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  چکیده
ارائه  المللبينو  یتجارت در کشورها و علت موفقيت آنها در سطح داخلتاکنون براي تشریح الگوي  متنوعیهاي نظریه

رقابتی  هاي. آنچه مشهود است بيان مدلشوددیده نمیو شدت رقابت  پذیريرقابتشده اسـت. کمبودي در تعداد تعاریف از 
 .استي  همچون صنایع فلز خاص در صنایع پـذیريرقابـتتعریفی جامع از فقدان مشکل اصلی در  به صورت کلی است، لذا

بوده است. هدف  یمدل جامع رقابت یک یقاز طر یجهان يورود به بازارها و يبه رشد اقتصاد يدنرس يقتحق هدف غایی
ارشد  یرمد ۲3۰تعداد . از است کاربردي تحقيق ارائه مدل پویا در راستاي ارزیابی شدت رقابت در صنایع فلزي کشور ایران 

قلمرو . دشانتخاب  جامعه  یناز ا یبه صورت تصادف 144به حجم اي نمونه یشرق یجاناستان آذربا يفلز یعدر حوزه صنا
 و ونــيرسپ یهمبستگ یبضر ياز معنادارها يهآزمون فرض يبرا .است 13۹۹لغایت شهریور 13۹4زمانی تحقيق از مهر ماه 

 دهد کهمی نتایج تحقيق نشان .یداستفاده گرد يمعادالت ساختار سازيمدلپژوهش از روش هاي سازه گيرياندازه يبرا

 یبو با ضر يمتنها بصورت مستق ی،ارزش ادراک یجادا يرمتغو  ۹/۰کل  یببا ضر یمثبت تأثير یعوامل درون سازمان يرمتغ
و غيرمستقيم  11/۰مستقيم  تأثيرهمچنين متغير عوامل محيطی )با  .دهدمی قرار تأثيرتحت  را پذیريرقابت يزانم ۰۲/۰
درصد از تغييرات متغير  91پذیري دارد. متغيرها در مجموع توانستند مثبتی بر ميزان رقابت تأثير( 17/۰و در مجموع  9۹/۰

قرار  ثیرتأدهد که هدف غایی تحقیق نیز به همین اندازه تحت و این نشان می را تبيين نمایند پذیريرقابتيزان م

 خواهد داشت.
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 مقدمه .1

براي ستا در این رااست و اثربخش  یرقابت ياستراتژدر گرو امروز  یرقابتمحيط در ها و بنگاه هاشرکت يتموفق
شناسایی  .استضروري موثر بر رقابت هاي مولفه وتحليلتجزیهو  شناخت، جامع یرقابت ياستراتژ یکبه  رسيدن 

 نقاط ضعف خود را در ساختار صنعت وها ظرفيتکند تا می را یاريیک صنعت شرکت  پذیريرقابت درموثر  موارد
 يدنبخشد. رس اارتق موثر بر رقابت با اقدامات مناسب موقعيت نسبی خود را  عوامل وتحليلتجزیهو با  شناسایی کند

جامع  یمدل یقاز طر یجهان يدر همه ابعاد و ورود به بازارها یرقابت یتبه مز يابیدست یقاز طر يبه رشد اقتصاد
 يفلز عیشدت رقابت در صنا یابیارز يدر راستااین مدل باید هم جنبۀ پویا داشته باشد و هم  . استضرور  یرقابت

 .باشد  یرانکشور ا
ا واگذاري در این راستدر اقتصاد ملی مورد تأکيد و توجه قرار گرفته است.  پذیريرقابتاخير افزایش هاي در سال

که  و ارتقا کيفيت محصوالت وريبهرهتوليدي از مدیریت دولتی به بخش خصوصی به منظور افزایش هاي بخش
در  هاشرکت وريبهرهیی و رود با افزایش کارامی انتظار .استمدنظر  باشد، اللملیبينقابل رقابت با بازارهاي 

مدیریت خصوصی شاهد رشد و شکوفایی در صنایع داخلی باشيم. در کنار این اصالحات یک مدل جامع رقابتی 
 نوع يانب برايحال بتا  فراوانی هاينظریه. استالزامی صنایع به تفکيک تناسب و هم خانواده بودن آنها  براي

 اساسیکل ولی مششده اسـت. تشریح  المللبين و ملی در سطح کشورها و علت موفقيت آنها درفعاليت اقتصادي 
علت دستيابی  بيانو جامع به  یامدل پو یکایـن تئـوري باید در قالب اسـت  پـذیريرقابـتاز کامل تعریفی نبود در 

قابت ر نـه فقـط از بعـد عوامـل توليد، و با در نظر گرفتن پویایی محيطبعدها کشوري به مزیت رقابتی در همه 
عوامل تا شود می تالش يقتحق ینگذار است. در اتأثيرشرکت  یک پذیريرقابتبر  یامروز بپردازد.عوامل مختلف

که عوامل  یدهنده آن را از بعد نگرش يلو ابعاد تشکشود می که به عوامل قابل کنترل بنگاه اطالق یمانزدرون سا
که در سطح کالن  يطیبا در نظر گرفتن عوامل مح ينهمچن و. ]3۰[ بر منابع، بازار و دانش دارند یدرون سازمان

فناوري  واقتصادي  ،گذار بر بنگاه که از حيطه کنترل ان خارج است مانند عوامل سياسی تأثيربه مجموعه عوامل 
، استوردار خهایش برکه به عوامل محيط نزدیک با سازمان که در ارتباط تنگاتنگ با بنگاه و فعاليتردخ در سطحو 

دیدگاه بازاریابی  که در یدر رویکرد ارزش ادراکو همچنين  ]13[ استکنندگان و رقبا که اهم آن شامل تامين
ارزش محور، ارزش مشتري به تفاوت بين ادراکات مشتري از منافع حاصل از خرید و استفاده از کاال و خدمات و 

جوانب مورد تاکيد در این رویکرد؛ شامل ارزش و شود ادراکات مشتري از هزینه ناشی از این مبادله اطالق می
این عوامل بر  تأثيرو . ]3۲[استادراکی بازار، ارزش ادراکی مشتري، ارزش ادراکی رقبا و ارزش درون بنگاهی 

 کاربردي دفبه موارد مطروحه، در این پژوهش ه یتبا عنادر صنایع فلزي مورد برسی قرار دهيم.  پذیريرقابت
 است. یرانکشور ا يفلز یعشدت رقابت در سـطح صنا یابیارز يتبيـين یـک مـدل جامع برا

 
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق .2

 ای ملی سطح در هاشرکت یا هاملت، هاافراد، گروه يناست که ب ياعبارت از مبارزه یرقابت از لحاظ مفهوم
وش کاالها و فر یشافزا یاها يتفعال يفيتبهبود ک، اصالح يبرااي يزهدارد که ممکن است انگ یانجر یالمللينب

 يدرا تول یديکاال و خدمات جد يتجاري هاشرکتشود که می تحقق اهداف موردنظر باشد. رقابت سبب یاخدمات 
امکان  ینو ا رنديگ ياررا در اخت يتريعوس يکنند، بازارها يداپ یدسترس ینینوهاي يو به بازار عرضه کنند، به فناور

تر و طلوبم يفيتبا ک ییداشته باشند. به کاالها يشتريکنندگان قدرت انتخاب بکه مصرف یندرا فراهم نما
 یااشد بازار حالت انحصار برقرار ب یککه در  یطی، در شرااست یهیداشته باشند. بد یتر دسترسمناسبهاي متيق

 یطقکاالها و خدمات و من يفيتبهبود ک یقرا از طر ندهکنمصرفتوان رفاه یباشد نم يزناچ یاسطح رقابت محدود 
کن و شکل مم ینجامعه به بهتر يديص منابع توليتخص، رقابت ییکرد. هدف نها ينتام، هاآنهاي يمتکردن ق
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فلزي به مراحل جدا سازي و خالص ساختن فلزات از صنایع  .]31[ است وريبهرهو  ییکارا، ارزش افزوده یشافزا
در واقع فرایند کار کردن با فلز براي ساخت یا مونتاز . عناصر و شکل دادن پس از ذوب و ریخته گري استسایر 

بدین . استحکام بخشی به فلزات نيز حایز اهميت است، محصوالت فلزي است. در این صنعت عالوه بر شکل دادن
 یو بررس سازيمدل يبرا یروش یاپوهاي يستمتفکر س .]37 [شودمی سازي فلزات مختلف استفادهژمنظور از آليا

 يينتع يبرااي یانهرا سازيمدل یکواقع  در .حل مناسب استکردن راه يداپ یتو در نها يستمس یکعوامل 
 ینا. است یاجتماع و یصنعت، یریتیمد يچيدهموضوعات و مسائل پ یباره بعضدرک و بحث در، فهم، چهارچوب

وجود  یصنعت يهاشرکتکه در  یبا تمرکز بر موضوعات یصنعت یرانکمک به مد يبرا يالديم 1۹9۰تفکر در دهه 
فقدان ، يددر تول یداريناپا ،مانند یریتیتفکر به موضوعات و مشکالت مد يوهش ین. با ایدمطرح و آغاز گرد، داشت

 یک یاپوهاي سيستم. شودمی آن پرداخته یراز دست دادن سهم بازار و نظا، هاشرکتدر رشد و توسعه  یثباتیب یا
 .]39[ رودیبکار م يچيدهپهاي يستمو مستمر در س یافهم رفتار پو يبرا یاست و روشها يستمس یهجنبه از نظر

از  یکی .استملی اقتصاد  وريبهرهسبب افزایش و المللی بين يبه بازارهاورود  يکنندهفراهم یقدرت رقابت
توسعه حالت از  را کشورها 1مزیت رقابتیاست.  یريپذرقابت هاييتقابلداشتن ي موفق، هاشرکت هايیژگیو
 تأثيرهاي اساسی را تحت گيريرقابت در بازار محصول تصميم آورد.می ماندگی اقتصادي بيرونو عقب يافتگین

هاي کاهش هزینهافزایش رقابت موجب همچنين  .]3[ گذار است تأثيرقرار داده و بر تاميين مالی و جریان نقدي 
 .]۲۲[ شودمی نمایندگی و در نتيجه کاهش هزینه سرمایه

مفهوم  اول یدگاهدر د. آنبعد ساختاري رقابت و بعد فرایندي . نمایندمی برسیمنظر را از دو  رقابتمفهوم 
 يتموقع دیداز دوم، رقابت  یدگاهدر د. ]۲9[ کند و توجهی به بنگاهاي انفرادي نداردمی را بيانرقابت ساختار صنعت 

 دارد یممه ياربسنقش  پذیريرقابتدر رقيب ي دي اقتصاهابنگاه یژگیودر این دیدگاه شود. می يريگرقبا اندازه
 یستگیابر ش یمبتن یکردو رودانش بر  یمبتن یکرددر قالب روشدت رقابت در سطح بنگاه عوامل موثر بر  .]1۹ [

 یابیو بازار يدبنگاه در طراحی، تول ییتواناشرکت در سطح  پذیريرقابتهمچنين . ]9[ شودیم يبنديمتقس
 شود.  یفتعربا هزینه کمتر از رقبا محصوالت و فروش آنها 

درک تعادل در عرضه و تقاضا  يارکان بازار و جامعه در منطق و به ابتدا یو وقت ياقتصاد يعیطب یطدر شرا
با  یاستفاده کنند و روابط خوب يکه از منابع سازمان به نحو موثر يديتول يهاو بنگاه هاشرکترواج داشته باشد. 

 یتدر فروش کاالها و خدمات خود از مز یندخود برقرار نما يرقبا یو حت یانکنندگان، مشترعرضههاي شبکه
 يا برار یرانمد ياهتالش، در بازار یدرقابت شد يشينپ يقاتبر اساس تحق ين. همچن]۹[ باشندمی برخوردار یرقابت
از بازار و  يشتريکسب سهم ب براي هاشرکتدهد. می یشدر عملکرد شرکت افزا وريبهرهو  ییکارا یشافزا

 تياحساس عدم امنها هموجب شده تا بنگا هاشرکت يندر ب یو عملکرد رقابت کنندمی ابترق یکدیگربا  یانمشتر
 .گرددمی و کل اقتصاد یعمنجر به عملکرد بهترکل صنا ينانعدم اطم ینکه ا یندنما

 تنوع بخشیو این امر منجر به داده  سوق جدید هاييترا به فعالتوليدي هاي واحدافزایش رقابت در بازار، 
نوین سعی در پيشتاز بودن در صنایع خود را دارند و این را هاي پيشرو با ایدهي هاشرکت .ودشیممحصوالت 
و کارا ها نمایند تا با کنترل هزینهمی کوچک تالشي هاشرکتآورند. می مزیت رقابتی پایدار بشمار همواره یک

عت کمک خواهد صن وريبهرهبه محيط رقابتی  يجهدرنتپيشرو بپردازند. ي هاشرکتنمودن سيستم خود به رقابت با 
و  وريبهره، هم در شرکت و هم در گستره صنعت ییک بازار رقابتلذا خواهد بود.  يآن رشد اقتصاد يجهنت وکرد 
 .]31[دهدمی افزایشرا  یکارای

                                                                                                                                                 
1 Competitive advantage  



 0۹10ـ بهار   ۹9مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    091

 فظح وتامين ، هاکاروکسبموقعيت حفظ  درشرکت  هايتالش رقابت نمودن در راستايدیگر در تعریفی 
و یا خطر رقابت شدید مکانيزمی جهت جلوگيري از دست دادن بازار  .]۲7[ در آینده استبازار ها و تضمين سرمایه

 هاشرکت از سایر بيشتر خدمات و محصوالت عرضه در بنگاه یکتوان معادل  پذیريرقابت .]1[ ورشکستگی است

 . شودمی بيان بازار داخلی و خارجی در

 ادراکی بازار وارزش ارتباط با در  شدت رقابت توان دریافت کهمی يحوزه صنایع فلز در تحقيقاتمطابق 
 و است ییکاستراتژهاي نوین و اقدامات يو فناور یرقابت يطمحعوامل پاسخ به ، یمال توان، از بنگاه یانمشتر
 .]1۰[ شدعوامل مذکور وجود داشته با ينب یکه توازن مناسب آیدمی بوجود یدر صورت یرقابت مزیت

 ینکه در ا يرندگمی خرد در نظر را در ابعاد کالن و پذیريرقابتآن عوامل موثر بر  ييراتو تغ يطیمح یطشرا
 يطهبر عملکرد بنگاه دارد و از ح یاديز تأثيرشود که می اطالق یکالن به مجموعه عوامل يطعوامل مح يان،م

مان به ساز یکنزد يطخرد به مح يطی(. عوامل محيفناور، ياقتصاد ياسی،مانند عوامل س) استکنترل آن خارج 
ل تا عوام ینا برخوردار است. یشهايتحال از ارتباط تنگاتنگ با بنگاه و فعال ينپردازد و در عمی و در واقع بازار

 .]13[ يبرقي هاشرکت ،یانمشتر، کنندگانتامين ير. نظاستدر کنترل سازمان  یاديحدود ز

 
 عوامل محيطیهاي : مؤلفه1 نمودار

 

دهند می يناناطممردم عموم و به شوند می رقابت یشموجب افزاو اجراي درست آن صحيح و مقرارت  ينقوان
گان نسبت به کاالها از اعتماد کنندمصرفدر نتيجه  کنند.می عمل درست کاالها و خدماتفروش  يکه بازارها

شوند می نظيمتو مقررات  ينو مقررات است. قوان ينسلسله قوان یکتابع  یابیبازارهاي يتفعالتمام برخوردار هستند. 
هستند. گو خو پاسخود مسئول  يديکه در برابر جامعه و نسبت به محصوالت تولبه توليدکنندگان بيان کنند تا 
که از  ينیقوان زا یدبا هایابکنند. بازارعمل و مقرررات  ينقوان ینبه ا یدبا یابیو بازار يدتولدر فرایند  ییاجرا یرانمد

در برخی موارد . ]۲۰[ باشند یی داشتهکند، آشنامی یتاجامعه حم حقوقوشرایط رقابت  دگان،کننمصرفحقوق 
ي هاشرکترا از رقابت با  هاهایی براي بازارها بنگاهقوانين و مقررات مانع رقابت آزاد بوده و با اعمال محدودیت

 به صادرات و واردات، حقوق گمرکی. مربوطقوانين و مقررات  مانند نماید.می خارجی ناتوان

ارائه  محصوالت و خدمات يفيتک یشبا افزاطرفی و از ي يدتولهاي ینهکاهش هز با يديتول جدید يتکنولوژها
هاي فناوري هکه خود را ب ییهاشرکتراستا  یناست. در اشده  يديتولهاي واحد ينرقابت ب یشافزاموجب شده 

 یسانرو بروزفناوري  یدخر یگرد از طرف. هستند رنسبت به رقبا برخوردا یرقابت یتاز مزنمایند می تجهيزجدید 
 تاباعث شده که این عامل دهد، می یشرا افزا گذاريیهسرما ینهبوده که هز زیادتامين مالی  يازمندن يدتولخط 

در  يفناور یريپذتأثير يزاناست م مشخصنشان ندهد، آنچه  یدجدهاي يفناور خریدبه  یاديزعالقه  هاشرکت
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، يمانند، خودروساز یعیرسد در صنامی متفاوت است، به نظر یگربه صنعت د یکه از صنعت است یعصنا یرقابت یتمز
 .]۲۰[ بوده است يشترب هاشرکت یبه توان رقابت يات فناورتأثير يکالکترون یعو صنافلزي  صنایع

 يراارزش ب یجادا یقبا او، از طرمستحکم رابطه  یجادو اان یمشتررضایت جلب  یابیبازار یریتمداز وظایف 
ر دیگر که دهاي سازمانی و با مشارکت بخشهاي در کنار سایر واحدکار را  ینا یابیبازار یرانمد .است يمشتر

همه این . يبرق يهاشرکت ،هاواسطه يه،مواد اولکنندگان تامين ثل)مدهند می باشند را انجاممی ارتباط با شرکت
ه کهایی شرکت يارائه ارزش به مشتر يستمدر سباشند. مثال می شرکت سهيم پذیريرقابتو عوامل در ها بخش

 فراهمشرکت را  يازآنها منابع مورد نچرا که . یندآمی مهم به حسابارزش  یکخود کنند، می تامين يهمواد اول
 .]33[ یندرا ارائه نما یتواند کاالها و خدماتمی است که يلهکنند و شرکت بدان وسمی

گان يرندگيمتصم . لذادنکنمی يينرقبا، تع يشروترینو پ ینتريقو توجه بهبا خود در بازار را، موقعيت  هاشرکت
 وموده نجایگاه خود را در بازار مشخص و  نمایند وتحليلتجزیهمؤسسات را  یررقابت با سا یچگونگ یدبا يراهبرد

. ینندرگزبرا به اهداف خود  يدنرسجهت رقابتی هاي سياستو در این ميان قراردهند،  ییرقبا را مورد شناساعملکرد 
به داشتن رکت ش یک يساختار يتدارد از جمله قابلبستگی  یبه عناصر مختلف ی شدت و ضعف رقابت در هر صنعت

ه تعداد ک یعیدر صنا باشند.می فعال ن صنعتکه در آیی تعداد رقبا ينو همچنصنعت آن بادوام در  یرقابت یتمز
 يشبه انحصار يبازارها يت،وضع ینا یدر شکل افراطشود. می دیدهکمتر  يزن رقابتیاست، برخورد  کمتررقبا 
 ياییغرافجمحدوده ، مشتریان بالقوه، بازار نرخ رشد مانند یعواملتوسط صنعت  و بزرگی یکها یژگیو باشند.می

 يانب ميزان صرفه جویی به مقياسو ، عرضه و تقاضا حاکم بر یطدر محصول، شرا ينوآورميزان  با،بازار، تعداد رق
 .]31[ شودمی

که در ارتباط تنگاتنگ با شود می اطالقشرکت  یاسازمان در به عوامل قابل کنترل عوامل درون سازمانی 
، ابعبر من ینگرش مبتن یسه عامل اساسشامل که خود . استعوامل سازمانی بوده ودر اختيار مدیریت شرکت 

در بازار رقابتی به الگوبرداري از در این خصوص .]1۲[ استبر دانش  یبر بازار و نگرش مبتن ینگرش مبتن
 .]۲۹[ يد شده استموفق تاکي هاشرکت

گرا ازاربو گرا يمشتر یدبا، یدارپا یرقابت یتبه منظور کسب مزها که بنگاه کندمی بياننگرش مبتنی بر بازار 
نقش مهمی ، ازاربه ب یشگرا یدگاهد ینداشته باشند. بر اساس ا یابیتحقيقات بازاربه  ییباال یشگرا يزو نباشند 

بر  ینگرش مبتناز عوامل درون سازمانی دیگر  .]19[ یدآمی ر به حسابیداپا یرقابت یتبدست آوردن مز يبرا
ادگيري یبعد شرکت را از  یعملکرد رقابتبر دارد عوامل موثر دیگر سعی  یکردهايبا رو یسهدر مقاکه  استدانش 

 ارزش يرهدر زنجها خاص آن هاييتفعال یسازمانده به جهت هاشرکت یرقابت یتمزلذا . یدنمابيان ، سازمانی
 .]۲1[دانش آنهاست 

ل از از منافع حاص يادراکات مشتر ينبه تفاوت ب يمشترنظر از ارزش ، محورارزش یابیبازار یدگاهبر اساس د
 ینگرش ارزش محور، نگرش. شودمی بيانمبادله  یناز ا یناش ینههزدر مقابل و استفاده از کاال و خدمات  یدخر

 (سهامدار منافع) يدکنندهتول يبرا ینهو هز يمشتر يبرا هزینه یرسا و يمتق ي،مشتر هاييتاست که به مطلوب
. ارزش استرقبا  یارزش ادراک، يمشتر یادراک ارزش، بازار ی؛ شامل ارزش ادراکیکردرو ینا .]7[ کندمی توجه
 يرمشتهاي ینهکه همان ارزش مابه تفاوت منافع و هز است يارزش از نگاه مشتر یجادا، از بنگاه يمشتر یادراک

شده  ادیجو بازار بهتر از ارزش ا یاناز نظر مشتر که یارزش یعنیرقبا و بازار از بنگاه  یشود. ارزش ادراکمی عنوان
ها صورت گرفنه که اهم این پژوهش متعدديو صنایع فلزي تحقيقات  پذیريرقابتدر زمينه  .]۲1[ ط رقبا باشدتوس

 گردد.می هارائ 1 مطابق جدول
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 خالصه اهم پيشينه تحقيق. 1 جدول

 نتایج تحقیق روش تحقیق و    موضوع نویسنده ردیف

1 
و  کلباسی

 همکاران
(13۹1) 

واحدهاي توليدي فوالد با اي محاسبه توان رقابت هزینه
با استفاده از   -پيوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

 ینهو شاخص هز يدهر واحد تول ینههز يرنظ ییهاشاخص
، توان رقابتی صنعت مذکور را 13۹۰منابع داخلی براي سال 

 یابی دادند.ارز

مجتمع فوالد  ینشان دادند شاخص توان رقابت داخل
بوده که نشانگر  ۹4/۰برابر  یرد بررسمبارکه در سال مو

 یطمجتمع فوالد مبارکه در شرااي ینهتوان رقابت هز
 است . WTOبه  یرانقبل از الحاق ا

۲ 
حسين بلوچی 

 و همکاران
(13۹۹) 

باهدف  و اثر آن بر عملکرد شرکت يراهبرد گذارييمتق
 -بنگاه پذیريرقابتافزایش 

 يپژوهش، از مدل معادالت ساختار هاييهفرض یبررسبراي 
 استفاده شد

 تأثيرار باز یو آشفتگ یفن یعوامل بازار، آشفتگ يناز ب
و رشد بازار بر  ندداشت يراهبرد گذارييمتبر ق یمنف

قابت شدت ر تأثيرداشت.  يمثبت و معنادار تأثير يمتق
 نبود. دارامعن يراهبرد گذارييمتبر ق

3 
نصراللهی و 

 همکاران
(13۹۰) 

هاي اقتصادي کشور با رویکرد عضویت در یابی بنگاهرزا
نسبی )روش  یتمز يينبا تع (WTO)سازمان تجارت جهانی 

DRCروش  یت(، مز( رقابتUCو تحل )یبضرا يل 
به سازمان  یرانبه بررسی تبعات ورود ا(« NPC)یتحما

 اند.سازي اهواز پرداختهجهانی تجارت بر شرکت  لوله

 نسبی باال یتبه دست آمده نشانگر وجود مز  یجنتا
پوشش هاي کارخانهلوله و  يدتولهاي درمورد کارخانه

هاي لوله نسبت به کارخانه يدتولهاي است. اما کارخانه
 دارند يترکماي ینهپوشش توان رقابت هز

4 

 یممر
 ییخضرا

و  فر یشوال
 همکاران

(13۹1) 

 يشهرهاالنک پذیريرقابتتوان  یشافزا يراهبردها یابیارز
از  و استفاده يلیتحل_يفیپژوهش از نوع توص ینا - یرانا

 " يه بندو رتب "ی فازيسلسله مراتب يلتحل"، یدلف يکتکن
 بوده است "یکورو

 يشتريب پذیريرقابتاز توان  ي،هرچه مادرشهر مرکز
 يبا منطقه شهر يهمکار هاييتفظر باشد، برخوردار

متوازن  یعو برعکس توز یابدمی آن کاهش
قه و منط يمرکز شهرمادر ياندر م یرقابتهاي يلپتانس

 دهد.می را گسترش يهمکارهاي يتظرف ي،شهر

9 
چن و 
 همکاران

(۲۰14) 

 ۲۲رقابت در بازار محصول و هزینه سرمایه بر روي  تأثير
 يقر این تحقپرداختند. د شرکت در آمریکا 1173صنعت و 

 -يرشــمنمدل ه محاسبه رقابت بازار محصول از يبرا
 .شده است اســتفاده يندالهرف

رقابت در بازار محصـول و هزینه  ينب یارتباط منف
 هايينوآور يرنظ یعوامل ينسرمایه وجود دارد. همچن

توسعه ، یمدیریت يهامشوق يد،تول وريبهره ی،فن
ورود به  وکاهش مداخالت دولت  يردولتی،اقتصاد غ

حقوق صاحبان  افزایش بر یســـازمان تجارت جهان
 است. گذارتأثيرسهام 

7 
کتيندامار و 

 کيوگلو
(۲۰13) 

 رارایه مدلی به منظوبا شرکت   پذیريرقابتگيري اندازه
ود در خ هاشرکتداش براي کمک به توسعه یک سيستم پا

ها نتيجه رقابتی را از طریق داده شان بود.پذیریرقابتارزیابی 
 .دکردن گيرياندازهمشتري و جامعه ، سود، صادرات، بر رشد

توان به منابع می را پذیريرقابت يبرا يديمنابع کل
. مودن يبندگروه يو نوآور يو فناور یمنابع مال، یانسان
توانند می یرانمد هاشرکت پذیريرقابت گيرياندازهبا 

 یابند.تر دست تر و سازندهياقتصاد قوبه 

1 
یوناوو و 
 همکاران

(۲۰11) 

 -صنعت زغال سنگ در چين پذیريرقابتوتحليل تجزیه
عوامل  وتحليلاي تجزیهاستفاده از مدل الماس پورتر بر

 داخلی و خارجی در صنعت زغال سنگ چين

از شرایط تقاضا، ساختار صنعت، این صنعت 
ی، تيبانشصنایع وابسته و پشرکت، هاي استراتژي

هاي حمایتی دولت و فناوري یک مزیت رقابتی سياست
 کند.می در بازارهاي جهانی استفاده

۹ 

آلدرا داسيلوا 
سزار و 

همکاران 
(۲۰1۹) 

 يدتول يرهزنج پذیريرقابتهاي محرک وتحليلتجزیه

 لوتحليتجزیهیک مدل کيفی براي از  –یل در برز يدروژنه
 استفاده شده است. پذیريرقابتزنجيره هاي محرک

گذاري در تحقيق، توسعه و فناوري، ایجاد نياز به سرمایه
نقل و توزیع وتوليد، ذخيره سازي، حملهاي زیر ساخت

به موقع از ضروریات دستيابی به مزیت رقابتی در این 
 .استصنعت 

 

  

 

. در مورد بررسی قرار گرفته استدرون بنگاهی بيشتر از بعد عوامل  پذیريرقابتقبلی متغير  هايپژوهشدر 
رار ق تحقيق حاضر شدت رقابت را با در نظر گرفتن مجموعه عوامل درون سازمانی و عوامل محيطی توأماً بررسی

هت بهبود ج ییتحقيق فوق امکان ارائه راهکارها ،با توجه به شرایط محيط کالن و اقتصاد نابسامان کنونی ایم.داده
نماید که قبالً کمتر مورد بررسی و توجه قرار می رقابتی را در صنایع فلزي مادر ارائههاي صنایع و تقویت مزیت

 گرفته بود.
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 الگوی مفهومی پژوهش

ي و با توجه به نقش بر اساس رویکرد مدل معادالت ساختار زیرچارچوب مدل مفهومی مطالعه حاضر در شکل 
( عوامل محيطی )گوران و همکاران( و عوامل ارزش ادراکی )سالمون، )سيد جوادین( سازمانیکليدي عوامل درون 

ناسبات بر اساس مها متغيرآن شکل گرفته تا از این طریق به ارزیابی روابط بين هاي و مولفه پذیريرقابتروي 
عه دوین شده و با توجه به جامصنایع فلزي ت با رویکردسواالت در طراحی پرسشنامه  نظري مذکور پرداخته شود.

با  پذیريرقابتير متغ دهد.می در صنایع فلزي مورد مطالعه و برسی قراررا  پذیريرقابت متغيرمدل حاضر ، آماري
هاي سيستمی و همچنين خاصيت ناپایداري نسبت به تغيير شرایط با ماهيتی مقداري در مدل بازخورد وجود نظریه

سازي هاست که سادها يرغمتهاي این مدل در واقع یک مدل مقداري از روابط بين مولفه. داردخاصيت پویایی ریاضی 
  (.۲خشی از واقعيت یک سيستم پویا است )نمودار ب

 
 

 
 )محقق ساخته(: الگوي مفهومی پژوهش ۲نمودار

 

 پژوهش هایفرضیه

 .دارد يفلز یعبر شدت رقابت در صنا يمثبت و معنادار تأثير يطیعوامل مح (1
 .دارد يفلز یعبر شدت رقابت در صنا يمثبت ومعنادار تأثير یعوامل درون سازمان (۲
 .دارد يفلز یعبر شدت رقابت در صنا يمثبت و معنادار تأثير یارزش ادراک یجادا (3
 .دارد يفلز یعموثر بر شدت رقابت در صنا یِبر عوامل درون سازمان يمثبت و معنادار تأثير يطیعوامل مح (4
 .دارد يفلز یعموثر بر شدت رقابت در صنا یارزش ادراک یجادبر ا يمثبت و معنادار تأثير يطیعوامل مح (9
 يلزف یعموثر بر شدت رقابت در صنا یارزش ادراک یجادبر ا يمثبت و معنادار تأثير یعوامل درون سازمان (7

 .دارد
 .وجود دارد يدارارتباط معنا ي،فلز یعشدت رقابت در صنا یابیمدل ارز یعوامل درون سازمان ينب (1
 .وجود دارد يارتباط معنادار ي،فلز یعشدت رقابت در صنا یابیمدل ارز پذیريرقابتعوامل  ينب (۹
 .وجود دارد يارتباط معنادار ي،فلز یعشدت رقابت در صنا یابیمدل ارز يطیعوامل مح ينب (۹
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 وجود دارد. يارتباط معنادار ي،فلز یعشدت رقابت در صنا یابیمدل ارز یعوامل ارزش ادارک ينب (1۰

 

 پژوهش شناسیروش .3

ی پيمایشی و همبستگ-ها، از نوع توصيفیاین تحقيق از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ شيوه گردآوري داده
که با خبرگان حوزه رقابت و صنایع فلزي انجام شده هایی . در این تحقيق بر اساس مبانی نظري و مصاحبهاست
شناسایی شده است. سپس  ۲جدول مطابق شاخص مرتبط با مزیت رقابتی در صنایع فلزي ایران  17 .است
 SPSSها با استفاده از تحليل عاملی اکتشافی در نرم افزار هاي زیرمجموعه مولفهبندي اوليه متغيرها و شاخصعامل
دهی اسخداراي طيف پ که طراحی شده کتبیاز نوع بسته و با الگوي  اي. براي انجام این کار پرسشنامهگردیدانجام 

( 1هاي اصلی تحقيق شامل: گویه در ارتباط با شاخص 9۲. پرسشنامه مورد اشاره حاوي استاي گزینه9ليکرت 
عوامل ( 4و هاي مستقل متغيربه عنوان  يطیعوامل مح (3عوامل ارزش ادراکی؛ ( ۲سازمانی؛ عوامل درون

ا به نتایج هو در انتهاي آن نيز دو سوال باز در راستاي تعميق و تعميم بهتر پاسخوده عوامل وابسته ب پذیريرقابت
به و احاي، مصهاي مطالعات کتابخانهدر انجام این تحقيق از روشبطور کلی . کار بسته شده استتحقيق به
از صحت ابزار  استفاده شده است و جهت اطمينان  4گان بر اساس جدول طبق آمار توصيفی پاسخ دهندپرسشنامه 

 برداري شد.بهره LISRELو  SPSSکمک نرم افزارهاي همعادالت ساختاري ب سازيمدلسنجش از روش 
مدیرعامل و مدیر ارشد در حوزه صنایع نفر  ۲3۰شناسایی و سرشماريِ ابتدا پس ازبه منظور تعيين حجم نمونه، 

 جامعه آماري)حدوده استان آذربایجان شرقی مدر  بنيان این حوزهي دانشهاشرکتکوچک و متوسط و  فلزي
اي از این جامعه اخذ شده صورت تصادفی خوشهبهنفر  144به حجم اي ، با استفاده از فرمول کوکران، نمونهتحقيق(

ق( استفاده اهيت همبستگی تحقيمو براي آزمون فرضيات در بستر نمونه  از ضریب همبستگی پيرسون )با توجه به 
 شد.

 یبراز ض یاییپا یسازه و به منظور بررس ییو روا يمحتو ییاعتبار پژوهش از دو روش روا یبررسبه منظور 
 استفاده شد. 3مطابق جدول کرونباخ  يآلفا

 

 
 : پيش آزمون براي تحليل عاملی متغيرهاي آزمون۲جدول

 مقادیر ویژه سواالت عناوین عامل ها عامل
واریانس تبیین 

 شده

واریانس تبیین 

 تجمعیشده 

شدت 

 پذیریرقابت

در صنایع 

 فلزی

 11۹/4۹ 11۹/4۹ ۹۲1/1 ۲۲-۲9 عملکرد رقابتی

 1۲۲/1۲ 943/۲4 ۹۹۲/۰ ۲۹-۲7 عملکرد در مقابل بازار

 1۹3/۹۰ ۰7۲/1۹ 1۲۲/۰ 3۰-31 عملکرد در مقابل مشتري

 1۰۰ ۲11/۹ 77۹/۰ 3۲-33 عملکرد درونی
(KMO) Kaiser –Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequency=0.580 

66.365 Bartlett's Test of Sepheriticy =          Sig=.000 

عوامل درون 

 سازمانی

 7۹۹/71 7۹۹/71 ۰31/۲ 1-9 نگرش مبتنی بر منابع

 199/۹۹ 477/۲1 744/۰ 7-۹ نگرش مبتنی بر بازار

 1۰۰ ۹49/1۰ 7۲9/۰ ۹-1۲ نگرش مبتنی بر دانش
(KMO) Kaiser –Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequency=0.644 

83.033 Bartlett's Test of Sepheriticy =           Sig=.000 

 

 عوامل محیطی

 719/97 719/97 4۰1/3 34-37 قوانين و مقررات

 799/14 ۹۹۰/11 ۰1۹/1 31-3۹ شرایط اقتصادي

 ۹73/۹3 3۰۹/۹ 79۹/۰ 4۰-4۲ فنآوري

 99۹/۹۲ 9۹7/۹ 717/۰ 43-49 تامين کنندگان

 13۹/۹7 11۹/4 791/۰ 41-4۹ رقيبي هاشرکت
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 مقادیر ویژه سواالت عناوین عامل ها عامل
واریانس تبیین 

 شده

واریانس تبیین 

 تجمعیشده 
 1۰۰ ۲71/3 7۹7/۰ 9۰-9۲ محصوالت جایگزین

(KMO) Kaiser –Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy=0.738 
284.591 Bartlett's Test of Sepheriticy =             Sig=.000 

 ایجاد

 ارزش

 ادراكی

 371/79 371/79 ۹71/1 13-19 ادراکی بازارارزش 

 ۲۹9/۹۰ ۹۲۹/۲4 14۹/۰ 17-1۹ ارزش ادراکی رقبا

 1۰۰ 1۰9/۹ 7۹1/۰ ۲۰-۲1 ارزش ادراکی درونی
(KMO) Kaiser –Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequency=0.559 

82.693 Bartlett's Test of Sepheriticy =       Sig=.000 

 
 

 پژوهش يرهايمتغ يکرونباخ برا يآلفا یرمقاد : 3 جدول

 عامل ها متغیر ردیف
در ها گویه شماره

 پرسشنامه

آلفای كرونباخ 

 متغیر
 آلفای كل

1 
 درون سازمانیعوامل 

 1-9 نگرش مبتنی بر منابع

 7-۹ نگرش مبتنی بر بازار  ۹1۰./

 ۹-1۲ نگرش مبتنی بر دانش

۲ 
 ادراكیهای ارزش

ادراکی بازار و مشتریان از ارزش 
 بنگاه

19-13 

194/۰ 

۹۰
۲

/۰ 

 17-1۹ ارزش ادراکی رقبا از بنگاه

 ۲۰-۲1 ارزش ادراکی درون بنگاه

 پذیریرقابت 3

 ۲۲-۲9 عملکرد رقابتی

174/۰ 
 ۲7-۲۹ عملکرد رقابتی در بازار

 3۰-31 عملکرد در مقابل مشتري

 3۲-33 عملکرد درونی

4 
 عوامل محیطی

 34-37 قوانين  و مقررات

11۲/۰ 

 31-3۹ شرایط اقتصادي

 4۰-4۲ فنآوري

 43-49 تامين کنندگان

 47-4۹ رقيبي هاشرکت

 9۰-9۲ محصوالت جایگزین

 

و سطح  KMO برداري نمونه یتگام، شاخص کفا ينپژوهش در نخست يدانیمطالعات م يلدر بخش تحل
تحليل عاملی  و با LISRELنرم افزار آماري  سپس به کمک .شده استواقع  وتحليلتجزیهبارتلت مورد  يمعنادار

( 4سرمایه انسانی؛ ( 3سهم بازار؛ ( ۲توان مالی؛ ( 1: اصلی که تابعی از پنج عامل تأیيدي به اثبات یا رد مدل
از ضریب  در نهایت، جهت آزمون فرضيات وشده پرداخته  فناوري اطالعات( 9المللی، و هاي ارزي و بينفعاليت

 پيرسون استفاده شد. 
غرب کشور ایران احصاء شده و شروع مطالعات ميدانی محقق از سال قلمرو مکانی این پژوهش به ناحيه شمال

رو در حوزه تبيين یک مدل جامع براي ارزیابی شدت رقابت در بوده است. قلمرو موضوعی پژوهش پيش 13۹4
 فلزي کشور ایران است.سطح صنایع 

 
 

 پژوهشهای و تحلیل داده بررسی .4

 دهد.را نشان میدهندگان شناختی پاسخ، آمار توصيفی تحقيق بر اساس متغيرهاي جمعيت4جدول 
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  شناختیهاي جمعيتي دادهآمارتوزیع توصيف :  4جدول 

 درصد فراوانی متغیر ردیف

 مرد %۹۲ زن %1۹ جنسيت 1

 دکتري %1۲ ارشد %34 کارشناسی %47 کاردانی %۹ دیپلم %۰ تحصيالت ۲

 ۲۰بيش از  %14 ۲۰تا 17از  %1۲ 19تا11از  %۲4 1۰تا  7از  %34 7کمتر از %17 سابقه کار 3

 ۲9تا  %۰ سن 4
از   1۹%
 3۰تا۲7

 4۰باالي  %۲4 4۰تا37از   %۲۹ 39تا31از   3۰%

 پست سازمانی 9
4% 

 م. اداري
۹% 

 م. توليد
1۰% 
 اداريامور 

7% 
تحقيق و م. 

 توسعه

17% 
کنترل 
 کيفی

۹% 
-م. منابع

 انسانی

14% 
 م. داخلی

8% 

 م. عامل
4% 

 م. فروش
17% 

 م. فنی
7% 

 م. فروش
  

 
 داري نرمال بودن توزیع، با توجه به اعداد معنا9اسميرنوف در جدول  -مون کولموگروفبر اساس نتيجه آز

 بيشتر هست. %9ي از مقدار معنادارسطح  . زیراشودمیمتغيرهاي تحقيق، تأیيد تمامی 
 

 
 اسميرنوف -آزمون کولموگروف .9جدول 

 یمعنادارسطح  انحراف معیار میانگین عامل/متغیر

 114/۰ ۲1/9 ۹1/49 پذیريرقابتشدت 

 ۲۰۰/۰ ۹۹/9 ۹۲/4۲ عوامل درون سازمانی

 ۰۹۰/۰ ۰۹/1 ۰۹/7۹ عوامل محيطی

 ۰۹1/۰ ۹1/9 49/3۰ ایجاد ارزش ادراکی

 
 و ابعاد آن پذیريرقابتو شدت  يطینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل مح .7جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 فرضیه اول

 ۰۰4/۰ ۲۹3/۰ عملکرد رقابتی

 ۰۰۰/۰ 391/۰ عملکرد در مقابل بازار

 ۰17/۰ ۲41/۰ يعملکرد در مقابل مشتر

 ۰۰4/۰ 41۹/۰ یعملکرد درون

 ۰۰۰/۰ 411/۰ پذیريرقابتشدت 
 
 

 
بوده و با توجه به  معنادار ۰۰۰/۰در سطح  يطیابعاد آن و عوامل محو شدت رقابت  ارتباط 7مطابق جدول 

با  ابعاد عملکرد  يطی. رابطه عوامل محاستمثبت و در حد متوسط  یهمبستگ ینا r = 411/۰ یهمبستگ یبضر
و عملکرد در مقابل بازار در سطح  یو با عوامل عملکرد درون ۰9/۰در سطح  يدر مقابل مشتر عملکردو  یرقابت
توان ميزان شدت رقابت می درصد ۲۲تا  يطیعوامل مح يررگرسيونی روي متغ تحليلبراساس . است معنادار ۰۰1/۰

 یمتوسط يينتب یبضر یعلوم اجتماع يقاتاحتمال در تحق يتبينی کرد که با توجه به اهمرا پيش يفلز یعدر صنا
 .است
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 و ابعاد آن پذیريرقابتو شدت  ینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل درون سازمان. 1جدول 
 

 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 فرضیه دوم

 933/۰ 993/۰ عملکرد رقابتی

 ۰۰۰/۰ 3۹1/۰ عملکرد در مقابل بازار

 ۰۰۰/۰ 91۲/۰ يعملکرد در مقابل مشتر

 ۰۰۰/۰ 4۹۰/۰ یعملکرد درون

 ۰۰۰/۰ 7۹1/۰ پذیريرقابتشدت 

 
 ۰۰۰/۰شدت رقابت در صنایع فلزي و ابعاد آن و عوامل درون سازمانی در سطح ارتباط   1جدول هاي دادهطبق 

توان گفت این میو معيارهاي تفسير همبستگی ميلر  = 7۹1/۰r بوده و با توجه به ضریب همبستگی معنادار
ترین ( پایين=3۹1/۰rهاي مذکور، بعد عملکرد درمقابل بازار )در بين همبستگی .استهمبستگی مثبت و در حد قوي 

 طبق معادله رگرسيونی ( باالترین همبستگی را با عوامل درون سازمانی دارد. = r 7۹1/۰) پذیريرقابتو متغير شدت 
نی بيتوان ميزان شدت رقابت در صنایع فلزي را پيشمی درصد 41ارائه شده از روي متغير عوامل درون سازمانی تا 

 .کرد که ضریب تبيين قابل قبول و باالیی است
 

 و ابعاد آن پذیريرقابتو شدت  یارزش ادراک یجادنتایج آزمون همبستگی بين متغير ا .۹جدول 

 سطح معناداری همبستگی پیرسونضرایب  هاشاخص فرضیه

فرضیه 

 سوم

 ۰۰۰/۰ 3۹۰/۰ عملکرد رقابتی

 147/۰ 141/۰ عملکرد در مقابل بازار

 ۰79/۰ 1۹9/۰ يعملکرد در مقابل مشتر

 ۰۰4/۰ 9۹۲/۰ یعملکرد درون

 ۰۰۰/۰ 4۲۹/۰ پذیريرقابتشدت 
 

 
شدت رقابت در صنایع فلزي و ابعاد عملکرد رقابتی و عملکرد درونی آن و ایجاد ارتباط   ۹بر اساس جدول 

و معيارهاي تفسير همبستگی  = 4۲۹/۰rبوده و با توجه به ضریب همبستگی معنادار ۰۰۰/۰ارزش ادراکی در سطح 
متغير  روي طبق معادله رگرسيونی ارائه شده از .استتوان گفت این همبستگی مثبت و در حد متوسط می ميلر 

نسبتا  کرد ضریب تبيين بينیپيشتوان ميزان شدت رقابت در صنایع فلزي را می درصد 1۹ایجاد ارزش ادراکی تا 
 کمی است.

 
 

 و ابعاد آن پذیريرقابتموثر بر شدت  یو عوامل درون سازمان يطینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل مح .۹جدول 

 سطح معنادادی پیرسون ضرایب همبستگی هاشاخص فرضیه

 چهارم یهفرض

 ۰۰1/۰ 33۹/۰ بر منابع ینگرش مبتن

 ۰۰۰/۰ ۲13/۰ بر بازار یمبتن نگرش

 ۰17/۰ 44۲/۰ بر دانش یمبتن نگرش

 ۰۰۰/۰ 43۹/۰ یدرون سازمان عوامل
 

 
. رابطه عوامل محيطی با  نگرش مبتنی بر منابع استاین همبستگی مثبت و در حد متوسط  ۹مطابق  جدول 

مقابل طبق  .است معنادار ۰9/۰و با بعد نگرش مبتنی بر دانش در سطح  ۰۰1/۰و نگرش مبتنی بر بازار در سطح 
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بينی توان عوامل درون سازمانی را پيشمی درصد 1۹معادله رگرسيونی ارائه شده از روي متغير عوامل محيطی تا 
 .کرد

 

 
 و ابعاد آن پذیريرقابتموثر بر شدت  یارزش ادراک یجادو ا يطینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل مح:  1۰جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 پنجم یهفرض

 ۰۰۰/۰ 3۹1/۰ بازار از بنگاه یارزش ادراک

 ۰۰۰/۰ 44۹/۰ رقبا از بنگاه یادراک ارزش

 ۰۰۰/۰ 471/۰ درون بنگاه یادراک ارزش

 ۰۰۰/۰ 931/۰ یارزش ادراک ایجاد
 

 
توان ایجاد ارزش می درصد ۲۹رگرسيونی روي متغير عوامل محيطی تا  تحليل و  1۰با توجه به نتایج جدول 

 کرد که با توجه به اهميت احتمال در تحقيقات علوم اجتماعی ضریب تبيين نسبتا خوبی است. بينیپيشادراکی را 
 

 و ابعاد آن یارزش ادراک یجادو ا ینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل درون سازمان .11جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 ششم یهفرض

 ۰۰۰/۰ 719/۰ بازار از بنگاه یارزش ادراک

 ۰۰۰/۰ 4۰۰/۰ رقبا از بنگاه یادراک ارزش

 ۰۰۰/۰ 4۹۲/۰ درون بنگاه یادراک ارزش

 ۰۰۰/۰ 714/۰ یارزش ادراک ایجاد
 

 
توان ميزان ارزش ادراکی می درصد 31رگرسيونی متغير عوامل درون سازمانی تا  تحليل و  11بر اساس جدول 

 کرد که با توجه به اهميت احتمال در تحقيقات علوم اجتماعی ضریب تبيين قابل قبول و باالیی است. بينیپيشرا 
 

 و ابعاد آن یارزش ادراک یجادو ا ینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل درون سازمان .1۲جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 هفتم یهفرض
 ۰۰۰/۰ 74۰/۰دانش    -   991/۰بازار  بر منابع ینگرش مبتن

 ۰۰۰/۰ 94۲/۰دانش    -   991/۰منابع  بر بازار ینگرش مبتن

 ۰۰۰/۰ 94۲/۰بازار    -   74۰/۰منابع  بر دانش ینگرش مبتن

 
 يلر،م يار. بر اساس معاست معنادار ۰۰۰/۰در سطح  یهر سه بعد عوامل درون سازمانارتباط  1۲مطابق جدول 

ازار متوسط و نگرش بر ب یبر منابع و مبتن ینگرش مبتن ي،بر دانش قو یبر منابع و مبتن ینگرش مبتن ينرابطه ب
درصد، بعد  3۰ يينبت یببر منابع بر بازار ضر یبعد نگرش مبتن. استمتوسط  يزبر دانش ن یبر بازار و مبتن یمبنت

 یبباشند که هر سه ضرامی درصد ۲۹بر دانش بر بازار  یدرصد و نگرش مبنت 41بر منابع بر دانش  ینگرش مبتن
 باشند.می ییباال يينتب

 
 و ابعاد آن یارزش ادراک یجادو ا ینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل درون سازمان .13جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 ۰۰۰/۰ 3۲۹/۰ درونی -3۲3/۰ يمشتر  -   3۹9/۰بازار  یعملکرد رقابت 

 ۰۰۰/۰ 37۹/۰ درونی -4۲۹/۰ يمشتر  -  3۹9/۰بنگاه  عملکرد در مقابل بازار یه هشتمفرض
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 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 ۰۰۰/۰ 3۰۲/۰ یدرون -4۲۹/۰ار باز  -   3۲3/۰بنگاه  يعملکرد در مقابل مشتر 

 ۰۰۰/۰ 3۰۲/۰ يمشتر -37۹/۰بازار   -   33۰/۰بنگاه  یعملکرد درون 

 
در نمودارهاي  .است معنادار ۰۰۰/۰در سطح  پذیريرقابتهر چهار بعد شدت  ينبارتباط  13بر اساس جدول 

عملکرد در مقابل مشتري  - %۹/14پراکنشی طبق معادالت رگرسيونی ارائه شده متغير عملکرد در مقابل باراز با 
می نمایند که ضرایب نسبتاً ک ينیب توانند عملکرد درونی بنگاه را پيشمی % ۹/1۰و عملکرد درونی با   % 4/1۰با 

نسبت به عملکرد نسبت  % 7/13و عملکرد درونی  % 3/1۹ل مشتري است. همچنين ضریب تبيين عملکرد در مقاب
نسبت به عملکرد در قبال مشتري از ضریب تبيين کمی برخوردار  % ۹به بازار بوده است و عملکرد درونی بنگاه با 

 است.
 

 و ابعاد آن یارزش ادراک یجادو ا ینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل درون سازمان .14جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص ضیهفر

 نهم یهفرض

 ۰۰۰/۰ 7۲1/۰ يفناور   -  34۰/۰ ياقتصاد یطشرا و مقررات ينقوان

 ۰۰۰/۰ ۹4۹/۰ يفناور   -  34۰/۰و مقررات  ينقوان ياقتصاد یطشرا

 ۰۰۰/۰ ۹4۹/۰ ياقتصاد یطشرا  - 7۲1/۰ و مقررات ينقوان يفناور

 ۰۰۰/۰ 731/۰ محصوالت جایگزین –4۲1/۰ يبرقي هاشرکت کنندگانينتأم

 ۰۰۰/۰ ۲4۹/۰ جایگزین محصوالت – 913/۰کنندگان ينتأم يبرقي هاشرکت

 ۰۰۰/۰ 3۹1/۰ يبرقي هاشرکت –  ۲11/۰کنندگان ينتأم یگزینمحصالت جا

 
و  .است معنادار ۰۰۰/۰در سطح  پذیريرقابتعد شدت هر چهار بُارتباط  دهد که می نشان 14نتایج جدول 

 يلر،م ياربر اساس معو  از ضریب تبيين باالي برخوردار است % 3/3۹متغير عوامل خرد نسبت به عوامل کالن با 
 .است يقو يارعوامل کالن و خرد بس ينرابطه ب
 

 و ابعاد آن یارزش ادراک یجادو ا ینتایج آزمون همبستگی بين متغير عوامل درون سازمان. 19جدول 

 سطح معناداری ضرایب همبستگی پیرسون هاشاخص فرضیه

 دهم یهفرض
 ۰/ 114- ۰۰1/۰ ۰4۰/۰ یدرون   -   33۰/۰رقبا  بازار از بنگاه یارزش ادراک

 ۰۹1/۰ – ۰۰1/۰ 171/۰ یدرون   -   33۰/۰بازار  رقبا از بنگاه یارزش ادراک

 ۰۹1/۰ – 114/۰ 171/۰رقبا    -   ۰4۰/۰بازار  درون بنگاه یارزش ادراک

 
 ۰۰1/۰رقبا از بنگاه درسطح  یاز بنگاه و ارزش ادراک يبازار و مشتر یارزش ادراکارتباط تنها  19 طبق جدول

نادار لذا تنها نمودار پراکنشی رگرسيونی رابطه مع .نيست معنادار يهفرض ینمفروض در ا یگرد بوده و دو رابطه معنادار
 ارتباط بين ارزش ادراکی بازار و مشتري از بنگاه و ارزش ارداکی رقبا از بنگاه را نشان  % ۹/1۰با ضریب تبيين 

 دهد.می

 

 استنباطی چندمتغیرههای نتایج تحلیل
 

 يفلز یعدر صنا پذیريرقابتهاي تحليل رگرسيون چندمتغيره شدت آماره. 17جدول

 آزمون دوربین واتسون خطا معیار یین تصحیح شدهضریب تع یینضریب تع ضریب همبستگی چندگانه
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117/۰ 91۲/۰ 4۹1/۰ ۹791/3 ۹۰4/1 
 

 
 يفلز یعدر صنا پذیريرقابتتحليل واریانس چندمتغيره شدت  .11 جدول

 یمعنادارسطح  Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 رگرسيون

 باقی مانده

 کل

7۰/19۰1 
74/1434 
۲4/۲۹4۲ 

3 
۹7 
۹۹ 

933/9۰۲ 
۹44/14 

7۲1/33 ۰۰۰/۰ 

 

 
 يونیدر مدل رگرس يماندهباق يمتغيرها .1۹ جدول

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 ۰۰۰/۰ ۹79/7 73۹/۰ ۰19/۰ 9۲1/۰ عوامل درون سازمانی

 ۰۰7/۰ ۹17/۲ ۲4۰/۰ ۰71/۰ 11۹/۰ عوامل محیطی
 

 
 ادیجو ا يطیعوامل مح ی،مستقل عوامل درون سازمان يرهر سه متغ پذیريرقابتدر مدل رگرسيونی شدت 

دو متغير  يباز مدل خارج شده و به ترت یادراک رزشا یجادمتغير ا 1۹مطابق جدول وارد شدند که  یارزش ادراک
مربوط  ييراتدرصد تغ 91که دهدمی نتایج نشان. در مدل نهایی باقی ماندند يطیو عوامل مح یعوامل درون سازمان

 مچنينهناشی از تغييرات دو متغير مستقلی است که در مدل نهایی باقی مانده اند.  پذیريرقابتبه متغير شدت 
تقل کاماًل مسهاي دهد که اثر رگرسيون یا اثر متغيرمی نتایج تحليل واریانس رگرسيونی  نشان 11مطابق جدول 

ونی دل رگرسيبراي مها این است که باقی ماندهحاکی از واتسون بدست آمده  وربينميزان د 17جدول است.  معنادار
 .باشدمی مستقل از هم

 
 
 

 پذیريرقابت=شدت  ۹۹۰/13( + 9۲1/۰) ی( +عوامل درون سازمان1۹۹/۰)  يطیمح عوامل
             

 
 یآماره هاي تحليل رگرسيون چندمتغيره بعد عملکرد رقابت .1۹جدول 

 آزمون دوربین واتسون خطا معیار یین تصحیح شدهضریب تع نییضریب تع ضریب همبستگی چندگانه

933/۰ ۲۹4/۰ ۲11/۰ ۹1331/1 ۹4۰/1 
 

 
 یتحليل واریانس چندمتغيره بعد عملکرد رقابت .۲۰ جدول

 یمعنادارسطح  Fآماره   میانگین مجذورات آزادیدرجه  مجموع مجذورات منبع تغییرات

 رگرسيون

 باقی مانده

 کل

391/191 
7۰۹/3۹1 
۹7۰/93۲ 

1 
۹۹ 
۹۹ 

391/191 
۹۹4/3 

۹7۹/3۹ ۰۰۰/۰ 

 

 
 يونیدر مدل رگرس يماندهباق يمتغيرها .۲1 جدول

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 ۰۰۰/۰ ۲34/7 933/۰ ۰3۰/۰ 1۹9/۰ عوامل درون سازمانی
 

 ،یمستقل عوامل درون سازمان يرهر سه متغ یدر مدل رگرسيونی شدت بعد عملکرد رقابت ۲1بر اساس جدول 
از  يطیو عوامل مح یارزش ادراک یجادا يروارد شدند که در نهایت دو متغ یارزش ادراک یجادو ا يطیعوامل مح
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که دهد نشان می 1۹جدول نتایج ده است. مان یدر مدل باق یعوامل درون سازمان يرمدل خارج شدند و تنها متغ
ایی است که در مدل نه یناشی از تغييرات عوامل درون سازمان یدرصد تغييرات مربوط به بعد عملکرد رقابت ۲1

دهد که اثر رگرسيون یا اثر متغير می تحليل واریانس رگرسيونی نشان ۲۰جدول این، نتایج  برباقی ماند. عالوه
 . تدار اسااقی مانده، کامالً معنمستقل نسبت به اثر ب

 
                 ی= بعد عملکرد رقابت ۲47/۹( + 1۹9/۰) یعوامل درون سازمان

 

 هاي تحليل رگرسيون چندمتغيره بعد عملکرد در مقابل بازارآماره .۲۲جدول 

 آزمون دوربین واتسون خطا معیار یین تصحیح شدهضریب تع یینضریب تع ضریب همبستگی چندگانه

4۹4/۰ ۲44/۰ ۲۲1/۰ 91۰/۲ ۹1۹/1 
 

 
 تحليل واریانس چندمتغيره بعد عملکرد در مقابل بازار .۲3 جدول

 داریاسطح معن Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 رگرسيون

 باقی مانده

 کل

9۰۰/1۹9 
14۰/7۰9 
74۰/۹۰۰ 

3 

۹7 

۹۹ 

171/79 
3۰4/3 

 
33۹/1۰ ۰۰۰/۰ 

 

 
 يونیدر مدل رگرس يماندهباق يمتغيرها .۲4 جدول

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 ۰۰۰/۰ ۹۰1/3 434/۰ ۰4۹/۰ 1۹9/۰ عوامل درون سازمانی

 ۰۰7/۰ -4۰۲/۲ -۲۹1/۰ ۰19/۰ -113/۰ ایجاد ارزش ادراکی

 ۰۰3/۰ ۰۲1/3 3۲1/۰ ۰43/۰ 131/۰ عوامل محيطی

 
 و یدو متغير عوامل درون سازمان يباز مدل خارج شده و به ترت یادراک رزشا یجادمتغير ا ۲4بر اساس جدول 

عد عملکرد در مقابل بازار ناشی از تغييرات بُ ييراتدرصد تغ ۲4 همچنين در مدل نهایی باقی ماندند. يطیعوامل مح
ت آمده ميزان دوربين واتسون بدس ۲۲با توجه به جدول اند. مستقلی است که در مدل نهایی باقی ماندههاي متغير

  .ستا براي مدل رگرسيونی مستقل از همها ماندهکه نشانگر این است که باقی است ۹1۹/1براي این مدل برابر با 
 = بعد عملکرد در مقابل بازار

  ۹۹1/۲( + 1۹9/۰) یعوامل درون سازمان-( 113/۰) یارزش ادراک یجاد( + ا131/۰)  يطیمح عوامل
 

 
 آماره هاي تحليل رگرسيون چندمتغيره بعد عملکرد در مقابل مشتري .۲9جدول 

 آزمون دوربین واتسون خطا معیار یین تصحیح شدهضریب تع یینضریب تع ضریب همبستگی چندگانه

91۲/۰ ۲7۲/۰ ۲94/۰ ۲4۲19۰/1 ۰4۹/۲ 
 

 

 
 يتحليل واریانس چندمتغيره بعد عملکرد در مقابل مشتر .۲7 جدول

 داریاسطح معن Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 رگرسيون

 باقی مانده

747/93 
394/191 

1 
۹۹ 

747/93 
944/1 

139/34 ۰۰۰/۰ 
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 ۹۹ ۲۰9 کل

 
 يونیدر مدل رگرس يماندهباق يمتغيرها .۲1 جدول

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 ۰۰۰/۰ 804/2 212/1 110/1 111/1 عوامل درون سازمانی

 

ارزش  یجادا يدر نهایت متغيرها يدر مدل رگرسيونی شدت بعد عملکرد در مقابل مشتر ۲1مطابق جدول 
 ۲9جدول  نتایج ماند. یدر مدل باق یعوامل درون سازمان يراز مدل خارج شده و تنها متغ يطیو عوامل مح  یادراک
ست ناشی از تغييرات متغير مستقلی ا يمربوط به بعد عملکرد در مقابل مشتر ييراتدرصد تغ ۲7 دهد کهمی نشان

دهد که اثر می نيز نشان ۲7جدول این، نتایج تحليل واریانس رگرسيونی  برکه در مدل نهایی باقی ماند. عالوه
 دار است. ارگرسيون یا اثر متغير مستقل نسبت به اثر باقی مانده، کامالً معن

  ي= بعد عملکرد در مقابل مشتر1۹۹/3( + 11۰/۰) یمانعوامل درون ساز
 
 . ستا متأثر یتنها از متغير عوامل درون سازمان يعد عملکرد در مقابل مشترتوجه به معادله رگرسيون بُ با
 

 یهاي تحليل رگرسيون چندمتغيره بعد عملکرد درونآماره .۲۹جدول 

 آزمون دوربین واتسون خطا معیار هتصحیح شدیین ضریب تع یینضریب تع ضریب همبستگی چندگانه
7۰7/۰ 371/۰ 394/۰ ۰9۲۹۲3/1 7۹7/۲ 

 

 
 یتحليل واریانس چندمتغيره بعد عملکرد درون .۲۹ جدول

 داریاسطح معن Fآماره   میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 رگرسيون

 باقی مانده

 کل

۹34/7۲ 
7۲7/1۰۹ 
97۰/111 

۲ 
۹1 
۹۹ 

471/31 
1۲۰/1 

۰۹۹/۲۹ ۰۰۰/۰ 

 

 
 يونیدر مدل رگرس يماندهباق يمتغيرها .3۰لجدو

 B SEB Beta T Sig متغیرها

 ۰۰۰/۰ 4۰1/4 791/۰ ۰۲۹/۰ 1۲4/۰ ایجاد ارزش ادراکی

 ۰4۰/۰ ۰۹7/۰ ۲14/۰ ۰۲۰/۰ ۰4۲/۰ عوامل درون سازمانی
 

 
 ،یمستقل عوامل درون سازمان يرهر سه متغ یدر مدل رگرسيونی شدت بعد عملکرد درون 3۰ه به جدول جبا تو

از مدل خارج شده و تنها  يطیوارد شدند که در نهایت متغير عوامل مح یارزش ادراک یجادو ا يطیعوامل مح
 ه اند.ماند یدر مدل باقو ایجاد ارزش ادراکی  یعوامل درون سازمانهاي يرمتغ

عد عملکرد تغييرات بُ درصد 31 یبادهد که تقرمی تحليل رگرسيون چند متغيره نشان،  ۲۹جدول  نتایجمطابق 
تحليل  ۲۹ل جدواین، نتایج  برناشی از تغييرات دو متغير مستقلی است که در مدل نهایی باقی ماندند. عالوه يدرو

 معناداره، کامالً اقی مانددهد که اثر رگرسيون یا اثر متغير مستقل نسبت به اثر بمی واریانس رگرسيونی نيز نشان
 است.

 ی= بعد عملکرد درون 194/4+  (012/0) یعوامل درون سازمان ( +421/0) یارزش ادراک یجادا
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 اطالعات برازش کلی مدل .31جدول 

 مدل برازش داده شده مقدار مطلوب نام شاخص 

های شاخص

 مطلق

 ۰1۹/۰ ۰۹/۰کوچکتر از  (RMSEA)ریشۀ ميانگين مربعات خطاي برآورد 

 ۹۲/۰ ۹/۰بزرگتر از  (GFI)شاخص نيکویی برازش 

 ۹۹/۰ ۹/۰بزرگتر از  (AGFI) شده اصالح برازش نيکویی شاخص

 1۲/۰ ۹/۰بزرگتر از  (PGFI)شاخص نيکویی برازش امساک 

 ۰41/۰ ۰9/۰کمتر از  (SRMR)ریشۀ مربعات باقيماندۀ استاندارد 

 19/۹3(P = 0.074) ترمطلوب ترکم چه هر دو خی کميت

های شاخص

 نسبی

 ۹1/۰ ۹/۰بزرگتر از  (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 ۹۰/۰ ۹/۰بزرگتر از  (CFI)شاخص برازش تطبيقی 

 ۹1/۰ ۹/۰بزرگتر از  (NFI)شاخص نرم شده برازندگی

 ۹1/۰ ۹/۰بزرگتر از  (NNFI)شاخص برازش غير نرم 

 ۹9/۰ ۹/۰بزرگتر از  (RFI)شاخص برازش نسبی 

 

 
 پذیري. مدل مسير ميزان رقابت1شکل 

 
است که  3/۰باالتر از  (ioc) پذیريرقابتگيري شاخص اندازه 4، بارهاي عاملی هر 1براساس اطالعات شکل 

گيري متغير عوامل درون سازمانی اندازه شاخص 3 . همچنين بارهاي عاملیاست پذیريرقابتبار حاکی از تایيد اعت
(iof ) گيري ایجاد ارزش ادراکی شاخص اندازه 3وبارهاي عاملی هر(pvl ) که حاکی از  باشندمی 3/۰نيز باالتر از

حاکی از آن است که برخی  1تایيد اعتبار ایجاد ارزش ادراکی و عوامل درون سازمانی است. در نهایت نتایج شکل 
ر دها با توجه به باال بودن ميانگين کل شاخصه تاس 3/۰کمتر از  (evf)عوامل محيطی  گيرياندازههاي از شاخص

 .عوامل محيطی در تحقيقات اجتماعی این نوع خطاها قابل اغماض است
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 پذیريرقابت. ضرایب استاندارد ساختاري ۲ شکل

 

 
ی ، عوامل درون سازمانپذیريرقابت، متغير عوامل محيطی، متغير نهفته بيرونی و متغيرهاي ۲براساس شکل 

حاکی از آن است عوامل محيطی هر  ۲آیند. نتایج شکل ه درونی به شمار میایجاد ارزش ادراکی متغيرهاي نهفتو 
و ایجاد  14/۰مستقيم آن بر عوامل درون سازمانی برابر با  تأثيرقرار داده که  تأثيرسه متغير نهفته درونی را تحت 

. همچنين متغيرهاي عوامل درون سازمانی و ایجاد است 11/۰برابر با  پذیريرقابتو  3۹/۰ارزش ادراکی برابر با 
قرار داده  تأثيرتحت  ۰۲/۰و  1۹/۰را به ترتيب با ضرایب  پذیريرقابتارزش اداراکی نيز بصورت مستقيم متغير 

ار قر تأثيرراکی را نيز تحت بصورت مستقيم ایجاد ارزش ادو  91/۰است. متغير عوامل درون سازمانی نيز با ضریب 
 داده است. 

 

 پذیريات استاندارد متغيرهاي مستقل بر رقابتتأثير .3۲جدول 

 تبیین ضریب كل اتتأثیر مغیرمستقی اتتأثیر مستقیم اتتأثیر متغیرهای مستقل

 ۹/۰ ۰1/۰ 1۹/۰ عوامل درون سازمانی

 ۰۲/۰ - ۰۲/۰ ایجاد ارزش ادراکی 91/۰

 17/۰ 9۹/۰ 11/۰ عوامل محيطی
 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه .2

صنایع فلزي از جمله صنایع مادر در رشد و توسعه کشورها حائز اهميت بوده و به دليل مصرف زیاد فلزات در 
صنایع جهان و تقاضاي روز افزون به آلياژهاي فلزي این بخش از توليد از اهميت باالي برخوردار است داشتن 

رود می يابی به مزیت دسترسی به منابع اوليه در سایر صنایع به شمارمزیت رقابتی در صنایع فلزي زمين ساز دست
سازي، خودرو سازي، صنعت ساختمان و بسياري از صنایع تبدیلی در ادامه زنجيره صنایع صنایع نظير ماشين برخیو 

 تیرقابساز دسترسی به مزیت فلزي قرار گرفته است. توجه روز افزون وزارت صمت و نهادهاي فرابخشی زمين
هاي تعرفه ي،امنطقه يصادرات، ورود به بازارها يدر راستا یتیحما ينقوانرود. می ایدار در سایر صنایع به شمارپ

 يدهبود بخشرا به وکارکسب ياقتصاد یطکه شرا یو مقررات ينقوان یرو سا یامور گمرک يلتسه ينو قوان يحیترج
جهت اي ژهیو يالتتسه یستیدولت با ينهمجن کنند. يدادست پ یرقابت یتمز یکبه  هاشرکتگردد می و باعث
بود،  یمفهوم یپژوهش ارائه مدل ینکه از اهداف ا ییآنجا از. یداعمال نما يديتول يواحدها يفناور یبروزرسان

 مورد استفاده یتجربهاي برازش کل مدل پرداخته شد تا مشخص شود تا چه حد مدل با داده یابیبه ارز یتانها
مدل برابر   RMSEA مشخص شد که مقدار 31از اطالعات جدول به دست آمده  یجو توافق دارد. در نتا يگارساز
به  ۹/۰برارزش باالتر از  يکوییآماره شاخص ن ينقبول بودن مدل  بود. همچن ابلاز ق یاست که حاک ۰1۹/۰با 

 يزن AGFI برازش اصالح شده يکوییدر جهت قابل قبول بودن مدل بود. آماره ن یيدي( که تا۹۲/۰دست آمد )
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 يکوییبود. شاخص ن دلنشان از قابل قبول بودن م ي( که تا حدود۹۹/۰)اي راستا بود و در حد آستانه یندر ا یباتقر
 پذیريرقابت يزانمناسب بودن مدل م يانگر( ب1۲/۰بود ) 1به  یککه نزد ینبا توجه به ا يزن PGFI برازش امساک

از برازش مدل  یحاک يزو بود ن 19/۹3و  ۰9/۰که کمتر از  ۰41/۰ یربا مقاد يزدو ن یو خ SRMR آماره یربود. مقاد
 .داشت

مورد توجه قرار  يرونیو ب یدرون يرهايمتغ ينمدل که در آن روابط ب يبخش ساختار یابیدر ارز همچنين
عوامل  اييرهمتغ ينداشته است. همچن تأثير ینهفته درون يربر هر سه متغ يطیگرفتند نشان داد که عوامل مح

عوامل  يرمتغ اند.قرار داده تأثيررا تحت  پذیريرقابت يرمتغ يمبصورت مستق يزن یارزش ادراک یجادو ا یدرون سازمان
وامل ع يرقرار داده است. متغ تأثيررا تحت  یارزش ادراک یجادا يمو بصورت مستق 91/۰ یببا ضر يزن یدرون سازمان
داشته  پذیريرقابت يربر متغ ۹/۰کل  یببا ضر یمثبت تأثير يرمستقيمو غ يمتوانسته بصورت مستق یندرون سازما

 یبا ضرب پذیريرقابت يزانم ی،عوامل درون سازمان يرواحد استاندارد در متغ یک یشمعنا که با افزا دینباشد. ب
 یابد.یم یشواحد استاندارد افزا ۹/۰

 یبرو با ض يمرا تنها بصورت مستق پذیريرقابت يزانم ی،ارزش ادراک یجادا متغير 3۲مطابق اطالعات جدول 
 يزانم ی،ارزش ادراک یجادا يرواحد استاندارد در متغ یک یشمعنا که با افزا ینقرار دهد. بد تأثيرتحت  ۰۲/۰

 يرتأثکل )با  تأثير يطیعوامل مح يرمتغ ين. همچنیابدیم یشواحد استاندارد افزا ۰۲/۰ یببا ضر پذیريرقابت
 شیمعنا که با افزا یندارد. بد پذیريرقابت يزانبر م ی( مثبت17/۰و در مجموع  9۹/۰ يرمستقيمو غ 11/۰ يممستق
. یابدیم یشواحد استاندارد افزا 17/۰ یببا ضر پذیريرقابت يزانم يطی،عوامل مح يرواحد استاندارد در متغ یک
 ييراتدرصد از تغ 91در مجموع توانستند  يطیو عوامل مح ید ارزش ادراکیجاا ی،عوامل درون سازمان يرهايمتغ
ا داشته و پس از آن ر تأثير يشترینب یعوامل درون سازمان ينب ین. که در ایندنما يينرا تب پذیريرقابت يزانم يرمتغ

 .بودند گذارتأثير یارزش ادراک یجادو ا يطیعوامل مح يرهايمتغ يببه ترت
زه نتایج تحقيق حاکی از آن است که متغير اندا «صنایع توليدي ایران در مدل ارزیابی شدت رقابت» در تحقيق

 مالی و بانکی در موسسات .بيشترین نقش را نسبت به سایر عوامل داردصنایع توليدي ایران  پذیريرقابتصنعت در 
در تحقيقی دیگر  دارد. پذیريرقابترا در  تأثيربيشترین ها متغيرطبق تحقيقات صورت گرفته توان مالی از بين همه 

مهارت و »و  «اعتبار صنعت» ،«خلق دانش» ،«تجارت الکترونيک» ،«سهم بازار»هاي شاخص، در صنعت فرش
دهد که می شناخته شدند. لذا نتایج تحقيقات مختلف نشانها گذارترین معيار تأثيرمهمترین و  «تخصص تجار

در صنایع مختلف یکسان نبوده و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و این هم راستا با عوامل موثر بر رقابت 
ازمانی عوامل درون س دراین تحقيق، نسبی دانسته اند.اي نظریات فيور و چهارباغی است که شدت رقابت را مساله

 دارد. پذیريرقابترا بر شدت  تأثيرو همچنين عوامل محيطی به ترتيب بيشترین 

رداختند به پ يمیپتروش یعصناي هاشرکتشدت رقابت در  یکه توسط مهرگان و همکاران به بررس يقیتحق در
 يع ورودمنابدر ارتباط با در درجه اول  یرقابتمزیت ، یرانا يمیپتروش یعکه در شرکت صنا يدندرس يجهنت ینا

در این تحقيق نيز با توجه به اینکه عوامل درون سازمانی با نگرش مبتنی بر منابع همواره در تمامی  .]۲3 [است
 نماید.می مدل رگرسيونی حذف نگردید لذا نتایج ضمن تایيد تحقيق قبلی به اهميت منابع ورودي تاکيد

رابطه بين عملکرد اقتصادي و محيطی و اثر انتخاب استراتژي محيطی شرکت بر این رابطه را  :واگنر و شالتگر
به ارزش سهامداران شناسایی شده است. ها ي محيطی شرکت برمبناي گرایش آنهابررسی کردند. استراتژي

عملکرد  ن، رابطه بينهایی با استراتژي هاي مبتنی بر ارزش سهامدارادهد که براي شرکتمی نشان وتحليلتجزیه
ایج تحقيق نت .هاي فاقد چنين استراتژي استتر از شرکتمحيطی و ابعاد مختلف عملکرد اقتصادي بسيار مثبت

 .استحاظر همسو با نظریات ایشان 
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دارد همچنين آکيمو در نظریه  پذیريرقابتدر روابط مدیریت دانش و نوآوري در اي نيرو تمرکز ویژه کار
به مفهوم بازارگرایی معتقد است نتایج تحقيق حاضر همسو با نظریات ایشان بوده و عوامل درون  پذیريرقابت

داشته  پذیريبترقارا در شدت  تأثيرسازمانی با رویکرد نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش بيشترین 
 .]1[ است

 پیشنهادها

عوامل مؤثر بر رقابت از مواردي همچون ارزانی نيرو ها تایج تحقيقات اخير حاکی از آن است که طی این سالن
منابع طبيعی کشورها و داشتن سرمایه کافی به مسائلی نظير دانش فنی، شرایط اقتصادي، عملکرد رقابتی  ،کار

وجه امل شدت رقابتی نوین تکه به عوهایی يير بوده و شرکتو ارزش ادراکی از بازار و مشتریان در حال تغها بنگاه
شویق ند حمایت و تدولتی مانهاي سياست ،عواملی نظير قوانين و مقررات رد باالي برخوردار هستند.ارند از عملکد

 تأثير هايهاي دولتی و قوانين گمرکی از یک طرف و شرایط اقتصادي حاکم بر جامعه از مؤلفهصادرات، سوبسيد
اخير تحریم صنعت فوالد و سایر فلزات و هاي سالرود. در می گذار بر شدت رقابت در بازارهاي جهانی به شمار

مربوط هاي صنایع فلزي ایران را با چالش بزرگی مواجع کرده است. همچنين تحریم، تحریم نقل و انتقاالت پولی
وار از نسبت به صنایع توليدي کشورهاي همج به خرید و انتقال فناوري و تجهيزات نيز باعث شده تا صنایع کشور 

 برخوردار باشند.   رشد کمتري

مثبت و معناداري به شدت رقابت در صنایع فلزي  تأثيرپس از عوامل درون سازمانی، عوامل محيطی نيز  (1
که از  کالنن و عوامل خرد دسته بندي شده است. عوامل دارد. عوامل محيطی به دو بخش عوامل کال

 ی قوانينگذار بایستقانونهاي نهاد . لذااستحيطه و کنترل شرکت خارج بوده و بيشتر تحت کنترل دولت 
توانند ب هاشرکتفراهم آورندکه اي را به گونه وکارکسبرا تدوین و به اجراء در آورند که شرایط اقتصادي 

ه بازارهاي جهانی برخوردار ب بين المللی رقابت نموده و از مزیت نسبی جهت ورودي هاشرکتدر مقابل 
 باشند.

توان کنترل نمود در این خصوص می حيطه شرکت بوده و با اعمال تدابير مدیریتیمحيط خرد بيشتر در   (۲
یی ازهاي مواد اوليه از کارایی باالکنندگان داشته و در تأمين نيکه ارتباط مؤثرتري با تأمينهایی شرکت

مزیت نسبی باشند که یک می تري برخورداربرخوردار هستند نسبت به سایر رقبا از قيمت تمام شده پایين
 آید.می نسبت به سایر رقبا به حساب

بت به باید تالش نمایند تا نس هاشرکتبرخوردار هستند لذا  یپيشرو اکثراً از حاشيه سود باالیي هاشرکت (3
در بازار برخوردار باشند و براي حفظ موقيعت برتر نسبت به سایر رقبا از اي سایر رقبا از یک جایگاه ویژه

ات فناوري تغييریک توسعه پایدار برخوردار باشند. اي بهبود مزایاي رقابتی و رسيدن به نوین برهاي روش
 هاشرکت، استکنندگان از عوامل اصلی ظهور محصوالت جایگزین و جدید در صنایع و نيازهاي مصرف

ه محصوالت ببا تنوع بخشی ها نظير تغيير در نوع تقاضا و سایر تکنيکاي ویژههاي بایستی با ارائه برنامه
 و ارائه محصوالت جایگزین فروش شرکت را افزایش دهند. 

گران پژوهش يرا برا يمتعدد یپژوهشهاي يريگو جهتها پژوهش حاضر فرصتهاي یافتهو ها محدودیت
 :عبارتند ازها يريگجهت یناز ا یسازد. برخمی فراهم یآت

  گانهچند يموردکاو يقبا استفاده از روش تحق پذیريرقابتتر مدل مطرح شده شدت يقعم یبررس (1
 یعصنا یردر سا پذیريرقابتمطالعه مدل شدت  (۲
 یاکتشاف یعامل يلتحل یکردپژوهش با استفاده از رو یمدل مفهوم یطراح (3
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