
 8331پايیز ، 3، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

41 
 

 بیفراترک کردیبا رو یالملل نیدر سطح ب یصنعت-یمناطق آزاد تجار یریچارچوب رقابت پذ یطراح

 

 3حمیدی زاده  علي، 2، اسداله کردنائیج*8سلطاني  ، مرتضي8رشنودی صغرا

 

 تهراندانشگاه ، و حسابداری،پرديس فارابي گروه مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت .8

 دانشگاه تربیت مدرس مديريت بازرگاني، دانشکده مديريت،گروه  .2

 تهراندانشگاه گروه مديريت دولتي، دانشکده مديريت و حسابداری،پرديس فارابي،  .3

  

 41/88/8331تاريخ پذيرش:    82/40/8331تاريخ دريافت: 
10.22113/jmst.2019.164117.2245  : (DOI) شناسه ديجیتال 

 

   چکیده

 ماورد اقتصاادی   های سیاست از يکياست، ماهیتي ی درون پذيری خصیصه رقابت يک عامل بیروني و محیطي و رقابت

 رفا   ای، منطقاه  توسعه،ملي اقتصاد پذيری رقابت افزايش در راستایسیاستگذاران کالن کشورها، و گیران تصمیم توجه
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 پاژوهش  روش از گیاری  بهاره  باا  المللاي  صنعتي در سطح بین پذيری مناطق آزاد تجاری رقابت کلیدی موفقیت عوامل

  .است صنعتي پذيری مناطق آزاد تجاری رقابت حوزه در ای ید    کیو مکس افزار نرم و ترکی  فرا کیفي

 

 ترکی  فرا، صنعتي مناطق آزاد تجاری پذيری، رقابت، موفقیت کلیدی عوامل :کلیدی واژگان

 

 

 

                                                           

 

     mortezasoltanee@ut.ac.irنويسنده مسئول، پست الکترونیک:   

http://dx.doi.org/10.22113/jmst.2019.164117.2245


 و همکاران رشنودی  ...مناطق آزاد یريپذ رقابت تیموفق یدیعوامل کل ييشناسا

81 

 

 مقدمه. 1

 منطقاه جملاه،   از مصتلا   هاای  نام تحت آزاد مناطق

 منطقه،3گمرکي آزاد ،منطقه 2تجاری آزاد،منطقه  8آزاد

 آزاد ، منطقااه0صااادرات معاااف از گماار  پااردازش

، منطقااه آزاد 6، منطقااه اقتصااادی ويااژه  1صااادراتي

 منطقاه ، 1صادرات پردازش ، منطقه1پردازش صادرات

، منطقاه   84اقتصاادی  آزاد ، منطقاه 3خاارجي  تجاارت 

،  82آزاد صاادرات  منطقاه ، 88آزاد صاادرات  پاردازش 

80گاذاری  سرمايه توسعه منطقه ،83آزاد تولید منطقه
   ،

81مشاتر   بنگااهي  منطقه
 منطقاه  ،86يکاالدورا  ماا  ، 

، 81مالیاات  از معااف  تجااری  منطقه ، 81صادراتي ممتاز

83کارفرمايي مشاتر   منطقه
 24مالیااتي  آزاد منطقاه  ، 

 آزاد منااطق  . شاوند  ماي  شناساايي  جهاان  سراسر در

 سارمايه  و المللاي  باین  تجاارت  آزادساازی  باا  تجااری 

 ,Siroen & Yucer).شوند شناخته مي گسترده گذاری

مناطق آزاد تجااری صانعتي باه عناوان خا        (.2014

هااای اصاالي تجااری، نقشااي کلیاادی در  مقادم دروازه 

هار کشاور دارناد.    پذيری اقتصاادی  تعیین توان رقابت

يافتاه دنیاا   امروزه تقريباً در هماه اقتصاادهای توساعه   

بارداری از منااطق    رقابت نسبتاً بااليي در اداره و بهاره 

تارين  آزاد تجاری صنعتي مصتل  برقارار اسات. مهام   

موتور محرکه اين رقابت و افازايش عملکارد آن اسات    

هاا،  هاا و قابلیات  گیاری شايساتگي  که مديران، با بکار
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ي  قابل انعطااف و پاياداری را در ارائاه خادمات،     شرا

(. Parvizi Babadi, 2015)ساازی کنناد   مهیا و زمینه

هاا و  باا ااالش   هاا و صاناي    ساازمان در عصر کنوني 

فشارهای شاديد بازارهاای رقاابتي هم،اون، جهااني      

شدن، رقابت و همکاری، تناوع نیازهاای مشاتريان، و    

 Hosseini) ارخه کوتاه عمر محصوالت روبرو هستند

& Sheikhi, 2012 .)    در عصر حاضر هدف اصالي هار

ابتي در بازار پار تانش رقابات    سازماني حفظ مزيت رق

در باازار   هاا  ساازمان (.Choudhary et al, 2013) است

رقابتي امروز، ضروری است هم،ناان برتاری خاود را    

نسبت به رقباا حفاظ کنناد و ضامن حفاظ موقعیات       

به سمت جلو گام بردارناد   رقابتي خود در بازار همواره

(Safari et al, 2012که اين سب  گرديده، شرکت.) ها

به منظور کس  مزيت و ارتقاء موقعیات بازارشاان بار    

نماينااد  هااا و مناااب  کلیاادی خااود تمرکااز   قابلیاات

(Hosseini & Sheikhi, 2012.) تغییاارات ثاباات در

هاا را باه   بازارها، رقابت، تکنولوژی و مقررات، ساازمان 

جاد تغییرات در ترفیعات و انطباق و بهباود مساتمر   اي

 Azevedoنماياد ) هايشان، ترغی  ماي مناب  و قابلیت

et al, 2015.) هاا، اساساي را   هم،نین مناب  و قابلیات

دهند گیری مزيت رقابتي پايدار تشکیل ميبرای شکل

(Progoulaki & Theotokas, 2015.)  به همین ترتی

تمرکز بر منااب  کلیادی خاود    ها سعي دارند با شرکت

عملکااارد ماااالي و غیرماااالي خاااود را افااازايش     

اماا در طاي مطالعاات انجاام      (.Hamon, 2003دهند،)

ازجملاه  شده مشص  گرديد که متغیرهاای بسایاری   

باار عملکاارد  متغیرهاای محیطااي، متغیرهااای دروناي  

مهاام  یيکي از اياان متغیرهااا،شاارکت تاا ثیر گذارنااد

 باشااد هااا مااي نپااذيری اسااتراتژيک سااازما رقاباات

(Mohsenzadeh & Ahmadian, 2016).  بااارای

و  هاا  ها و افازايش شايساتگي  افزايش توان رقابت بنگاه

به صاورت ارائاه ياک    مزايای رقابتي اقدامات مصتلفي 

(. از Morgan, 2004قابل انجام اسات ) بسته سیاستي 

Morganنظر 
پاذيری و   توانند بر رقابات شايستگي مي  

 .(Gilichly et al, 2015د)اشا ماوثر ب عملکرد شارکت  

مناطق آزاد تجاری صانعتي باه عناوان ياک ساازمان      
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های ديگار باه دنباال حاداک ر     همانند بسیاری از نهاد

تار  دهي بهتر و مناسا  کردن عملکرد خود برای پاسخ

در جهت دساتیابي باه اهاداف و انجاام هرااه بهتار       

د.در راستای انجام اين باشن رسالت و ماموريت خود مي

صانعتي اماری    پذيری منااطق آزاد تجااری   رقابت مهم

باشد هنگامي کاه منااطق    ناپذير مي ضروری و اجتناب

ازماني صاانعتي بتواننااد در سااطح ساا    آزاد تجاااری

د خواهد عملکرد کل صنعت نیز بهبوپذير باشند، رقابت

باشد که همزمان  سیاستي مي يافت و اين نیازمند بسته

صنعتي توجه  جاریرايي و اثربصشي مناطق آزاد تبه کا

-روناق  هاايي کاانون  صنعتي-مناطق آزاد تجاری دارد.

 -اقتصاادی  حیاات  کاه  هساتند  آفارين ثروت و بصش

 دهناد.  ماي  قارار  خود الشعاع تحت را هاملت اجتماعي

 عوامال  از پاذير   صانعتي رقابات  -مناطق آزاد تجااری 

 و ای منطقاه / ملاي  اقتصاد توسعة فرايند کنندة تسري 

 دهيساازمان  در ایکنناده تعیین نقش و هستند محلي

توانناد نقاش مهماي در    ه ماي دارند کا  ملي فضای به

های گردشگری و افزايش اشتغال، ايجاد فرصتاقتصاد،

هاای  گذاریای، جذب سرمايهدرآمدهای ملي و منطقه

خارجي و ... داشته باشد اما مت سفانه در کشاور اياران   

ود را اند نقاش خا  صنعتي نتوانسته-مناطق آزاد تجاری

به صورت کارا و اثربصش ايفا نمايناد. يکاي از داليال    

پاذير نباودن    تواند عملکرد ضعی  و رقابات مر مياين ا

صنعتي باشد. به همین علّات ايان   -مناطق آزاد تجاری

ل کلیدی موفقیت کاه منجار   پژوهش سعي دارد عوام

صنعتي در ساطح  -اطق آزاد تجاریپذيری من به رقابت

دهاد و در قالا     رد بررسي قرارگردد موالمللي مي بین

 سیاستي ارائه نمايد. يک بسته

باه   يا ساازمان  شود فرد که باعث مي و عواملي شراي 

تاوان تحات عناوان     د را ميناهداف مورد نظر نايل شو

ه ( در نظر گرفت کاه با  CSF) 8عوامل کلیدی موفقیت

 های موجاود در  ها و ظرفیت نوان مجموعه توانمندیع

شود و در صاورت   فرآيند دستیابي به هدف تعري  مي

 باشاااد مااايمطلوبیااات ضاااامن نتیجاااه م بااات   

                                                           
1
Critical Success Factors 

(Besser&Miller, 2011; Kee, 2012; Lin, 2016.) 

باه تصامیم گیرنادگان کماک     عوامل کلیدی موفقیت 

کند تاا توجاه خاود را باروی فرآينادهای کلیادی        مي

 ; Hoffmann & Schlosser, 2001 ) بگذارنااد

Beuren, & Dos Santos, 2004;Colauto, 

Gonçalves, Beuren, & Dos Road, 

2010;Dasanayaka, 2012;).CSF  ها، شراي   ويژگي

يريت مطلاوب،  يا متغیرهايي هستند که در صورت مد

 رقاابتي دارناد   داری بر موفقیات در محای    تاثیر معني

(Singh & Shrivastava, 2013.)   ماهیاات میااان

هاای   از رشاته و اساتفاده  يری پذ ای مفهوم رقابت رشته

الملاال، تئااوری  تجارت بااین،گوناااگوني نظیاار اقتصاااد

نیاز به يک تئاوری  )لذا ريابياسازمان و استراتژی، و باز

ی عوامال   بیاان کنناده  ( پاذيری  ابات جامعتر بارای رق 

ابااازاری  وو ساااودآوری اسااات. وری، کاااارايي، بهاااره

نیرومناادی باارای دسااتیابي بااه اسااتانداردهای باااالی 

 .(Kovac ic,2007) باشاد  ماي  زندگي و رفاه اجتماعي

و  عیناي  هاای  شااخ   از پاذيری  رقابات  سنجش برای

 &Sharma) شااود مااي  اسااتفاده عملکاارد ذهنااي

Fisher,1997.) و اقتصااد  عملکارد  بهبود سب  رقابت 

 جهااني کشاورهايي   باازار  در شود، کارايي مي افزايش

 رقابات  خاود  داخلي بازارهای در بودکه خواهند موفق

عنصار اساساي در    (.Shahikitash,2015) پذير باشند

منظاور   تضمین رقابتي بودن،ارشیابي وضا  موجود،باه  

 سطح مطلوب اسات   تدوين راهبرد بهینه برای ارتقاء به

(Jafari et al,.) پیاداکردن  برای فرايندی است رقابت 

 خاود  درون عملکرد،کاه در  برتارين  و رفتاار  بهتارين 

و  خالقیات  ناام  باه  ای برناده  پایش  و محار   نیاروی 

 وری مستمر بهاره  رشد به پذيری رقابتدارد،و  نوآوری

 (.Jani,2011) دارد ت کیاد  المللاي  بین رقابت فرايند در

 بنیااد  توسا   کاالن  ساطح  در پاذيری  رقابت سنجش

2توساعه  ماديريت 
مطار     3اقتصااد  جهااني  مجما   و 

 توسا   پذيری رقابت مفهوم در خرد رويکرد و شود مي

 (OECD)توساعه   و اقتصاادی  هاای  همکااری  سازمان

                                                           
2Institute of Management Development (IMD) 
3World Economic Forum 
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 با پذيری رقابت .8(WEF,2010) است شده گرفته کار هب

 و داخلاي  هاای  بین بنگااه  رقابت بحث به خرد رويکرد

 و داخلاي  باازار  از بیشاتر  ساهم  کسا   بارای  خارجي

 ايجاد به کالن در رويکرد آنکه حال دارد ت کید خارجي

پذيری  .رقابت(Jani,2011)شود مي اشاره رقابتي محی 

ال مرکزی موفقیت باه اشاک   المللي به عنوان هسته بین

پذيری از الزامات  رقابت و رقابت،شود مصتلفي يافت مي

رشد هر موجوديت اقتصادی جهت اساتفاده بهیناه از   

مناااب  و قابلیاات هااا باارای تصاامیم گیرناادگان يااک  

اعااام از سازمان،صااانعت ياااا کشاااور     مجموعاااه

 هاای  از شااخ   يکي .((Rahmanseresht,2011است

 صناي  پذيری رقابت میزان صناي ، وضعیت پايش مهم

 شااخ   اهمیات  به واساطة  .(Ghasemi,2013) است

 ملاي،  ساطو   در هماواره  شااخ   اين پذيری، رقابت

 Mehregan et)شاود  ماي  شارکتي ارزياابي   ،و صنعت

al,2009).ها  ای از نهادها،سیاست پذيری مجموعه رقابت

وری يک کشور را تعیین  و عواملي است که سطح بهره

ياک از ارکاان   دهد که هار   کند تحقیقات نشان مي مي

پااذيری بااا همااديگر همبسااتگي     مصتلاا  رقاباات 

 نسابي  موفقیات  در .(Porter&Schwab,2008دارند)

اساتراتژی   اتصااذ  عامال  ساه  مناطق آزاد تجااری،  اين

 نقاش  ايفاای  ،دوم مطلاوب  اقدامات و صنعتي مناس 

توسعه گرا  حاکمان دولتها به عنوان قدرتمند و صحیح

المللااي بساایار  بااین اقتصااادی محاای  نهاياات و در

 مفهااوم اصاالي اياادة.(Eltejaee,2009)موثرنااد

 اساتوار  پاورتر  رقابتي الماس مدل بر ملي پذيری رقابت

 مرتب  اهارعامل پیامد رقابتي پورتر،مزيت ديد از،است

 باودن  فاراهم )کشاور  خاا   کنناده  تعیاین  و هام  باه 

 فراهم تقاضا، شراي  فیزيکي، و ای انساني،سرمايه مناب 

 و هاا  شایوه  و مارتب   حماايتي  هاای  بصاش  باودن 

 بیروناي  متغیار  دو و (ها سازمان مديريت سازوکارهای

 ايان ديادگاه،   باا  مطاابق . اسات  ا(ها  دولات  و شانس)

 دارد، تمايال  پذيری رقابت توان افزايش به که کشوری

 نماايش  خاود  از کارکرد مناسبي ها بصش همة در بايد

                                                           
1
 World Economic Forum, Global Competitveness 

 در را پاذيری  پورتر عوامل رقابات  (.Wyk, 2010دهد)

 منااب   انساني، مناب  است؛ کرده بندی گروه،دسته پنج

و  هاا  زيرسااخت  و ماالي  منااب   منااب  داناش،   فیزيکي،

 رقااابتي مزيتهااای و نساابي هااای مزياات ترکیاا 

 در .(tash,2014) باشاند  مي پذيری رقابت کننده تعیین

 پذيری رقابت های پورتر ، پويايي مدل اصال  و تکمیل

 بار  المللاي  باین  و داخلاي  تا ثیرات  و المللاي  باین 

 و داخلاي  تا ثیرات  تعامال باین   و ملاي  پاذيری  رقابت

(. (Wyk,2010 گیارد  مي قرار توجه درکانون المللي بین

 بصشي جامعیت و دانینگ و پورتر های مدل به در انتقاد

 را پاذيری  يکپاراة رقابت مدلCho  (1998) ،ها آن به

 ساطح  پانج  در پاذيری  رقابت مدل، اين در کرد مطر 

 شود، مي مطر  جهان بلو  و کشور، صنعت، شرکت،

 و اسات  يکسان ها پديده همة برای پذيری رقابت منب 

 انسااني،  منااب   فاراهم باودن   پاذيری مساتلزم   رقابات 

 .اسات  آن سازوکارهای و مناس  محی  فیزيکي، مناب 

 گونااگون  فعالیتهاای  توساعه  بارای  مکاني آزاد منطقه

 اقلیماي  طبیعي، مناس  شراي  با انطباق در اقتصادی

 بازارهای با داخلي نیروهای پیوند طريق از اجتماعي و

 در موفقیات  .(Davariyan, 2008اسات )  المللاي  بین

 جهات  در گاامي  صانعتي، -تجااری مناطق آزاد  ايجاد

 محساوب  صاادرات  توساعه  سیاسات  موفقیت تضمین

 منطقه ابزار به کارگیری (.Meirzaey, 2008) شود مي

 کاارآيي  و خاارجي  تجاارت  بس  راههای از آزاد يکي

 ياک  موفقیات  .(Ebrahimi, 2007) اقتصاادی اسات  

 سیاسي، اجتماعي، اقتصادی، متعدد عوامل آزاد منطقه

 مکااني  موقعیات  و مقررات داخلاي  و قوانین فرهنگي،

 Islamic Parliament Research) دارنااد دخالاات

Center, 2016).      از اهداف منااطق آزاد ماي تاوان باه

توسعه  اقتصادی، رقابت پذيری جهاني، اقتصاد با تعامل

منطقاه ای   تاوازن  و سرزمین آمايش دانايي، مبتني بر

 آزاد، مناطق ت سیس.(Taghizadeh, 2009) اشاره کرد

 حرکات  که است شده قرين موفقیت، با کشورهايي در

توساعه   برای رشاد و  ملي سطح در را باثباتي و پیوسته

ماورد    کاالن  راهبردهای از به عنوان بصشي و صنعتي

موفقیات   (.Dehnavard,2009) توجه قرار گرفته است
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ايجااد بناادر آزاد ديگاری     اشمگیر بنادر هاامبور ،  

 در دقات  .(Rasgam,2014) رقم زدبصصو  در اروپا 

 که دهد مي نشان موفق ای نمونه به عنوان این تجربه

 منطقاه  اهاار  از موفقیت که زماني تنها امر مسئوالن

 شاده  تعیاین  اهاداف  باه  دساتیابي  در اولیه اقتصادی

 مشاابهي  مناطق به ايجاد اقدام کردند حاصل اطمینان

 در را شاده  کسا   هاای  تجرباه  ترتی  اين به و کردند

 در آوردنااد اجاارا بااه جديااد مناااطق مااورد

(Khatami,2002). بازار  مبنايي عنصر رقابت،مهمترين

 بارای  بازار در رقابت توان داشتن ،پذيری رقابتو .است

 .(Bandarian, 2009) اسات   اقتصاادی  منااف   کسا  

درجاه   ارزياابي  بارای  کلیادی  معیااری  پاذيری  رقابات 

 هاای  میادان  در هاا  بنگااه  و صاناي   کشورها، موفقیت

 ساطو   در پاذيری  رقابات  مي آياد؛  حساب رقابتي به

باین   و ملاي  صانعت، منطقاه،   بنگااه،  سطح( مصتلفي

 مااي شااود بررسااي و مطاار  (»جهاااني «المللااي

(Bandarian,2016).پااذيری در کلیاات خااود   رقاباات

متشکل از اهار جزء اساسي عملکارد بنگااه در قباال    

عملکرد بنگااه در  ر،عملکرد بنگاه در قبال مشتريان،بازا

 Divandari) باشد عملکرد دروني بنگاه ميرقبا و  قبال

et al, 2009). 

 
 پذيری :مفاهیم رقابت8جدول 

 نظران صاحب پذیری های رقابت مفاهیم ،نظریات و مدل

 سطح در زیادی عوامل به شرکت یك یا صنعت یك المللی بین پذیری رقابت سطح

 است وابسته کالن و خرد

Hokkanen, 1995&Menzler 

 Porter, 1998 "الماس ملی)منفرد("چارچوب

پذیری  با گستره رقابت « الماس دوگانه)مضاعف(» به  مدل الماس توسعه چارچوب

 المللی کشورها در سطح بین

Rugman et al, 1993., Moon et al, 

1998 

های پیشین اعم از عوامل  خصوصیات مدلارائه مدل الماس مضاعف ثانویه با تمامی 

فیزیکی و انسانی و مسائل داخلی و خارجی، در راستای تشریح کاملتری از 

 پذیری وضعیت رقابت

Cho et al, 2006 

 نظر از مشابه کشورهای سایر بین المللی بین بازار در کشور آن رقابتی موقعیت

 اقتصادی توسعه

Moon et al, 1998 

به  دستیابی فرایند رقابت، تحلیل بر تمرکز بجای رویکرد این در: فرآیندی مکتب

 از ترکیبی یك یا از ناشی های شایستگی این واقع در و شده تشریح رقابتی شرایط

منابع  تابع افراد، پذیری رقابت بنابراین. شوند می پذیری رقابت باعث منابع است که

 تصمیمات و

Bruning, 1994 

 توجه ها، ضرورت و سازمان افراد تطبیق پذیر و خالق جوانب به 1منبع گرا دیدگاه

 درونی های شایستگی و منابع و داخلی عوامل به

Barney, 2001 

 دولت جایی که) کشور یك ملی بین محیط روابط جهان پذیری رقابت سال کتاب

 پیامد بر( افراد و بنگاه ها ارزش)توسط ایجاد فرایند و( می کند ایفا کلیدی نقشی

 دولت، کارایی عملکرد اقتصادی،: شامل پذیری عامل رقابت چهار تعامل

 زیرساخت و ،(بازرگانی) تجارت کارایی

Garelli, 2005 
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 اقتصاادی،  توساعه  و المللاي  باین  تجاارت  های تئوری

که به بحاث و   هستند اقتصاد علم های خهشا مهمترين

 المللاي  باین  تجاارت  پردازناد.  ماي آزاد  مناطق بررسي

عبارتست از روابا  تجااری يعناي صاادرات و واردات     

 کاالهااا و خاادمات بااین کشااورهای مصتلاا  جهااان  

(Ahmadzadeh,2017). تجاااارت تئوريهاااایدر 

 ،نسابي  هزينه و برتری براساس ،ها کالسیک،الملل بین

Adam Smith
 

 تقسااایم اصااال براسااااس 

به  David Ricardo مطلق، مزيت سازی و کار،تصصصي

Heckscher-Ohlinنسبي و  مزيت معروف نظريه ارائه
 

 ساارمايه بر،باارای کاالهااای صااادراتبااا ارائااه نظريااه 

 برخوردارندو صادرات فراواني سرمايه از که شورهاييک

 کاار  نیاروی  وفور از که کشورهايي کاربر برای کاالهای

 باه  نگارش  با اقتصادی توسعه برخوردارند راهبردهای

 واردات جانشایني  الملال شاامل راهبارد    باین  تجاارت 

)
روش  تارين  اصالي  باه عناوان   (2درون نگار  راهبارد 8

 توساعه  راهبارد  اقتصاادی و  توساعه  و رشد به حصول

 منااب   تصصی  به منجر برون نگر(، راهبرد( صادرات

 و کاارآيي  باا  توأم نسبي مزيتهای از استفاده جهت در

به طاور کلاي    در ذيلشود. مي کل گسترش بهره وری

پاذيری   هاای فکاری رقابات    به جما  بنادی پشاتوانه   

 قارن  آغااز  و بیساتم  قارن  آخر دهه دو درپردازيم. مي

 آزادسازی هاای  و فناورانه تحوالت بیست ويکم،شاهد

بوده ايم کاه منجار باه      بین المللي سطح در گسترده

توساعه    و پاارادايم  اقتصاادی  فناي  نظاام  شکل گیری

 کشاورها باه منظاور    راستا همهشده است و و در اين 

 باه  حرکت و نهادی سیاستي رويکردهای در همگرايي

 توساعه حرکات کارده اناد     برای واحدی الگوی سمت

(Sedighi,2004.) منااطق  نسال اول  ارتبااط،  اين در 

 و درونگارا  اقتصاادهای  صاادرات در  رشد هدف آزاد،با

 اقتصااد  باه  بساته  اقتصاد از گذار شراي  آوردن فراهم

 آزاد مناطق نوين، پارادايم در شدند. اما طراحي رقابتي

 صانعتي،  هاای  خوشاه  واس  حلقه به عنوان سو يک از

 ارزش های زنجیره با صادرکنندگان و بنگاههای داخلي

                                                           
4
Import substitution strategy 
2
Endogenous strategy 

و  کنناد  ماي  عمال  جهاني تجاری-تولیدی های شبکه و

 مدرن و مجهز تجاری تولیدی پايگاههای ديگر ازسوی

 در کس  سهم و ملي اقتصاد کردن پذير رقابت جهت را

 کاارکرد .دهناد  ماي  شکل المللي، بین کار تقسیم نظام

 خواهاد  موفاق  اقتصادهايي در تنها آزاد مناطق جديد

 محوريات آزادساازيهای   باا  اقتصادی اصالحات که بود

 تعامل و پذيری رقابت ارتقای ها، زمینه همه در گسترده

 اصاول  باه عناوان   سرزمین اصلي در جهاني اقتصاد با

 مورداجتمااعي، -اقتصاادی  توساعه  و پیشرفت اساسي

 Islamic) گرفتااه باشااد قاارار عماال و پااذيرش

Parliament Research Center, 2016)امااروزه . 

 مي شوند اداره متفاوتي ساختارهای با دنیا آزاد مناطق

 دولتي)تادوين -8.است ذيل به شر  آنها مهمترين که

 برعهده قاوه  آزاد، مناطق به و اداره امور مربوط قوانین

 فادرالي،  کشاورهای  هاای محلاي)در   دولت -2مقننه(

 نظاام  در مصاوب  ازکلیاات  تبعیت ضمن محلي دولت

 منااطق  اداره و ايجااد  باه  اقدام تنهايي به خود فدرال،

 توجهي قابل بصش مؤسس )دولت کنسرسیوم-3آزاد(

کنسرسایوم منتقال،و ايان     اعضاای  به را خود سهام از

 گاذار،  سارمايه  و سارمايه  پاذيرش  اعضاء در خصاو  

 هاای  سارويس  و هاا  ارز، تعرفاه  و سرمايه سود، انتقال

 مشارکتي )دولات، -0کنند گیری مي تصمیمو. خدماتي

 گاذاران  سارمايه  به را خود آزاد مناطق سهام از بصشي

متمرکاز واگاذار    محاور  ياک  راستای در حقوقي عموماً

 دولات،در  توسا   مجاوز  خصوصي )صدور-1کند(  مي

 ولي بوده، کشور مقننه تصمیمات قوه تاب  کالن قوانین

 سیاستگذاری و اجرايي سازوکارهای تدوين و تعیین در

 . (Rafie, 2008) مستقل است خود عملکرد
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 پذيری رقابت فکری پشتوانه های 2 جدول

 پذیری رقابت های ارتقاءدهنده پذیری رقابت به مربوط مفاهیم مکتب /نظریه

 مکتب

 اقتصادی

 کالسیك

 در نقشي شان نسبي مزيت پايه بر مناطق همه -1

 مبنای تجارت و تولیاد بار اسااس   دارند. کار تقسیم

 .دباش وری بهره مبتني بر و فناوری

 در و تقسایم کاار   ارتقاای  موج  فناوری در گذاری سرمايه-1

 .مي شود وری بهره افزايش نتیجه

 .آورد مي فراهم رشد برای محرکهای موتور تجارت آزاد -2

 مکتب

 اقتصادی

 نئوکالسیك

نسابي   خدادادی های ظرفیت پايه بر مناطق همه-8

 .کار دارند تقسیم در نقشي شان

 به ها بازده همگرايي مستلزم عامل قیمت تعديل-2

 .است سرمايه و کار نیروی

 تجارت به خودکفايي از وضعیت تغییر(تجارت

 آورد يم فراهم رشد برای محرکهای موتور) آزاد

 مکتب

 اقتصادی

 کینز

 اقتصاد های ارخه در موفقیت با تواند مي ها دولت-8

 .است زمانبندی حیاتي:کنند مداخله

 قابل اقتصادی سیاستگذاری با مناطق همگرايي -2

 .است تحقق

 رشاد  و وری بهاره  افزايش موج  سرمايه تمرکز-3

 .شود مي

 )فناوری و کار نیروی(سرمايه تمرکز -8

 گذاری سرمايه -2

 و حوزه عمومي در گذاری سرمايه جمله از دولت، کرد هزينه -3

 بنگاهها برای مالیات کاهش

 نظریه

 اقتصاد

 توسعه

 ،تولیادی  مزيتهاای  واساطه  باه  "مرکز" مناطق-8

 "پیراماوني " منااطق  باه  نسابت  خاود را  پیشتازی

 .کنند مي حفظ کمترمولد

 توساعه  منااطق  باه  افتاده عق  مناطق رسیدن-2

 .افتد مي کمي اتفاق بسیار سرعت با يافته

 بايد منطقه کردن پذير رقابت برای سیاستگذاری-3

 .دهد مدنظر قرار را توسعه مراحل

 باال ارزش افزوده با های بصش سمت به کشاورزی از حرکت -8

 آزاد تجارت بازار -2

 خارجي مستقیم گذاری سرمايه -3

 توسعه)خارجي( صندوق -0

 نظریه

 درونزا رشد

 تفااوت  نتیجه رشد و وری بهره در مناطق تفاوت-8

 .انساني است سرمايه و فناوری در

 رشاد  موتورهای انساني سرمايه و فناوری بهبود -2

 .هستند

 و رشد و فناوری توسعه در تواند مي آزاد تجارت -3

 .باشد پذيری موثر رقابت نتیجه در

 تواناد  ماي  توساعه  و تحقیاق  در گذاری سرمايه -0

 .باشد حیاتي

 کلیادی  اهمیات  انساني سرمايه ارتقای تربیت و-1

 .دارد

 توسعه و تحقیق در گذاری سرمايه -8

 نوآوری -2

 آموزش -3

 انساني نیروی تربیت و آموزش در گذاری سرمايه -0

 دانش موثر انتشار -1

 نظریه

 جدید تجارت

 پاذيری  رقابات  در منطقاه  ياک  برتری يا مزيت -8

 منطقه آن های تولیدکننده شرکت موقعیت از ناشي

 از ناشي خارجي های صرفه به دستیابي منظور به -2

 مصتل  های شاخه در سطح يابي تصص  به مقیاس

 .داريم نیاز صنعت

 هاای  صرفه به دستیابي برای داخلي بازار اندازه -3

 .حیاتي است مقیاس از ناشي داخلي

 هاای  زيرسااخت  کاار،  نیروی در گذاری سرمايه -0

 هاای  فنااوری  تامین کنناده و  های شبکهتصصصي،

 را مقیااس  از ناشاي  خارجي های صرفه محلي شده

 هستند عواملي همان پذيری رقابت ارتقای در موثر فاکتورهای

 :شامل دهند، مي قرار تحت تاثیر را "بودن پیشتاز" مزيت که

 ماهر کار نیروی 

 تصصصي زيرساخت 

 ها کننده تامین و ها شبکه 

  محلي شده فناوريهای 
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 .دهد مي افزايش

 نظریه

 رشد

 نئوشومپیتری

 ناوآوری  رشد باعث ایزی اه که زمینه اين در -1

 .دارد ديدگاه وجود دو شود مي محلي

   ای منطقه اقتصادی يابي تصص 

 ای منطقه اقتصادی تنوع 

 نوآوری -8

 فناوری در برتری -2

 کارآفريني -3

 نظریه

 خوشه های

 صنعتی

 حضاور  بار  است مبتني منطقه يک رقابتي مزيت-8

 محاور  صاادرات  از صاناي   شاده  لاي مح های خوشه

 شده تصصصي

 در انکاری غیرقابل تاثیر دولت و شانس متغیر دو -2

 .دارند پذيری رقابت سطح

 با را ای پذيری منطقه رقابت ارتقای زير طرق از شدن ای خوشه

 :کند مي فراهم وری بهره افزايش

 بین بنگاهي رقابت 

  دانش 

 نوآوری 

 گذاری سرمايه 

 متصص  ماهر کار نیروی 

 نظریه

 اقتصاد

 تکاملی

 .دارد تاکید پويا رقابتي مزيت بر تکاملي نظريه -8

 بارای  منطقه ای اقتصاد يک انطباقي قابلیتهای -2

 رقبای ظهور بازار، به تغییرات مناس  واکنش ارائه

عامال   مهمتارين  جدياد،  فناوريهاای  توسعه جديد،

 .است منطقه ای پذيری رقابت سطح حفظ

 نظريه اين طبق ارتقاءدهنده عامل مهمترين

 توسعه جديد مسیرهای تعري  قابلیت داشتن

 اين برای نهادی اشکال تحول و تکامل که است

 .است ضروری بسیار مهم

 مکتب

 نهادگرایی

 "غلظات " از منطقاه  ياک  رقابتي مزيت -8

 .مي آيد بدست نهادهايش

 لحاظ به و مطلوب غیررسمي و رسمي نهادهای

 و کس  وکاری جوام  از شده، ت بیت منطقه ای

 سرمايه اشکال ساير و عمومي اعتماد تا تجاری،

 برای مطلوب محی  يک همه، و همه اجتماعي

 .مي آورند فراهم رشد و اقتصادی توسعه

 نظریه

 اقتصاد

 فرهنگی

 :به دارد بستگي ای منطقه پذيری رقابت -1

 رشاد  موجا   که مدارا و فرهنگي تنوع 

 .مي شود کارآفريني و خالقیت نوآوری،

  مطلاوب  هاای  زيرسااخت  و تساهیالت 

 باه  راستای کمک در را زندگي کیفیت که فرهنگي

 .مي دهد ارتقاء کس  وکارهای و کار نیروی جذب

 ساکنان آموزش با مدارا سطح ارتقای -8

 های فرهنگي زيرساخت و تسهیالت کمي و کیفي ارتقای -2

 نظریه

 جغرافیای

 اقتصادی

 :باشد زير اصلي جريان سه شامل که است اقتصادی جغرافیای زمینه نظريات اين اصلي منب 

 اصلي اقتصادی جغرافیای 

 ای منطقه اقتصاد 

 جديد اقتصادی جغرافیای 

  (Martin, 2004 & 2005) از اقتباس

 

 حد رقبا به را خود توانايي بايد پذيری رقابت به منظور

 و کااهش  در را هاا  هزيناه  و ريساکها  باياد  .برساانیم 

 ااین،  هناد،  کشاورهای دهیم، افزايش را استانداردها

دارای  ارزان کار نیروی نظر اندونزی،از و فیلیپین،برزيل

 .(Zonour, 2005) پذيرنااد مزياات هسااتند و رقاباات

بر  نظارت  و سیاستگذاریدولت با  های دخالت عامل دو

 توانناد  ماي  گذاری، سرمايه امنیت و امور اجرای حسن

 باشاند  داشاته  آزاد منااطق  در موفقیات  بسیاری ت ثیر

(Ghanimifard, 2005.)شاده  صنعتي تازه کشورهای 

باا راهبارد توساعه     ماالزی  و تاايوان  جنوبي، کره نظیر

 دارناد  باازار  آزاد و اقتصااد  اصاول  باه  صادرات تمايال 

(Eltejaee, 2009). توسعه مناطق گروه اهار در این 
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 مناطق ،2پردازش صادرات مناطق ،8فناوری و اقتصادی

 محصور
 0بااال  فنااوری  دارای صاناي   توسعه مناطق و3

 اسات راهبارد   کارده  کسا   تاوجهي  شاايان  موفقیت

بار   تاکیاد  کره،توسعه صادرات حمايت شده باا  تجاری

 اسات  صانعتي قیمتهاا و توساعه    ت بیات  و بازساازی 

(Islamic Parliament Research Center, 2016.) از 

 و موفق بوده اند مناطقي تنها جهان، آزاد مناطق میان

 صنعتي و اقتصادی توسعه در اساسي نقش توانسته اند

 میاان  مناسا  در  جايگااه  در کاه  کنناد  ايفا کشورها

 داشااته کشااور کاال سیاسااتي هااای بسااته

 ازجمله پذير آزادرقابت مناطق (.Eltejaee,2009باشند)

ماي   کاه  مي شاوند  محسوب اقتصادی توسعه ابزارهای

 تکنولاوژی،  انتقاال  جاذب سارمايه،   موجباات  توانناد 

 را جهااني  بازارهاای  با ارتباط و انساني نیروی آموزش

بارای موفقیات    اماا  .(Golzadeh,2014آورناد)  فاراهم 

 الگاوی  يک است ضروری صنعتي-مناطق آزاد تجاری

 طراحاي  خاود  اقتصاادی  هاای  مشاي خ   با متناس 

 صنعتي-مناطق آزاد تجاری .(Tamadon,2005کنیم)

 و پاکستان فیلیپین،هند، و تايلند سريالنکا، مالزی، در

 و اتصااذ  توساعه  خا  مشاي   در اندونزی باعث تغییار 

 .(Armesh,2008) صادرات شده اسات  توسعه سیاست

 ايجااد  بارای  دستمزدها پايین اساسي سطح عامل سه

 و دسترسي نظر از منطقه يک درست يابي مکان،مزيت

جهاني، و ساوم   و ای منطقه محلي، بازارهای به نزديکي

 در موفقیات  عوامال  باه عناوان   سیاساي،  عامل ثباات 

 جهااني  اتحادياه  مطالعات:است شده ارائه آزاد مناطق

مشاوقهای   وجاود  علیارغم  دهاد  مي نشان آزاد مناطق

 منااطق  از بسیاری تسهیالت ساير و پولي و مالي قوی

نااموفق   درعمال  ناامطلوب  سیاساي  شراي  به واسطه

 دنیاا  آزاد منااطق  تمامي (.Hafeznea,2011 ) اند بوده

 باه  دارناد،مجهز  قارار  المللاي  بین آبهای حاشیه در که

                                                           
1
Economic and Technical Development Zone 

(ETDZ) 
2
Export Processing Zone (EPZ) 

3
Bonded Zone (BZ) 

4
High Technology Industrial Development Zone 

(HTIDZ) 

 شانزن،  هنگ کناگ،  .هستند قدرتمند و کارآ بنادری

 در ماالزی،  جوهاور  سنگاپور، بندر این، در شانگهای

 اماارات  کشاور  آزاد منااطق  تماامي  دوبي، در جبلعلي

 هاامبور  در  بنادر  پاکساتان،  در گوادر عربي، متحده

 غیره و ترکیه در آريگین و استانبول ازمیر، بنادر آلمان،

 هستند که شده ای شناخته و موفق آزاد مناطق تماماً

باه   و بندری های فعالیت در بااليي بسیار عملیاتي توان

 (.Rafie, 2008دارند ) کانتینری ترانزيت حوزه در ويژه

شرقي به عنوان اهار  جنوب آسیای در سنگاپور تجربه

 و ماالکاا  تنگاه  حاوزه  در جهاني بازرگاني و راه تجارت

تجرباه   آزاد، منااطق  با ارتباط در شرقي جنوب آسیای

 کشوری هیچ کشورها در تاريخ اون است اتکا قابل ای

 پیشرفت و توسعه مدار در نتوانسته سنگاپور سرعت به

 دارای آزاد اياران  منااطق  (.Sadri,2007گیارد)  قارار 

 برخورداری که هستند بااليي رقابتي های بالقوه مزيت

 کافي اعتبارات کارآ و مديريت دولتي، کامل پشتوانه از

 اثرگاذار  بسیار آنها اهداف تحقق میزان در هماهنگ و

 و هاا  همکااری  وجاود  عادم  به دلیل ما کشور است در

 دولتاي،  و خصوصاي  بصاش  باین  الزم های هماهنگي

سارمايه   جاذب  عادم  نتیجاه  در و ضاع  ماديريتي  

 وپااگیر  دسات  مقاررات  و قوانین خارجي، های گذاری

 دسات  الزم موفقیت به نتوانستند آزاد منطقه، مناطق

 عاالوه بار   اياران  آزاد منااطق  احیاای  فرآيناد  يابنددر

 بصاش پررناگ   حضاور  و قاانوني  و ساختاری تغییرات

 الزاماات  و زيرسااختها  باياد  نصسات  گام در خصوصي

هناگ   .(Shirafkan,2012يابند) توسعه و تکمیل اولیه

 اندازه با اقتصادهای نماينده به عنوان سنگاپور و کنگ

 را خاود  توساعه صاادرات   فرآيند کواک، داخلي بازار

 المللاي  پذيری بین آزاد،رقابت تجارت استقرار برمبنای

تاايوان باا اهارم هاای      و جناوبي  کره ها و ژاپن، قیمت

 در جناوبي  کاره  و توسعه صادرات،و نقش دولت ژاپن

 و در )همرقاابتي( رقابت و همکااری  عنصار  دو ترکی 

 و ماالزی  اندونزی، نظیر آسیا شرقي جنوب کشورهای

 پشاتیباني  ارائاه  تايلند باااراوب سیاستگذاری هاا و 

آزاد و  تجاارت  نظاام  استقرار و به صادرکنندگان نهادی

 و خارجي مستقیم گذاری سرمايه کشور این با جذب



 و همکاران رشنودی  ...مناطق آزاد یريپذ رقابت تیموفق یدیعوامل کل ييشناسا
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 عملکارد  ماورد  در تجرباه انادوزی   و صاادرات  توسعه

 قطا  هاای   باه  شادن  مرحلاه تباديل   آزاد به اقتصاد

 Islamic Parliament) اناد  نهاده گام تجاری اقتصادی

Research Center,2016; Sedighi,2004).   شاراي 

 در منااطق  اينگوناه  باا  در قیاس ايران در آزاد مناطق

 ترکیاه  .دارناد  قارار  غیرقابل رقابت وضعیتي در ترکیه

 باه  خاورمیاناه،  منطقه ما در صنعتي رقی  ترين اصلي

 از که يافته دست خود مناطق آزاد در عظیمي توفیقات

 ترکیاه  تجااری  آزاد اطقمنا  .اسات  ماناده  دور ما نظر

 ,Didehvar) دارناد  کشاور  در اقتصااداين  ي مهمنقش

در کشورهاى صنعتى  مناطق آزادترين  از مهم (.2008

توان: بندر هاامبور  در آلماان، لیناز در اتاريش،      مى

مارسى در فرانسه، روتردام در هلناد، سانفرانسیساکو،   

نیامى و نیويور  در آمريکاا و نیاز ناپال در ايتالیاا، و     

سنگاپور،  ،در کشورهاى جهان سومو شانون در ايرلند 

کنگ، کولون در پاناماا، کائوهسایونگ در تاايوان     هنگ

واپن سینون در کره جناوبي، کاناداال و ساانتاکروز در    

از  هندوستان و جبل على واق  در امارات متحده عربي

 تارين  قاديمي  پاذير هساتند.   جمله مناطق آزاد رقابت

افازايش   بارای  مشاص   طاور  باه  که جهان آزاد بندر

 در هاا  روماي  بنادر  شاد،  گاذاری  يهپا ستد و داد حجم

 افازايش  هادف  باا  که بود اژه دريای داالس در جزيره

 يونان،سوريه،شامال  بین مصار،  تجاری مبادالت حجم

 و داد و همااه بااود شااده تاساایس روم و آفريقا،آساایا

 شاد  ماي  انجاام  گمرکاي  حاق  دريافات  بادون  ستدها

(Kamran, 2002 .)آزاد منااطق  حقیقاي  پیشاگام  اما 

 8111 سااال در کااه اساات هااامبور  بناادر تجاااری

 هاای  موفقیت و شده خا  اعطا امتیاز. شد گذاری پايه

 آزاد ايجااد منااطق   به منجر هامبور ، بندر گیر اشم

دانزيک  ،8130 سال در کپنها . گرديد اروپا در ديگر

 و فیادم  ماانگو  ماالمو،  بنادر و 8131 سال در لهستان

 در ماکاائو  و هناگ کناگ   سانگاپور،  در اروپا، تريست

 قبال  تاا  تدريج به که آزادی بودند، بنادر زمره در آسیا

 در آزاد اولین منطقه. شدند ايجاد دوم جهاني جنگ از

 8361 ساال  در کانادال  ناام  باا  و هناد  کشور در آسیا

Eftekhari et al, 2009) شاااااد تاسااااایس

 المللي صنعتي درسطح بین-ناطق آزاد تجاریعوامل کلیدی موفقیت م -3جدول 

کررررره 

 جنوبی

 پسین و پیشین ارتباطات صنعتی،ایجاد توسعه و رشد مرکز نقش رقابت،)ایفای و همکاری عنصر دو

 ای( منطقه توسعه هدف ساختن برآورده و داخلی اقتصاد با مناسب

Eltejaee,2009 

Sedighi,2004 

 انگیزشي ساختارهای ايجاد المللي، بین های قیمت به داخلي های قیمت آزاد،اتصال اطالعات، استقرار تجارت فناوری به اتکا سنگاپور

 بار  فوق العاده تمرکز و يارانه بدون صادراتي اعتبارات عرضه خارجي، و داخلي بازارهای بین تبعیض عدم بي طرف متضمن

 صادرات به معطوف خارجي های گذاری سرمايه جذب

Sedighi,2004 
Sadri,2007 

 ظرفیات ترانزيات   و بنادری  هاای  فعالیات  در بااال  عملیااتي  تاوان  و قدرتمناد  و کاارآ  بناادری  از برخاورداری  امارات

 .الزم زيربناهای و کامل قانونمندیآزاد، بنادر قوانین از استفاده و مناس  های زيرساخت از برخورداریکانتینری،

Khorram,2004 

Eltejaee,2009 

Khalili,2007 
جبرررل 

 علی

 Rahnavard,2009 های مناس  رس بودن نیروی کار ارزان،زيرساختاستراتژيک،در دستثبات سیاسي،تعهد به اقتصاد آزاد،محل 

از  ناشاي  هاای  صارفه  آرام، تحقاق  و ساازنده  خاارجي  های خارجي، سیاست گذاری سرمايه طريق از فني که دانش و فناوری چین

تفکار   ،تغییار آزاد خدمت مناطقتجم ،حمايت مديران ارشد کشور و بسیج امکانات کشور در  از ناشي های صرفه و مقیاس

 ايجااد  و خاارجي  گاذاران  سارمايه  جذب راه در و مقررات قوانین جهاني،تغییر اقتصاد با ملي اقتصادی همسويي و اقتصادی

ديگران،ايجاد فضای مناس  در اقتصااد ملي،همساويي اقتصااد ملاي باا       علم و فناوری ازبرداری  بهرهتوسعه، مناس  فضای

 و مقررات اقتصادی اقتصاد جهاني،قوانین

Khorram,2004 

Eltejaee,2009 

Sedighi,2004 
Borhani,2007 

 فضاای  بهباود  بارای  بهتار  ماديريت  و بیشتر های انگیزش بهتر، ارائه امکانات جهت در گرفته صورت اصالحات هند

 گذاری سرمايه

Eltejaee,2009 

 Hsieh, 2004 های مديريتي توانمندی-0انساني،مناب  -3ولوژی،توسعه تکن-2عملکرداقتصادی،-8 برونئی

هاای حاذف    رکي، قاوانین و مقاررات شافاف، مشاوق    های گم سازی رويه رض، سادهنرخ پايین عوا،دولتي مديريت وری بهره تایوان

 مالیات

Rong-Her et 

al,2011 

 حاال  در و اقتصااد آزاد  حاکمیات  پويا، بسیار خصوصي بصش رشد داخلي، به رو برونگرايانه،بازار های سیاسي،سیاست ثبات ترکیه

  صادرات های قابلیت با صناي  متنوع جهاني، بازارهای با همگرايي

Didehvar,2008 



 8331پايیز ، 3، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

21 
 

پذيری در مناطق آزاد تجاری صانعتي   در زمینه رقابت

 و Zhao تحقیق قابل توجهي وجود ندارد با اين حاال: 

 بررساي نقاش   باه  پژوهشاي  در (2481) همکاارانش 

بناادری   شاهرهای  پاذيری  رقابت ارتقای در پل احداث

کاه   باود  آن از حااکي  پاژوهش  هاای  يافتاه  .پرداختند

ل ديگر،مزيات قابا   شهرهای به نسبت بندری شهرهای

خاارجي   مساتقیم  گاذاری  سارمايه  جذب برای توجهي

 بندری شهرهای جذابیت زمینه ها و احداث پل .ندارند

( در پژوهشي باه  2481) پريانز و سائز. دهد مي ارتقا را

جاذب   منظاور  به اروپا در شهر پذيری رقابت معیارهای

 ايان  هاای  يافتاه  و نتاايج  .پرداختناد  گاذاری  سارمايه 

 هاای  شااخ   باین  کاه  هساتند  آن پاژوهش مؤياد  

 بااا گااذاری ساارمايه باارای جااذب شااده شناسااايي

 معنااداری  ،رابطاه  شاهری  پاذيری  رقابت های شاخ 

در پژوهشاي باا    )( Musterd and Murie .دارد وجود

 سازد؟ انتصاابي  مي رقابتي را شهرها عواملي اه عنوان

 هاای  قابلیت اندکه بر داده انجام المللي بین تجربیات از

 در نیاروی انسااني   هم،ناین  و محلي و ملي حکومت

 و گاذاری  جهت سرمايه در مناس  های زيرساخت کنار

 را شهرها عواملي که عنوان به وکار کس  شروع راحتي

 مطالعاات  میاان  در.است شده ت کید سازند مي رقابتي

 ت گرفتاه  صاور  مطالعاات  باه  تاوان  مي پذيری، رقابت

Onselو Ulengin توساا 
 

بناادی  و تقساایم(2002) 

 ،2رقااابتي ،8کشااورها بااه کشااورهای شااديداً رقااابتي 

 Kaderabkova ،0و شاديداً غیار رقاابتي    3غیررقاابتي 

 فر نظم  .نمود اشاره ( 2005 ) موس و باون و  ( 2005)

 تبیاین  باا هادف   پژوهشاي  (8331) همکاارانش  و

 هاای  مبناای شااخ    بار  ايران شهرهای پذيری رقابت

 نابرابری از پژوهش حاکي نتايج  .دادند انجام اقتصادی

پاذيری   رقابات  هاای  شااخ   از برخاورداری  در شهرها

 .بودند اقتصادی

 

                                                           
1
  Highly competitive countries 
2

  Competitive countries 
3
  Non competitive countries 
4
 Highly non competitive countries 

 مواد و روش ها. 2

شناساايي و اساتصرا     ياافتن  جهات  پاژوهش  اين در

پاااذيری منااااطق آزاد  رقاباااتهاااای اصااالي  مؤلفاااه

 -کیفاي  روش از المللاي ،  صنعتي در سطح بین تجاری

 آن از هادف  و است شده ای استفاده کتابصانه مطالعات

پذيری منااطق آزاد   ها و عوامل رقابت بندی مولفه دسته

 ترکی  فرا از نیز پژوهش اين صنعتي است. در-تجاری

 در قبلاي  هاای  پاژوهش  سیساتماتیک  مرور نظورم به

 منظور، اين است برای شده استفاده پذيری رقابت حوزه

 فراترکی  روش کمک به اين عوامل
 و شده شناسايي1

  آنالیز توصیفي طريق از سپس
1الگويي آنالیز و6

 توس  

 جامعه.است گرديده بندی طبقه MAXQDA افزار نرم

 مقاالت از متشکل تحقیق اين در آماری جامعه :آماری

 معتباری  هاای  پايگااه  ،در شاده  ااپ پژوهشي علمي

 هاای  پايگااه  از اساتفاده  باا  ،پژوهشاگر  هم،ون گوگل

1اساکولر  دسترس)گوگل در ای آنالين داده
 سااينس  ، 

3دايرکاات
84امرالااد ، 

88ابسااکو ، 
 ،82پروکوئساات ، 

83اسپرينگر
( و 81ورلد اينفورما و 80اينترساينس وايلي ، 

 تارنماای  در های مارتب   کتاب اينترنتي وجوی جست

Bookos.orgاندازه مال .هست پذيری رقابت در حوزه 

 اين معني به .است تئوريک کفايت اين در آماری نمونه

 معیاار  و شااخ   ديگار  مقااالت  بیشاتر  بررسي با که

 کفايات  بناابراين ماال    .نباشد حوزه اين در جديدی

 روش در گیاری  نموناه  .اسات  نظاری  اشاباع  نموناه 

 تصادفي غیر شده ماهیت انتصاب های نمونه فراترکی 

 ارزيابي روش با منتص  علمي اسناد گزينش ابزار دارند.

 نموناه  فرايناد  بنابراين است. )کسپ(انتصاب حیاتي و

در  بااالتر  اولويات  حاائز  مقااالت  با فراترکی  در گیری

                                                           
5
 Meta-synthesis 
6
 Descriptive Analysis 
7
 Pattern Coding 

Google Scholar
8

 
9
 Science direct 
10
 Emerald 
11
 Ebsco 
12
 Proquest 
13
 Springer 
14
 Willey Interscience 
15
 Informaworld 
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 کفايات  باه  رسایدن  باا  و آغازشاده  کساپ  متدولوژی

 های بصش ترين اصلي از يکي .پذيرد مي خاتمه تئوريک

 انان،اه  .باشاد  مي ها داده آوری جم  گیری تصمیم هر

 کاار  پاذيرد  صاورت  صاحیح  و منظم به شکل کار اين

 و سارعت  باا  هاا  داده از گیاری  نتیجه و وتحلیل تجزيه

 از پاژوهش  ايان  در .شاد  خواهاد  انجاام  دقت خاوبي 

شده  استفاده گردی وب و ای کتابصانه مطالعه ابزارهای

 هاای  پاژوهش  نقد و شناسايي در متداول رويکرد.است

یات و  موفق بار  ماوثر  عوامال زمینه  در پذيرفته صورت

 عرصاه  در صانعتي  پذيری منااطق آزاد تجااری   رقابت

 معتبر علمي مناب  کارگیری به .است خارجي و داخلي

 مطالعه خارجي، و داخلي پژوهشي علمي نظیر نشريات

 ازجملاه عاواملي   معتبار  انتشاارات  به رجوع و مقاالت

 از يکي .افزايد مي ای کتابصانه مطالعه غنای بر که است

 ايان  در ها داده برای گردآوری مورداستفاده های روش

 ايان  راساتای  در .اسات  ای کتابصاناه  روش پاژوهش 

 و ناماه  کت ،پاياان  به مراجعه بايد با تحقیق،پژوهشگر

پاذيری   رقابات  بر موثر عوامل موضوع با مرتب  مقاالت

 سوابق پژوهشاي  بررسي به صنعتي مناطق آزاد تجاری

 وتحلیال  تجزيه و گردآوری با و پرداخته زمینه اين در

 و بنادی  ياک جما    باه  هاا  پاژوهش  ايان  هاای  يافتاه 

 به دسترسي منظور به ابزاری برسد علمي گیری نتیجه

اطالعاات   و جهاني،رونادها  آمارهای ها داده جديدترين

 هم،ناین  .اسات  منتشرشاده  علماي  مقااالت  آخرين

شاده   اااپ  مقااالت  جديادترين  از روزآماد  اساتفاده 

 شاايان   اسات  کااوی  وب محاسن ازجمله الکترونیکي

 اطالعات مطالا   فناوری روزافزون توسعه با است ذکر

 به پذيری رقابت مسائل خصو  در شماری بي و متنوع

 مطالا   از گازينش  ماا  ماال   بنابراين،رسد مي ااپ

 اساتروايي  موثق های داده و معتبر مقاالت به رجوع
8
 و 

 پاياايي 
 پاژوهش  روش در متاداول  واژگاان  ازجملاه 2

 در واژگاان  اين تعري  و ماهیت اما شوند؛ مي محسوب

 برخاي  اصوالً است متفاوت کمي و کیفي پژوهش روش

 کیفاي  پاژوهش  در کاه  باورناد  بر ايان  پژوهشگران از

                                                           
1
Validity 

2
Reliability 

 اساات موضااوعیت فاقااد پايااايي و روايااي مفاااهیم

(Ghasemi et al,2011) به غالباً روايي واژه،وجود بااين 

 گیاری  اندازه ابزار از حاصل نتیجه وسقم صحت معنای

 کس  قابلیت گیری اندازه ابزار ،پايايي آنکه حال .است

 برای پژوهش اين در استآزمون  تکرار درمشابه  نتايج

 اگر ايان  .است استفاده شده کاپاکوهن ضري  از پايايي

 مقادارش  باشاد  داشاته  %64از بیشاتر  مقداری ضري 

 تا صفر بین کاپا ضري .است قبول قابل و اعتبار دارای

 شاود  ماي  بیاان  درصاد  صاورت  باه  و اسات  متغیر يک

(Gwet,2014) . 

 
 (Ghasemi,2013آمار کاپا ) محاسبه در توافقي جدول -0جدول

   پاسخ دهنده نخست

پاسخ دهنده دوم  بله خیر جمع
 

M1 B A بله 
M0 D C خیر 

N N1 N0  جم 

 

 نشاان  c و b و توافاق  دهناده  نشان a و d پارامترهای

 .اسات  دهناده  پاساخ /متن دو میان توافق عدم دهنده

 احتمال درصد و p0= a+d شده مشاهده توافق پارامتر

 (8رابطه ) :زير رابطه از انتظاری توافق

      
     

    
 

  

 میزان ، Pe و شده مشاهده توافق میزان ، Po آن در که

 تا صفر عددی بین ،کاپا مقدار .است انتظار مورد توافق

 باشد، نزديکتر يک عدد به آن مقدار هراه و است يک

 ,Hajipour)مرورگران اسات  بین بیشتر توافق از نشان

 باین  نمارات  همبساتگي  و ثباات  ضاري   اين.(2017

را  موضاوع  ياک  مصتلا   ارزياباان  يا کنندگان مشاهده

 کااربرد دارد  کاپا زماني.(Downing, 2004سنجد) مي

 اناد  ياا  دو مشاابهي توسا    افاراد  روی بر ابزار، يک

 دست ابزار مورد در کلي توافق در راستای گر مصاحبه

 کاپاا  شااخ   پاژوهش،  اين در(.Webb, 2006) يابیم

 باین  توافاق بااال   دهناده  نشان که شد محاسبه 0,712

 و مطالعاه  10 پژوهش،تماامي  اين در .است مرورگران

http://www.nowavari.ir/?_action=article&au=219791&_au=Bahman++Hajipour
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 خبرگاان  توس  کیفیت نظر احصا شده،از های شاخ 

 مطالعات در اعتبارسنجي هراند نحوه.است شده تايید

 ماورد  آن،اه  اماا  اسات،  بحاث  مورد فراترکی ، کیفي

 باه  ياا  است،اعتبارسانجي  بیشاتر پژوهشاگران   اجماع

 Norouzi etاست) مطالعات اين کیفیت کنترل عبارتي

al, 2014.)باا معیارهاای   نتايج اعتبار از اطمینان برای 

 مقبولیت شامل الزم های بررسي کیفي، پژوهش خا 

 2تائیاد  قابلیات  خبرگان(و توس  بازنگری های )روش 8

 صورت )استفاده از خبرگان به منظور بازبیني و تايید(

 هاای  پاژوهش  انجاام  اماروزه ؛ پاژوهش  روش .گرفات 

 موضوع يک در شده انجام تحقیقات عصاره که ترکیبي

 پژوهشگران فراروی علمي و مند نظام به شیوه را خا 

 يافتاه  گساترش  روزافازون  طاور  باه  دهاد،  ماي  قارار 

و  ترکی  بررسي، منظور به که هايي روش از يکي،است

 ساال  اناد  در گذشاته  هاای  پاژوهش  شناساي  آسی 

 طور به که است 3مطالعه فرا است شده معرفي گذشته

( تحلیل فرا قسمت اهار از کل
 محتوای کمي تحلیل0

1،فراروش)اولیه مطالعات
 مطالعه شناسي روش تحلیل( 

6نظری فرا ،)اولیه های
 هاای مطالعاات   نظرياه  تحلیل(

1ترکی  فرا ،)اولیه
 مطالعاات  محتاوای  کیفاي  تحلیل(

 در.(Bench & Day, 2010) است شده تشکیل )اولیه

 .اسات  شاده  کارگرفته به فراترکی  روش پژوهش اين

 از شاده  هاای اساتصرا    يافتاه  و اطالعاات  فراترکیا  

 را مشاابه  و مارتب   موضاوع  باا  ديگار  کیفي مطالعات

 بارای  ماوردنظر  ی درنتیجاه، نموناه   . کناد  مي بررسي

 ارتباط اساس بر و منتص  کیفي مطالعات فراترکی ،از

 عباارتي،فرا  باه  شاود  مي تشکیل سؤال پژوهش با آنها

 مطالعاات  اصالي  هاای  داده تفسایر  ترکیا   ترکیا ، 

 .است منتص 

 که است آن مستلزم فراترکی ؛ترکی  فرا انجام مراحل

 ساند  باه  نسابت  را عمیقي و دقیق بازنگری پژوهشگر

                                                           
3
Credibility 

4
Confirmability 

1
Meta-Study 

2
Meta-Analysis 

3
Meta-Method 

4
Meta-Theory 

5
Meta-synthesis 

 قبلي های پژوهش های يافته و دهد انجام مورد مطالعه

 و بررساي، ابعااد   ايان  درگذر،کند ترکی  يکديگر با را

 . شاود  ماي  بهتر بازنمايي مسئله در مکنون های مؤلفه

 يک هر از نتايجي بیش بازنمايي به فراترکی  بنابراين

 باروساو  و سندلوسکي کند مي کمک قبلي مطالعات از

 اناد  داده ارائاه  منظاور  به اين را ای مرحله هفت الگوی

Sandelowski, 2007).) 

 ساؤال  نصساتین  :پاژوهش  سؤال تنظیم .نصست گام

1ایازی  ااه  فراترکی  شروع برای
 پاژوهش  در.اسات  

پذيری مناطق آزاد  بتعوامل کلیدی موفقیت رقا حاضر

 ساؤال  ماورد  المللاي  صانعتي در ساطح باین    تجااری 

 ؟3کساي  اه نظیر هايي  ادامه سؤا در .است قرارگرفته

84وقت اه
88اگونه و 

 .شود مي طر  

 ايان  در :مناد  نظاام  صاورت  به متون بررسي .دوم گام

 مقااالت  جستجوی سیساتماتیک  به پژوهشگر مرحله

کناد   ماي  تمرکاز  مصتل  علمي مجالت در منتشرشده

 ،و  کند مي گزينش را کلیدی مرتب  پژوهشگر کلمات

کناد،   مشاص  ماي   را منتصا   جستجو، مطالعاات  با 

 بارای  نیاز  را جديادی  جساتجوی  های واژه هم،نین

 .کند مي شناسايياينترنت  در جستجو

 ابتدای در :مناس  مقاالت انتصاب و جستجو .سوم گام

 آياا  کاه  کناد  مشص  ماي  پژوهشگر جستجو فرايند

 يا باشد مي پژوهش سؤال با متناس  شده يافت مقاالت

 ماورد  باار  انادين  مقاالت منتص  منظور بدين .خیر

 هار  در پژوهشاگر  گاام،  ايان  رد. گیرد مي قرار بازبیني

 کاه  کناد.ابزاری  ماي  رد را از مقااالت  تعدادی بازبیني

 پاژوهش  اولیاه  مطالعاه  کیفیات  ارزيابي برای معموالً

 باا  متاون،  کدگاذاری  از پیش .شود مي استفاده کیفي

روش  شادند  فیلتر اسناد ،82کسپ متدولوژی گیری بهره

 شاخ  اساس بر . ( 8شکل(است کسپ حیاتي ارزيابي

 پاژوهش،  پژوهش،طار   منطق پژوهش، اهداف کسپ

                                                           
6
What 

7
who 

8
When 

9
HOw 

10
CASP: Critical Appraisal Selection Process 
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 پاذيری،  انعکااس  هاا،  داده آوری جما   بارداری،  نمونه

 روشن وتحلیل،بیان در تجزيه دقت اخالقي، مالحظات

 در .گیارد  مي قرار موردبررسي پژوهش ارزش ها، يافته

 ابازار  طرياق  از مقااالت  فیلتار  از حاضر پاس  پژوهش

 تعاداد  تئورياک  اشاباع  باه  رسایدن  اساس بر و کسپ

 .رسید10عدد  به ها نهايي مقاله

 

 پرسشها  پارامترها

) What) منااطق آزاد   پذيری رقابت های مؤلفه چررره 

المللاي   صنعتي در سطح بین-تجاری چیزی

 اند؟ کدم

(When)محدودیت 

 زمانی

پاذيری منااطق آزاد    رقابت ااراوب

 المللاي  صنعتي در سطح بین-تجاری

 چگررونگی (How) است؟ اگونه

 انجام

 

 

 

 ازفرآيند فیلتر مقاالت ای خالصه. 8 شکل
 

 

 

 مذکور؟ منابع در شدهیافت منابع تعداد

N=415 

 شده؟ غربال هایچکیده کل

N=204 

 عنوان؟ علت به شدهرد منابع تعداد

N=211 

 ؟اولیه مقاالت تعداد

N=95 

 شده؟ بررسی محتوایمنابع  کل

N=161 

 چکیده؟ علت به شدهرد منابع تعداد

N=43 

 ؟محتوا به شدهرد منابع تعداد

N=66 

 ؟مقاالت صنایع غیرمرتبط تعداد

N=21 

 ؟نهايي مقاالت تعداد

N=74 
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 نتایج. 3

 و اساناد  گازينش  از پاس  :نتاايج  استصرا ،اهارم گام

 متاون  از کدها استصرا  به برگزيده،نوبت های گزارش

 ماوردنظر  تحقیاق  ساؤاالت  کدها استصرا  برای،است

 :از اند عبارت ی تحقیقپرسشها .باشد مي

 پذيری منااطق   رقابت کلیدی موفقیت عوامل

 کدامند؟ المللي صنعتي در سطح بین آزاد تجاری

 پاااذيری منااااطق آزاد  رقابااات اااااراوب

 است؟ اگونه المللي صنعتي در سطح بین تجاری

 در کاد  8431حاضار  پژوهش در که است ذکر به الزم

 از .شاد  شناساايي  ارجاعي ای دی کیو مکس افزار نرم

 کد 210 درمجموع فراواني گرفتن نظر در با حیث اين

 شناساايي  کادهای  میاان  در،شاد  استصرا  فراواني با

ثباات   ،ارجاع( 33کارگیری مديران متصص ) به شده،

 30مبتناي بار داناايي)    اقتصادی و شکل گیری اقتصاد

هاااای خاااارجي  ارجاع(،ثباااات سیاساااي و سیاسااات

 ارجاااع(، 34بسااترهای نهااادی) ارجاااع(،33سااازنده)

اجاارای رويکردهااای مبتنااي باار فناوری،شايسااتگي و 

ه و ارتباط موثر ارجاع(،همکاری هوشمندان 21ساختار)

 ارجاع(،همسويي اقتصاادی  20المللي) با بازارهای بین

ساازی اساتراتژی    (، پیااده 23جهااني)  اقتصااد  باا  ملي

مبتنااي رقااابتي  هااای اولويااتهمرقااابتي و تعیااین  

 ،ارجااع( 83عملکرد) ،مديريت (28های رقابتي) برمزيت

 .بود شده شناسايي کدهای ترين مهم زمره در

 در ؛کیفي های يافته ترکی  و وتحلیل تجزيه،پنجم گام

 از و شاده  عوامال اساتصرا    تمام حاضر،ابتدا پژوهش

 ساپس  شود مي گرفته نظر در کد عنوان به را مطالعات

 ياک  در ها آن کدها، از مفهوم هريک گرفتن نظر در با

 مفاهیم ترتی  اين به شود مي بندی دسته مشابه مفهوم

 بندی دسته مبنای .شود مي داده شکل های پژوهش تم

 مصتلا  باا   کادهای  تشاابه  میزان برحس  کدها اين

 مشااهده  را کدگاذاری  از ای نمونه زير در است يکديگر

 آورده عنوان نموناه  به کد تعدادی تم هر در .کنید مي

 .است شده

 عناوان  تحات  کاپاا  ضاري  ؛کیفیت کنترل :ششم گام

8دروني پايايي ارزيابي مال 
 شاود ،جهات   ماي  ياد نیز 

 قارار  خبرگاان  از يکي اختیار در نتايجکیفیت، ارزيابي

2کاپا شاخ  وسیله تا به گیرد مي
 قارار  مورد بررساي  

 ضاري   ايان  باورند انان،اه  اين بر پژوهشگران .گیرد

 .است دارا را خوبي مقدار ضري  اين باشد، باالتر 6/4از

 وجاود  گوياای 1/4 از کمتر ضري  معناداری هم،نین

 شااده بررسااي سااند دو میااان کدگااذاری رابطااه

 يکي میان کدينگ توافقي جدول معرف 6است،جدول

 و است؛ متون از يکي خصو  در نگارنده و خبرگان از

 کاپاا  ضري  مقدار و 444/4معناداری  عدد به توجه با

 گیرد. مي قرار موردپذيرش شاخ  (،اين182/4)

                                                           
1
 nterior Reliability 

2
 Kappa 
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(، 30)ثباااات اقتصاااادی     

اساااتراتژی همرقاااابتي  

 ،توسااااااااااااعه( 24)

پیشارو   صنعتي،ارتباطات

اقتصااااد  و پسااارو باااا

 تحقااق اهاادافداخلي،

ای،  منطقاااه توساااعه

آزاد،تعهد  استقرار تجارت

(، 2بااااه اقتصاااااد آزاد)

 ملي همسويي اقتصادی

، (28)جهااني  اقتصااد  با

قاااااوانین و مقاااااررات 

عملکارداق (،84)اقتصادی

 ،ساز وکارهای( 1تصادی)

مالي،عوامااال  تااا مین

 هاای  شااخ   خاارجي، 

 عینااااااااااي 

(،شاخ  های 1عملکرد)

ذهنااي عملکرد،اااابکي، 

 اولويتهاااایتعیاااین 

 ،(24)رقابتي

 

هاای   (،مشوق1صادرات) به معطوف خارجي های سرمايه گذاری جذب بر تمرکز

 پاذيری ،اتصاال   رقابات  جهات  وسای  مالیااتي   هاای  (،معافیت3گذاری) سرمايه

در دساترس باودن   ،صادراتي المللي،اعتبارات بین های قیمت به داخلي قیمتهای

صنعت،موضاا  يااابي (،ساختار81ساارمايه و اعتبااارات) (،81نیااروی کااار ارزان)

 گاااذاری (جاااذب سااارمايه 1(، انااادازه باااازار) 1) زنجیره ارزشرقاااابتي،

 هاای  مزيات  شاامل  نارم،  های ( ، انگیزه80گذاری داخلي) (،سرمايه22خارجي)

 کاالن  اقتصاد های سیاست يکنواختي و تجاری،ثبات خا  امتیازات و مالیاتي

 ( ، کارآماد 1دخالات بصاش دولتاي)    (،کاهش82ارز ) نرخ و 83)مالي و پولي(

المللاي   باین  معتبار  هاای  باناک  شعبه از ايجاد و ای بیمه و بانکي سیستم کردن

 استاندارد، بازار استراتژيهای(، 81گذاری) سرمايه فضای بازدهي و (،امنیت80)

 بانکي تسهیالت ،ارائه هزينه بر مبتني استراتژيهای شرکتي ؛ ای منطقه محلي،و

 هاای  (، تشاکیل شارکت  88) فناي  و اقتصاادی  توجیاه  باا  طرحهاای  باه 

 (،3مناسا )  نقادينگي  و مالي امکانات (1داخلي) مالي ،ت مین (83اندملیتي)

 از مقیااس،و  ناشاي  های صرفه (،تحقق6قوانین متناس  با الزامات مناطق آزاد)

رشاد   باه  رو باازار  گاذاری،  سارمايه  فضاای  تجما ، بهباود   از ناشي صرفه های

 باازار  (،1،ناوع باازار)   (0گاردش موجاودی)   ( و1فاروش)  بازگشت (،1داخلي)

 بصش (،3گذاری ) سرمايه های درخواست به رسیدگي در (، تسري 1المللي) بین

 قابلیتهای با (، صناي  متنوع83اقتصاد آزاد) (، حاکمیت82پويا) بسیار خصوصي

 بهادار اوراق بورس و کاال بورس معرفي و (، تقويت3عملیاتي) کارآيي صادرات،

 حقاوق  از معافیتهای حذف مالیات، نرخ پايین عوارض، مشوق (،1المللي ) بین

 هااای شاارکت فراهم بااودن ارز، وجااود پااول، ارزش (،ثبااات1گمرکااي)

 (، اگاونگي 6)بنیاة تولیادی   پیشانهادی،  ای، صاناي   هاای تعرفاه   حمايتفعال،

،توجاه باه مزيات    خلق مزيت وضعیت کشورها در زمینة مراحل رشد اقتصادی،

(،منااب   3مصارف داخلاي)   بازارهاای  باه  ديکي نز،(83مزيت رقابتي) (،1نسبي)

 (،1اقتصاادی)  آزادساازی هاای تولید،  ،بازارهای پاولي و مالي،هزيناه  (3)انساني

( 2اقتصاادی)  اماور  دولتاي در  مداخالت کاهش ضروت (و1) خصوصي مالکیت

مبتني  اقتصاد گیری شکل (، و2منطقه) در ارز و سرمايه انتقال و نقل آزاد ،حق

 فوروارديناگ،  و اقتصادی، بانکداری يکپاراگي جهت در حرکت (،30دانايي) بر

 استراتژيک، مزيت ايجاد و ،سودآوری،سهم بازار،نوآوری، کاراييصنعت پیشرفته

 و......... منطقه کارهای و کس  بلوغ و تعالي ،مرتب  صناي  و ها خوشه بلوغ
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محاااااال  انتصاااااااب

(،مکاااان 0اساااتراتژيک)

 (،دسترسااااي1يااااابي)

بازارهااای  بااه فیزيکااي

 و ای منطقااه محلااي،

 (0جهاني)

 

 از استفاده (،6های جغرافیايي) خدادادی و جذابیتمناب  (،88استراتژيک) مکان

کشاورها از نظار    موقعیات  (،3)آزاد مناطق گردشگری های جاذبهطبیعي، مناب 

 (1مناااب  طبیعااي و جغرافیااايي) و جغرافیايي؛برخااورداری از مناااب  طبیعااي  

(، 0(،تعااداد همسااايگان)3(،موقعیاات ترانزيتااي)6هااای ازاد) ؛دسترسااي بااه اب

 منطقه بازار به (، دسترسي3درست) مکاني تولیدکنندگان،موقعیتدسترسي به 

 گرايي (ماهیت منطقه82ای) منطقه  های قابلیت المللي، بین و
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(، 33ثباااات سیاساااي) 

 خااارجي سیاسااتهای

 ساااااااااازنده و

(،همکااااااااری 33آرام)

 کشورهای با هوشمندانه

 ايااان در موفاااق

 (، پیوناادبا22عرصااه)

 (، 22المللي) بین بازارهای

 

 

ل فسااد، ثباات سیاساي و قادرت     قاانون،کنتر  (، حاکمیات 3المللي) بینرواب  

 (،مناسبت های3) مناس  سیاسي فضای و همه جانبه ثبات(،81گیری) تصمیم

 در ثباات  و سیاسي تمرکز و داخلي ،ثبات (6بین المللي) (،رواب 1المللي ) بین

 و صالح  از (،برخاورداری 1تشانج )  از دور باه  سیاساي  (، فضاای 80قاوانین) 

(، 83المللاي)  باین  تعهادات  رعايات  و کام تشانج   المللي بین رواب  (،3آرامش)

 قواعاد  و قاوانین  باه  (، پايبنادی 3) متمرکاز  مديريت قدرت و انسجام داشتن

 بازارهاای  (ارتبااط ماوثر باا   3سیاساي)  ثباات  (،تانش زداياي و  1المللاي )  بین

 (، 86المللي) بین
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 مناسا   فضاای  ايجااد 

(،شراي  زندگي 1توسعه)

،شاااااراي  مناسااااا   

، (،شاااهرت1فرهنگاااي)

 (،3حماايتي)  خادمات 

باورهاااااا و شاااااراي   

(،يکپارااه  88اجتمااعي) 

سااازی فعالیااات هاااای  

 (84فرهنگي و اجتماعي)

 

 و داخلاي  بازارهاای  باین  ، عادم تبعایض   (1انگیزشاي)  سااختارهای  ايجااد 

 فضاای  (، ايجااد فضاای مناسا ، بهباود    0تفکر اقتصاادی)  (، تغییر1خارجي)

 در نظار  اجمااع  داشاتن  ،زمان مناسا   (،1محیطي) عوامل(،0گذاری) سرمايه

 و مجرياان  (، همااهنگي 1آزاد) منااطق  گساترش  و ايجااد  هادفهای  زمیناه 

هااا جهاات  سااازی فعالیاات (،يکپاراااه3مناساا ) همگاااني (،خاادمات1مااردم)

 (، فضاای 88ماردم)  مشاارکت  (، جلا  84تاثیرگاذاری در حاوزه فرهنگاي)   

(،مشاارکت همگااني بارای بهباود فضاای روناق و       0مساعدحقوقي و اجتماعي)

توساعه   شاهری  ،محی اجتمااعي  زنادگي  و کاار  بااز  فضاای  (، ت مین1توسعه)

بهباود  (،1آزاد) منااطق  اهاداف  ماورد  در نظر اجتمااع  وق( ،اجماع و تف6يافته)

روناق و   بارای ايجاد شراي  و اااراوبي  (،3)سطح استانداردهای زندگي و رفاه

دسااتیابي بااه اسااتانداردهای باااالی زناادگي و رفاااه   (،6در جامعااه) کامیااابي

 (  اجماع يا اتفاق آراء82)اجتماعي
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فنااااوری  اتکاااا باااه 

(، 83اطالعاااااااااااات)

 بناادری  از برخاورداری 

(، 88قدرتمنااد) و کااارآ

(، 3تاسیسااات زيربنااايي)

هااااااای  زيرساااااااخت

 ( زيربناهاای 81مناس )

توسااااعه  صاااانعتي

بسترهای ايجاد (،3يافته)

(، 34)بهینااااه نهااااادی

 بار  مبتناي  رويکردهای

()فنااااوری 86فنااااوری)

 (21) رقابت پذيری

(، 1کاانتینری)  (، ظرفیات ترانزيات  6بنادری)  فعالیتهاای  در باال عملیاتي توان

،توساعه   اساناد الکترونیکاي   ی سیستم توسعه، (82)بهتر (، امکانات80فناوری)

(، 1صاناي  باا تکنولاوژی بااال)    (، 0تقويات زيرسااخت)    تکنولاوژی، تساهیالت  

 و ريلاي  شابکه  (6تکنولاوژی تولیاد و اطالعاات)    (،1هاای اطالعااتي)   باناک 

،توسعه (88دولت در زيرساخت) (، بودجه83تسري  زيرساخت) ای،تقويت و جاده

 (،1فنااوری)  ساصت افازاری، انتقاال    تجهیازات  و امکانات و ابزارهاا، امکاناات  

انارژی،   و بارق  آب، مطمائن  منااب   خاوب،  ارتبااطي  و حمل ونقال  تسهیالت

 فاراهم  شامل سصت، های دريايي، انگیزه زمیني،حمل ونقل فرودگاه، ارتباطات

 فیزيکي، (زيرساخت6تولید) برای ضروری خدمات و فیزيکي زيربناهای نمودن

ناوآوری،   و علماي  سارمايه،  باازار  اداری، ارتباطاات،  و اطالعاات  شاهری،  رفاه

 رقابت تقاضا و زمینه شراي  و بازارها زيرساخت
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سی
 و 

ت
دول

ت،
ری

دی
م

 

 وری بهاره ،کارا  مديريت

ماااااديريت دولتاااااي،  

برنامااه سیاسااتگذاری و 

مطالعاااات  (،1ريااازی)

امکاااااااااااااااااااان 

شاااافاف سنجي،تسهیل،

 اصاااال  و ساااازی

 رويکردهاای (، 3قوانین)

 شايسااااتگيبر مبتناااي 

)سازمان يادگیرنده و بنچ 

 مارکیناااااااااااااااک(

هااااا و  (،حماياااات21)

 ماديران  کاارگیری  (،باه 83کامال)  (، قانونمندی1آزاد) بنادر قوانین از استفاده

(، 84(،بسیج امکاناات کشاور در خادمت منااطق)    1فني) (،دانش33متصص  )

(، 83گااران، مقااررات انگیزشااي ) و مقررات،بهااره از علاام دي قااوانین تغییاار

 اجرای و قوانین اجرای بر نظارت (،1آزاد ) مناطق سازی سازی و اابک کواک

توساعه منااب     (،3گراياناه)  بارون  هاای  (،سیاسات 6) عملیااتي  بودجاه ريازی  

سازی  ساده (،81(،توانمندسازی کارکنان)81(، توانمندسازی مديران)84انساني)

 و آماار  (،86مااهر)  کاارگر  (،84(، قوانین و مقررات شفاف)1های گمرکي) رويه

 در دولت، خدمات قانوني گذاری، پشتیباني خ  مشي و اجرايي اطالعات،الزامات

 (80يادگیری،بازارياابي،نوآوری)  اماد، کار اجراياي  هاای  نجهااني، ساازما   سطح

 سازمانهای درآمد وابستگي (، کاهش83(، سهولت کس  وکار)81کارايي دولت)

و مديريت  ارزيابي برای مشص  (، استانداردهای2واردات) محل از آزاد مناطق

( 2رسااني)  خادمات  و دهاي  خادمات  (،ارتباطاات، 83آزاد ) منااطق  عملکارد 

Rong-Her,2014.,Rong 

etal ,2011.,Hsieh,2004., 
Yücer  & 
Siroën,2014.,Porter,199

8.,Clark,2000.,Ambasth

a,2002.,Porter 

,1990.,Bagchi,2001.,Ch

o,2002., 

Wakelin,1998.,Milan,19

98.,Dess,2003.,Cho,200

2.,Hamalainen,2003.,Le

e,2000.,Heng,2005.,Whi

te 

&Griffith,1997.,Ghanim

ifard, 

2005.,Zonour,2005.,Sedi
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سیاسااااااااااااااتهای 

افزايااي در  مها ،(1)دولات 

 بازارهااا، هااا،بنگاه میااان

 ساازی  يکپارااه  ،دولت

هااااااااا،  فعالیاااااااات

 جهت گیریسازماندهي،

اساااتراتژيک، حمايااات  

مااااااديران ارشااااااد  

 بااا همگرايي،کشااور

 استفاده جهاني، بازارهای

هااای اناادازه  شاااخ  از

 مناب  در عملکرد گیری

 تعیاین جايگااه   انساني،

 اساناد  در آزاد منااطق 

 کشور، تعیاین  ای توسعه

 منااطق  اهاداف  اصاولي 

اثربصش از  استفاده آزاد،

 های محیطي فرصت

 

 راهباردی  سند (،تنظیم1آزاد) مناطق از ملي مديريت پشتیباني و رويه وحدت

 نظارت اجرا، ( ، همزماني3نیازها) بندی (، اولويت82تجاری) آزاد مناطق توسعه

(، 0آزاد) منطقاه  در بوروکراتیاک  هاای  جنبه فاقد اداری سیستمبهره برداری، و

 متصص  نیروهای رزش افزوده، جذبا و قانون آزاد مناطق اداره قوانین اصال 

 نیاروی  تربیات  و ( آماوزش 81آزاد) منااطق  در کاارآفرين  مديران و کارآمد و

 بهاره  هاای  انساان  ، وجاود (22همرقاابتي)  (،3)(،مشتری21متصص ) انساني

 باین  در مناسابي  ملي،تعاادل  محای   عوامال  باا  ور،حمايت قانوني، هماهنگي

(، 81راهباردی)  طراحاي  و برناماه ريازی اساتراتژيک    داخلي، ساختار نیروهای

ساازگاری  آزاد، منااطق  ماديريت  (، اگاونگي 21مناسا )  وساختار سازماندهي

 محای   و ويژگیهاای  ملاي  کاالن  محای   بین (، تعامل0فرآيندهای مديريتي)

بازار وعملیاات،   حوزه در تاثیرگذاری جهت ها فعالیت وظیفه ای،يکپاراه سازی

 ، بیني پیش

 

ghi 

,2004.,Sadr,2007.,Shiraf

kan,2011.,Rafie,2008.,H

afeznea,2011.,Taghizade

h,2010.,Zenis et al, 

2001.,Booth,2005.,Mout

inho, 

2002.,HolsaPPle,2001.,

Eltejaee,2009.,Sedighi,2

004.,Borhani, 2007., 

Khorram ,2004., 

Rahnavard, 2009., 

Khalili, 2007., Sadri, 

2007., Eftekhari et 

al,2009.,Taghvi,2010.,K

arimikia 

&Moghdam,2012.,Azize

yanfar& 

Ghasemi,2006.,Badri,19

96.,Kivani, 

2012.,Hafeznea,2011 

.,Rahnavard,2011.,Islam

icParliament Research 

Center ,2016.,List 

,2002.,Armesh 

,2007.,Rahbar  ,2014., 

Mamipour et al, 

2014.,faizi,2000.,Ehsand

ar,2009.,Mirzaei ,2007., 

Tahaghoghi 

,2006.,Sammeti,2007.,L

atifi,2005.,Mohamadirad

,2007.,Guogerdchian,20

09.,Rafie,2008.,Mousaie

,2007.,Khatami,2013.,T

ari,2005.,Saedi,2006.,As

fia,2005.,Jabbarzadeh,2

007.,Eslamnia,2011.,Za

mmani,2012.,Shaddel,2

006.,Ghabezi,2012. 

 
 متون از يکي کدگذاری در خبرگان از يکي و پژوهشگر میان توافق آزمون -6 جدول

معنااااااااااااااااداری    برآورد   برآوردی معیار انحراف مقدار معتبر مشاهدات تعداد

 (Sigبرآوردی)

 0/000 4/113 0/155 0/712  کاپا توافق درجه

 

 گیری بحث و نتیجه. 4

 از حاصال  نتاايج  خاتماه  درهاا؛   گام هفتم ارايه يافتاه 

عواماال کلیاادی موفقیاات مناااطق آزاد     فراترکیاا 

خروجاي نارم افازار مکاس      قالا   در صانعتي  تجااری 

 در کاه  طاور  هماان  (2)شکلاست شده ارائه ای دی کیو

پاذيری   بارای تحقاق رقابات    کنیاد  ماي  مشااهده  مدل

 باياد  المللي صنعتي در سطح بین-اطق آزاد تجاریمن

  هاای  مؤلفاه  ،اقتصاادی   هاای  مقولاه )عاد بُ شش هر به

http://jmsd.atu.ac.ir/?_action=article&au=25065&_au=kamran++faizi


 8331پايیز ، 3، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

01 
 

گیاری   سیاسي و قدرت تصمیم  های مؤلفه جغرافیايي،

بساترهای   ،اجتمااعي و فرهنگاي   هاای  مؤلفه سیاسي،

 هام  طاور  به (و مديريت،دولت و سیاستگذاری نهادی

 منجر بعد، دو يا يک روی به تمرکز و شود توجه زمان

صانعتي در   اطق آزاد تجااری پذيری من رقابت تحققِ به

 .شود المللي نمي سطح بین
 

 

 صنعتي در سطح بین المللي-ای:عوامل کلیدی موفقیت مناطق آزاد تجاری-دی-کیوخروجي نرم افزار مکس  -2شکل 
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هااای  اقتصااادی و مااديريت  مقولااه -8 

 اقتصادی
2- 

ت 
در
ااا
اا
 قا
ي و
ااا
اا
سا
سیا یم
صم
ت

 
ي
اس
سی
ی 
یر
گ

 
 کارگیری مديران متصص  به

 داناييگیری اقتصاد مبتني بر  شکل

 گذاری جذب سرمايه و امنیت سرمايه

 های خارجي سازنده سیاست

ساااازی رويکردهاااای مبتناااي بااار   پیااااده

 فناوری،شايستگي و ساختار

3-
ت
ري
دي
ااا
م

 
 و 
ت
ااا
دول
،

ی
ذار
تگ
اس
سی

همکاااری هوشاامندانه و ارتباااط مااوثر بااا     

 المللي بازارهای بین

 سازی استراتژی همرقابتي پیاده

0 های رقابتي رقابتي مبتني برمزيت های اولويت
ی 
ها
تر
ااا
اا
بس

ی
اد
نه

 جهاني اقتصاد با ملي همسويي اقتصادی 

 مديريت عملکرد

-1 مکان يابي استراتژيک 
ي
یاي
راف
جغ

 

هااای فرهنگااي و   سااازی فعالیاات  يکپاراااه

 اجتماعي

 سازی توسعه اجتماعي و فرهنگي نهادينه

 های اجتماعي و فرهنگي مولفه-6

 المللي صنعتي در سطح بین-اطق آزاد تجاریپذيری من مدل ارائه شده برای رقابت -3شکل 

 

 کلیادی  عواملپذيری و  رقابت بحث اهمیت به توجه با

صانعتي در   -یپذيری مناطق آزاد تجار رقابت موفقیت

 هاای  مادل  پاذيری،  رقابت مفاهیم به المللي سطح بین

 طور به پذيری رقابت به رسیدن های راه و پذيری رقابت

 باه  هايتاٌن و شد پرداخته موضوع ادبیات در ای گسترده

پاذيری   رقابات  موفقیات  کلیادی  عوامال  بررسي و ارائه

 المللااي صاانعتي در سااطح بااین مناااطق آزاد تجاااری

 کاه  ابیميا  درماي  موضاوع  ادبیات مرور با.شد پرداخته

پاذيری   رقابات  ابعااد  و هاا  شااخ   تعیین در مطالعات

 نرسیده اجماع يک به المللي مناطق آزاد در سطح بین

موثر عوامل  و ها شاخ  از محدودی تعداد مقاله هر اند

صاانعتي در سااطح  باار موفقیاات مناااطق آزاد تجاااری

 ايان  در اسات،بنابراين  کارده  مشاص   را المللاي  باین 

 و بررساي  باه  ترکیا   فار  روش از استفاده با پژوهش

 موفقیاات کلیاادی عواماال هااای شاااخ  آوری جماا 

صانعتي در ساطح    پاذيری منااطق آزاد تجااری    رقابت

 و مقاله 10 بررسي با و پژوهشي پیشینه در المللي بین

 پاژوهش  در.شاد  پرداختاه  تئورياک  اشاباع  به رسیدن

 ارجااعي  MAXQDA افازار  نارم  در کاد  210 حاضار 

 کادهای  از برخاي  اسات  ذکار  باه  الزم شاد  شناسايي

 حیث اين از .بود فراواني اندين دارای شده شناسايي

 فراواني با کد 8431درمجموع فراواني گرفتن نظر در با

 شناسااايي کاادهای میااان در شااد اسااتصرا 

کارگیری ماديران متصصا ،ثبات اقتصاادی و     بهشده،

سیاساي و  شکل گیری اقتصاد مبتني بر دانايي،ثباات  

های خارجي سازنده،بسترهای نهادی و اجرای  سیاست

 پذيری مناطق آزادرقابت

صنعتي در سطح تجاری

 الملليبین
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باااار فناوری،شايسااااتگي و  رويکردهااااای مبتنااااي

ه و ارتباط موثر با بازارهای ساختار،همکاری هوشمندان

سازی اساتراتژی همرقاابتي و تعیاین     المللي،پیاده بین

، هااای رقااابتي رقااابتي مبتنااي برمزياات هااای اولوياات

جهاني،ماديريت   اقتصااد  باا  ملاي  همسويي اقتصاادی 

 تارين  به عناوان مهام   يابي استراتژيک و مکان عملکرد

 عوامال  شناساايي  از بعد.بودند شده شناسايي کدهای

 و موضوع پژوهشي پیشینه به با توجه محقق )متغیرها(

 بنادی  طبقاه  باه  اقادام  فاردی  و خالقیات  سالیقه 

 در و با تم 13 در را کدها و نمود کدهاها و  ها،تم مقوله

 طبقاه  فراواني با تم 210درمجموع فراواني گرفتن نظر

 موضوع، پیشینه بررسي با و محقق نظر شدندبه بندی

طق آزاد پااذيری منااا رقاباات موفقیاات کلیاادی عواماال

شااش از  المللااي صاانعتي در سااطح بااین  -تجاااری

و  سیاساي ،اجتماعي و فرهنگياقتصاادی، ) مقولاه (بعد

 ؛مديريتگیری سیاسي،بسترهای نهادی قدرت تصمیم

 است؛ شده تشکیلو جفرافیايي ،دولت و سیاستگذاری 

 کلیادی  عوامال  بارای  اااراوب  ياک  نیاز  پايان در و

صانعتي در   پذيری منااطق آزاد تجااری   رقابت موفقیت

 بارای  وسیله ای آزاد مناطق.شد ارائه المللي سطح بین

 هاای  از برتاری  گیاری  بهره و جهاني بازارهای به ورود

  و باشد مي المللي بین بازرگاني در داخلي اقتصاد نسبي

 باا  ملاي اقتصاد  ارتباط کننده تسري  به عنوان تواند مي

مناااطق آزاد بنااابراين رونااد  بااه کااار جهاااني اقتصاااد

 را الزم شاراي  ساازی بهینه،  با قابلیات  صنعتي  تجاری

 و ملاي  اقتصااد  باین  سازمان يافته روابطي ايجاد برای

 منجار  موفقیات  کسا   باه  جهاني اقتصاد باآن  پیوند

هاای   که ايان مهام باا درنظار گارفتن مقولاه       شود مي

فرهنگي،سیاساااي و قااادرت  اعي و اقتصاااادی،اجتم

گیری سیاسي،بسترسازی نهادی؛مديريت،دولت  تصمیم

ابد ي ی و مقوله های جغرافیايي تحقق ميو سیاستگذار

، و در اياان میااان بايااد بااه نقااش مااديران متصصاا  

 ارائاه  راهکارهاای  و هاا  خ  مشي تدوين در هماهنگي

 مشص ، استراتژی با منطقه هر دقیق يابي شده،مکان

 و جغرافیاايي  هاای  ويژگاي  از بارداری  بهاره  امکاان 

 و امنیت ،ايجادو استراتژی همرقابتي نسبي های برتری

 برقاراری  و آزاد منااطق  در ثباات  باا  سیاساي  فضاای 

عوامال   برخاي از گذاری باه عناوان    مشوقهای سرمايه

توجاه  صانعتي   ناطق آزاد تجاریدر مکلیدی موفقیت 

 مراجعاه  با توانند مي صنعتي-مناطق آزاد تجارینمود.

 دارای کاه  متغیرهاايي  از دسته آن فراترکی  جدول به

 را، بیشاتر  اهمیات  بیشترين فراواني و ارجااع و دارای 

 بیشتر موردتوجه خود سازمان در را ها آن و شناسايي

 هاای  روش از يکاي  باا  تاوان  دهند هم،ناین ماي   قرار

 تحلیال  فرايناد  تاپسایس، (انادمعیاره  گیاری  تصمیم

 در و کرد دهي وزن و بندی رتبه را متغیرها (8شبکه ای

 از طاور همزماان،   باه تاوان   نیز ماي  آتي های پژوهش

 يا فراروش، و فراترکی  م الً فرامطالعه ديگر های روش

 .استفاده شود فرانظريه و ترکی  فرا
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Abstract 

Competition can be described as an extrinsic and environmental factor while competitiveness is an 

intrinsic feature. Free Industrial -Trade Zones are among the economic policies which the states’ 

macro-level decision and policy makes are involved in to enhance the national economy 

competitiveness, regional development, privation obviation, absorption of domestic and international 

investments, creation of job opportunities, obtaining of advanced technologies and development of 

exports. This research intends to identify the competitiveness success factors in free industrial -trade 

zones at the international levels.To do so,74 research papers were reviewed using meta-synthesis 

approach. Before the texts’ codings, the documents were filtered employing CASP (Critical Appraisal 

Selection Process) methodology and 1097 codes were identified through the MAXQDA software. 

Among the identified Factors, employing skilled and specialist managers (39 references), economic 

stability and formation of a knowledge-based economy (34 references), political stability and 

constructive foreign policy (33 references), institutional contexts (30 references), implementation of 

approaches based on technology,competence and structure(27 references),intelligent cooperation 

effective relationship with international markets (24 references), alignment of national economy with 

global economy(23 references),implementation of co-competitive strategies and determination of 

competitive priorities based on competitive advantages(21references), performance management(19 

references) were the most important codes identified. The present research is innovative in regard to 

identification of competitiveness success factors of the free industrial- trade zones at the international 

levels employing the qualitative method of meta-synthesis and MAXQDA software in the area of the 

competitiveness of free industrial- trade zones. 
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