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 چکیده

در  سیاستگذاران کالن کشـورها،  و انگیر تصمیم توجه اقتصادی مورد سیاست های از صنعتی یکی-مناطق آزاد تجاری

 و تبیین عوامـل کلیـدی موفقیـت   شناسایی  اصلی این پژوهش هدف .ملی است اقتصاد افزایش رقابت پذیری راستای

 جملـه  بنیـاد اسـت از   ی داده رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری صـنعتی در سـطح بـین المللـی بـا اسـتفاده از نظریـه       

رقابـت پـذیری منـاطق آزاد تجـاری صـنعتی در       کلیدی موفقیت شناسایی و تبیین عوامل حاضر پژوهش های وآورین

رقابـت   حـوزه  در (MAXQDAمکـس کیـو دی ای )   افزار نرم و کیفی پژوهش روش از گیری بهره با سطح بین المللی

و  ها اسـتفاده گردیـد  رخاسته از دادهاز روش تحقیق نظریه بدر این پژوهش  .است صنعتی-پذیری مناطق آزاد تجاری

مصاحبه های عمیقی  صنعتی-تجربه، مناطق آزاد تجاریمدیران باو نفر از مدیران عامل  36با  ها دادهبرای جمع آوری 

انجام گرفت.معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعـه  

طـی سـه مرحلـه بـه انجـام رسـید و در نهایـت، مـدل          هـا  دادهدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل با رویکرد ه

صنعتی در سطح بین المللی بـا اسـتفاده از نظریـه    -رقابت پذیری مناطق آزاد تجاریپارادایمی عوامل کلیدی موفقیت 

نفر از خبرگان صاحب نظر  8از نظرات بنیاد گلیزری و نظرسنجی خبرگان در مرحله نظریه دادهشکل گرفت. ای  زمینه

بـر  بنیاد استفاده شد. روایی مدل توسط خبرگان دلفـی تاییـد شـد.    در حوزه رقابت پذیری و آشنا به روش نظریه داده

 نظام مسائل اداری، الزامات و مدیریتی نظام مسائل :اند از شناسایی شدند که عبارت مقوله 10اساس نتایج این تحقیق 

 و المللـی  بـین  مسـائل  اجـرا،  و سیاسـتگذاری  در دولـت  پـذیری  نقـش  و راهبردی تفکر توسعه، رادیمپا و اقتصادی

 مسائل رقابتی، آزاد بازار و اقتصادی آوری تاب مناطق، استراتژیک موقعیت و پذیری رقابت بستر اقتصادی، ارتباطات

 سیاسـی،  و اجتمـاعی  و فرهنگـی  توسـعه  سـازمانی،  درون و سـازمانی  بـرون  عوامل هوشمند، دیپلماسی و حاکمیتی

 صنعتی.-آزاد تجاری مناطق پلن اکشن و رویکرد

 .اینظریه زمینه پذیری،صنعتی، رقابت ، مناطق آزاد تجاریموفقیت کلیدی عوامل کلمات کلیدی:
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 مقدمه. 1

 کند می عمل راهی نقشه مثابه به آن ابعاد و پذیری رقابت مفهوم
 از یکی است؛ توسعه نیافتگی دام از کشورها رهایی کلید که

 است پذیریرقابت موفق، کشورهای بارز ایـه ویژگی
.(Ambashta & Momaya, 2004) رایطـش در موفقیت و اـبق 

 دارد بستگی ایعـصن و اـهازمانـس پذیریابتـرق قابلیت فعلی به
 قدرت و رقابت شرایط، این در (.1390 شناس کاشانی،حق)

 جهانی است اقتصاد با تعامل عامل ینتر ،ضروری پذیری رقابت
 1دنیل بوسیله موفقیت عوامل اولیه ایده. (1394 )تابان و همکاران،

 و روکارت تعریف اساس (. بر ,2001Rockart) گردید مطرح
2بولن

3موفقیت حیاتی عوامل 
 چنانچه که دارد، های حوزه به اشاره 

سبی و منا رقابتی کارائی و شوند،مزیت منجر مطلوب نتایج به
  & Bullen) نمود خواهند تضمین سازمان برای را پذیری رقابت
2003Rockart, وجود بسیاری عوامل فعالیت، از ای زمینه هر (.در 
 قرار تاثیر تحت را انتظار نتایج مورد بنیادی صورت به که دارند

 Khalili) دارند نام موفقیت حیاتی عوامل این عوامل، دهند، می

farsangi, 2009.) تواند باعث  عوامل کلیدی موفقیت می
 در مفهوم ترین کلیدی پذیری رقابت امروزه پذیری شود، رقابت
(. 1390 )صفدری، رود می شمار به المللبین اقتصاد عرصة

 امروز مشکالت ترین مهم از یکی پذیری رقابت قابلیت نداشتن
 رویکردی نبود مشکل، این بروز از عوامل است،یکی کشور

(. 1390 مصطفوی،) است پذیری رقابت افزایش برای مشخص
شدن و عرضه  جهانی سمت به صنایع و کشورها حرکت با همزمان

 المللی، بین سطح در کشورها شده تولید خدمات و محصوالت

 )کیانی مقدم و همکاران، داشته است چشمگیری افزایش رقابت
صنعتی  -تبدیل شدن یک ناحیه به بندر آزاد تجاری (1391

سری از عواملی است که پیشرفت آن ناحیه و  داشتن یک مستلزم
 سیاستگذاران و (.1393 )سیاره و همکاران، کشور را تضمین کند

 روی بر تمرکز با خود تدوین راهبردهای در دست اندرکاران
 کیفی و کاهش موانع، قوانین تصویب و جمله تعیین مهم از عوامل
گیری افراد گذاری و به کار سرمایه به خصوص بخش تشویق

زمینه موفقیت را فراهم نمایند )سجادی  نمایند، متخصص سعی
 پس ارتباط دریایی، دسترسی (. موقعیت جغرافیایی،1391 پارسا،

——— 
1 D. Ronald Daniel 
2 Rockart, J. and Bullen 
3 Critical Success Factors: CSFs 

 خدمات ها، اسکله چیدمان و تجهیزات، زیرساخت ای، کرانه

 های مهارت اطالعات، آوری فن فرهنگ کاری، و کار منابع بندری،

 تصمیم فرآیند در نقش مهمی اجزاء نای جمله از مدیریتی و فنی

 که نیروی باید بدانیم ( و1394 )جمالی، گیری و موفقیت دارند

(. 1393 )سیاره، است وری بهره عامل ترین اساسی انگیزه، با انسانی
-با توجه به برخورداری موقعیت راهبردی مناطق آزاد تجاری

د تا جنوب باید به دنبال راهکاری بو -صنعتی در کریدور شمال
های مناسب در راستای ارتقاء جایگاه مناطق و  با انجام فعالیت

 )هراتی مختاری و همکاران، رشد و شکوفایی روزافزون باشیم
 به امر مسوولین تر جدی نگاه ( که در این میان ضرورت1396

 از حاصل مزایای کسب نتیجه در و ها زیرساخت توسعه ضرورت

 (.1393 و همکاران،پور )شمالی امربسیار مهم است این

 بررسی وضع موجود و گذشته موضوع. 2

 است )فرزام، نسبی و مفهومی مدت بلند فرایندی پذیری رقابت
 اقتصادی رشد به دستیابی جهت ابزاری پذیری رقابت (.1390

 معتمدی، و نسب)طباطبایی شود می تلقی پایدار توسعه و مطلوب
 به ،4آمریکا پذیری رقابت انجمن دیدگاه از پذیری (. رقابت1395
 با خدماتی و کاالها خلق طریق از تولید در افزایش توانایی معنای
 Byunاست ) جهانی بازار معیارهای به  پاسخ باالدر راستای سطح

et al., 2017.) معنای  به پذیری رقابت جهانی، اقتصاد در
است  المللیبین بازارهای در پایدار و مناسب موقعیت کسب

(Pena-Vinces et al., 2014). در صنعتی، تجاری آزاد مناطق 
 و کالبدی رشد اقتصادی، رشد صادرات، گردشگری، گسترش
نمایند ایفا می مهمی نقش جهان مختلف کشورهای در اشتغال

 با و جهانی داخلی اقتصاد میان مناطق آزاد پلی (.1396 ،رفیعیان)
 توسعه و رشد و تکنولوژی انتقال صادراتی، تولیدی، گیری جهت

 توسعه نظیر تحقق اهدافی (.1389 باشند )رهنورد، اقتصادی می
های برتری از استفاده خارجی، هایسرمایه جذب ملی، اقتصاد
 هایفعالیت بهبود انسانی، نیروی تربیت شغلی، هایفرصت نسبی،

در  ایمنطقه توسعه جهانی، اقتصاد با تجربی خدماتی، آشنایی
 بنادر و مناطق (. ایجاد1393 )علیزاده،شود مناطق آزاد پیگیری می

 افزایش جهت در تواندمی که است هاییراه جمله از تجاری، آزاد
 در آزاد مناطق .(Hakimabad, 2009) شود کار گرفته به صادرات

——— 
4 US Council on Competitiveness 
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 کشورهای در اشتغال و اقتصادی رشد افزایش و صادرات گردش
 در .(Gallagher, 2014) نمایدمی ایفا مهمی نقش جهان مختلف

 سیاست بین در مهم موضوعی پذیریرقابت شدن، جهانی عصر
 توسعه و مطلوب اقتصادی رشد به نیل برای ایوسیله و گذاران
 و )آقازاده شود می چندبعدی قلمداد مفهوم یک عنوان به و پایدار

در حال توسعه در حال  یاز کشورها یاریبس (.1387 اسفیدانی،
ملحق شدن به  قیخود از طر یامتحول کردن اقتصاده یتالش برا

 هستنداز طریق مناطق پردازش صادرات  1یجهان نیتام رهیزنج
(Murray, 2016.) امروز، موفق های شرکت هایاز ویژگی یکی 

 آزادسازی بر مبنی کشورها، جانبه است تمایل همه پذیری رقابت
 آزاد بازارهای چارچوب در رقابت به روی آوردن و تجاری

 بخش تقویت برای مند نظام و یکپارچه حرکتیضرورت  جهانی،

 و جهانی اقتصاد در اقتصاد ملی سهم افزایش اقتصاد، مختلف های
 این در صنعتی را-مناطق آزادتجاری پذیری رقابت قدرت افزایش

(.رقابت 1390 پیش ضروری می نماید )معصومی، از را بیش برهه
 و ش افزودهرشد ارز سوددهی، بازار، سهم افزایش توانایی پذیری
 دوره برای یک بین المللی و عادالنه رقابت صحنه در ماندن

 با تنگاتنگی رابطة پذیری رقابت (.1390 است )صادقی، طوالنی

 از تواند می حد چه تا ملت یک دهد نشان می و دارد وری بهره

 توسعة اقتصادی برای خود طبیعی منابع و سرمایه، انسانی، نیروی

 رقابت المللی، بین سطح (در1386 همکاران، و )آقازاده کند استفاده

 ثابت برای اقتصاد یک توانایی صورت به توان می را پذیری

تعریف  المللیبین بازارهای در یا افزایش سهم خود نگهداشتن
 محصوالت صادراتی پذیری ( برای رقابت1390 )اربابیان، کرد.
 و 3دارپای بازار سهم ،2آشکارشده نسبی مزیت شاخص به توانمی

-پورتر عوامل رقابت (.1383 کرد )ولی بیگی، اشاره 4تجاری پالن

منابع  فیزیکی، منابع انسانی، نیروی منابع گروه، پنج در را پذیری
)جعفرتاش  بندی کردزیرساختها تقسیم و مالی منابع دانش،
 با رابطه در گرفته انجام مطالعات براساس نتایج. (1394 امیری،

 و )قوشال صنایع و هاسازمان داخلی عوامل نقش پذیری؛رقابت
 های مؤلفه و (،1990 )پورتر، محیطی عوامل (، تأثیر1989 بارتلت،

 ارزش و بنگاه، و مشتریان و بازار از رقبا ادراکی ارزش چهارگانه

 و همکاران، سانچز ؛1390 مهرنوش، و )آقازاده بنگاه درونی ادراکی
 یعنی آن گانه سه هایلفهمؤ و سازمانی درون عوامل نقش و (2006

——— 
1 Global Supply Chain 
2 Revealed Comparative Advantage. 
3 Constant Market Share Analysis 
4 Trade Mapping 

 بر مبتنی نگرش و بازار بر مبتنی نگرش منابع، بر مبتنی نگرش

 .اند شده عنوان موثر پذیری رقابت بر (2002 )شورچلو، دانش
 استانداردهای آزاد ، بازار شرایط تحت کشور یک پذیری رقابت

 مردم زندگی کیفیت و واقعی درآمد المللی و بهبود بین بازارهای

 کروگام، ؛1990 پورتر،( است بلندمدت دورة یک برای ورکش آن

 است تطبیقی مفهوم یک پذیری رقابت (. 2003 فرودنبرگ، ؛1996

 به خود خدمات یا کاال عرضه زمینه در را کشور یک که توانایی

 و پورتر ؛ 2007 و همکاران، )الزلو کند مشخص می را بازار یک
 اساسی جزء ارچه از متشکل پذیری رقابت (2004 ، شواب

 بنگاه درونی عملکرد و رقبا مشتریان؛ بازار؛ قبال در بنگاه عملکرد

 و (. وزن ژئوپلیتیکی1387 همکاران، و )دیواندری باشدمی
 فلسفه بستر در چیزی هر از قبل آزاد، منطقه یک ژئواکونومیک

  هایمؤلفه و سیاست نقش که حالی در .می گیرد شکل آن وجودی
 به نسبت آزاد، منطقه وزن سازماندهی و هیشکل د در انسانی
 (1388 زاده،)قلی است بیشتر منطقه جغرافیای طبیعی هایمؤلفه
هایی شایستگی از برخورداری مستلزم پذیری،رقابت تداوم و ایجاد
 ارزش مشتریان برای سازمان، های توانمندی بر تکیه با که است
 پذیری، جاد رقابتای بدون مروزها (1393 فکورثقیه،). کند ایجاد
 هدانخو پذیر امکان هیچ شرکتی برای رشد و پیشرفت بقاء، امکان

 .( Hendricks, 2005&Singhal ) بود

 بررسی مبانی نظری و پیشینه علمی موضوع. 3

 هدف با ایران در صنعتی و تجاری آزاد مناطق شکل گیری 

 ارهایبا باز پیوندیابی درجه ارتقا برای الزم بسترهای آوردن فراهم

 بوده مناطق آن در اقتصادی فعالیت برای نسبی مزیت ایجاد و جهان

 پذیریرقابت اهمیت از (. آگاهی1392 و همکاران،  گورانی) است

 و علمی های عرصه در اخیر، های سال در تا شد سبب
 شود. توجه مانند جهانی سازی پذیری سیاستگذاری، به رقابت

 را پذیری رقابت ها، دگاهدی از ( بسیاری1395 زادگان، )شریف
 (.1387 دانند )مهرگان، می دولت های تأثیرسیاست تحت شدت به
ها جهت ارتقای رقابت پذیری امروزه نقش دولت 5زعم آزبورن به

هاماالینن به نقل از گادفری  .(1386 باشد )هیوز،می مهم
پذیری را یادآور داستان مردان کور  رویکردهای گوناگون به رقابت

کند بدین صورت که محققین کور در تاریکی عنوان میو فیل 

——— 
5 Osborn 
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را درك  "رقابت پذیری" های گوناگونی از فیلهریک، جنبه
رقابت پذیری به عنوان یک سری  .(hamalainen،2003اند ) هکرد

ها، و عواملی که سطح بهره وری یک کشور را نهادها، سیاست
یگران درآمد کشوری که بهتر از د .Schwab,2009)کنند )تعیین می

اش را بهبود دهد، به عنوان کشور رقابت پذیرتر تعریف سرانه
گردد. این رقابت پذیری بایستی از طریق اقدامات رقابت آمیز می

های تجاری استراتژیک(، اقدامات همکاری گونه، )مثل سیاست
ترکیبی از هر دو یا بدون تعامل با هیچ چیز دیگری به دست آید 

(Pitelis, 2011). ( توافق اندکی 2008) 1از این رو به قول برگر
آن  توان میدرباره اینکه رقابت پذیری واقعا چیست و یا چگونه 

با این وجود،   (Berger, 2008)را مفهوم سازی کرد، وجود دارد
پیگیری و تعقیب رقابت پذیری ملی به طور مستحکمی وارد 

 & Gates) های ملی در سرتاسر جهان شده اسقاموس دولت

Steane,2009).  یکی از دالیل مهم رویکردهای پاره پاره ی
تحقیقات به رقابت پذیری، ماهیت میان رشته ای مفهوم رقابت 

ها را رقابت پذیری ملت(cited in Kovac ,2007)  2پذیری است
خلق ارزش  جهت هاییها و سیاستتوان به عنوان واقعیتمی

 غالب در .(Samanta& Sanyal, 2010) ی پایدار می کند افزوده
 توسعه جهت مؤثر رویکردی بعنوان آزاد مناطق از جهان کشورهای

 آزاد منطقه 3کیوتو کنوانسیون در (1393 شود )رحمانی،می استفاده

تقسیم  تکنولوژی و اقتصادی،اجتماعی اهداف با"اقتصادی،
 1960در اواخر سال  (.1387 و همکاران، اسفندیاری) شوند می

 130در  2007در سال ،هان واجد مناطق آزادکشور ج 9تنها 
 نمودند منطقه آزاد فعالیت می 3500کشور جهان، افزون بر 

(2012،S.E.L.A)4 همچنین ارزش صادرات از این مناطق بیش از .
، 2007(.تا سال 1390 احیایی،)است شده قیدمیلیارد دالر  600
 ادآز منطقه 2301 دارای کشور از کشورهای توسعه نیافته 119
کشور امریکای مرکزی  7(. در 2008 )گروه بانک جهانی، اندبوده

شامل کستاریکا، السالوادور، گواتماال، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما 
منطقه آزاد  165در مجموع  2011و جمهوری دومینیکن در سال 

 در آسیا در آزاد (. اولین منطقهS.E.L.A،2012) نمودندفعالیت می
 ور،)دیده شد. تاسیس 1965 سال در کاندال امن با و هند کشور
، 1968سنگاپور در سال  (،1393 سیاره، ؛1388 افتخاری، ؛1388

——— 
1 Berger 
2 Nelson 
3 The Kyoto Convention 
4. S.E.L.A :Sistema Economico Latioamericano y del Caribo 

 نظام اقتصادی امریکای التین و کارائیب

نخستین منطقه  1977و تایلند در  1970مالزی و کره جنوبی در 
 یبرا 5پورتر (.1391آزاد خود را تاسیس نمودند)دنیای اقتصاد،

 اشاره دارد 6صنعت در ی رقابتیرویپنج نبه  یرقابت طیمح یبررس
 پیشرفته مانند آمریکا، کشورهای به گذرا نگاهی با .(1386 )آکر،

 ایجاد پی برد علل آزاد مناطق اهمیت به توانمی آلمان و چین،
است  بین الملل تجارت اصل مرتبط با صنعتی تجاری آزاد مناطق

سرمایه  و صادرات افزایش باعث آزاد (. مناطق1393 )سیاره،
 ,Yang ؛ESCAP, 2005)  شوندمی خارجی ممستقی هایگذاری

 از صادرات کشور  % 67ترکیه، صادرات کشور از % 45(.  2009
آزاد  طریق مناطق دومینیکن از از صادرات کشور %81و  فیلیپین

(. جهت ارتقاء 1393 گیرد )سیاره،کشورها انجام می این
ای هها و عدم مزیتالمللی باید مزیتپذیری در عرصه بین رقابت

های صنایع شناسایی گردند تا از این طریق بتوان با اتخاذ سیاست
برای افزایش رقابت پذیری در سطح جهانی گام  صحیح اقتصادی،

 معلول تنها شرکتها بین رقابت امروزه (.1396 برداشت )استادی،
اصول  در خاص، صنعت یک در رقابت بلکه نیست، رقبا وجود

دارد  ریشه بازار در وجودم رقابتی نیروهای و آن اقتصادی
 عملکرد (2005) 7آگارول آرادونا (.1396 )پارساییان و همکاران،

 هند، کشور سه در  را آسیا شمال صادرات پردازش مناطق
 چون عواملی تحقیق به دراین .نمود مقایسه بنگالدش و سریالنکا

 سیاست، حکومت، کیفیت زیرساختها، کیفیت یابی مناطق، مکان
 موفقیت بر مستقیمی منطقه، تأثیر خاص ویژگیهای و امتیازات
 به8 هوواری یان فنالند در .دارد کشور سه در مناطق اینگونه
 اندپرداخته فنالند مناطق رقابت پذیری ارزیابی شاخص محاسبه

 تأثیرگذار در عوامل مهمترین که می دهد نشان تحقیق این نتایج
 و تجمع وآوری،ن انسانی، سرمایه فنالند مناطق رقابتی مزیت
 پیامدهای عنوان به اشتغال و درآمد و سرانه .است دسترسی قابلیت
 در پژوهش ارزیابی مناطق آزاد مغولستان، .داندمی 9پذیریرقابت
 آزاد؛ مناطق موفقیت عدم یا شکست ( دالیل2004) 10سرون
 بخش و رقابتی سیاست های غیر عمومی، بخش توسعه

 11اوك سیک و سی (.Ceron, 2004) سازی عنوان گردیدخصوصی
 های به معافیت کره، آزاد مناطق در تحقیق بررسی عوامل بهبود

——— 
5 Porter 
6 Intensity of competitive rivalry 
7 Aradhna Aggarwal 
8 Huovari 
9 Outcome Of Competitiveness 
10 Ceron 
11 Sik and Seok 
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 از دولت های قوانین، حمایت بازنگری مالی، هایحمایت مالیاتی،

به سرمایه گذاران خارجی  خدمات ارائه و زیربنایی، هایطرح
دارای آزاد اولین نسل مناطق  (.Sik and Seok, 2005) اشاره کرد

دومین و سومین نسل مناطق آزاد با  ،الت تجاری بودرس
مناطق  محدودیت ایجاد صنایع و انجام خدمات شکل گرفت.

نسل  حاصل تفکر این دوره طالیی است. 1پردازش صادرات
در پی توسعه اقتصادی و انقالب فناورانه،  ،چهارم مناطق آزاد

2نسل پنجم منطقه ویژه اقتصادی جامعشکل گرفت.
ششمین و   

ای در تعامل با سرزمین پیوندی منطقههم»سل دارای رسالت ن
اصلی مبتنی بر آموزه همگرایی اقتصادی منطقه ای برای کسب 

بودند و مناطق آزاد اقتصادی « درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده
در ( 2001) 4زینس .(Guangwen،2003) اندنامیده شده 3فرامرزی

ها، بازارها، ایی در میان بنگاهبر اهمیت هم افز ،رقابت پذیری ملی
ادهای خوب کار کرد تأکید ـی اینها نهراتر از همهـدولت، و ف

 ( چهار رویکرد2011) 5پیتلیس .(Zimnes et al., 2010) کندمی
رویکرد مبتنی بر تئوری اقتصاد  یعنیپذیری اصلی رقابت

 ها یانئوکالسیک، رویکرد مبتنی بر عمل )ژاپنی(، دیدگاه سیستم
 pitelis) نمایدهم متمایز می را از و الماس پورتر هاوآورین

کنند که مطالعات ( بیان می2010) 6آدورنه و همکارش .(2011
های تحلیلی و سطوح حاضر در باب رقابت پذیری بر مقوله

 .تحلیلی زیر متمرکزند

 
 (Audrone & Tvaronaviciene, 2010) پذیری سطوح گوناگون رقابت: 1 شکل

متعلق به 8 در گزارشات ساالنه رقابت پذیری جهان 7گارلی
ها را در بستر نظریه رقابت پذیری ملت 9تموسسه توسعه مدیری

موقعیت رقابتی یک ملت  .کنداقتصادی این طور تعریف می
های نسبی و نرخ ارز آن داشته ها و قیمتتواند ریشه در هزینه می

——— 
1 Export Processing Zone 
2 Comprehensive Free Economic Zone 
3 Cross Boarder Economic Zone 
4 Zinnes 
5 Pitelis 
6 Audrone & Twaronavitient 
7 Garelli 
8 World Competitiveness Yearbook 
9 Institution for Management Development 

ت پذیری ملی به اخیرا رقاب(Berger & Bristown, 2009)  باشد
ی توانایی یک ای به عنوان مفهومی که منعکس کنندهطور فزاینده

 ,Kovacic) باشد میهای خارجی گذاریملت در جذب سرمایه

10شورای رقابت پذیری ملی ایرلند" طبق تعریف (.2007
 "، 

رقابت پذیری تشویق کننده نوآوری و سرمایه گذاری است و 
 .گرددره وری و توسعه پایدار میترکیب این دو منجر به رشد به

(Nicolescu & Voicu, 2008; Audrone & Tvaronavicient, 

کمبود رقابت پذیری معموال در افزایش واردات و کاهش  2010)
 ,Audrone & Tvaronavitient) دهدصادرات خود را نشان می

ای که به رقابت پذیری ملی نسبت نهایتا، مهمترین نکته 2010)
شود این است که سطح باالتر رقابت پذیری منجر به داده می

باالتر و به تبع آن استانداردهای زندگی  11درآمد سرانه داخلی
 )1998 (مون عقیده به.  ,Berge)2009شود )باالتر می

 بازار در کشور آن رقابتی موقعیت تواندمی کشور یک پذیری رقابت
 باشد اقتصادی عهتوس نظر از مشابه کشورهای سایر بین المللیبین

(Moon, 1998.) معتقد است رقابت پذیری شامل کارایی و  با کلی
، پذیری رقابت .(Buckely ،2014) انتخاب اهداف مناسب است

های اقتصادی اعضای صنعت و ارزش ایجاد شده توسط فعالیت
ها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف نیز توان آن

به عوامل قابل کنترل داخل  .(Hax & Wilde, 2007) کندمی
متشکل بر سه عامل اساسی  پذیری موثر بر رقابت ،سازمان یا بنگاه

نگرش مبتنی بر منابع، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر 
یک بخش مهم .(Dess & Lumpkin 2013 ,) باشددانش می
 استز ـآمیركـای محـهاستـا، سیـهابتی ملتـمزیت رق

Garelli, 2004).) خارجی  سیاستی در عرصه تجارت اتخاذ بسته
مورد توجه خاص کشورها و به ویژه کشورهای در حال توسعه 

های اقتصادی از دانش فنی و  گیرد به طوری که بخش قرار می
ای تولیدی ه شوند و با ارتقاء ظرفیت مند می انتقال تکنولوژی بهره

را در سطح پذیری خود  قدرت رقابت و بهره وری منابع،عمال
اقتصاد ایران به عنوان  (.1389 نژاد، برد )مصری الملل باال می بین

یک اقتصاد در حال توسعه،با مشکالت متعددی روبرو است 
عالوه بر این سیاست کلی واحد و هماهنگی الزم میان سازمان ها 
و نهادهای درگیر وجود ندارد و در مجموع وضعیت کسب و کار 

ی ایران نسبتاٌ ضعیف تشخیص داده شده پذیر و نیز قدرت رقابت
های سیاستی در راستای توسعه اقتصادی و  است راهبردها و بسته

——— 
10 National Competitiveness Council of Ireland 
11 GDP per capita 
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)ابراهیمی  پذیری کشورها بسیار موثر استافزایش رقابت
سیاستی که بتواند بنابراین راهبردها و بسته (.1392 ساالری،

 مقدم و صنعتی به عنوان خطاقتصاد ایران و مناطق آزاد تجاری
پیش قراول توسعه اقتصادی کشور را بهبود دهد بسیار ضروری و 

 با اهمیت می باشد.

 روش تحقیق. 3

 با کیفی پژوهشی پژوهش، ی فلسفه نظر از حاضر تحقیق
 دنبال به چون گیری، نظر جهت از و بوده استقرائی رویکرد

صنعتی  پذیری مناطق ازاد تجاری رقابت ابعاد تبیین و شناسایی
. از شود می بنیادی محسوب پژوهشی باشد، می المللی درسطح بین

 ماهیت، لحاظ به ندارد، وجود موضوع از عمیقی درك که آنجا
 دهی شکل بر حاضر پژوهش که آنجا از .است پژوهشی اکتشافی

 به آشکارسازی نیاز و تأکید تئوری تدوین یا مفهومی چارچوب
 داده نظریه«استراتژی  از دارد، حوزه این در خبرگان دانش ضمنی

 نوعی از هاداده آوریجمع برای همچنین بردمی بهره »بنیاد
 .استفاده شد هدفمند گیری نمونه

صنعتی )با -های رقابت پذیری مناطق آزاد تجاریشاخص .1
 تاکید بر بخش بین المللی( کدامند؟

پذیری مناطق آزاد عوامل درونی و محیطی موثر بر رقابت .2
 کدامند؟ خش بین المللی(صنعتی )با تاکید بر ب-تجاری

صنعتی در -پذیری مناطق آزاد تجاریرقابت چارچوب .3
 است؟ چگونه سطح بین المللی

 از روش نظریه داده بنیاد به منظور ارائه نظریه در این پژوهش
هدف و با  2بنیاد به شرح شکل  پردازی داده گلیزر،با فرآیند نظریه
 یو بسترها عیاوق، افراد از رویدادها تجاربآن شناخت و درك 

استفاده گردید است  های کیفیط با پژوهشومری تاًعمدو خاص 
(Glasser, 2002.)مند و ای نظامی جمع آوری شده به شیوهها داده

سیر تکاملی خود را تا رسیدن  با مدنظر قرار دادن کلیه جوانب،
 1به تئوری، مراحلی را طی می کنند.

 د و توسعه مدلفرایند نظریه پردازی داده بنیا :2شکل 

——— 
 .13معرفی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسالمی، ص مهرابی و همکاران،   1

ها از روش تحقیق نظریه برخاسته از دادهدر این پژوهش 
نفر از مدیران  36ها با برای جمع آوری دادهو  استفاده گردید

های مصاحبه صنعتی-تجربه، مناطق آزاد تجاریمدیران باو عامل 
معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به  عمیقی انجام گرفت.
د. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با نقطه اشباع نظری بو

ها طی سه کدگذاری و تحلیل داده رویکرد هدفمند انتخاب شدند.
مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی 

صنعتی در سطح  رقابت پذیری مناطق آزاد تجاریموفقیت 
مرحله  درشکل گرفت. ای  المللی با استفاده از نظریه زمینه بین

نفر  8بنیاد گلیزری و نظرسنجی خبرگان از نظرات نظریه داده
جهت تایید مدل از خیرگان صاحب نظر در حوزه رقابت پذیری 

 Razavizadeh and) بنیاد استفاده شدو آشنا به روش نظریه داده

mohamadpoor, 2010) های روش از مقبولیت افزایش جهت 
2شرکت کنندگان توسط بازنگری

 شد. دهاستفا 

 آنالیز و تفسیر. 4

 تفکیک فرایند که است تحلیل،کدگذاری فرآیند در اساسی رکن
 عباراتی با ها آن بیان و گیری،توصیف نمونه از حاصل های داده

 تحلیل فرایند .(1)جدول  گیرد صورت می جدول یک در کوتاه
4محوری کدگذاری ،3باز کدگذاری سه نوع شامل

 کدگذاری و 
 283مفهوم و  65 مقوله، 10ا توجه به اینکه ب.است 5انتخابی

کدنهایی در این تحقیق شناسایی گردید و در اینجا به اختصار 
ها ارائه  ها حاصل از تحلیل داده برخی از کدها،مفاهیم و مقوله

 MAXQDA فزار از نرم شده است همچنین جهت ارائه چارچوب
  استفاده شده است.

 های پژوهش. داستان مدل برخاسته از مقوله5

ای در این  های کیفی حاصل از نظریه زمینه اساس یافته بر
مقوله جداگانه تولید گردید که هر مقوله شامل چند  10پژوهش 

باشد. با توجه به اینکه مفهوم و هرمفهوم شامل چند کدنهایی می
نظریه داده بنیاد در این پژوهش با رویکرد پدیدار شونده )گلیزری( 

ست، الزامی برای استفاده از مدل پارادایمی نظریه بکار گرفته شده ا

——— 
2 Member check 
3 Open coding 
4 Axial coding 
5 Selective coding 



 111ـ1398/12/122/ تابستان 38دهم/ شماره شناسی/ سال  اقیانوس

117 

داده بنیاد )ورودی، فرآیند و خروجی( برای نمایش نتیجه فرآیند 
( و پژوهشگر بر اساس 1396وجود ندارد )دانایی فرد و همکاران، 

ها را خالقیت شخصی خود، فرآیند مدل مفهومی برآمده از داده
ها ارتباط برقرار ده از دادههای اقتباس شدهد و میان مقولهشکل می

گیری از  های اصلی تحقیق با بهره روابط بین مقوله کند. در ادامهمی
های نظری )که به تبیین روابط  یادنوشت های محقق و کدگذاری

 . (4و  3)شکل  پردازد( تبیین گردید بین کدها می

 ها ها حاصل از تحلیل دادهمفاهیم و مقوله نمونه کدها،: 1 جدول

 مقوله مفهوم هاییکدن

 تخصص و کارآمدی

 ساختار انتخاب مدیریتی
مسائل نظام 

مدیریتی و 

 الزامات اداری

 ثبات مدیریت و سیاستگذاری

 اختیارات وسیع قانونی و شایسته ساالری

 مجموعه تیم مدیریتی توانمند

 جامع نگری و مهارت های انسانی،ادراکی و فنی توانمندی های مدیریتی

 اخت بازار بین المللی و مدیریت متناسب با آنشن

 فشارها و البی های سیاسی

 تسهیل کننده ها و موانع

عوامل برون 

سازمانی و 

درون 

 سازمانی

 شرایط و ویژگی های بازار و محیط

 یگیر تصمیممولفه های سیاسی و 

 انگیر تصمیموحدت نگاه مدیران و 
 بازیگران کلیدی

 گران کلیدیایفای نقش بازی

 سرمایه سازمانی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

 اتخاذ اقدامات و استراتژی های مطلوب
 استراتژی رقابتی

 مشارکت با فعاالن اقتصادی در کشورهای منطقه

 برنامه راهبردی پروژه ها بندی اولویتتدوین برنامه راهبردی و 

برنامه های هوشمند  رراتتوسعه فرهنگ قانونمداری و احترام به مق
 ارتقاء فرهنگی اجتماعی

توسعه 

فرهنگی و 

اجتماعی و 

توسعه 

 سیاسی

 جشنواره های فرهنگی اجتماعی

 سالمت اجتماعی توسعه سالمت اجتماعی و مشروعیت اجتماعی

 ایفای نقش صحیح حاکمان توسعه گرا
 حاکمان توسعه گرا

 اعتماد عمومی به سیاستمداران

یی رویکرد ملی و رویکرد استراتژیک مناطق همراستا
 آزاد

انطباق رویکرد ملی و 
رویکرد استراتژیک 

 مناطق آزاد

رویکرد و 

اکشن پلن 

 مناطق آزاد

 امنیت سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه گذاری

ان به اجرای گیر تصمیمباور کلی سیاست گذاران و 
همراستایی سیاست های  قوانین

 مزیت آفرینی در ابعاد مختلف ادمادرلند و مناطق آز

 ان و عزم ملیگیر تصمیمحمایت مدیران،

قوانین تسریع کننده،تسهیل کننده،پشتیبانی کننده و 
 تضمین کننده

طرح جامع راهبردی و 
 کالبدی

 ی و موقعیت یابی استراتژیکیاب مکان

 پیاده سازی همرقابتی در صنایع

 بانی کنندهزنجیره عوامل پشتی هم رقابتی

 زیرساخت نرم و سخت هم رقابتی

رویکرد مبتنی بر روابط بین الملل)مناطق آزاد نسل 
 ششم(

رویکرد)با توجه به درک 
 چالش مناطق آزاد(

 قابلیت سازی از منابع

 رویکرد اقیانوس آبی

 رویکرد مبتنی بر بازار و الگوبرداری

 رویکرد تلفیقی

 ه تولیدکنندهتبدیل واردکننده ب

 نتیجه گیری و پیشنهادات. 6

ترین عوامل موفقیت  پذیری یکی از مهم بدون شک رقابت
که بر رشد اقتصادی  شودصنعتی محسوب می مناطق آزاد تجاری

 تیاولو کیبه عنوان  دیمساله با نیاو  کشورها بسیار موثر است
 .در نظر گرفته شود یتیریمد

 سازی بال نهادینهدن به روش کیفی با پژوهش این
المللی  صنعتی در سطح بین-پذیری مناطق آزاد تجاری رقابت
در قالبی پذیری مناطق آزاد  رقابتو مدلی برای تبیین است 

پذیری  رقابتنموده است که از طریق آن میتوان  نظریه ارائه
در این مدل عوامل  را به خوبی تفسیر و تبیین کردمناطق آزاد 

 سازمانی بر بر مسائل نظام مدیریتی ودرون سازمانی و برون 
 و فرهنگی های توسعه الزامات اداری موثرند و از طرفی سیاست

 پذیری نقش و راهبردی سیاسی و همچنین تفکر و اجتماعی
 و حاکمیتی اجرا و نیز مسائل و سیاستگذاری در دولت

توسعه،  پارادیم و اقتصادی نظام هوشمند بر مسائل دیپلماسی
 مدیریتی نظام اقتصادی و مسائل ارتباطات و لمللیا بین ،مسائل

 های مسائل اداری موثرند و در مرحله بعد سیاست الزامات و
 ارتباطات و المللی بین توسعه، مسائل پارادیم و اقتصادی نظام

 آوری اداری بر تاب الزامات و مدیریتی نظام اقتصادی و مسائل
آوری اقتصادی  تاٌ تابرقابتی موثرند و نهای آزاد بازار و اقتصادی

 موقعیت و پذیری رقابت و  بازار آزاد رقابتی در کنار بستر
-آزاد تجاری مناطق پلن اکشن و مناطق بر رویکرد استراتژیک

پذیری مناطق  ها بر رقابت صنعتی موثرند که برآیند این سیاست
گردد شورای  بنابراین پیشنهاد می صنعتی موثرند.-آزاد تجاری

اد به عنوان اصلی ترین بازیگر کلیدی مناطق آزاد عالی مناطق آز
و   و جهت گیری های کالن مناطق آزاد که وظیفه سیاستگذاری

 نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را دارد با هماهنگی با مجلس،
بخش  گمرك، اداره بنادر و دریانوردی، وزارت اقتصاد و دارایی،

عنوان دیگر نهادهای به  وزارت راه، ها،بیمه ها، خصوصی، بانک
موثر با یک تعامل و فهم مشترك در راستای ایفای نقش صحیح 

هم افزا و  های همراستا،این نهادها و همچنین تعیین سیاست
به ارائه یک بسته سیاستی زمان بندی شده باتوجه به  یکپارچه،

های عوامل درون سازمانی و برون سازمانی و شاخص
امع  راهبردی و کالبدی با توجه پذیری و همچنین طرح ج رقابت

 .به آمایش سرزمینی بپردازند
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