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پیشرفت کارآفرینی شرکت های  اقتصادی سیاسی  شناسایی عوامل 

 و صنعتی ارس کوچک و متوسط فعال منطقه آزاد تجاری

 1  ی ونه آباد   ی حسن رسول 

 * 2  مهدی محمدی 
 چکیده 

هاای پیشرفت کااآففرینی دآ ایاااد شارکتاقتصادی سیاسی  مقاله حاضر با هدف شناسایی و نقش عوامل

انااا  پاریرفتر آوت تیقیا    1397ل  اد تااآی و صانعتی اآ  دآ سااکوچک و متوسط فعال منطقه فز

پیمایشی از نوع توصیفی بودر جامعه فماآی شامل کاآففرینان و سرمایه گراآان کسب و کاآهای کوچاک و 

باا آوت  متوسط دآ منطقه فزاد اآ  دآ این حوزه بود که باا اساتفاده از فرماول نموناه گیاری کاوکران و

گیاری پرسشانامه میقا  ساابته باودر ج ات ابزاآ اندازه ر موآد مطالعه قراآ گرفتندرنف  188تصادفی ساده  

باخ استفاده شد کاه ماوآد کرونسناش اعتباآ پرسشنامه از اعتباآ میتوایی و ج ت سناش پایایی از فلفای

 عوامالاد: نتاای  نشاان داناا  شادر  spssتایید واقع شدر تازیه و تیلیل اطالعات با استفاده از نر  افزاآ 

منادی آضاایت -2هاای ماادی و معناوی  حمایات  -1دآ پن  عامال  پیشرفت کاآففرینی  اقتصادی سیاسی  

عد  میادودیت وایاااد انعطااف و  -4تخصیص تس یالت عمومی دآ جرب سرمایه گراآان   -3مشتریان  

تاااآی و کوچک و متوسط فعال منطقه فزاد های عوامل زیرسابتی دآ ایااد شرکت  -5معافیت گمرکی و  

هاای ای نشان داد:  از بین عوامل پناگانه؛ حمایتنتای  فزمون تی تک نمونه  رشناسایی شدند  صنعتی اآ 

و تخصیص تسا یالت عماومی دآ  (Mean67/3>  <5)مادی و معنوی و عوامل زیرسابتی به میزان باال 

میزان   معافیت گمرکی بهایااد انعطاف و    مشتریان و عد  میدودیت ومندی  گراآان، آضایتجرب سرمایه

دآ نتیاه توجه به  رها شدندموجب پیشرفت کاآففرینی دآ اینگونه شرکت (Mean33/2>  <67/3)متوسط

مادی و معنوی و تخصایص تسا یالت  تهایتهای کوچک و متوسط کاآففرین دآ بصوص حمایشرکت

توجه به آضایت مشاتریان گراآان دآ کناآ عوامل زیرسابتی و معافیت گمرکی و  عمومی دآ جرب سرمایه

های کوچاک و متوساط کااآففرین دآ منطقاه فزاد شرکتپیشرفت اقتصادی سیاسی توانند موجب  توامآ می

 تااآی و صنعتی اآ  گرددر

متوسطط ، منه ططا آ اد های کوچک و  شرکت  کارآفرینی،سیاسی    اقتصادیپیشرفت    : واژگان کلیدی 

 تجاری و صنعتی ارس
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 مقدمه

 و اقتصااادی مختلاا  فعالیت ااای و بخشاا ا دآ  گااراآی  ساارمایه  مناادنیاز  اقتصادی  توسعه

 انتظاااآ تااوان نماای مختلاا  مناااط  و هااا طاار  دآ گراآی سرمایه بدونر است   بدماتی

چمناای و امیناای )  داشاات   آا  کشااوآ  اقتصااادی  آفاااه  و  پیشاارفت   تولید،  اشتغال،  گسترت

 جاارب  بااه  دیشاادی  تمایل  ج ان  کشوآهای  بیشتر  امروزه  اسا   این  بر(ر  1  :1397ساب ،

 هااایآاه از یکاایر انااد کاارده پیدا وکاآ  کسب   ایااد  ج ت   باآجی  و  دابلی  های  سرمایه

 و توسااعه  گااراآ  ساارمایه  جرب  و  1تااآی  فزاد  مناط   ایااد  منظوآ  بدین  مناسب   و  مفید

 باارای  بیشااتر  اآزی  دآفمااد  کسااب   فزاد،  مناااط   وجااودی  یفلسفه  رباشد  می  وکاآ  کسب 

 و  دابلی  گراآ  سرمایه  جرب  و  فوآی  فن  انتقال  تغال،شا  ایااد  توسعه،  دآحال  کشوآهای

 هااای  فرصاات   ساانای  امکااان  نیااز  و  ایران  جغرافیای  (ر35  :1381  کامران،)است   باآجی

 بیااانگر  کشوآ  فزاد  مناط   دآ  گراآی  سرمایه  قابل   وکاآهای  کسب   و  بدماتی  و  اقتصادی

 مسااتعد  و  نظیاار  کم  بدماتی  و  اقتصادی  منابع  عنوان  به  توانند  می  مناط   این  که  است   فن

 فوآی فاان تواننااد می فزاد مناط (ر 1381 کامران،)گیرند  قراآ  برآسی  موآد  گراآیسرمایه

 فناای دانااش و علاام بااا آا دابلاای تولید عوامل کنند، واآد  کشوآ  به  آا  سرمایه  مدیریت   و

 مناااط ر دهنااد قااراآ ج انی اقتصاد با همسو  و توسعه مسیر دآ آا کشوآ و دآفمیزند  نوین

 اقتصاااد نساابی های برتری از گیری ب ره و ج انی  بازاآهای  به  وآود  برای  ای  وسیله  فزاد

 اقتصاااد  اآتبااا   یکننااده  تسااریع  عنااوان  به  باید  و  هستند  المللی  بین  بازآگانی  دآ  دابلی

 عنااوان بااه مناااط  ایاان از شااود می سبب   فکری  طرز  و  منط   چنینر  آوند  کاآ  به  دابلی

 ،و همکاااآان  افتخاآی  الدین  آکن)  شود  یاد  ای  توسعه  ضد  موانع  آفع  توجیه  برای  ابزاآی

های کوچااک و فعالیت شرکت   2اما برای دستیابی به این م م، کمک به کاآففرینی  (ر1388

هااای کوچااک و حمایاات از شاارکت توانند آاهگشااا باشااندر  و متوسط دآ این مناط  می

ز کشااوآها بااه های اساسی دآ آشد و توسعه اقتصادی بساایاآی امتوسط یکی از اولویت 

 فزاد منطقااه رکندکشوآها ایفا میآود و نقش اصلی آا دآ توسعه اقتصادی بیشتر  شماآ می

 دآ اآ  آود ساااحل دآ 1383 سااال از وزیااران، هیاا ت  مصااوبه  با  اآ   صنعتی-تااآی

 
1 - Free Trade Zone  

2 - Entrepreneurship 
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 اهااداف اآ ، فزاد منطقه  سازمانر  است   نموده  فغاز  آا  بود  فعالیت   جلفا  مرزی  ش رستان

 ی  منطقااهر  است   کرده  تعری   منطقه،  توسعه  برای  آا  متعددی  نیراعم  و  صنعتی  -تااآی

 مشااتر    مستقل  های  کشوآ)  C.I.S  کشوآهای  با  همسایگی  به  باتوجه  اآ   تااآی  فزاد

 دآ  گرفتن  قراآ  و(  کریدوآ6)  نقل  و  حمل  المللی  بین  کریدوآهای  دآ  گیری  قراآ  ،(المنافع

 قابلیاات  اآوپااا، بااه وآود یدآوازه نعنوا به ترکیه کشوآ به نزدیک ابریشم، ی  جاده  مسیر

 دآ فاااآ  بلاای   یحااوزه  بااا  ایااران  شمالی  کشوآهای  بین  آیلی  و  ایجاده  اآتبا   ایااد

 طبیعاای،  یدهنااده  پیونااد  عاماال  عنااوان  بااه  اآ   یآودبانااه  وجااود  مساایر،  ترین  کوتاه

 فاان  هااای  سااابت   زیاار  و  ریگگردش  هایجاذبه  تبریز،  ش ر  مادآ  پشتیبانی  از  بربوداآی

 ساارمایه  جرب  هایزمینه  شدن  شناسایی  صوآت  دآ   موجود  و اطالعاتی  اآتباطاتی  فوآی

 همااه  یتوسااعه  مسااتعد  ای،منطقااه  جامع  یبرنامه  داشتن  و  بدماتی  های  حوزه  دآ  گراآ

 بااه  تاااریر  منطقه  دآ  متوسط  و  کوچک  وکاآهای  کسب   ایااد  دآ  تواند  می  و  است   یجانبه

 می منطقه از  دقی   و  دآست   اطالعات  داشتن  با  نمسئوال  و  مدیران  لرا  باشدر  داشته  سزایی

 تاادابیر باادمات، هااای حااوزه دآ  گااراآی  ساارمایه  ج اات   مساعد  شرایط  ایااد  با  توانند

 ر(133:  1390)قالیباف و کرمی،بیاندیشند منطقه سریع  پیشرفت   ج ت  آا مختلفی

های موجود دآ منطقااه فزاد اآ  و اولویاات دولاات بااه عااد  توجه به توانمندی

به نفت، لزو  گسترت سرمایه گراآی توسط دولاات  1به دآفمدی تک میصولی  وابستگی

و حوزه بدماتی آا نمایان می کند که چنانچه دآ ایاان منطقااه مااوآد   2و بخش بصوصی

توجه و حمایت واقع گردد می توانند به این منطقه ارر گراآند و به منطقه حاشیه دآیااای 

سرفغازی بر گسترت آوابط بین المللی دآ  بزآ تبدیل گردد و منطقه فزاد اآ  می تواند

دآ نتیاااه (ر 1385، و همکاااآان موسااویعرصه های فرهنگی و اقتصاد و باادمات باشد)

های کوچااک و ایااد شرکت فراهم فوآدن شرایطِ    توانمند وکاآففرینانِ    و شناسایی  توجه

ل با حمایت مادی و معنی، تخصیص تس یالت و معافیت گمرکی دآ کناااآ عواماا   متوسط

مناادی و آضااایت  و توسااعه اقتصااادی ایاان منطقااهتواند به کسااب و کاااآ می  زیرسابتی

 از  دقی   و  دآست   اطالعات  داشتن  با  مسئوالن  و  مدیران  لرا  کمک شایانی نمایدر  مشتریان

 باادمات، هااای  حااوزه  دآ  گااراآیسرمایه  ج ت   مساعد  شرایط  ایااد  با  توانند  می  منطقه
 

1 - Pure play 
2 - Private sector 
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 پااهوهش  هاادف  اسااا   این  بر  ربیاندیشند  منطقه  سریع  پیشرفت   ج ت   آا  مختلفی  تدابیر

و پیشاارفت   گراآان  سرمایه  و  کاآففرینان  جرب  هایزمینه  و تعیین نقش  شناسایی  حاضر،

 هااا  سابت زیر  سایر  و  و اطالعات  اآتباطات  فوآی  فن  های  سابت   زیر  از  استفاده  با  فن ا

نتااای  ایاان   باشاادرمی  اآ   فزاد  منطقه  دآ  و متوسط  کوچک  وکاآهای  کسب    عملکرد  بر

فزاد اآ  دآ ج ت   های فعال منطقهآیزان و شرکت تواند برای مدیران، برنامهپهوهش می

 تس یل فعالیت اقتصادی و پیشرفت کاآففرینی دآ منطقه آهنمون باشدر

 مبانی نظری  

منطقه فزاد میدوده حراست شده بندآی و غیاار بناادآی اساات کااه از شاامول برباای از 

ع باآج بوده و با ب ره گیری از مزایااایی نظیاار معافیاات هااای مقرآات جاآی کشوآ متبو 

عد  وجود تشااریفات زایااد اآزی، اداآی و مالیاتی، بخشودگی سود و عواآض گمرکی،  

و پاگیر و همچنین س ولت و تسریع دآ فرایندهای صادآات و واآدات بااا   مقرآات دست 

 اصلی کمک می نمایاادجرب سرمایه گراآی باآجی و انتقال فناوآی به توسعه سرزمین 

کاآففرینی فرایند بل  چیااز جدیااد بااا اآزت، از طریاا   (ر1: 1393)آستمی چلکاسری، 

های مااالی، آواناای و اجتماااعی کت موآد نیاز، دآ نظر گرفتن آیسالابتصاص زمان و ت

باشدر بااه عباااآت می  مالی  لالهای پولی و آضایت فردی و استقهمراه، آسیدن به پادات

-مندی و یا تقاضای جدید مااییت فرایندی است که منار به ایااد آضا  دیگر کاآففرینی

افتد و طی فن تغییاارات دآ سیسااتم های مختل  اتفاق میها و ماموعهگردد و دآ مییط

دهنااد، های اقتصادی واکنش نشان ماایهای افراد که به فرصت اقتصادی از طری  نوفوآی

 (ر  7-8: 1394، نکاآاو هم؛ عبدی جمایران1387)فهنگرپوآ،  دهدآخ می

حرکت    اادیها و ا   تیفرصت ها و موقع  صی که دآ تشخ  یبا م اآت  نانیکاآففر

ا توسعه  تیوالت   رییتغ  یقیحق  شگامانیپ  داآند،  ت ایموقع  نیدآج ت  و  اقتصاد  دآ 

نوفوآی و کنش   ری،یسک پریبه آ  ینی کاآففر  نیشوندر عالوه بر ا  یمیسوب م  یاجتماع

ن  نانهیکاآففر براداآد  ازیهم  نظرر  اقتصادهای    اتیسا   دآ  حاصله  تااآب  و  اقتصادی 

شوند و بالطبع  یموتوآ میرکه توسعه و آشد اقتصادی میسوب م نان یکاآففر آشد، آوبه

صنعتی، با  -دآ مناط  فزاد تااآی  استر  ینیم م کاآففر  آهاوآدهای  از  یکی  ییاشتغال زا

توان شاهد آشد و ، میهای کوچک و متوسطحضوآ کاآففرینان از طری  تشکیل شرکت 
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فعالیت  گسترت  و  اقتصادی  سرمایه توسعه  باشیمرهای  گراآیهای  و   باآجی  کسب 

مشاغلی است    و از نوعهای شخصی با مالکیت بصوصی  کاآهای کوچک معموالً کاسبی

با تعدادکمی کاآمند و حام فروت پایین که به بخش بصوصی تعل  داآدر طب  تعری   

نیز ایران  دآ  فماآ  کاآکنان  مرکز  تعداد  که  از  صنایعی  کمتر  باشند  9شان  بعنوان   ،نفر می 

بر اسا  تعری  وزاآت صنایع و معادن و وزاآت ج اد   رصنایع کوچک تلقی میگردند

بنگاه و  هاکشاوآزی،  )ش ری  بدماتی  و  صنعتی  واحدهای  متوسط،  و  کوچک  ی 

 (ر 121: 1384،نفر کاآگر داآند )یونیدو 50ر از آوستایی( هستند که کمت

ب موآد، تعاآی  وزاآت صنایع و معادن و مرکز فماآ  حس   بر  نیز  تعاون  وزاآت

چ اآ گروه  مرکز فماآ ایران کسب و کاآها آا به    بردرایران آا دآ موآد این صنایع بکاآ می

طبقه طبقه این  چند  هر  است؛  کرده  اآوپا بندی  اتیادیه  تعاآی   با  شباهتی  ظاهرا  بندی 

های  کاآ آا بنگاه  نفر نیروی  10کاآهای کمتر از    ایران فقط کسب و ولی مرکز فماآ    ،داآد

می میسوب  متوسط  و  آا  کوچک  کاآها  و  کسب  سایر  و  صنعتی  ه  کاآبان"کند  جات 

داآای  ر  کندقلمداد می  "بزآگ   کاآهای  کاآهای    کاآگر،  1-9کسب و    10-49کسب و 

کاآهای  کاآگر، کاآهایو    کاآگر  50-  99کسب و  و    بانک  رکاآگر  100  از  بیش   کسب 

های کوچک  نفر نیروی کاآ آا به عنوان بنگاه  100ز کسب و کاآهای زیر  نی  ایران  مرکزی

مشخصه این نوع کسب و  م مترین    ر(4:  1399)آحمانی و هادی،کندو متوسط تلقی می

 ی می باشدر  زانداکاآها استفاده از سرمایه پایین و تخصص های فردی ج ت آاه

ین و با فراگیری تخصص های فردی  ا افراد با سرمایه پایاین امر باعث می شود ت

آاه به  کاآها ساده    یاندازاقدا   و کسب و  این  از  بربی  نمایدر  کاآها  نوع کسب و  این 

ولی تاسیس و اداآه بربی دیگر    ر می توان فن ا آا تاسیس و اداآه نمودبوده و به آاحتی  

کسب و کاآهای کوچک بسته به    طلبدراز فن ا همیاآی و مشاوآه تیم متخصصین آا می 

مناط  مختل  متفاوت استر ولی نمونه های معمول فن شامل: فروشگاه آفاه)فروشگاه  

اغریه )مانند  دیگر  کوچک  های  کوچک(،فروشگاه  بازآگانی،   های  نانوایی(،  یا  فروشی 

 باشدرفآایشگران، آستوآان ها، م مان بانه، عکاسان، تولید دآ مقیا  کوچک و غیره می

شرکت ت  با فعالیت  اهمیت  به  موفقیت وجه  دآ  کاآافرین  متوسط  و  کوچک  های  های 
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ایااد  ترین عوامل  صنعتی اآ ؛ بربی از عمده-اقتصادی و توسعه دآ منطقه فزاد تااآی

 باشد: پیشرفت این شرکت ا به شر  زیر میو 

 های مادی و معنوی حمایت 

اساسی دآ آشد و توسعه   هایهای کوچک و متوسط یکی از اولویت حمایت از شرکت 

آود و نقش اصلی آا دآ توسعه اقتصادی بیشتر  ه شماآ میاقتصادی بسیاآی از کشوآها ب

عنوان حمایت ضروآی    بهآا  حمایت مالی  (  2014)  1فریکات  و ابو    ر کندکشوآها ایفا می

های کوچک  باشدر به دلیل اینکه شرکت ز  میالکنند که دآ مراحل اولیه صادآات  یاد می

ها آفع کنند، بنابراین مشکل مالی بود آا  توانند نیاز بود آا از طری  بانکمتوسط نمیو  

های ت مین مالی و  ن و سیستمالتصاد ک دهندر همچنین مییط اقبه سمت دولت انتقال می

های کوچک و متوسط دآ  باشد و شرکت قانونی کشوآها دآ ت مین مالی شرکت ا مؤرر می

اند، از توسعه ن ادی و میافظت ب تر از ح  مالکیت آسیدهی  ترالکشوآهایی که دآجه با

میدودیت  بربوآداآنداز  کمتری  مالی  همچنین  های  نبار  کاآففرینان  از  فقط  حمایت  ید 

سازی برای  های مالی باشد، بلکه باید زمینه ایااد و توسعه فرهنگ ففرینی، زمینهحمایت 

 ریگاه فن ا دآ کشوآ فراهم باشدهای مادی و معنوی مناسب با جاحمایت  آشد فن ا و

 رضایتمندی مشتری

( آضایت حالتی مثبت و مورر ایااااد ماای کنااد کااه 2007)  2به اعتقاد جوسانه و همکاآان

و  )بااامنی مقااد  های آابطااه کاااآی شاارکت بااا دیگااری اساات حاصل اآزیابی تما  جنبه

حساسااات ر آضایت مشتری بعنوان اآزشیابی کلی یااا حااالتی از ا(27  ،ص1390،همکاآان

یت تصوآ آضا  (،2001)  3یو و دیننظر  دآ موآد میصول یا بدمات تعری  می شودر به  

نسبی شامل شنابت و عوامل عاطفی است،  به این عنوان که آابطه مشااتری )نساابت بااه 

آابطه تولید(،  بطوآ اساسی،  معامله،  ربت کردن،  اآزیااابی سااودها و اآزت هااا اساات،  

ز عملکاارد تولیااد ناشاای شااود یااا از فن انعکااا  گیاارد و احتماالً آضایت ممکن است ا

تایید انتظاآات تعیین شده استر مشتری آاضی گاارایش بااه آضایت بوسیله تاییدیه عد   

بدین ترتیب آضااایت موجااب  آ و هدف حمایتی از بود نشان دهد،وفادآای داآد تا آفتا

 
1 -  Abu & Freixanet 
2 - Joesanz et al 
3 - Yu & Dean  
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ضایت مشتری حفظ مشتری می شود،  شر  الز  برای بقای مشتری آضایت اوست اما آ

منی مقااد  و ؛ بااه نقاال از بااا2006،   1چاان  -لزوماً موجب بقای مشتری نمی شااود )شااو 

 (ر1390، همکاآان

 تشخیص تسهیالت عمومی در جذب سرمایه  

مناط  فزاد تااآی به علت شرایط تس یل کننده و مساعدی که دآ زمینه جرب ساارمایه، 

برای دستیابی به توسعه همه جانبااه  داآای مؤلفه های م می هستند که می توانند زمینه آا

فراهم کنندر فرصت های زیادی ج ت دستیابی به تکنولوژی های برتر از طریاا  جاارب 

ب ره برداآی از فن ا، شرایط توسعه تکنولوژی های برتر دآ اآد که با  سرمایه گراآ وجود د

 منطقة فزاد تااآی اآ  فراهم وباعث توسعه کسب وکاآ  می شودر  

بالقوه بزآگ، وجود منابع طبیعی و اولیه بسیاآ زیاد و اآزان ه به بازاآ  ال ( با توج

راوان می توان گفاات دآ منطقه، منابع انسانی اآزان قیمت و منابع طبیعی و اولیه اآزان و ف

واع سرمایه گراآی برایااد کسب وکاآهای کوچک رب انکه فرصت های زیادی برای ج

 دآ منطقه وجود داآدر   و متوسط

ایط تس یل کننده دآ منطقااه فزاد دآ زمینااه هااای مختلاا  مااالی و ود شرب( وج

یاااتی و پولی، سرمایه گراآی، مالکیتی، قوانین کاآ، واآدات و صادآات، معافیت هااای مال

گمرکی و ررر می تواند تشوی  کننده برای جرب سرمایه گراآ دآ حوزه هااای باادماتی و 

 توسعه کسب وکاآ مورر باشدر  

میان سرمایه گراآ و شرکت های دابلی از   کنولوژیک مناسب ج( وجود شکاف ت

یک طرف و همچنین وجود بازاآ آقابتی دآ حوزه مربو  بااه ساارمایه گااراآی از طاارف 

به ایااد سرآیز تکنولوژی و توسعه توانمندی های دابلی از طریاا  ساارمایه دیگر منار  

ااااآی اآ  دیااده گراآی مستقیم باآجی می شودر که این موضوعات دآ منطقااه فزاد ت

بنابراین با توجه به موضوعات فوق می توان گفت که منطقه فزاد تااااآی اآ  می شودر  

آ به همراه داآد و بایسااتی بااا تقویاات فرصت ها و منابع مناسبی برای جرب سرمایه گرا

جنبه های مثبت فن و ایااد شرایط تس یل کننده و هدایت کننده، شاارایطی آا بااه وجااود 

ی به تکنولوژی های برتر و افزایش سطح توانمناادی هااای منطقااه فااراهم فوآد که دستیاب

 
1 - Schu- Chen 
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آشااد هر کشوآ باید با استقراآ نظم حقوقی و ن ادی معطوف بااه   (ر1376شود )آحمانی،  

هااای بخااش بصوصاای دآ مناااط  فزاد تولید و تااآت، شرایط بارباتی آا برای فعالیاات 

به بصوص قوانین سرمایه گااراآی   بوجود فوآد و از آاه تغییر مناسب قوانین و مقرآات؛

وه بر ت مین امنیاات و الانتقال سرمایه و سود و قوانین کاآ؛ ع  و مقرآات ناظر بر حرکت و

ت مااالی و غیاار الها، زمینة مناسبی دآ تس یو تقویت انگیزه  گراآیکاهش آیسک سرمایه

 (ر 1390 و همکاآان، )ناهیدی  ز  برای جلب سرمایه گراآی فراهم سازدالمالی 

 گذارسرمایه  جذب جهت در پذیری انعطاف ایجاد و محدودیت  عدم 

این مسئله دآ  باشد که  ز امتیازات م م مناط  فزاد تااآی معافیت مالیاتی و گمرکی میا

اسا  فزاد و  مناط   اداآه  است،  نامه سازمانقانون چگونگی  یافته  انعکا   مربوطه  های 

هزینه اند  سرمایه بویش آا به کاآ اندابته و  گراآان به دنبال جایی هستند تا با  سرمایه

کا بروج  و  وآود  فزاد،  مناط   دآ  نمایند،  سود  و  دآفمد  عواآض    الکسب  پردابت  از 

-ت و میزان و میدوده ال ز مالیات مربوطه، معاف هستند؛ البته اآائه این تس یگمرکی و نی

می فن  زمانی  دولت ی  تصمیم  به  بسته  مختل   فزاد  مناط   دآ  باشد  هاتواند  ر  متفاوت 

-گراآی باآجی دآ مناط  فزاد می ها و امتیازات م م مربو  به سرمایه بنابراین از مشوق

فعالیت  به  فعتوان  و  مالیاتی  مقرآات  الیت های  شمول  عد   عواآض،  به  مربو   های 

سرمایه  از  حمایت  و  سرمایه  فزادی بروج  و  واآدات  و  نمود صادآات  اشاآه    گراآیررر 

همکاآان  )بلیلی نتیاه  (ر  82-83  :1398،  و  جمله  دآ  از  قوانینی  اجرای  سال   15با 

مالیاتی از عواآض؛  معافیت  برای وآود و    1معافیت  کم  مواد  گمرکی و عواآض  صدوآ 

فالت ماشین  و  کشوآ؛  اولیه  به  وآود  و  کشوآها  سایر  به  کاال  حقوق  ؛  صدوآ  تضمین 

؛  ربت فسان شرکت ؛  آانعد  میدودیت برای سرمایه گرا؛  قانونی سرمایه گراآان باآجی

اعتباآی  مؤسسه  و  بیمه  ها،  بانک  فعالیت  از  ؛  2فزادی  کمتر  زمان  دآ  ویزای    48صدوآ 

های اقتصادی و بدماتی فرفیندی  فناا که سرمایه گراآی دآ حوزهو دآ ن ایت از  ساعت

است که می تواند نقش مؤرری دآ اآتقاء ظرفیت تولیدی، اشتغال زایی، اآز فوآی، فن 

اقتصاد ج انی  فوآی و گ  به  پیوستن کشوآ میزبان  ن ایت  سترت صادآات صنعتی و دآ 

 
1 - Duty free 
2 - Financial house 
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لزو  توجه به جرب فن دآ سیاست  بنابراین  باشد،  از جمله   داشته  اقتصادی کشوآها  ای 

  (ر50: 1392،، بیک، هادیان و حکیمیکاظمی)است ایران حائز اهمیت 

 عوامل زیرساختی 

ها  نونی، به ایااد زیر سابت مزایا و تس یالت قااید با استفاده از  دآ مناط  فزاد تااآی ب

سازی و  فمادهدآ منطقه مبادآت وآزید و آشد بخش صنعت و بدمات آا که منو  به  

اآتباطات   بخشیدر وجود  آا سرعت  متقاضیان است  به  واگراآی  برای  احداث سابتمان 

  آ م م استر دابلی بسیا  فی به منظوآ اآتبا  با بازاآهای ج انی واحمل و نقل قوی و ک

و ناوگان حمل  ونقل جاده  تا یز  از شبکه حمل  بربوآداآی  دآیایی، هوایی،  نقل    ای، 

از قبیل فب و برق، سوبت، تلفن، تلکس،  اط  فزاد  سازمان یافته دآ منپویا، هماهنگ و  

است؛ ضمن   تااآیها از جمله شرایط موفقیت منطقه فزاد  اآتباطات آاه دوآ، سابتمان

، اقامتی و تفرییی آا نباید از نظر دوآ  الت و بدمات آفاهی، ب داشتیاینکه ایااد تس ی

ابتصاص بودجه به منطقه فزاد اآ  از    ینهمچن(ر  128  :1385)شاکری و سلیمی،    داشت 

-میل بودجه عمومی کشوآ، به منظوآ سابت و ت سیس امکانات زیربنایی و زیرسابت 

گراآی اناا  سرمایه  و  منطقه  اساسی  دهای  عظیم  این بصوصهای  دآ  باید   ولتی  نیز 

 (ر  1390موآد توجه قراآ گیرد )ناهیدی و همکاآان، 

بصوص دآ  باآجی  و  دابلی  کاآففرینی    میققان  پیشرفت  ایااد  عوامل  دآ 

ایران   دآ  تااآی و صنعتی  فزاد  منطقه  فعال  متوسط  های تیقی شرکت های کوچک و 

اندر دآ این قسمت به نتای   پردابتهل  عوام اندر اما هر کدا  به بربی از  متفاوتی اناا  داده

می پردابته  حاضر  تیقی   موضوع  با  مرتبط  اوپانگ    شودرتیقیقات  اوداآو بادیان،   1و 

اجتماعی2017) عوامل  ت ریر  برآسی  به  بود  مطالعه  دآ  های    -(  فعالیت  بر  اقتصادی 

تیابی به  کاآففرینانه دآ غنا پردابته اندر نتای  بدست فمده حاکی از فن بود که ج ت دس 

های   سیاست  و  اجتماعی  فرهنگی،  مناسب  بسترهای  باید  مناسب  کاآففرینی  توسعه 

د باشدر  داشته  وجود  منطقی  وا   اقتصادی  امکان  تا  دهد  کاهش  آا  ب ره  نرخ  باید  ولت 

و   یابدر همچنین موظ  است میدودیت های گمرکی  افزایش  کاآففرینان  برای  گرفتن 

ت دهد  کاهش  ممکن  حد  تا  آا  فیدر مالیاتی  وجود  به  کاآففرینان  برای  ب تری  شرایط  ا 

 
1 - Gbadeyan, Oppong & Oduro 
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مییطی،   ( نشان داد عوامل و ویهگی های فردی و نیز زیرسابت های2020)  1میسائویی 

ایوانا داآندر  افراد  کاآففرینی  سطح  بر  متوسطی  ت ریر  سازمانی،  عوامل  و  بسیاآ   2ت ریر 

داآای مزیت آقابتی    شرکت هایی که کاآففرینی توسعه یافته ای داآند،  دآیافت،(  2020)

( عوامل مؤرر بر توسعه کاآففرینی  2019)  3حمود ناجی دآ همین زمینه  باالیی نیز هستندر  

سه دآ  و    آا  فروت  بازاآ  با ،  مواد  کاآی،  نیروی  سرمایه،  )شامل  اقتصادی  بعد 

فموزت،   بانوادگی،  زمینه  صنفی/قومیتی،  ویهگی  )شامل  اجتماعی  عوامل  زیرسابت(، 

و جامعه  به  به   نگرت  نیاز  )شامل  آوانشنابتی  عوامل  نیز  و  فرهنگی(  های  اآزت 

استر   نموده  بندی  دسته  انگیزه(  و  احترا   )فرزا   پیروزی،  باغفلکی  و  نشان (  1399فر 

فزادکه مقصود از ایااد    ندداد ایااد اشتغال، جرب مناط     ؛ افزایش و توسعه صادآات، 

زایش دآفمدهای عمومی، افزایش سرمایه گراآی دابلی وباآجی و انتقال تکنولوژی، اف

اآتقای جایگ ب رهتوآیسم،  و  کشوآ  اقتصادی  استر اه  آقابتی  اقتصاد  از  همین    مندی  بر 

بازا ، شرایطی چون فراهم بودن زیرسابت اس بودن فضای    های تااآی و حرفه ای، 

  وآود کاآففرینان و ظرفیت های کاآففرینی مانند م اآت و انگیزت، زمینه ساز   بازاآ برای

  ( نشان 1399م دویان احدی )  رباشدایااد و آشد کسب و کاآهای جدید دآ کشوآها می

  عملکرد   بر(  پریری  آیسک  و  نوفوآی  پیشگامی،)  کاآففرینی  به  گرایش  هایکه مؤلفه  داد

 و  داآند  معناداآی  و  مستقیم  ت ریر  غرایی  مواد  صنعت   متوسط  و  کوچک  هایشرکت 

  ر گرددمی  شرکت   عملکرد  بر  کاآففرینانه  ایشرگ   ت ریر  تقویت   موجب   الکترونیک  تااآت

( اناا  داده اند، اآتبا  معناداآ بین 2009)  4اسماعیل، عبداله و فرانسیس دآ پهوهشی که  

مولفه های پاسخگویی، قابلیت اطمینان و همدلی با آضایتمندی مشتری به ت یید آسیده  

دآ پهوهش    و باآجی   پس از مطالعه مبانی نظری و نتای  تیقیقات پیشین دابلی  استر

از عمده بربی  کاآففرینیترین  حاضر؛  پیشرفت  ایااد  عوامل  های کوچک و  شرکت   دآ 

های مادی  حمایت   -1صنعتی اآ  دآ قالب پن  عامل:  -فزاد تااآی  متوسط فعال منطقه

-تخصیص تس یالت عمومی دآ جرب سرمایه  -3مندی مشتریان  آضایت   -2و معنوی  

 
1 - Missaoui 
2 - Ivana 
3 - Hamoud Naji 
1 - Ismail, Abdullah & Francis 
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عوامل زیرسابتی    -5عافیت گمرکی و  ایااد انعطاف و معد  میدودیت و    -4گراآان  

 شناسایی و شابص بندی شدر  

 تحقیق روش و یژمتدولو

فوآی اطالعات از نوع  تیقی  حاضر از نظر هدف کاآبردی و از نظر ماهیت و شیوه جمع

پیمایشی  دآ  1برآسی  استر  توصیفی  پیشرفت   شناسایی برای حاضر تیقی  و  عوامل 

شرکت  تااآی  ی  هاکاآففرینی  فزاد  منطقه  فعال  متوسط  و  اآ –کوچک  ازصنعتی   ؛ 

متون اینترنتی( و اآائه مدل مف ومی   و های فاآسی و التین)کتاب، مقالهای  کتابخانه آوت

شامل   شدر استفاده فماآی  دآ  کلیه  جامعة  متوسط  و  کوچک  کاآهای  کسب  کاآففرینان 

های سرمایه گراآی  د اآ ، شرکت کاآکنان و کاآمندان سایت منطقه فزا  ،منطقه فزاد اآ 

هایی که توآیسمو  زاد اآ فهای منطقه زاد اآ ، کاآکنان بانکفو دابلی منطقه   باآجی

که همگی از زیر سابت ها و حمایت های    باشدمی  زاد اآ  دیدن می کنندفاز منطقه  

 تفاده می کنندرمادی و معنوی و تس یالت منطقه فزاد اآ  اس

با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه فماآی، ی  فرمول کوکران  به این منظوآ از طر 

پرسش به عمل فمدر ابزاآ از فن ا    گیری تصادفی انتخاب و نمونه آوتنفر از فن ا به    188

پن  گزینهاندازه لیکرت دآ قالب  گیری پرسشنامه میق  سابته دآ مقیا    41ای طی  

های مادی  حمایت  -1دآ پن  شابص  گویه برگرفته از چ اآچوب نظری و مدل مف ومی 

-تخصیص تس یالت عمومی دآ جرب سرمایه  -3مندی مشتریان  آضایت   -2و معنوی  

  عوامل زیرسابتی   -5عد  میدودیت و ایااد انعطاف و معافیت گمرکی و    -4گراآان  

میانگین  دآ سطح کم،    2/ 33تا  1میانگین نمره دآ دامنه  گراآی طوآی بود که  نمره  ر  بود

دآ   میانگین  3/ 67تا    2/ 33  دامنهنمره  و  متوسط  دامنه    دآ سطح  دآ  دآ    5تا    3/ 67نمره 

های مربو  به پرسشنامه؛ از طری  آوت تعیین آوایی گویه  بندی شدرسطح زیاد تقسیم

گرفتر   قراآ  تایید  موآد  صاحبنظران  نظر  و  میتوایی  با  اعتباآ  اولیه  پرسشنامه  پایایی 

فلفای کرونباخ   از ضریب  فن باالی  د مموآاستفاده  ابعاد  یاسبه و برای کل پرسشنامه و 

ها دآ بین  پرسشنامه  بدست فمد و موآد ت یید قراآ گرفتر دآ ادامه و پس از تکمیل  0/ 7

 
1 - Survey 
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؛فزمون   24نسخه    spssای دآ نر  افزاآنمونه انتخابی؛ با استفاده از فزمون تی تک نمونه

   تیقی  موآد فزمون قراآ گرفتندر هایفرضیه

 ها:یافته

حمایت اول:  معنوی فرضیه  و  مادی  کارآفرینان    های  عملکرد  ایجاد    دربر 

 ارس نقش دارند.   آزاد منطقه فعال متوسط و  کوچک هایشرکت

)  مطاب  فزمون  2جدول  اسا   بر  و   )t  ای  تک گرفته؛  نمونه  میانگین    اناا  

 =  0/ 05  دآ سطح،  3/ 85  های مادی و معنویحمایت نقش  شابص میاسبه شده برای  

بر    حمایت های مادی و معنویبیرانی است؛ دآ نتیاه    tمقداآ  باالتر از    t=    17/ 35و  

دآ کاآففرینان  شرکت   عملکرد  و  های ایااد  دآ    اآ   فزاد  منطقه  فعال  متوسط  کوچک 

نیز    مربوطه  هایگویهمیانگین نمره تمامی    (رMean67 /3>   <5سطح زیاد نقش داآند)

از نقش  میبیرانی    tآ  دامق  باالتر  دهنده  نشان  متوسطباشدکه  یا  دآ    هاگویه  این    زیاد 

  اآ    فزاد   منطقه  فعال  متوسط  کوچک و  هایایااد شرکت   کاآففرینان دآعملکرد    ب بود

 (ر  p<  0/ 05باشد )می
ایجاد   بر عملکرد کارآفرینان درنقش حمایت های مادی و معنوی ( نتایج آزمون برای 2جدول ) 

 ارس  آزاد منطقه فعال متوسط چک وو ک  هایشرکت

 tآمار  p ميانگين متغيرها

19/4 برخورداری از ثبات سیاسی و پایین بودن ریسک سرمایه گذاری   -1  000/0 82/17  

ای   -2 ناحیه  توسعه  افزوده  ارزش  ایجاد  طریق  از  ارزی  آمدهای  در  تامین 

 ومحرومیت زدایی  
87/3  000/0 61/12  

بانک ه  -3 بیمه و موسسه اعتباری آزادی فعالیت  برای سرمایه    ا  عدم محدودیت 

 گذاران 
92/3  000/0 73/13  

93/3   تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی صدور کاال به سایر کشور ها  -4  000/0 26/13  

82/3 وجود شرایط تسهیل کننده در منطقه آزاد در زمینه های مالی و پولی   -5  000/0 76/12  

81/3 مدادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  ماتی نظارتی ،اواحد های خد -6  000/0 92/11  

اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما یان کارگاه    -7

   ها
49/3  000/0 1/6  

کوهستانی    -8 هوا  و  آب  خوش  های  گردشگاه  و  تاریخی  و  باستانی  آثار  وجود 

 شرقی و جلفا  
8/3  02/0 79/10  

-ایجاد شرکت  حمایت های مادی و معنوی بر عملکرد کارآفرینان در   عواملنقش  

 ارس  آزاد  منطقه فعال   متوسط کوچک و های
85/3  000/0 35/17 
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رضایت دوم:  و  فرضیه  مشتریان  بهره مندی  با  زیرساختهای کارآفرینان  از  گیری 

در  موجود، آنها  عملکرد  شرکت  بر  و  هایایجاد  ارس    آزاد  ه منطق   فعال  متوسط  کوچک 

 نقش دارند. 

)  مطاب  فزمون  3جدول  اسا   بر  و   )t  ای  تک گرفته؛  نمونه  میانگین    اناا  

برای   شده  میاسبه  کاآففرینان  آضایت نقش  شابص  و  مشتریان  سطح ،  3/ 65مندی    دآ 

05 /0  =    14/ 14و    =t    مقداآ  باالتر ازt    ان  مندی مشتری آضایت بیرانی است؛ دآ نتیاه

  های ایااد شرکت   بر عملکرد فن ا دآ  گیری از زیرسابت ای موجود،و کاآففرینان با ب ره 

و سطح    اآ   فزاد  منطقه  فعال  متوسط  کوچک  داآند)متوسط  دآ     <  3/ 67نقش 

<Mean33 /2مقداآ    نیز باالتر از  های مربوطه(ر میانگین نمره تمامی گویهt    میبیرانی-

 عملکرد کاآففرینان دآ  ها دآ ب بوداین گویه    زیاد  یامتوسط    باشد که نشان دهنده نقش

 (ر  p< 0/ 05)باشد می اآ  فزاد منطقه فعال متوسط کوچک و  هایایااد شرکت 
گيری از مندی مشتریان و کارآفرینان با بهره( نتایج آزمون برای نقش رضایت3جدول )

 ارس  آزاد منطقه فعال توسطم کوچک و هایایجاد شرکت زیرساختهای موجود، بر عملکرد آنها در

 tآمار  p ميانگين  متغيرها

3/ 98 رضایت مندی کارآفرینان و مشتریان که از زیر ساخت استفاده می کنند  -9  000 /0 14 /15  

3/ 7 کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی   -10  000 /0 4 /9  

3/ 46 خت ها مخصوصا بانک هادر جذب سرمایه گذاری  رضایت استفاده کننده گان از زیر سا -11  000 /0 92 /4  

3/ 36 از طریق زیر ساخت ها در منطقه در ایجاد کسب و کار   تشریح خدمات -12  000 /0 1 /5  

درایجاد  -13 کارآفرینان  و  مشتریان  با  ارس  منطقه  کارکنان  برخورد  و  رفتار   کسب  نحوه 

  وکار
94 /3  000 /0 71 /14  

3/ 41 قه و وجود دشت های وسیع کشاورزی ی و سیاحتی در جوار منطاماکن اقامت -14  000 /0 83 /5  

(کیلومتری 35( کیلومتری ، نخجوان )137نزدیکی به فرودگاه های بین المللی تبریز )  -15

 (کیلومتری  45و خوی )
7 /3  000 /0 26 /10  

3/ 69 کنند  از سرمایه گذاران خارجی و داخلی حمایت میکه ساکنان بومی منطقه ارس  -16  02 /0 38 /9  

رضایت  مشتریان و جذب سرمایه در  تکنولوزی به کار رفته در زیرساخت ها    دانش و  -17

 گذار 
62 /3  000 /0 93 /7  

بر بهره   مندی مشتریان و کارافرینان دررضایت  نقش عوامل از زیرساختهای موجود،  گیری 

 ارس آزاد منطقه متوسط کوچک و هایایجاد شرکت عملکرد آنها در
65 /3  000 /0 14 /14 
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سوم:   سرمایهفرضیه  جذب  در  عمومی  تسهیالت  عملکرد  تخصیص  بر  گذاران 

 ارس نقش دارند.   آزاد منطقه  فعال متوسط کوچک و هایایجاد شرکت کارآفرینان در

)  مطاب  فزمون  4جدول  اسا   بر  و   )t  ای  تک گرفته؛  نمونه  میانگین    اناا  

برای   میاسبه شده  دآ  تخصینقش  شابص  تس یالت عمومی  گراآان  جرب سرمایهص 

سطح ،  3/ 67 از    t=    91/11و    =   0/ 05  دآ  نتیاه    tمقداآ  باالتر  دآ  است؛  بیرانی 

سرمایه جرب  دآ  عمومی  تس یالت  دآتخصیص  کاآففرینان  عملکرد  بر  ایااد    گراآان 

 3/ 67)نقش داآند  متوسطدآ سطح    اآ   فزاد  منطقه  فعال  متوسط  کوچک و  هایشرکت 

>   <Mean33 /2مقداآ  نیز باالتر از    های مربوطهمیانگین نمره تمامی گویه  (رt    بیرانی

عملکرد کاآففرینان    ها دآ ب بوداین گویه    زیاد یا متوسطباشد که نشان دهنده نقش  می

 (ر  p< 0/ 05باشد )می اآ  فزاد منطقه فعال متوسط کوچک و هایایااد شرکت  دآ

گذاران  آزمون برای نقش تخصيص تسهيالت عمومی در جذب سرمایه تایج  ( ن4جدول )

 ارس  آزاد منطقه  فعال  متوسط  کوچک و  هایایجاد شرکت بر عملکرد کارآفرینان در

 tآمار  p ميانگين  متغيرها 

97/3 تکمیل هتل ها ، مرراکز تجاری ، صنعتی   -18  000/0 99/11  

81/3   گذاری  سرمایه  برای   دح  جه  تا  خدماتی  و  رفاهی  مراکز  توسعه  -19  000/0 07/9  

39/3   گذاری  سرمایه  و  توریسم  جذب  در  منطقه  در  کافی  امنیت  داشتن  -20  000/0 79/4  

81/3   منطقه  توسط  آن  سازی  آماده  و  مناسب  زمین  به  دسترسی  -21  000/0 37/10  

96/3   گذاری  سرمایه  جذب  در  حد  چه  تا  مناسب  برق  به  دسترسی  -22  000/0 87/11  

  سرمایه   جذب  در  مناسب    مکانیزه  فاضالب   و   آب  به  دسترسی  -23

   وکار  کسب  وایجاد  گذاری
63/3  000/0 61/8  

  در   ارتباطاتی  نوین  هایساخت  زیر  اهمیت  ترویج  و  رسانیاطالع  -24

      بالفعل  هایتوریسم  جذب
6/3  000/0 9/7  

  ناسایی ش  و  منطقه  و  ایرانی  اصیل  فرهنگ   ترویج  و  رسانی  اطالع  -25

   ارس  منطقه  اقلیم
19/3  02/0 29/2  

عوامل سرمایه    نقش  جذب  در  عمومی  درتسهیالت    پیشرفت   گذارن 

 ارس   آزاد  منطقه  فعال  متوسط  کوچک  های  شرکت  کارآفرینی
67/3 000/0 91/11 

 

 



353 

 

 

 

 

 شناسططایی امامطط 

اقتصططادی س اسططی 

کارآفرینی  پ شرفت 

کمچک  های  شرکت 

و متمسططط  ف طططا  

و   منطقه آزاد تجاری

 صن تی ارس

گمرکی بر عملکرد    معافیت  و  انعطاف  ایجاد  فرضیه چهارم: عدم محدودیت و 

 ارس نقش دارند.   آزاد منطقه  فعال متوسط کوچک و ایهایجاد شرکت کارآفرینان در

)  مطاب  فزمون  4جدول  اسا   بر  و   )t  ای  تک گرفته؛  نمونه  میانگین    اناا  

برای   شده  میاسبه  ونقش  شابص  میدودیت  گمرکی    معافیت   و  انعطاف  ایااد  عد  

سطح،  3/ 54 از    t=    44/9و    =   0/ 05  دآ  نتیاه  بیر  tمقداآ  باالتر  دآ  است؛  انی 

  بر عملکرد کاآففرینان دآ گمرکی    معافیت   و  انعطاف  ایااد  عد  میدودیت وتخصیص  

شرکت  و  هایایااد  نقش   اآ   فزاد   منطقه  فعال  متوسط  کوچک  متوسط  دآسطح 

مقداآ  نیز باالتر از های مربوطهتمامی گویه(ر میانگین نمره Mean33/2>  < 3/ 67داآند)

t    که  میبیرانی نقشباشد  یا  نشان دهنده  گویه    زیاد  متوسط  ب بوداین  دآ  عملکرد    ها 

  0/ 05باشد )می  اآ   فزاد  منطقه  فعال  متوسط   کوچک و  هایایااد شرکت   کاآففرینان دآ

>p ر)   

گمرکی بر   معافیت و انعطاف ایجاد ( نتایج آزمون برای نقش عدم محدودیت و4جدول )

 ارس  آزاد منطقه  فعال  متوسط و کوچک هایایجاد شرکت عملکرد کارآفرینان در
 tآمار  p میانگین متغیرها 

  از   حفاظت   باآجی،  گراآان  سرمایه   از  حمایت  موآد  دآ  اب ا   بدون  مقرآات   و  قوانین  -26

 پیشرفته  تکنولوژی
05/4  000/0 2/15 

8/3   فزاد منطقه دآ پاگیر و دست جنبه فاقد و ساده گمرکی مقرآات  و قوانین -27   000/0 39/10 

65/3      فزاد منطقه دآ اآز  و سرمایه انتقال  و نقل و فزادی -28  000/0 33/8 

 بکاآگیری   دآ  نسبی  فزادی  داشتن  و  مناسب  بازده  با  متخصص  کاآ  نیروی  کفایت-29

 فزاد  منطقه دآ باآجی کاآ نیروی
62/3  000/0 53/7 

68/3   فن  مادد صدوآ و هماواآ کشوآهای های کاال وآود برای فسان قوانین وجود -30  000/0 2/7 

  بین   های  فب   با   اآتبا   ونیوه  هوا  و  فب   وضعیت  ژئوپلیتیکی   و  جغرافیایی   موقعیت      -31

  المللی
39/3  000/0 07/4 

 سد   تاسیسات   لیاظ  به  اآ   پرفب   آودبانه  گیری  قراآ  لیاظ  به  انرژیو  فب   وفوآ  -32

   اآ 
28/3  000/0 91/2 

 و   وآود  برای  کم  عواآض  و   گمرکی   واآضع  از   معافیت  مالیاتی  معافیت  سال15  -33

 فالت ماشین و اولیه مواد صدوآ
81/2  02/0 68/2 

 شرکت   کاآففرینی   پیشرفت  دآ  گمرکی  معافیت  و  انعطاف  ایااد  نقش عد  میدودیت و

 اآ  فزاد منطقه فعال متوسط کوچک های
54/3 000/0 44/9 
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زیرساختها بر عملکرد کارآفرینان در پنجم: وجود    های جاد شرکتای   فرضیه 

 ارس نقش دارند.   آزاد منطقه  فعال متوسط کوچک و

)  مطاب  فزمون  4جدول  اسا   بر  و   )t  ای  تک گرفته؛  نمونه  میانگین    اناا  

  17/ 35و    =   0/ 05  دآ سطح ،  3/ 73وجود زیرسابت ا  نقش  شابص میاسبه شده برای  

  =t    مقداآ  باالتر ازt  بر عملکرد کاآففرینان دآ وجود زیرسابت ا  ه  بیرانی است؛ دآ نتیا  

  < 5دآ سطح زیاد نقش داآند) اآ  فزاد منطقه فعال متوسط کوچک و های ایااد شرکت 

 <Mean67 /3گویه تمامی  نمره  میانگین  مربوطه(ر  از  های  باالتر  بیرانی    tمقداآ    نیز 

ملکرد کاآففرینان  ع  ها دآ ب بوداین گویه  زیاد  باشد که نشان دهنده نقش متوسط یا  می

   (ر p< 0/ 05باشد )می اآ  فزاد منطقه فعال متوسط کوچک و هایایااد شرکت  دآ

 

ایجاد   ( نتایج آزمون برای نقش وجود زیرساختها بر عملکرد کارآفرینان در4جدول )

 ارس  آزاد منطقه فعال متوسط کوچک و هایشرکت
 tآمار  p ميانگين متغيرها

لمللی تا چه حد در جذب سرمایه گذای داخلی  ایجاد فرودگاه بین ا  -34

 وخارجی  
51/3  000/0 32/7  

  سه   داری انبار  و گیری  بار و تخلیه ،  ترانزیت ،  نقل  و حمل  ظرفیت -35

   استان  به منتهی ارتباطی  های جاده. سال در  کاال تن میلیون
53/3  000/0 64/6  

58/3 باز گشایی پل ارتباطی با آذربایجان وحذف روادید   -36  02/0 5/10  

  پاسخ و سیاه  و خزر   دریای حوزه  و اکو  کشورهای بازارهای   به دسترسی  -37

 آنها  نیازهای  به
93/3  000/0 26/13  

  و مسافر های پایانه و ریلی و زمینی نقل  و حمل  سیستم به دسترسی  -38

   بار 
49/3  000/0 1/6  

  برای  تجاری و صنعتی  فعالیت برای   متناسب اقلیمی  شرایط  وجود -39

 نوردوز  و جلفا  مرزی های بازارچه  فصول  تمام
81/3  000/0 92/11  

  ی  ارائه و قفقاز ی منطقه در تبریز فرودگاه   هوایی هاب نقش  ایفای -40

  امکانات از واستفاده  فراملی  های حوزه  در ترانزیتی و فرودگاهی خدمات

   منطقه کشورهای  سایر هوایی نقل حمل

92/3  000/0 1/6  

8/3  مرزی نوار  راه  آزاد ایجاد و ییگشا   باز -41  02/0 79/10  

  متوسط  کوچک  های شرکت کارآفرینی پیشرفت  در نقش عوامل زیرساختی

 ارس   آزاد منطقه فعال
73/3 000/0 35/17 
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 گیری یجهتن

عوامل   شناسایی  هدف  با  حاضر  سیاسی  مقاله  کاآففرینیاقتصادی  ایااد   پیشرفت    دآ 

دآ منطقه   1397دآ سال  نطقه فزاد تااآی و صنعتی  های کوچک و متوسط فعال مشرکت 

-حمایت   -1صنعتی اآ  اناا  پریرفتر نتای  تیقی  نشان داد: پن  عامل  -فزاد تااآی

معنوی   و  مادی  کاآففرینان   مشتریانمندی  آضایت   -2های  تس یالت    -3  و  تخصیص 

گمرکی  عد  میدودیت و ایااد انعطاف و معافیت    -4گراآان  عمومی دآ جرب سرمایه

پیشینه  -5و   و  نظری  مبانی  دابل  از  زیرسابتی  باآجی  عوامل  و  دابلی  تیقی   های 

مطالعه   پیشرفت به عنوان عمدهموآد  ایا  اقتصادی سیاسی  ترین عوامل  دآ  اد  کاآففرینی 

های کوچک و متوسط فعال منطقه فزاد تااآی و صنعتی اآ  شناسایی شدندر شرکت 

های  و ایااد شرکت   این عوامل پیشرفت کاآففرینی  دآ ادامه ج ت تعیین نقش هر یک از

های مادی و معنوی با  ای نشان داد: حمایتکوچک و متوسط؛ نتای  فزمون تی تک نمونه

( اول  (3/ 85میانگین  اولویت  میانگین)  ، دآ  با  زیرسابتی  دو ،  3/ 73عوامل  اولویت  دآ   )

  ( دآ اولویت سو ، 3/ 67ا میانگین )بگراآان  تخصیص تس یالت عمومی دآ جرب سرمایه

)آضایت  میانگین  با  کاآففرینان  و  مشتریان  و    ( 3/ 65مندی  چ اآ   اولویت  عد  دآ 

میانگ  با  گمرکی  معافیت  و  انعطاف  ایااد  و  پنام  ( 3/ 54ین)میدودیت  اولویت  دآ   دآ 

ایااد شرکت  دآ  کاآففرینی  و پیشرفت  تااآی  فزاد  منطقه  فعال  متوسط  و  کوچک  های 

نقش   اآ   دآ  داآندر  صنعتی  اولین قد   اینکه  به  توجه  ایااد  با  دآ  کاآففرینی  پیشرفت 

تااآیشرکت  فزاد  منطقه  دآ  فعال  متوسط  و  کوچک  اآ   -های  بودن    صنعتی  داآا 

اقتصادی می انسانی تیت باشد و بدون وجود پول، ویهگیسرمایه  نیروی  های برجسته 

-ند دآ موفقیت شرکت عنوان کاآففرین و ویهگی ای جغرافیایی و مییطی منطقه نمی توان

فن ا و سرمایه  موفقیت  کننده  نوپا تضمین  متوسط  منطقه های کوچک و  این  دآ  گراآی 

 باشدر  

های نوپا از نظر مالی و معنوی اولین و م مترین عامل  اینگونه شرکت  دآ نتیاه کمک به

باشدر دآ نتیاه  های کوچک و متوسط میپیشرفت کاآففرینی و عملکرد دآ ایااد شرکت 

فعالیت برا اناا   به  کاآففرینان و سرمایه گرآان  ترغیب  منطقه؛ ی  این  دآ  اقتصادی  های 
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پلکانیحمایت  تخفی   اعمال  نظیر  مالی  س م    های  بیمه  ح   از  بخشی  تامین  یا  و 

های کوچک و متوسط، تخصیص وا  و سایر مسائل بانکی دآ کناآ  کاآفرمایان دآ شرکت 

امدادی، انتظامی،  تامینی،  بدمات  می  تامین  عملکرد  فرهنگی  ب بود  موجب  توانند 

فعالیت  گسترت  و  تااآیکاآافرینان  فزاد  منطقه  دآ  فن ا  دآ    -های  باشندر  اآ   صنعتی 

آابطه  هم فریکاتین  و  مالی  (  2014)  فیوب  یاد    بهآا  حمایت  عنوان حمایت ضروآی 

که  می صادآات  برای  کنند  اولیه  میالمراحل  بوذآجم ری همچنین    باشدرز   و    کریمی 

ت اصلی  العنوان مشک  کمبود منابع مالی آا به(   1390)کابران زاد و همکاآان  ( و  1392)

شکست عوامل  متوسط هاشرکت  و  و  کوچک  کرده   ی  و  اندبیان  باالزاده  از  نقل  )به 

)ر  (1397همکاآان، همکاآان  و  توسعه  2017بادیان  به  دستیابی  ج ت  دآیافتند؛  نیز   )

قتصادی منطقی وجود داشته باشد که م مترین فن ا  کاآففرینی مناسب باید سیاست های ا

برای   گرفتن  وا   امکان  تا  دهد  کاهش  آا  ب ره  نرخ  باید  دولت  که  کاآففرینان  اینست 

 افزایش یابدر 

نتیاه   چنین  توان  می  ن ایت  که  دآ  کرد  معنوی  حمایت  گیری  و  شرکت مالی  های  از 

متوسط   و  عواملکوچک  ب   م مترین  اقتصادی  توسعه  و  آشد  به  دآ  کشوآها  از  سیاآی 

می حمایت آودشماآ  عامل  دآکناآ  اما  منطقه    ر  زیرسابت ای  بودن  م یا  معنوی؛  و  مالی 

های حمل ونقل، ترانزیت و تخلیه باآ، دسترسی به سیستم حمل و ظرفیت نظیر فرودگاه،  

و   بازاآ  به  دسترسی  زمینی،  ونقل  حمل  شبکه  از  و    بربوآداآی  هماهنگ  پویا،  نقل 

 از قبیل فب و برق، سوبت، تلفن، تلکس، اآتباطات آاه دوآ اط  فزاد  ه دآ منسازمان یافت

های کوچک و متوسط  گراآن شرکت سرمایه ها کاآففرینان و  تواند دآ گسترت فعالیت می

کننده باشدر  می المللی دآ  ایااد زیر سابت تواند کمک  بین  از قبیل فرودگاه  های دیگر 

دابلی   گراآان  وسرمایه  توآیسم  ک جرب  ایااد  دآ  فراوانی  سوباآجی  تاریر  کاآ  و  ب 

بودن فضای بازاآ   های تااآی و حرفه ای، بازهم بودن زیرسابت شرایطی چون فرار داآد

-وآود کاآففرینان زمینه ساز ایااد و آشد کسب و کاآهای جدید دآ کشوآها می  برای

مباشد کاآففرینان  به  عمومی  بدمات  تس یالت  نقش  بعدی  تاریرگراآ  عامل  باشدر  یر 

تکنولوژی است س ولت  دستیابی به پردابت ماازی )غیرحضوآی( که اآمغان پیشرفت  

سامانه طری   از  کاآففرینان  طوآیکه  نموده  مضاع   کاآففرینان  برای  آا  امر  های  این 
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شان است، بوجود بیاوآدر لرا، پریرت اینترنتی که مفید برای وضعیت اناا  اموآ آوزمره

ا تکنولوژی  از  بخش  منزلهاین  به  کاآففرینان  طرف  تس یالت ز  م مترین  از  یکی  ی 

عمو  میبدمات  منطقه  دآ  تکمیلمی  دیگر؛  سویی  از    تااآی،   مراکز  ها،  هتل  باشدر 

  توآیسم  جرب   دآ  منطقه  دآ  کافی  امنیت   بدماتی داشتن  و  آفاهی  مراکز  توسعه  صنعتی،

اطالع  سرمایه  و   اقلیم   وشناسایی  ومنطقه  ایرانی  اصیل  فرهنگ  تروی   و  آسانی  گراآی، 

کاآففرینان    های  جنگل  و  وهوایی  فب  لیاظ  اآ  اآ   منطقه پیشرفت  عوامل  بر  بکر 

مندی مشتریان و کاآففرینان عامل دیگر آضایت   شرکت های کوچک و متوسط ارر داآدر

باشدر اگر مشتریان میزان بدمات اآائه شده از از بدمات اآائه شده دآ منطقه اآ  می

ا بیش  آا  منطقه  میطرف  باعث  آضایتمندی  این  کنند  احسا   بود  انتظاآات  گردد  ز 

فن باعث بواهد  مش اناامد که بود  به وفا داآی مشتری می  تع د نسبت  تریان  نوعی 

ها   شرکت  آشد  باعث  امر  این  و  شود  تبدیل  شرکت  مبلغ  یک  بعنوان  مشتری  که  شد 

 بواهد شد شرکت ها آا یاآی  بواهد نمودر 

کناآ   دآ  که  دیگری  تس یالت  عامل  زیرسابت ا،  معنوی،  و  مالی  حمایت  عامل  چ اآ 

پیشرفت کاآففرینی شرکت بدمات عمومی و آضایت  های کوچک و متوسط  مندی؛ دآ 

د انعطاف و معافیت  صنعتی اآ  نقش داآد، عد  میدودیت و ایاا-منطقه ازاد تااآی

می یکیگمرکی  حقیقت  دآ   ایه  سرمایه  جرب  تااآی  فزاد  مناط   اهداف   از  باشدر 

  اداآی   نظا   اینکه  علت   به  باآجی  گراآان  سرمایه  ولی   باشدر  می  منطقه  به   باصی

 این  دآ  گراآی  سرمایه  برای  ای  انگیزه  دانند،  می  پاگیر  و  دست   آا  مربو   کشوآهای

  باآجی،   های   سرمایه  جرب  امکان  و   وضعیت   این  از  جلوگیری  برایر  نداآند  مناط 

  وظای    واقع  دآ  ن اد  این  که  کنند  می  تااآی  زادف  منطقه  اداآه  ماموآ  آا  ن ادهایی  معموال

  اموآ   کلیه  اناا   برای   گراآان  سرمایه  لرا  و   داآند  برع ده  آا   دولتی  های   بانه  وزاآت  تما 

  مالیاتی   های   معافیت   انواع   شامل  ها   داآدر مشوق  سروکاآ   اداآی  دستگاه   یک   با  فقط  بود

 و  بیمه  و  بانک  و  پول  به  جعآا  مقرآات  نیز  و  ها  سرمایه  فرع  و  اصل  بازگرداندن  فسان

های ذکر شده  استر با توجه به نتای  پهوهش حاضر و نتای  پهوهش اجتماعی  اموآ   کاآو

های مختلفی  و با شدتگیری کرد که حضوآ هر پن  عامل دآ کناآ یکدیگر  توان نتیاهمی

-های کوچک و متوسط فعال منطقه فزاد تااآیتوانند دآ پیشرفت کاآففرینی شرکت می
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نعتی اآ  نقش مثبتی ایفا کنندر دآ نتیاه ج ت ب بود نقش این عوامل دآ منطقه فزاد ص

  همچنین  و ب ره  کم  و مدت  بلند وام ای  دادن با مسئوالن و  گردد؛ دولت اآ  پیشن اد می

به   گراآان  سرمایه  تشوی   و  تشکر  قدآدانی،  مانند  معنوی  صوآت  به با  اآ   منطقه  دآ 

گان  ببره  و  جوانان  به   کاآگیری  و  داآند  باالیی  آیسک  توان  که  کاآففرینان   و 

دآ   جدید  وکاآ  کسب   ایااد  آوز ما ز هستند، موجب   اطالعاتی  و  اآتباطاتی  هایفناوآی

  نسبت  و باآجی  دابلی  گراآان  سرمایه  جرب  ج ت   اآ   منطقه گردندر همچنین منطقه

 جدید  ها  کوپه  هب  ما ز  آا  موجود  آیلی  و بط  نماید  اقدا   بود  اتوبان  تکمیل  احداث  به

های بط آاه فهن  سازی آیلو نسبت به باز  دهد  افزایش  آا  قطاآ  و سرعت   نماید  و مدآن

 بپیونددر ترکیه طری  از اآوپا آیلی  بط به اقدا  نماید تا بتواند 

به  همین  ج ت   نمایدر  اقدا   بود  فرودگاه  تکمیل  طوآ  اآ   منطقه    جرب   همچنین 

 دآ   داآد،  وافری  تاریر  وکاآ   کسب   ایااد  و دآ  آشد  باعث   که  اآ   فزاد  منطقه  دآ  توآیسم

  دایر   آایگان  صوآت  به  جی  4  سرعت  پر  اینترنت   منطقه  وتاآیخی  توآیسمیهای  مکان

مدیر  نماید توآیستی و    مناط   معرفی  و  شناسایی  با  اآ   منطقه  مدیره  و هیئت   عاملو 

دآ  ر  نماید  اقدا   یباستان  فراآ   و  بکر های  وجنگل  هوایی  و  فب  لیاظ  از  اآ   منطقه  اقلیم

پیشن اد  یمبادله  ایااد  دآ  اآ   منطقه  مدیران  و  اجرایی  عوامل  تما   شود؛می  ن ایت 

 دآبرفوآدن  چه  و  مشترکین  حضوآی  مراجعه  هنگا   به   کالمی  اآتبا   دآ  چه  بدماتی

مشتریان و    مندی  آضایت   و  باشند  صاحبان کسب و کاآ بود  بدمت   دآ  فن ا  انتظاآات

قوانین    دهندر  قراآ   بود    هایولویت ا   دآ  آا  کاآففرینان   وضع  با    مقرآات   و  همچنین 

دآ  منطقه  دآ  پاگیر  و  دست  جنبه  فاقد  و  ساده   گمرکی اآ   منطقه    دقی    شنابت  فزاد 

 اهتما  وآزندر بود کاآففرینان و صاحبان کسب و کاآ  آفتاآ
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