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5 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

و توسعه  1390 بهار21شماره جغرافيا
 24/12/1388: وصول مقاله
 29/9/1389: تأييد نهايي
5-26: صفحات

آنيگردشگري حوزهيآزاد چابهار بر توسعهيتأثير منطقه  نفوذ

و آزمون با بهره  T-testگيري از مدل رگرسيون

 زادهعبداهللا آقاسي زادهدكتر عيسي ابراهيم
و برنامه و برنامه شهريريزي دانشيار جغرافيا  ريزي شهريكارشناس ارشد جغرافيا

و بلوچستان و بلو دانشگاه سيستان  چستاندانشگاه سيستان

 چكيده
و يا در حال توسعه براي دستيابي به اصوالً بسياري از كشورهاي توسعه يي چـون؛ توسـعهيهاهدفيافته

هـاي شـغلي، اي، ايجـاد فرصـت هاي نسبي منطقـهتهاي خارجي، استفاده از مزياقتصاد ملي، جذب سرمايه
و تبديل بخشهاي خدماتي، توسعه منطقهافزايش درآمدهاي ناشي از فعاليت هـاي مانده به قطـب هاي عقباي

ت و غيره اقدام به و توسعهانسيس مناطق آزاد نمودهأتوسعه از گردشگريهاي فعاليتيد در مناطق آزاد، يكي
صنعتي چابهار يكـي-آزاد تجارييسازمان منطقه. گرددراهبردهاي مهم جهت تحقق اهداف مذكور تلقي مي

و اهداف توسـعهياز مناطق آزاد ايران است كه با توسعه اي، كاركردهاي گردشگري به عنوان يكي از راهبردها
تحمي و تحليل. شرق كشور باشداي در جنوبمنطقهيقق بخش توسعهتواند رگرسيوني نتايج حاصل از تجزيه

مواين تحقيق بيانگر آن است كه  و نقـل لفهؤمبطوريكه. يت چنداني نداشته استفقدر اين زمينه هـاي حمـل
و امكانات تفريحي و بازاريابي، امكانات گردشگري درماني ترتيـب بـا ضـرايببهو فرهنگي دريايي، تبليغات

و عواملي مثل سـاختارهاي زيربنـايي منفي ثيرگذاريأت داراي بيشترين ميزان 0.087-0.081-0.078-0.076
و مديريت با ضرايبو مربوط به گاز ت 0.061- 0.06-0.034تلفن ثيرگذاري در ايـن عـدمأداراي كمترين ميزان
اس.اندتوفيق بوده يهـا، عـواملي ماننـد توسـعه رفع اين نارسـاييت كه جهتاينك رهيافت اين پژوهش آن

و نقل ريلي، زيرساخت و بازاريابي، حمل و امكانـات ورزشـي، هاي مربوط به فاضـالب، ايجـاد امـاكن تبليغات
و آژانس دافزايش تعداد اقامتگاهها و راهنماي مخصوص گردشگري آينده، در عين حال تحولر هاي مسافرتي

و جهتدر نظام مديريت  بهگردشگري منطقه و همه-سوي مديريتي جامعگيري و با نگر جانبهواحد مشـاركت
و اجراي طرحهمفكري مردم محلي در تمامي مراحل برنامه ميريزي در اين ارتباط تواند هاي توسعه گردشگري

ت و بيشترين . چابهار داشته باشنديتوريسم منطقهيثير را در توسعهأرهگشا بوده

.اي، مدل رگرسيون، چابهارتك نمونه T-testصنعتي، گردشگري، آزمون-منطقه آزاد تجاري:هايدواژهكل

 مقدمه
و درون تمرزي بـه پديـده در نيم قرن اخير گردشگري از يك فعاليت محلي درأاي ثيرگـذار

سر. اقتصاد جهاني تبديل شده است وكار در نگاه اول گردشگري يك فعاليت فرهنگي است كه
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و توسعه فصلنامه6  1390بهار، جغرافيا

و مناظر طبيعي استآن با تمدن اما در عين حال يـك فعاليـت خـدماتي نيـز. ها، آثار باستاني
در. است كه در آن گردشگران انتظار انجام خدمت را در طول مسافرتشان در مقصد دارند چون

بـه مقصـد گردشـگري اسـت،ءاين ميان براي بازديد از اماكن نياز به جابجايي انسـان از مبـدا 
و نقل، هتل و وساعوامل مختلفي مانند حمل ويل مورد نيـاز روزانـهيداري، تامين غذا مسـافر

و غيرمستقيم بر فعاليت تغيره مورد نيازند كه بطور مستقيم در. گذارنـد ثير مـيأهاي اقتصادي
تي گردشگري به عنوان مجموعه فعاليتعين حال توسعه ير بسزايي در تقويتثأهاي اقتصادي،

نقش گردشگري به عنوان منبع جديدي براي ايجـاد اشـتغال،. هاي اقتصادي جوامع داردبنيان
و تقويـت زيرسـاخت كسب درآمد، دريافت هـاي اجتمـاعي كـه هاي مالياتي بيشـتر، جـذب ارز
و توسعه مييموجب رشد تساير صنايع  ييد قـرار گرفتـه اسـتأشود، در مطالعات متعدد مورد

ثيرات گوناگون اين صنعت در ابعاد اجتمـاعي، اقتصـاديأتيدر واقع گستره.)1: 1387كاظمي،(
و تـ كه توريسم از نظر اشـتغال بطوري. محيطي جوامع بومي قابل طرحندو زيست آنأزايـي ثير

شـمار ترين صنعت در جهان بـه اقتصادي، اجتماعي در يك منطقه يا كشور مهميروي توسعه
و فقر با عـوض. رودمي اين صنعت به كشورهاي در حال توسعه در حل مشكالتي نظير بيكاري

توانـد هاي خاص خود، مـي گردشگري با ويژگي. كرد كردن پتانسيل اين كشورها كمك خواهد
و ترين گزينهبه عنوان يكي از اصلي هاي مناطق آزاد در جهت ايجاد اشتغال، كسب درآمد ارزي

هـاي گذاري در اين فعاليت در تمام كشورهاي داراي جاذبه، لذا سرمايهاي باشدمنطقهيتوسعه
و از جمله در ايـران رو بـه افـزايش اسـت  هـاي اخيـر جـذب كـه در سـال بطـوري. جهانگردي

گردشگران خارجي به رقابتي فزاينده در بين كشورهاي درگيـر در صـنعت گردشـگري تبـديل 
و درآمدهاي ارزي نقش تنها در پيشبرد شده است؛ زيرا گردشگري نه  آفـرين بـوده، اقتصاد ملي

و در عـين حـال ايجادكننـده  و عاري از هرگونـه آلـودگي مشـاغليبلكه فعاليتي است پاكيزه
مي در واقع گردشگري براي كشورهاي داراي جاذبه. جديد توانـد بـه هاي جهانگردي نظير ايران
و همه ينكه برنامهارزي تبديل شود، مشروط برا منبع كسب درآمد ترين مهم جانبه ريزي صحيح

و اجـرا گـردد توأم با آينده  و علمـي آن تنظـيم در راسـتاي. نگري براي بهره برداري منطقـي
گردشگري در منـاطق آزاد بـا دو هـدف تبيـينيالذكر استراتژي توسعههاي فوقاجراي برنامه

: شده كه عبارتند از
و توسعه-1 بريگسترش و تخصص داخلي اساس گردشگري و فعاليت سرمايه جلب مشاركت

و فرهنگـي،1هاي گردشگري دريايي، گردشگري طبيعيو خارجي در زمينه ، گردشگري علمـي

1- Ecotourism 
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7 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

و بوم و گرا، از طريق ايجاد بسترهاي الزم براي طرح خانوادگي هاي گردشگري مناسب، بهسازي
و توسعه سالم و زيرساختيسازي محيط آ امكانات بها در مناطق آنه زاد .منظور تحقق

و برنامه-2 و توصيه بتأكيد ازهريزي و فرهنگـي و افـزايش گردشـگران علمـي منظور جـذب
و توسعه يافته،كشورهاي توسعه گردشـگرييردشگران خانوادگي، ايرانيان مقيم ساير كشورها

ايـن مقالـه در نظـر.)1386صنعتي ايران،-شوراي عالي مناطق آزاد تجاري( داخلي در مناطق آزاد
صـادرات،يصنعتي چابهـار ماننـد؛ توسـعه-منطقه آزاد تجارييدارد با توجه به اهداف اوليه

و خارجي به بررسي عملكرد ايـن منطقـه  و جذب گردشگر داخلي دريكسب درآمد ارزي آزاد
ي تنگناهـا گردشگري در اين منطقه بپردازد، تا از اين رهگذر عالوه بر شناساييتوسعهيزمينه

و همين و فرصتو موانع موجود دريهيـ هـا بـه ارا طور شناخت نقاط قوت راهكارهـاي رهگشـا
.كاركردي آن بپردازديتوسعه

 روش تحقيق
و دادهجهت جمع. تحليلي است-اين تحقيق از نوع توصيفي هاي مورد نياز آوري اطالعات

و كتابخانهاز بررسي و مطالعات هاي اسنادي بدين منظور ابتدا. ميداني استفاده شده استاي
و اسناد مرتبط با موضوع، داده هاي مورد نظر فراهم گرديد؛ در با استفاده از مقاالت، گزارشات

بيمرحله بهبعدي  150اي به تعداد دست آمده، با تعيين حجم نمونههمنظور تكميل اطالعات
و همينينفر، به مصاحبه . ور تكميل پرسشنامه از مردم اقدام گرديدطحضوري با گردشگران

ب ازهبراي به شرح ذيل1كوكرانيفرمول تعديل شده دست آوردن تعداد نمونه در اين تحقيق
: استفاده شده است

نفر از مردم كه به عنوان حجم نمونه، مورد پرسش قرار 150در اين پژوهش عالوه بر تعداد
بگرفته مسهاند؛ باوالؤمنظور كسب نظر نفر از مديران اجرايـي در منطقـه نيـز مصـاحبه30ن،
يا شـاخص كـه در لفهؤم30قسمت اول از نامه از سه بخش تشكيل شده، در پرسش. ايمنموده

 
1- Cochran 

2

2
(2.81 0.95 0.05)/0.0025 150

1 2.81 0.95 0.05[1 ( 1)]
77128 0.0025

n × ×= =
× ×+ −
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و توسعه فصلنامه8  1390بهار، جغرافيا

م شدؤگسترش گردشگري منطقه از ثر هستند، استفاده كه بـر اسـاس تقسـيمات ارايـه شـده
و سي و استبلر در مـورد عناصـر صـنعت گردشـگري تنظـيم) با اندكي تغيير(سا سوي سينكلر

در.)68و67: 1385كاظمي،( شده بود م6سپس اين عوامل هاي؛ حمـلفهلؤدسته كلي شامل
و اقامتگاه، تسهيالت پذيرايي، زيرساخت و ساير ها، خدمات واسطهو نقل، اسكان اي گردشگري

مـديران( گويانال اصلي، نظر كلي پاسخؤس4در قسمت دوم، با طرح. بندي شدندموارد تقسيم
ال در مـوردؤسـ5در قسـمت سـوم هـم. ايـم نسـبت بـه موضـوع را سـنجيده)و مردم محلي

و تحليل يافته.مشخصات پاسخگويان گنجانده شده است  T-test هـاي از آزمون ها،براي تجزيه
و رگرسيون چند، توزيع فراواني1اينمونهتك در نهايـت ضـمن. استفاده شده اسـت2رهمتغي ها

و دو نمونـه  يبررسي تطبيقي وضعيت گردشگري منطقه چابهار بـا ديگـر منـاطق آزاد كشـور
دريصـنعتي چابهـار در توسـعه-ليل عملكرد منطقه آزاد تجـاري خارجي، به تح گردشـگري

و با ها، راهبردهايتحليل يافتهو سپس با تجزيه منطقه گردشـگري پايـداريتوسـعه متناسب
.ه شده استيمنطقه ارا

و كاركردهاي گردشگري مناطق آزادديدگاههاي نظري
و يكم گردشگري به ها در دنيا تبديل شده يكي از پردرآمدترين فعاليتدر شروع قرن بيست

يك 2020بيني انجام شده توسط سازمان جهانگردي در سالاساس يك پيشبر. است  حدود
و ششصد از ميليارد و درآمدهاي ناشي  گردشگري ميليون نفر به گردشگري خواهند پرداخت

دربين يك المللي .)www.unwto.org( رسيددالر خواهد تريليون ونيماين سال به
و فقر با تحرك گردشگري به بخشي كشورهاي در حال توسعه در حل مشكالتي نظير بيكاري
در. هاي اين كشورها كمك خواهد كردبه پتانسيل حالي است كه گردشگري فعاليتي پاك اين
و درحفظ طبيعت نيز براي نسلطبيعت ضرري نمياست كه به ميرساند  كندهاي آينده كمك

)holjevac, 2003: 2(.
اي در جهت هاي مختلف است كه به صورت زنجيرهاي از فعاليتگردشگري آميزه در واقع
ميخدمات و روابط بنابراين گردشگري شامل تمامي پديده. گيردرساني به گردشگران انجام ها

و فروشندگان محصوالت حاصل از تعامل گردشگران، عرضه دوگردشگريكنندگان ولت، ها
و پذيرايي از گردشگران مي در.)mcintosh,1995: 9( باشدجوامع ميزبان، در فرآيند جذب

متوازنيتوسعهامروزي توان اثرگذاري بر فرآيند كه در دنياي عنوان فعاليتيبه واقع گردشگري

 
1- One Sample T -test 
2- Hierarchical Multiple Regression 
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9 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

وو خردورزانه را در تمامي دنيا به نمايش گذارده، مورد توجه طيف وسيعي از سياست گذاران
. گرفته است كشورهاي دنيا قرار اجرايي در تماميو مديريت هاي سياسيريزان نظامبرنامه

ب گردشگري، اثرات مثبت فرآينددركه انددريافته اجرايي هايويژه نظامهجوامع سازماني
و در زيست اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و غيره به فراواني مستتر است محيطي، تكنولوژيك

و ترويج الملليمنافع سياسي، بين انساني، گردشگرفرستي نيز توانمندسازي نيروي فرآيند
و همكاران،ابراهيم( فرهنگ بومي در ساير نقاط دنيا ضروري است .)267: 1386 زاده

و بعد از بروز اثراتسال در در هاي اخير مناطق گردشگرپذير، ضرورت منفي گردشگري
و جاذبه پايداري گردشگري پايدار، ديدگاهاز.شده است احساس گردشگري هايمنابع

و رابطه غالب مرزها مدنظر قرار گردشگري را در ويوار ميان جامعهي مثلثداده ميزبان
و جامعه سرزمين آن ميهمان، يعني گردشگران را از سوي ديگر با گردشگرييرا از يك جهت
و پيچيدهبخشگردشگري را اميد1ترنرلويس.)7: 1385 افتخاري،( سازدبرقرار مي ترين ترين

وداند كه جهان سوم با آن روبهميتيفعالي را روست  معتقد است گردشگري بيشترين قابليت
درتبراي جانشيني ديگر فعالي بدين جهت.)1: 1378 لي،( اين كشورها دارد هاي درآمدزا

و شناخت ميآثار گردشگري برداري بهتر ازاين منبع اقتصادي عظيم جهاني تواند براي بهرهآن
و از جمله كشور ما كه داراي منابع و تاريخي است، كمكيگسترده به كشورها طبيعي

از گونه بيانطور كلى شايد بتوان اهداف ايجاد مناطق آزاد را اينبه. شاياني نمايد كرد كه؛ پس
ازبر توسعه مبتني هايعدم توفيق نسبي استراتژي در جايگزيني واردات، بسياري  كشورهاي

و مازادآن دنبالهب را تعقيب نمودند، مبتني بر صادرات تژياسترا حال توسعه، نيروي ارزاني
و باال بودن كار در كشورهاي در حال سطح دستمزدها در كشورهاي صنعتي باعث توسعه

كاربر خود را به كشورهاي هاي توليدييابند كه فعاليت هاي خارجي گرايشگرديد تا شركت
و اين كشورها نيز جهت كاهش مشكل بيكاري در كشورهايشان از  در حال توسعه انتقال دهند

تا هايحال افزايش محدوديت اين امر استقبال نمايند، در عين تجاري نيز باعث گرديده
و گسترش بازارهاي خود به سرمايههاي چند مليشركت درتي جهت حفظ مناطق اين گذاري
و ايجاد ارتباطات پيش درآمدهاي كسب. بپردازند پسارزي، انتقال تكنولوژي و آيند دربرخي رو

ت ويسيس مناطق پردازش صادرات، توسعه يك منطقهأموارد، در خاص بيش از ايجاد اشتغال
 مناطق، زيربناهاي الزم در اين گرفت، باالخره وجود توجه قرار كسب درآمدهاي ارزي مورد

و مشوقمعافيت و عدم وجود بوروكراسي در آنها از ديگر عوامل هاي گمركي موجود هاي مالي
.)4-6: 1369 رفعتي،( ايجاد اين گونه مناطق بوده است

1- Louise Turner 
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و توسعه فصلنامه10  1390بهار، جغرافيا

و راهأتيانديشه شكل 1330يدههيهاي اوليهدر سال اندازي مناطق آزاد در ايرانسيس
تها با به وجود آمدن مشكالت در آن سال. گرفت و سيساتأناشي از فقدان تسهيالت بندري

همچون(در بنادر بازرگاني بزرگ جنوب كشور، مورد نياز براي نگاهداري كاالهاي وارده به
و بندرعباس مي) خرمشهر، بوشهر به.شدضرورت چنين كاري احساس مطالعات اوليه مربوط

ازأت به سوي سازمان برنامه سيس اين مناطق دو بودجه محول) كامپسالكس( انماركيمشاوران
شد. شد آن. در اثر نتايج اين مطالعات، تنها يك انبار نگاهداري كاال در خرمشهر ايجاد پس از

و نهايتاًيانديشهيدرباره 1340يدر دهه سيسأتيزمينه مناطق آزاد مسايلي مطرح گرديد
شد اولين مركز جهانگردي و مينو فراهم ان. در جزاير كيش قالب بر طبق تكليف مقرر در بعد از

و فرهنگي اول توسعه-اقتصادييتوسعهيقانون برنامه19يهتبصر ) 1368-72( اجتماعي
. وجود گذاشتنديهو چابهار پا به عرص آزاد قشم،كيشيهپاياني اين قانون سه منطقو درسال

يك قانونيايران مادهدر جمهوري اسالمي صنعتي-در مورد اهداف ايجاد مناطق آزاد تجاري
مي سيسأت وبه: كنداين مناطق چنين بيان منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران

و توسعه و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم سرمايه اقتصادي،يآباداني، رشد گذاري
و منطقه و كاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و صادراتو مولد، تنظيم بازار كار اي، توليد

و ارا و تبديلي بهيهيكاالهاي صنعتي شود مناطقمي دولت اجازه داده خدمات عمومي،
و( و صنعتي اداره نمايدرا به عنوان مناطق آزاد) چابهار كيش، قشم .)29: 1374 سرلك،( تجاري

و كشورهاي منطقه  بررسي تطبيقي كاركردهاي گردشگري مناطق آزاد ايران
بهيآنجايى كه تجربهاز و شكست را دنبال داشته، مناطق آزاد جهان، نتايج همراه با موفقيت

كه آنها استفاده گردد، در اينيضرورى است تا با بررسى مواردى از آن، از تجربه صورت است
و پيش عملكرد مناطق، زمينهيكننده كردن عوامل تعيين توان با مشخص مى هاى شرط ها

و سياستى برنامهالزم برا آزاد را با توجه به قيود خاص هر كشور،يگذارى يك منطقهريزى
.و توصيه كردسايي شنا

و مقايسه و آنتاليا در تركيه با مناطق مناطق آزاد دوبي كلييبررسي كاركردي در امارات
خطآزاد ايران؛ با آيتم و كلي منطقه، عملكرد اقتصادي، گردشگرييهامشيهايي چون؛ اهداف

بهو زيرساخت و چگونگي جذب گردشگر، بيانگر آن است هاي مربوط از آن كه اهداف تركيه
، شتاب بخشيدن)غيرسنتى(صنعتى صادرات افزايشيآزاد آنتاليا دربرگيرندهيمنطقه سيسأت

هاى مولد، ها در بخش سرمايهو انتقال تكنولوژى به كشور، جلب هاى خارجى سرمايه به ورود
و اعتبارات بين افزايش ميزان بهره .)8-10: 1370علمي،( المللى بوده است ورى ازامكانات مبادالت
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11 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

گذاري خارجي، كاهش مثل؛ جذب سرمايه ايجاد مناطق آزاد اهدافي همچنين امارات از
و جذب گردشگر را در نظر داشته است منطقهيوابستگي به منابع نفتي، توسعه  فدايي،(اي

ب)20: 1387 آزاد خاورميانه با هدفيآزاد دوبي به عنوان اولين منطقهيدنبال آن منطقههكه
و شمال ميليارد نفري كشورهاي آسياي ميانه، كشورهاي خليج5/1قرار دادن بازار  فارس

آز. فريقا شكل گرفته استآ يقانون چگونگي اداره)1(اد ايران در ماده اهدافي كه براي مناطق
بااچنان تنوعي برخوردارآن مناطق آزاد ذكر گرديده از ست كه عمالً تحقق اهداف آن را

و در واقع اين يكي از مهمترين اشكالدشواري مواجه مي  مناطق آزاد كشورياهسازند
و گستردگي. باشدمي مساهداف باعث اين زيرا تنوع  والن اجراييؤگرديده زمينه براي انعطاف

. هاي متولي مناطق آزاد به نحوي غيرمعقول فراهم شوددستگاه
م و آزاد كيش در ابتدا انجام امور زيربنايي، عمرانيهاي مهم سازمان منطقهموريتأاهداف

و توسعهو آباداني، كايرشد و مولد، تنظيم بازار و كاال، حضور اقتصادي، ايجاد اشتغال سالم ر
و منطقه و تبديلي بودفعال در بازارهاي جهاني و صادرات كاالهاي صنعتي مديريت( اي، توليد

بيدر برنامه).1386منطقه آزادكيش،  گردشگري اين جزيرهعدچهارم اقتصادي كشور بيشتر بر
و اهداف آتي سازمان منطقهأت است؛ ايجاد تصوير گونه بيان كرده آزاد كيش را اينيكيد شده

 فارس، محيطيايراني در خليج عنوان باغ كيش تحتيفرد براي جزيرهبهو هويتي منحصر
تگذاريمناسب براي سرمايه و تجارت، توسعه كيدأهاي اقتصادي با بايبر گردشگري  كالبدي

و اجتماعي توسعهزيست حفظ پايداري گردشگري در مفهوم وسيع براييمحيطي، اقتصادي
و فرهنگي، برنامه چهارم توسعه اقتصادي،( جزيره است جذب انواع مسافر به .)1384اجتماعي

انجام امور:آمده است گونهآن اين آزاد قشم در مورد اهدافيمنطقهياوليهيدر اساسنامه
و توسعهو آبادانى، زيربنايى، عمران و افزايش درآمدسرمايه اقتصادى،يرشد عمومى، گذارى

و منطقه و كاال، حضور فعال در بازارهاى جهانى و مولد، تنظيم بازار كار ،ايجاد اشتغال سالم
و صادر و اراتوليد و تبديلى در.خدمات عمومييهيات كاالهاى صنعتى چهارميبرنامه اما

و بيشتر بر اقتصادي كشور اهداف سازمان تخصصي و تبديليجنبهتر شده صنعتي اين جزيره
ت .)1386 مديريت منطقه آزاد قشم،( كيد شده استأشدن به پايگاهي براي صادرات

ت و احياي صنعتي چابهار در ابتدا راه- آزاد تجارييسيس منطقهأباالخره اهداف مهم اندازي
و سهم كشور نق جاده قديم ابريشم، افزايش نقش و و حمل المللي، ارتقايل بيندرترانزيت كاال

و حضور عملكرد بندر چابهار تا حد يك مگاپورت منطقه و صدور كاالهاي صنعتي اي، توليد
و جذب سرمايهو هاي اشتغالبازارهاي جهاني، ايجاد فرصتدر فعال  هايكسب درآمد ارزي
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و توسعه فصلنامه12  1390بهار، جغرافيا

كشور چهارم توسعهيبرنامهدر.)1-1371:11 شرق، مطالعات توسعه محور( استخارجي بوده
از- آزاد تجارييمحورهاي اصلي كه براي منطقه : صنعتي چابهار تعريف شده عبارت است

و تجارت، فن و نقل، بازرگاني و حمل و آموزشآترانزيت و ارتباطات، علوم، فنون وري اطالعات
.)4-1386:7 منطقه آزاد چابهار در برنامه چهارم توسعه كشور،(و گردشگري

و زيرساخت باالخره از نظر يهمسايههاي مربوط به آن، مناطق آزاد ايران از رقباي گردشگري
بهتر عمل كردهضعيف خود بسيار حدود 2008آزاد دوبي فقط در ساليكه منطقهطورياند،

در همين سال آنتاليا نيز.)www.chn.ir( ميليون گردشگر را به خود جذب كرده است 10
از.)www.ant_free_zone.org.tr(ميليون گردشگر را پذيرا باشد5حدود توانسته  در مقابل

و چابهار( ايرانيگانهسه مناطق آزاد 450/31ها فقط حدود در طي اين سال) كيش، قشم
و خارجي بازديد كرده اند كه از اين تعداد فقط نزديك به يك ميليون نفر گردشگر داخلي

و خارجي بوده،گردشگرانميليون نفر از  ميليون نفر باقيمانده را گردشگر داخلي450/30اند
از. اندتشكيل داده مناطق آزاد تجاري شوراي عالي سوي دبيرخانه طبق آمارهاي منتشر شده

جذب درصد به خود46ها بيشترين تعداد گردشگران خارجي را كيش با ايران در اين سال
و بعد از آن قشم با  با38كرده و چابهار تنها . آخر قرار داشته استيدرصد در رده13درصد

با در درصد بيشترين تعداد را به خود اختصاص39مورد مسافرين داخلي نيز قشم توانسته
و كيش با  با32دهد و چابهار  آخر قرار داشته استيدرصد باز هم در رده30درصد

و با نگاهي به آمار.)1386ايران، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري( گردشگران داخلي
كه شود؛ بطوريمي ميان آنها مشخص اختالف فاحش آزاد ايران، خارجي وارده به مناطق

و مقدار.اندن خارجي بودهابرابر مسافر30ن داخلي حدوداًامسافر كم گردشگر اين اختالف
وجخارجي را مي و ود زيرساختتوان معلول شرايط فرهنگي كشور، عدم و امكانات مناسب ها

و جاذبهطور ضعف تبليغاتي مناطق آزاد ايران در شناساندن قابليتهمين هاي توريستي ها
مي از سوي ديگر رشد سفر. خود دانستيمنطقه توان از گردشگران داخلي به اين مناطق را

باين جهت مثبت دانست كه مناطق آزاد مورد بحث توانسته و اقتصادي، با عد اند در فرهنگي
مياجذب درصد قابل توجه از مسافر اند تا حدودي كردهني ايراني كه به كشورهاي خارجي سفر

و خروج ارز جلوگيري نمايند درز نظر ايجاد زيرساختا.از عوارض ناشي از آن هاي گردشگري
ب. آزاد كيش دارديمناطق آزاد ايران، بهترين عملكرد را منطقه و45ا داشتن اين منطقه  هتل

از)انسان ساخت( هاي گردشگريرستوران، ايجاد جاذبه30تخت اقامتي، 9500 ، برخورداري
تفرودگاه بين و و ايجاد ساختارأالمللي سيسات بندري بهتر نسبت به ديگر مناطق آزاد ايران
و همچنين برخورداري از جاذبهمناسب جاده موقعيت هاي طبيعي توانسته اي در داخل جزيره

بايمنطقه. ممتازي را در بين مناطق آزاد ايران به دست آورد و34آزاد قشم نيز 15هتل
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و داشتن فرودگاه بينياسكله17رستوران، و در حال حاضر پل ارتباطي كه قرار متنوع المللي
دريهاي گردشگري ردهاست آن جزيره را به بندرعباس متصل كند از نظر زيرساخت دوم را

در. بين مناطق آزاد ايران داراست بايگانه رتبهسه بين مناطق چابهار از اين نظر  سوم را
و5 و چند مجتمع تجاري11 پذير،مهمان2 هتل  رغماين منطقه علي. داراست رستوران

و زيباي طبيعي از -درون ارتباطي هايراه داشتن فرودگاه مستقل، برخورداري از محيط بكر
و راهطقهمن و غيره محروم استههاي دسترسي به منطقه، اقامتگااي مناسب در. هاي متناسب

ازيآزاد همچون منطقهقمقابل در كشورهاي همسايه مناط و4هتل 200آزاد دوبي با بيش
از6و5 و بيش و هتليگانهسه رستوران، جزاير 100ستاره هاي مصنوعي نخل، رستوران

و مجهزي، درياي ترين فرودگاه منطقه، برگذاري مسابقات جهاني در برخورداري از بزرگترين
يكرشته و غيره از و از سوي ديگر آنتاليا با فرودگاه بينهاي مختلف المللي مجهز، سواحل سو

و4هتل65ستاره،5هتل98و پالژهاي متعدد،  هاي ساختستاره، زير3و2 هتل60ستاره
و و غيره مناسب زميني باكه دريايي  زاده،آقاسي( نيستندمناطق آزاد ايران اصالً قابل قياس

و.)1387:43-40 در مجموع با نگاهي اجمالي به آمار ارايه شده در خصوص مناطق آزاد ايران
در صنعتي-آزاد تجاريي بسيار ضعيف منطقه كشورهاي منطقه، متوجه عملكرد  چابهار
ميخصوص كاركردهاي گردشگري ميآن در مقايسه با ساير مناطق مشابه توان آن شويم، كه

ون كشور به اين منطقه، ضعف سرمايهوالؤرا حاصل انزواي جغرافيايي، توجه كمتر مس گذاري
و در مجموع محروميتو گردشگر سرمايه ضعف زيرساختارهاي اوليه براي جذب طورهمين

و ضعف مديريتي در آن دانست .شديد منطقه

آنيگردشگري حوزهينقش آن در توسعهو آزاد چابهاريمنطقه  نفوذ
كه ترينچابهار شرقي و اولين بندر ايراني واقع در درياي عمان است شهرستان جنوبي كشور

و بلوچستان قرار دارد سوي مركز آمار ايراناز 1385آن در سال جمعيت. در استان سيستان
نفر آن مربوط به شهر چابهاربوده است 77128نفر اعالم شده كه از اين ميزان، 216681

بر اين.)1385 مركز آمار ايران،(  درصد7مربع حدود كيلومتر 13162شهرستان با وسعتي بالغ
و بلوچستان را به .)3: 1386زاده،سلطان( خود اختصاص داده استازمساحت كل استان سيستان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


و توسعه فصلنامه14  1390بهار، جغرافيا

و بلوچستان:1نقشه  موقعيت جغرافيايي چابهار در سيستان

هميبتوان شهرستان چابهار را در زمينه شايد و شايد  گردشگري محل تجمع تضادها دانست
در. بتوان بهشت گردشگري ناميد و فرهنگ بكر مردم) مثل تيس( مناطق باستانيآن مكاني كه

و مختلطي كه به علت حضور منطقهكنار فرهنگمحلي بلوچ در آزاد به وجوديهاي جديد
و مناطق ساحلي زيباي آن از يك و وجود درياي پارس و وجود مناطق كوهستاني آن آمده سو

و با كوههاي مريخي، جنگل و حرا، بازارهاي سنتي در كنار بازارهاي بزرگ و چندل هاي مانگرو
بامروزي، صنايع و تجاري منطقهدستي همراه و شهرك صنعتي آن،يا محصوالت صنعتي آزاد
و دلفينانواع نهنگو) گاندو(كوتاهتمساح پوزه جانوري همچون هاي نايابزيستگاه گونه هاي ها
و پديدهبه منحصر-، سواحلدرياي عمان گلفرد زمينبه منحصريفرد ترين فشان، گرمساختي

درينقطه و خنك كشور در جنوبي نقطه ترينزمستان با كشور  هايباران تابستان همراه
و غيره از سوي ديگر .)129-134: 1387 زاده،آقاسي( موسمي

و دريايي چابهار از مراكز مهم جمعييفاصله:1جدول  تي به كيلومترزميني

دريايييفاصلهزمينييفاصله

چابهار
 مشهد تهرانزاهدان

سرخس
)تركمنستان(

كراچي
)پاكستان(

كويتعمانشارجه قطربندرعباس

730237117001860900385560275150795
و كماليان،:خذأم 53: 1385 كاظمي
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15 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

و محصوالت گردشگري اين شهرستان به عنوان اما با وجود اين همه گوناگوني در جاذبه ها
و خارج كشور كمترشناخته شده استيمقصد توريستي، عمالً در صحنهيك . گردشگري داخل

را در كنار مسافت طوالني مسافرت به منطقه، عدم وجود مهجوري شايد بتوان علت اصلي اين
و نقل مانند هايزيرساخت و در نتيجه گران تمام شدن فرودگاه، راه:مناسب حمل آهن، جاده
و بازاريابيمسافرت، ضعفيهزينه و ناشناخته ماندن تواناييگردشگر تبليغات هاي توريستيي

و عدم و يكپارچهمنطقه كهيمديريت صحيح باعث گرديده تا چابهار با عدم گردشگري دانست
.هاي گردشگري آن، براي مسافرت به منطقه مواجه باشداقبال متناسب با توانمندي

دربهچابهار نخستين بار آزاد تجاري صنعتييايجاد منطقهيانديشه مطالعات طور رسمي
بهيبا اولويت توسعه)ت دولتأهي 1364مصوب سال(محور شرقيتوسعه بخش بازرگاني

و محور توسعه بهيعنوان عامل و قانون برنامه اول19يتبصره استناد استان مطرح گرديد
و بنا اقتصادي،يتوسعه و شوراي پيشنهادبر اجتماعي، فرهنگي شهرسازي، عالي معماري

با شرق خليج اراضي شمال به 14000مساحت چابهار آزاديمنطقهي عنوان محدوده هكتار
و در بهمن تجاري صنعتي چابهار به تصويب وقت افتتاح جمهوريسيرو توسط 1371ماهرسيد

با-آزاد تجارييدر شرايط موجود منطقه.)127: 1378 حسيني،( گرديد  140صنعتي چابهار
در كيلومترمربع مساحت در جنوب و25عرض جغرافيايي شرقي كشورمان يدقيقه20درجه

و و60عرض شمالي آب27درجه و در كنار هاي دقيقه طول شرقي در شرق خليج چابهار
در. نيلگون درياي عمان قرار دارد و استان اين منطقه جزيي از شهرستان چابهار، واقع سيتان

پس باشد كه از طريق شهرستانمي بلوچستان و به از عبور از استان خراسان ايرانشهر جنوبي
و از جنوب از طريق  و از سمت شرق به كشور پاكستان و افغانستان كشورهاي آسياي ميانه

و آبراهدرياي و اقيانوس هند و شرقآالمللي به بين هايعمان مديترانه اتصالو درياي آسيافريقا
.)1: 1384 چابهار نگين شرق ايران،( كندپيدا مي

تجاري، هايمانند قرار داشتن در شاهراه( اصوالً مناطق آزاد بنابر خصوصيات طبيعي خود
و بااهميتي برخوردارنداز قابليت) اقتصادي متراكم- هاي ارتباطيحوزه در اين. هاي بالقوه

ازمناطق، دخالت پاره و نهادهاي اقتصادي عمدتاً( نهادهاي رسمي سرزمين اصلي اي ) گمرك
مي به از رسد تا بتوان جذبحداقل را هاي تجاري،سرمايه سرمايه، اعم  توريستي يا صنعتي

كه يكي از مهمترين اهداف مناطق با توجه به اين.)2: 1386 ابراهيمي،(به حداكثر ممكن رساند
ازآزاد كه بهره و برتريمزايا، پتانسيل گيري مناطق كمترياي براي توسعهمنطقه هايها

و پيشبرد توسعهتوسعه با مهمترين محوري كه اين ملي است؛ اقتصادييافته گونه مناطق
و قابليت ميهاي منطقهامكانات و سازماني خود آناي طريق تحقق بخش اهداف مورد توانند از
اينظر باشند، توسعه از.ستگردشگري كهيهاي بالقوهتوان زيرا مناطق آزاد با استفاده خود

مي قدرتاز ناشي و تفريحي و همينتجاري، صنعتي، ترانزيتي استفاده از قدرت طورباشد
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و توسعه فصلنامه16  1390بهار، جغرافيا

و توان تبليغاتي، مي بجهت جذب گردشگر موفقيتدر تواننداداري دستههاي چشمگيري
دوبي جستجو كرد؛ كه با وجوديتوان در منطقهميگونه مناطق آزاد را اينينمونه. آورند

، توانسته با ايجاد محيطي)و فرهنگي طبيعي( گردشگري هايخود درداشتن جاذبه فقرذاتي
و دور از با هايبحران امن و و ايجاد جاذبهاستفاده از تكنيك جهاني هاي هاي روز دنيا

. دنيا به سوي خود بكشاند سراسرگردشگري انسان ساخت، خيل عظيمي از گردشگران را از 
ت-آزاد تجارييمناطق آزاد كشورمان از جمله منطقه وأصنعتي چابهار نيز با سي به اين نمونه

و با درك صحيح از قابليت ديگر هاينمونه اي هاي گردشگري منطقهموفق در سطح جهان
و همين و بلندمدت در زمينهطور تنظيم يك برنامهخود و استفادهيريزي هدفمند گردشگري

و در توسعهتواند قدمازمديريت درست مي و منطقهيهاي اساسي درجذب گردشگر اي بردارد،
جديدي در گردشگري صنعتي چابهار باب-آزاد تجارييايجاد منطقه هاي اخيرگرچه درسال

و همه يا زيادي از مسافران براي روزه تعداداين شهرستان گشوده و خريد از اين انجام تجارت
و آقاسيابراهيم( كنندمنطقه بازديد مي  آرزويي، ليكن چنانكه گذشت اين)113: 1388زاده، زاده

ب.يمايافتهبدان دست است كه تاكنون كمتر و تحليل داليل اين عدمهاينك منظور بررسي
و پي و دستيابي به راهبردهايموفقيت در جويي راهكارهاي برون رفت از اين تنگناها رهگشا

و اسنادي در اين در روش تحقيق نيز گفته شد به بررسي اين ارتباط، چنانكه هاي ميداني
و يافته و تحليل قرار گرفته است كه در زمينه مبادرت گرديد هاي حاصل از آن مورد تجزيه

.آيدادامه مي

و تحليل يافته هاتجزيه
و تحليل يافته و رگرسيون، توزيع فراواني1اينمونهتك T-testهاي از آزمون ها،براي تجزيه ها

آزمون معموالً. استفاده شده است2رهچندمتغيT-test مييكي از روش باشد كه هاي پارامتري
و دستيابي به اين دار هاي دو گروه آماري معنيمهم كه آياتفاوت بين ميانگينبه منظور مقايسه
آنچه از نتايج اين جدول.)118-1382:120 كالنتري،( گيردهست يا نه مورد استفاده قرار مي

درأت شود، از ميان سي فاكتور مورد بررسي در مورد ميزاندريافت مي ثيرگذاري منطقه آزاد
ميتوسعه برؤعوامل هاي فصلي، دسترسي به جشنواره( نه عامل گردشگري چابهار فقط ثر

و نوشيدني، ساختارهاي زيربنايي و آرامش، خدمات خدمات غذايي مربوط به تلفن، امنيت
و غذاخوريو هاي مختلف، حملجانبي، برپايي نمايشگاه و نقل دريايي، رستوران و تبليغات ها

و3ينمره) بازاريابي و عمالً چندان اي پايينعامل ديگر نمره21و باالتر از سه تر از سه آورده
.نيز نمايش داده شده است1نتايج در نمودار. اندثيرگذار نبودهأت

1- One Sample T -test 
2- Hierarchical Multiple Regression 
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17 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

ت:1نمودار مأميزان  T-testگردشگري چابهار در آزمونيها بر توسعهلفهؤثيرگذاري
 1387توسط نگارندگان،Tنامه با استفاده از آزمون هاي حاصل از تحليل پرسشمحاسبات براساس يافته:خذأم

اينمونهتك T-testامتياز هر يك از عوامل حاصل از آزمون:2 جدول
مديرانمردمعواملمديرانمردمعوامل
و نقل هوايي 1.621.80فاضالببهمربوطزيربناييساختارهاي2.992.9حمل
و نقل جاده 2.952.68دسترسي به ارتباطات راه دور2.972.60ايحمل
و نقل ريلي 2.852.68تسهيالت پذيرايي1.401.40حمل
و نقل دريايي و آرامش3.082.92حمل 3.432.96امنيت

و بازاريابي2.902.20هاي مسافربريپايانه 3.002.84تبليغات
و نقل درون 2.912.64هاي مسافرتيآژانس2.892.80شهريحمل
2.512.40تورهاي گردشگري2.922.84هاكيفيت اقامتگاه
و2.862.88هاتعداد اقامتگاه 2.382.20فرهنگيامكانات تفريحي

و غذاخوري و سرگرمي3.072.96هارستوران 2.222.20امكانات ورزشي
2.002.00رسانيدفاتر اطالع3.532.92ونوشيدنيخدمات غذاييدسترسي به

و خرده(خدمات جانبي 1.581.88مديريت3.312.32)فروشيعمده
1.992.00راهنماهاي مخصوص گردشگري2.282.32بنايي مربوط به آبساختارهاي زير

2.241.92امكانات گردشگري درماني2.552.84ساختارهاي زيربنايي مربوط به برق
3.103.00هابرپايي نمايشگاه3.473.36ساختارهاي زيربنايي مربوط به تلفن
3.633.44)تجاري-تفريحي(فصليهايجشنواره1.121.20ساختارهاي زيربنايي مربوط به گاز

 1387، توسط نگارندگانTنامه با استفاده از آزمون هاي حاصل از تحليل پرسشمحاسبات براساس يافته:خذأم

در عين حال در انتهاي پرسشنامه در جدولي مجزا از پاسخگويان خواسته شده بود كه با در
دريمنطقههاي انجام شده توسط جوانب تا چه اندازه برنامهينظر گرفتن همه آزاد چابهار
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و توسعه فصلنامه18  1390بهار، جغرافيا

و آيا منطقه گردشگري منطقهيتوسعهيزمينه آزاد توانسته يكي از وظايفيمطلوب بوده
مييكه توسعهرا خود  و اين باشد، به نحوگردشگري كه به نظر آنان در احسن انجام دهد
ازيهمكاري متقابل بين منطقهيزمينه و سازمانيكآزاد گردشگريبا سسات مرتبطؤهاومسو

هاي حاصل از تحليلو مردم از سوي ديگر تا چه ميزان رضايتمندي وجود دارد، نتايج يافته
و با آوردن جداول فراواني مربوط به اينTنامه نيز با استفاده از آزمون اين بخش از پرسش

و نتايج حاصل همه كسب نمرهپاسخ ازيها در ادامه آمده مي3كمتر كه در دهند را نشان
چنانكه در اين. آن است كه رضايت كافي در هيچ يك از موارد وجود ندارديكنندهواقع بيان

سزمينه فراواني پاسخ دريدهندهاالت اصلي پرسشنامه نشانؤهاي داده شده به آن است كه؛
س به ال اول يعني موفقيت منطقهؤمورد  دهندگانپاسخ درصد70ترتيب آزاد در جذب گردشگر

آزادياند كه منطقهگفته)مديران( دوم درصد پاسخگويان گروه80و) مردم( روه اولگ
و اظهار نارضايتي كرده نتوانسته عملكرد و30همچنين اند،خوبي داشته باشد درصد از مردم

س. انددرصد از مديران نيز از عملكرد اين سازمان در اين مورد رضايت داشته 20 الؤدر مورد
و21دوم تنها آزاد در مورد موفقيتيدرصد از مديران از عملكرد منطقه14درصد از مردم
مآزاد چابهار در همراه كردن سازمانيمنطقه و و بهتر انجامؤها سسات ديگر براي همكاري

و به ترتيب شدن برنامه در. انددرصد باقيمانده ناراضي بوده86و79هاي گردشگري راضي
س درؤمورد هاي گردشگري فقط خصوص موفقيت در جلب نظر مردم در اجراي برنامهال سوم

و 14 و به ترتيب درصد از گروه12درصد از گروه اول اند درصد نيز گفته88و86دوم موافق
س. آزاد نتوانسته موفقيتي در اين زمينه كسب كنديمنطقه ال آخر موفقيتؤباالخره در مورد
و شناساندن قابليتآزاد چابهار در انجايمنطقه  هاي گردشگري منطقه را قريبم تبليغات

و89دهندگان گروه اول يعني به اتفاق پاسخ درصد از گروه دوم اظهار نارضايتي72درصد
و فقط كرده و11اند آزادياند كه منطقهدرصد از مديران معتقد بوده28درصد از مردم

اتوانسته نظر مردم را در مورد برنامه .گردشگري جلب كندينجام شدههاي

 گردشگري چابهار با توجه به امتيازهاييآزاد در توسعهيعملكرد كلي منطقه:3جدول
 T-test دست آمده از آزمونهب

نتايج آزمونهالفهؤم
مديرانمردم

و خارجييآزاد در زمينهيموفقيت منطقه 2.542.76جذب گردشگر داخلي
دريموفقيت منطقه و موسسات مرتبط با گردشگريهمراه كردن سازمان آزاد  2.322.44 ها

 2.722.28 هاي گردشگري خودآزاد در جلب نظر مردم با برنامهيموفقيت منطقه
و شناساندن قابليتيآزاد در زمينهيموفقيت منطقه 2.892.16هاي گردشگري منطقهتبليغات

س:خذأم  1387 توسط نگارندگان،Tنامه با استفاده از آزمون االت اصلي پرسشؤنتايج حاصل از تحليل
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19 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

و رتبه متحليل رگرسيون  گردشگري چابهاريثر در توسعهؤبندي عوامل
كه بطوري. اقتصادي است- در مطالعات اجتماعي هاي پركاربردروشزا تحليل رگرسيون يكي

ر وابسته را از طريق كند تا تغييرات متغيتحليل رگرسيون اين امكان را براي محقق فراهم مي
رهاي مستقل پيشمتغيو سهم هر يك از متغي ر وابسته رهاي مستقل را در تبيين متغيبيني

.)169: 1382كالنتري،( تعيين كند
و نقش متغي ازي رهاي مستقل در پيشگويي معادلهبراي پي بردن به اهميت رگرسيون بايد

مي)ß( ازآنجاكه مقادير بتا. كرداستفاده)ß( مقادير بتا باشند، بنابراين از طريق استاندارد شده
)ß(واقع بزرگ بودن مقادير بتادر. رها قضاوت كردتوان در مورد اهميت نسبي متغيآن مي
و اهميتيدهندهنشان در نسبي ميپيشگويي متغي نقش آن .)182-183:همان( باشدر وابسته

ك ميها براي پيش"B"ه از ضرايب الزم به يادآوري است شود، در بيني تغييرات استفاده
ر وابسته استفاده رهاي مستقل بر روي متغيبراي ميزان اثر متغي) بتا("ß"كه از ضرايب صورتي
.)143: 1387 فر،منصوري( شودمي

 اول نامه مربوط به گروههاي پرسشتحليل يافته اينك نتايج تحليل مدل رگرسيوني حاصل از
م) مردم( گانه در توسعه گردشگري چابهار، بيانگر ضريب تعيين مدلسي هايلفهؤدر خصوص

و بدينمي964/0برابر  ير وابسته يعني توسعهاز تغييرات متغي%96معني است كه حدود باشد
ب سيمؤلفه( رهاي مستقلمتغييوسيلههگردشگري چابهار مقدار. قابل توصيف است) گانههاي

000/0ي فيشر جهت بررسي فرض آماري عدم كفايت مدل برابر تمال مربوط به آمارهاح
مي كوچكتر است،05/0باشد كه از مي و در واقع كفايت مدل بنابراين عدم كفايت رد شود

و مدل تجهت بررسي ميأسازي همچنين مقدار احتمال مربوط به فرض صفر آماري. گرددييد
و توسعهسي عوامليبين كليه وجودارتباط مبني برعدم 000/0گردشگري چابهار برابريگانه

و بنابراين با اطمينان05/0باشد كه باز هم از مي مي%95كوچكتر است شود، در اين فرض رد
و معني و توسعهسي داري بين عواملنتيجه ارتباط مستقيم گردشگرييگانه مورد بررسي

بشود، در نتيجچابهار مشاهده مي و يقين مؤلفه طورهه سيقطع تهاي بر ثيرأگانه مستقيمي
و دارنديگردشگري در منطقهيتوسعه 4ينتايج اين تحليل در جدول شماره. چابهار داشته

) لينؤومس(گروه دومينامهتحليل مدل رگرسيوني مربوط به پرسش همچنين نتايج.آمده است
و درواقع بدين معني است978/0آن است كه ضريب تعيين مدل برابريدهندهنيز نشان بوده

رهايي متغيوسيلههب) گردشگري چابهاريتوسعه(ر وابسته از تغييرات متغي%98كه حدود 
ي فيشر جهت آمارهبه احتمال مربوط مقدار. قابل توصيف است) گانهسي هايمؤلفه( مستقل
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و توسعه فصلنامه20  1390بهار، جغرافيا

ازمي000/0مدل برابر بررسي فرض آماري عدم كفايت كوچكتر است بنابراين05/0 باشد كه
وعدم كفايت رد مي و در واقع كفايت مدل جهت بررسي تمدل شود ميأسازي مقدار.شودييد

سياحتمال مربوط به فرض صفر آماري مبني بر عدم وجود ارتباط بين مؤلفه و هاي گانه
كهمي000/0گردشگري هم برابريتوسعه از باشد با05/0چون كوچكتر است، بنابراين

رد%95اطمينان  و در نتيجه ارتباط مستقيممي اين فرض نيز - داري بين مؤلفهو معني شود
و توسعههاي سي مييگانه ميگردشگري مشاهده توان گفت كه از اين شود، لذا با اطمينان

سيحيث هم مؤلفه تهاي نتايج اين. ري در چابهار دارندگردشگيثير مستقيمي بر توسعهأگانه
در مجموع در خصوص نتايج حاصل از تحليل. آمده است5يشماره جدول تحليل در

مسرگرسيوني كه از پاسخ و كهؤهاي مردمي به ولين به دست آمده است، بايد گفت با توجه
سينتيجه رتبه مبندي عوامل نامه گردشگري در چابهار مربوط به پرسشيثر بر توسعهؤگانه

م)ارايه شده است4كه در جدول( مردمي و بازاريابي، لفهؤ، و نقل دريايي، تبليغات هاي حمل
و فرهنگي به ترتيب با ضرايب  و امكانات تفريحي -0.081-0.087امكانات گردشگري درماني

ت0.078-0.076 و عوامليأداراي بيشترين ميزان مثل ساختارهاي زيربنايي مربوط ثيرگذاري
و مديريت با ضرايب   0.061- 0.06-0.034به گاز، ساختارهاي زيربنايي مربوط به تلفن

ت كه"B"همچنين با توجه به اين جدول، ضريب. ثيرگذاري هستندأداراي كمترين ميزان
مي) چابهارتوريسمي توسعه(ر وابستهعوامل درمتغييبيني اثرگذاري آيندهپيش دهد، را نشان
و نقل ريلي، زيرساختمي و بازاريابي، حمل هاي توان نتيجه گرفت كه عواملي مانند تبليغات

و امكانات ورزشي، تعداد اقامتگاه و آژانسمربوط به فاضالب، ايجاد اماكن و ها هاي مسافرتي
مي راهنماي مخصوص گردشگري تدر آينده، راأتوانند بيشترين  توريسميتوسعهدر ثير

.چابهار داشته باشنديمنطقه
به در كه)نوالؤمس( گروه دومينامهپرسش خصوص نتايج تحليلي مربوط نيز بايد گفت

و جاده و نقل هوايي و بازاريابي، حمل و نقل دريايي، تبليغات اي با ضرايب عواملي مانند؛ حمل
عواملي چون؛و ثيرگذاريأت داراي بيشترين ميزان 0.079-0.078- 0.083-0.082

و مديريت با ضرايب ساختارهاي زيربنايي مربوط به گاز، دفاتر اطالع -0.054-0.034رساني
ت 0.055 درثيرأكمترين توريسم چابهار در حال حاضرير وابسته يعني توسعهمتغي گذاري را
و نقل هوايي،"B"طور با توجه به ضريب همين. دارد و زميني، درياييدر اين جدول حمل

و آرامش در آينده مي و امنيت و بازاريابي تريلي، تبليغات يثير را در توسعهأتوانند بيشترين
.چابهار داشته باشنديتوريسم منطقه
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21 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

مرتبه:4دولج )مردم( نامه مربوط به گروه اولثر بر توريسم حاصل از پرسشؤبندي عوامل

ضريبهالفهؤم رتبه
ß

ضريب
B

ضريبهالفهؤم رتبه
ß

ضريب
B

و نقل دريايي1  0.034 0.071 هاي مسافرتيآژانس16 0.033 0.087 حمل

و بازاريابي2 و آرامش17 0.034 0.081 تبليغات  0.033 0.07 امنيت

گردشگريامكانات3
 درماني

 0.033 0.07هاكيفيت اقامتگاه18 0.033 0.078

تفريحيامكانات4
و فرهنگي

 0.033 0.07 هاي مسافربريپايانه19 0.033 0.076

مخصوصراهنماهاي5
 گردشگري

0.076 0.034 20
و نقل درونحمل

 شهري
0.07 0.033 

هاي فصليجشنواره6
)تجاري- تفريحي(

0.075 0.033 21
و امكانات ورزشي

 سرگرمي
0.07 0.034 

ساختارهاي زيربنايي7
 مربوط به آب

 0.033 0.07هانمايشگاهبرپايي22 0.033 0.074

دسترسي به ارتباطات8
 راه دور

 0.033 0.069 تورهاي گردشگري23 0.034 0.074

9
24 0.034 0.072 تسهيالت پذيرايي

دسترسي به خدمات
و نوشيدني  غذايي

0.069 0.033 

خدمات جانبي10
و خرده( )فروشيعمده

 0.032 0.065 رسانيدفاتر اطالع25 0.034 0.072

11
و نقل هوايي 26 0.033 0.071 حمل

ساختارهاي زيربنايي
 مربوط به برق

0.062 0.033 

12
و نقل جاده 27 0.033 0.071ايحمل

ساختارهاي زيربنايي
 مربوط به فاضالب

0.062 0.034 

و نقل ريلي13  0.033 0.061 مديريت28 0.034 0.071 حمل

14
29 0.034 0.071هاتعداد اقامتگاه

ساختارهاي زيربنايي
 مربوط به تلفن

0.06 0.033 

15
و غذاخوري 30 0.033 0.071هارستوران

ساختارهاي زيربنايي
 مربوط به گاز

0.034 0.033 

ازنتايج حاصل از تحليل سواالت اصلي پرسش:خذأم  1387 توسط نگارندگان، تحليل رگرسيوننامه با استفاده
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و توسعه فصلنامه22  1390بهار، جغرافيا

مرتبه:5جدول )ولين شهريؤمس(نامه مربوط به گروه دوم بر توريسم حاصل از پرسشثرؤبندي عوامل

ضريبهالفهؤم رتبه
ß

ضريب
B

ضريبهالفهؤم رتبه
ß

ضريب
B

و نقل دريايي1  0.033 0.071 هاي مسافرتيآژانس16 0.034 0.083 حمل

و بازاريابي2 و نقل ريلي17 0.034 0.082 تبليغات  0.034 0.071 حمل

و3 18 0.034 0.079 نقل هواييحمل
راهنماهاي مخصوص

 0.033 0.07گردشگري

و نقل جاده4  0.033 0.07 هاي مسافربريپايانه19 0.034 0.078ايحمل

5
و نقل درون حمل

 شهري
0.077 0.033 20

 خدمات جانبي
و خرده(  0.033 0.07)فروشيعمده

و آرامش6 21 0.034 0.076 امنيت
ارتباطاتدسترسي به

 0.033 0.069راه دور

 0.033 0.068هابرپايي نمايشگاه22 0.033 0.076هاتعداد اقامتگاه7

 0.033 0.067 تورهاي گردشگري23 0.034 0.075هاكيفيت اقامتگاه8

24 0.033 0.075 تسهيالت پذيرايي9
دسترسي به خدمات
و نوشيدني  0.033 0.066غذايي

10 
و امكانات ورزشي

 سرگرمي
0.075 0.034 25

ساختارهاي زيربنايي
 0.033 0.066 مربوط به تلفن

11 
هاي فصليجشنواره

)تجاري- تفريحي(
0.072 0.033 26

ساختارهاي زيربنايي
 0.033 0.062 مربوط به برق

12 
و امكانات تفريحي

 فرهنگي
0.072 0.033 27

ساختارهاي زيربنايي
 0.034 0.06 مربوط به فاضالب

 0.032 0.055 مديريت28 0.033 0.072درمانيگردشگريامكانات 13

14 
هاي زيربناييساختار

 مربوط به آب
 0.033 0.054 رسانيدفاتر اطالع29 0.033 0.071

و غذاخوري 15 30 0.033 0.071هارستوران
ساختارهاي زيربنايي
 0.033 0.034مربوط به گاز

 نتيجه
مي هاي خاص گردشگري با ويژگي بهخود، هاي مناطق ترين گزينهعنوان يكي از اصليتواند

و توسعه آزاد در جهت ايجاد اشتغال، گذاري اي باشد، لذا سرمايهمنطقهيكسب درآمد ارزي
و ازجمله در ايران رو به افزايش در اين فعاليت در تمام كشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي
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23 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

آنمينو اي نسبتاًبا مفهوم امروزي پديدهبه عبارت ديگر مناطق آزاد. است باشند كه كشورها
بهرا  هاي خارجي، استفاده اقتصاد ملي، جذب سرمايهيتوسعه:ي چونيهاهدف براي دستيابي

هاي هاي شغلي، افزايش درآمدهاي ناشي از فعاليتاي، ايجاد فرصتهاي نسبي منطقهتاز مزي
و تبديل بخشمنطقهيتوسعهاقتصاد جهاني، خدماتي، آشنايي با بههاي عقباي - قطب مانده
و ميازآن بهره هاي توسعه ايجاد و توسعهبرداري  مناطق كه خود گردشگري در اينيكنند

و محيطي به هم پيوند خورده،- است از مجموعه عوامل اقتصادي، اجتماعي فرآيندي فرهنگي
 پايدار، ارتباط فرهنگيياشتغال، توسعهيتواند باعث رونق اقتصادي، كاهش فقر، توسعهمي

و فرهنگ و شكوفابين ملل اي شدن استعدادهاي منطقه هاي گوناگون، افزايش رفاه اجتماعي
رغم تمام توجهاتي كه به ايجاد مناطق آزاد تجاري در ايران شده است، با اين وجود علي. گردد

و تحقق اهدافپيشرفت فعاليتسال فعاليت مناطق آزاد در كشور، سير در طول چند  ها
از آزاديمنطقه. بخش نبوده استرضايت چابهار نيز براي رسيدن اهداف مورد نظر، كه يكي
و استفاده از توانمنديمهم ويهاي بالقوهترين آنها راهبرد توسعه گردشگري انساني طبيعي

و توسعهمنطقه در جهت اشتغال، ارز تامنطقهيآوري كه اي بود؛ ت16اكنون سيس اينأسال از
مييمنطقه و مياندسترسي به اهداف كوتاهدر گذرد، عمالً با عدم موفقيتآزاد مدت مدت
درتعريف هاي حاصل يافته. عه گردشگري مواجه بوده استستوي زمينه شده براي اين منطقه

و آزموناز تحليل اين عدم توفيق را در در اين پژوهش، مهمترين داليل  T-testهاي رگرسيوني
: داندموارد ذيل مي

آزاد چابهار در بخش گردشگري، عدمييكي از داليل اصلي ضعف منطقه:ضعف مديريتي-1
و در عين و كارآمد، حال به كارگيري افراد غيرمرتبط با گردشگري برخوداري از مديريت توانا

ر و اجرايي آن بوده استس امور تصميمأدر و عدم. گيري آشنايي اين مديران با صنعت پويا
دريگردشگري مانع از درك درست مسايگسترده و به اجرا گذاردنل موجود اين بخش
نتايج بر آمده. اي شده استهاي منطقههاي ضروري جهت پويايي آن با توجه به قابليتبرنامه

مي T-testازآزمون  ونشان شؤمس دهد كه ازديدگاه مردم و مديران هري عملكرد مديريتي ولين
همچنين. را به دست آورده است)3( امتيازي كمتر از حد متوسط88/1و58/1با امتيازهاي 

تداراي 0.055و 0.061در آزمون رگرسيون مديريت با ضرايب  گذاري بوده كه ثيرأكمترين
مييآزاد در توسعهياين نتايج مؤيد ضعف مديريت منطقه . باشدبخش گردشگري

و بازاريابيعفض-2 و همين:تبليغات طور مطالعات طبق نتايج به دست آمده از پرسشنامه
و موانع اصلي در جذب گردشگر به منطقه، عدم آشنايي گردشگران  ميداني، يكي از مشكالت

مي گردشگرييهاي بالقوهوخارجي با قابليتداخلي مهم بيانگر ضعف تبليغات اين.باشدمنطقه
و ظرفيتپتانسيلو شناساندن  تعلي. گردشگر به اين منطقه است هاي جذبها  ثير زيادأرغم
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و توسعه فصلنامه24  1390بهار، جغرافيا

و دوم به ترتيب( در)083/0و081/0 ضريب بتا در گروه اول در اين عامل جذب گردشگر كه
ت و در گروه3امتياز گروه اول عدد( T-testييد شد، طبق نتايج آزمونأآزمون رگرسيون نيز

و بازاريابي نتوانسته عملكرد كامالًيآزاد چابهار در زمينهي، منطقه)84/2دوم امتياز تبليغات
.مناسبي داشته باشد

چابهار از مراكز عمدهي با توجه به دوري منطقه:هاي ارتباطي منطقهزيرساخت كمبود-3
و قراريجمعيت در كشور  هايزيرساخت لزوم ايجاد كشور شرقياليه جنوبمنتهي گرفتن

و نقل به صورت بارزي درك مي و حمل هاي زميني مناسب، عدم راه عدم وجود. شودارتباطي
و نقل ريلي، ضعف ناوگان دريايي، وجود نداشتن پروازهاي هوايي از اكثر شهرهاي  وجود حمل

و همين بطور از كشورهاي ديگر كشور به اين منطقه و لعكس، در عين حال دوري تنهاابه آن
و نداشتن فرودگاه مستقل از جمله مشكالت موجود در  فرودگاه نظامي كنارك از اين منطقه

هاي ارتباطي هم از ديد مجموع اين عوامل باعث شده است كه زير ساخت. اين بخش است
و هم مردم امتيازي كمتر از حد ميانه با3يمديران  در آزمون)61/2(و)45/2(به ترتيب

T-test دست آوردهب .
و اجراي برنامهمردم در برنامه عدم مشاركت-4 هم نتايج حاصل از:هاي گردشگريريزي
و هم مصاحبهسپر هايي كه در هاي انجام شده با مردم نشان داد كه اغلب مردم از برنامهشنامه

و نسبت به فوايد كلي گردشگري براي شود بخش گردشگري انجام مي اطالع درستي ندارند
و14كه تنها طوريهب. اطالعندمنطقه نيز بي مس12درصد از مردم ن شهري موافقوالؤدرصد از
و انجام برنامهآزاد در جذب مشاركت مردم در برنامهيموفقيت منطقه هاي گردشگري ريزي

و در واقع اكثريت يعني بوده و درصد86اند مس88مردم و معتقدوالؤدرصد ن شهري مخالف
. اندآزاد در انجام اين مهم بودهيبه عدم موفقيت منطقه

منظور برون رفت از اين تنگناهاهبهاي حاصل از اين پزوهش بيانگر آن است كه يافتهاينك
ورغم نارساييدر منطقه، علي كاركردهاي گردشگرييو توسعه الذكر، براي مشكالت فوق ها

و بهبود كاركردهاي گردشگري  و توسعه پايدار صنعت گردشگري در منطقه دستيابي به رشد
و اشتغاليگردشگري حوزهيآزاد درراستاي توسعهيمنطقه زايي نفوذ آن درشهرستان چابهار

و منافع بيشتر منطقهو و گردشگري، حمل هاي مناسبايجاد زيرساختاي، كسب درآمد ونقل
و جهت بهتحول در نظام مديريت گردشگري منطقه و همه-سوي مديريتي جامعگيري  واحد

و بازاريابي مناسب در جهت شناساندن قابليتنگر، برنامهجانبه هاي گردشگري منطقه به ريزي
و خارج كشور در قالب تبليغات گسترده،  و همفكري با مردم در تمامي مردم داخل مشاركت

و اجراي برنامهريمراحل برنامه ميزي .تواند رهگشا باشدهاي گردشگري
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25 وي آزاد چابهار بر توسعهتأثير منطقه  ...ي گردشگري

 منابع
توريسميصنعتي چابهار درتوسعه- بررسي نقش منطقه آزاد تجاري).1387( زاده، عبداهللاآقاسي-1

و برنامهاي، پايانمنطقه و بلوچستان.ريزي شهرينامه كارشناسي ارشد جغرافيا .دانشگاه سيستان
و ابراهيم-2 و خدمات موجود هاي منابع، پتانسيلفهرست نقشه).1386( همكارانزاده، عيسي ها

و بلوچستان .زاهدان.گردشگري شهرستان چابهار، طرح جامع گردشگري استان سيستان
و ابراهيم-3 م).1388( زادهآقاسيعبداهللا زاده، عيسي درؤتحليل عوامل ثر بر گسترش گردشگري

م اي، هاي شهري منطقهوپژوهشمطالعات.SWOTدل راهبرديناحيه ساحلي چابهار با استفاده از
.1388ستانبتا.شماره اول.دانشگاه اصفهان

و توريسم، مجموعه).1376( ابراهيمي، سيدابراهيم-4 نقش منطقه آزاد در توسعه اقتصاد ملي
.كيش.جلد اول.مقاالت نخستين همايش جهانگردي

و بلوچستان استانداري-5 -تجاري مطالعات توسعه محور شرق، منطقه آزاد).1371( سيستان
.زاهدان.ريزيدفتر برنامه.منطقه آزاد تجاري.، جلد اول"مطالعات راهبردي" صنعتي چابهار

عملكرد مناطق آزاد تجاري).1387( دالوريمجيدو زاده حسينمقدسسميره؛علي اسفندياري،-6
ت .28شماره.هاي اقتصاديفصلنامه پژوهشثير آن در توسعه اقتصادي اين مناطق،أو

گردشگرييمقاله راهكارهاي توسعه.)1385( مهدويداوودو عبدالرضا،افتخاريالدينركن-7
.2شماره.10دوره.، نشريه مدرس علوم انسانيSWOT روستايي با استفاده از مدل

و تحليل عوامل افزايش جذب توريست در ). 1378(مريم جواهري،-8 به منطقه آزادبررسي كيش
و فنون مازندران.نامه كارشناسي ارشدمنظور توسعه اقتصادي منطقه، پايان . دانشگاه علوم

- يك تحليل هزينه ارزيابي عملكرد اقتصادي مناطق آزاد ايران؛).1378( حسيني، سيدمهدي-9
. يت مدرسدانشگاه ترب. تهران.نامه كارشناسي ارشد، پايان)مطالعه موردي چابهار( فايده

.چابهار در يك نگاه، روابط عمومي منطقه آزاد، چابهار). 1374( ______-10
.صنعتي چابهار- چابهار نگين شرق ايران، منطقه آزاد تجاري). 1386( ______-11
و پژوهشؤم. تهران،صنعتي- مناطق آزاد تجاري).1369( رفعتي، محمدرضا-12 هاي سسه مطالعات

.بازرگاني
نامه صنعتي ايران، پايان- يابي مناطق آزاد تجاريارزيابي صحت مكان).1374( سرلك، محمدعلي-13

.دانشگاه تهران.كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني
و شهرستان).1386( زاده، احمدسلطان-14  هاي مختلفهاي تابعه در بخشبانك اطالعات پايه استان

و بلوچستانريزي استانداري سيستمعاونت برنامه.)شهرستان چابهار( .زاهدان.ان
و تفحص از مناطق آزاد گزارش)1386( صنعتي ايران-عالي مناطق آزاد تجاريشوراي-15 .تحقيق

. تهران
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و توسعه فصلنامه26  1390بهار، جغرافيا

.14شماره.سال دوم.مناطق آزاد در قاره آسيا، مجله مناطق آزاد). 1370( علمي، محمد- 16
.1727 شماره.روزنامه اعتمادچشم اسفنديار واردات در مناطق آزاد ايران،).1387( فدايي، مريم-17
صنعتيو موانع توسعههابررسي توانمندي).1385( كماليان رضاامينو مهدي كاظمي،-18

و بلوچستان فن.گردشگري در چابهار، دانشگاه سيستان و .زاهدان.وريآمعاونت پژوهش
جغرافيا گردشگري چابهار،يدرتوسعه شهروندان زاهداني تحليل ادراك).1387( مهدي كاظمي،-19

و زمستان.12شماره پياپي.و توسعه .1387 پاييز
و تحليل داده).1382( خليل كالنتري،-20 نشر.نتهرا،اقتصادي-ها در تحقيقات اجتماعيپردازش

.شريف
و توسعه در جهان).1378( لي، جان-21 و الدينسوم، ترجمه عبدالرضا ركن گردشگري افتخاري

.نشر بازرگاني. تهران.صالحي امينالسادات معصومه
و مسكن).1386( مركز آمار ايران-22 .تهران.1385سرشماري عمومي نفوس
).www.kish .ir(). 1386( صنعتي كيش-مديريت سازمان منطقه آزاد تجاري-23
).www.gheshm.ir(). 1386(صنعتي قشم-مديريت سازمان منطقه آزاد تجاري-24
.انتشارات دانشگاه تهران. تهران.چاپ دومهاي پيشرفته آماري، روش).1387( فر، كريممنصوري-25
.چابهار.كشور، روابط عموميي چهارم توسعهيمنطقه آزاد چابهار در برنامه). 1386( ______- 26
استان:بررسي موردي( بررسي طرح ايجاد مناطق ويژه تجارت مرزي).1371( نورمحمدي، خسرو-27

و بلوچستان .تهران.دانشگاه عالمه طباطبايي.كارشناسي ارشد نامه، پايان)سيستان
صادرات غيرنفتي ايران،يصنعتي در توسعه- نقش مناطق آزاد تجاري).1379( كاظم وفاداري،-28

.)ع( دانشگاه امام صادق.تهران.نامه كارشناسي ارشد اقتصادپايان
29- Holjevac A.I, (2003). “A Vision Of Tourism and the Hotel Industry in the 21s.t. 

Century”, Hospitality management, Vol 22. 
30- McIntosh W Robert, Charles R. Golden (1995). “Tourism Principles, Practices, 

Philosophies, United States Of America” : John Wiley & Sons, Inc. 
31- Unwto, Tourism Highlights 2007 Edition,(www.unwto.com), 2007. 
32- www.sci.org.ir. 
33- www.jafza.com. 
34- www.ant_free_zone.org.tr. 
35- www.cfzo.org. 
36- www.chn.ir. 
37- www.kish .ir. 
38- www.gheshm.ir. 
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