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Abstract
Identifying competitive factors to enter global markets due to their special place in the
development of the country's economy is of great importance. Meanwhile, border areas have
better conditions due to their proximity to other countries and the expansion of global borders.
The present study aims to analyze the internationalization of industrial companies in
Khuzestan border province to determine what factors are involved in becoming competitive
and entering global markets to effectively lead industries to more advanced and appropriate
stages of international exchanges. This qualitative research was conducted through content
analysis and semi-structured in-depth interviews with 18 experts, managers and export experts
who have more than ten years of experience and work in food industry factories with at least a
bachelor's degree. Qualitative data analysis was performed using MAXQDA software. From
the qualitative data, 322 codes were extracted as concepts related to international
competitiveness, which were categorized into two components: competitive advantage and
competitiveness. The results of the research lead to the identification of 9 factors: product
cost, product quality, the companies' advanced technology, companies' specialized manpower,
efficient marketing management in companies, green and organic products, companies'
famous brand, product packaging quality, the companies' easy access to quality raw materials,
which gives them a competitive advantage, and the results also showed that the strategy of
competitiveness at the border is very important due to the sensitive and strategic conditions of
the border because it makes them competitive to enter global markets.
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چکیده
شناسایی عوامل رقابتپذیری بهمنظور ورود به بازارهای جهانی به دلیل جایگاه ویژه آنها در توسعه اقتصاد کشور از
اهمیت زیادی برخوردار است .در این میان مناطق مرزی به دلیل هم جواری با سایر کشورها و گسترش مرزهای جهانی
شرایط بهتری دارند .پژوهش حاضر باهدف تجزیهوتحلیل بینالمللیسازی شرکتهای صنایع استان مرزی خوزستان به
مطالعه پرداخته است تا مشخص گردد چه عواملی برای رقابتپذیر شدن و ورود به بازارهای جهانی دخیلل هسلتند تلا
بهطور مؤثر صنایع را به مراحل پیشرفتهتر و مناسبتری از مبادالت بینالمللی سوق دهند .این تحقیق از نوع کیفی و بلا
روش تحلیل محتوا و مصاحبههای عمیلق نیمله سلاختاریافته بلا  18نفلر از متخصصلان ،ملدیران و کارشناسلان حلوزه
صادرات که سابقه کاری باالی ده سال و همچنین شاغل در کارخانههای صنایع غذایی که دارای تحصلیالت حلداقل
لیسانس بودند انجامگرفته است .تجزیهوتحلیل دادههای کیفی از طریق نرمافزار  MAXQDAصورت گرفته اسلت .از
دادههای کیفی  322کد بهعنوان مفاهیم مرتبط با رقابتپذیری بینالمللی استخراج شد که در  2مؤلفه مزیت رقابتی و
رقابتپذیر شدن مقولهبندی شدند .نتایج پژوهش منجلر بله شناسلایی  9عاملل قیملت تمامشلده محصلوالت ،کیفیلت
محصوالت ،برخورداری شرکت از فنّاوری پیشرفته ،برخلورداری شلرکتها از نیلروی انسلانی متخصلص ،ملدیریت
بازاریابی کارآمد در شرکتها ،سبز بودن و ارگانیک بودن محصوالت ،برخوردار بلودن شلرکتها از برنلد مشلهور،
کیفیت بستهبندی محصوالت ،دسترسی آسان شرکتها به مواد اولیه باکیفیت شلد ،کله باعل

کسلب مزیلت رقلابتی

میشود و همچنین نتایج نشان داد که استراتژی رقابتپذیری در مرزها بهواسطه شرایط حساس و استراتژیکی مرزها از
اهمیت باالیی برخوردار است چراکه رقابتپذیر شدن آنها را برای ورود به بازارهای جهانی مهیا میکند.
واژگان کلیدی :رقابتپذیری بینالمللی ،شرکت صنایع ،برونمرزی ،نواحی مرزی ،استان خوزستان.
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مقدمه
با تغییر شیوه تولید فوردیستی به پسا فوردیستی و برونسپاری و تکهپاره شدن تولید ،شلهرها
در حال رقابت برای جذب سرمایههای بیشتر هستند و همین امر موجب اهمیت یافتن مسلئله
رقابتپذیری شده است ( .)Ni Pengfe,2020:15چراکه رقابتپذیری و ابعلاد آن بهمثابله
نقشه راهی عملل میکنلد کله کلیلد رهلایی کشلورها از دام توسلعهنیافتگی اسلت یکلی از
ویژگیهللای بللارز کشللورهای موفللق ،رقابتپللذیری اسللت ( Ambashta& Momaya,

 .)2004:48بسللیاری معتقدنللد ،بقللا و موفقیللت در شللرایط فعلللی بلله قابلیللت رقابتپللذیری
سازمانها و صنایع بستگی دارد (سعیدی و حقشناس کاشانی .)133 :1390 ،در این شرایط،
رقابت و قدرت رقابتپذیری ،ضروریترین عامل تعاملل بلا اقتصلاد جهلانی اسلت (تابلان و
همکللاران .)592 :1394 ،چراکلله رونللد رو بلله رشللد تجللارت جهللانی بللا بهرهگیللری از
استراتژیهای فعال تجاری ،انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات و رفع موانع تجاری در
سطوح بینالمللی ،شلتاب فزاینلدهای یافتله اسلت بنلابراین حضلور فعلال در عرصله تجلارت
جهانی نیاز به توجیه ندارد (طبیبی و همکاران .)1 :1392 ،در اقتصاد جهلانی کشلورهایی در
بازار جهانی موفق خواهند بود که در بازارهای داخلی خود توانسلته باشلند رقابتپلذیری را
تقویت کنند (شهیکی تاش .)156 :1394 ،اکثر شرکتها با استفاده از ملدیریت اسلتراتژیک
و برنامهریزی استراتژیک گزینههایی را انتخاب میکنند که بر موقعیت رقابتی و سلودآوری
آنها تأثیر میگذارد و انتظار میرود که بتواند به شرکت کمک کند تا در برابر رقبایش بله
موقعیت برتری دست یابد ( .)Boakye & Damoah,2018: 35کله همزملان بلا حرکلت
کشورها و صنایع به سمت جهانیشدن و عرضه محصوالت و خلدمات تولیدشلده کشلورها
در سطح بین المللی ،رقابت افزایش چشمگیری داشته باشد (کیانی مقدم و همکاران:1391 ،
 .)10رقابت را میتوان در سطح بنگاه اقتصادی (شرکت ،شرکت) ،شلعبه (بخلش) ،اقتصلاد
مللللی و منطقللله اقتصلللادی جهلللان (گلللروه کشلللورها) تجزیلللهوتحلیل کلللرد (Yanton-

 .)Drozdovska,2020: 13موضللوع تجزیللهوتحلیل در ایللن مطالعلله رقابللت بینالمللللی
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شرکت است و هدف از این مطالعه تالش برای تعریلف ایلن دسلته و شناسلایی شلرایط آن
ناشی از محیط داخلی است .موفقیت در رقابت جهانی تنها با یک استراتژی عمللی متمرکلز
بر نوآوری ،ایجاد یک سیستم پاسخ سریع به فرصتهای نوظهور و تهدیدها ،تأثیر فعلال بلر
عوامل شکلدهنده تولید و تقاضا در بخش ،رقبلا و بخشهلای پشلتیبانی در یلک اسلتراتژی
مؤثر در جهتهای بینالمللی سازی یا جهانیسازی عملیات شرکت ،اتحادهای استراتژیک
احتمالی و موقعیت مناسب حمایت از مزیتهای رقابتی در نظر گرفتله میشلود (Yanton-

 .)Drozdovska,2020:1با توجه به این استراتژیها شرکتها و شهرهای هلر کشلور بله
سبب نقشهای ملی و فراملی که یافته و یا در آینده خواهند یافت ،همواره در تالشانلد
تا جایگاهی برتر نسبت به سایر رقبا بیابند ( )White,2020: 43و از طرف دیگر فشارها و
توسعهها و تحوالت جدید در عصر جهانیشدن و فناوری و ارتباطلات منلاطق شلهری را بله
سمت تمرکز بر استراتژیهای رقابتیشان ازجمله بهبود پایگاههای دانش (ماننلد قابلیتهلای
نللوآوری) بللرده اسللت (.)Vladimir zitek et al,2016:568; Yigitcanalar,2019

بنابراین امروزه با گسلترش بازارهلا و اهمیلت یلافتن رقابتپلذیری در تجلارت بینالملللی،
کشورهای جهان نیازمند درک صحیح از جایگاه نسلبی خلود در مقایسله بلا سلایر کشلورها
هستند تا از طریق آن بتوانند سیاستهای اقتصادی و بهویژه صنعتی خود را منطبق با موقعیت
نسبی خود و بر اساس رویکردهای نوین اقتصاد جهانی ،اتخاذ نمایند .شناخت این مسلئله بله
آنها کمک خواهد کرد تا توانمندیهای خود را در جهت بهبود عملکردشان ارتقا بخشند.
چراکه ،امروزه رقابتپذیری کلیدیترین مفهوم در عرصه اقتصاد بینالملل به شمار ملیرود
(صللفدری .)45 :1390 ،رقابللت جهللانی جدیللد همچنللین باعلل

تغییللر در سیاسللتها و

استراتژیهای اجراشده در سطح کشورها میشود ( )Cyrson,2009:121و نداشتن قابلیت
رقابتپذیری یکی از مهمترین مشکالت امروز کشور اسلت (رشلنودی و همکلاران:1398 ،
 .)112یکی از عوامل بروز این مشکل ،نبود رویکردی مشخص برای افلزایش رقابتپلذیری
است (اعرابی و مصطفوی .)93 :1390 ،دلیل اهمیت سنجش رقابتپذیری بین کشورها ایلن
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است که تا قبل از دهه  1970-80میالدی ،تصور میشلد کله میتلوان بلا اتکلای صلرف بله
شاخصهای کالن ،ازجمله میزان رشد اقتصادی ،درآمد سرانه ،میزان تلورم ،بیکلاری ،تلراز
تجاری و غیره ،درباره توانمندی یک اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با یکدیگر نظر داد ،املا
بهمرورزمان ،ضعف شاخصهای کالن بلرای نملایش واقعیتهلای پیچیلده درون اقتصلادها
روشللن شللد .ازایللنرو ،مللدیران کسللبوکار داخلللی و مجللامع بینالمللللی در جسللتجوی
شاخصهای دیگری بودند که بتوانند قوتها و ضعفهای اقتصلادی کشلورها را نسلبت بله
یکدیگر و به نحو جامعتری مقایسه کنند (جانی .)148 :1390 ،در این میان مناطق ملرزی بله
دلیل نابرابریهلای درآملدی ،گسلترش تنشهلای سیاسلی و اقتصلادی (چله در کشلورهای
همسایه و یا چه در داخل) ،و بهطورکلی نا اطمینانی سرمایهگذاران بلرای سلرمایهگذاری در
این مناطق ،موقعیتهای حساس و شلکننده جغرافیلایی مرزهلا و  ...رقابتپلذیری را در بلین
مناطق مرزی چه در سطح ملی و یا برونمرزی با چالشهلای جلدی روبلهرو کلرده اسلت و
کاهش تراکم جمعیت و خلالی از سلکنه شلدن منلاطق ملرزی از یکسلو و توسلعه مشلاغل
کاذب از سوی دیگر در سالهای اخیر مخاطرات امنیتی فراوانلی را بلرای منلاطق ملرزی در
پی داشته است .این در حالی است که مرزهلا بلهعنوان گلذرگاه و گلوگلاه ورود و صلدور
کاالها بهترین فرصت را ازنظر رقابتپذیری در بین سایر مناطق دارا میباشلند .کله ایلن املر
نیازمند تمهیدات و استراتژیهای رقابتپذیری است .چراکله بلدیهی اسلت کله گشلودگی
اقتصادی کشورها در بستر جهانی که هرروز مرزهایش بهواسطه پیشرفتهای سریع فنلاوری
کمرنگ میشود نیازمند برنامهریزی و تدوین استراتژیهای است که بتوانلد بلهخوبی منلافع
آن را در تعامل با سطح بینالمللی تأمین نماید .ازاینرو ضرورت تدوین استراتژیهای بهینله
رقابتپذیری در این مناطق اجتنابناپذیر است.
در استان خوزستان به دلیل همسایگی با کشور عراق و ناامن بلودن و بیثبلاتی ایلن منطقله و
مللرزی بللودن ایللن اسللتان ارتبللا معنللاداری بللین بیکللاری و عللدم سللرمایهگذاری و کللاهش
رقابت پذیری در این منطقه وجود دارد که متأسفانه تاکنون نگاه راهبردی به این مقوله نشده

 / 126فصلنامه علمی علوم و فنون مرزی ،دورۀ دهم ،شمارۀ  ،)38( ،3پاییز 1400

است .در این میان استان خوزستان با توجله بله ملرزی بلودن ،و بهواسلطه موقعیلت حسلاس
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در کشور دارای اهمیت قابلمالحظهای است و همچنین انتقلال
و واردات و صادرات کلاال از طریلق ایلن اسلتان و دسترسلی بله آبهلای آزاد و بازارهلای
بزرگ مصرف ،مجاورت با خلیج استراتژیک فارس ،ارتبلا تجلاری و بازرگلانی بلا سلایر
کشورها و همچنین پل ارتباطی ایلران بلا کشلورهای ثروتمنلد حاشلیه خلیجفلارس بیشلک
مهمتلرین اسللتان ملرزی کشللور اسللت و بله دلیللل همسلایگی بللا ایللن کشلورها تقاضللا بللرای
واردکللردن محصللوالت صللنایع مختلللف در برخ لی از کشللورهای مجللاور و نزدی لک هللم
افزایشیافته است .این رویدادها به رقابتیتر شدن بازار محصوالت انجامیلده و دغدغلههایی
هم برای مدیران شرکتهای مذکور به وجلود آملده اسلت .بلهبیاندیگر ملدیران مؤسسلات
کسبوکار در صنایع بهویژه شرکتهایی که از امکانات و ظرفیت باالتری در زمینه تولید و
تجارت این محصوالت برخوردارند با این مسئله روبرو شدهاند که عواملل ملؤثر بلر کسلب
مزیت رقابتی برای رقابتپذیر شدن و ورود به بازارهای منطقهای و جهانی چیست؟ چراکله
به دلیل برخورداری اندک از سطح امکانات و استراتژیهای رقلابتی در ایلن اسلتان در ایلن
زمینه ضعف عمل کرده است .اکنون با توجه به اهمیلت موضلوع و چالشهلای ملدیریتی و
بازاریابی و با توجه به مطالب بیانشده رقابتپذیری یکی از مفاهیم مهم در ادبیات تجلارت
و بازاریابی محسوب میشود پژوهش آن را بهعنوان مسئله تحقیق خود انتخاب نموده است.
و در ایلن راسللتا پللژوهش سللعی دارد تللا بلله سللؤال زیللر پاسللخ دهللد .کللدام منللابع و عوامللل
درونسللازمانی شللرکتها و مؤسسللات کسللبوکار صللنایع در ایجللاد مزی لت رقللابتی بللرای
سللازمانها و کسللبوکارهای صللنایع اثرگذارنللد؟ مؤلفللههای اصلللی مللدل رقابتپللذیری
شرکتهای صنایع استان خوزستان در بازارهای برونمرزی کداماند؟
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پیشینه پژوهش

بررسیهای صلورت گرفتله نشلان داد کله پژوهشهلای در زمینله رقابتپلذیری بینالملللی
انجامشده است که در ادامه مهمترین و مرتبطترین آنهلا بلهعنوان سلوابق پژوهشلی آورده
شده است.
زیتللونلی و برزگللر ( )1398در پژوهشللی بلله بررسللی شللاخصهای رقابتپللذیری مقصللد
گردشلگری ورزشللی در نلواحی مللرزی مطالعلله ملوردی اسللتان گلسلتان پرداختهانللد .نتللایج
پژوهش آنها نشان داده است کله اسلتان گلسلتان از جاذبلههای سلاحلی ورزشلی مطللوبی
برخوردار است و پنج شلاخص ملدل کلرا و ریچلی ،از اهمیلت بلاالیی در مزیلت رقلابتی
مقصد گردشگری ورزشی اسلتان گلسلتان برخلوردار هسلتند (هرچنلد بله ترتیلب مجموعله
شاخصهای مدیریت مقصد و عوامل برنامهریزی توسعه مقصلد گردشلگری دارای اهمیلت
نسبی بیشتری تشخیص دادهشدهاند) اما وضعیت توسعه گردشگری ورزشی وضعیت عواملل
مؤثر بر مزیت رقابتی با توجه به موقعیت قرارگیری استان گلستان در شمال کشور و باوجود
منللابع و جاذبللههای طبیعللی ورزشللی مطلللوب ،بههیچوجلله قابلللقبول نیسللت .عللدم وجللود
برنامللههای اسللتراتژیک و یکپارچلله ،ضللعف زیرسللاختها ،اقامتگللاه و هتلهللا ،تبلیغللات و
بازاریابی ،مانع از رشد و شکوفایی گردشگری در منطقه شده اسلت .رشلنودی و همکلاران
( )1398در مقالهای به شناسایی و تبیین عواملل کلیلدی موفقیلت رقابتپلذیری منلاطق آزاد
تجاری – صنعتی در سطح بینالمللی بر اساس روش نظریه زمینلهای پرداختهانلد .بلر اسلاس
نتایج تحقیق  10مقوله شناسلایی شلدند کله عبارتانلد از :مسلائل نظلام ملدیریتی و الزاملات
اداری ،مسائل نظام اقتصلادی و پلارادایم توسلعه ،تفکلر راهبلردی و نقشپلذیری دوللت در
سیاستگذاری و اجرا ،مسائل بینالمللی و ارتباطات اقتصادی ،بستر رقابتپذیری و موقعیت
استراتژیک مناطق ،تابآوری اقتصادی و بازار آزاد رقابتی ،مسلائل حلاکمیتی و دیپلماسلی
هوشمند ،عواملل برونسلازمانی و درون سلازمانی ،توسلعه فرهنگلی و اجتملاعی و سیاسلی،
رویکرد واکنش پلن مناطق آزاد تجاری – صنعتی .حسین زاده اطاقسرا و همکلاران ()1394
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در پژوهشی به مطالعه افزایش رقابتپذیری در مرزها بلا تأکیلد بلر اسلتانداردهای کیفیلت و
همکاری درونسازمانی پرداختهاند .هدف این مقاله ارائه یک سری از استانداردها مبتنی بلر
مدیریت کیفیت جامع جهت دستیابی به برتری درونسازمانی بوده است .بدین منظور ،ابتلدا
بله موضلوعات اصللی رونلدهای معملول همکلاری درونسلازمانی و بح هلای کلیللدی در
همکاری ،و سپس به اصول حیاتی مدیریت کیفیت جامع (شامل مالقات کلردن مشلتریان و
پیشی گرفتن از نیازهای آنها ،تعهد تیم و افراد ،یکپارچگی ،صداقت ،اعتملاد ،روابلط بلاز،
احترام متقابل ،اعتماد متقابل ،منلافع دوطرفله ،احسلاس تعللق کارکنلان بله سلازمان و بهبلود
مستمر) پرداخته شد .درنهایت مدلی از مفلاهیم کلیلدی ملدیریت کیفیلت را بلرای دسلتیابی
بهترین عملکرد برای افزایش رقابتپذیری در مناطق مرزی توسعه داده شد .شهیکی تاش و
همکاران ( )1394در پژوهشی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص رقابتپذیری کشورها
با تأکید بر اقتصاد ایران پرداختهاند .نتایج پژوهش نشلان میدهلد کله اجلزای تشلکیلدهنده
شاخص رقابت پذیری اثر مثبت و معناداری بلر شلاخص اقتصلاد دارنلد .همچنلین بلر اسلاس
گزارش سلاالنه مجملع جهلانی اقتصلاد طلی سلالهای  2014 – 2013کشلورهای سلوئیس،
سنگاپور ،فنالنلد ،آلملان ،ایاالتمتحلده ،سلوئد ،هنگکنلگ ،هلنلد ،ژاپلن و انگلسلتان 10
اقتصاد نخست رقابتپذیر جهان هستند .در این راستا بهتلرین رتبله در بلین شلاخصها بلرای
ایران ،شاخص اندازه بازار با رتبه  19است که مقلدار ایلن شلاخص  5/14اسلت کله بیلانگر
ظرفیتها و پتانسیلهای کشور میباشد .طبیبی و همکاران ( )1392در پژوهشی تحت عنوان
بررسی عوامل مؤثر بر رقابتپذیری شرکتها در سطح بینالمللی به این مطالعه این موضوع
پرداختهاند و به این نتیجه رسیدهاند که یکلی از مهمتلرین مشلکالت املروز صلنایع کشلور،
عدم رقابت پذیری و یکی از عوامل بلروز ایلن مشلکل ،علدم رویکلردی مشلخص بلهمنظور
افللزایش رقابتپللذیری اسللت .میراحسللنی ( )1392در مقالللهای بللا عنللوان شللاخصهای
رقابت پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (-2014
 )2013به درجهبندی شاخصهای رقابتپذیری کشورها میپردازد .نتایج حلاکی اسلت کله

غبیشاوی و همکاران /بررسی استراتژیهای رقابتپذیری بینالمللی …129 /

در میان کشورهای خاورمیانه بهترین رتبهها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبله  ،13املارات
متحده عربی با رتبه  19و عربستان سعودی با رتبه  20تعلق دارد .همچنین نتایج نشان میدهد
شللاخص و رتبللههای رقابتپللذیری ایللران در هللر سلله سللطح توسللعه و  11رکللن از ارکللان
دوازدهگانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شدهاند .از بهترین رتبلههای ایلران میتلوان بله
شاخص پسانداز ناخالص ملی با رتبه  15و شاخص بدهی ناخالص دولتلی بلا رتبله  9اشلاره
نمود .پویوانت و جینوو )2017(1در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی نقش برنلد سلازی شلهری
در تقویلت رقابتپللذیری شللهری ،معتقدنللد کلله شلهرها همکللاران واقعللی در زمینلله توسللعه
اقتصادی کشورها هستند ،با توجه به این واقعیت ،یک شهر رقابتی میتوانلد مقصلد سلرمایه
متحللرک ،تولیدکننللدگان مللدرن ،اسللتعدادهای برتللر ،فنللاوری ،گردشللگران ،رویللدادها و
شهروندان با درآمد باال باشد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برنلد سلازی شلهری
میتواند به جذب بازار هلدف و جللب رضلایت ذینفعلان شلهری کملک کلرده و قلدرت
رقابتپلذیری شلهری را در جنبلهها مختللف افللزایش دهلد .جلم چلاری دونمللز )2019(2در
پژوهشللی تحللت عنللوان توسللعه بهینهسللازی مللدلهای آمللاری بللرای تبیللین شللاخصهای
رقابتپذیری شهری با رقابتپذیری این مراکز نهتنها به دادههای اقتصادی بلکه بله رویکلرد
اقتصادی ،این پژوهش  30مرکز شهری واقع در  15کشور جهان را پوشش میدهلد .مراکلز
شهری با سرانه تولید ناخالص داخلی  10هزار دالر یا بیشتر موردتوجله قلرار گرفتنلد ،نتلایج
حاکی از آن است مقادیر بلاالی عواملل اجتملاعی ،شلامل :تنلوع زیسلتی ،تحلرک شلهری،
ساختارهای فنآوری و روشهای برنامهریزی شهری نلوین کله زیربنلای شلهرها را تشلکیل
میدهند ،بستگی دارد .فرناندس3و همکاران ( )2020در پژوهشی بله بررسلی اسلتراتژیهای
رقابتی و عملکرد جدیلد سلرمایهگذاریهای بینالملللی پرداختهانلد .بررسلیها بله تلأثیرات
چهار استراتژی رقابتی هلدایت هزینله و نلوآوری ،تفکیلک مبتنلی بلر بازاریلابی و کیفلی و
1. Purwanti & Genoveva
2. Come Çagrı D ˘ o¨nmez
3. Fernandes Crespo
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خدمات بهعنوان عوامل تعیینکننده عملکرد بینالمللی  INVپرداخته است .علالوه بلر ایلن،
مدت بینالمللی سازی و آمادهسازی بینالمللی بهعنوان تعدیلکننده این روابلط آملده شلده
است .یافتهها نشلان داده اسلت کله اسلتراتژیهای تملایز بازاریلابی و کیفیلت و خلدمات بلا
عملکرد بینالمللی  INVبیشترین ارتبا را دارند.
نتایج بررسی پیشینههای پژوهش خارجی و داخلی حاکی از آن است که مطالعات متنلوعی
در خصوص رقابتپذیری در قالب موضوعهای مختلف انجامشده است .للیکن در راسلتای
رقابتپذیری مناطق مرزی و ورود آنها به بازارهای برونمرزی مطالعه منسجمی انجامنشده
است .درواقع رقابتپذیری بینالملللی فراتلر از عملکلرد اقتصلادی یلک کشلور بلوده و بلر
مؤلفهها و عوامل زیادی تأکید شده است که پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است.
مبانی نظری

رقابت بینالمللی یک شرکت را میتوان مجموعه نتایج یک شرکت (مالی و غیرملالی) کله
در بازارهای خارجی فعالیت دارد ،در مقایسه با سایر شرکتهایی که محصوالت و خدمات
مشابهی نیلز ارائله میدهنلد ،تعریلف کلرد ( Lo´pez & Garcı´a,2005; Toppinen et

 .)al,2007; Zeng et al,2008رقابلت بینالملللی (جهلانی) معملوال بلهعنوان رقابلت بلین
شرکتها یا کشورها در مقیاس جهانی شناخته میشود و بارزترین بعلد جهانیشلدن اسلت.
رقابت بینالمللی را میتوان بهعنوان فرآیندی بلرای دسلتیابی بله توانلایی رقابلت در سلطوح
مختلف و دستیابی به توانایی و موقعیت رقابتی فزاینده و رسلیدن بله مزیلت رقلابتی تعریلف
کرد و این رقابت زمانی بینالملللی اسلت کله رونلد آن دو یلا چنلد کشلور را درگیلر کنلد
( .)Gorynia, 2009: 48در حلال حاضلر دیلدگاههای بسلیاری در زمینله رقابتپلذیری
وجود دارد ،در ایلن میلان ،دیلدگاه مبتنلی بلر منلابع (بلارنی )1996 ،نقلش بسلیار مهملی در
مدیریت تجارت بینالمللل دارد ( & Lopoz & Grosia, 2005; Fahy,2002; Hatch

 .)Dyer,2004به این دلیل است که برخی منابع یک شلرکت را بلهعنوان منلافع رقلابتی در
نظر میگیرد (بلارنی 1996 ،للوپز و گارسلا .)2005 ،مایکلل پلورتر ( )1990رشلد مسلتمر و
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ماندگاری یک کشور را درصحنه جهانی ،به توانایی آن کشور در ایجاد محیطی برای خللق
مزیت رقابتی توسط بنگاههای داخلی ملرتبط میدانلد و بلر نقلش دولتهلا در ایجلاد چنلین
محیطی تأکید میکند (پورتر )127 :1990 ،پورتر همچنین معتقد است که تنها شلانس زنلده
ماندن در شرایط جدید بعد رقابت ،ایجاد تغییر در طرز تفکر و روشهای اداره یک سازمان
است (پورتر .)358 :2001 ،موفقیت در رقابت جهانی تنها با یک استراتژی عملی متمرکز بر
نوآوری ،ایجاد یک سیستم پاسخ سریع به فرصتها و تهدیدهای در حال ظهور ،تأثیر فعلال
بر عوامل شکلدهنده تولید و تقاضا در بخش ،رقبا و پشتیبانی را تضمین میکند .بخشهلای
یک استراتژی ملؤثر همچنلین بایلد جهتهلای بینالملللی سلازی یلا جهانیسلازی عملیلات
شرکت ،اتحادهای استراتژیک احتمالی و مکان مناسب حمایت از مزیتهلای رقلابتی را در
نظر بگیرد ( .)Wawrzyniak &Gierszewska,2001:27پورتر همچنین معتقد است کله
به رقم پذیرش جهانی اهمیت رقابتپذیری ،مفهوم رقابتپذیری هنوز بهدرستی درک نشده
اسللت .وی رقابتپللذیری را (سللهم ی لک کشللور از بازارهللای جهللانی بللرای محصللوالتش)
میداند .با توجه به تعاریف متعدد رقابتپلذیری ،در ایلن پلژوهش اشلاره بله ظرفیلت یلک
شرکت برای رقابت در یک بازار خاص برای افزایش سهم بلازار خلود و بلرای رسلیدن بله
رشد پایدار و سودآوری در نظر گرفته میشود ( .)porter,2011:358مفهوم رقابتپذیری
که در سیر تکامل نظریههای مزیت و بهویژه مزیلت رقلابتی قلرار دارد ،از جنبلههای خلرد و
کالن قابلبررسی است .این مفهوم به لحاظ کالن در بعد اقتصادی ملی مطرح میشلود ،املا
مفهللوم خللرد رقابتپللذیری ،گسللتردهتر از مفهللوم کللالن آن اسللت و خصوصللیات اساسللی
تولیدکنندگان در زمینه رقابت در سلهم بلازار ،سلود حاصلل از تولیلد و صلادرات را شلامل
میشود (جانی.)149 :1390،
در دوره پویای جهانیسازی که شرکتهای کوچک و متوسط ) (SMEنقشی محلوری در
توسلعه یلک کشلور دارنلد ( .)PAUL & PARTHASARATHY,2017: 331فقلط
شرکتهایی میتوانند به مزیت رقابتی خلود دسلت یابلد کله از رهبلری ناشلی از تقویلت و
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استحکام منابع ازجمله نیروی انسانی برای نوآوری و پیشرفته بودن در بازارها بهرهمند باشند.
البته جهانیشدن برای استفاده از مزایای انتخابی در سایر کشورها ،خطمشلی شلرکتی اسلت
که از تالشها و اقدامات تعیلین چشلمانداز جهلانی بلرای دسلتیابی مزیلت رقلابتی پشلتیبانی
میکند (پورتر .)1990،توسعه بینالمللی سازی ) (SMEراهی حیلاتی اسلت زیلرا آنهلا بله
دلیل کمبود منابع و تواناییها بیشتر از شرکتهای بزرگتر با چالش روبرو هستند .بنلابراین
شرکتهای بزرگتر احتماال بر چالشهای صلادرات بلیش از ) (SMEهلا غلبله میکننلد
( .)PAUL & PARTHASARATHY,2017:331کاهیل و دن( )20161بیلان میکننلد
که اندازه شرکت نحوه درک موانع تجلاری را تعیلین میکنلد درحالیکله مادسلن)1989(2
ثابت میکند که ادراک از موانع بین شرکتها متفاوت است ،بهگونلهای کله شلرکتهایی
که تجربه کمتری دارند نسبت به شرکتهایی که تجربه بیشتری دارند در بینالمللی شدن بلا
مشکالت بیشلتری روبلرو هسلتند .نویسلندگان دیگلری کله بله موضلوع بینالملللی سلازی
)(SMEرویکرد دارند ( )KNELLER & PISU,2020:162بیان میکننلد کله موانلع و
مشکالت صادراتی بهطور یکسان بلر همله شلرکتها تلأثیر نمیگلذارد و بهتلرین پیشبینلی
اینکه آیا یک شرکت خاص مشکلی را مرتبط تشخیص میدهلد ،توضلیح دادهشلده اسلت
تقریبا منحصرا به تعداد مهر و مومهایی که شرکت صادر کرده است .ایلن املر از ایلن ایلده
حمایت میکند که تجربه یک عاملل اساسلی بلرای موفقیلت صلادرکنندگان در غلبله بلر و
مقابلللله بلللا مشلللکالت صلللادرات اسلللت

(.)REUBER & FISCHER,1989

لئونیدرو( )20003اظهار میدارد که تولیدکنندگانی کمتجربه نسبت بله شلرکتهای باتجربله
در معللرم موانللع صللادرات هسللتند .واحللدهای تجللاری کوچللک و بللا سللودآوری کمتللر
آسیبپذیری بیشتری نسبت به مشکالت صادراتی نشان میدهند و کسانی که فاقد پشلتیبانی
سلازمانی هسلتند ،مشللکالت صلادراتی بیشللتری را تجربله میکننللد .همچنلین ،هاچینسللون و
1. KAHIYA & DEAN
2. MADSEN
3. LEONIDOU
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همکلاران( )20091فلرم میکننلد کلله ازنظلر موانلع داخللی ،علدم دیلد صلاحب یللا مللدیر
( )SMEممکن است از ناتوانی آنها در تفکلر اسلتراتژیک در ملورد تجلارت بلهطورکلی
ناشی شود.
روش پژوهش
در این پژوهش برای دسلتیابی بله اهلداف تعیینشلده از روش تحلیلل محتلوای کیفلی بهلره
گرفتهشده است و تحقیق از نوع اکتشافی میباشد .تحلیل محتوای کیفی را میتلوان روش
پژوهشی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنلی از راه فرآینلدهای طبقهبنلدی نظاممنلد،
کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناختهشده دانست .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و بازرگلانی و صلادرات صلنایع اسلتان خوزسلتان کله
سابقه کلاری بلاالی ده سلال و همچنلین شلاغل در کارخانلههای صلنایع غلذایی کله دارای
تحصیالت حداقل لیسانس میباشد .بهمنظور استخراج کُدها با استفاده از روش نمونهگیری
نظری استفاده شد .اشباع داده یا اشباع نظلری رویکلردی اسلت کله در پژوهشهلای کیفلی
برای تعیین کفایت نمونهگیری مورداستفاده قرار میگیلرد .در ایلن پلژوهش تلا رسلیدن بله
اشلباع نظلری درمجملوع  18مصلاحبه انجلام شلد .بلهمنظور اسلتخراج مؤلفلههای ملؤثر بلر
رقابتپذیری بینالمللی صنایع استان خوزستان از تحلیل محتوای کیفلی استفادهشلده اسلت.
برای تجزیهوتحلیل دادههای کیفی از تکنیک تحلیل تلم کله یلک تحلیلل محتلوا اسلتقرایی
است استفاده شد .در روش تحلیل محتلوای اسلتقرایی پژوهشلگر از بلهکارگیری طبقلات از
قبل تعیینشده اجتناب میورزد و در عوم اجلازه میدهلد کله طبقلات و نامشلان از درون
دادهها بیرون آیند .در این روش ،بهجای اینکه شروع گردآوری دادهها با اتکا بله فرضلیاتی
باشد که از دل یک نظریه بیلرون آملده اسلت ،نقطله شلروع آن بلر اسلاس سلؤال و هلدف
پژوهش است (شانون )2005 ،که با توجله بله هلدف و سلؤاالت تحقیلق کله رقابتپلذیری

1. HUTCHINSON
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بینالمللی شرکتهای تولید محصوالت غذایی با رویکرد ورود به بلازار جهلانی اسلت ایلن
روش انتخاب گردید.
محدوده موردمطالعه

استان خوزستان ،استانی در جنوب غرب ایران اسلت کله بلر کرانله خلیجفلارس قلرار دارد.
مساحت استان خوزستان  64057کیلومترمربع است بین 29درجله و  57دقیقله تلا  33درجله
و صلفر دقیقله عرم شمالی از خط استوا و  47درجه و  40دقیقه تلا 50درجه و  33دقیقلله
طلول شلرقی از نصفالنهار گرینویچ در جنوب غربی ایران قلرار دارد و از شلمال بلا اسلتان
لرسللتان ،از شللمال شللرقی و مشللرق بللا اسللتانهای چهارمحلللال و بختیلللاری و کهگیلویللله و
بویراحملد ،از جنوب شرقی با استان بوشهر ،از جنوب با خلیجفلارس و از مغلرب بلا کشلور
عراق هممرز است و با جمعیتلی معلادل  4710506نفلر ( ،)1395پنجملین اسلتان پرجمعیلت
ایران محسوب میشود.
شلمال و شلرق استان خوزستان را سلسله جبال زاگلرس فراگرفته است که هر چه به سلمت
جنللوب غربللی پللیش بلللرویم از ارتفللاع آن کاسللته شللده تللا نللواحی جنللوبیتر بهصللورت
تپللهماهورهایی نمایللان میگللردد .ازنظللر پسللتیوبلندی خوزسللتان را میتللوان بلله دو منطقلله
کوهستانی و جلگهای تقسیم نمود .منطقه کوهستانی بهطور عملده در شلمال و شلرق اسلتان
قلرار دارد و حلدود دو پلنجم مسلاحت کلل اسلتان را شلامل میشود .ازجمله کوههای ایلن
منطقه کوه چلو ،زرد کلوه ،،آببندان ،امامزاده ،کوه سیاه و کوه چال را میتلوان نلام بلرد.
استان خوزستان دارای  28شهرستان 68 ،بخش 145 ،دهستان و  82شهر است.
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شکل شماره  .1نقشه موقعیت جغرافیایی استان خوزستان در کشور

بحث و یافتهها
در ابتدا آزمون توصیفی تحقیق صورت گرفت که شامل متغیرهای جمعیت شناختی ازجمله
جنسیت ،سن و وضعیت تخصص پاسخدهندگان است که در جدول یک نملایش دادهشلده
است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناسی مشارکتکنندگان در تحقیق
متغیر
جنسیت

سن

وضعیت
تخصص

کمیت

فراوانی

درصد

زن

3

33

مرد

15

77

 31تا  41سال

5

27/77

 42تا  52سال

9

50

 52سال به باال

4

22/22

امور صادرات

5

22/77

بازاریابی بینالمللی

8

44/44

بازرگانی بینالمللی

5

22/77
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بهمنظور جمعآوری دادهها از سؤالهای باز ،نظیر:
 .1نقش عوامل درونسازمانی شرکتهای تولیدکننده محصوالت صنایع استان مرزی استان
خوزسللتان در رقابتپللذیر شللدن آنهللا کللدام اسللت؟  .2نقللش عوامللل و منللابع فیزیکللی
شرکتهای صنایع خوزستان در رقابتپذیری آنها کدام است؟
 .3نقللش منللابع و عوامللل درونسللازمانی غیللر فیزیکللی شللرکتهای صللنایع خوزسللتان
رقابتپذیری آنها چگونه است؟
 .4کدام منابع و عوامل درونسازمانی شرکتها و مؤسسلات کسلبوکار صلنایع در ایجلاد
مزیت رقابتی برای سازمانها و کسبوکارهای صنایع اثرگذارند؟
 .5مؤلفههای اصلی مدل رقابتپلذیری شلرکتهای صلنایع اسلتان خوزسلتان در بازارهلای
برونمرزی کداماند؟ طرح شدند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها و استخراج تمها ملتن مصلاحبهها چنلدین بلار توسلط پژوهشلگر
خوانده شد واحدهای معنادار مشخص و خالصه شدند و کدگلذاری اولیله یلا بلاز صلورت
گرفت ،کدگذاری اولیه فرآیندی است که از طریلق آن مفلاهیم شناساییشلده و ویژگلی و
ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند .در کدگذاری باز ،دادههلا بله بخشهلای مجلزا خلرد
شدند و برای به دست آوردن مشابهتها و تفاوتها ،با دقت بررسلی شلدند و پرسلشهایی
درباره پدیدهها که دادهها حاکی از آناند ،مطرح شدند .در نقطه اشباع نظری تعداد کدهای
اولیه ما  322کد می باشد که ترکیب فراوانی کدهای اولیه بر اساس تاکتیک تحلیل محتوای
کیفی که در خدمت استراتژی تحلیل تم قرارگرفتله صلورت گرفلت .از تحلیلل جملالت و
دیدگاه های این افراد ،کدهای اولیه استخراج شلد .در مرحلله بعلد یعنلی کدگلذاری ثانویله
تشکیل دسته ها یا مقوالت پژوهش انجام گرفت .بر اساس نظر چارمز کلدهای اولیلهای کله
ازنظر ادبیات نظری (نظریهها  ،کتاب و  ،)...ادبیات تجربی (مقاالت علملی پژوهشلی) و نظلر
خبرگان با یکدیگر ارتبا دارنلد را در یلک دسلته جدیلد قلرار داده و نلامی جدیلد بلر آن
میگذاریم و یا اینکه کدها رابطهای کودک و والد با کد دیگر داشته بنلابراین زیرمجموعله
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آن قرارگرفته و باهم تشکیل مقوالت را میدهنلد .توضلیحات مصاحبهشلوندگان در حلوزه
کسب مزیت رقابتی با رویکرد ورود به بازار جهانی در پاسخ به سؤاالت مربو بله تمهلای
حاکم منجر به شناسایی نهتم شده است که در شکل  2بهصورت خروجی ماتریس شانون با
استفاده از نرمافزار  MAXQDAبه نمایش در آمده است.

شکل شماره  .2ماتریس نمایش فراوانی کدها بر مبنای اسناد پژوهش

ماتریس نشان میدهد مزیت رقابتی و رقابتپذیری دو مقوله اصلی هسلتند .مقلوالت فرعلی
شامل قیمت تمامشده با مفاهیم باز (هزینه تأمینکننده ،هزینه ماشینآالت ،هزینله حاملهلای
انرژی ،هزینه نیروی انسانی ،هزینه حملونقلل) ،برخلورداری شلرکت از فنلاوری و فنّلاوری
پیشرفته با مفاهیم بلاز (اهلرم سلازی ،توسلعه کارکردهلای دانشبنیلان ،حمایلت از مالکیلت
فکری ،ارتبا صلنعت بلا دانشلگاه ،انتقلال فنلاوری) ،سلبز و ارگانیلک بلودن محصلوالت،
مدیریت بازاریابی کارآمد ،نیروی انسانی متخصلص ،کیفیلت محصلول ،دسترسلی بله ملواد
اولیه ،برند مشهور ،کیفیت بستهبندی هستند .همچنین بر اساس نتایج ماتریس اولیه به ترتیلب
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در مصاحبه اول کدهای قیمت تمامشده و رقابتپذیری ،در مصاحبه دوم دسترسی بله ملواد
اولیه و قیمت تمامشده ،در مصاحبه سوم رقابتپذیری و قیمت تمامشده ،در مصاحبه چهارم
دسترسی به مواد اولیه ،در مصاحبه پنجم دسترسی به مواد اولیه ،در مصاحبه ششلم ملدیریت
بازاریابی کارآملد و کیفیلت محصلول ،در مصلاحبه هفلتم ملدیریت بازاریلابی کارآملد ،در
مصللاحبه هشللتم مزی لت رقللابتی ،در مصللاحبه نهللم کیفیللت بسللتهبندی ،در مصللاحبه دهللم
برخللورداری شللرکت از فنللاوری و فنّللاوری پیشللرفته ،در مصللاحبه ی لازدهم نی لروی انسللانی
متخصص ،در مصلاحبه دوازدهلم برخلورداری شلرکت از فنلاوری و فنّلاوری ،در مصلاحبه
سلیزدهم برنلد مشلهور ،در مصلاحبه چهلاردهم سلبز بلودن و ارگانیلک بلودن ،در مصلاحبه
پانزدهم سبز بلودن و ارگانیلک بلودن ،در مصلاحبه شلانزدهم دسترسلی بله ملواد اولیله ،در
مصاحبه هفدهم دسترسی به مواد اولیه ،در مصلاحبه هجلدهم کیفیلت بسلتهبندی از فراوانلی
بیشتری برخوردار بودند .پسازاینکه مشخص شلد از واحلدهای معنلایی چله کلدهای اولیله
استخراج شدن باید بررسی نمود که بر اساس فراوانی در قالب فرمول ضریب اهمیت شانون
 1991کدامیک از کدهای اولیه ازنظر فراوانی ضلریب اهمیلت بیشلتر و کلدامیک ضلریب
اهمیت کمتری دارند .این موضوع در ماتریس فراوانی کدهای اولیه نمایش داده میشود.
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شکل شماره  .3ماتریس نمایش ضریب اهمیت کدها بر مبنای اسناد پژوهش

با توجه به شکل  3کدهای قیمت تمامشده با  61تکرار ،رقابتپذیری با  55تکلرار ،کیفیلت
محصول با  ،40برخورداری شرکت از فناوری و فنّاوری با  23و دسترسی به مواد اولیه با 15
تکرار کدهایی هستند که بیشترین ضریب اهمیت را دارند.
در ادامه تجزیهوتحلیل کیفی بر اساس نتلایج مرحلله قبللی شلامل کدگلذاری و تحلیلل تلم،
مرحله اصلی و ارائه مدل صورت گرفت .کدگذاری انتخابی عبارت است از رونلد انتخلاب
مقوله هستهای بهطور منظم و ارتبا دادن آن با سایر مقولهها ،اعتبار بخشیدن به روابط و پلر
کردن جاهای خالی با مقولههایی که نیاز به گسترش و اصالح دارند در حقیقت کدگلذاری
انتخابی ارتبا بین مقولهها در سطوح مختلف و مسیریابی شلرطی و کدگلذاری محلوری را
به پایان رسانده و در گام نهایی به دنبلال ایجلاد الگلوی نهلایی اسلت .در شلکل  4خروجلی
نرمافزار  MAXQDAنقشله تصلویری الگلوی رقابتپلذیری بینالملللی شلرکتهای تولیلد
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محصللوالت غللذایی در ای لران بللا رویکللرد ورود بلله بازارهللای جهللانی اسللت ،خطچینهللا
نشاندهنده فرضیات و ارتبلا بلین مقوللههای اصللی پلژوهش میباشلد و خطلو پررنلگ
فراوانی مقوالت و مفاهیم را نشان میدهد.

شکل شماره  .4نقشه تصویری رقابتپذیری بینالمللی

با توجه بله الگلوی شلکلگرفته در بلاال ملدل مفهلومی تحقیلق در خصلوص رقابتپلذیری
بینالمللی شرکتهای صنایع استان مرزی خوزستان در راستای استراتژی ورود به بازارهلای
برونمرزی درنهایت بهصورت زیر شکل گرفت.
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شکل شماره  .5الگوی رقابتپذیری بینالمللی در صنایع

بدیهی است که عوامل یا اجزای یازدهگانه مدل مذکور که با رویکرد تحقیق کیفی تعریلف
و تعیینشدهاند عمدتا حالت کلی دارند و هرکدام میتواند دارای شاخهها و ریسک فاکتور
گردند که انجلام کلار میبایسلت در یلک پلژوهش کملی و از نلوع توصلیفی تحلیللی و یلا
بهعنوان مرحله تکمیلی تحقیق حاضر جهت بررسلی و تائیلد آن امکانپلذیر گلردد .تلا ایلن
مرحله با انجام پژوهش کیفی و استفاده از روش مصلاحبههای نیمله سلاختاریافته و طراحلی
سؤاالت اصلی مرتبط باهدف پژوهش متغیرهای نهگانه شناساییشده کله بلر مزیلت رقلابتی
شرکتها و مؤسسات کسبوکار در صنایع مشخصشلده اسلت .در ملورد کلاربرد نتلایج و
یافتلههای تحقیلق حاضلر میتللوان گفلت کلله استراتژیسلتها ،مللدیران ارشلد شللرکتها یلا
بنگاههای صنایع استان خوزستان میتوانند با اسلتفاده از ایلن ملدل در موردبررسلی و تعیلین
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عوامل و متغیرهای درونسازمانی مؤثر بر کسب مزیت رقابتی و درنهایت رقابتپلذیر شلدن
در بازارهای برونمرزی فرآیند سیاستگذاری استراتژیک خود را تقویت نمایند.
نتیجهگیری
مناطق مرزی هلر کشلور دارای ویژگیهلای خلاص بلوده و از نقلا حسلاس و اسلتراتژیک
محسوب می شوند .یکی از موضوعات مهم در این مناطق بح

رقابتپذیری است .در ایلن

منللاطق رقابتپللذیری مللدیران و سیاسللتگذاران سللازمانها و مؤسسللات صللنعتی بهواسللطه
پیشرفتهای روزافزون فنّاوری بیش از گذشته با چالشهای رقلابتی روبلرو هسلتند .ایلن در
حالی است که ظهور رقابت بینالمللی عمدتا با تغییراتی همراه است .بنابراین توجله صلرف
به داخل مانع از پیشرفت در شاخصهای رقابتپذیری در میان سایر کشلورها خواهلد شلد.
این امر در منلاطق ملرزی بله خلاطر موقعیلت حسلاس اسلتراتژیکی و بله دوری از مرکزیلت
سیاسللی و اداری و مللالی کشللور و همینطللور عللدم تمایللل سللرمایهگذاری بللهویژه از سللوی
سرمایه داران بخش خصوصی به دلیلل نلا اطمینلانی از شلرایط ثبلات بلازار و  ...بلا وضلعیت
بغرنجتری روبهرو است .ازاینرو توجه به رقابتپذیری در این مناطق به توجه به اینکه مرکز
عبور و مرور کاال به خارج از کشور نیز هستند از اهمیلت بلاالیی برخلوردار اسلت .در ایلن
راستا پژوهش حاضلر بله بررسلی رقابتپلذیری بینالملللی شلرکتهای صلنایع در راسلتای
استراتژی ورود به بازارهای برونمرزی در بسلتر اسلتان ملرزی خوزسلتان بله دلیلل موقعیلت
مرزی بودن و شرایط استراتژیکی خاص آن پرداخته است.
در مورد تحلیل و تفسیر نتایج بهدستآمده از این پژوهش کله بلا رویکلرد کیفلی بله انجلام
رسید است میتوان گفت که در هرکدام از تحقیقات مرتبط گذشته نیز چند عامل یلا متغیلر
محیطللی و درونسللازمانی مللؤثر بللر کسللب مزیللت رقللابتی بللرای مؤسسللات کسللبوکار
شناساییشده است .پژوهش حاضر با تمرکز بلر عواملل و منلابع درونسلازمانی و پیلروی از
نظریه منبع محور که در دیدگاههای سالهای اخیلر بلیش از گذشلته موردتوجله قرارگرفتله
تعداد  9عامل مرتبط با منلابع و قابلیتهلای درونسلازمانی شناسلایی گردیلده اسلت کله بلر
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اساس آن مدل رقابتپذیری ارائهشده است .از آنجائی که یافته نهلایی ایلن تحقیلق بلر پایله
اطالعاتی استوارشده که بهوسیله گروهی از افراد دستاندرکار در سیاستگذاری بازاریابی
شرکتها و واحدهای تولیدی صنایع اسلتان ملرزی خوزسلتان ارائله گردیلده بنلابراین ملدل
بهدستآمده میتواند برای طراحی اسلتراتژی بازاریلابی بینالملللی شلرکتهای ملذکور در
مقیاسهای ملی و منطقهای و بهویژه مناطق مرزی راهگشا باشد.
یافتللههای تحقیللق حللاکی از آن اسللت کلله  9عامللل قیمللت تمامشللده محصللوالت ،کیفیللت
محصوالت ،برخورداری شرکت از فنّاوری پیشرفته ،برخورداری شرکتها از نیروی انسانی
متخصللص ،مللدیریت بازاریللابی کارآمللد در شللرکتها ،سللبز بللودن و ارگانیللک بللودن
محصلوالت ،برخلوردار بلودن شلرکتها از برنلد مشلهور ،کیفیلت بسلتهبندی محصللوالت،
دسترس لی آسللان شللرکتها بلله مللواد اولیلله باکیفیللت در کسللب مزیللت رقللابتی و سللپس
رقابتپذیرش بینالمللی در صنایع اسلتان ملرزی خوزسلتان میگلردد .هملانطور کله نتلایج
تحقیق نشان داد مزیت رقابتی از طریق مدیریت منابع موجود منحصلربهفرد شلرکت حاصلل
میشود .بهعبارتدیگر ،شرکتها باید از چشمانداز توانایی بهجای موقعیت بازار در خلارج
به استراتژیهای رقابتی خود نزدیک شوند .تأکید بر این نکته بسیار مهلم اسلت کله اگرچله
درک دیدگاه مبتنی بر منابع باع

تمرکز بر منابع داخلی ،مهارتها و تواناییهلای شلرکت

در دستیابی به مزیت رقابتی میشود ،اما از محیط خارجی و قابلیتهای مربو بله آن غافلل
نشدهاند این امر به ویژه در مناطق مرزی که در همسایگی و نزدیکلی بله محلیط خلارج قلرار
دارنللد اهمیللت بیشللتری دارد .بنللابراین منللاطق مللرزی میتواننللد بللا توجلله بلله اسللتراتژیهای
رقابتپذیری موانع و چالش های حساس و شکننده در این زمینه را کم نموده و بر توسلعه و
جلب اعتماد سرمایهگذاران و سازمانها و توجله بله داخلل رقابتپلذیری در منلاطق ملرزی
پررنگتر کرد .البته عالوه بر نقش حیاتی تواناییهلای درون بله بیلرون ،بایلد یلک توانلایی
منطبق با بیرون وجود داشته باشد تا حسهای محکم را فراهم کند و از فرصتهای خارجی
آن بهرهبلرداری کنلد .بلا توجله بله اینکله بلرای کشلور و اسلتان خوزسلتان ،موانلع تجلارت
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بینالمللی مانند تحریمها ،برندهای استاندارد و غیره وجلود دارد تأکیلد میگلردد کله بلر 9
عوامل کشفشده در این تحقیق برای دستیابی به استانداردهای جهانی که منجلر بله قلدرت
چانهزنی میگردد تمرکز نموده و برای ورد به بازارهای خارجی برنامهریزی کنند.
نتایج و مدل بهدستآمده در این پژوهش بلا نظریلات و یافتلههای مطالعلات صلاحبنظرانی
مانند بارنی ( ،)1991سینگ ایگشلا ( ،)2009پلورتر ( 2011 ،)1992دیویلد فلردآر ( )2011و
دراموند گریم ( )2013و هانگر و ویلبن )2011،دارای همسویی میباشد.
نتایج این پژوهش با توجه به اینکله برآملده از نظلرات گلروه خبرگلان آشلنا بلا موضلوع و
محیط موردمطالعه میباشد در صلورت توجله میتوانلد در بهبلود شلرایط رقابتپلذیری در
مناطق مرزی و بهویژه استان خوزستان مفید واقع شود.
بنا به نتایج این مطالعله ،شناسلایی عواملل رقابتپلذیری در بخلش صلنایع در منلاطق ملرزی
میتواند به نتایج مثبتی در دو سطح خُرد و کالن منجر شود:
سطح خرد :اتخاذ استراتژیهایی در خصوص بهبود و تقویلت عواملل بررسیشلده در ایلن
پژوهش میتواند راه را برای ورود به بازارهای جهانی هملوار نمایلد .چنانچله شلرکت بله
منابع داخلی توجه نکند یا راهبرد مناسبی برای کسب مزیت رقابتی اتخلاذ نکنلد ،ورود بله
بازارهای جهانی کار پیچیدهتری میگردد.
سطح کالن :با توجه به روند رو به رشد جهانیشدن و تحوالت پیچیده و سریع آن در چند
دهه گذشته موجب شده است تا شرکتها بیشازپیش در تالش برای کسب مزیت رقابتی
و رقابتپذیر شدن باشند .با توجه به اینکه بینالمللی شدن شرکتها در اقتصاد یک کشور
ازجملله GNPتولیلد ناخلالص مللی ،اشلتغال و توسلعه متلوازن اقتصلادی خصوصلا بلرای
کشورهای درحالتوسعه حلائز اهمیلت و تأثیرگلذار اسلت .اتخلاذ راهبردهلای متناسلب بلا
تقویت منابع سازمانی برای افزایش قدرت چانهزنی مسیر جهانیشدن شرکتهای کوچک
و متوسط صنایع غذایی را هموارتر مینماید.
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