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 هاسازمان امروزه. اندبوده سیاسی اقتصادی، جدید شرایط و شدن بازارها جهانی فناوری،

 خبرگان، نظرات و پذیریرقابت در موجود هایمدل از استفاده با که باشند ایگونه به باید

 پذیریرقابت زمینه در کنکاش و بررسی. سازند ممکن را سودآوری و رقابتی توان افزایش

 تلفیق و گیریبا هدف بهره مقاله، این .باشد داشته همراه به جدیدی نتایج تواندمی همواره

 این انجام برای .است شده ارائه تجاری آزاد قمناط بین در پذیریرقابت بر مؤثر عوامل

پذیری در مناطق آزاد عوامل موثر بر رقابت ادبیات در دسترس، بر مرور پژوهش، به واسطه

شد. سپس شناسایی و فهرست شدند. سپس با استناد به این عوامل الگوی مورد نظر طراحی 

در این . شد اعتبارسنجی الگوی طراحی شده، ،AMOS افزارنرم از استفاده در گام آخر با

مسیر منطقه آزاد اروند به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده و الگوی طراحی شده به ازای آن 

 حاضر پژوهش دهند درگرفت. نتایج بدست آمده نشان میمنطقه مورد تست و آزمون قرار 

 ساختی، زیر هایمزیت موقعیتی، و ذاتی هایمزیت حاکمیتی، هایمزیت ملشا عوامل

پذیری تاثیر دارند. در این بین رقابت بر عملکردی هایمزیت اقتصادی، و مالی هایمزیت

 ترین رتبهپائین در عملکردی هایمزیت عامل و داشته را رتبه باالترین اقتصادی و مزیت مالی
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 مقدمه

 دیگر هاملت که است شده باعث المللیبین کار و کسب فضای در شده ایجاد تغییرات

 رشد به خود داخلی بازارهای برای خدمات و کاال تولید طریق از فقط نباشند قادر

 سیاسی، ظرفیت به بستگی هاملت اقتصادی اهمیت جدید قرن در. یابند دست مناسب

 با تطبیق سرعت در شانملی هایموسسه همچنین و آنها رهبران و اقتصادی ملی،

 ایجاد محیط، با بیشتر تطبیق جهت بستر تریناصلی و مهمترین .دارد جدید شرایط

 حاکم دیگر عبارت به. است المللیبین رقابت در هاشرکت توان و داخلی رقابتی فضای

 به ورود جهت را الزم یزمینه ها،اختالل حذف و ملی سطح در بازار اقتصاد شدن

 ایجاد جهانی، جدید شرایط به توجه با نتیجه در. نمایدمی فراهم شدن جهانی فرآیند

 از ملی اقتصاد پذیریرقابت قدرت افزایش آن تبع به و کشور در رقابتی فضای

 فضای ایجاد. است توسعه حال در کشورهای در ویژه به هادولت وظایف مهمترین

 محصوالت بازار گسترش طریق از دارمزیت هایبخش رشد باعث کشور در رقابتی

 ،همکارانو  مهرگان) شد خواهد المللیبین سطح به داخلی سطح از هابخش این

 همچون متغیرهایی از استفاده با بعدی، چند مفهوم یک عنوان به پذیریرقابت .(2013

 و رقابتی مزیت کار، و کسب محیط تغییرات با سازمان پذیریانطباق درجه

 هر که، مفهوم بدین گیرد؛می قرار ارزیابی و سنجش مورد عملکرد هایشاخص

 کار نیروی سرمایه، از اعم دسترس در منابع ممکن، شکل بهترین به بتواند شرکتی

 تیمز ینترسازمان و به عنوان مهم کی هایییجزء داراکه مدار دانشمتخصص و 

 و نموده تلفیق را فناوری و (2016 )شفیعی رودپشتی و بهرامی، است یرقابت

 موفقیت از نماید، عرضه بازار به را مناسب خدماتی یا و پسند مشتری محصوالتی

 یکی .(2012 کلور، رحیمی و عباسی) بود خواهد برخوردار رقابتی فضای در بیشتری

 به توجه با که است تجاری آزاد مناطق ایران کشور رشد به رو و برجسته مناطق از

 زمینه در بیشتری کارشناسی و بررسی و باال، نیاز در شده مطرح مسائل

 و بازارهای فعلی حفظ و بیشتر رشد و خود پویایی محیط در پذیریرقابت

 منطقه یونیدو، متحد، ملل سازمان تعریف طبق .دارد را جدید بازارهای گیریبدست

 افتخاری) شودمی تلقی صنعتی صادرات تشویق راستای در ایمحرکه عنوان به آزاد

 حداقل در و گیریشکل اهداف به توجه با تجاری آزاد مناطق. (2009 ،همکاران و

 در صادرات و تولید راه سر بر اصلی سرزمین هایمحدودیت و اداری موانع بودن



 289   تجاری آزاد مناطق در پذيریرقابت الگوی ارائه

 یک از تواندمی و کلی هایسیاست اجرای در اساسی نقش ایفای به قادر مناطق، این

 گسترش با سو دیگر از و کرده عمل هاسیاست این اجرای پایلوت عنوان به سو

 خارجی و داخلی گذارانسرمایه برای سودآور و امن محیطی ایجاد و رقابتی اقتصاد

 استراتژی .باشد اقتصاد حوزه در دولت تصدیگری رساندن حداقل به ساززمینه

 کسب یک در رقابت زیربنای عوامل شناسایی برای غنی چارچوبی دهنده ارائه رقابتی

 رقابتی هایاستراتژی از هدف .(2006 پورتر،) باشدمی شرکت اهداف تعیین و کار و

 که هاییقابلیت ارزش آن در که دهیم قرار موقعیتی در را کار و کسب که است این

 ابزارهایی رقابتی، هایاستراتژی .برسد حداکثر به کندمی متمایز رقبایش از را شرکت

 شادکام،) دهدمی دست به هاشرکت و صنایع ناهمگنی میزان و توان شناخت برای را

 که اییالعادهفوق موقعیت به توجه با آزاد مناطق رسدمی نظر به میان در این .(2009

 است آنها متوجه مساله این واسطه به که تهدیداتی و مزایا و داشته مختلف جهات از

 آن پیشبرد جهت و در بوده حساس خود پذیری رقابت مساله به نسبت بایستمی

های مؤلفه با شناساییصدد است تا  نماید لذا این مقاله در اتخاذ را الزم تدابیر

 آزاد تجاری را طراحی و ارائه نماید. مناطق پذیریمناسب رقابت مربوطه الگوی

 

 نظری و پیشینه تحقیقمبانی 

 پذيریرقابت مفهوم

 رقابت از که دهدمی نشان مختلف پژوهشگران و نظرانصاحب نظریات مطالعه

 را پذیریرقابت توانمی کلی طور به. ندارد وجود واحدی تعبیر و تعریف 9پذیری

 توانندمی که دانست کشور و منطقه صنعت، کار، و کسب هایتوانمندی و هاقابلیت

 تولید عوامل در را باالیی بازگشت نرخ المللیبین رقابت عرصه در تا کنند حفظ را آنها

 دیگر، بیان به. دهند قرار باالیی نسبتا وضعیت در را خود انسانی نیروی و کرده ایجاد

 در ماندن و افزوده ارزش رشد، سوددهی، بازار، سهم افزایش توانایی پذیریرقابت

 ،کلور رحیمی و عباسی) است طوالنی اییدوره برای المللیبین و عادالنه رقابت صحنه

 بازارها برای رقابت گرفتار معنای به 2رقابت التین کلمه پذیریرقابت ریشه (.2010

 و کسب یک که است هاییتوانمندی و هاقابلیت پذیری رقابت کلی، طور به .است شدن

                                                           
1-Competitive 

2-Competer 
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 رقابت عرصة در تا کنند حفظ را آنها توانندمی و دارند کشور و منطقه صنعت، کار،

 انسانی نیروی و کنند تولید ایجاد فاکتورهای در را فراوانی بازگشت نرخ المللی بین

 افزایش توانایی پذیری رقابت واقع در. دهند قرار خوبی نسبتاً وضعیت در را خود

 و عادالنه رقابت صحنة در ماندن و افزوده ارزش رشد سوددهی، بازار، سهم

 (.2016سرخی و همکاران، )قاراخانی ده است طوالنی ایدوره برای المللیبین

 

 آزاد منطقه

 غیربندری و بندری شده حراست محدوده آزاد، منطقه المللی، بین تعاریف براساس

 با و بوده خارج متبوع کشور عمومی جاری مقررات از برخی شمول از که است

 مقررات از معافیت و گمرکی عوارض و مالیاتی بخشودگی مانند مزایایی از استفاده

 به) مدرن فناوری جذب و خارجی گذاریسرمایه جذب با واردات و صادرات ویژه

 سازمان تعریف طبق. کندمی کمک اصلی سرزمین توسعه به (عمده هدف دو عنوان

 صادرات تشویق راستای در ایمحرکه عنوان به آزاد منطقه یونیدو، متحد،ملل توسعه

 (.2009 و همکاران، افتخاری) شودمی تلقی صنعتی
 

 پیشین مطالعات بر مروری

 رقابت به مربوط خارجی و داخلی هایپژوهش از مهم نمونه چند ذکر به تنها اینجا در

 :شودمی پرداخته پذیری

ای در پذیری منطقهارزیابی رقابتدر مقاله ای به  2017فری در سال پورصفوی و جع

پرداختند.  ایمازندران با استفاده از تحلیل خوشه مناطق شهری عملکردی استان

پذیری شامل ترکیب و ای در سه سطح و هفت عرصة رقابتهای تحلیل خوشهیافته

گرایی صنعتی، محیط کارآفرین، ظرفیت نوآوری، نیروی کار ماهر، تخصص

پذیری، سن و اندازۀ بنگاه و بیانگر برتری سه شهر بزرگ استان که شامل استخدام

های تجمع الزم اری، آمل و بابل در سطح یک است. این خوشه، با ایجاد صرفهس

نتیجه، محیطی  سوی خود جلب کند و درها را بهگذاریتوانسته جریانی از سرمایه

کارآفرین را خلق کند. در سطح بعدی قائمشهر، تنکابن، بابلسر، بهشهر، چالوس قرار 

ین گروه، دسترسی به نیروی کار ماهر و های رقابتی اترین فرصتاند. مهمگرفته

ها در نبود پشتیبانی اقتصادی و جمعیتی این ترین ضعف آنپذیری و عمدهاستخدام
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رسد ها است. به نظر میگذاریشهرها در ساخت محیطی کارآفرین و جذب سرمایه

تواند پشتیبانی برای پیوندهای همکارانه، برای ارتقای کارایی فضایی استان می

ها و تقویت سوم، برای پوشش ضعف وعة اقتصادی مناطق گروه دوم توس

پژوهشی  2016محمودی  و جاللی در سال  .های رقابتی استان مازندران باشدفرصت

به انجام رساندند.  بازارهای جهانی رقابت پذیری صادراتی پسته ایران دربا عنوان 

در  9102-2892ی دهد که ایران در دورهنشان میهای حاصل از پژوهش آنان یافته

صادرات پسته دارای مزیت نسبی بوده و با مرجع قرار دادن صادرات هر دو گروه 

نسبی صادراتی پسته را دارا اول در مزیت  کاالهای غیرنفتی و کشاورزی، رتبه

ا، و آمریککنگ، آلمان، ایتالیا باشد. پس از ایران به ترتیب کشورهای ترکیه، هنگمی

بندی بر مبنای صادرات محصوالت اند، که این رتبهبلژیک و هلند دارای مزیت بوده

 استراتژی " عنوان تحت ایمقاله در 2015 و جعفرپور در سال آرین .کشاورزی است

 پژوهش نتایج از "هاسازمان صادرات توسعه پذیری بررقابت و المللبین بازاریابی

 این باشدمی المللبین بازاریابی هایاستراتژی شناسیگونه مدل از ناشی خود که

 المللبین بازاریابی حوزه در دلیل هر به بخواهد کننده صادر شرکت یک اگر که است

 داشته ترمناسب صادراتی عملکرد اینکه کند برای استفاده استراتژی از چهار یکی

 استراتژی چه از المللبین بازاریابی هایسیستم زیر سایر در داندمی دقیقا باشد،

وهمکارانش  نارکی 2892سال در  .سازد پیاده شرکت در را آن و کند استفاده بایستی

 در فوالد خوزستان شرکت رقابتی راهبردهای تحلیل و بررسی" عنوان پژوهشی با

 رقابتی هایاستراتژی که دهدمی نشان پژوهش نتایج انجام دادند. "رقبایش مقابله

 و حفظ ایجاد به و است بوده موفق حدودی تا این سازمان در شده گرفته بکار

و همکارانش نیز در همین  پورکفاش است. کرده کمک تاحدودی رقابتی مزیت توسعه

 تطبیقی جدید، بررسی عصر در پذیری رقابت" عنوان تحت ایمقاله سال به بررسی

 در پذیریرقابت گوناگون عوامل و ابعاد مقاله این پرداختند در "های الماسمدل

 قرار بررسی مورد الماس تکاملی مدل سیر بر تایید با المللبین و ملی هایعرصه

به  را خود هایقابلیت و بوده برخوردار باالیی اعتبار از شده ذکر هایمدل. گرفت

 ثانویه اولیه و مضاعف الماس مدل گفت توانمی اساس این بر اندکرده اثبات خوبی

 تحت را تحقیقی 2892 همکارانش نیز در سال و اخالقملک .است داشته بهتری نتایج

 پذیریرقابت بهبود در صنعتی -تجاری آزاد مناطق استراتژیک اتحاد بررسی" عنوان
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 از آوری شدهجمع هایداده که این به توجه با درآوردند. نگارش به "ایران گردشگری

 گرفته قرار آزمون مورد اروند( و ماکو ارس، )انزلی،ایران  در آزاد یمنطقه چهار

 را مدل اعتبار که بوده، بخش رضایت مدل کلی که برازش دهدمی نشان است نتایج

 پذیریرقابت افزایش "عنوان تحت ایمقاله در 2892 همکارانش و دهد. شبگومی نشان

 مدل از استفاده که است آن بیانگر نتایج حاصل "الماس پورتر مدل براساس هاشرکت

و  پذیریرقابت افزایش در را هاسازمان و هاشرکت مدیران تواندمی الماس پورتر

 تضمین بلندمدت در را موفق بنگاه نماید و عملکرد یاری پایدار رقابتی مزیت کسب

 ابزارهای نقش" عنوان تحت پژوهشی در 2899 در سال شرفیا و شیرافکنکند. 

 تولید بهبود و اقتصادی شکوفایی در صنعتی آزاد تجاری مناطق غیرقیمتی و قیمتی

 دهه چند در صنعتی توسعه  ابزار منزله به آزاد مناطق :به این تیجه رسیدند که "ملی

 عنوان تحت تحقیقی دردر همین سال  میرجهان و حسینی .اندشده مطرح اخیر

 هایتاکتیک تطبیق رقابتی، هایمزیت اثر شناسایی ها،شرکت صادراتی کارکرد"

نتایج نشان  آوردند در نگارش به "صادراتی کارکرد بر صادراتی تجربه و بازاریابی

 قرار تاثیر تحت را صادراتی کارکرد است ممکن که زیادی عوامل میان در که دهدمی

 همه از شده درک رقابتی مزیت و صادراتی تجربه بازاریابی، هایتاکتیک تطبیق دهند،

مدیریت در پژوهشی با عنوان   2017والنتینا و همکاران در سال است. تربرجسته

به مطالعه  هاپذیری جهانی آنها به عنوان عاملی برای رقابتاستراتژیک در دانشگاه

ها استراتژیک دانشگاههدف این مقاله، شناسایی مسائل سازماندهی توسعه  پرداختند

های روسیه استراتژیک دانشگاهپذیری هایی برای تحقق رقابتجوی فرصتو جست

های پذیری دانشگاهرقابتترین مساله اصلی این مطالعه این است که مهمنتیجه  .است

توانیم بیان کنیم که ماهیت می ست.پذیری استراتژیک اروسیه، فقدان انعطاف

شی دانشگاه را تحت تاثیر موزآساختاری بحران مدیریت وجود دارد که کل سیستم 

سال گذشته، تغییرات زیادی در شرایط بنیادین توسعه  22طول د. در دهقرار می

ییر میزان و مدل تامین مده است: تغآموزش عالی در روسیه به وجود آموسسات 

مللی الرایط و ماهیت تعامل با شرکای بینای، شنداز بازار و محیط منطقهامالی، چشم

است داخلی بدون نداردهای سیفرم این سیستم و استاو غیره. در اکثر موارد، پلت

ونا رومانا و پول موزش روسیه عمال فردیت خود را از دست داد.آاند. تغییر باقی مانده

اقتصادی انجام  رشد و کارآفرینی پذیری،رقابت پژوهشی با عنوان 2891در سال 
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رشد اقتصادی یک کشور و در نتیجه استاندارد دهد که های آنان نشان میدادند، یافته

رل سیاست زندگی جمعیتش به عوامل متعددی مرتبط است که درون یا بیرون کنت

ه و سازی شداست. اگرچه به صورت متفاوت مفهومها و افراد گذاران، نهادها، کمپانی

متغیرهای درونی و خارجی  پذیری یک کشور شاملگیری شده است، اما رقابتاندازه

 انجام هایپژوهش براساس 2891 یلچاشلگلم و مورگان، رهیز .رشد اقتصادی است

 صادراتی کارکرد روی مثبت خارجی، اثری بازار در هاشرکت رقابتی مزیت شده،

 این (2892) شوهام و (2891ریچی ) و جاکوبز گریفث، .دارد شرکت وآینده حال

 رقابتی مزیت روی بر بازاریابی نیز هایتاکتیک تطبیق که باورند این بر پژوهشگران

 کنندمی بیان  2893  وجولین اوکاس و 2892 کاتسیکاس و مورگان کالکا، .است موثر

 در شرکت که کنندمی ایجاد را جایگاهی از صادرات، ناشی رقابتی ی هامزیت که

 به خارجی بازار خاص یک در خدمات عناصر و محصول هزینه، ترکیب با رابطه

 شرکت بازاریابی و تولید در شده مصرف منابع شامل هزینه مزیت. آوردمی دست

 مزیت. دهدمی قرار تاثیر تحت را خارجی بازار در شده درک ارزش قیمت و که است

 شده ارائه ارزش که دارد اشاره های محصولویژگی دیگر و طرح کیفیت به محصول

 را ارائه شده ارزش و خدمت مزیت. کندمی متمایز رقبا به نسبت را شرکت توسط

 درباره. دانندمی صادراتی کارکرد روی بر مثبت تأثیر بیشترین و مهمترین دارای

 اغلب امروزه. دارد وجود ابهاماتی نیز بازاریابی بر تاکتیکهای تجربه تأثیر سرشت

 بازار ویژگیهای را با هایشاناستراتژی دارند تمایل المللی،بین تجارب با مدیران

 خارجی بازار هایویژگی با که متمایز بازاریابی یک وجود که دهند تطبیق خارجی

 نیازهای با را محصول صادرکنندگان، تا شد خواهد منجر است، داده شده تطبیق

 کمک رقابتی مزیت به شرکت به دستیابی موضوع و این کنند احساس ترنزدیک خود،

 که است رقابتی مزیت دارای وقتی شرکت کندعنوان می 9119 درسال بارنی .کندمی

 باشد مشکل آن از و تقلید باشد فرد به منحصر که باشد داشته خاصی قابلیت و منبع

 نسبت باالتر ارزش با پیشنهادهایی بازار، در مشتریانش برای تواندمی شرکتی چنین

این نتیجه رسیدند که به  9113سال در  ونایدو زو کاووسیگل، .باشد داشته به رقبا

 و محصول ترفیع عامل دو هر تطبیق با داریمعنی و مثبت طور رقابت، به شدت

 نیازهای با را خود که کند وادار را شرکت است ممکن رقابتی فشار و مرتبط است

  .دهد انطباق رقبا مقابل در رقابتی به مزیت دستیابی برای خارجی بازارهای خاص
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 تحقیقسواالت 

تجاری  آزاد مناطق در پذیریبا توجه به اینکه هدف این پژوهش ارائه الگوی رقابت

 اندعبارتمترتب بر این فرآیند  سؤاالت سوال پژوهشی مواجه است. 3باشد، لذا با می

 از:

 چه بر تجاری مشتمل آزاد مناطق در پذیریرقابت بر موثر ارکان و هامولفه (9

 باشد؟می مواردی

 کند؟می تبعیت ساختاری و الگو چه از هامولفه بین مفهومی سازه و ارتباط (2

 سطحی چه در پژوهش مدل ازای به اروند تجاری آزاد منطقه عملکرد کیفیت (3

 باشد؟می

 

 روش تحقیق

 برای. باشدمی اییتوسعه اجرا فرآیند حیث و از کاربردی هدف، نوع از پژوهش این

 ادبیات مطالعه منظور به میدانی مطالعات و ایکتابخانه روش از هاداده آوریجمع

 هاداده آوریجمع اصلی ابزار .است شده تحقیق استفاده سابقه بررسی و موضوع

 کمی و کیفی آمیخته تحقیق، لحاظ روش از همچنین .باشدمی مصاحبه و پرسشنامه

از  نیز کمی فاز و عمیق مصاحبه طریق از و خبرگان جامعه در آن کیفی فاز که است

 پژوهش، این آماری جامعه. رسید انجام به بسته پرسشنامه و میدانی پیمایش طریق

در سال  خرمشهر شهرستان اروند آزاد منطقه شرکت کارشناسان و مدیران تمامی

 روایی. باشدمی تصادفی بندیطبقه صورت به گیرینمونه روش. باشندمی 9312

 پایایی و گرفته قرار ارزیابی مناسب مورد روش از فاز هر فراخور به تحقیق ابزارهای

 مورد در الزم اطالعات آوریجمع از پس .گرددمی معتبر کرونباخ آلفای ضریب با نیز

 افزارنرم از استفاده با آنها، تحلیل تجزیه و و مؤثر عوامل شناسایی و هاپروژه

AMOS ، شد اعتبارسنجی مدل. 

 

 جامعه آماری 

ای از عناصر که در یک زمان معین مورد توجه ما قرار می جامعه، بزرگترین مجموعه

گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه است. صفت مشخصه، صفتی است که بین 
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ه جامعه آماری از سایر جوامع است همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کنند

نطقه آزاد ف این پژوهش مبا توجه به این که جامعه هد .(2881)سیف نراقی و نادری، 

های ی پاسخ به سواالت نظرسنجی از ردهباشد و از آن جا که برااروند می

این پژوهش کلیه آماری  باشد، جامعهمیکارشناسی به باالی جامعه مورد هدف 

از کارکنان سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی آزاد نفر  288شاملکارشناسان منطقه 

 باشند.می 2891سال اروند در 

 

 گیرینمونه و شیوه نمونهحجم 

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت 

 داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.

آزاد  نفر در منطقه 288همانطور که اشاره شد جامعه آماری این پژوهش شامل 

باشد، لذا با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه تجاری صنعتی آزاد اروند می

 نفر تعیین گردید.  911معادل 

 

 هايافته

 چه بر تجاری مشتمل آزاد مناطق در پذیریرقابت بر موثر ارکان و هامولفه  (9

 باشد؟می مواردی

 پذيریهای مناسب رقابتتعیین مولفه 

 پذیری در گام نخست به ادبیات و منابع تحقیقهای رقابتفهجهت دستیابی به مول 

پذیری های رقابتها و مولفهها شاخصمراجعه شده و به واسطه بررسی آن

می بوده و رقابت ها عمودید. با توجه به این که این شاخصشناسایی و استخراج گر

ان آشنا به های مختلف گزارش نموده بودند، در ادامه به خبرگپذیری را در بخش

ها مناسب با ها، موضوع تعدیل شاخصع مراجعه شده و طی نظرسنجی از آنموضو

گیری از نظر خبرگان از بین متغیرهای مناطق آزاد پیگیری شد. بدین منظور با بهره

موجود، مواردی که قابل تطبیق با حوزه مناطق آزاد بود شناسایی و استخراج گردید 

 گردد.میارائه ( 9)به شرح جدول  که
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 پذيریهای مدل مناسب رقابتمولفه -2دولج
 منابع
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28
93
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28

92
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پو
28

99
 

ر 
رت

پو
28

98
 

* * * * * * * * * * * * 

میزان 
 اثربخشی
 مدیران

9 

* *  * * * * * * * *  

قدرت 
حمایت از 

-سرمایه

 گذاران

2 

* *  * * * * * * * *  
حقوق 
 مالکیت

3 

* * *  * * * * * *  * 

خدمات 
دولتی 
جهت 

 بهبود کار

2 

* *   * * *    * * 

ای حرفه
بودن 
 مدیران

2 

* *   *   * * *  * 

اثرگذاری 
 سیاستهای

ضد 
 انحصاری

1 

* *     *  * *   

بوروکراس
ی اداری و 

 اجرایی
0 

 *     *  * *   

موانع 
گمرکی و 
 ترخیص

8 

            

همراهی 
-سازمان

های 
 همکار

1 

* *      * *    

امکان 
-ریسک

پذیری در 
اکارآفرین

 ن

98 
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*     * *  * *  * 

مزایای 
ناشی از 
تمرکز 

 جغرافیایی
 فعالیت

99 

* * * * * * * * * *   

اندازه 
بازار در 
 دسترس

92 

*   *      *  * 

تخصص 
دانش 

 خریداران

93 

* * *  * * *   *  * 

-فرصت

طلبی 
 فعاالن

92 

*            

کیفیت 
زیرساخته
 ای حمل

92 

*     * *  * *  * 

تعداد و 
تنوع 

عرضه 
کنندگان 

 داخلی

91 

*     * *  * *  * 

کیفیت 
عرضه 
کنندگان 

 داخلی

90 

* *     * * * * *  

 دسترسی
 به امکانات

-نتوزیع بی
 المللی

98 

* *  *  *  * * * *  

ه پیشرفت
بودن 
فرآیند 
 تولید

91 

* *  *         

همکاری 
 دانشگاه و

 صنعت

28 

* *  * * * * * * *   
مدیریت 

 دانش
29 

*   * *  *  *    

در 
دسترس 

بودن 
اطالعات 

بازار 
کسب و 

 کار

22 
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* *  * * * * * * *   

 دسترسی
 به فناوری
 اطالعات

23 

* *     * * *    

در 
دسترس 

بودن 
خدمات 

 مالی

22 

*    *  * * *  *  

توانایی 
ارائه 

خدمات 
 مالی

22 

*   * *  * * *  *  

 مالی تامین
از بازار 
سرمایه 

 داخلی

21 

*   * *  *      

 دسترسی
آسان به 

 وام

20 

   * *  *     * 

قدرت و 
منابع 
 بانکها

28 

* *   *  *  * *   

میزان 
مالکیت 
 خارجی

21 

* *  *   * * *   * 

ایجاد 
ارزش 
 افزوده

38 

*      *    * * 
هزینه و 

 قیمت
39 

* *     * * *   * 
نرخ 
 مالیات

32 

* * *   * *  *  * * 

کیفیت 
های نظام

کسب و 
 کار

33 

* * * * * * * * * * * * 

درجه 
رقابت 
پذیری 
 داخلی

32 

* * * *   * * * * * * 
میزان 

 نفوذ بازار
32 

*  * *  * *     * 

حذف 
موانع 
 تجاری

31 

* *    * * * * *  * 
مزیت 
 رقابتی

30 
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* *  *  *  * *    
میزان 
 نوآوری

38 

 *   *     *   

 دانش فنی
-توزیع

 کنندگان

31 

   * *  *  *    

برخوردار
-ی از نظام

های کسب 
 و کار

28 

* * * *  * * * * * * * 

میزان 
آموزش 
 کارکنان

29 

وریبهره   * * * *   * * * *  22 

* *   * * * *  *   

دانش 
 بازاریابی

المللبین  

23 

* * *  * * * * * *  * 

مهارت  و 
کیفیت 
نیروی 
 انسانی

22 

*  * *         

درجه 
مشتری 
 مداری

22 

 

ر پذیبرای شناخت رقابت به سادگی امکانتحلیل جامع یک صنعت یا بخش ممکن است 

ها وجود دارد که ها و سازمانها، طیفی از شرکتنباشد، اما در این صنایع و بخش

های . تفاوتهای دیگر استطیفابه و در عین حال متفاوت، با ها و منابعی مشقابلیت

های در بین آنها است. بخش 9های راهبردیجود بین رقیبان، باعث ایجاد گروهمو

های راهبردی به ی هم ممکن است متفاوت باشد. گروهها و مشتریان راهبردبازار آن

مشابه  هایشود که دارای ویژگیهای درون یک صنعت یا بخش گفته میسازمان

براساس اصولی مشابه  کنند وی مشابهی را دنبال میهاو استراتژی راهبردی هستند

ان های راهبردی از یک گروه به گروه دیگر در هماین ویژگی پردازند.به رقابت می

های اساس حوزه فعالیت ها اول، بربندی گروهصنعت متفاوت است. معموال طبقه

حاکمیتی( و دوم، براساس  اقتصادی، مزیت زیرساختی، مزیت )مزیت مالی و سازمان

های صنعت موقعیتی(. هر یک از ویژگی مزیت ذاتی و تعهدات منابع )مزیت عملکردی و

                                                           
1- Stretegic Groups 
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کنند و نیروهایی که در محیط فعالیت میباید بر اساس تاریخچه و توسعه آن صنعت 

     .(2888 )جانسون وهمکاران، بررسی شود

  

 تبعیت ساختاری و الگو چه از هامولفه بین مفهومی سازه و ارتباط -1

 کند؟می

به سوال اول نوبت به سوال دوم با توجه به آن چه عنوان شد پس از پاسخ 

پذیری در مناطق آزاد ی این سوال رسیدن به الگوی رقابترسد. هدف اصلمی

است. لذا در این مسیر ابتدا از نمودار خویشاوندی استفاده شده و نسبت به 

با توجه به شود. اساس ساختار این نمودار اقدام میارائه الگوی پیشنهادی بر 

لذا پس از شناسایی باشد، ارائه الگو میاین که یکی از اهداف این پژوهش 

 هایمولفهاستفاده شده و  9از رویکرد روابط و نمودار خویشاوندیها مولفه

خانواده در یک طبقه مبتنی بر صفت یا صفات مشترکی قرار گرفتند. نمودار هم

خویشاوندی یا وابستگی یک ابزار مفید برای استفاده از تکنیک طوفان افکار 

یفیت فراگیر استخراج شده این ابزار که از مباحث مربوط به مدیریت ک .باشدمی

تواند در رشد قوه ابتکار و نگاه منطقی به مسأله مفید باشد. نمودار است، می

هایی که ارتباط گروهخویشاوندی نظارت موجود پیرامون مشکل را درون 

ه این نمودار را ابزاری کند. به زبان سادمنطقی بین آنها وجود دارد برقرار می

و  سازماندهی ها، نظرات، عبارات کالمی آوری مقادیر زیادی از ایدهبرای جمع

ها روابط طبیعی موجود بین آن های مشخص بر اساسآن ها در قالب گروه

دهد بر اساس مولفه نشان می 22بررسی  (.2899 دانند )توکلی و همکاران،می

های حاکمیتی، مزیت دسته به شرح 2ها را در توان آنصفات اشتراکی می

های مالی اقتصادی و های زیرساختی، مزیتهای ذاتی و موقعیتی، مزیتمزیت

 دسته بندی نمود.   9های عملکردی به شرح نمودار مزیت

                                                           
1-Affinity Diagram 
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 پذيریارکان الگوی رقابت -2نمودار 

 

ه عنوان را ب 2 توان جدولبندی و خویشاوندی موجود میه به این دستهبا توج

 های شناسایی شده معرفی نمود.بندی و الگوی مولفهدسته

 
 پذيری در  مناطق آزادالگوی رقابت -1 جدول

 

مزيتهای 

 حاکمیتی

 حقوق مالکیت قدرت حمایت سرمایه گذاران میزان اثربخشی مدیران

 های ضدانحصاریاثرگذاری سیاست ای بودن مدیرانحرفه دولتی جهت بهبود کارخدمات 

 های همکارهمراهی سازمان موانع گمرکی و ترخیص بوروکراسی اداری و اجرایی

مزيتهای ذاتی 

 وموقعیتی

 اندازه بازار در دسترس فعالیت جفرافیاییمزایای ناشی از تمرکز  پذیری در کارآفرینانریسک

 --- طلبی فعاالن این بخشفرصت دانش خریدارانتخصص 

 

مزيتهای 

 زيرساختی

کنندگان تعداد و تنوع عرضه های حملکیفیت زیرساخت

 داخلی

 کنندگان داخلیکیفیت عرضه

دسترسی به امکانات توزیع بین 

 المللی
 همکاری دانشگاه و صنعت های تولیدپیشرفته بودن فناوری

اطالعات بازار کسب و  دسترسی به مدیریت دانش

 کار
 دسترسی به فناوری اطالعات

 

مزيتهای مالی 

 و اقتصادی

 دسترسی آسان به وام تامین مالی از بازار سرمایه داخلی توانایی ارائه خدمات مالی

 ایجاد ارزش افزوده میزان مالکیت خارجی قدرت و منابع بانک ها

 --- نرخ مالیات هزینه و قیمت

 

 

مزيتهای 

 عملکردی

 بازار نفوذ میزان درجه رقابت پذیری داخلی کیفیت نظام های کسب و کار

 میزان نوآوری مزیت رقابتی حذف موانع تجاری

 میزان آموزش کارکنان کسب وکار برخورداری از نظام دانش فنی توزیع کنندگان

 مهارت کیفیت نیروی انسانی وریبهره دانش بازاریابی بین الملل

 -- -- مشتری مداری درجه
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 گیریبرآورد و آزمون مدل اندازه

تر و با معناتر تفسیر بین متغیرهای پنهان هنگامی منطقیبررسی روابط ساختاری 

علمی قابل قبول باشد.  های پنهان با توجه به معیارهایگیری سازهشود که اندازهمی

ی گیری به معنااندازهی هااز مدل های برازش کلی ضعیف برای هر یکوجود شاخص

تواند پژوهشگر را گیری به مدل معادله ساختاری میآن است، که ورود آن مدل اندازه

ی، قاسم)در تحلیل روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه شود 

به عبارتی مهمترین مرحله در تجزیه و تحلیل آماری سازه، ارزیابی برازش  (.2893

ها، الزم جام هر گونه روابط علی میان سازهها است. پیش از اندادهمدل بر اساس 

ای تدوین نظری مدل برای تبیین پدیدهپس از  ها تایید شود.است برازش مدل به داده

به بحث  گیری متغیرهای پنهان تعریف شده، الزم است تامورد پژوهش و اندازه

اخت، تا مشخص شود که آیا های جزئی و کلی مدل پردبرآورد مدل و تحلیل شاخص

های تجربی حمایت کننده مدل نظری هستند یا خیر. در این پژوهش برای بررسی داده

انجام شد  AMOSروایی سازه پرسشنامه، تحلیل عامل تأییدی با استفاده از نرم افزار 

های پژوهش حاضر برازش دارد. ل پیشنهادی تا چه اندازه با دادهتا مشخص شود مد

سیر ابتدا تحلیل عاملی مرتبه اول انجام گردید که حاصل آن به شرح نمودار در این م

 باشد.( می2)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تحلیل عاملی مرتبه اول  -1نمودار
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مدل پیشنهادی، محاسبه شده در بارهای عاملی مربوط به متغیرها در نیز  3 جدولدر 

 شده است. افزار آوردهنرم
 بارهای عاملی بین متغیرهای پنهان و مشاهده شده -9 جدول

 

، B1 ،B2 ،B3 ،B4 ،C3با توجه به اطالعات جدول باال مقادیر بار عاملی برای سواالت 

D5و ، E7اگر 2/8هایی با مقدار بار عاملی کمتر شد. برای سوالبامی 2/8از  کمتر ،

باشد و در صورتی که مقدار نیاز به حذف سوال نمی 82/8تر از مقدار خطای آن کم

(.  با توجه به این که 2893 )قاسمی، سوال حذف شودباید  82/8خطای آن بیشتر از 

-ین سواالت نمیکمتر است نیاز به حذف ا 82/8هر یک از  B2 ،B3 ،B4خطای سواالت 

باشد بنابراین، این سواالت می 82/8بیشتر از E7 و B1 ،C3 ،D5باشد. همچنین سواالت 

 باید از مدل حذف شوند.

پس از اصالح سواالت، آزمون مجدد مدل جدید به عمل آمده و مدل نهایی به شرح 

 ( به دست آمد. 3) نمودار
 

 

 

  بارعاملی  بارعاملی

029/8 A  A1 083/8 D  D1 

112/8 A  A2 189/8 D  D2 

213/8 A  A3 892/8 D  D3 

122/8 A  A4 218/8 D  D4 

099/8 A  A5 222/8 D  D6 

183/8 A  A7 139/8 D  D7 

122/8 A  A8 298/8 D  D8 

211/8 A  A10 120/8 E  E1 

313/8 B  B2 190/8 E  E2 

321/8 B  B3 003/8 E  E3 

382/8 B  B4 893/8 E  E4 

082/8 B  B5 032/8 E  E5 

893/8 B  B6 133/8 E  E10 

208/8 C  C1 083/8 E  E11 

191/8 C  C4 118/8 E  E12 

111/8 C  C5 128/8 E  E13 

192/8 C  C6 112/8 E  E14 

211/8 C  C7 --- --- ---- =-- 
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 مدل نهايی پژوهش -9نمودار

 

پذیری رقابت ( برAحاکمیتی )های عامل مزیت، تاثیر 2جدول اطالعات اساس  بر

(Competitiveness)  ( و با نسبت بحرانی82/8)کمتر از  889/8با سطح معناداری 

( Bهای ذاتی و موقعیتی )گردد. همچنین تاثیر مزیت( تایید می11/9)بیشتر از  238/1

( و با 82/8)کمتر از  889/8با سطح معناداری  (Competitivenessپذیری )بر رقابت

( Cهای زیر ساختی )تاثیر مزیت گردد.( تایید می11/9)بیشتر از  092/2 نسبت بحرانی

( و با 82/8)کمتر از  889/8با سطح معناداری ( Competitivenessپذیری )بر رقابت

های مالی و گردد. تاثیر مزیت( تایید می11/9)بیشتر از  222/1نسبت بحرانی 

)کمتر از  889/8با سطح معناداری ( Competitivenessپذیری )( بر رقابتDاقتصادی )

های عملکردی گردد. مزیت( تایید می11/9)بیشتر از  118/8 ( و با نسبت بحرانی82/8

(Eبر رقابت )( پذیریCompetitiveness ) ( و با 82/8)کمتر از  889/8با سطح معناداری

د. الزم به ذکر هست عالمت *** گرد( تایید می11/9)بیشتر از  322/1 نسبت بحرانی

 باشد.می 889/8سطح خطای کمتر از یانگر ب Amosدر نرم افزار 
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 ضرايب ساختاری استاندارد شده -های رگرسیونیوزن -1جدول 

  P C.R. Estimate تایید
Standardized 

   

 C.O  A 122/8 238/1 *** شد

 C.O  B 303/8 092/2 *** شد

 C.O  C 112/8 222/1 *** شد

 C.O  D 122/8 118/8 *** شد

 C.O  E 021/8 322/1 *** شد

 

پذیری ارائه شده است. گرسیونی بین عوامل موثر بر رقابتهای روزن (2)جدول در 

بیشترین  021/8های عملکردی با ضریب شود عامل مزیتمشاهده می طور کههمان

های ذاتی و موقعیتی با زیتپذیری داشته است. همچنین عامل متاثیر را بر رقابت

پذیری در محدوده مورد کمترین میزان تاثیر را بر رقابت 303/8ضریب رگرسیونی 

 مطالعه را دارد.
 های رگرسیونیوزن -1 جدول

Estimate  

Standardized 
     

122/8 C.O   
A های حاکمیتیمزیت 

303/8 C.O   B های ذاتی و موقعیتیمزیت 

112/8 C.O   C های زیر ساختیمزیت 

122/8 C.O   
D مالی و اقتصادیهای مزیت 

021/8 C.O   E های عملکردیمزیت 

 

های که مدل اصالح شده بر اساس آماره آن چه از شواهد پیداست بیانگر آن است

وبت به بررسی آمارهای کلی مدل باشد. لذا در این مرحله نمورد نظر مورد تائید می

افزار در گیری محاسبه شده توسط نرمدل اندازههای سنجش مرسد. شاخصمی

ها )مطلق، ن که حداقل باید از هر گروه شاخصآمده است. با توجه به ای 1جدول 

(، با توجه به 2892، اخوان) تطبیقی و مقتصد( یکی در محدوده قابل قبول قرار گیرد

ها بیش از یک مورد در محدوده قابل قبول ، از هر دسته از شاخص2جدول مقادیر 

 توان مدل ساختاری را ترسیم کرد.مورد تایید است و می گیریمدل اندازهقرار دارند، 
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 گیریهای سنجش مدل اندازهشاخص -1جدول 

 مقادیر الگو دامنه قابل قبول شاخص 

 های مطلقشاخص

GFI  808/8 بهتر 1/8مقادیر نزدیک و بیشتر از 

AGFI  228/8 8/8مقادیر بیشتر از 

RMR  821/8 88/8مقادیر کمتر از 

 های تطبیقیشاخص

NFI  128/8 بهتر1/8مقادیر نزدیک و بیشتر از 

RFI  192/8 بهتر 1/8مقادیر نزدیک و بیشتر از 

IFI  813/8 بهتر 1/8مقادیر نزدیک و بیشتر از 

TLI  822/8 بهتر 1/8مقادیر نزدیک و بیشتر از 

CFI  181/8 بهتر 1/8مقادیر نزدیک و بیشتر از 

 های مقتصدشاخص

PRATIO  120/8 2/8مقادیر بیشتر از 

PNFI  038/8 2/8مقادیر بیشتر از 

PGFI  118/8 2/8مقادیر بیشتر از 

RMSEA  822/8 88/8مقادیر کمتر از 

CMIN/DF  122/3 2تا  9مقادیر بین 

 

توان به برآورد پارامترها ز قابل قبول بودن مدل ساختاری میپس از اطمینان نسبی ا

ارد های پژوهش استاندشود. اکنون که دادهجزئی مدل پرداخته میآزمون کلی و و 

گیری مورد تایید قرار گرفته شده است، مدل شده است و همچنین مدل اندازه

یر هر یک از عوامل رسم شده و میزان تاث AMOSساختاری پژوهش در نرم افزار 

 شود. رد مطالعه بررسی میپذیری در محدوده موموثر بر رقابت

ه های برازش معادالت ساختاری مربوط به مدل ساختاری ارائشاخص (0)جدول در 

های برازش مطلق، شود از هر دسته از شاخصشده است. همانطور که مشاهده می

ای قابل قبول است. بنابراین ضرایب و مقتصد حداقل یک شاخص در محدودهتطبیقی 

 باشد.د تأیید میرگرسیونی مدل نیز مور

 ای کلی برازش مدل معادالت ساختاریشاخص -1جدول

 صدقهای برازش مشاخص های برازش تطبیقیشاخص های برازش مطلقشاخص 

 GFI RMR AGFI IFI NFI CFI CMIN/DF RMSEA PGFI شاخص

 001/8 831/8 128/2 111/8 892/8 803/8 808/8 891/8 129/8 مقادیر

مقادیرقابل 

 قبول
1/8 88/8 8/8 1/8 1/8 1/8 29 88/8 2/8 
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 سطحی چه در پژوهش مدل ازای به اروند تجاری آزاد منطقه عملکرد کیفیت  (9

 باشد؟می

ملکرد منطقه آزاد اروند در آخرین گام با توجه به مدل نهایی که به دست آمده است ع

پذیری این منطقه الگوی طراحی تا هم ضمن اطالع از وضعیت رقابت شودتحلیل می

ا استفاده از پذیری بهای مربوط به رقابتتست و اعتبارسنجی شود. لذا عامل شده نیز

های درج شده در است. در واقع با استفاده از سنجهبندی شده تکنیک تاپسیس، رتبه

ها محاسبه شده است و خگویان، ابتدا وزن هر یک از شاخصها و نظر پاسپرسشنامه

نزدیکی نسبی مشخص گردیده است. ها ضریب تن اوزان تمام شاخصسپس با داش

بدست  Excelافزار ت مربوط به هر یک از مراحل با کدنویسی در محیط نرممحاسبا

 آمده است که به دلیل حجم باالی محاسبات فقط نتایج مرحله آخر بیان شده است.

 

 آل مثبتل ايدهها بر اساس میزان نزديکی به راه حبندی شاخصرتبه - 8جدول

 عامل
id 

 id 

 
*

iCL
 

 رتبه

 2 318/8 8820/8 8882/8 های حاکمیتیمزیت

 3 311/8 8822/8 8808/8 های ذاتی و موقعیتیمزیت

 2 213/8 8818/8 8808/8 های زیر ساختیمزیت

 9 091/8 8813/8 8831/8 های مالی و اقتصادیمزیت

 2 391/8 8828/8 8882/8 های عملکردیمزیت

 

با توجه به اطالعات جدول فوق عامل مزیت مالی و اقتصادی با ضریب نزدیکی نسبی  

های عملکردی با ضریب رار گرفته است، همچنین عامل مزیتدر رتبه اول ق 091/8

 خر نیز قرار دارد.آدر رتبه  391/8نزدیکی نسبی 

 

 گیرینتیجه

پذیری منطقه اروند ساختاری مورد نیاز در بخش رقابت رسد مدل نهایینظر میبه 

 .طراحی شده است 2رتی است که در نمودار بصو
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 آل مثبتساس میزان نزديکی به راه حل ايدهها بر ابندی شاخصرتبه -3جدول

 شاخص               
id 

 id 

 
*

iCL
 

 رتبه

 9 0891/8 8818/8 8822/8 تخصص دانش خریداران

 2 1228/8 8818/8 8820/8 های تولیدپیشرفته بودن فناوری

 3 1312/8 8881/8 8821/8 هزینه و قیمت

 2 2132/8 8803/8 8820/8 حقوق و مالکیت

 2 2281/8 8802/8 8812/8 اندازه بازار در دسترس

 1 2300/8 8801/8 8812/8 طلبی فعاالن این بخشفرصت

 0 2392/8 8802/8 8812/8 سان به وامآدسترسی 

 8 2219/8 8802/8 8812/8 میزان آموزش کارکنان

 1 2283/8 8802/8 8811/8 گذارانقدرت حمایت سرمایه

 98 2902/8 880/8 8811/8 کنندگان داخلیتعداد و تنوع عرضه

 99 2882/8 8809/8 8818/8 حملهای کیفیت زیر ساخت

 92 2828/8 8810/8 8811/8 خدمات دولتی جهت بهبود کار

 93 2000/8 8811/8 8803/8 نرخ مالیات

 92 2038/8 8812/8 8809/8 توانایی ارائه خدمات مالی

 92 2111/8 8812/8 8803/8 وریبهره

 91 2100/8 8813/8 8802/8 بخشی مدیرانمیزان اثر

 90 2101/8 8812/8 8808/8 گمرکی و ترخیصموانع 

 98 2103/8 8812/8 8802/8 در دسترس بودن خدمات مالی

 91 2128/8 8813/8 8803/8 کنندگان داخلیکیفیت عرضه

 28 2221/8 8819/8 8803/8 های کسب و کارکیفیت نظام

 29 2280/8 8818/8 8802/8 میزان نوآوری

 22 2382/8 8818/8 8800/8 میزان مالکیت خارجی

 23 2330/8 8828/8 8801/8 مهارت کیفیت نیروی انسانی

 22 2388/8 8821/8 8808/8 همکاری دانشگاه و صنعت

 22 2382/8 8828/8 8800/8 حذف موانع تجاری

 21 2222/8 8820/8 8808/8 پذیری داخلیدرجه رقابت

 20 2908/8 8821/8 8808/8 های کسب و کاربرخورداری از نظام

 28 2932/8 8820/8 8889/8 مزایای ناشی از تمرکز جغرافیای جمعیت

 21 2888/8 8821/8 8889/8 بروکراسی اداری

 38 283/8 8822/8 8888/8 اخلیدتامین مالی از بازارهای سرمایه 

 39 3102/8 8822/8 8882/8 های همکارهمراهی سازمان

 32 3112/8 8823/8 8888/8 المللدانش بازاریابی بین

 33 3132/8 8822/8 8888/8 فرینانآپذیری در کارامکان ریسک

 32 3192/8 8829/8 8801/8 کنندگاندانش فنی توزیع

 32 3282/8 8829/8 8812/8 ای بودن مدیرانحرفه
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رقابتت   ( بتر Aحتاکمیتی ) هتای  تاثیر عامل مزیتت  در تحقیق حاضر بر اساس اطالعات،

)بیشتتر از   238/1 ( و با نسبت بحرانی82/8)کمتر از  889/8پذیری با سطح معناداری 

پتذیری بتا   بر رقابت( Bهای ذاتی و موقعیتی )گردد. همچنین تاثیر مزیت( تایید می11/9

( 11/9)بیشتتر از   092/2 ( و بتا نستبت بحرانتی   82/8)کمتتر از   889/8سطح معناداری 

 پتذیری بتا ستطح معنتاداری    ( بر رقابتت Cهای زیر ساختی )گردد. تاثیر مزیتتایید می

گردد. تاثیر ( تایید می11/9)بیشتر از  222/1 ( و با نسبت بحرانی82/8)کمتر از  889/8

)کمتتر از   889/8معنتاداری  پذیری بتا ستطح   ( بر رقابتDهای مالی و اقتصادی )مزیت

های عملکتردی  گردد. مزیت( تایید می11/9)بیشتر از  118/8 ( و با نسبت بحرانی82/8

(Eبر رقابت ) ( و بتا نستبت بحرانتی   82/8)کمتتر از   889/8با ستطح معنتاداری    پذیری 

 021/8های عملکردی با ضتریب  عامل مزیتکه  د.گرد( تایید می11/9)بیشتر از  322/1

هتای ذاتتی و   عامتل مزیتت   یری داشتته استت. همچنتین   پتذ ین تاثیر را بر رقابتت بیشتر

پتذیری در  کمتترین میتزان تتاثیر را بتر رقابتت      303/8موقعیتی با ضریب رگرستیونی  

محدوده مورد مطالعه را دارد، در جدول زیر شرح مختصتری از متغیرهتا بترای درک    

 میزان اهمیت پذیری آنها آمده است:

 هاپذيری شاخصمیزان اهمیت -21جدول 

میزان 

 اهمیت
 هازیرشاخص عامل

 عملکردی هایمزیت پراهمیت

 الملل،بین دانش بازاریابی انسانی، نیروی کیفیت مهارت مداری، مشتری درجه

 دانش وکار، کسب های نظام برخورداری از کارکنان، آموزش میزان وری،بهره

 کیفیت رقابتی، مزیت داخلی، پذیریرقابت درجه میزان نوآوری، کنندگان،توزیع فنی

 بازار نفوذ میزان تجاری، موانع حذف کار، و کسب هاینظام

 

 

همیت ا

 متوسط

 حاکمیتی، هایمزیت

 زیرساختی مزیت های

 های مالیمزیت

 واقتصادی

 خدمات حقوق مالکیت، گذاران،سرمایه حمایت قدرت مدیران، اثربخشی میزان

 هایسیاست مدیران، اثرگذاری بودن ایحرفه کار، بهبود جهت دولتی

 همراهی ترخیص، و گمرکی اجرایی موانع و اداری بوروکراسی ضدانحصاری،

 در حمل، هایزیرساخت کیفیت حمل، هایکیفیت زیرساخت همکار، هایسازمان

 توانایی ارائه داخلی، کنندگانعرضه تنوع و تعداد مالی، خدمات دسترس بودن

 داخلی، سرمایه از بازار مالی تامین داخلی، کنندگانعرضه کیفیت مالی، خدمات

 ها،بانک منابع و قدرت تولید، هایفناوری بودن پیشرفته وام، به آسان دسترسی

-ارزش ایجاد دانش، مدیریت خارجی، مالکیت صنعت، میزان و دانشگاه همکاری

 دسترسی به قیمت، و هزینه کار، و کسب بازار اطالعات بودن در دسترس افزوده،

 مالیات نرخ اطالعات، فناوری

 کم اهمیت
 و ذاتی هایمزیت

 موقعیتی

 امکان این بخش، فعاالن طلبیفرصت فعالیت، جفرافیایی تمرکز از ناشی مزایای

 دسترس در بازار اندازه دانش خریداران، تخصص کارآفرینان، در پذیریریسک
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 نسبی نزدیکی ضریب با اقتصادی و مالی مزیت عامل زیر جدول اطالعات به توجه با

 ضریب با عملکردی هایمزیت عامل همچنین گرفته است، قرار اول رتبه در 8/ 091

 دارد. قرار نیز خرآ رتبه در 8/ 391 نسبی نزدیکی

 
 هابندی عاملرتبه -2 2دول ج

 هازیرشاخص عامل اولویت رتبه

باالترین 

 رتبه

مالی  هایمزیت

 واقتصادی

 سرمایه بازار از تامین مالی مالی، خدمات ارائه توانایی مالی، خدمات بودن دسترس در

 ایجاد خارجی، مالکیت میزان ها،منابع بانک و قدرت وام، به آسان دسترسی داخلی،

 مالیات نرخ هزینه و قیمت، افزوده،ارزش

 

 

 

 رتبه متوسط

 

 هایمزیت

-مزیت حاکمیتی

زیرساختی  های

 های ذاتی ومزیت

 موقعیتی

 جهت دولتی خدمات حقوق مالکیت، گذاران،سرمایه حمایت قدرت مدیران، اثربخشی میزان

 بوروکراسی ضدانحصاری، هایسیاست مدیران، اثرگذاری بودن ایحرفه کار، بهبود

کیفیت زیرساخت همکار، هایسازمان همراهی ترخیص، و گمرکی اجرایی، موانع و اداری

عرضه کیفیت داخلی، کنندگانتنوع عرضه و تعداد حمل، هایزیرساخت کیفیت حمل، های

دانشگاه  همکاری ها،بانک منابع و قدرت تولید، هایفناوری پیشرفته بودن داخلی، کنندگان

 به دسترسی کار، کسب و بازار اطالعات بودن دسترس در دانش، مدیریت صنعت، و

 بخش، این فعاالن طلبیفرصت فعالیت، تمرکز جفرافیایی از ناشی مزایای اطالعات، فناوری

 دردسترس بازار اندازه خریداران، دانش تخصص کارآفرینان، در پذیریریسک امکان

ترین پایین

 رتبه

 

 هایمزیت

 عملکردی

 وری، بهره الملل،بین دانش بازاریابی انسانی، نیروی کیفیت مهارت مداری،مشتری درجه

 کنندگان، توزیع فنی دانش کار، و کسب هاینظام برخورداری از کارکنان، آموزش میزان

 کار، و کسب هاینظام کیفیت رقابتی، مزیت داخلی، پذیریرقابت درجه میزان نوآوری،

 بازار نفوذ میزان تجاری، موانع حذف

 

 و تجزیه جای روشی هیچ دنیا جای هیچ در نه و ایران در نه که است گفتنی خاتمه در

 هر به اما. گیردنمی را مجرب و آگاه افراد و سلیم عقل به مراجعه و رایج هایتحلیل

 الزم کامال دلیل دو به کشور حداقل مدیران برای هاروش گونه این با آشنایی حال

شده  ادغام بازار در که هاییروش با را آنان هامدل این با آشنایی آنکه اول. است

 برای را افق و آگاه رودمی کار به بازارها قبضه برای آنها رقبای وسیله به جهانی

می هامدل این اینکه دوم. سازدمی روشن خود با رقبای ترآگاهانه مقابله جهت آنان

 و تجزیه برای را وآنان ببخشد نظم مدیران اندیشه جریان و فکر فرآیند به تواند

 .سازد آماده ترعمیق هایتصمیم اتخاذ و شرایط تحلیل
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