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 چکیده

 تاثیرگذار بر عواملارائه الگویی برای تعیین  پژوهش حاضر با هدف

ی خارجی ارس  در سال در منطقه آزاد تجاری گذارهیجذب سرما

 منطقه کارشناسانتحقیق،  این آماری جامعهانجام شده است  9911

 نیهمچن و آزاد مناطق مقوله با آشنا صاحب نظران و دیاتاس تجاری ،

نفر از آنها فرضیه  921می باشد که  یخارج و یداخل گذارانهیسرما

مورد بررسی قرار   spss24های پژوهش با استفاده از  نرم افزار 

نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر  .گرفته شده است

جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری عامل امکانات بر است که  

خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل مکان یابی بر جذب سرمایه 

گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد.عامل 

اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس 

تاثیرگذار می باشد. عامل حمایتی بر جذب سرمایه گذاری در منطقه 

تجاری خارجی ارس تاثیرگذار نمی باشد. عامل سیاستگذاری بر 

جذب سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می 

باشد. عامل قوانین و مقررات بر جذب سرمایه گذاری در منطقه 

تجاری خارجی ارس تاثیرگذار می باشد. عامل مدیریت بر جذب 

 س تاثیرگذار می باشد. سرمایه گذاری در منطقه تجاری خارجی ار
 کلیدي هايواژه

عامل ،عامل سیاستگذاری ،عامل حمایتی ، عامل مکان یابی، عامل اقتصادی 
 قوانین و مقررات . عامل مدیریت، جذب سرمایه

 

 

mir.hosseini@yahoo.com 
 

 

 

 

 

Abstract 

The objective of the current study was to examine the 

effect of electronic banking on the behavioral intentions 

of consumers in banking industry. The current study is 

practical in term of purpose and based on data collection, 

data analysis, descriptive research and the method of 

correlation. Statistical society of the current research 

included customers of branches of Pasargad Bank in the 

city of Qom who used the electronic banking services; the 

convenient sample selection from the targeted type was 

used for selecting the sample and 110 people were 

selected as sample. A questionnaire was used to collect 

data. To investigate means of data analysis including 

descriptive statistics and inferential statistics, structural 

equation modeling (using software PLS) was used. The 

results of analysis of the data showed that demand 

performance, ease of understanding, perceived risk and 

perceived usefulness of the use of electronic banking of 

Pasargad Bank influence on consumers' behavioral 

intention. 

Keywords 

Electronic Banking, Expected Performance, Perceived 

Ease, Perceived Risk, Perceived Usefulness, Consumer 

Behavioral Intentions.

  یگذار هیجذب سرماثر برؤم یاتیعمل ارائه مدل

 2یجمال داهلل،ی1ینیحس یرمهدمی

 رانیا،عجب شیر، ریواحد عجب ش اسالمی آزاددانشگاه  ،یدانشکده علوم انسان ،یبازرگان تیریارشد،گروه مد یکارشناس1
 ،ایرانریواحد عجب ش یگاه آزاد اسالمدانش ،دانشکده مدیریت ی،الملل نیب یبازرگان شیگرای،بازرگان تیریارشد مد یکارشناس2

 09/11/1999 تاریخ پذیرش:             09/10/1999 :تاریخ دریافت

Provide an effective operational model for attracting investment 

Mirmehdi hosseini1 ,Yadollah jamali2 

1M.Sc., Department of Business Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ajabshir 
Branch, Ajabshir, Iran 

2Master of Business Administration, International Business Orientation, Faculty of Management, Islamic 
Azad University, Ajabshir Branch, Iran  

Received: (30/01/2021)           Accepted: (29/02/2021) 

 https://dorl.net/dor/ 20.1001.1.27170837.1399.1.4.6.1:شناسه یکتا

 

mailto:mir.hosseini@yahoo.com


 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (94-91) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (64-69) 

 

 مقدمه

 فعالیّت هاي و بخش ها در گذاري سرمايه نیازمند اقتصادي توسعه ي   

 و زيربنايی طرح هاي در سرمايه گذاري بدون است. اقتصادي مختلف
 داشت. را اقتصادي رفاه و ل، تولیداشتغا گسترش انتظار نمی توان روبنايی

 جذب سرمايه هاي به شديدي تمايل جهان، کشورهاي از بسیاري امروزه

ايجاد  منظور بدين مناسب و مفید راه هاي از يکی کرده اند. پیدا خارجی
 امروزه است. صنعتی -تجاري آزاد مناطق يا» صادرات پردازش مناطق«

می  نشان -تايوان جنوبی، کره ین،چ مانند؛  -از کشورها بسیاري تجربه ي
 آزاد مناطق «يا» صادرات پردازش مناطق «ايجاد با می توان که دهد

 و» مستقیم خارجی سرمايه گذاري«جذب  امکان »صنعتی -تجاري

 را کشور ارزي درآمدهاي نتیجه در و صنعتی کاالهاي صادرات توسعه ي

 دیمف يراهکارها از یکيامروزه  (. 1، 1931سلیمی،  و افزايش داد )شاکري
مناطق  جادي(، ایو خارج ی)داخل يگذارهيگسترش سرما يو مناسب برا

 ياریبس در یصنعت و يتجار آزاد مناطق يریگشکلباشد. یم يآزاد تجار
 يبسترها آوردن فراهم هدف با رانيا در جمله از و جهان يکشورها از

 زانیم شيافزا و یجهان يبازارها با یابيوندیپ درجه يارتقا يبرا الزم
 متعارف يهاتيمحدود کاهش اي حذف قيطر از خدمات و کاالها صادرات
 در ياقتصاد تیفعال يبرا ینسب تيمز جاديا و یاصل نیسرزم در موجود

 و یخارج يهاهيسرما زیتجه با معمول طور به که است بوده مناطق آن
 وسعهت و رشد عيتسر به باال سطح یفن دانش و تيريمد از يریگبهره

 آزاد مناطق ايجاد تفکر نیز ايران در .است دهیانجام مناطق آن ياقتصاد
 به توسعه اول برنامه تدوين با و گرفت شکل 1991 سالاز  پیش تجاري،

 تجاري آزاد مناطق تأسیس به اقدام نقطه سه در تا شد داده اجازه دولت
 به فموظ نیز بنادر سازمان و گمرك ،برنامه اين براساس. کند صنعتی

 و قطعات اولیه، مواد و کاالها تا شدند ايويژه شده حراست مناطق ايجاد
 امانی صورت به شد،می کشور وارد ارز انتقال بدون که را تولیدي ابزار

منطقه آزاد  ان،یم نيدر ا(. 9111)افتخاري و همکاران،  کنند نگهداري
استان  شمالدر  که است رانيا آزاد مناطق از یکتجاري خارجی ارس ي

ارائه الگويی به  می شود یسع قیتحق نيدر ا .قرار دارد آذربايجان شرقی
ي در منطقه آزاد تجاري گذارهيجذب سرما تاثیرگذار بر عواملبراي تعیین 
 . پرداخته شود خارجی ارس

در نهايت سؤاالت يا مسأله اصلی ما در اين پژوهش اين است که عوامل  
گذاري در منطقه تجاري خارجی ارس بر اساس هتاثیرگذار بر جذب سرماي

اولويت کدامند؟ و الگوي تعیین عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمايه گذاري 
در منطقه تجاري خارجی ارس چیست؟ لذا در اين پژوهش درصدد پاسخ 

توسعه گويی و ارائه راه حل به سؤاالت يا مسأله فوق می باشیم.       
به  رانيکه توسط اکثر کشورها، از جمله ااست  یاز اهداف یکي ياقتصاد

عوامل  یفیو ک یکمّ شيبر افزا هیاساس، تک نيشود. بر ایشدت دنبال م
است. رنج ر، همواره مدنظر همه کشورها بودهدايرشد و توسعه پا يبرا دیتول

بر راه توسعه و  يجد یمهم، مانع يدیبه عنوان عامل تول هيکمبود سرما

رو، کشورها نيشود. از ایتوسعه محسوب م در حال يکشورها شرفتیپ
، به منابع یمنابع داخل لیتکم يو برا يتحقق اهداف کالن اقتصاد يبرا

آورند؛ از یم ي( روFDI) یخارج میمستق يگذارهيسرما ژهيبه و یخارج
جهت  ،یتیفرامل يهاشرکت ژهيبه و یگذاران خارجهيسرما گر،يد يسو

در مناطق  يگذارهيبه سرما شتریسود بو کسب  يريپذسطح رقابت يارتقا
دو دهه گذشته با  یدر ط نیاند. همچنشده ليدار متماتيمستعد و مز

 یقابل توجه زانیبه م هيامکان انتقال سرما ،يسطح تکنولوژ يارتقا
 يگذارهيسرما عيعوامل مذکور، رشد سر یعیطب جهیاست. نت افتهي شيافزا

و در حال توسعه  افتهيم از توسعه مختلف اع يدر کشورها ،یخارج میمستق
 است.

از جنبه اهمیت، انجام اين پژوهش منجر به شناسايی عوامل تاثیرگذار بر 
جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاري خارجی می شود و مسئولین 
امر می توانند از نتايج آن بهره مند گرديده و در مورد عوامل تاثیر گذار بر 

مذکور آگاهی يابند. بر اين اساس می توانند با  گذاري در منطقهسرمايه
تقويت و ارتقا عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري، نسبت به جذب سرمايه 
هاي داخلی و خارجی به منظور توسعه منطقه اقدام نمايند. از جنبه 
ضرورت نیز، عدم انجام اين تحقیق موجب غفلت و ناآگاهی مسئولین 

از عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري  منطقه آزاد تجاري خارجی ارس
ريزي و اقدامی به عمل خواهد شد. لذا در آن صورت در اين زمینه برنامه

نخواهد آمد، زيرا پايه و اساس هرگونه تحول و توسعه اطالع از عوامل و 
عناصر موثر و مرتبط با موضوع توسعه و همچنین تجزيه و تحلیل وضع 

ا توجه به رقابتی شدن جذب سرمايه و موجود می باشد. بر اين اساس ب
سرمايه گذاران در سطح جهانی و کشوري و به ويژه مابین مناطق آزاد 
کشور، اين غفلت و بی توجهی، باعث جا ماندن از اين رقابت شده و 
موجبات عقب ماندگی و عدم پیشرفت را براي منطقه آزاد تجاري خارجی 

حقیقاتی در توسعه و پیشرفت ارس در پی خواهد داشت. لذا انجام چنین ت
 منطقه مذکور ضروري به نظر می رسد. 

متغیر مستقل                                                                                                                                                    
 متغیر وابسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 الگوي مفهومی پژوهش محقق ساخته  .1کل ش

 فرضیه هاي تحقیق
عامل امکانات بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري خارجی ارس 

 سیاست گذاري

 

 امکانات

 مکان يابی

 اقتصادي

 حمايتی 

 

 قوانین و مقررات

 مديريت

 جذب سرمايه گذاري
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 تاثیرگذار می باشد.
عامل مکان يابی بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري خارجی ارس 

 تاثیرگذار می باشد.
خارجی ارس  عامل اقتصادي بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري

 تاثیرگذار می باشد. 
عامل حمايتی بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري خارجی ارس 

 تاثیرگذار می باشد. 
عامل سیاستگذاري بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري خارجی ارس 

 تاثیرگذار می باشد. 
عامل قوانین و مقررات بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري خارجی 

 اثیرگذار می باشد. ارس ت
عامل مديريت بر جذب سرمايه گذاري در منطقه تجاري خارجی ارس 

 تاثیرگذار می باشد. 

 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي است زيرا تاثیر بین متغیرهايی که   

از ادبیات تحقیق شناسايی شده در جامعه اي خاص مورد آزمون قرار گرفته 
 جمع پیمايشی است که براي -ظر روش، توصیفیاست. اين تحقیق از ن

 .شده است استفاده اي کتابخانه و میدانی روش هاي از اطالعات آوري
نظري و  مبانی تدوين منظور به اطالعات آوري براي جمع که ترتیب بدين

آزمون فرضیه ها و پاسخ دهی  براي و اي روش کتابخانه از پیشینه تحقیق
 1از طريق پرسشنامه با طیف لیکرت  میدانی روش از به سواالت تحقیق،،

 منطقه کارشناسانتحقیق،  اين آماري شده است. جامعه گزينه اي، استفاده
 و آزاد مناطق مقوله با آشنا صاحب نظران و دیاسات کیش، تجاري خارجی

تعداد نمونه آماري در   .می باشد یخارج و یداخل گذارانهيسرما نیهمچن
از فرمول کوکران بر اساس محاسبات به عمل آمده اين تحقیق با استفاده 

نفر می باشد که براي انتخاب اين نمونه از جامعه آماري مربوطه، از  120
روش نمونه گبري تصادفی ساده استفاده شده است براي جمع آوري 

 اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.
 روايی و پايايی پژوهش 

اس و محتواي ابزار يا سواالت مندرج در منظور از روايی اين است که مقی
مورد مطالعه را بسنجد. در اين تحقیق براي  ابزار دقیقاٌ متغیرها و موضوع

تعیین روايی ابزار جمع آوري اطالعات از روايی محتوايی استفاده گرديد. 
بدين ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران 

ديريت قرار گرفت تا در رابطه با اينکه سواالت مطرح دانشگاهی رشته م
شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیري می کند يا خیر؟ اظهار نظر 
نمايند. سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه ها لحاظ و 

 تغییرات الزم در سواالت به وجود آمد.

 پایایی
ارد و شرط الزم براي روايی پايايی به دقت و صراحت ابزار سنجش اشاره د

است اما کافی نیست. به عبارت ديگر يك ابزار سنجش بدون احراز پايايی 
داراي روايی نخواهد بود. در اين پژوهش محقق به بررسی پايايی پژوهش 

 پیش رو پرداخته است و خوشبختانه میزان آلفاي کرونباخ تايید شده است.
 محاسبه شده با آلفاي کرونباخ پایایی متغیرهاي تحقیق.1جدول شماره 

 آلفاي کرونباخ عنوان رديف

 173.9 عامل امکانات  عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمايه گذاري

 17111 عامل مکان يابی

 173.1 عامل اقتصادي

 17.91 عامل حمايتی 

 17.33 عامل حمايتی 

 173.4 عامل سیاستگذاري

 ...17 عامل قوانین و مقررات 

 17.93 عامل مديريت

مقدار اين آماره ها نشان می دهد که اوالً سواالت پرسشنامه همبستگی 
بااليی با يکديگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق، از پايايی بااليی برخوردار 

 می باشد.
 . آزمون فرضیات تحقیق2جدول 

 
 

 Sig ضريب معناداري متغیر ها 

 000. 6.917  عامل امکانات 1

 000. 2.844 یابيعامل مکان  9

 000. 2.950 ياقتصاد عامل 9

 003. 1.002  یتيحما عامل 4
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 128. 2.678 ياستگذاریعامل س 5

 003. 3.785  و مقررات نیقوان عامل 6

 000. 3.789 تيريمد عامل 7

نتايج حاصل از انجام اين پژوهش بیانگر اين امر است که عوامل 
گذاري در منطقه آزاد ارس مورد بررسی  تاثیرگذار بر جذب سرمايه

قرار گرفته است که در اين پژوهش تمامی عوامل تايیدشده اند به جز 
 .حمايتی تايید شده است   عامل

پله هاي توسعه  مهمترينيکی از به عنوان  جذب سرمايه گذاري
موفقیت و پیشرفت در اين زمینه مستلزم شود. محسوب میاقتصادي 

رگذار بر آن و بررسی اهمیت هر يك از عوامل شناخت عوامل تاثی
باشد. گرچه تحقیقات نشان می دهد که عوامل متعددي بر مذکور می

بسته به شرايط مکانی و زمانی تاثیر دارد اما  جذب سرمايه گذاري
اين تحقیق به بررسی و مطالعه عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري 

 پرداخت.  1911در منطقه آزاد تجاري خارجی ارس در سال 

نتايج حاصله از تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر جذب سرمايه 
گذاري در منطقه آزاد تجاري خارجی ارس عبارتند از عامل امکانات، 
عامل مکان يابی، عامل اقتصادي، عامل حمايتی، سیاست گذاري، 
قوانین و مقررات و مديريت، بدين معنی که می توان با تقويت و 

گذاري در منطقه آزاد تجاري عوامل بر جذب سرمايه تضعیف اين
خارجی ارس تاثیر گذاشت. به عبارت ديگر توجه به عوامل مؤثر 
الزمه ارتقاء جذب سرمايه گذاري می باشد. چنانچه مسؤالن ذي ربط 

گذاري داخلی و خارجی در صدد موفقیت در زمینه جذب سرمايه
يجاد تغییر در آن ها به باشند، می توانند به بررسی اين عوامل و ا

سمت نیل به هدف نهايی بپردازند. به اين دلیل که هر يك از اين 
عوامل )امکانات، عامل مکان يابی، عامل اقتصادي، عامل حمايتی، 
سیاست گذاري، قوانین و مقررات و مديريت(، بر جذب سرمايه 

 زير مواردبا توجه به نتايج فرضیات در اين راستا گذاري تاثیر دارند. 
 گردد:پیشنهاد می

چنانچه مسؤالن و مديران ذي ربط بخواهند موفقیت بیش از پیش 
در امر جذب سرمايه گذاري بدست آورند و در اين زمینه به طور 
هدفمند عمل نمايند، بايستی عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري را 

و مد نظر قرار دهند و از طريق ايجاد تغییر در آن ها به سمت توسعه 
پیشرفت اقتصادي گام بردارند. بديهی است که ايجاد تغییرات 
هدفمند و مؤثر در اين زمینه می تواند مثمر ثمر بوده و در دست يابی 

 گذاري مورد نیاز مؤثر واقع گردد.به سرمايه

 ريزي برنامه مستلزم ارس آزاد منطقه کالن اهداف به دستیابی

 مناسب استراتژي هاي ذاتخا و مربوط هاي تعیین اولويت يا صحیح

 نیازمند امر اين که بود فراوان خواهد کار و زمان صرف مستلزم و

 به نیاز بدين منظور لذا است.  کارا و قوي اجرايی مديريت وجود

 :رسد می نظر به ضروري ذيل، اقدام دو انجام

 کارآفرين؛  مديران و کارآمد و متخصص نیروهاي الف( حفظ
 کارآفرين؛ مديران و ارآمدک نیروهاي جلب و جذب ب( 

 اداري زائد تشريفات و بوروکراسی بروز از مانع بايد منطقه مديران

 مجوز صدور و گذاري سرمايه هايدرخواست به در رسیدگی و شوند

 به عمل سرعت منطقه به ورود جهت و يا تأسیس جهت ها شرکت

 آزاد منطقه تشکیالت سازمان و نهادها است الزم دهند. لذا خرج

 ديگر در نهادهاي و ها سازمان و ادارات کلیه نمايندگی دفاتر و رسا

 مديريت تحت خود، منسجم و منظم عملکرد با سرمايه گذاري مقوله

 .بگیرند قرار منطقه مستقر در و واحد
 در الزم هزينه هاي انجام با بايد ارس آزاد منطقه سازمان مديران

 طريق از صحیح سیاستی ذاتخا و بازاريابی و تحقیقات مطالعات زمینة

 بر مديريت و شناخت و خارجی استراتژي بازاريابی يك تهیه و تنظیم

آن  انگیزه و نموده ذي نفع اهداف، تحقق در را تولیدکنندگان بازار،
 در ديبا منطقه رانيمد .آورند فراهم بیشتر چه هر حضور براي را ها

مساعد  قوانین، مزايا و شرايط موقع به و حیصح یرسان اطالع
 يبرا تالش نيا و باشند کوشا کشورها ريسا نزد گذاريسرمايه
 ريز مرحله سه به توانیم را منطقه يیاجرا رانيمد غیتبل و توسعه

 عالقه که يا وهیش به بالقوه انيمشتر به یرسان اطالع -: کرد میتقس
 به انيمشتر ساختن متقاعد يبرا تالش -؛ زدیبرانگ را ها آن

 و تیموفق نیتضم و تيحما يبرا تالش -؛ منطقه رد يگذارهيسرما
 توجه بايد ارس آزاد منطقه مديريت؛منطقه در يگذار هيسرما تیامن

 مقابل در موانع فرهنگی رفع نمايد. انسانی نیروي عرضه به بیشتري

 بی سوادي شود. همچنین تلقی جدي بايد کار بازار در زنان مشارکت

 از بايد که است معضلی رفته،پیش صنعتی بنیان فقدان و گسترده

 و فنی آموزشی هاي دوره برگزاري با و انسانی نیروي طريق آموزش
 به آزاد، مناطق موفقیتپرداخت. آن به رفع در منطقه اي حرفه

 خاص جغرافیايی موقعیت به توجه با ارس آزاد منطقه خصوص

و  قوانین طريق از بايد که است کشور اقتصادي امنیت گرو در منطقه
 نظم استقرار با بايد کشور هر گیرد.  قرار توجه مورد جاري مقررات

 را باثباتی شرايط تجارت، و تولید رشد به نهادي معطوف و حقوقی

 راه از و آورد بوجود آزاد در مناطق خصوصی بخش هايفعالیت براي

 و گذاري قوانین سرمايه خصوص به مقررات؛ و قوانین مناسب تغییر
 عالوه کار؛ قوانین و سود و سرمايه و انتقال رکتح بر ناظر مقررات

 ها، انگیزه تقويت و گذاري سرمايه ريسك کاهش و امنیت بر تأمین

 سرمايه جلب براي الزم مالی غیر و مالی در تسهیالت مناسبی زمینة

 طريق از جاري مقررات و قوانین از زدايی ابهامسازد. فراهم گذاري

 و آسان و هاروش بهبود و مقررات، نقوانی از اي پاره اصالح و نقد
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 ساز کردن و فراهم قواعد شناخت همچنین و مقررات کردن منطقی

طرفین  حقوق تساوي شناختن رسمیت به طريق از الزم کارهاي و
 و متقابل اعتماد ايجاد عوامل کردن فراهم و مالی قراردادهاي در

 ودجهب آن ها؛اختصاص براي مقررات و توسط قوانین کافی تضمین

و  ساخت منظور به کشور، عمومی بودجه محل از ارس آزاد منطقه به
 انجام و منطقه اساسی هاي زيرساخت و زيربنايی امکانات تأسیس

خصوص؛به دلیل کمبود  اين در دولتی هاي عظیم گذاري سرمايه
گذاران مستعد به زمین در اختیار منطقه جهت واگذاري به سرمايه

 یمناسب يبودجهدي و خدماتی، بهتر است منظور ايجاد صنايع تولی
خارجی -يتجار آزاد منطقه سازمان بودجه و کشور یعموم بودجه)

 جهت منطقه در مستعد یاراض و نیزم يداريخر و هیته جهت( ارس
 شود.ی اختصاص داده داخل و یخارج گذارانهيسرما به يواگذار

 فرودگاه هجمل از شرفتهیپ يهارساختيز جاديا تسريع در  و تيتقو
 منابع از استفادهغیره؛ و يشهر مدرن ساتیتاس منطقه، در مجهز

 ي استان آذربايجان شرقی و شهر جلفاگردشگر يهاجاذبه و یعیطب
هاي تفريحی ي، پاركگردشگر ديجد يهاتیظرف جاديا جهت

 يگردشگر صنعت تيتقو يبراهاي اقامتی مناسب و مجتمع مناسب
 ی؛ريال و يارز درآمد شياافز و کسب جهت کشور و منطقه

 پیشنهادات براي محققین بعدي
مدل ارائه شده در تحقیق حاضر براي ساير مناطق نیز مورد  -الف

 هاي اين تحقیق مقايسه گردد.آزمون گرديده و نتايج با يافته
با توجه به اينکه در اين پژوهش، عوامل امکانات، عامل مکان  -ب

، سیاست گذاري، قوانین و يابی، عامل اقتصادي، عامل حمايتی
مقررات و مديريت با توجه به پیش مطالعه انجام شده به هفت مورد 
محدود شدند؛ پیشنهاد می گردد در صورت امکان ساير متغیرها نیز 

 مورد مطالعه قرار گیرند.
پیشنهاد می گردد عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري عالوه بر  -ج

تحلیل عاملی، منطق فازي و  تکنیك دلفی با استفاده از تکنیك
 تاپسیس شناسايی و مورد تجزيه و تحلیل قرار گیرند.

 محدودیت هاي تحقیق
 هاي تحقیق حاضر عبارتند از: محدوديت

اي، اين تحقیق تنها در منطقه با توجه به محدوديت زمانی و هزينه 
آزاد تجاري خارجی ارس صورت گرفت و نتايج براساس پاسخ آن ها 

مطرح شده، بدست آمد و مورد تجزيه و تحلیل قرار  به سواالت
توان جامعه آماري تحقیق را گسترش گرفت. لذا در تحقیقات آتی می

 و مناطق ديگر را نیز مورد بررسی قرار داد.
عدم همکاري برخی از آزمودنی ها در تکمیل پرسشنامه به علت بی 
 حوصلگی و کمبود وقت که با ارائه توضیحات الزم در خصوص

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر، اين محدوديت تا حدودي رفع 

 شد.
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