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Abstract
The growing popularity of free zone mega-programs has led to the 
need to study the success of these mega-programs; a topic that has 
not received enough attention in project management researches. The 
purpose of the present study is to develop a theoretical model for the 
definition process of successful free zone mega-programs in Iran. 
This study was conducted through an inductive approach and used the 
grounded theory strategy. For this purpose, data were first collected  
through semi-structured interviews with twenty-two private and  
public sector managers related to Iran's free zones. Then, data analysis  
was performed using coding techniques. The categories related to the 
definition process of successful free zone mega-programs in Iran were 
extracted from the interviews and relationships  among the categories 
that were discussed. Based on the process of coding, six propositions 
were created and the theoretical model for definition process of suc-
cessful free zone mega-programs was developed. Using the results of 
this study, the factors influencing the definition of a successful free 
zone mega-program as well as criteria for evaluating the success of 
the process of defining the free zone mega-program are presented.
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چکید ه:
گسترش روزافزون ابرطرح های منطقه آزاد، دلیل پرداختن به موفقیت این ابرطرح هاست. 
است. هدف  نشده  آن  به  توجه چندانی  پروژه  مدیریت  پژوهش های  در  كه  موضوعی 
ایران  در  آزاد  ابرطرح موفق منطقه  تعریف  فرایند  نظری  تدوین مدل  پژوهش حاضر، 
است. این پژوهش با رویكردی استقرایی و با بهره گیری از راهبرد نظریه زمینه ای، ابتدا 
بخش  مدیران  از  نفر  با 22  نیمه ساختاریافته  مصاحبه های  راه  از  داده ها  به جمع آوری 
از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  می پردازد.  ایران  آزاد  مناطق  با  مرتبط  و خصوصی  دولتی 
فنون كدگذاری و مقوله های مرتبط با فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران 
از مصاحبه ها استخراج، و نسبت به برقراری ارتباط بین مقوله ها اقدام می شوند. در ادامه، 
فرایند كدگذاری شش قضیه استخراج و مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه 
آزاد در ایران تدوین می شوند. با بهره گیری از نتایج پژوهش حاضر، عوامل موثر بر تعریف 
ابرطرح موفق منطقه آزاد و همچنین معیارهای ارزیابی موفقیت فرایند تعریف ابرطرح 

منطقه آزاد ارائه می شوند.

کلید واژه ها:  نظریه زمینه ای، ابرطرح منطقه آزاد، موفقیت پروژه، فرایند 
تعریف طرح، عوامل موفقیت، معیارهای موفقیت.
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ابرطرح های منطقه آزاد1 از جمله ابزارهای مهم توسعه هستند كه موفقیت2 آن ها می تواند باعث 
جلب سرمایه، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی، تحصیل مدیریت علمی، گسترش صادرات، 
ادغام كشور در بازار جهانی، و ایجاد دریچه ای به سوی توسعه اقتصادی گردد )ذاكری و اسفندیاری، 
1395؛ گروه بین المللی رهشهر، 1392(. در كشورهای در حال توسعه به ابرطرح های منطقه آزاد به 
عنوان یک ابزار توانمند توسعه اقتصادی برای كل كشور نگریسته می شود و نه یک منطقه صرفًا 
ابزاری است كه به دور از دیوان ساالری حاكم بر  تجاری )میرحیدر، 1391(. ابرطرح منطقه آزاد 
مزیت های  و  امكانات  و  كند  جبران  را  كمبودها  می تواند  نوآور  سازمانی  عنوان  به  ملّی،  اقتصاد 
بالقوه را در سطح ملّی به توانایی بالفعل تبدیل كند و پلی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی شود 
)گروه بین المللی رهشهر، 1392(. ابرطرح های منطقه آزاد در ایران با وجود سابقۀ به نسبت طوالنی 
شكل گیری آن ها، عملكرد چندان مطلوبی در تحقق اهداف خود نداشته اند. پژوهش های پیشین 
در خصوص عملكرد ابرطرح های منطقه آزاد در ایران )مجلس شورای اسالمی، 1387؛ ذاكری و 
اسفندیاری، 1395؛ گروه بین المللی رهشهر، 1387؛ 1392؛ لطیفی و امین آقایی، 1385(، و آمارهای 
رسمی اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی، و ویژه اقتصادی ایران 
)دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 1395(، حكایت از آن دارند كه تجربه ایجاد 
این ابرطرح ها به عنوان ابزاری برای توسعه كشور، تجربه چندان موفقی در مقایسه با تجربیات سایر 
كشورها به شمار نمی رود و عملكرد آن ها، در رابطه با برخی اهداف از جمله صادرات، تولید، و جذب 
سرمایه گذاری خارجی، با دستاورد چندان قابل اعتنایی همراه نبوده است )جدول1( )دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 1395؛ ذاكری و اسفندیاری، 1395؛ گروه بین المللی رهشهر، 

1392؛ مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه، 1392(.

1. Free Zone Mega-Programs
2. Success
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 جدول 1: بررسی عملکرد ابرطرح های منطقه آزاد ايران با توجه به اهداف آن ها
)ذاکری و اسفندياری، 1395( 

عملکردهدفردیف

- متوسط سهم صادرات از کل صادرات کشور معادل 2/4 درصدتوسعه صادرات1
- خالص صادرات منفی در تمام سال ها

- اندک )متوسط سالیانه حدود 220 ملیون دالر(جذب سرمایه گذاری خارجی2
- بیش تر متمرکز در بخش خدمات و سهم ناچیز بخش صنعت

- سرمایه گذاری ناچیز در بخش تولید و تمایل بیش تر به جذب سرمایه گذاری داخلی3
سرمایه گذاری در بخش تجارت و خدمات، به ویژه واردات کاال

- سهم اندک از کل اشتغال کشورایجاد اشتغال و توسعه مهارت4
- نیاز جدی به سرمایه گذاری در زیرساخت هاسرمایه گذاری زیربنایی5
- سهم کم از بازار بین المللی ترانزیت کاالترانزیت کاال6

- بیش تر شرکت ها در حوزه تجارت و خدماتشرکت های ثبت شده7
- سهم واحدهای صنعتی کم

- سهم اندک در جذب گردشگر خارجیگردشگری8

در پژوهش های پیشین، به موضوع موفقیت ابرطرح های منطقه آزاد از منظرهای مختلفی پرداخته 
از  آزاد  ابرطرح های منطقه  ادبیات، مشاهده می شود كه به موضوع موفقیت  شده است. در بررسی 
منظرهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، توسعه منطقه ای، و تجارت بین الملل پرداخته می شود 
 Aggarwal, 2010; Auruškevičienė et al., 2007; Bell, 2016; Cling et al., 2005;(

Sosnovskikh, 2017; Tantri, 2015; Zeng, 2016(. در هركدام از این نگاه ها بخشی از اهداف 

و وظایف ابرطرح منطقه آزاد بررسی می شوند و عوامل موفقیت1 مرتبط با آن اهداف مورد شناسایی 
قرار می گیرند. نكته جالب توجه در تمامی این پژوهش ها این است كه در بیش تر آن ها از منطقه 
آزاد به عنوان پروژه یا طرح یاد می شود. با وجود این، هیچ كدام از این پژوهش ها از منظر مدیریت 
پروژه محور سعی در بررسی و تحلیل موضوع نكرده اند. برای ُپر كردن این شكاف در ادبیات، مبنای 
از دیدگاه مدیریت پروژه محور2 است )Turner, 2014(. در  نظری پژوهش حاضر تحلیل موضوع 
دیدگاه مدیریت پروژه محور، عوامل و معیارهای موفقیت3 پروژه با در نظرگرفتن تمامی اهداف پروژه 

شناسایی و تحلیل می شوند.

1. Success Factors
2. Project Based Management
3. Success Criteria
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در بررسی پژوهش های مرتبط با موفقیت پروژه مشاهده می شود كه در پژوهش های كالسیک 
موفقیت پروژه، به عوامل و معیارهای موفقیت به صورت عام پرداخته شده است. اما در پژوهش های اخیر 
این نگاه عام به موفقیت پروژه، مورد نقد پژوهشگران است و توجه به ویژگی های خاص هر پروژه تاكید 
 .)Crawford et al., 2005; Shenhar, 2001; Shenhar et al., 2004; Turner, 2014( می شود
این شكاف در بحث مربوط به ابرطرح های منطقه آزاد نیز وجود دارد. زیرا ابرطرح های منطقه آزاد 
پروژه هایی با ویژگی های منحصر به فرد هستند كه پژوهشگران عرصه مدیریت پروژه دربارۀ موضوع 
در  نظریه پردازی  به  نیاز جدی  كه  گرفت  نتیجه  می توان  این رو،  از  بودند.  كم توجه  آن ها  موفقیت 
خصوص مولفه های موفقیت ابرطرح های منطقه آزاد و شناسایی عوامل و معیارهای موفقیت این گونه 
از پروژه ها و تبیین ارتباط میان عوامل و معیارهای موفقیت آن ها وجود دارد. به این منظور، پژوهشی 
جامع برای شناسایی و تحلیل عوامل و معیارهای موفقیت ابرطرح های منطقه آزاد، در مراحل مختلف 
از چرخه حیات مدیریت این ابرطرح ها، در حال انجام است. چرخه حیات انتخاب شده )جدول 2(، برای 
تحلیل موفقیت ابرطرح منطقه آزاد دارای هفت مرحله است كه اولین مرحله آن، تعریف ابرطرح منطقه 
آزاد نام گرفته است. در خصوص اولین مرحله از چرخه حیات مدیریت طرح در ادبیات، پژوهش هایی 
انجام گرفته است كه بیش تر سعی در شناسایی فرایندهای این مرحله در كنار سایر مراحل مدیریت 
 Jia et al., 2011; Lehtonen & Martinsuo, 2008; Lock & Wagner, 2016;( طرح داشته اند
Lycett et al., 2004; Pellegrinelli, 1997(، و چندان درك روشنی از عوامل و معیارهای موفقیت 

مرحله تعریف طرح در ادبیات مشاهده نمی شود. پس پژوهش حاضر، بر مرحله تعریف ابرطرح منطقه 
آزاد متمركز است و با استفاده از روش نظریه زمینه ای، فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد را در 
ایران كاوش می كند. پژوهش حاضر، سعی بر شناسایی عوامل موثر بر تعریف ابرطرح موفق منطقه 
آزاد و همچنین معیارهای ارزیابی موفقیت تعریف ابرطرح منطقه آزاد دارد. به این ترتیب، هدف نهایی 
این پژوهش، تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران است. همچنین، 
پرسش هایی كه این پژوهش به آن ها پاسخ می گوید، به این شرح هستند: نظریه زمینه ای فرایند تعریف 
ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران چیست؟ عناصر تشكیل دهنده )پدیده محوری، شرایط علّی، بستری، 
ایران كدام هستند؟ و  آزاد در  ابرطرح موفق منطقه  پیامدها( فرایند تعریف  مداخله گر، راهبردها، و 
قضایای1 مستخرج از داده ها در خصوص فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران كدام هستند؟

1. Propositions
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مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

به  به موضوع و مسئله پژوهش،  تعریف های ضروری و رویكردهای مختلف  این بخش،  در 
همراه پیشینه پژوهش ارائه می شوند. 

ابرطرح منطقه آزاد

ابرطرح منطقه آزاد، در محدوده معینی از قلمرو یک كشور واقع می شود و خارج از محدوده 
قانوني، اداري، و فیزیكي تاسیسات گمركي است و به طور معمول، در محدوده یک بندر قرار دارد 
و در محدوده آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته مي شود. این ابرطرح ها جهت گیري 
صادراتي دارند و ورود و خروج كاال، سرمایه، و جابه جایي نیروي كار متخصص در محدوده آن ها به 
سهولت صورت مي پذیرد )كریمی كیا و مقدم، 1391؛ ذاكری و اسفندیاری، 1395؛ رهنورد، 1389؛ 
نگاه های  با  زیادی  پژوهش های  تاكنون  و شهرسازی عرصه، 1392(.  معماری  مشاور  مهندسین 
مختلف در خصوص بهبود عملكرد این ابرطرح ها انجام شده است. برخی از آخرین پژوهش های 

خارجی و داخلی به شرح زیر هستند:
با هدف شناسایی عوامل كلیدی موفقیت در  آروسكوچین و همكاران )2007(، در پژوهشی 
دو دسته ضرورت های  در  را  نُه عامل  لیتوانی،  اقتصادی  آزاد  مناطق  اهداف  به  راستای دستیابی 
نیروهای  و  مالیاتی(  مشوق های  و  زیرساخت ها؛  وجود  جانمایی؛  مركزی؛  )حاكمیت  راهبردی 
و  رقابتی؛  قیمت  خوشه ها؛  شكل گیری  كار؛  نیروی  به  دسترسی  آزاد؛  منطقه  )سازمان  راهبردی 
انعطاف پذیری سازمان منطقه آزاد( شناسایی نمودند. كینیوندو و همكاران1 )2016(، به بررسی نقش 
و كارایی طرح های منطقه ویژه اقتصادی در تانزانیا می پردازند. نتایج آن ها نشان می دهد كه دولت 
مركزی اطالعات چندانی از وضعیت شركت های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی ندارد. همچنین، 
این طرح ها منافع بسیار كمی برای اقتصاد محلی ایجاد می كنند. سوسنوفسكیک )2017(، با انتقاد 
از مدل موفقیت مرسوم مناطق ویژه، به این صورت كه در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه گذاری 
زیرساخت ها، عوامل  احداث  برای  نه  زیرساخت ها جذب می شود  احداث  از  بخش خصوصی پس 
موفقیت پروژه های منطقه ویژه اقتصادی را این چنین جمع بندی می كند: نیاز به تامین مالی ملّی، 
رویكرد بازار آزاد، مذاكره بهتر با سرمایه گذاران بخش خصوصی برای احداث زیرساخت ها، و تنظیم 
مقررات با این هدف كه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیش تری جذب شوند. رهنورد )1389(، 

1. Kinyondo et al
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عوامل تاثیرگذار بر عملكرد مناطق آزاد ایران را به پنج عامل طبقه بندی می كند: الزام های اجرایي و 
سیاستگذاري؛ عوامل محیطي؛ شفاف سازي قوانین و مقررات؛ جهت گیري راهبردی؛ و سازوكارهاي 
تامین مالي. صامتی و همكاران )1387(، نبود تاسیسات زیربنایی مناسب و ضروری، ضعف مدیریت 
ملّی و منطقه ای، نبود شفافیت، و محدودیت قوانین مربوط به منطقه آزاد را از جمله مهم ترین دالیل 

موفق نبودن مناطق آزاد معرفی می كنند.
برنامه ریزی منطقه ای،  بین الملل،  تجارت  اقتصادی،  توسعه  دیدگاه  از  بیش تر  پژوهش ها  این 
آزاد  ابرطرح های منطقه  با دیدگاه های سیاسی و اجتماعی به موضوع موفقیت  و در برخی موارد 
می پردازند. از آن جا كه مبنای نظری پژوهش حاضر دیدگاه مدیریت پروژه محور است، نیاز است كه 

پیشینه موفقیت در مدیریت پروژه محور بررسی شود.

موفقيت ابرطرح منطقه آزاد

موفقیت پروژه در ادبیات دارای دو مولفه اصلی است: 
1. معیارهای موفقیت: متغیرهایی كه بر اساس آن ها درباره موفقیت پروژه قضاوت می شود؛ و
2. عوامل موفقیت: متغیرهایی كه بر دستیابی موفقیت آمیز به معیارهای موفقیت اثر می گذارند.

بسیاری از پژوهش ها در زمینه موفقیت پروژه با رویكردی عمومی، سعی در شناسایی عوامل 
و معیارهای موفقیت پروژه ها دارند، بدون آن كه ویژگی های منحصر به فرد هر پروژه را در نظر 
بگیرند. امروزه، این رویكرد عام مورد انتقاد بسیاری از پژوهشگران است. این پژوهشگران معتقدند 
كه انواع متفاوت پروژه به معیارها و عوامل موفقیت متفاوتی نیاز دارند، و نگاه یكسان به تمامی 
 Crawford et al., 2005; Dvir et al., 2006;( نیستند  پروژه  نیازهای  پاسخگوی  پروژه ها، 
این رو، در  از   .)Shenhar, 2001; Shenhar et al., 2004; Walker & Rowlinson, 2007

ادامه ویژگی های پروژه منطقه آزاد و پژوهش های پیشین مرتبط با موفقیت ابرطرح های منطقه آزاد 
بررسی می شوند. جوزف1 )2013(، در خصوص بررسی توسعه قیر آلبرتا این پروژه را یک »ابرطرح« 
پیچیدگی  میزان  و  پروژه  مقیاس  لحاظ  به  آلبرتا  قیر  توسعه  پروژه  كه  می كند  بیان  او  می نامد. 
این پروژه  نامگذاری  ادبیات برای  با مطالعه  این رو،  از  ابرپروژه های2 مرسوم است.  از  بسیار فراتر 
به دو نام گیگاپروژه3 و ابرطرح می رسیم. گیگاپروژه، نشان دهنده بزرگی مقیاس این پروژه نسبت 

1. Joseph
2. Mega Project
3. Giga Project
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به ابرپروژه ها و تفاوت كّمی آن هاست. اما ابرطرح، عالوه بر یادآوری مقیاس كّمی، نشان دهنده 
نوعی تفاوت كیفی بین ابرپروژه و ابرطرح است. از این رو جوزف )2013(، از عنوان ابرطرح برای 
این پروژه استفاده می كند. در پژوهشی جینوری و همكاران1 )2015(، برگزاری نمایشگاه اكسپو 
2015 را به دلیل ماهیت پیچیده و ابعاد چندگانه این پیچیدگی یک ابرطرح می نامند. آن ها ابعاد این 
پیچیدگی را این گونه معرفی می كنند: پیچیدگی های ساختاری )در رابطه با اندازه، گوناگونی، عرض 
و محدوده؛ موقعیت جغرافیایی و تعداد ذی نفعان؛ و میزان وابستگی كارها و افراد(؛ پیچیدگی های 
سیاسی ـ اجتماعی )در رابطه با اهمیت طرح، قدرت، افراد و سیاست ها(؛ و پیچیدگی های نوظهور )در 
رابطه با نااطمینانی و تغییر كه به طور معمول نتیجۀ تازگی فناوری یا فرایندها، كمبود درس آموخته ها، 
و دسترسی نداشتن به اطالعات الزم برای تصمیم گیری است(. پروژه منطقه آزاد دارای سه ویژگی 
اساسی است كه بر اساس این می توان آن را به عنوان ابرطرح طبقه بندی نمود: 1. اندازه: پروژه منطقه 
آزاد بسیار بزرگ مقیاس است. پروژه هایی با این ویژگی را ابرپروژه می نامند؛ 2. شكل گروهی: پروژه 
منطقه آزاد به شكل گروهی از پروژه هاست كه در راستای تحقق هدفی بزرگ تر در كنار هم انجام 
می شوند. پروژه هایی با این ویژگی را طرح می نامند؛ و 3. ماهیت اهداف: ماهیت اهداف این پروژه ها 

كم تر محصول محور هستند و بر ایجاد تحول و كسب منافع تاكید دارند. 
اگرچه تاكنون پژوهشی در زمینه موفقیت ابرطرح ها انجام نگرفته است، اما موفقیت ابرپروژه ها 
و طرح ها كه هركدام بخشی از ویژگی های اساسی ابرطرح را دارا هستند، بررسی شده اند. پس در 
این بخش، برای نزدیک شدن به موضوع موفقیت ابرطرح، مباحث موفقیت طرح و ابرپروژه ارائه 

می شوند.
نتیجه  این  به  طرح  موفقیت  ادبیات  مرور  با   ،)2009( همكاران2  و  شاوو  طرح:  موفقيت 
از  كمی  تعاریف  و  است  مانده  باقی  مفهومی  سطح  در  هنوز  طرح  موفقیت  تعریف  كه  می رسند 
و همكاران  و الیست   )1997( پلگرینلی  است.  در دست  اندازه گیری  و روش های  موفقیت طرح 
با قابلیت ایجاد تغییر سازمانی مرتبط می دانند. پارتینگتون3 )2000( و  )2004(، موفقیت طرح را 
میلور و همكاران4 )2006(، پیشنهاد می دهند كه موفقیت طرح در دستیابی به راهبرد های سازمان 
از راه طرح نهفته است. شاوو و مولر5 )2011(، در تالش خود برای توسعه سازه های موفقیت طرح، 

1. Ginevri et al
2. Shao et al
3. Partington
4. Maylor et al
5. Shao & Müller
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طرح؛  تیم  بر  تاثیر  طرح؛  راندمان  از  عبارت اند  ابعاد  این  می كنند.  شناسایی  را  ابعاد شش گانه ای 
رضایت ذی نفعان؛ موفقیت كسب وكار؛ آماده سازی برای آینده؛ و تاثیرهای اجتماعی. شاوو و مولر 
)2011(، در پژوهشی به شناسایی معیارها و عوامل موفقیت طرح به صورت جداگانه می پردازند. 
عوامل موفقیت شناسایی شده شامل مدیر طرح، مشاركت ذی نفعان، همسویی راهبردی، فرایندها، 
برنامه ریزی، تیم، منابع، و فرهنگ هستند. معیارهای شناسایی شده شامل راندمان طرح، تاثیر بر تیم 
طرح، رضایت ذی نفعان، موفقیت كسب وكار، آماده سازی برای آینده، و تاثیرهای اجتماعی هستند.

موفقيت ابرپروژه: به اعتقاد فالیبرگ1 )2014(، موفقیت در مدیریت ابرپروژه به این صورت 
تعریف می شود كه پروژه با بودجه تعیین شده، در زمان مقرر، و با منافع وعده داده شده تحویل داده 
 شود. شنهار و هولزمان2 )2017(، بر اساس دیدگاه چندگانه، موفقیت ابرپروژه ها را بر اساس چهار بعد 
بررسی می كنند. این ابعاد عبارت اند از كارایی؛ تاثیر بر مشتری/ كاربر؛ موفقیت كسب وكار/ مالی؛ و 
تاثیر بر جامعه. میسیچ و رادكویچ3 )2015(، نشان می دهند تاكنون، برخالف بسیاری از پژوهش ها، 
به   ،)1396( همكاران  و  كلبه داری  نشده اند.  مشخص  هنوز  ابرپروژه ها  شكست  و  موفقیت  علل 
بررسی مولفه های موفقیت و شكست ابرپروژه های مشاركتی در سطح حاكمیت می پردازند. لوكاتلی 
و همكاران4 )2017(، ارتباط ویژگی های ابرپروژه را بر شاخص های موفقیت پروژه با روشی كّمی و 

دقیق مشخص می كنند و مدل عملكرد زمان و هزینه را برای ابرپروژه ها ارائه می دهند. 

چرخه حيات مديريت طرح

ایران، فرایند مدیریت ابرطرح های منطقه  برای ایجاد نظریه موفقیت ابرطرح منطقه آزاد در 
آزاد در پژوهشی گسترده تر به مراحل چرخه حیات آن ها تقسیم می شود و مدل نظری فرایند هر 
مرحله از ابرطرح منطقه آزاد به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد. چرخه حیات استفاده شده 
توسط  ارائه شده  حیات  بر چرخه  مبتنی  كه  است  مرحله ای  دلیل یک چرخه حیات هفت  این  به 
تیری5 )2004( است )جدول 2(. تیری )2004(، با انتقاد از حاكمیت مطلق پارادایم مدیریت پروژه 
در ادبیات مدیریت طرح، مراحل چرخه حیات مدیریت طرح پیشنهادی خود را مبتنی بر پارادایم 
انتخاب شده برای مراحل مختلف چرخه حیات،  مدیریت راهبردی تعریف می كند. جدا از عناوین 

1. Flyvbjerg
2. Shenhar & Holzmann
3. Mišić & Radujković
4. Locatelli et al
5. Thiry
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مراحل مورد استفاده برای ابرطرح منطقه آزاد با مراحل معرفی شده تیری )2004( دو تفاوت دارد. 
نخست، مرحله فرمول بندی پیشنهادی تیری )2004(، به دو مرحلۀ تعریف و سیاستگذاری ابرطرح 
تقسیم می شود. زیرا از یک سو، حساسیت باالی ابرطرح های منطقه آزاد با توجه به پیامدهای ملّی، 
منطقه ای، اقتصادی، و اجتماعی آن ها موجب می شود كه تدوین چارچوب ها و سیاست های مرتبط 
با نحوه اداره سازمان های ابرطرح منطقه آزاد در عالی ترین سطوح حاكمیت و در مراحلی جدا از 
به  نیاز  آزاد  منطقه  ابرطرح های  دیگر،  از سوی  و  گیرد،  انجام  طرح  مدیریت  ابتدایی  فرایندهای 
قوانینی ویژه و متفاوت از قوانین و مقررات سرزمین اصلی دارند. این قوانین و آیین نامه های ویژه، 
با توجه به اهداف ابرطرح های منطقه آزاد از سوی قوای مجریه و مقننه در مرحله سیاستگذاری 
تدوین می شوند. تیری )2004(، دو فرایند برنامه ریزی راهبردی و تعریف پروژه ها را در قالب یک 
مرحله با عنوان سازماندهی طرح قرار می دهد. اما به دلیل اهمیت فرایندهای برنامه ریزی راهبردی 
و  تعریف پروژه ها در مدیریت ابرطرح های منطقه آزاد، و همچنین دوره تناوب متفاوت این دو فرایند 
ـ تكرار روزانه فرایند تعریف پروژه ها در ابرطرح های منطقه آزاد به دلیل ماهیت سرمایه پذیری این 
ابرطرح ها و تكرار فرایند برنامه ریزی راهبردی در دوره های طوالنی تر ـ این فرایندها در دو مرحلۀ 
جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش حاضر با تمركز بر مرحله تعریف ابرطرح، به تدوین 

مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران می پردازد.

فرايند تعريف طرح در ادبيات

فرایند تعریف طرح، نخستین مرحله از چرخه حیات مدیریت طرح است. با توجه به عناوین 
متفاوتی كه برای این مرحله در پژوهش های مختلف استفاده می شود، در این بخش برای روشن 
می شود.  استفاده  طرح«  مدیریت  حیات  چرخه  اول  »مرحله  عنوان  از  نویسندگان،  منظور  بودن 
پلگرینلی )1997(، مرحله اول طرح را پایه گذاری طرح می نامد و معتقد است كه پایه گذاری طرح 
به معنای تعیین نیاز به یک طرح جدید و منافع ناشی از آن است. او مرحله اول طرح را شامل پنج 
فرایند می داند: 1. تحلیل تناسب با نیازهای تجاری جدید یا پروژه های درون كسب وكار و روابط 
آن ها با سایر طرح ها؛ 2. شكل گیری طرح و انتخاب مدیر طرح؛ 3. تشكیل تیم طرح؛ 4. نسخه 
با مرور  تعریف مجدد طرح های دیگر. الیست و همكاران )2004(،  اهداف راهبردی؛ و 5.  اولیه 
اولین   ،1)OGC( )2011( دولت  بازرگانی  دفتر  همچون  طرح  مدیریت  به  مربوط  پژوهش های 
مرحله طرح را شناسایی طرح می نامند و شناسایی طرح را فرایند تعریف اهداف كلی طرح و جایگاه 

1. Office of Government Commerce
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طرح در میان ماموریت، آرمان ها، راهبردها، و سایر برنامه های سازمان می دانند.

جدول 2: مقايسه چرخه های مختلف حیات مديريت طرح

Crawford et al. 
(2005)

آماده سازی پیش از 
طرح

پایه گذاری 
طرح

برپا کردن 
اختتام تحویل منافع طرحطرح

طرح

Office
(2011)

مدیریت تعریف طرحشناسایی طرح
فازها

تحویل 
قابلیت ها

تحقق 
منافع

اختتام 
طرح

Thiry
(2004)

فرمول بندی

سازماندهی
)برنامه راهبردی(

سازماندهی 
)زیرپروژه ها(

اختتامارزیابیاستقرار

ابرطرح
منطقه آزاد

تعریف 
برنامه ریزی سیاستگذاریابرطرح

راهبردی
تعریف 
تحقق ایجاد قابلیتپروژه ها

اختتاممنافع

)Thiry, 2010( :منبع

در رویكرد 1IBMC پیشنهاد می شود كه مرحله اول طرح باید شامل فهرست بهترین پروژه های 
پیشنهادی باشد، در حالی كه در رویكرد دفتر بازرگانی دولت )2011(، این فرایند در مرحله دوم 
چرخه حیات طرح صورت می پذیرد )Lycett et al., 2004(. هافی2 )2001(، پیشنهاد می دهد كه در 
مرحله اول طرح، مرزهای دقیق محصول طرح توضیح داده شوند. اما الیست و همكاران )2004(، 
معتقد هستند كه این تاكید بر تعریف دقیق مرزهای طرح با توجه به ماهیت مبهم اهداف طرح، تاثیر 
منفی بر عملكرد طرح خواهد داشت. تیری )2004(، با تاكید بر جنبه راهبردی مدیریت طرح در برابر 
جنبه پروژه ای آن، معتقد است كه مرحله اول چرخه حیات مدیریت طرح، فرمول بندی طرح است و 
هدف این مرحله، شناسایی فشارهای بیرونی و درونی برای تغییر و تعیین بهترین مسیر برای خلق 
ارزش برای ذی نفعان است. همچنین، در این مرحله مدیریت منافع شامل شناسایی منافع و بررسی 
میزان تحقق پذیری منافع، با امكان سنجی انجام می پذیرد. تیری )2004(، معتقد است كه در این 
مرحله باید عوامل كلیدی موفقیت طرح تعیین گردند. لتونن و مارتینسو )2008(، نشان می دهند 
كه در مرحله اول چرخه طرح، توجه مدیران طرح به بستری كه طرح در آن قرار دارد، بسیار مهم 
است. جیا و همكاران )2011(، مرحله ابتدایی ابرطرح های صنعت احداث را آمادگی پیش از ابرطرح 

1. International Business Machines Corporation
2. Haughey
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می نامند و فرایندهای این مرحله را به این ترتیب توضیح می دهند: 1. تمركز بر كارهایی كه باید 
انجام شوند؛ 2. انجام توجیه كسب وكار؛ 3. ارزیابی و نمایش گزینه ها؛ 4. تعریف اهداف ابرطرح و 
انطباق آن ها با راهبرد سازمان؛ و 5. آزمایش های زیرزمینی كامل پیش از شروع ابرطرح احداث. 
معرفی  طرح  شناسایی  را  طرح  مدیریت  حیات  چرخه  اول  مرحله   ،)2011( دولت  بازرگانی  دفتر 
می كند و شروع فرایند شناسایی طرح را پس از صدور فرمان طرح اعالم می كند. این استاندارد، 
مرحله شناسایی را شامل هفت فرایند: حمایت از طرح؛  تایید فرمان طرح؛ انتصاب مسئول ارشد 
و هیئت طرح؛ توسعه خالصه طرح؛ توسعه برنامه آماده سازی طرح؛ بازبینی مستقل؛ و تایید نهایی 
می داند. الك و واگنر )2016(، مرحله اول را شناسایی طرح می نامند و معتقدند كه هدف اصلی 
مرحله اول این است كه موجب شود كه همه ذی نفعان اصلی درك مشتركی از چیزی كه مورد نیاز 
است، به دست آورند و این درك مشترك باید در فرمان طرح توسط گروه حامی طرح مستند شود. 

روش شناسی پژوهش

راهبرد مورد استفاده در این پژوهش، نظریه زمینه ای است. هدف یک پژوهش با راهبرد نظریه 
زمینه ای فراتر رفتن از توصیف و ایجاد یا كشف یک نظریه است. یعنی ارائه یک چارچوب تحلیلی 
انتزاعی از یک فرایند )Creswell, 2007(. این روش هنگامی مناسب است كه نظریه ای برای تبیین 
یک فرایند وجود نداشته باشد. با توجه به هدف این پژوهش كه تدوین مدل نظری فرایند تعریف 
ابرطرح موفق منطقه آزاد است و با توجه به نبود چنین مدلی در ادبیات پژوهش، راهبرد نظریه زمینه ای، 
راهبردی مناسب برای رسیدن به نظریه پردازی در خصوص فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد 
است. نظریه زمینه ای بر این است كه نظریه ها باید مبتنی بر داده های میدانی، به ویژه مبتنی بر اقدام ها، 
تعامل ها، و فرایندهای اجتماعی افراد باشند )Strauss & Corbin, 1998(. از میان انواع رویكردهای 
روش نظریه زمینه ای، رویكرد استراوس و كوربین )1998(، به دلیل نظام مند بودن برای این پژوهش 

انتخاب می شود. 
در این پژوهش، با 22 نفر از مدیران بخش دولتی و خصوصی مرتبط با ابرطرح های منطقه آزاد 
ایران با متوسط سابقه مدیریتی نه سال، مصاحبه های نیمه ساختاریافته به مدت 45 تا 120 دقیقه در 
طول 14 ماه و به صورت مالقات رودررو انجام گرفته است. ده نفر از مصاحبه شوندگان از مدیران 
در سازمان های هفت گانه و دبیرخانه مناطق آزاد ایران بودند. پنج نفر از مصاحبه شوندگان از مدیران 
سایر نهادهای عمومی مرتبط با مناطق آزاد، و هفت نفر از مدیران بخش خصوصی فعال در مناطق 
آزاد بودند. این مصاحبه ها با توجه به استفاده از نمونه گیری نظری در این پژوهش، گاه چندین بار 
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تكرار شده اند )تكرار برخی مصاحبه ها به صورت تلفنی انجام پذیرفته است(. در نمونه گیری نظری 
كه روش غالب نمونه گیری در راهبرد نظریه زمینه ای است، نمونه ها به شكلی انتخاب می شوند كه 
به ایجاد نظریه كمک كنند )دانایی فرد و همكاران، 1390(. راهنمای نمونه گیری نظری، پرسش ها 
و مقایسه هایی هستند كه در خالل تجزیه وتحلیل مصاحبه ها بروز می یابند و موجب می شوند كه 
مقوله های مناسب، ابعاد و ویژگی های آن ها، و ارتباط میان مقوله ها كشف شوند. یعنی در روش نظریه 
 .)Strauss & Corbin, 1998( زمینه ای، كدگذاری داده ها همزمان با گردآوری آن ها انجام می گیرد
در این پژوهش، نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت. مقصود از اشباع 
نظری یعنی مرحله ای كه در آن، داده های جدیدی در ارتباط با مقوله پدید نیایند و روابط میان مقوله ها 
برقرار و تایید شده باشند )دانایی فرد و همكاران، 1390(. راهبردی كه برای كسب اشباع نظری در این 
پژوهش استفاده می شود، نمونه گیری افتراقی است. به این ترتیب كه داده های مازاد از افراد مشابه یا 
افرادی كه در ابتدا با آن ها مصاحبه شده بود، گردآوری شدند تا مشخص شود كه آیا نظریه برای این 
مشاركت كنندگان جدید نیز به قوت خود برقرار است یا خیر. در رویكرد استراوس و كوربین )1998(، 

به نظریه زمینه ای، سه نوع كدگذاری پیشنهاد می شود كه در طول فرایند پژوهش انجام می گیرند.
كدگذاری باز: فرایندي تحلیلي است كه با آن مقوله ها شناسایي، و ویژگي ها و ابعاد آن ها در 
داده ها كشف مي شوند. ویژگي، در اصل صفت یک مقوله است و بُعد یک ویژگي را بر یک طیف 

یا پیوستار نشان مي دهد. 
كدگذاری محوری: فرایند مرتبط كردن مقوله به زیرمقوله ها، كدگذاري محوري نامیده مي شود. 
علت چنین نامگذاری این است كه كدگذاري در محور یک مقوله صورت می گیرد و به وسیله آن، 

مقوله ها با توجه به ویژگي ها و ابعادشان به مقوله محوری مرتبط مي شوند. 
كدگذاری انتخابی: فرایند یكپارچه كردن و پاالیش نظریه از راه كدگذاري انتخابي رخ مي دهد. 

یكایک اجزای پارادایم كدگذاری تشریح، سیر داستان ترسیم، و نظریه ایجاد می شود.
ارزشیابی پژوهش های مبتنی بر نظریه زمینه ای، به جای  استراوس و كوربین )1998(، برای 
یافته های  این كه  یعنی  مقبولیت  می دهند.  پیشنهاد  را  مقبولیت  معیار  پایایی،  و  روایی  معیارهای 
پژوهش تا چه حد در انعكاس تجارب مشاركت كنندگان، پژوهشگر، و خواننده در مورد پدیده مورد 
مطالعه، موثق و باورپذیر است )Strauss & Corbin, 1998(. به این منظور، اقدام های زیر در این 

پژوهش انجام شده است:
1. تطبیق توسط اعضا: مشاركت كنندگان گزارش نهایي پژوهش، فرایند تحلیل و مقوله هاي 

به دست آمده را بازبیني و نظر خود را در ارتباط با آن ها ابراز می كنند؛
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2. بررسی همكار: دو تن از دانشجویان دكتري مدیریت پروژه و ساخت، به بررسي یافته ها و 
اظهارنظر درباره آن ها می پردازند؛ و

داده ها  تفسیر  و  تحلیل  در  از مشاركت كنندگان  به طور همزمان  پژوهش:  بودن  3. مشاركتي 
كمک گرفته می شود.

يافته های پژوهش

و خصوصی  دولتی  بخش  مدیران  از  نفر   22 با  نیمه ساختاریافته  مصاحبه های  انجام  از  پس 
مرتبط با ابرطرح های منطقه آزاد، متن مصاحبه ها از روی فایل صوتی پیاده سازی شدند. سپس با 
استفاده از نرم افزار تحلیل كیفی Atlas.ti 8.0 فایل های متنی مصاحبه ها تحلیل شدند. نتیجۀ این 
از داده های مصاحبه ها استخراج  از تكنیک های كدگذاری،  استفاده  با  تحلیل 27 مقوله است كه 
 ،)Strauss & Corbin, 1998( شدند. به این صورت كه ابتدا با استفاده از تكنیک های تحلیل خرد
متن مصاحبه ها به صورت سطربه سطر تحلیل شدند و كدهای این تحلیل، با توجه به ویژگی های 
مشترك، در قالب مفاهیم مشترك دسته بندی شدند. در نهایت، با استفاده از مفاهیم به دست آمده 

مقوله ها استخراج شدند )جدول 3(.

جدول 3: مقوله ها، مفاهیم، و عبارت های به دست آمده از کدگذاری

نمونه عبارتنمونه مفاهیممقوله

باور به ابرطرح 
منطقه آزاد

باور در سطح عالی 
حاکمیت

یک مدیر بخش دولتی: در آن زمان، به ویژه خود رییس دولت 
وقت، اعتقاد جدی داشت که کشور پس از جنگ ایران و عراق، 
برای این که بتواند از اقتصاد بسته دولتی به تدریج رها شود، به 
یک موقعیت هایی نیاز دارد که بتواند در آن جا تمرین کند و 
آرام آرام این را به سرزمین اصلی تعمیم بدهد، اما اراده جدی 

نبوده است.
باور همگانی به مناطق 

آزاد
یک مدیر بخش دولتی: باور مّلی در مورد این که منطقه آزاد 
می تواند به نظام توسعه مّلی کمک کند، ایجاد نشده است.

ناامنی در مرزامنیت در مرزها
یک مدیر بخش خصوصی: البته نقاط مرزی با مسائل امنیتی 

درگیر هستند، و به نحوی سعی می شود که با برنامه های 
این چنینی باعث ایجاد آرامش و امنیت در آن نقاط بشوند.
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ادامه جدول 3: مقوله ها، مفاهیم، و عبارت های به دست آمده از کدگذاری

نمونه عبارتنمونه مفاهیممقوله

جذابیت ابرطرح 
منطقه آزاد

 انتظار
مردم بومی

یک مدیر بخش خصوصی: خوشبختانه مناطق آزاد حسنی 
که دارند این است که چون بودجه اش در همان منطقه هزینه 

می شود، به توسعه و ایجاد زیرساخت ها کمک می شود. مردم این 
را حس می کنند. در همین چهار یا پنج سال است که این اتفاق ها 

برای منطقه ما افتاده است.

 جذابیت های
ظاهری

یک مدیر بخش دولتی: پیشنهاد من این است که تا این اندازه 
هیئت دولت منطقه آزاد ایجاد نکند. واقعًا ایجاد پی درپی مناطق 
آزاد جالب نیست. و علت آن نیز همین خودروی پالک منطقه 

است و جذابیت های این چنینی.

نگرش به کارکرد 
ابرطرح منطقه 

آزاد

چشم انداز شفاف
یک مدیر بخش دولتی: ما از اساس یک برنامه مشخص توسعه 

نداریم تا بر اساس آن شاخص عملکرد کلیدی )KPI(1را 
مشخص کنیم.

 نگاه مشترک
به مناطق

یک مدیر بخش دولتی: تعاریف مختلفی از منطقه آزاد نزد 
نخبگان ابزاری و نخبگان فکری وجود دارد. فردی ممکن است 

که از منطقه آزاد کارکرد اقتصادی مطالبه کند. فردی دیگر کارکرد 
سیاسی، فرهنگی، یا توسعه منطقه ای، و گاهی هم به این موضوع 
اعتقادی ندارند، و می گویند که این برای ما خوب نیست. پس 

تعریف مشترک از منطقه آزاد وجود ندارد.

توسعه

 ابزار جهش
اقتصادی

یک مدیر بخش دولتی: یک عامل اجرایی عمران از منطقه آزاد 
برداشت می شود. در صورتی که مناطق آزاد دنیا، به ویژه چین، 
محرک اقتصاد و مولد اقتصادی برای کشور محسوب می شوند.

یک مدیر بخش خصوصی: مناطق آزاد ما 100 درصد دولتی هستند.اقتصاد دولتی

 توسعه
اقتصادی

یک مدیر بخش دولتی: به نظر من نگرش حاکم درست است. مثل 
همه دنیا از این سازوکار استفاده کنیم برای توسعه اقتصادی کشور، 
پیوند اقتصاد مّلی با اقتصاد جهانی، و آثار القایی توسعه این منطقه ها.

 پیوند باارتباط با دنیا
اقتصاد جهانی

یک مدیر بخش دولتی: تاریخچه این است که در دهه هفتاد 
خورشیدی، ظاهراً آن طور که من شنیدم، مرحوم هاشمی 

رفسنجانی به چین می رود و چنین بحثی را در آن جا می بیند، در 
زمان توسعه مناطق آزاد چین. چین سه دوره تکامل مناطق آزاد 
دارد، یکی از دهه 1980 میالدی تا 1999، و یکی از 1999 تا 

2003، و دیگری از 2003 تا االن. در دهه 1980 مصادف با سفر 
هاشمی دقیقًا دوره ای است که چین تصمیم می گیرد با توسعه 

مناطق آزاد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند.

1. Key Performance Indicator
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ادامه جدول 3: مقوله ها، مفاهیم، و عبارت های به دست آمده از کدگذاری

نمونه عبارتنمونه مفاهیممقوله

فرصت صادرات، فرصت ها
تجارت

مدیر بخش خصوصی: در نهایت ما باید از فرصت بازار چند 
میلیونی همسایه ها بیش ترین استفاده را ببریم.

سیاست خارجی
یک مدیر بخش دولتی: ارتباطات بین المللی مناسب کشور در سطح نوع روابط خارجی

منطقه ای و در سطح جهانی بر عملکرد مناطق آزاد تاثیرگذار است.

یک مدیر بخش خصوصی: در زمانی که تصویر ایران در دنیا ایران هراسی
مخدوش و مشوش باشد، منطقه آزاد ایران هم از آن خسارت می بیند.

یک مدیر بخش دولتی: مباحث اقتصاد کالن، سیاست خارجی کالن، سیاست داخلیسیاست داخلی
و سیاست داخلی کالن می توانند به موفقیت مناطق کمک کنند.

بسترهای قانونی

ظرفیت های قانونی 
مناطق آزاد

یک مدیر بخش خصوصی: یکی از بسترهای تاثیرگذار بر عملکرد 
مناطق آزاد، قانون مناطق آزاد است.

تمکین نکردن از 
قانون مناطق آزاد

یک مدیر بخش خصوصی: دستگاه های مّلی اختیاراتشان را 
تفویض نکردند.

ویژگی های 
یک مدیر بخش دولتی: موقعیت ژئوپولیتیکی ما.جغرافیامحیطی

تعریف مناطق آزاد امکان سنجی
تخصصی

یک مدیر بخش دولتی: ما باید این تصور را کنار بگذاریم که 
توقع بی جایی از مناطق آزاد نداشته باشیم. منطقه آزاد ممکن است 

جایی باشد که به آن صورت خدمات رفاهی در آن جا نباشد. 
برای مثال، ممکن است فقط صنعتی باشد. ولی شاخص مشترک 

در همه مناطق، توسعه اقتصادی است.

جانمایی

یک مدیر بخش دولتی: مکان یابی این پروژه ها بسیار ضعیف است.مکان یابی

چالش مالکیت زمین
یک مدیر بخش خصوصی: مشکل استان ما، زمین است. 

هیئت وزیران محدوده ای را منطقه آزاد اعالم می کنند ولی آن جا 
زمین هایمان در مالکیت اشخاص است.

تعیین محدوده

یک مدیر بخش خصوصی: بسیاری از این مواردی که ما اشاره می کنیم، جغرافیای منطقه
واقعاً موقعیتی است که اقلیم و موقعیت جغرافیایی باعث می شوند.

یک مدیر بخش دولتی: در برخی مناطق، مراکز جمعیتی دارند و برخی نه.مراکز جمعیتی

یک مدیر بخش دولتی: بزرگ ترین منطقه آزاد دنیا ماکوست. در مساحت
حالی که در سایر نقاط دنیا حدی برای مساحت قائل هستند.

عزم به تعریف 
ابرطرح منطقه 

آزاد جدید
تاسیس مناطق آزاد

یک مدیر بخش دولتی: مناطق آزاد جدید به پیشنهاد دولت و مصوبه 
مجلس تشکیل می شوند. کمیسیون اقتصادی مجلس، دبیرخانه مناطق 

آزاد، نماینده مجلس، و دولت در این مذاکرات هستند.
حساسیت 
یک مدیر بخش دولتی: سازمان ما بیش ترین تعارض را با سازمان محیط زیستمحیط زیستی

محیط زیست داشت.
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ادامه جدول 3: مقوله ها، مفاهیم، و عبارت های به دست آمده از کدگذاری

نمونه عبارتنمونه مفاهیممقوله

وضعیت 
زیرساخت ها

کمبود زیرساخت های 
توسعه

یک مدیر بخش خصوصی: ما دو نوع زیرساخت داریم، زیرساخت های 
فیزیکی و زیرساخت های نهادی، یعنی قانون و مقررات. قانون و 

مقررات فراهم اند.... زیرساخت های فیزیکی آماده نیستند، محل هایی هم 
که مناطق انتخاب شده اند، کم برخوردار بوده اند.

مساحت ابرطرح 
منطقه آزاد

چالش
مساحت

یک مدیر بخش دولتی: برای مثال، متأسفانه منطقه آزاد انزلی 
بسیار کوچک و ماکو بسیار بزرگ است.

تداخل با شهرها 
و روستاها

چالش
مراکز جمعیتی

یک مدیر بخش دولتی: گاهی قرار گرفتن برخی مناطق زندگی در 
این قلمرو )منطقه آزاد( یک مسئله می شود.

توجه در 
برنامه های 
توسعه مّلی

نقش مناطق در 
برنامه های توسعه

یک مدیر بخش خصوصی: مناطق آزاد نقش جدی در برنامه های 
توسعه کشور ندارند. در نتیجه، می بینیم که به وضعیت آن ها 

چندان توجه نمی شود.

چشم انداز

خلق ارزش
در آینده

یک مدیر بخش دولتی: قرار است تا از آن ارزش برای کشور 
تولید شود.

کاربرد سازوکار
منطقه آزاد

یک مدیر بخش دولتی: می توانیم از این سازوکار استفاده کنیم، 
برای توسعه اقتصادی کشور، پیوند اقتصاد مّلی با اقتصاد جهانی، 

و برای آثار القایی توسعه این منطقه ها.

یک مدیر بخش دولتی: تعداد ذی نفعان مناطق ویژه کم هستند. ذی نفعانذی نفعان
این خوب است.

هدفگذاریشناسایی اهداف

یک مدیر بخش دولتی: اگرچه هدفگذاری مناسبی شاید به دلیل 
مشکالت بنیادی و زیرساختی چندان نتوانسته صورت بگیرد، ولی 

قاعده این است که دست کم آن شاخص ها اگر در کشور یا در استان 
گیالن نرخ رشدی دارند، در این جا به دلیل مزیت های مشوقی منطقه 

آزادی آن نرخ رشدها متفاوت، یعنی مثبت تر، باشند.

انتخاب تیم 
مدیریت ابرطرح

نگاه در انتخاب 
مدیران

یک مدیر بخش خصوصی: ما در این جا به اتباع خودمان که تابعیت 
مضاعف داشته باشند، یا گذرنامۀ خارجی داشته باشند، نمی خواهیم 

اجازه بدهیم حتی... . این تفاوت نگاه ما با دیگران است. 

معیار
انتخاب مدیران

یک مدیر بخش خصوصی: هیئت مدیره ها باید افراد دانش آموختۀ 
اقتصادی به روز باشند و هفتگی مثل اتاق فکر در مناطق تشکیل 
جلسه دهند. از مدیران اقتصادی و غیراقتصادی سازمان بخواهند 
که موضوع ها را بگویند تا به طور مستمر تحلیل بشوند و در مورد 

آن ها گفتگو بشود.
یک مدیر بخش خصوصی: مدیران سفارشی هستند و نقش 

ارتباطات بسیار زیاد است.
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ادامه جدول 3: مقوله ها، مفاهیم، و عبارت های به دست آمده از کدگذاری

نمونه عبارتنمونه مفاهیممقوله

اهداف

دوگانگی
در اهداف

یک مدیر بخش دولتی: البته یک ابهام قانونی وجود دارد این 
است که ما هم شرکت هستیم، یعنی پایان سال مجمع داریم و 
صورت های مالی ما بررسی می شود. از یک طرف، سازمان هم 
هستیم. فرق سازمان با شرکت این است که در شرکت اهداف 

مالی مهم هستند و صورت حساب سود و زیان، ولی برای 
شرکت هایی مثل ما اهداف مالی مهم نیستند. یعنی ما چندان دنبال 
این نیستیم که در پایان سال سود نشان دهیم. ما پایان سال دنبال 
این هستیم تا نشان دهیم که چقدر اشتغال ایجاد کرده ایم، چقدر 

زیرساخت ایجاد کردیم، صادرات ما چقدر بوده است. این تفاوت 
کمی با آن ساختار دوگانگی دارد.

همخوانی اهداف با 
بسترهای قانونی

یک مدیر بخش دولتی: در ایران مناطق آزاد تخصصی نداریم. 
یعنی همه مناطق آزاد هم باید در زمینه گردشگری و صادرات 

فعال باشند. یعنی به ویژگی های هر منطقه توجه نمی شود.

دسترسی به 
نیروی انسانی 

متخصص

دسترسی به نیروی 
انسانی متخصص

یک مدیر بخش خصوصی: موقعیت ژئوپولیتیکی ما مناسب است؛ 
مثل خوبی آب وهوا، نیروی انسانی مناسب، و نزدیکی به تهران.
یک مدیر بخش دولتی: اگر بهترین مدیر را در آن جا بگذارید، 

یک سری چیزها هست که وجود ندارد. دوری از تهران، موقعیت 
نیروی کار، نیروی دانش آموخته.

ویژگی های 
مدیریتی

عمر مدیریت

یک مدیر بخش دولتی: یکی از گرفتاری های ما در کشور این 
است که تا وقتی جایی بی مصرف باشد، کسی کاری به آن جا 
ندارد. ولی وقتی که به جایی رسید و زیرساخت ها آماده شد، 
جایی است که دیده می شود. عماًل به آن مدیر زحمت کش 

می گویند که شما مدیر راه انداز بودید و جای شما این جا نیست. 
و فرد دیگری جای شما می آید.

مدیریت کارا
یک مدیر بخش خصوصی: متاسفانه امروزه انتخاب مدیران ما بر 
اساس شایسته ساالری نیست. مدیران باید شایستگی داشته باشند، 

نه این که با آزمون و خطا بخواهند تازه یاد بگیرند. 

در ادامه فرایند كدگذاری، برای پرورش مقوله ها و ویژگی ها، ابعاد مقوله ها در داده ها شناسایی 
داده ها  مبنای  بر  مقوله ها  میان  ارتباط  محوری  كدگذاری  پارادایم  از  استفاده  با  شدند. همچنین، 
شناسایی شدند. در این بخش، مقوله های اصلی در شش گروه اصلی پدیده محوری، شرایط علّی، 

شرایط مداخله گر، شرایط بستری، عمل/تعامل ها، و پیامدها دسته بندی شدند )جدول 4(.
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جدول 4: ويژگی ها، ابعاد، و نوع ارتباط میان مقوله های پژوهش

خوشه 
ابعادویژگیمقولهمقوله 

ری
حو

ده م
عزم به تعریف ابرطرح منطقه آزاد پدی

جدید
زیادکمرویکرد منطقه ای

زیادکمرویکرد مّلی

گر
خله 

مدا
ط 

رای
ش

باور به ابرطرح منطقه آزاد
زیادکمعدالت گرایی
سیاست زدهتوسعه گراتوسعه گرایی

زیادکمانسجام
زیادکممیزانامنیت در مرزها

زیادکممیزانجذابیت ابرطرح منطقه آزاد

نگرش به کارکرد
ابرطرح منطقه آزاد

زیادکم نگاه سیاسی
زیادکم نگاه امنیتی

زیادکم نگاه اقتصاد مّلی
زیادکم نگاه محرومیت زدایی

ذی نفعان
منفیمثبتنگرش
زیادکمتعداد

زیادکمتنوع نگاه ها

چشم انداز
زیادکممیزان شفافیت

زیادکممیزان تفاهم بر چشم انداز

ّلی
ط ع

رای
زیادکممیزانتوسعه یافتگیش

زیادکممیزانارتباط با دنیا
زیادکممیزانفرصت ها

ری
ست

ط ب
رای

ش

زیادکممیزان تعاملسیاست خارجی
سیاسیمنطقینوع تعامل نهادهای قدرتسیاست داخلی

بسترهای قانون
زیادکمظرفیت قوانین
زیادکمشفافیت قوانین
زیادکمانعطاف قوانین

ویژگی های محیطی
مطبوعسختجغرافیای طبیعی

زیادکمحساسیت های محیط زیستی
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ادامه جدول 4: ويژگی ها، ابعاد، و نوع ارتباط میان مقوله های پژوهش

خوشه 
ابعادویژگیمقولهمقوله 

مل
تعا

ل/
عم

د 
راین

ف

زیادکمدقت مطالعاتامکان سنجی

جانمایی

زیادکمتوسعه یافتگی محلی
زیادکمرقابت های سیاسی

زیادکمفاصله از مرکز
زیادکمفاصله از مبادی مرزی

تعیین محدوده

سلیقه اینظام مندمبنای تعیین مساحت
سلیقه اینظام مندمبنای تشخیص محدوده
زیادکمتوجه به محیط زیست

عوام گرایانهنظام مندنوع برخورد با مراکز جمعیتی

انتخاب تیم مدیریت ابرطرح
زیادکممیزان تداخل نگاه سیاسی
زیادکممیزان تداخل نگاه اقتصادی
زیادکممیزان تداخل نگاه باندی

شناسایی اهداف
زیادکممیزان مشارکت ذی نفعان

اجتماعیاقتصادینوع اهداف

مد
پیا

اهداف
زیادکمانسجام

زیادکمهماهنگی اهداف با بسترهای قانونی

وضعیت زیرساخت ها
زیادکمفیزیکی

زیادکمنرم
زیادکممیزانتداخل با شهرها و روستاها

زیادکممیزانحساسیت محیط زیستی
سلیقه ایمنطقینحوه تعیینمساحت ابرطرح منطقه آزاد

زیادکممیزانتوجه به برنامه های توسعه مّلی
زیادکممیزاندسترسی به نیروی انسانی متخصص

ویژگی های مدیریتی
زیادکممیزان سیاسی بودن مدیران

تشریفاتیکاراهیئت مدیره ها

در مرحله كدگذاری انتخابی، پس از انتخاب پدیده عزم به تعریف ابرطرح منطقه آزاد جدید 
به عنوان مقوله مركزی، مقوله ها به كمک مرتب سازی یادداشت های تحلیلی و كشف روابط میان 

مقوله ها، نزدیک مقوله مركزی یكپارچه سازی شدند و داستان تحلیلی تدوین شد:
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داستان تحلیلی:
 در بررسـی داده ها مشـخص شد، ابـرطرح های منطـقه آزاد برای جذب سـرمایه گذاری خارجی، توسـعه 
اقتصادی ـ اجتماعی، و بهره گیری از فرصت ها تعریف می شوند. مقوله تعریف ابرطرح منطقه آزاد جدید دارای 
ویژگی ها و ابعادی است که از این راه دو الگوی مشخص در تعریف ابرطرح های منطقه آزاد شناسایی می شوند.

1. الگوی تعریف ابرطرح منطقه آزاد با رویکرد مّلی؛ و
2. الگوی تعریف ابرطرح منطقه آزاد با رویکرد منطقه ای.

با بررسی داده ها می بینیم که الگوی غالب در میان مسئوالن و برنامه ریزان در تعریف ابرطرح های منطقه آزاد کشور، 
رویکرد منطقه ای است. در حالی که رویکرد قانون مناطق آزاد به تاسیس ابرطرح، رویکرد مّلی در کنار رویکرد 
منطقه ای است. از همین جا، یکی از پیامدهای منفی این رویکرد، ناهماهنگی اهداف میان کنشگران با بسترهای قانونی 
موجود، پدید می آید. با تحلیل الگوی غالب تعریف ابرطرح منطقه آزاد می بینیم که توسعه یافتگی کم در کشور، نیاز به 
سرمایه گذاری خارجی در کشور، و همچنین قرارگیری مناطق کم تر توسعه یافته در نواحی راهبردی مرزی از یک سو، و 
باور به کارکرد عدالت گسترانه ابرطرح های منطقه آزاد، جذابیت این طرح ها، و ناامنی و محرومیت در نقاط مرزی کشور 
موجب می شوند که کنش گران در عالی ترین سطوح تصمیم گیری در دولت و مجلس، به فکر تعریف ابرطرح های 
منطقه آزاد در این نقاط محروم مرزی باشند. به این منظور، فرایند تعریف ابرطرح منطقه آزاد تحت تاثیر بستری شروع 
می شود که سیاست خارجی کشور در تعارض با قدرت  های بزرگ منطقه ای و جهانی است و قوانین مرتبط با مناطق 

آزاد توجهی به گوناگونی های مناطق آزاد ندارند و نگاهی یکسان به همه مناطق دارند.
در اولین گام، به امکان سنجی مناطق پیشنهادی پرداخته می شود. این امکان سنجی تحت تاثیر شدیدترین فشارها 
و البی های سیاسی از سوی نمایندگان مجلس، مسئوالن منطقه ای، مردم این مناطق، و باندهای سودجو انجام 
 می شود. با توجه به بستر سیاست داخلی و نوع تعامل دولت با مجلس در دوران های مختلف )عموماً بر مبنای 
بده  ـ بستان های سیاسی(، این امکان سنجی با رویکرد سلیقه ای انجام می پذیرد و رویکرد مشخصی قابل تشخیص 
نیست. پیامدهای این رویکرد سلیقه ای باعث نبود اهداف و مدل کسب وکار روشن برای هر منطقه است. در گام بعدی، 
به جانمایی ابرطرح منطقه آزاد پرداخته می شود. در این گام، محل هایی که در مرحله امکان سنجی برای جانمایی پیشنهاد 
شده اند، این بار تحت تاثیر فشارها و رقابت های محلی، با در نظر داشتن رویکرد عدالت محور و نحوه درآمدزایی مناطق 
آزاد )از راه گمرک( این ابرطرح ها در مبادی مرزی کشور، چسبیده به مرزها، و به دور از مراکز اصلی کشور جانمایی 
می شوند. این نحوه جانمایی به انتخاب مناطقی منجر می شود که از لحاظ محیط زیستی بکر باشند، فاقد زیرساخت های 
اولیه باشند و هزینه های اولیه راه اندازی فراوانی داشته باشند و دسترسی به نیروی متخصص نیز در این مناطق دشوار 
باشد. در گام سوم فرایند تعریف ابرطرح منطقه آزاد، محدوده ابرطرح تعیین می گردد. این فرایند هم تحت تاثیر 
برنامه های عوام گرایانه، و رقابت ها و کشمکش های محلی انجام می پذیرد که پیامد آن عموماً بزرگ شدن و گسترش 
دائمی محدوده منطقه آزاد و قرارگیری مراکز جمعیتی در داخل محدوده ابرطرح منطقه آزاد، و دور شدن از رویکرد مّلی 
به ابرطرح است. این دور شدن از رویکرد مّلی موجب بی توجهی دولت به ابرطرح های منطقه آزاد به عنوان ابزار توسعه 
مّلی، و در نتیجه انجام نشدن سرمایه گذاری در احداث زیرساخت های این ابرطرح ها می گردد. در گام چهارم از فرایند 
تعریف ابرطرح منطقه آزاد، نسبت به انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ابرطرح اقدام می شود. این عمل تحت 
تاثیر نوع سیاست داخلی و نگاه دولت، و نحوه تعامل دستگاه های مختلف با الگویی سیاسی و مبتنی بر سفارش افراد و 
به صورت گروهی انجام می پذیرد. که پیامد آن انتخاب مدیرانی ناآشنا با حوزه مناطق آزاد، سیاسی، و با عمر مدیریتی 
کوتاه است. در گام آخر، تیم مدیریت ابرطرح منطقه آزاد با تعامل با سایر ذی نفعان ابرطرح، بر مبنای چشم انداز نه چندان 
شفاف، و تحت تاثیر دیدگاه های مختلف ذی نفعان مّلی، منطقه ای، و بومی اقدام به شناسایی اهداف طرح می کنند. تحت 
تاثیر عواملی که گفته شد، اهداف شناسایی شده به دلیل رویکردهای متفاوت ذی نفعان و چشم انداز نه چندان شفاف 
ابرطرح منطقه آزاد از انسجام الزم برخوردار نیستند و در برخی موارد، با اهداف راهبردی مّلی در تناقض هستند. از 

همین رو، این اهداف به صورت نانوشته باقی می مانند. 
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یافته های  كمک  به  كدگذاری  از  به دست آمده  نتایج  از  بهره گیری  با  قضیه  شش  ادامه،  در 
پژوهش )جدول 3 و 4( استخراج شدند. این قضایا به شرح زیر هستند:

قضيه 1: سطح پایین توسعه یافتگی، سطح پایین ارتباط با دنیا، و فرصت های تجاری فراوان، 
شرایط علّی برای ایجاد عزم به تعریف ابرطرح منطقه آزاد جدید هستند.

و  سیاسی  جانمایی  سلیقه ای،  و  سیاسی  نگاه  غلبه  با  امكان سنجی  فرایندهای   :2 قضيه 
سلیقه ای، تعیین محدوده با رویكرد سیاسی و سلیقه ای، انتخاب تیم مدیریت ابرطرح با غلبه نگاه 
سیاسی و سلیقه ای، و شناسایی اهداف سیاسی و سلیقه ای، راهبردهای اتخاذشده در پاسخ به میل 

و عزم به تعریف ابرطرح منطقه آزاد جدید هستند.
قضيه 3: غلبه الگوی سیاسی در سیاست داخلی، تعامل اندك با قدرت های جهانی در سیاست 
خارجی، بسترهای نامتناسب قانونی، و بی توجهی به ویژگی های محیطی هر منطقه، زمینه و بستر 

منفی تاثیرگذار بر فرایند تعریف ابرطرح منطقه آزاد جدید هستند.
قضيه 4: شرایط مداخله گر باور نداشتن به ابرطرح منطقه آزاد، میزان كم امنیت در مرزها، 
جذابیت زیاد ابرطرح منطقه آزاد، نگرش های متفاوت به كاركرد ابرطرح منطقه آزاد، ذی نفعان متنوع 
و متعدد، و چشم انداز غیرشفاف ابرطرح، عواملی هستند كه بر فرایندهای تعریف ابرطرح منطقه 

آزاد جدید تاثیر می گذارند.
و  سیاسی  جانمایی  سلیقه ای،  و  سیاسی  نگاه  غلبه  با  امكان سنجی  فرایندهای   :5 قضيه 
سلیقه ای، تعیین محدوده با رویكرد سیاسی و سلیقه ای، انتخاب تیم مدیریت ابرطرح با غلبه نگاه 
سیاسی و سلیقه ای، و شناسایی اهداف سیاسی و سلیقه ای، بر موفقیت تعریف ابرطرح منطقه آزاد 

تاثیر منفی می گذارند.
قضيه 6: راهبردهای اتخاذشده برای تعریف ابرطرح منطقه آزاد، پیامدهای میزان كم انسجام 
و هماهنگی اهداف، وضعیت نامطلوب زیرساخت های اولیه، میزان زیاد تداخل با شهرها و روستاها، 
به  بی توجهی  آزاد،  منطقه  ابرطرح  غیركارشناسی  مساحت  محیط زیستی،  حساسیت  باالی  میزان 
ابرطرح منطقه آزاد در برنامه های توسعه ملّی، دسترسی پایین به نیروی انسانی متخصص، و میزان 

كم كارایی تیم مدیریتی ابرطرح منطقه آزاد را به دنبال دارند. 
را در  آزاد  ابرطرح موفق منطقه  تعریف  فرایند  یافته ها می توان مدل نظری  با در نظرگرفتن 

ایران ترسیم كرد.
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بحث و نتیجه گیري

هدف این پژوهش، تدوین مدل نظری فرایند تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران است. این 
پژوهش، با استفاده از راهبرد نظریه زمینه ای تدوین گردید. تدوین این مدل موجب شناسایی مولفه های 
تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد و تبیین ارتباط بین اجزای این مدل می شود. با استفاده از نتایج پژوهش 
حاضر، عوامل موثر بر تعریف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ایران ارائه، و معیارهای ارزیابی موفقیت فرایند 
تعریف ابرطرح منطقه آزاد معرفی شدند. در مقایسه یافته های پژوهش با ادبیات موجود در خصوص مرحله 
تعریف طرح، مشاهده می شود كه در مدل نظری ارائه شده، فرایندهای شناسایی شده برای تعریف ابرطرح 
منطقه آزاد دارای انطباق نسبی با ادبیات موجود تعریف طرح هستند و عمده تفاوتی كه وجود دارد با آن 
دسته از پژوهش هایی است كه تاكید بر مشخص شدن پروژه ها و نقشه راه طرح، در همین مرحله اول 
شروع طرح دارند )Haughey, 2001(. همچنین در انطباق با رویكرد راهبردی تیری )2004(، فرایند 
امكان سنجی نیز در این مرحله از ابرطرح منطقه آزاد انجام می گیرد. عالوه بر فرایندهای شناسایی شده در 
ادبیات، فرایندهای جانمایی و تعیین محدوده ابرطرح منطقه آزاد در مدل ارائه شده )شكل 1( دیده می شوند 
كه نشان دهنده توجه به ویژگی های ابرطرح های منطقه آزاد است )Jia et al., 2011(. عوامل دیگری كه 
جدا از فرایندها در این مدل شناسایی شده اند بیش تر نشان دهنده توجه به بستر قرارگیری و ویژگی های 

 .)Lehtonen & Martinsuo, 2008( ابرطرح های منطقه آزاد ایران هستند

14 

 

. عوامل (Jia et al., 2011)های منطقه آزاد است  های ابرطرح دهنده توجه به ویژگی شوند که نشان شده دیده می منطقه آزاد در مدل ارائه
های منطقه آزاد  های ابرطرح ویژگیدهنده توجه به بستر قرارگیری و  تر نشان بیشاند  از فرایندها در این مدل شناسایی شده دیگری که جدا

 . (Lehtonen & Martinsuo, 2008) هستندایران 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 رانیدر ا منطقه آزاد موفق ابرطرح فیتعر ندیفرا یمدل نظر :1شکل 
 

های منطقه آزاد  ابرطرح بررسیبه محور  پروژه منظری متفاوت از مدیریت با که هایی پژوهشبا  حاضر های پژوهش یافته مقایسه
که موجب پدید آمدن برخی از عوامل  دالیلی ،های گذشته تر از پژوهش پژوهش حاضر با رویکردی عمیقدهد که  ، نشان میپردازند می

 ،نمونهبرای . دکنن در مرحله تعریف ابرطرح شناسایی می شوند را می های منطقه آزاد موفقیت یا شکست ابرطرح برتاثیرگذار 
های زیرساخت معرفی  را مشارکت دولت مرکزی در تامین مالی پروژهابرطرح منطقه آزاد یکی از عوامل موفقیت  ،(2211سوسنوفسکیک )

تواند  می در مرحله تعریف ابرطرح، ها ابرطرح یگرایانه ملّ اقتصادی و توسعه مشخص شد که دور شدن از اهداف پژوهش،کند. در این  می
 موفق نبودندر بررسی دالیل  ،(1331کم کند. صامتی و همکاران ) ابرطرح های زیرساخت تامین مالی پروژه برایرا انگیزه دولت مرکزی 

، مشخص شد های این پژوهش بر اساس یافته که کنند های مناسب اشاره می زیرساخت نبودمناطق آزاد به دو مقوله ضعف مدیریت و 
بر فرایند تعریف ابرطرح  د به درآمدهای مرزیاهای منطقه آز و همچنین وابستگی درآمد ابرطرح ،زدایی گرایی و محرومیت فتمان عدالتگ

ضعف  شد کهمشخص  ،همچنین هستند. های جدید های اولیه در ابرطرح زیرساخت نبودیل دال یکی از و گذارد میتاثیر  منطقه آزاد
را به عنوان یکی از عوامل موثر بر موفقیت  راهبردیگیری  جهت ،(1333. رهنورد )دارددر بستر سیاست داخلی  هایی مدیریت ریشه

 پیامدها: 

 ویژگی اهداف
 

 ها رساختیز تیوضع
 

 با شهرها و روستاها تداخل
 

 یستیز طیمح تیحساس
 

 آزاد ابرطرح منطقه مساحت
 

 یتوسعه ملّ یها برنامه به توجه
 

 متخصص یانسان یرویبه ن یدسترس
 
 یتیریمد یها یژگیو

 راهبردها:
 یسنج امکان

 
 ییجانما
 

 محدوده نییتع
 

 تیریمد میانتخاب ت
 
 اهداف شناسایی

 گر: شرایط مداخله
 آزادباور به ابرطرح منطقه 

 در مرزها تیامن
 آزاد ابرطرح منطقه تیجذاب

 آزادبه کارکرد ابرطرح منطقه  نگرش
 نفعان یذ

 انداز چشم

 مقوله محوری:
 آزادابرطرح منطقه  فیتعرعزم به 

 
 

 شرایط علّی:
 یافتگی توسعه
 ایبا دن ارتباط
 ها فرصت

 شرایط بستری:
 یخارج استیس
 یداخل استیس

 قانون یبسترها
 یطیمح یها یژگیو

شکل 1: مدل نظری فرايند تعريف ابرطرح موفق منطقه آزاد در ايران
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مقایسه یافته های پژوهش حاضر با پژوهش هایی كه با منظری متفاوت از مدیریت پروژه محور 
به بررسی ابرطرح های منطقه آزاد می پردازند، نشان می دهد كه پژوهش حاضر با رویكردی عمیق تر 
یا  موفقیت  بر  تاثیرگذار  عوامل  از  برخی  آمدن  پدید  موجب  كه  دالیلی  گذشته،  پژوهش های  از 
شكست ابرطرح های منطقه آزاد می شوند را در مرحله تعریف ابرطرح شناسایی می كنند. برای نمونه، 
سوسنوفسكیک )2017(، یكی از عوامل موفقیت ابرطرح منطقه آزاد را مشاركت دولت مركزی در 
تامین مالی پروژه های زیرساخت معرفی می كند. در این پژوهش، مشخص شد كه دور شدن از 
انگیزه دولت  ابرطرح، می تواند  تعریف  ابرطرح ها در مرحله  اقتصادی و توسعه گرایانه ملّی  اهداف 
ابرطرح كم كند. صامتی و همكاران )1387(،  تامین مالی پروژه های زیرساخت  برای  را  مركزی 
زیرساخت های  نبود  و  مدیریت  ضعف  مقوله  دو  به  آزاد  مناطق  نبودن  موفق  دالیل  بررسی  در 
مناسب اشاره می كنند كه بر اساس یافته های این پژوهش مشخص شد، گفتمان عدالت گرایی و 
محرومیت زدایی، و همچنین وابستگی درآمد ابرطرح های منطقه آزاد به درآمدهای مرزی بر فرایند 
تعریف ابرطرح منطقه آزاد تاثیر می گذارد و یكی از دالیل نبود زیرساخت های اولیه در ابرطرح های 
جدید هستند. همچنین، مشخص شد كه ضعف مدیریت ریشه هایی در بستر سیاست داخلی دارد. 
رهنورد )1389(، جهت گیری راهبردی را به عنوان یكی از عوامل موثر بر موفقیت ابرطرح منطقه 
آزاد شناسایی می كند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد كه ریشه برخی از مهم ترین دالیل 
توجه یا بی توجهی به جهت گیری راهبردی ابرطرح، در فرایند تعریف ابرطرح و نوع نگرش ذی نفعان 

و حاكمیت به این ابرطرح هاست. 
در پایان با بهره گیری از یافته های پژوهش می توان این نتایج را برای تعریف ابرطرح موفق 
آزاد  منطقه  ابرطرح  تعریف  فرایند  موفقیت  معیارهای  الف.  نمود:  استفاده  ایران  در  آزاد  منطقه 
عبارت اند از، میزان انسجام و هماهنگی اهداف؛ وضعیت زیرساخت ها؛ میزان تداخل با شهرها و 
روستاها؛ میزان حساسیت محیط زیستی؛ نحوه تعیین مساحت ابرطرح منطقه آزاد؛ میزان كارایی تیم 
مدیریت ابرطرح؛ میزان توجه در برنامه های توسعه ملّی؛ و دسترسی به نیروی انسانی متخصص. 
ابرطرح  به  باور  از،  عبارت اند  آزاد  منطقه  ابرطرح  تعریف  فرایند  موفقیت  بر  موثر  عوامل  ب.  و 
منطقه آزاد؛ امنیت در مرزها؛ جذابیت ابرطرح منطقه آزاد؛ نگرش به كاركرد ابرطرح منطقه آزاد؛ 
داخلی؛  سیاست  خارجی؛  سیاست  فرصت ها؛  دنیا؛  با  ارتباط  توسعه یافتگی؛  چشم انداز؛  ذی نفعان؛ 
بسترهای قانون؛ ویژگی های محیطی؛ امكان سنجی؛ جانمایی؛ تعیین محدوده؛ انتخاب تیم مدیریت؛ 

و شناسایی اهداف. 
پیشنهاد  پروژه محور،  مدیریت  دیدگاه  از  آزاد  منطقه  ابرطرح های  نكردن  بررسی  به  توجه  با 
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می شود كه در پژوهش های آتی سایر فرایندهای مربوط به مدیریت این پروژه ها از دیدگاه مدیریت 
پروژه محور بررسی شوند. همچنین، با توجه به رویكرد كیفی اتخاذشده در این پژوهش، پیشنهاد 
می شود كه پژوهش هاي كّمي با هدف آزمون نتایج و تعمیم نتایج پژوهش حاضر به جامعۀ آماري 

انجام شوند.
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