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 چکیده
منظور   به ای و تحلیل عاملییک روش ترکیبی مبتنی بر تکنیک دیمتل، تحلیل فرآیند شبکه  مطالعهدر این  
شاخصاولویت شاخصبندی  شامل  آزاد  مناطق  پایدار  توسعه  و  های  اجتماعی  اقتصادی،  های 
بندی  خارجی طبقهها در دو بعد داخلی و شود. بدین منظور، ابتدا شاخصمحیطی توسعه داده میزیست

شوند. در مرحله  گذاری میها با استفاده از روش تحلیل عاملی شناسایی و نامشده و عوامل پنهان آن
ها و نیز تعیین شدت تاثیرگذاری و  درونی بین شاخص  ات بعد، روش دیمتل جهت شناسایی نحوه ارتباط

معلولی، نحوه ارتباطات    - یودارهای علّشود. در این مرحله همچنین نم ها به کار گرفته میآن  یریرپذ یتأث
شود. در  ها تفسیر میبودن شاخص  ریرپذ یتأثیا    تاثیرگذارهای داخلی و خارجی و نیز  درونی شاخص

شاخص  نهایت، نسبی  اساس  اهمیت  بر  شبکهروش  ها  فرآیند  و  ایتحلیل  شده  تشکیل  با    محاسبه 
در دو بخش داخلی و خارجی   داریپا  ههای توسع شاخصبندی  موزون و حدی، رتبه  هایسوپرماتریس

دهد که عوامل  شاخص خارجی نشان می  24شاخص داخلی و    44نتایج حاصل از بررسی    .شودمی  انجام

ترتیب مهم  "سازیفرهنگ"و    "رفاه و خدمات" و شاخصبه  بوده  داخلی و خارجی  های  ترین عوامل 

جلوگیری از آلودگی  "و    "گذاریمایهگذاری و حمایت از سرفراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه"

محسوب    مناطق آزاد  داریپا  داخلی و خارجی توسعه  یها شاخصترین  ترتیب مهمبه  "هادریا توسط کشتی
 شوند. می

 ای، تحلیل عاملی. توسعه پایدار، مناطق آزاد، دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه: هاکلیدواژه
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 مقدمه  -1
جمله:    مختلفی   اهداف راساسب صنعتی-تجاری آزاد  مناطق  ،  خارجی هایسرمایه  جذباز 
 دراساسی  نقشتوانند شوند و میمی سیتأس صادرات، و تولید ،اداری موانع ل، کاهشاشتغا

[. 26] د نباش داشته گذارانسرمایه برای  سودآور و امن محیطی کردنفراهم  وکشور  اقتصاد
 هایآرمان  اساسبر مبتنی کشور ی  صنعت - تجاری آزاد مناطق قانونی تمام وظایف ایران، در

پیش   اندازچشم سند در مطرح شده و  دارای 7]  استبینی شده  تعریف  ایران  آزاد  مناطق   .]
شود. مشکینی و های این مناطق، بدین شرح اشاره میهای زیادی هستند که به قابلیتپتانسیل

ای فرهنگی، طبیعی و دریایی، ه( معتقدند که منطقه آزاد قشم با توجه به جاذبه2020همکاران )
در    (2008)  اسفندیاری و همکارانقابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری در منطقه را دارد.  

 یزیرساخت و  زیربنایی سیساتأت نظر   ازکیش   آزاد که منطقهای به این نتایج دست یافتند  مطالعه
 توریسم و گردشگر، برگزاری  جذب زمینه در و بهتر است  نسبت به مناطق آزاد قشم و چابهار

ی داشته است. ابراهیمی  ترموفقآزاد، عملکرد   مناطق سایر به نسبت ها،همایش و هانمایشگاه
( لطفی  کرده2019و  بیان  مهم(  چابهار  بندر  که  کریدور شمالاند  بندر   –ترین  تنها  و  جنوب 

ال سوئز دارد. طاهری و تر از کانهای ترانزیتی حتی مهماقیانوسی ایران است که دارای مزیت 
( جاذبه2021همکاران  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه  معتقدند  موقعیت  (  گردشگری،  های 

تواند به یک قطب مهم گردشگری  استراتژیکی و همجواری با مراکز صنعتی و کشاورزی، می
که برخی    بودههای فراوانی  در ایران تبدیل شود. از طرف دیگر مناطق آزاد ایران دارای ناکامی

 شوند.صورت زیر بیان میهای انجام شده در این زمینه، بهاز پژوهش 
( نشان داد که مناطق آزاد ایران در صادرات، واردات، 2020تحقیقات حضرتی و همکاران )

ونقل کاال در چهار ساله برنامه چهارم توسعه نسبت به اهداف تعیین شده ناموفق اشتغال و حمل
اند و تأکید دارند که مناطق آزاد در زمینه جذب واردات کاال تمایل داشتهو بیشتر به سمت    بوده

اند که مناطق ( عنوان کرده2019اند. عالی فرجا و لطفی )سرمایه خارجی موفقیت چندانی نداشته
بوده  تأثیرگذار  کاذب  اشتغال  و  کاال  قاچاق  افزایش  خصوص  در  بخشی آزاد  و  اعظمی  اند. 

های دولت ید دارند که با توجه به عدم اختصاص بودجه مناسب و دخالتای تأک( در مقاله2020)
است. با توجه به نقاط قوت و ضعف    بودهدر مناطق آزاد، در ناپایدار بودن این مناطق تأثیرگذار  

های توسعه پایدار که توسعه پایدار فرآیندی است جهت استفاده مناطق آزاد و از طرفی قابلیت
جهت منابع،  از  سرمایهبهینه  اساس  دهی  بر  که  نهادی  تغییرات  و  فناوری  گسترش  گذاری، 

شود و نیز تأکید سالیانه سازمان ملل در خصوص توجه  نیازهای فعلی و آینده طراحی می
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[ پایدار  توسعه  به  بنابراین  [21جهانی  محسوب  ،  ضرورت  یک  آزاد،  مناطق  پایدار  توسعه 
 شود.  می

های بررسی شاخص   در مورد اندکی هایپژوهش دهد که  بررسی ادبیات موضوع نشان می
است. در این مطالعه یک رویکرد ترکیبی جدید    گرفته صورتایران   مناطق آزاد  پایدار  توسعه

  های توسعهبندی شاخصمنظور اولویتبه 3و تحلیل عاملی   2،  دیمتل 1ایمبتنی بر فرآیند شبکه 
از تحلیل عاملی در  توسعه داده می  مناطق آزاد  داریپا فرآیند تحلیل  شود. ضرورت استفاده 

قضاوت ایشبکه از  پرهیز  همچنین  ،  و  حاصل  نتایج  اطمینان  کاهش  افزایش  و  ذهنی  های 
ها در منظور برطرف نمودن فرض تشابه خوشهباشد. همچنین بهشناسایی عوامل پنهان می

ها، روش دیمتل در  روابط علت و معلولی شاخصای و شناسایی روابط و تعیین  تحلیل شبکه 
 شود.  کار گرفته میای بهتحلیل شبکه   فرآیند

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق  -2
 توسعه پایدار  -2-1

 1987زیست و توسعه در سال    اصطالح توسعه پایدار اولین بار در کمیسیون جهانی محیط
اقتصادی   هایدر جنبه  پایداراند که توسعه  ( بیان کرده2019)  4لیم و همکاران  [.11]  مطرح شد

شود و ها میعملکرد شرکت   بهبود  عث محیطی و اجتماعی، باهمزمان پایداری زیست  با حفظ
محیطی و اجتماعی در زنجیره سه بعد اقتصادی، زیست  ،پایداربرای توسعه    که  اندتأکید کرده 

ان باشد. کارتر و های مشتریخواستهباید براساس    این سه بعد گیری شود که  اندازه  نیتأم
براساس2008)  5راجرز سه  (  زیست   اهداف    چهارجنبه:  و  اقتصادی  اجتماعی،  محیطی،گانه: 

 سازی کردند.  سازمانی، توسعه پایدار را مدل  فرهنگ  و  استراتژی  شفافیت،  مدیریت ریسک،
  ن یکه عملکردهای مدیریت زنجیره تأم  ندنشان دادپژوهشی  در  (  2012)  6زایالنی و همکاران

ارتباط مثبت و    هاشرکت   اقتصادی، با عملکرد پایدار    اجتماعی وهای  جنبه ویژه از  پایدار، به
و    شودزیست  باعث کاهش تخریب محیط  تواند می  توسعه پایدار که    ند معتقدو    معناداری دارد

به ابتکار، وضعیت  نوآوریکارگیری  با  زنجیره    و  اعضای  و  می  بهبود   نیتأمهمه  یک یابد 
  دست آوردن منافعشود که ضمن به  پایداری  صورتی باعث توسعهباید بهپایدار    نیزنجیره تأم
  اهداف و تأکید دارند که    شودنهای اجتماعی  زیست و سیستممحیط باعث آسیب به  اقتصادی،  

این شود که  می، درصورتی محقق  محیطی و اجتماعیابعاد اقتصادی، زیست در  پایدار    توسعه
[ و تصویب قوانین جدید و کمبود منابع 16باشد ]  شرکاو منافع  ها  خواستهها براساس  جنبه
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زیست صورت  منظور تولید محصوالت سازگار با محیط ای بهباعث شده که تحقیقات گسترده
محقر و  [.  14]  شودترین اهرم رشد و توسعه پایدار تلقی میقوی  ،فناوری[. امروزه  12گیرد ]

باید پایدار    های توسعهجنبهاقدامات در    یاثربخشاند که  پژوهشی بیان کردهدر  (  1398عباسی )
درباعث   هزینه،  مدهاآافزایش  رضایتکاهش  مشتریان  ذینفعان،  مندیها،  و جذب  رفاه   ،

در ( 2007) 7باراسو و  شود. نوردهایمزیست محیط منابع حفاظت از  و  مشتریان مندی رضایت 
جامعه،   ها، رفاه کارکنان، ارتباط باهزینه  و  پذیری، درآمدهامدیریت، رقابت  هایای سیاستمقاله

استفاده   و  بهداشت و  منابع،  از  ایمنی،  آلودگی  را شاخص   عمر  چرخه  انتشار   های محصول 
 زندگی، نهیهز( درآمد،  1395اکبریان ) پایدار در صنعت آلومینیوم اروپا معرفی کردند.  توسعه

سرمایه و  آگاهیاشتغال  منابع،  از  بهینه  استفاده  خدمات،  بهبود  حوزهگذاری،  در   بخشی 

 جامعه محلی، حفظ فرهنگ مندی و مشارکت زیست، جلوگیری از انتشار آلودگی، رضایت محیط 

 .گردشگری بیان کردند توسعه پایدار هایرفاه را شاخص و سنن، امنیت و

 

 شناسی پژوهش روش  -3
، در بنابراینهای ذهنی است.  قضاوت از    ، استفادهایهای فرآیند تحلیل شبکهیکی از محدودیت

استخراج شود. اما روش تحلیل عاملی، نتایج متفاوتی ممکن است ، ها گزینهمورد میزان اهمیت 
ها ذهنی بودن قضاوت   بنابراین مشکل،  شونداستخراج می  ها از نتایج تحلیل عاملیچون قضاوت 

تحلیلی برای آشکار کردن    روشتحلیل عاملی یک  شود.  میدر تعیین اهمیت عناصر برطرف  
سوپر    آوردن  دستبه  برای  ایتحلیل شبکه  روش سنتی فرآیند  است. در  متغیرها  پنهان ساختار  
 هر   امکان دارد اثر  حال،   این  شود. با ها انجام میوزنی با فرض یکسان بودن خوشه   ماتریس
تحلیل   رو، با کاربرد دیمتل در فرآیند  این   از   باشد.  دیگر متفاوت  هایخوشه   روی  بر  خوشه
  ر یتأثدلیل اینکه در دیمتل، ارتباط و درجه  توان اقدام نمود. بهای، در رفع این نقیصه می شبکه

 .[23رود ]ها از بین میشود و فرض یکسان بودن اهمیت خوشهعناصر در نظر گرفته می 
تری  های ذهنی کمتر استفاده شود تا نتایج مطمئنبا توجه به اینکه در نظر است که قضاوت 

حاصل شود و از طرفی، شناسایی عوامل پنهان نیز مورد توجه است، بدین منظور از تحلیل 
شود. همچنین بدالیل؛ رفع مشکل فرض یکسان استفاده می  ایحلیل شبکهفرآیند تعاملی در  

خوشه  شبکه بودن  تحلیل  در  و  ها  تاثیرگذاری  تعیین  و  روابط  شناسایی  و  ی  ری رپذیتأثای 
شود. بنابراین، روش مورد ای استفاده میتحلیل شبکه  ها، از روش دیمتل در فرآیندشاخص

بتنی بر تحلیل عاملی است. در این تحقیق دو پرسشنامه م    استفاده در این تحقیق، تکنیک دنپ
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توسعه    شاخص خارجی  24شاخص داخلی و    44  طراحی شده است. پرسشنامه اول حاوی
آزاد  پایدار این شاخص  مناطق  که  از نظر است  استفاده  و  تحقیق  پیشینه  بررسی  از  ها پس 

نفر از   184است و توسط    خبرگان از جمله اساتید دانشگاه و مدیران مناطق آزاد احصا شده 
 مؤثرهای  تکمیل شده، عوامل پنهان  نامهآوری پرسش آنها پاسخ داده شده است. پس از جمع

شوند. شناسایی می  SPSSبر توسعه مناطق آزاد با استفاده از روش تحلیل عاملی در نرم افزار  
ده شده که در آن  منظور طراحی پرسشنامه دوم استفاهمچنین فرم استاندارد تکنیک دیمتل به

مناطق آزاد تشکیل   توسعه پایدار   شاخص خارجی  24شاخص داخلی و    44ماتریس مربعی از   
ها نامه دوم اعداد روی قطر اصلی صفر است در حالی که سایر سلول شده است. در پرسش 

گیری  ها هستند. عالوه بر این، روش نمونهشامل عبارات کالمی بوده و بیانگر میزان اثر شاخص
های  صورت هدفمند بوده که توسط هشت نفر از اساتید دانشگاه با درجه دکتری در حوزهبه

جمعزیست  و  توزیع  از  پس  است.  شده  داده  پاسخ  اجتماعی  و  اقتصادی  آوری  محیطی، 
افزار متلب شده و پس ازکدنویسی در این های نوع دوم، اطالعات حاصل وارد نرمپرسشنامه

همچنین قابل ذکر است نتایج پرسشنامه اول منجر به .  خراج شده استها استافزار، خروجی نرم
عامل عاملکشف  ارتباط  نیز  و  با شاخصها  درحالیها  داد،  خواهد  نشان  را  نتایج ها  از  که 

ها حاصل  بودن شاخص  ری رپذیتأثها و نیز تأثیرگذار و  پرسشنامه دوم، ارتباط بین شاخص
 شرح ذیل است.یل عاملی در سه گام اصلی بهشود. مراحل روش دنپ مبتنی بر تحلمی

 گام اول: روش تحلیل عاملی   -3-1

ها است.  گذار در عاملثیرأت  متغیرهای  شناسایی روش تحلیل عاملی ابزار عددی مناسبی برای  
[. قبل از 24]   های اصلی استلفه ؤروش تجزیه م  ، هاروش برای استخراج عامل  تریناساسی

اند. در تحلیل عاملی، ، خالصه شده1توصیف روش تحلیل عاملی، تمامی پارامترها در جدول  
 آیند.دست می، به2ها از رابطه  و شاخص  1ها از رابطهعامل

نمادهای روابط تحلیل عاملی .1جدول  

 توصیف نماد توصیف نماد

i  اندیس شاخص  
jF  عامل j  ام 

j  اندیس عامل  
i  اختصاصی  عامل i ام 

p  ها تعداد شاخص 
ij   بار عاملی شاخصi  ام روی عامل jام 

m 2 ها تعداد عامل 

ih  واریانس تبیین شده شاخصi  ام توسط تمامی عوامل 
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 توصیف نماد توصیف نماد

i
X  ام i شاخص  

i  اختصاصی عاملواریانس  i ام 

  
ii  شاخص واریانس  i ام 
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(2)                         
 ( داریم:  2در رابطه )

(3)  2 2

1

m

i ij

j

h 
=

=  

 گام دوم: روش دیمتل  -3-2
هایی روش (  1بندی کرد: )توان به سه دسته کلی طبقه گیری چند معیاره را میهای تصمیمروش 

ترین  بندی کرده و مهمها را رتبههایی که شاخص( روش2سنجند، )ها را میکه وزن شاخص
می انتخاب  را  )شاخص  روش3کنند،  شاخص(  که  و  هایی  تأثیرگذاری  میزان  نظر  از  را  ها 

های دسته سوم  عنوان یکی از روش کنند. در این مطالعه تکنیک دیمتل بهی ارزیابی می ری رپذیتأث
 نمایش ساختار برای خصوصبه  مفید و علمی ابزار یک روشگیرد. این  مورد استفاده قرار می

با   [. 10]است   ماتریس یا و نمودار وسیله به معلولی و روابط علّی پیچیده به عبارت دیگر، 
[. همچنین ماتریس 22]  معیارهای ضیف و قوی قابل شناسایی هستند  استفاده از این روش  
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ای شبکه  تحلیل  حاصل از تکنیک دیمتل، در واقع بخشی از سوپر ماتریس تشکیل شده از فرآیند
 است. بنابراین در این پژوهش هر دو خواستگاه بیان شده از تکنیک دیمتل مورد توجه است. 

 مراحل روش دیمتل -3-2-1
ماتریس  -1مرحله   به   ارتباط  تشکیل  از    پرسش  با  پیمایشی  مطالعه  یک  کلی،  طورمستقیم: 
شود. سطوح مقیاس بدین صورت تعریف  می  انجام  شاخص  جهت   و ریتأث  یافتن  برای  خبرگان

( و  4خیلی زیاد )   ری تأث(،  3زیاد )  ری تأث  (،2متوسط )  ری تأث(،  1تاثیرکم )  (،0)  ری تأث  شود؛ بدونمی
 شوند. ، تعریف می2جدول    شرح  روابط به  نمادهای

نمادهای روابط دیمتل .2جدول  

 توصیف نماد توصیف نماد

k
iia  

 iبر شاخص   iشاخص  تأثیر درجه

 kتوسط خبره 
  ماتریس همانی 

e  هاتعداد خبره T ماتریس ارتباط کل 

p ها تعداد شاخص 
iD   جمع سطرi  ام ماتریس ارتباط کل 

Q  ضریب نرمال 
iR   جمع ستونj  ام ماتریس ارتباط کل 

A  ماتریس ارتباط مستقیم 
i iD R+  اهمیت روابط شاخصi  ام 

N  ماتریس نرمالیزه 
i iD R−  اثر شاخصi  ام 

                                                                                                                      
 سطح  کننده  ارزیاب  هر.  شودمی  استفاده  عوامل  و  متخصصان  از  ایمجموعه   از  مرحله  این  در       

کند. تمام عناصر روی  ارزیابی میجفتی    هایصورت مقایسه را به  معیار  دو  بین  مستقیم  تأثیر
 آید.  دست می، به4مستقیم براساس رابطه    ارتباط  قطر اصلی صفر است. ماتریس

  (4)  
ii p p

a  
=   A  

که در آن  
1

1
i

e
k

i ii
k

a a
e

 
=

= . 

 آید.میدست  ، به5تشکیل ماتریس نرماالیز: ماتریس نرماالیز مطابق رابطه   -2مرحله  

Q= N A                                                         )5(
(5                                                                                                                 )

                                                                                              1 11 1

1/ max( , )max max
p p

iiii
i p j pj i

Q a a 
   = =

=                )6(  
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 شود. ، محاسبه می7کل: ماتریس ارتباط کل از رابطه   تشکیل ماتریس ارتباط    -3مرحله
2 1... ( ) ,P

PN N N N I N −
→ = + + + = −T                                                              )7( 

ها و شناسایی علت و معلول:  در ماتریس ارتباط کل، محاسبه روابط بین شاخص   -4مرحله  

iشود. ) محاسبه می    صورت مجزا( بهiR)  هاستون   ( وiD)  تمام سطرها  جمع iD R+  ،)
جمع بیشتر  دهد. هر چقدر مقدار حاصلها را نشان میشاخصمیزان روابط هر شاخص با سایر  

ها بیشتر خواهد بود. همچنین حاصل تفریق ) باشد، مقدار رابطه یک شاخص با سایر شاخص

i iD R−شود، اگر نتیجه آن مثبت باشد آن شاخص علت است و اگر حاصل ( محاسبه می
بو خواهد  معلول  شاخص  آن  شود،  مثبتمنفی  مقدار  این  چقدر  هر  عامل د.  آن  باشد،  تر 

 تر باشد، آن عامل تأثیرپذیرتر است.  تأثیرگذارتر است و هر چقدر منفی

علّی  -5مرحله   نمودار  پراکندگی  -تشکیل  نمودار  در  i، معلولی:  iD R+  و افقی  محور  در 

i iD R−  های علت و نقاط پایین  ارد، نقاط باالی محور، شاخص بر روی محور عمودی قرار د

نمایش میمحور، شاخص  را  اگرهای معلول  i)  دهند.  iD R−)  و  مثبت   (i iD R+  ) بزرگ  

اگر  علتشاخص    صورتدراین  باشد، باالست.  روابط  i)   و  iD R−)  و  مثبت  (i iD R+  )

i)   علت و روابط پائین است. اگرشاخص  پس    باشد،    کوچک iD R−  )و  منفی   (i iD R+)  

i)  اگر  و روابط باالست.  معلولشاخص    باشد، در نتیجه  بزرگ iD R−)  و  منفی  (i iD R+)  
 [.20معلول و روابط پائین است ]  پس شاخص  باشد،  کوچک

 ای  گام سوم: روش فرآیند تحلیل شبکه   -3-3
شده و شبکه یا سیستم غیرخطی یا   طراحی  8فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  اساس این مدل بر

مراتب   سلسله  جایگزین  بازخور  ]میسیستم  چند  تصمیم  روش  یک،  9دنپ [.  17شود  گیری 
ای  ماتریس فرآیند تحلیل شبکه   شاخصه است که با استفاده از ماتریس ارتباطات دیمتل، سوپر

ای  شبکه  تحلیل  آیند[. در فر25]  کندرا تشکیل داده و وزن معیارها و زیرمعیارها را محاسبه می
 از   استفاده   با  سپس  و  شده  تجزیه  عوامل  به  نظر  مورد  مسئله  ابتدا  ،10مبتنی برتحلیل عاملی 

شبکه   روش تحلیل  و  ای،فرآیند  عوامل  مجموعهشاخص  این  زیر    و  ارتباط  و  آنها،  های 
 نسبی   بتوان اهمیت   تا   شوندمشخص می  ایشبکه  شکل  ها به شاخص  بین عوامل و   هایوابستگی
 [. 30کرد ]  ها را محاسبهشاخص
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 ای شبکه   تحلیل فرآیند مراحل -3-3-1
 مسئله   ساختاربندی  و  مدل  ساخت  -1مرحله
 داراولویت  بردارهای  و  هاسیماتر  مقایسه   -2مرحله
  تأثیرات  با   سیستم   یک  در  کلی  هایاولویت  به  دستیابی  برای  ماتریس:  سوپر  تشکیل  -3مرحله
  یک  نتیجه،  در.  شوندمی  وارد  ماتریس  یک  هایستون   در  داراولویت   بردارهای  متقابل،

 دهنده   نشان  ماتریس  بخش  هر  آن  در  که  است  شده  تقسیم  ماتریس  یک  واقع  در  ابرماتریس
سطح که    سه  با  مراتب  سلسله  یک  از  است. سوپرماتریس  سیستم  یک  در  گره  دو  بین  رابطه

بهباشند، تشکیل می  مرتبط   یکدیگر  با  آن  ارهایرمعیز ، 8صورت ماتریس در رابطه  شود که 

 دهنده   نشان  که  است  بردار   )یک21W  نمایش داده شده که اجزای این ماتریس عبارت است از:

ها است(،  عامل  بر  هدف  ریتأث
32Wهر   روی  بر  ها عامل  ریتأث  دهنده   نشان  که   است  )ماتریسی 

  است( و  هاشاخص  از  یک
33Wها است(.بین شاخص  وابستگی متقابل  دهنده  )نشان 

21

32 33

0 0 0

0 0

0

Ranking Factors Criteria

Ranking

Factors

Criteria

 
 
 
 
 

= W

W W

w                                                                        )8( 

بردار 
21Wها، ها و محاسبه میانگین هندسی عامل: این بردار از مقایسه دو دویی بین عامل

آید؛ ماتریسدست میبه
32W  ها، ماتریس ارتباط بین  املها و عبین شاخص   رابطه: براساس

دست شود و  با نرماالیز کردن بردار عناصر، این ماتریس، بهتشکیل می  عامل ها و  شاخص

ماتریس  آید؛می
33W  شود  ها تشکیل میها، ماتریس ارتباط بین آنبین شاخص  رابطه: براساس

 آید. دست میو با نرماالیز کردن بردار عناصر، این ماتریس، به

 ها گزینه  بندیرتبه   -4مرحله

سه ماتریس    سوپر ماتریس موزون:
21W، 32W و

33W ها و براساس ارتباط بین اهداف، عامل
گیرند. این ماتریس، سوپر قرار می  8اند، در ماتریس رابطه  محاسبه شده  قبالًها که  شاخص

حد رساندن سوپر ماتریس موزون، سوپر    بهماتریس موزون است. سوپر ماتریس حدی: با  
-ا از ستون هدف سوپر ماتریس حدی، بههشود. ضرایب اهمیت شاخصماتریس حاصل می

 [.30آید ]دست می
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 های تحقیق یافته  -4
 های تحلیل عاملی محاسبات و یافته   -4-1
 تحلیل کفایت نمونه و آزمون بارتلت   -4-1-1

جداول   شاخص4و    3مطابق  برای  او  ام  کی  ضریب  مقدار  ،  داخلی  برای    865/0های  و 
بر اساس   11کایزر و رایس  دست آمده است. از آنجا که  به  0/ 889های خارجی مقدار  شاخص

توان نتیجه کنند، می، کفایت نمونه را در سطح خوب ارزیابی می8/0ضریب کی ام او بیشتر از  
های داخلی و خارجی گیری هر دو دسته شاخصنفر برای اندازه  184گرفت که تعداد نمونه  

 هایهمبستگی  که ماتریس را فرضیه این بارتلت مناطق آزاد مناسب هستند. همچنین آزمون

 مدل یک آنکه آزماید. برایاست می ناهمبسته متغیرهای با ایجامعه به متعلق شده  مشاهده

  ،2و1  ولاجدنتایج آزمون بارتلت در    .[29باشند ] همبسته متغیرها باید باشد، دارمعنی عاملی
   میان متغیرها ارتباط معناداری وجود دارد.  دهد کهنشان می

 

های داخلی ضریب کی ام او و آزمون بارتلت شاخص .3جدول  

 865/0 آزمون کفایت نمونه کایزر میبر

 آزمون بارتلت

 903/10360 کای اسکوئر 

 946 درجه آزادی

 000/0 سطح معنی داری 

  
های خارجی ضریب کی ام او و آزمون بارتلت شاخص .4جدول  

 889/0 آزمون کفایت نمونه کایزر میبر

 آزمون بارتلت

 410/7004 کای اسکوئر 

 276 درجه آزادی

 
 000/0 سطح معنی داری 

 

 

 

 های روش عاملی تحلیل داده  -4-1-2
ها هستند و بیشترین واریانس را با عامل  6/0از    تربزرگهایی که دارای بارعاملی  شاخص 

براساس   عامل یابد. هر  ها به عاملی اختصاص میشوند. هرکدام ازشاخصدارند، انتخاب می
ها، چرخش منظور شناسایی بهتر عاملشود. بهگذاری میها، نامارتباط بین عامل و شاخص

(  1  ی داخلی کشف و بدین شرح:هااست. هفت عامل پنهان در شاخص  شدهواریماکس انجام  
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وری،  ( بهره5گیری، ( حفاظت و پیش4( کنترل آلودگی، 3( حمایت و مقررات، 2رفاه و خدمات، 
سبز،  6 عملیات  نام7(  امکانات،  و  زیرساخت  می(  عوامل،  گذاری  این  کل   درصد  79شوند. 

نشان داده   5جدول  در  کنند که  واریانس عوامل داخلی توسعه پایدار مناطق آزاد را تبیین می
چهار  شده همچنین،  شاخصاند.  در  پنهان  صورت عامل  بدین  و  کشف  خارجی  (  1:  های 

زیست2سازی،  فرهنگ  اقدامات  ارتباطات،  3محیطی،  (  و  دانش  محلی، 4(  جامعه  حمایت   )
کل واریانس عوامل خارجی توسعه پایدار مناطق   درصد   83شوند. این عوامل،  گذاری مینام

 اند. آورده شده  6که در جدول    کنندن میآزاد را تبیی
 

های داخلی توسعه پایدارها و شاخصعامل .5جدول  

نام 
 عامل

 شرح
 عامل

درصد  
 واریانس

عالمت  
 شاخص

 شاخص 
بار 

 عاملی

F1 

 رفاه و 

 خدمات

232/22 

i9 آموزشی توسعه پایدار   هایبرگزاری دوره
 کارکنان 

852/0 

i10  865/0 گردشگری، ورزشیبرگزاری رویدادهای 

i12 802/0 ارائه محصوالت با کیفیت 

i26  763/0 ارائه امکانات و خدمات گردشگری متنوع 

i29  780/0 ایمنی، سالمت و رفاه کارکنان 

i30 770/0 تسهیل سفر امن و ایمن برای گردشگران 

i31  782/0 احداث صنایع و مشاغل پایدار 

i32 670/0 خدمات بهداشتی درمانی 

i35 877/0 گردشگران و مشتریان  هخدمات اینترنتی ب 

i39 817/0 های گردشگری، و محصوالت معرفی جاذبه 

i42 استراتژی مناسب جهت توسعه بازار 

 

707/0 

i43 854/0 اقتصادی، بازرگانی، فروش  سسه ؤم ایجاد 

F2 

 

حمایت و  

 مقررات

 

547/15 

 

i11  815/0 توسعه پایدار  استیستدوین و حمایت از 

i19 883/0 تامینرضایت ذینفعان زنجیره 

i23 798/0 محیطی و ایمنیرعایت استاندارد زیست 

i27  776/0 استخدام و اشتغال جامعه محلی 

i34  687/0 پرداخت سود  به ذینفعان سازمان 
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نام 
 عامل

 شرح
 عامل

درصد  
 واریانس

عالمت  
 شاخص

 شاخص 
بار 

 عاملی

i36  652/0 اجرای توسعه پایدار تشویق کارکنان برای 

i37 829/0 گذاری فراهم کردن بستر سرمایه 

i40  731/0 رضایتمندی گردشگران و مشتریان 

i41  839/0 حمایت از صنایع و مشاغل محلی 

i44  633/0 پیروی از مقررات دولتی، رعایت قانون کار 

F3 

 

کنترل  

 آلودگی 

 

854/10 

i3  918/0 آلودگی صوتی کاهش سر و صدا و 

i6  963/0 هازبالهمدیریت پسماندهای صنعتی و 

i7 949/0 نشت روغن و پایش آلودگی خاک  کنترل 

i13 807/0 کنترل آلودگی آب و مدیریت فاضالب 

i14  693/0 نظارت بر کیفیت هوا و کاهش آلودگی هوا 

i22  893/0 دریا جلوگیری از آلودگی سواحل و الیروبی 

F4 

 

حفاظت و  

 پیشگیری 

 

817/9 

i8 841/0 نگهداری مواد و کاالهای خطرناک  برنامه 

i15  858/0 حفاظت از طبیعت 

i17 ریزی برای حوادث طبیعی و  ها و برنامهکنترل
 غیر طبیعی

797/0 

i18 851/0 طبیعی برای ساخت سازعدم تخریب منابع 

i21 839/0 برای سازگاری با تغییرات آب و هوا  برنامه 

F5 

 

 وری بهره 

 

657/8 

i16  880/0 نوآوری در محصوالت و خدمات 

i25  834/0 وری مصرف آب و نظارت کیفیت آب بهره 

i28  812/0 ی تجدیدپذیر انرژوری انرژی و توسعه بهره 

i33  822/0 فرآیند تولید کاال  درکاهش ضایعات 

F6 

 

 عملیات 

 سبز

 

173/8 

i4 675/0 حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز 

i5  623/0 ونقل عمومیو حمل  دوچرخهامکانات 

i20  769/0 کاهش استفاده از پسماندصنعتی خطرناک 

i24 747/0 وسازهااستفاده از مصالح سبز در ساخت 

i38 743/0 بندی کاال بر اساس مدیریت سبزبسته 

i1  772/0 و ارتقا ایمنی منطقه آزاد رساختیزبهبود 
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نام 
 عامل

 شرح
 عامل

درصد  
 واریانس

عالمت  
 شاخص

 شاخص 
بار 

 عاملی

F7 زیرساخت 

 و امکانات 

886/3 i2  701/0 کاهش زمان انتظار و معطلی 

 
های خارجی توسعه پایدار مناطق آزادها و شاخصعامل .6جدول  

نام 
 عامل

 شرح
 عامل

درصد  
 واریانس

  عالمت
 شاخص 

 شاخص 
بار 

 عاملی

F1 

 

فرهنگ  

 سازی

 

935/27 

e2 
بخشی به گردشگران و مشتریان در عدم  آگاهی

 کیایجاد تراف
691/0 

e5 
مشارکت گردشگران و مشتریان جهت کاهش  

 661/0 مصرف آب و انرژی 

e12 
مشارکت گردشگران و مشتریان جهت عدم ایجاد 

 محیطی آلودگی زیست
608/0 

e13 
عدم تخریب اماکن گردشگری، تفریحی و   

 گردشگران باستانی توسط 
793/0 

e14 
طبیعی، مشارکت گردشگران در حفظ منابع

 وحش ات یو ح یزراع یاراض
794/0 

e21 
بخشی به گردشگران و مشتریان جهت  آگاهی

 احترام به آداب و رسوم جامعه محلی
666/0 

e22 
تشویق و ترغیب گردشگران و مشتریان به خرید 

 زیستسازگار با محیط محصوالت 
761/0 

e23 
محیطی و ایمنی  فرهنگ رعایت استاندارد زیست

 ها توسط شرکت
767/0 

e24 
سازی جهت کاهش مصرف آب و نظارت  فرهنگ

 ها بر کیفیت آب توسط شرکت
887/0 

F2 

 

اقدامات 

زیست 

 محیطی 

 

551/23 

 

e1 
  هازبالهنقل و دفن  وآوری، حمل تفکیک، جمع

 ها توسط شرکت استانداردمطابق با 
639/0 

e11 
بهبود محیط زیست با همکاری فعاالن و نهادهای  

 محیط زیست و جامعه محلی 
628/0 

e15 
وری و کاهش مصرف انرژی توسط بهره 

 ها شرکت
668/0 

e16  781/0 هایکشتجلوگیری از  آلودگی دریا توسط 
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نام 
 عامل

 شرح
 عامل

درصد  
 واریانس

  عالمت
 شاخص 

 شاخص 
بار 

 عاملی

e18 
های کنترل آلودگی هوا توسط  استفاده ازمکانیسم

 نقل و گردشگری وحمل شرکت
824/0 

e19 
کاهش استفاده از مواد تجدید ناپذیر توسط 

 ها شرکت
756/0 

e20 
جای   هگسترش جایگزین کردن سوخت پاک ب

 ها شرکتهای آالینده توسط سوخت
640/0 

F3 

 

دانش و  

 ارتباطات

 

708/19 

e3 
ارتباطی جدید توسط  یفناوراستفاده از 

 ها شرکت
734/0 

e4 
آموزش توسعه پایدار جامعه محلی با همکاری  

 های غیردولتی و دولتی سازمان
652/0 

e6 
المللی در ها و نهادهای بینهمکاری با شرکت

 پایدارهای مختلف توسعه حوزه
675/0 

e8 
گذاری دانش با شرکای داخلی و  به اشتراک

 خارجی
613/0 

e9 770/0 هاآموزش توسعه پایدار کارکنان شرکت 

e10 
در توسعه    پژوهشگاهو   دانشگاههمکاری با 

 صنایع، تولید، تجارت، گردشگری و ...
856/0 

F4 

حمایت  
جامعه  
 محلی 

850/11 
e7   770/0 محلی در  توسعه پایدار مشارکت جامعه 

e17 
همکاری با نهادهای خیریه جهت حمایت از 

 نیازمندان جامعه محلی 
804/0 

 
 های دیمتلمحاسبات و یافته   -4-2
 های داخلی و خارجی معلولی شاخص - یتحلیل دیاگرام علّ  -4-2-1

( و خارجی  1های داخلی )نمودار  محاسبات دیمتل، نمودارهای علّی و معلولی شاخص براساس
ترسیم  2)نمودار   نموداراندشده(  براساس  سایر   23،  1.  با  زیاد  ارتباطات  دارای  شاخص 
 24های داخلی دارند و  شاخص دارای ارتباطات کم با سایر شاخص 21های داخلی و  شاخص

تفکیک،  )  i6شاخص داخلی، از نوع معلول هستند که شاخص    20شاخص داخلی، از نوع علت و  
، دارای بیشترین ارتباط با سایر د صنعتی(و پسمان  زبالهونقل، بازیافت و دفن  آوری، حملجمع

دارای کمترین    پرداخت سود و خدمات به ذینفعان(،)  i34های داخلی دارد و شاخص  شاخص
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های توسعه )تدوین سیاست  i11های داخلی دارد. همچنین شاخص  ارتباط با سایر شاخص
  و مشتریان(،  مندی گردشگران)رضایت  i40داخلی و شاخص    شاخصتأثیرگذارترین    پایدار(،

 داخلی است.  شاخصتأثیرپذیرترین  
 

 
 های داخلی معلولی شاخص - یدیاگرام علّ .1نمودار 

 

 13های خارجی و  شاخص دارای ارتباطات زیاد با سایر شاخص  11،  2براساس نمودار
شاخص خارجی، از نوع    13های خارجی دارند.  شاخص دارای ارتباطات کم با سایر شاخص

)فرهنگ رعایت استاندارد   e23شاخص خارجی، از نوع معلول هستند که شاخص  11علت و  
دارای بیشترین ارتباط با  ونقل و گردشگری(،  های حملایمنی و زیست محیطی توسط شرکت 

و شاخص  سایر شاخص دارد  خارجی  خرید   e22های  به  مشتریان  و  گردشگران  )تشویق 
های خارجی دارد.  ارتباط با سایر شاخصدارای کمترین  زیست(،    طیمحمحصوالت سازگار با  

خارجی و شاخص   شاخصتأثیرگذارترین )آموزش توسعه پایدار جامعه محلی(،    e4شاخص  
e12  آلودگی ایجاد  عدم  جهت  مشتریان  و  گردشگران  محیطی(، )مشارکت  زیست   های 

 خارجی است.    شاخصتأثیرپذیرترین  
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 های داخلیشاخصمعلولی   -یدیاگرام علّ .2نمودار

 

 ایفرآیند تحلیل شبکه  هایمحاسبات و یافته  -4-3
 شوند.  ، تشکیل می7طور مجزا بر اساس رابطه سوپر ماتریس اولیه به 

  های بردار یافته  -4-3-1
21W 

از عامل یک  واریانس هر  براساس درصد  ابتدا  تحلیل  در  از روش  ی، عاملهای حاصل شده 
ها به تفکیک عوامل داخلی و خارجی تشکیل شده و در ادامه ماتریس مقایسه دو دویی بین عامل

دست آمده است. در ادامه،  بردار  های داخلی و خارجی، بهمیانگین هندسی عامل
21W عوامل  

های داخلی شوند. همچنین بر اساس این بردار، درصد سهم عاملداخلی و خارجی، حاصل می
، ترسیم 4و    3در نمودارهای    بیترتو خارجی توسعه پایدار مناطق آزاد محاسبه شده که به

  اند.شده
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توسعه پایدار مناطق آزاد  های داخلیسهم عامل .3نمودار  

 
توسعه پایدار مناطق آزاد های خارجیسهم عامل .4نمودار  
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  های ماتریسیافته  -4-3-2
32W 

برای یافتن مقادیر ماتریس
32W  ای، از  کارگیری روش معمولی فرآیند تحلیل شبکهبه جای به

استفاده شده، بدین صورت که ماتریسای مبتنی بر تحلیل عاملی  فرآیند تحلیل شبکه 
32W   در

 آید. دست میها بهها و عاملبارهای عاملی بین شاخص  رابطهدو بعد داخلی و خارجی بر اساس  

  های ماتریسیافته  -4-3-3
33W 

بدین صورت    شود، می  دیمتل مشتقها از روش  ارتباط درونی شاخص  در روش دنپ، ماتریس  
های  های داخلی و خارجی از طریق موزون کردن ماتریس ارتباط درونی شاخص  که ماتریس

  داروزن  ماتریس  سوپر  آیند و تشکیلدست میهای دیمتل، بهناموزون ارتباط درونی شاخص
  مجموع   کهریطو  آید؛ دست میبه  خوشه  هر  وسیلهبه  ستون  مجموع  به   درایه  هر  تبدیل   از طریق

ها از روش شاخص بین نفوذ درجه آوردن دست به برای شود. بنابراین یک  باید  معیارها وزن
ای استفاده نهایی از فرآیند تحلیل شبکه  داروزن   ماتریس  تشکیل  شود و برایدیمتل استفاده می

 [. 19شود ]می

 مناطق آزاد های داخلی و خارجی توسعه پایدار بندی شاخص رتبه -4-3-4
های داخلی و خارجی توسعه  های اولیه، سوپر ماتریس موزون شاخص پس از تشکیل ماتریس  

افزار  پایدار حاصل شده است. در مرحله بعد، سوپر ماتریس موزون داخلی را با استفاده از نرم
رسانده شده که سوپر ماتریس حدی داخلی حاصل شده است. همچنین سوپر   20متلب به توان  

دست آمده  رساندن سوپر ماتریس موزون خارجی، به   40ریس حدی خارجی پس از به توان  مات
ها از ستون هدف سوپر ماتریس حدی،  . در نهایت با موزون کردن ضرایب اهمیت شاخصاست
 اند. ، استخراج شده8و    7ترتیب مطابق جداول  های داخلی و خارجی بهبندی شاخصرتبه 

 

های داخلی توسعه پایدار مناطق آزادشاخصبندی رتبه .7جدول  

  عالمت
 شاخص 

  ضریب شاخص 
 رتبه اهمیت

i37 1 0/ 027548 گذاریگذاری و حمایت از سرمایهکردن بستر سرمایهفراهم 

i30  2 027312/0 تسهیل سفر و ایجاد امنیت و ایمنی برای گردشگر و مشتری 

i26 3 027080/0 ()رفاهی، تفریحیردشگری متنوع ارائه امکانات و خدمات گ 

i40 4 027027/0 ( ان و مشتریان )خدمات ، پاسخگوییمندی گردشگررضایت 

i14 ای وکاهش انتشار  کاهش گازهای گلخانه  ،نظارت بر کیفیت هوا
 آلودگی 

026233/0 5 
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  عالمت
 شاخص 

  ضریب شاخص 
 رتبه اهمیت

i13 6 0/ 026214 فاضالب  بازیافت و  ، مدیریتینیرزمیز ی هاآبآلودگی   کنترل 

i15  7 0/ 026063 شده(  ، مناطق حفاظتهاستگاهیزطبیعت )حفاظت از 

i12 8 0/ 025680 ( والت با کیفیت )بادوام، متنوع، قیمت مناسب ارائه محص 

i31  9 025660/0 احداث صنایع و مشاغل پایدار 

i9 10 025109/0 های آموزشی توسعه پایدار کارکنانبرگزاری دوره 

i10 11 025018/0 ها جشن ،ورزشی ، برگزاری رویدادهای گردشگری 

i19 12 024659/0 نیتأممندی ذینفعان زنجیره رضایت 

i1  13 0/ 024413 حوادث و  ایمنی منطقه آزاد جهت کاهش هارساخت یزبهبود 

i29  14 024265/0 ایمنی، سالمت و رفاه کارکنان 

i32 15 023544/0 )گردشگری سالمت(  یدرمان یخدمات بهداشت 

i6 16 023279/0 صنعتی   پسماند و  دفن زباله و نقل، بازیافتوآوری، حمل جمع 

i43 ها و  اقتصادی، بازرگانی، فروشگاه یها سسهیجاد مؤا
 ها بازارچه 

023044 /0 17 

i25  وری و کاهش مصرف آب، امکانات تصفیه آب، نظارت بر  بهره
 کیفیت آب

022959/0 18 

i23 19 022920/0 محیطی و ایمنی المللی زیسترعایت استانداردهای بین 

i39 های گردشگری،  همعرفی جاذب ،بازاریابی  ی هاتیفعال
 محصوالت وخدمات 

022907/0 20 

i11 21 022876/0 های توسعه پایدارتدوین و حمایت از سیاست 

i41  22 0/ 022845 حمایت از صنایع و مشاغل محلی 

i17 23 022805/0 طبیعی حوادث طبیعی و غیرریزی برای کنترل و برنامه 

i27  24 022396/0 استخدام و اشتغال جامعه محلی 

i18 و ساخت  منظور توسعه گردشگیه ب یع یب منابع طبیعدم تخر-
 وسازها 

022262/0 25 

i33 26 022159/0 کاهش ضایعات و خرابی در فرآیند طراحی، ساخت و تولیدکاال 

i5  27 022105/0 روی نقل عمومی و پیادهوسواری، حمل امکانات دوچرخه 

i21 28 022100/0 هواوآزاد برای سازگاری با تغییرات آبهای منطقه  برنامه 

i22 29 022061/0 جلوگیری از آلودگی زیست محیطی سواحل و الیروبی دریا 

i24 30 021892/0 پذیر  مواد تجدید  و وسازاده از مصالح سبز در ساختاستف 

i42 31 021827/0 استراتژی مناسب جهت حفظ و توسعه بازار 
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  عالمت
 شاخص 

  ضریب شاخص 
 رتبه اهمیت

i7 32 021749/0 های نشت روغن و پایش آلودگی خاک و مکانیزم  هاکنترل 

i2 33 021683/0 ( هاها، کامیونکاهش زمان انتظار )معطلی کشتی 

i34  34 021564/0 درون سازمان مناطق آزاد  پرداخت سود و خدمات به ذینفعان 

i8 35 021243/0 های نگهداری مواد و کاالهای خطرناک برنامه 

i35 36 0/ 021065 خدمات اطالعاتی  و اینترنتی برای گردشگران و مشتریان 

i3 37 021033/0 صدا و آلودگی صوتی وکاهش سر 

i4 فضای   توسعهو  منابع طبیعی، مراتع، اراضی  حفظ و گسترش
 سبز

019926/0 38 

i36  39 0/ 019764 تشویق کارکنان جهت مشارکت در اجرای توسعه پایدار 

i28  های  توسعه انرژی، وری و کاهش مصرف انرژیبهره
 تجدیدپذیر 

018194/0 40 

i44  41 017189/0 پیروی از مقررات دولتی، رعایت قوانین کار 

i20  42 017091/0 صنعتی خطرناک  کاهش استفاده از پسماند 

i16 43 016793/0 ا و نوآوری در محصوالت و خدمات بهبود فرآینده 

i38  44 016424/0 مدیریت بسته بندی کاال بر اساس مدیریت سبز 

 
های خارجی توسعه پایدار مناطق آزادبندی شاخصهرتب .8جدول  

  عالمت
 شاخص  شاخص 

  ضریب
 رتبه اهمیت

e16   1 0/ 027549 )زباله، نشت نفت(  هایکشتجلوگیری از آلودگی دریا توسط 

e9 2 027312/0 هاآموزش توسعه پایدار کارکنان شرکت 

e2 3 027081/0 کیآگاهی بخشی به گردشگر و مشتری در عدم ایجاد تراف 

e4  4 027028/0 های محلی با همکاری سازمانآموزش توسعه پایدار جامعه محلی 

e23 5 026233/0 ها محیطی توسط شرکتفرهنگ رعایت استاندارد ایمنی و زیست 

e10 6 0/ 026214 در تولید و گردشگری ها پژوهشگاه ها و همکاری با دانشگاه 

e11 7 0/ 026063 جامعه محلی زیست و بهبود محیط زیست با همکاری نهادهای محیط 

e1 8 0/ 025681 ا هتوسط شرکت  هادفن زبالهنقل و وآوری، حمل تفکیک، جمع 

e14  9 025661/0 ات وحش یو ح منابع طبیعی، مراتع  گردشگران جهت حفظ مشارکت 

e15  10 025109/0 ها وری و کاهش مصرف انرژی توسط شرکتبهره 
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  عالمت
 شاخص  شاخص 

  ضریب
 رتبه اهمیت

e12  11 025019/0 زیست محیطی  یآلودگ گردشگران و مشتریان جهت عدم ایجاد  مشارکت 

e8  12 024660/0 گذاری دانش با شرکای داخلی و خارجی اشتراکبه 

e18  13 0/ 024413 ها کنترل آلودگی هوا توسط شرکت سمیازمکاناستفاده 

e20 14 024266/0 ها های آالینده توسط شرکتسوخت جایگزین کردن سوخت پاک بجای 

e5  15 023544/0 مشارکت گردشگران و مشتریان جهت کاهش مصرف آب و انرژی 

e19 16 023280/0 ها ناپذیر توسط شرکتکاهش استفاده از مواد تجدید 

e6 17 0/ 023044 های توسعه المللی در حوزههای بینهمکاری با شرکت 

e3  18 022959/0 ها ارتباطی توسط شرکت یهایآورفناستفاده از 

e24 19 022921/0 ها فیت آب توسط شرکتکاهش مصرف آب و نظارت بر کی  سازیفرهنگ 

e13  20 022907/0 آگاهی بخشی به گردشگران جهت حفظ اماکن گردشگری 

e7 21 022877/0 ، تولید و تجارتی مشارکت جامعه محلی در گردشگر 

e17 22 0/ 022846 حمایت از نیازمندان جامعه محلی   جهت  یردولتیغنهادهای  همکاری با 

e21 23 022805/0 جامعه محلی ترام به آداب و رسوم جهت احگاهی بخشی به گردشگران آ 

e22  24 022397/0 به خرید محصوالت سازگار با محیط زیستتشویق گردشگران 

 

 گیری  نتیجه  -5
ای رو به گسترش بوده است؛ طور فزایندههای اخیر، اهمیت موضوع توسعه پایدار بهدر سال

توجهی به  که در گزارش سالیانه توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد توجه قابل طوری  به
است. بنابراین، اجرای توسعه پایدار در مناطق آزاد که نقش مهمی در گسترش    شدهاین موضوع  

های توسعه این مقاله شاخص  رسد. بر این اساس، دراقتصاد کشور دارند ضروری به نظر می
محیطی با استفاده از روش های اقتصادی، اجتماعی و زیستپایدار مناطق آزاد شامل شاخص

 بندی شدند. ای و تحلیل عاملی رتبهترکیبی مبتنی بر تکنیک دیمتل، تحلیل فرآیند شبکه
از مجموع   پنهان  عاملی، هفت عامل  تحلیل  از روش  استفاده  با  ابتدا  در    44بدین منظور 

گذاری شدند. شاخص خارجی شناسایی و نام  24داخلی و همچنین چهار عامل پنهان از    شاخص
  ای تحلیل فرآیند شبکهروش  سپس، اهمیت نسبی عوامل پنهان شناسایی شده با استفاده از  

ترین عامل داخلی بوده در حالی مهم "رفاه و خدمات"شان داد که عامل محاسبه شدند. نتایج ن
از آنجا که است.    مناطق آزاد   داریپا  ترین عامل خارجی توسعهمهم  "سازیفرهنگ"که عامل  
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، "گردشگران و مشتریان  هاینترنتی بخدمات  "های  دهد  که شاخصنتایج تحلیل عاملی نشان می
اقتصادی، بازرگانی،   سسهؤم  ایجاد   "و همچنین    "ورزشیبرگزاری رویدادهای گردشگری،  "

بیش   "فروش دارای  ترتیب  داخلی  به  عامل  روی  عاملی  بار  خدمات"ترین  و  هستند،   "رفاه 
های الزم جهت در دسترس بودن اینترنت پرسرعت،  منظور توسعه زیرساخت گذاری بهسرمایه

های گردشگری و ورزشی و  ایشمنظور برگزاری رویدادها و همهای مناسب بهاحداث مکان
گذاری برای  رسانی مناسب در این زمینه و همچنین بسترسازی در جهت جذب سرمایه اطالع

مالی، توسعه مبادی ورودی و خروجی مناسب و غیره   مؤسساتها،  احداث مراکز خرید، بانک
های  شاخص  بایستی توسط مدیران مناطق آزاد مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین از آنجا که

مشارکت "،  "هاسازی جهت کاهش مصرف آب و نظارت بر کیفیت آب توسط شرکت فرهنگ "

عدم تخریب اماکن گردشگری،   "وحشطبیعی، اراضی زراعی و حیات  گردشگران در حفظ منابع
ترین بار عاملی روی عامل خارجی  به ترتیب دارای بیش  "تفریحی و  باستانی توسط گردشگران

شرکته  "سازیفرهنگ " تشویق  بنابراین  بهستند،  در  و ها  آب  انتقال  تجهیزات  روزرسانی 
آگاهی گردشگران، استفاده از فناوری جدید در این زمینه و همچنین تالش در جهت افزایش

های مدیران  ریزی های ذکر شده بایستی در برنامهها و جامعه محلی در زمینهمشتریان، شرکت
 در نظر گرفته شود.  

ها های درونی میان شاخصمنظور تشخیص ارتباط ادامه، روش دیمتل از یک طرف بهدر  
مورد استفاده قرار گرفت. نتایج    ری رپذیتأثهای تأثیرگذار و  و از طرف دیگر شناسایی شاخص

که   داد  نشان  پایدارتدوین سیاست"حاصل  توسعه  جامعه "  و  "های  پایدار  توسعه  آموزش 
های داخلی و خارجی هستند. بنابراین بایستی مدیران رین شاخصتأثیرگذارت  ترتیب  به   "محلی

گذاری در جهت توسعه و همچنین همکاری و مشارکت ریزی و سیاستبرنامهمناطق آزاد در  

سرمایه محلی  جامعه  آموزش  امر  دهند.  در  انجام  را  الزم  مندی رضایت"همچنین  گذاری 
مشتریان و  گردشگرا"  و  "گردشگران  تشویق  و  ایجاد مشارکت  عدم  جهت  مشتریان  و  ن 

 های داخلی و خارجی تعیین شدند.  تأثیرپذیرترین شاخص   ترتیببه  "محیطیهای زیست آلودگی
 44بندی  موزون و حدی جهت رتبه  های، سوپرماتریسکارگیری روش دنپنهایت، با به  در

، محاسبه شدند. بر اساس نتایج حاصل  داریپا  شاخص خارجی توسعه  24داخلی و    شاخص
تسهیل سفر و  "،  "گذاریفراهم کردن بستر و حمایت از سرمایه"های  مشاهده شد که شاخص

ارائه امکانات و خدمات گردشگری  "، و  "ایجاد محیطی امن و ایمن برای گردشگران و مشتریان
های بوده، در حالی که شاخص  داریپا  های داخلی توسعهترین شاخصمهم  بیترتبه  "متنوع
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، و "هاآموزش توسعه پایدار کارکنان شرکت"،  "هادگی دریا توسط کشتیجلوگیری از آلو"
ترافیکآگاهی" ایجاد  درعدم  مشتریان  و  گردشگران  به  به به  "بخشی  مهمترتیب  ترین عنوان 

 معرفی شدند. مناطق آزاد    داریپا  های خارجی توسعهشاخص
( اگرچه روش تحلیل  1توان به موارد زیر اشاره کرد: )های اصلی این مقاله میاز محدودیت 

کل  روش،  این  در  لیکن  است،  برخوردار  پنهان  عوامل  کشف  در  مناسبی  عملکرد  از  عاملی 
( روش تحلیل عاملی بر اساس بیشترین بار عاملی، هر  2شود؛ )ها استخراج نمیواریانس داده

، در نتیجه از ارتباط آن شاخص با عوامل دیگر با  دهدیمامل اختصاص  شاخص را به یک ع
های داخلی با خارجی  ( نحوه ارتباط مستقیم شاخص3کند؛ و )بار عاملی کمتر صرف نظر می

در این مقاله شناسایی نشده است. بنابراین بر اساس موارد ذکر شده، توسعه مدل ارائه شده 
های داخلی و خارجی توسعه پایدار حلیل همبستگی شاخصدر این مقاله با در نظر گرفتن ت

 شود.مناطق آزاد ایران، جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد می
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