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ارزيابی چندسطحی عوامل مؤثر بر رقابتمندي کل صنعت در
ايران
حسين رحمان سرشت ،سيد عبدالجابر قدرتيان کاشان



چکيده
امروزه هیچ شکی نیست که در بستر جهانی شدن ،تنها صنایعی از کشورها میتوانند در حیطه رقابت با
صنایع سایر کشورها موفق میشوند که از رقابتمندي باالتر برخوردار باشند .مقوله رقابتمندي ،یک
موضوع چند سطحی بوده و در سطح بنگاهی ،صنعت و ملی کاربرد دارد .از آنجا که بیشتر تأکید مطالعات
نظري و تجربی بر روي رقابتمندي در سطح بنگاهی و ملی می باشد؛ این مقاله بر آن شد تا به تبیین
این مفهوم در سطح صنعت بپردازد .براي دستیابی به الگوي جامع رقابتمندي کل صنعت ،باید عالوه بر
سطح صنعت ،دو سطح ملی و بنگاهی نیز مورد بررسی قرار می گرفت .از اینرو با برخورداري از یک
نگرش چندسطحی ،متغیرهاي مناسب و اثرگذار بر رقابتمندي در هر سطح به تفکیک معرفی شد .سپس
با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه اي ( ،)ANPالگوي عمومی مزبور بر اساس نظرات خبرگان براي
شرایط ایران آزمون شد و مشخص شد که در صنعت ایران به طور کلی ،رقابتمندي کل صنعت به شدت
تحت تأثیر عوامل مطرح در سطح ملی یا فضاي رقابتمندي کالن میباشد و بقیه عوامل در سطوح
دیگر (مانند عوامل در سطح بنگاهی ،بین بنگاهی و صنعت) از اهمیت چندانی برخوردار نیست .بنابراین
جهت افزایش رقابتمندي کل صنعت کشور ،باید تأکید بیشتري بر اصالح و بهبود عوامل کالن در سطح
ملی صورت پذیرد.
کليد واژهها :صنعت ،بوم شناسی ،رقابتمندي ،رقابتمنددي صدنعت ،فرآيندد تحليدل
شبکه اي (.)ANP
مقدمه
تاريخ دريافت مقاله9801/80/80:تاريخ پذيرش مقاله.9801/81/91 :
 استاد گروه مديريت بازرگاني دانشگاه عالمه طباطبايي(نويسنده مسئول).
E-Mail: hrahmanseresht2003@yahoo.com

 دكتراي مديريت بازرگاني (گرايش سياستگذاري) دانشگاه عالمه طباطبايي.
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امروزه هیچ شکی نیست که بخش صنعت ،نقش اساسی در توسعه اقتصادي کشورها بر عهده
گرفته است .از اینرو دولتها براي تحقق راهبرد توسعه اقتصادي خود ،چارهاي ندارند جز اینکه به
توسعه صنایع خویش همت گمارند .اما نکتهاي که مورد غفلت قرار گرفته این است ،که درک
شفاف و جامعی نسبت به مفهوم صنعت در محافل علمی و اجرایی وجود ندارد .در واقع تالش
غالب محققان مدیریت ،در سطح سازمان (خرد) و تالش عمده دانشمندان علم اقتصاد در سطح
بنگاه (خرد) یا کالن منعطف شده است .از این رو به نظر میرسد که توجه کمتري به سطوح
میانی همچون صنعت مبذول شده است .تحقیق حاضر به دنبال آن است تا با مطالعه صنعت ،به
تجزیه و تحلیل سطح میانی بپردازد و پا را از سطح سازمانی فراتر گذاشته و به مفهوم بوم شناسی
صنعت تأکید کند .در واقع در این پژوهش ،صنعت به عنوان محیط سازمان تلقی نمیشود ،بلکه
خود ،سیستمی متشکل از سازمانهاي موجود در نظر گرفته شده که پیرامون آن ،محیط کالن
اقتصادي ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و فناورانه قرار گرفته است.
مفهوم محوري که در این مقاله بدان توجه شده ،مقوله رقابتمندي است .واقعیت آن است اگر
صنعتی بخواهد در شرایط جهانی شدن فعلی ،گوي رقابت را از صنایع سایر کشورها برباید ،باید از
توان رقابتی باالیی برخوردار باشد .دیگر دوران آن تمام شده است که شرکتها فقط با یکدیگر
رقابت کنند؛ بلکه صنایع در کشورهاي مختلف نیز در حیطه رقابت وارد میشوند .این مفهوم در
سطح بنگاهی و همچنین در سطح ملی به وفور استفاده شده و در ادبیات تحقیق ،نظریهها و
الگوهاي مختلفی در این زمینه وجود دارد ،ولی کمتر به رقابتمندي صنعت پرداخته شده است.
مقاله حاضر بر آن است تا به تبیین این مفهوم در سطح صنعت بپردازد .البته این بدان معنا نیست
که در مطالعه سطح میانی صنعت ،اساساً به سطح خرد و کالن توجهی نشود؛ چرا که عوامل
مطرح در این سطوح به شدت بر رقابتمندي سطح صنعت اثرگذار می باشند.
براي دستیابی به الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت ،باید برخی از نظریههاي مطرح
رقابتمندي در سطح ملی ،صنعت و بنگاهی بررسی شود .سپس این الگوي عمومی باید براي
شرایط ایران آزمون شود تا مشخص شود که به طور کلی ،در صنعت ایران کدام یک از متغیرها
در سطوح مختلف از اهمیت بیشتري در رقابتمندي کل صنعت برخوردار می باشند.
پيشينه تحقيق

رقابتمندي یک مفهوم چند سطحی بوده و در سطوح مختلف صنعت ،ملی و بنگاهی مطرح شده
است .قبل از اینکه به مرور نظریههاي مختلف رقابتمندي در سطوح مختلف پرداخته شود،
اساساً باید درک جامعی نسبت به انواع سطوح تحلیل یافت؛ چه اینکه بسیاري از مشکالت مطرح
در این زمینه به درک نادرست محققان از انواع سطوح تحلیل بر می گردد .از اینرو به نظر
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میرسد قبل از تبیین مفهوم رقابتمندي در سطوح مختلف باید به معرفی سطوح تحلیل در
نظریة سازمان پرداخته شود که با اندکی تعدیل قابل استفاده در تمامی علوم اجتماعی است .این
بخش در معرفی الگوي نهایی رقابتمندي کل صنعت به شدت مورد استفاده قرار میگیرد.
سطوح تحليل در نظرية سازمان

گر چه سازمانها ،محلی مشترک براي انجام تحقیقات بسیاري از دانشمندان اجتماعی را فراهم
می آورند ،ولی اصالً این بدان معنی نیست که محققان همگی به دنبال یافتن پاسخ به چند سؤال
همانند هستند .پژوهشها عالوه بر اینکه از حیث محورهاي نظري ،نگرشها و استفاده از روشهاي
تحقیق متفاوت ،قابل تمییز هستند ،به لحاظ سطحی که براي مطالعات سازمانی خود انتخاب
میکنند ،نیز با هم متفاوتند[ .]51ماهیت متغیر وابسته ،سطح مطالعه یا تجزیه و تحلیل را تعیین
می کند .در این صورت ،سطوح تحلیل با توجه به پدیده مورد بیان می تواند یکی از موارد ذیل
باشد 8[ :و ]91
i
 )9سطح روانشناختی اجتماعی ؛که به مطالعه رفتار یا روابط برون فردي افراد در درون سازمان
می پردازد.
ii
 )5سطح ساختاري ؛ که به مطالعه نمودهاي ساختاري یا فرایندهاي مشخصکننده سازمانها
می پردازد.
iii
 )8سطح بوم شناسی ؛ که به سازمان به عنوان یک عامل جمعی که در یک سیستم بزرگتر
مناسبات عمل می کند ،نگاه می شود .تحلیلگر در این سطح بوم شناختی ممکن است بررسی
رابطه بین یک سازمان خاص یا دسته اي از سازمانها با محیط آنها را انتخاب کند ،یا روابط به
وجود آمده بین تعدادي از سازمانهایی که به عنوان یک سیستم به هم وابسته شناخته شده اند،
مورد بررسی قرار دهد .سطوح بوم شناسی را می توان به زیر سطح تقسیم کرد .این سطوح
عبارتاند از]8[ :
iv
 سطح مجموعه سازمان  :مجموعه سازمان با اقتباس از نظر مرتون درباره قیاس مجموعه ونقش تکامل یافته است .مرتون مالحظه می کند که یک مقام فردي مانند مادر ،نه یک نقش
بلکه به انبوهی از نقشهاي گوناگون وابسته به مقامات مقابل او نسبت داده میشود .سازمان نیز
به طور مشابه در ارتباطات گوناگونی که وابسته به نحوه مشخص ساختن طرفهاي خاص آن
سازمان است ،شرکت می جوید .در این سطح ،به روابط و یا پیوندهاي بین اعضاي دیگر
(طرفهاي مقابل) مجموعه در صورتی که آنها فعالیتها و منافع سازمان مورد نظر را تحت تأثیر
قرار دهند ،توجه می شود .
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 جماعات (جمعیت) سازمانی :vاین سطح ،براي مشخص ساختن تجمعی از سازمانها براي مثالمؤسسات آموزش عالی که در بعضی لحاظ به هم شباهت دارند ،به کار میرود .محققان در این
سطح در پی پاسخ به سؤاالتی چون بررسی شباهت سازمانها و چگونگی شناسایی جماعات
سازمانی می باشند.
vi
 جوامع (محدودههاي محلی) بین سازمانی  :در این سطح ،به روابط بین جمعی از سازمانهايمشابه یا مختلف در یک منطقه جغرافیایی تأکید می ورزد .در این سطح ،فقط به واحدهاي یک
سازمان یا حتی ویژگیهاي آنها به شکل یک جمعیت تأکید ندارد ،بلکه تأکید بیشتر آن بر شبکه یا
روابط بین سازمانهاست.
 حوزههاي سازمانی  :vi iدر این سطح ،روابط عمودي و باالتر از سطح محلی مورد تأکید است.دیماجیو و پاول در تعریف خود از حوزه سازمان ،اشاره به سازمانهایی دارند که با هم زمینه
شناخته شدهاي از حیات نهادي را به وجود میآورند .در این زمینه ،عرضه کنندگان ،مصرف
کنندگان منابع و تولیدات ،مؤسسات تنظیم کننده و سایر سازمانهایی که خدمات و محصوالت
همسانی را تولید می کنند ،قرار دارند]89[ .
تمرکز عمده مقاله حاضر در سطح بوم شناسی و در زیر سطوح جماعات سازمانی ،جوامع بین
سازمانی و جامعه (حوزه) سازمانی می باشد .از آنجا که تالش غالب محققان مدیریت ،در سطح
سازمان (خرد) و تالش عمده دانشمندان علم اقتصاد در سطح بنگاه (خرد) یا کالن منعطف شده
است ،از اینرو به نظر میرسد که توجه کمتري به سطوح میانی همچون صنعت مبذول شده
است .مقاله حاضر سعی دارد تا با مطالعه نظریههاي مختلف در سطح میانی (صنعت) ،نیم نگاهی
نیز به نظریههاي مطرح در سطوح مرتبط ،مانند نظریههاي سطح خرد (بنگاه) و نظریههاي سطح
کالن (ملی) داشته باشد.
تبيين مفهوم رقابتمندي

مفهوم رقابتمندي  vi i iاز جمله مفاهیمی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است .در دائره-
المعارف برخط ویکی پدیا در تعریفی جامع آمده است که" :رقابتمندي یک مفهوم نسبی از
توانایی و عملکرد یک شرکت ،زیربخش یا کشور جهت فروش و عرضه محصوالت و خدمات در
یک بازار خاص است"[ .]15نظریههاي مزیت رقابتی [رقابتمندي] اساساً در سطح بنگاه ارائه
شدهاند؛ ولی این نظریهها قابل تعمیم به سطوح صنعت و کشور نیز میباشند .در ادامه ،این
مفهوم را در سطح بنگاهی ،صنعت و ملی ،تعریف و به برخی از نظریهها و الگوهاي مربوط در
ix
این زمینه  -که در جدول شماره 9آمده است -پرداخته می شود.
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جدول .9نظریهها و الگوهاي مختلف رقابتمندي در سطوح مختلف تحلیل

سطح تحلیل

نظریهها و الگوهاي رقابتمندي
-

سطح بنگاهی

سطح صنعت
سطح ملی

-

رویکرد بازار محور:
 راهبرد رقابتی و مزیت رقابتی [ 41و ]49
 زنجیره ارزش []49
رویکرد منبع محور [ 85 ،58 ،55و ]44
نظریه سازماندهی صنعتی
الگوي نیروهاي رقابتی پنج گانه پورتر []49
شبکه ارزش []52
الگوي مزیت رقابتی ملتها یا الگوي الماس []45
شاخصهاي رقابتمندي جهانی [ 81و ]18

تبيين مفهوم رقابتمندي در سطح بنگاهی

بیشترین توجه مطبوعات تحقیق در زمینه رقابتمندي و مزیت رقابتی ،در سطح بنگاه ها
میباشد .نظریههاي رقابتمندي در سطح بنگاه را میتوان تحت عنوان دو رویکرد متفاوت دسته
بندي کرد :رویکرد بازار محور xو رویکرد منبع محور  .xiدر رویکرد بازار محور (سازمان صنعتی)،
توجه اصلی به خارج از بنگاه (یعنی بازار یا ساختار صنعت) معطوف میشود .پورتر در دهه  31با
ارائه نظریه راهبرد رقابتی ،مهمترین سهم را در پیشبرد این رویکرد داشت .راهبرد رقابتی در واقع
رویکرد کلی شرکت براي رقابت و دستیابی به یک موقعیت رقابتی در بازار را نشان می دهد.
پورتر معتقد است که یک شرکت می تواند بر اساس دو مقوله مزیت رقابتی  xi iو حیطه
رقابتی ( xi i iیا هدف رقابتی) ،از یکی از سه راهبرد عمومی رقابتی رهبري هزینه ،تمایز و تمرکز
بهره گیرد]49[ .
دلیل کاستیهاي نظریه پورتر ،در اواخر دهه  9131نظریه جدیدي در زمینه مزیت رقابتی مطرح
شد که به نظریه منبع محور) xi v(RBVمعروف شد .در این دیدگاه ،براي دستیابی به مزیت
رقابتی پایدار به نقاط قوت و ضعف درون بنگاه ها توجه شده است .این دیدگاه تاکید را از محیط
رقابتی بنگاه به منابع موردنیاز بنگاه براي رقابت انتقال میدهد .مشخصاً دیدگاه منبع مدار روي
گروه منابع جذاب و رفتار آنها متمرکز شده است ]41[ .نظریه منبع محور بین سه عنصر منابع،
قابلیتهاو توانمنديهاي بنگاه تفکیک قائل میشود( .براي مطالعه بیشتر به منابع ،44 ،53 ،55
 11و  19مراجعه کنید).
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تبيين مفهوم رقابتمندي در سطح صنعت

در زمینه رقابتمندي صنعت نظریهها و الگوهایی ارائه شده که از جمله میتوان به نظریه
سازماندهی صنعتی و الگوي نیروهاي رقابتی اشاره کرد  .نظر به آشنایی کمتر محققان مدیریت با
نظریه سازماندهی صنعتی ،به اختصار به تبیین آن پرداخته میشود.
در تخصصهاي علم اقتصاد ،رشته سازماندهی صنعتی xvبه مطالعه مکانیسمهاي هماهنگی بین
فعالیتهاي تولیدي و نیازهاي جامعه به کاالها و خدمات میپردازد و موراد ضعف و نقص این
سیستمها را باز میشناسد .به دیگر سخن در این رشته ،به مطالعه بازار ،عناصر آن و متغیرهاي
اثرگذار بر عملکرد بازار پرداخته و به خصوص به دنبال آن است تا با استفاده از راهکارهایی از
بروز عملکرد انحصاري بنگاه ها در بازارها جلوگیري به عمل آورده و عملکرد رقابتی را ارتقاء
بخشد]3[ .
بر طبق مباحث سازماندهی صنعتی ،هر صنعت یا بازار را می توان شامل اجزاء و عناصر کلی
دانست .هر صنعت در بر گیرنده سه عنصر اساسی ساختار  ،xviرفتار  xvi iو عملکرد  xvi i iمی
باشد و بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر ،شکل و نوع سازمان صنعت (یا بازار)
مشخص می شود .در ادامه به اختصار هریک از این عناصر تبیین می شود.
 .1ساختار صنعت (بازار)
ساختار صنعت به تعداد شرکتهاي صنعت و ویژگی شرکتهایی که در درون صنعت (بازار) با هم
رقابت می کنند ،اشاره دارد ]54[ .از برجستهترین خصوصیات سازمانی بازار می توان به میزان
تمرکز فروشندگان ،میزان تمرکز خریدارن ،شرایط ورود [و خروج] ،میزان تمایز کاال (تفاوت در
کیفیت و مرغوبیت ،تفاوت در طراحی و بسته بندي ،و تفاوت در شهرت و اعتبار) اشاره کرد]3[ .
 .2رفتار بنگاه ها در صنعت (بازار)
رفتار بنگاهها عبارتاست از الگویی که شرکتها جهت تطبیق خود با شرایط بازار به کار می گیرند.
جنبه هاي مختلف رفتار بنگاهها عبارت از سیاست قیمتی ،سیاست تولیدي ،سیاست تبلیغاتی،
سیاست رقابتی است[ .]3در واقع ،مفهوم رفتار بنگاه ها در سازماندهی صنعتی را میتوان معادل
مفهوم راهبرد در ادبیات مدیریت راهبردي دانست 51[ .و  ]88به اعتقاد محقق رفتار بنگاه ها را
میتوان شامل دو دسته متغیر کلی دانست )9 :رفتار رقابتی یا همکاري بنگاه ها  )5راهبردهاي
کالن و عملیاتی بنگاه ها.
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 .3عملکرد صنعت (بازار)
عملکرد اقتصادي عبارتاست از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادي ناشی میشود.
عملکرد اقتصادي را می توان داراي ابعاد و معیارهاي متفاوتی همچون کارآیی ،پیشرفت فنی،
عدالت ،رقابت ،امنیت در قبال خطر ،رضایت شغلی ،و تنوع کاالها و خدمات دانست]3[ xi x.
تبيين مفهوم رقابتمندي در سطح ملی

در باب مزیت رقابتی در سطح ملی نیز میتوان به دو نظریه مزیت رقابتی ملی (الگوي الماس) و
شاخصهاي رقابتمندي جهانی اشاره کرد .اگر الگوي الماس به تاثیر عوامل محیط خرد (نزدیک)
بر رقابتمندي صنعت اشاره دارد ،شاخصهاي رقابتمندي جهانی عالوه بر عوامل محیط خرد ،به
عوامل محیط کالن نیز تاکید دارد .با توجه به آشنایی محققان با الگوي الماس xxدر این بخش،
تنها به اختصار به تبیین شاخصهاي رقابتمندي کشورها پرداخته می شود.
امروزه دو مرجع بین المللی هرساله به توسعه و اندازه گیري شاخصهاي رقابتمندي کشورها
می پردازند .مؤسسه توسعه مدیریت  ، IMD xxiشاخص رقابتمندي جهانی  )WCI( xxi iرا
محاسبه میکند .بر اساس این شاخص ،توان رقابت یک اقتصاد را نمیتوان فقط به تولید ناخالص
ملی و بهرهوري تقلیل داد ،زیرا بنگاهها باید با ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی نیز مواجه شوند.
بنابراین کشورها به فراهم شدن محیطی با بیشترین کارایی در ساختارها ،نهادها وسیاستها نیاز
دارند تا توان رقابت بنگاهها را تقویت نماید .در این الگو ،عوامل محیط ملی به چهار دسته عوامل
عملکرد اقتصادي ،کارآیی دولت ،کارآیی کسب وکار و زیرساختها تقسیم شدهاند[.]41
مجمع جهانی اقتصاد) xxi i i (WEFنیز از سال  9191و به مدت  81سال است که هر ساله
با ارائه "شاخص رقابتمندي جهانی" xxi vبه بررسی رقابتمندي کشورها در سطح ملی
میپردازد .این مجمع ،در سالهاي  5114 ،5119و  5113سه الگوي (نسخه) متفاوت را براي
سنجش و رتبه بندي توان رقابتی کشورها ارائه کرده است .از آنجا که الگوي سال 5113
پیشنهادي توسط مجمع جهانی اقتصاد ،از جمله مبانی اساسی الگوي مقاله حاضر است ،از این رو
در ادامه به اختصار به تبیین آن پرداخته میشود.
در سال  ،5113پورتر و همکارانش ،الگویی جدید را براي رقابتمندي ارائه کرداند .این الگو
قرار است پس از اصالحات الزم ،مبناي رتبه بندي کشورها در سالهاي آتی قرار گیرد شاخص
جدید رقابتمندي جهانی همچنان بر سطح بهره وري که یک اقتصاد ملی میتواند به آن برسد،
متمرکز است؛ زیرا بهرهوري عامل اساسی براي شکوفایی یک کشور محسوب میشود]48[ .
هدف این گزارش ،آشکارساختن علل زیربنایی بهرهوري است .شاخص جدید ،این عوامل را به
سه دسته تقسیم میکند :موهبت ،xxvرقابتمندي اقتصاد کالن  xxviو رقابتمندي اقتصاد
خرد  .xxvi iمواهب به طور مستقیم از طریق منابع طبیعی خدادادي ،موقعیت جغرافیایی ،یا وسعت

00

مطالعات مديريت راهبردي -شماره -4زمستان 9801

بازار داخلی ،بهرهوري را تحت تاثیر قرار میدهد .مواهب در تبیین بهرهوري یک متغیر کنترل به
شمار میرود .از این رو است که در شکل  ،9بین بهرهوري و شکوفایی تفکیک قائل شده و
رقابتمندي به بهرهوري و نه شکوفایی یک اقتصاد توجه دارد .در شکل  ،5نیز به بنیانهاي
بهرهوري اشاره دارد که عبارتاند از رقابتمندي اقتصاد خرد و رقابتمندي اقتصاد کالن]48[ .
رقابت مندي اقتصاد خرد
شکوفايی

رقابت مندي

بهرهوري

+
مواهب طبيعی

شکل :9تعریف رقابتمندي []48

کيفيت محيط اقتصاد

وضعيت توسعه

پيشرفته بودن عمليات

خرد کسب و کار

خوشهها

و استراتژي شرکتها

رقابت مندي اقتصاد کالن
زيرساخت اجتماعی

سياستهاي

و نهادهاي سياسی

اقتصاد کالن

شکل  : 5بنیانهاي بهرهوري []48

در تبیین رقابتمندي اقتصاد کالن باید گفت که عوامل اقتصاد کالن ،به طور غیرمستقیم به
بهرهوري بنگاههاي اقتصادي اثر میگذارند .وجود این عوامل براي بهرهوري بیشتر ،گرچه الزم
است ولی کافی نیست .در چارچوب شاخص جدید ،دو حوزه در رقابتمندي اقتصاد کالن از
یکدیگر باز شناخته شدهاند :سیاستهاي اقتصاد کالن  (MP) xxvi i iو زیرساخت اجتماعی و
نهادهاي سیاسی( .(SIPI) xxi xشکل شماره  )5اما درتبیین رقابتمندي اقتصاد خرد باید گفت
که عوامل اقتصاد خرد به طور مستقیم بنگاههاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار میدهند و از این
طریق نقش مهمی در بهره وري اقتصاد دارند .در چارچوب شاخص جدید ،دو حوزه در
رقابتمندي اقتصاد خرد شناسایی شده است )9 :میزان پیشرفته بودن عملیات و راهبرد شرکتها و
 )5کیفیت محیط کسب و کار .البته حوزه سومی در این خصوص وجود دارد که به لحاظ نظري
مهم است .این حوزه که وضعیت توسعه خوشهها را مورد توجه قرار میدهد به دلیل محدودیت
دادهها به صورت مقیاس مجزایی در نیامده است .کیفیت محیط کسب و کار به همان الگوي
الماس پورتر و ابعاد چهارگانه آن اشاره دارد]48[ .
نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد در زمینه تأثیر زیرشاخصهاي اصلی رقابتمندي بر متغیر
وابسته تولید ناخالص داخلی سرانه در سال  5113نشان داد که در کشورهاي با توسعه یافتگی
پایین 41 ،درصد تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس زیرشاخص زیر ساختهاي اجتماعی و
نهادهاي سیاسی ( 81 ، )SIPIدرصد بر اساس زیرشاخص سیاستهاي اقتصاد کالن ( )MPو 59
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درصد توسط شاخصهاي سطح خرد توضیح داده میشود .به دیگر سخن 91 ،درصد رشد اقتصادي
در این کشورها وابسته به عوامل سطح کالن میباشد؛ این در حالی است که در کشورهایی با
توسعه یافتگی باال 82 ،درصد تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس زیرشاخص 92 ، SIPI
درصد بر اساس زیرشاخص سیاستهاي اقتصاد کالن ( )MPو  43درصد توسط شاخصهاي
سطح خرد توضیح داده میشود .به دیگر سخن ،حدود نیمی از درصد رشد اقتصادي در کشورهاي
توسعه یافته وابسته به عوامل سطح خرد می باشد]48[ .
معرفی الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت

قبل از معرفی الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت باید به نقد و بررسی مطالعات نظري و
تجربی در زمینه رقابتمندي صنعت پرداخت .به نظر می رسد دو نقد عمده وارده بر این مطالعات
عبارتند از )9 :فروکاهیدن سطح صنعت به سطوح خرد یا کالن و  )5اکتفاء به متغیرهاي محدود
در سنجش رقابتمندي صنعت.
در مطالعات نظري ،معموالً وقتی که به مطالعه سطح میانی صنعت پرداخته میشود ،سطح
تحلیل به سطح خرد یا کالن فروکاهیده شده و به مطالعه مجموع بنگاه ها (سطح خرد) و یا
سیاستهاي کالن دولت در رابطه با صنعت (سطح کالن) اکتفاء می شود؛ این در حالی است که
کمتر به خود سطح میانی صنعت پرداخته می شود .البته این بدان معنا نیست که در مطالعه سطح
میانی ،اساسا به سطح خرد و کالن توجهی نشود ،بلکه توجه به این سطوح نیز ضرورت دارد.
در مطالعات تجربی نیز در اکثر موارد ،محققان به صورت سلیقهاي فقط به برخی از متغیرها در
سطح خرد  -مانند نوع مالکیت ،عرضه ،تقاضا ،فناوري ،منابع انسانی و مواد اولیه -یا در سطح
کالن  -مانند سیاستهاي یارانه اي و سیاستهاي تجاري (میزان تعرفه هاي مواد اولیه و
محصوالت نهایی) -تمرکز کرده و کمتر الگوي جامع و مشخص در این زمینه وجود دارد .در
سطح صنعت نیز معموال به شاخصهاي عملکردي نظیر مزیت نسبی آشکار شده ،xxxهزینه منابع
داخلی  ،)DRC( xxxiموقعیتیابی تجاري  ،xxxi iسهم بازار پایدار  ،xxxi i iنسبت هزینه واحد [،1
 ]93،51 ،91 ،95 ،2پرداخته شده است .به دیگر سخن ،در این مطالعات فقط به شاخصهاي
ستادهاي اکتفاء شده و به شاخصهاي فرآیندي و دادهاي توجهی نشده است .در واقع براي
سنجش رقابتمندي یک صنعت در همان سطح بنگاهی متوقف شده و جمع جبري عملکرد
بنگاه هاي صنعت به عنوان مالک رقابتمندي در نظر گرفته شده و به عوامل و متغیرهاي بین
بنگاهی و فرا بنگاهی پرداخته نشده است.
جهت تبیین صحیح رقابتمندي کل صنعت باید درصدد رفع دو نقد کلی اشاره شده در بخش
مقدمه برآمد .به دیگر سخن براي معرفی الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت ،ابتدا باید
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سطوح تحلیل اثرگذار بر این مقوله به خوبی تفکیک و تبیین شود و سپس متغیرهاي مناسب و
اثرگذار بر رقابتمندي در سطوح مختلف مشخص شود؛ به خصوص اینکه تنها به متغیرهاي
ستادهاي اکتفاء نکرده و متغیرهاي فرآیندي و دادهاي نیز مورد توجه باشد .در ادامه ابتدا سطوح
الگو و کالن متغیرهاي آن معرفی می شوند ،سپس الگوي نهایی رقابتمندي کل صنعت ارائه
میشود.
سطوح الگو عمومی رقابتمندي صنعت

در ادبیات سنتی سازماندهی ص نعتی براي بررسی عوامل اثرگذار بر بنگاه ها ،فقط دو سطح
صنعت و بنگاه مورد اشاره قرار گرفته است .برخی از محققان نیز معتقدند که عوامل سطح ملی
نیز بر رقابتمندي بنگاه اثر می گذارند .براي مثال ،گرانت معتقد است که عوامل مؤثر بر صنعت
را میتوان در سه سطح ملی (الگوي الماس ملی) ،سطح صنعت (عوامل کلیدي موفقیت) و سطح
بنگاه (منابع و قابلیتها) تفکیک کرد[.]85
براي درک بهتر سطوح اثرگذار از الگوي بوم شناسی بهره گرفته میشود .با توجه به موضوع
مقاله حاضر که رقابتمندي کل صنعت میباشد ،میتوان گفت که سطوح تحلیل باید شامل سه
سطح جماعات سازمانی (سطح بنگاهها) ،سطح بین سازمانی و حوزه (جامعه) سازمانی شود .با
تفکیک حوزه سازمانی ،به حوزه صنعت و حوزه فراصنعت میتوان به تبیین دقیقتري دست
یافت؛ بدین ترتیب که حوزه صنعت ،به محیط خرد کسب و کار بنگاهها اشاره دارد و حوزه
فراصنعت ،به محیط کالن و ملی اثرگذار بر محیط خرد اشاره دارد .به دیگر سخن ،نظام صنعت
شامل سطوح مجموع بنگاه ها ،روابط بین بنگاهی ،فضاي صنعت (محیط کسب و کار) و فضاي
فراصنعت (محیط کالن اثرگذار بر صنعت) می باشد.
با توجه به اینکه ماهیت متغیر وابسته ،سطح مطالعه یا تجزیه و تحلیل را تعیین می کند .می-
توان سطوح مزبور را بر اساس متغیر وابسته (رقابتمندي کل صنعت) نیز نامگذاري کرد .بر این
اساس رقابتمندي کل صنعت از پنج زیرمتغیر وابسته در سطوح مختلف تشکیل شده که عبارت
از رقابتمندي بنگاه ها ،رقابت (فضاي بین بنگاه ها) ،همکاري (فضاي بین بنگاه ها)،
رقابتمندي فضاي خرد (محیط کسب و کار) ،و رقابتمندي فضاي کالن (محیط فراصنعت یا
محیط کالن ملی) می باشد .متغیر رقابتمندي در سطح بین سازمانی ،به دو فضاي همکاري و
رقابت بین سازمانها تقسیم شده است؛ چرا که دو مفهوم رقابت و همکاري دو مفهوم متمایز می
باشند .در جدول شماره  ،5سطوح الگو رقابتمندي صنعت نشان داده شده است.
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جدول  :5سطوح تحلیل در رقابتمندي کل صنعت
سطوح تحلیل
سازمان
جماعات سازمانی

سطوح تحلیل صنعت

بنگاه هاي صنعت 

محدوده بین سازمانی سطح بین سازمانی صنعت

حوزه صنعت

(محیط کسب و کار)
حوزه سازمانی
حوزه فرا صنعت

(محیط کالن ملی)

سطوح تحلیل رقابتمندي
صنعت
سطح رقابتمندي بنگاهها
سطح (فضاي) رقابتی
سطح (فضاي) همکاري
سطح رقابتمندي
فضاي خرد
سطح رقابتمندي
فضاي کالن






متغیر وابسته
متغیر وابسته در هر سطح
کل
رقابتمندي بنگاهها
رقابت (بین بنگاه ها)
همکاري (بین بنگاه ها)
رقابتمندي
رقابتمندي فضاي خرد کل صنعت

 رقابتمندي فضاي کالن

کالن متغيرهاي الگوي عمومی رقابتمندي صنعت

هر یک از الگوهاي اشاره شده در ادبیات تحقیق ،به متغیرهاي اثرگذار مختلفی اشاره کردهاند.
مبانی مختلف در ا رائه متغیر ،نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا از یک مبناي مشترک براي ارائه
کالن متغیرها در هر سطح استفاده کنند .از این رو با استفاده از دو رویکرد مطرح رقابتمندي در
سطح بنگاهی (مورد اشاره در قبل) می توان کالن متغیرهاي الگو را بازشناخت .بر اساس رویکرد
اول که رویکرد بازار محور (یا رویکرد سازماندهی صنعتی) است ،رقابتمندي بنگاه /صنعت ناشی
از ساختار بازار یا جایگاه رقابتی بنگاه /صنعت در بازار است .در این رویکرد ،کالن متغیرهاي
اثرگذار بر رقابتمندي عبارت از سه متغیر ساختار بازار ،رفتار بازار و عملکرد بازار می باشد .اما در
رویکرد دوم و متأخرتر ،که رویکرد منبع محور نامیده می شود ،این منابع و قابلیتهاي خود
بنگاه/صنعت می باشد که مبناي مزیت رقابتی پایدار است و پایه مزیت رقابتی ،به جاي بیرون
صنعت (بازار) ،درون صنعت (منابع) می باشد .به دیگر سخن ،کالن متغیر اصلی در این رویکرد
منابع و قابلیتها می باشد .نویسندگان با استفاده از یک رویکرد ترکیبی ،تمامی این متغیرها را مد
نظر قرار می دهد .البته متغیر رفتار ،نیز به دو متغیر راهبرد و رفتار تفکیک شد؛ چه اینکه متغیر
راهبرد به تصمیمات راهبردي مربوط است و متغیر رفتار به تصمیمات عملیاتی و یا رفتار رقابتی و
همکاري بین بنگاهها اشاره دارد .از اینرو با توجه به رویکردهاي مختلف رقابتمندي ،می توان
کالن متغیرهاي الگو را شامل متغیرهاي ساختار ،رفتار ،راهبرد ،منابع و عملکرد دانست( .جدول
شماره  )8بر این اساس به جاي توجه صرف به متغیرهاي ستادهاي (عملکرد) ،به متغیرهاي
فرآیندي و دادهاي (ساختار ،رفتار ،راهبرد و منابع) نیز تاکید می شود.
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جدول .8کالن متغیرهاي رقابتمندي

رویکردهاي
رقابتمندي

کالن متغیرهاي تحقیق
(ادبیات)

(تحقيق حاضر)

رویکرد بازار محور

عملکرد بازار
ساختار بازار

عملکرد
ساختار

رفتار بازار

رفتار

کالن متغيرهاي تحقيق

استراتژي
رويکرد منبع محور

منابع بازار

منابع

الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت

تا بدین جا محقق سعی کرده تا سطوح تحلیل و کالن متغیرهاي الگو را تعریف و گسترش دهد.
حال جهت ارائه الگویی جامع از ترکیبی از الگوها (راهبرد رقابتی و زنجیره ارزش و رویکرد منبع
محور در سطح بنگاهی؛ نظریه سازماندهی صنعت ،الگو پنج نیروي رقابتی ،و نظریه همکاري و
خوشههاي صنعتی در سطح بین سازمانی؛ الگوي الماس و شاخصهاي رقابتمندي جهانی در
سطح صنعت و ملی) بهره گرفته شد .با تلفیق سطوح تحقیق و کالن متغیرها ،الگوي عمومی
نهایی رقابتمندي کالن صنعت و عوامل مؤثر بر آن حاصل آمد؛ به این صورت که براي هر
سطح الگو ،کالن متغیرهاي مختلف (در صورتی که معنا دار باشد) تعریف شده است .در شکل
شماره  ،8کالن الگوي نظام رقابتمندي صنعت نشان داده شده که در آن متغیرهاي (عوامل)
کالن اثرگذار بر رقابتمندي در هر سطح و در نهایت رقابتمندي کل صنعت آورده شده است.
پس از معرفی کالن متغیرهاي تحقیق در هر سطح باید به تبیین این کالن متغیرها در هر سطح
پرداخت تا الگوي گسترده رقابتمندي کل صنعت حاصل آید .از این رو همان گونه که در شکل
شماره  4مشخص است ،متغیرهاي مربوط به هر کالن متغیر (بر اساس الگوهاي مربوط) تبیین
شده است .براي مثال مراد از ساختار ملی ،عبارت از ساختار اقتصادي ،ساختار اجتماعی ،ساختار
فرهنگی ،و ساختار سیاسی و حقوقی می باشد .بدین ترتیب ،الگو گسترده رقابتمندي کل صنعت
حاصل آمد .براي سنجش هر یک از این متغیرها باید براي هر یک از این آنها ،ریزمتغیر یا
شاخصهایی را معرفی نمود ،تا خرد الگوي نهایی حاصل آید؛ که این کار از حوصله مقاله حاضر
خارج است( .براي مطالعه خرد الگو به منبع  94مراجعه کنید).

ا
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سطح فراصنعت (محیط ملی)
.9-5راهبرد ملی

.9-8رفتار ملی

.9-9ساختار ملی

سطح فضاي صنعت (محیط کسب و کار)
.5-8منابع صنعت

.5-5راهبرد صنعت

.5-9ساختار صنعت

(زيرساختها)

سطح بین سازمانی صنعت (فضاي رقابت)
.8-9ساختار رقابتی

.8-5رفتار رقابتی

سطح بین سازمانی صنعت (فضاي همکاري)
.4-9ساختار همکاري

.4-5رفتار همکارانه

سطح بنگاه ها
.1-4منابع
بنگاهها

.1-8رفتار
بنگاهها

.1-5راهبرد
بنگاهها

.1-9ساختار
بنگاهها

.9رقابتمندي
فضاي کالن

.5رقابتمندي
فضاي خرد

.8رقابت

.4همکاري

.1رقابتمندي
بنگاهها

شکل .8کالن الگوي رقابتمندي کل صنعت (به تفکیک سطوح و متغیرهاي تحقیق)

رقابتمندي
کل صنعت
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شکل.4الگوي گسترده رقابتمندي کل صنعت (به تفکیک سطوح و کالن متغیرها)

در رابطه با مبناي علمی الگوهاي ارائه شده باید گفت که نویسندگان در صورتی کالن متغیري را
در الگو وارد ساخته اند که در این باره ،الگو یا نظریه مبنایی در ادبیات تحقیق وجود داشته است.
جدول شماره 4به طور خالصه به ردیابی مراجع الگوي کالن و گسترده رقابتمندي کل صنعت
پرداخته است.

ا
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جدول .4ردیابی مراجع کالن الگو و میان الگوي صنعت و عوامل اثرگذار بر آن
سطوح
سطح فراصنعت
(محیط کالن ملی)

سطح فضاي صنعت
(محیط کسب و کار)
سطح بین سازمانی
رقابت
سطح بین سازمانی
همکاري

متغيرها
ساختار ملی
رفتار ملی
راهبرد ملی
زیرساختهاي صنعت
(منابع صنعت)
ساختار صنعت
راهبرد صنعت
ساختار رقابتی
رفتار رقابتی
ساختار همکاري
رفتار همکاري
راهبرد بنگاه ها

سطح بنگاهها

ساختار بنگاهها
منابع بنگاهها
قابلیتهاي فرآیندي
(رفتار) بنگاهها
عملکرد بنگاهها

مراجع
تحلیل محیط کالن ملی (( )PESTمتون مدیریت راهبردي بنگاهی)،
الگو رقابتمندي جهانی مجمع اقتصاد []48
راهبرد توسعه صنعت []91
الگوي الماس [ ،]45الگو رقابتمندي جهانی مجمع اقتصاد []48
الگوي الماس[ ،]45الگو رقابتمندي جهانی مجمع اقتصاد []48
اقتباس از متون مدیریت راهبردي بنگاهی
الگو پنج نیروي رقابتی [ ،]41شبکه ارزش []52
سازماندهی صنعتی [ ،]3رفتار رقابتی []41
نظریه مزیت رقابتی ملل پورتر [ ،]45الگو رقابتمندي جهانی مجمع
اقتصاد []48
نظریه رقابت همکارانه []52
قلمرو [ 59و  ،]84راهبرد رقابتی [ 41و  ،]49گروه راهبردي [،]41
راهبرد محیط محور[]41
متون نظریه سازمان
رویکرد منبع محور [ 55و  85و ]44
رویکرد زنجیره ارزش [( ]49پورتر ،)9131 ،موضوع قابلیتها و توانمندیها
در رویکرد منبع محور [ 55و  85و ]44
الگو ارزیابی متوازن  82[ BSCو ]89

روش تحقيق

محقق مناسب دید تا الگوي تحقیق را به طور کلی در مورد صنعت در ایران بیازماید .هر چند که
اجزاي موثر بر رقابتمندي کل هر صنعت ،بسته به شرایط هر صنعت فرق می کند؛ ولی بررسی
الگو به صورت کلی در صنعت در ایران نیز خالی از فایده نیست؛ چه اینکه به سیاستگذران بخش
صنعت کمک می کند تا بدانند در ایران کدام یک از عوامل در رقابتمندي کل صنعت از اهمیت
بیشتري برخوردار بوده تا توجه خود را به آن معطوف دارند .همچنین با اندکی اغماض می توان
گفت که بنا به شرایط کلی و یکسان نهادي ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادي ،عوامل موجود در
سطح فراصنعت (ملی) و سطح فضاي صنعت ،معموالً تأثیر مشابهی را بر رقابتمندي در صنایع
مختلف به همراه دارند.
تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردي قرار می گیرد ،چرا که تحقیق
حاضر به دنبال توسعه دانش کاربردي در زمینه صنعت و راهبرد صنعت است .همچنین تحقیق
حاضر بر اساس روش تحقیق ،در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد .نوع تحقیق توصیفی ،نیز
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تحقیق همبستگی است؛ چرا که هدف از تحقیق ،بررسی روابط بین عوامل مختلف اثرگذار بر
رقابتمندي کل صنعت در سطوح مختلف است .اما از آنجا که داده هاي بسیاري از متغیرهاي
تحقیق در حال حاضر در مورد کشور موجود نیست و ایران نیز در لیست کشورهاي رتبه بندي
مراجع بین المللی  IMDو  WEFنیست ،بنابراین بررسی روابط بین متغیرها از حیث کمی و با
استفاده از تکنیکهاي آماري چون همبستگی و الگوسازي معادالت ساختاري ممکن نبود .از این
رو از روش تازه مطرح فرآیند تحلیل شبکهاي ( )ANPبهره گرفته شد .در این روش ،روابط بین
متغیرها به صورت کیفی و بر اساس نظرات خبرگان محاسبه می شود.
روش جمع آوري در پژوهش علمی حاضر ،هر دو دسته روش اسنادي و روش میدانی است .در
دستیابی به الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت از روش اسنادي بهره گرفته شده است .سپس
با استفاده از روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به کسب نظرات خبرگان در مورد الگو
پرداخته تا در نهایت الگوي عوامل اثرگذار مهم بر رقابتمندي کل صنعت در ایران حاصل آید.
پرسشنامه بر اساس استانداردهاي تکنیک فرآیند تحلیل شبکه اي (سلسله مراتبی) طراحی شد.
پژوهشگر با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و برخی متخصصان دیگر ،در خصوص
مطلوب بودن وضعیت اعتبار یا روایی محتوایی پرسشنامه ،اطمینان یافت .براي محاسبه پایایی یا
قابلیت اعتماد پرسشنامه ،از نرخ سازگاري ماتریسها (بر اساس فرآیند تحلیل شبکه اي) استفاده
شد .محاسبه نرخ سازگاري براي تمامی ماتریسها (سؤاالت) نشان داد که نرخ سازگاري تمامی
آنها کمتر از  91درصد بوده و در نتیجه در مجموع پرسشنامه از سازگاري مناسبی برخوردار بوده
است.
جامعه تحقیق حاضر ،کلیه خبرگانی هستند که به نوعی در زمینه راهبرد صنعت خبره می
باشند .البته به علت ماهیت بین رشتهاي بودن و سطح مورد مطالعه تحقیق (سطح صنعت) ،تعداد
خبرگان مسلط در این زمینه بسیار اندکاند .محقق براي توسعه جامعه تحقیق ،به صورت کشفی
به د نبال خبرگان دیگري بوده که داراي تحصیالت متناسب یا تجربه کاري متناسب در این زمینه
می باشند .از این رو سعی شد تا پرسشنامه هاي تحقیق به خبرگان در زمینه هاي علمی مختلف
مانند اقتصاد ،مدیریت و سیاستگذاري فناوري ارسال شود .از اینرو محقق با حضور فیزیکی (و
بعضا ارسال پست الکترونیکی به افراد مختلف) در بیش از  51مرکز دانشگاهی (گروه هاي
مدیریت و اقتصاد) ،مرکز پژوهشی و مرکز اجرایی ،به شناسایی خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق
پرداخت .از میان ارسال حدود  31پرسشنامه به صورت کاغذي و ارسال  511پرسشنامه به صورت
پست الکترونیک 54 ،پرسشنامه جمع آوري شد .پس از بررسی مجدد بر روي سوابق خبرگان94 ،
پرسشنامه جهت تحلیل هاي آتی انتخاب شد.

ا
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روش تجزيه و تحليل داده ها
xxxv

( )AHPتوسط
فرآیند تحلیل شبکه اي )ANP( xxxi vبه مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ال ساعتی در درهه  9131مطرح شد .از آنجا که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با مفروض
انگاشتن ساختار سلسله مراتبی از باال به پایین ،جوابگوي یک سیستم پیچیده نیست؛ از این رو
فرآیند تحلیل شبکه اي ارائه شد .در این روش ،فقط یک ساختار سلسله مراتبی صرف براي
مساله در نظر گرفته نمی شود ،بلکه مسأله را با استفاده از یک سیستم با رویکرد بازخورد
الگو سازي می کند .یک سیستم با بازخورد را می توان با شبکه اي که در آن گره ها [خوشه ها]
نشانگر سطوح یا اجزاء می باشند ،نشان داد [.]42
ب

الف

شکل :1تفاوتهاي ساختاري بین سلسله مراتب و شبکه :الف) سلسله مراتب ،ب) شبکه]14[ .

تفاوت ساختاري میان یک ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه اي در شکل فوق آمده است.
عناصر موجود در یک خوشه (گره یا سطح) ممکن است همه یا قسمتی از عناصر سایر خوشهها
را تحت تأ ثیر قرار دهد .روابط درون شبکه با پیکان نشان داده شده و جهت پیکانها تعیین کننده
جهت وابستگی است81[ .و49و ]43جهت مطالعه بیشتر به منابع  59و  83و  42مراجعه کنید.

اجراي فرآيند تحليل شبکه اي ()ANP

مراحل اجراي فرآیند  ANPدر ادامه به تفصیل تبیین میشود .براي اجراي این فرآیند از نرم
افزار  SuperDecisonsکه مخصوص تکنیکهاي  AHPو  ANPاست ،استفاده شده است.
تبيين ساختار مسأله

ساختار الگوي رقابتمندي کل صنعت از شبکه اي از روابط بین کالن متغیرها در سطوح مختلف
تشکیل شده است( .شکل شماره  )2این شبکه از هفت خوشه یا سطح ( )Nudeتشکیل شده که
عبارتاند از :خوشه هدف کل (رقابتمندي کل صنعت) ،خوشه اهداف واسط (رقابتمندي در
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سطوح مختلف تحلیل) ،خوشه فضاي فراصنعت ،خوشه فضاي صنعت ،خوشه فضاي رقابت،
خوشه فضاي همکاري و خوشه بنگاه ها .هر کدام یک از خوشه ها از تعدادي عنصر
( )Elementتشکیل شده است .چون برخی کالن متغیرها فقط با برخی دیگر از کالن متغیرها
در ارتباطند و نه با همه آنها؛ از این رو محقق بر اساس یک مبناي منطقی و با نگرشی موسع،
روابط منطقی بین متغیرها را احصاء و از خبرگان میزان اهمیت روابط بین آنها را پرسش نمود.
انجام مقايسات زوجی و تشکيل ماتريس ناموزون

در این بخش عناصر هر خوشه نسبت به عنصر خوشه وابسته آن به صورت زوجی و بر مبناي
طیف ساعتی (طیف  1تایی ساعتی) مورد مقایسه قرار گرفته تا اوزان موضعی هر عنصر حاصل
آید .در واقع با این کار ،روابط مستقیم بین عناصر شبکه به دست می آید .از آنجا که نرخ
ناسازگاري تمامی ماتریسها کمتر از ده درصد است ،بنابراین می توان گفت که مقایسه هاي
خبرگان تحقیق از س ازگاري مطلوبی برخوردار می باشد .نتایج تمامی ماتریس مقایسات در
ماتریس ناموزون (جدول شماره  ) 1وارد شده است .براي مثال ،نگاهی بر ستون اول این ماتریس
کلی نشان می دهد که هدف کل رقابتمندي کل صنعت ،تحت تأثیر عناصر خوشه اهداف
جزئی می باشد .بدين صورت که رقابتمندي کل صنعت به ترتیب تحت تاثیر
رقابتمندي فضاي کالن با اولويت يا وزن  ، 0.33رقابتمندي فضاي خرد با وزن ،0..0
رقابت با وزن  ، 0..0همکاري با وزن  0.00و رقابتمندي بنگاه ها با وزن  0..0می
باشد.
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خوشه فضاي فراصنعت (فضاي رقابت پذیري
کالن)

ساختار ملی

رفتار ملی

منابع صنعت (زيرساختها)

خوشه فضاي همکاري
ساختار رقابت

ساختار

رفتار همکارانه

همکاري

بنگاه ها منابع

بنگاه ها راهبرد

بنگاه ها رفتار

بنگاه ها ساختار

رقابت مندي
بنگاه ها

خوشه بنگاه ها

همکاري

رفتار رقابتی

رقابت

خوشه فضاي رقابت

رقابت مندي
فضاي خرد

راهبرد صنعت

ساختار صنعت

واسط

خوشه رقايت پذيري کل صنعت (هدف کل)

خوشه فضاي صنعت (فضاي رقابت پذیري خرد)

اهداف

رقابت مندي
فضاي کالن

راهبرد ملی

خوشه

شکل  .2ساختار شبکه اي روابط بین متغیرهاي مؤثر بر رقابتمندي کل صنعت (روابط تعریف شده)

جدول :1ماتریس ناموزون

* .در توضیح ماتریس فوق باید گفت که متغیرهاي ستونی ،بر متغیرهاي ردیفی اثرگذار میباشند.
براي مثال اعداد ستون اول حاکی از ضرایب اهمیت موضعی هر یک از عناصر خوشه اهداف
واسط (ستون) بر رقابتمندي کل صنعت (ردیف) می باشد .جمع ضرایب در هر ستون برابر یک
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می باشد .عناصر به صورت کدي در جدول آورده شده است .براي تشخیص عنصر به شکل
شماره  8مراجعه کنید.
تشکيل سوپر ماتريس

از آنجا که عالوه بر روابط مستقیم ،روابط غیرمستقیم و ضمنی بین متغیرهاي شبکه وجود دارد،
براي محاسبه اوزان نهایی هر عنصر پس از مالحظه تعامالت مستقیم و غیرمستقیم متغیرها باید
ماتریس ناموزون را به توان باال رساند تا سوپرماتریس حاصل آید .مفهوم سوپر ماتریس (یا
ابرماتریس) ،شبیه فرآیند زنجیره مارکوف می باشد .سوپرماتریس قادر به محدود کردن ضرایب
براي محاسبه تمامی اولویتها و در نتیجه ،اثر تجمیعی (تجمعی) هر عنصر بر سایر عناصر در
تعامل می باشد[ .]49ترجیحات نهایی براي هر گزینه از راه حل ذیل به دست می آید:
W  Lim Wn2 k 1
k 

 Wnسوپرماتریس تحقیق است k ،عددي دلخواه و بزرگ است و به توان رساندن سوپرماتریس،
امکان همگراشدن و در نتیجه ثبات وزنهاي آن را می دهد .در نهایت گزینه با برترین اولویت به
عنوان اولین گزینه برتر شناخته می شود .با کمک نرم افزار ( PopToolsکه نرم افزاري مربوط
به محاسبات ماتریسی است و به  Excelاضافه می شود) ماتریس ناموزون به توانهاي مختلف
رسید و در نهایت در توان  1به به پایداري رسید .اوزان نهایی و پایدار در سوپرماتريس (جدول
شماره  )6نشان داده شده است.
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جدول :2سوپر ماتریس

جواب نهايی فرآيند تحليل شبکهاي

همانطور که در سوپر ماتریس گسترده (جدول )2مالحظه میشود ،عوامل سطح ملی (راهبرد
ملی ،ساختار ملی و رفتار ملی) در شبکه روابط ،به شدت بر تمامی عناصر نفوذ دارند .در مجموع
می توان گفت که از دید خبرگان ،رقابتمندي کل صنعت (هدف کل) و رقابتمندي در هر یک
از سطوح (اهداف واسط) ،به شدت تحت تأثیر عوامل مطرح در فضاي رقابتمندي کالن و
عوامل سطح ملی است و بقیه عوامل چندان داراي اهمیت نمی باشند.
سوپرماتریس گسترده ،در جدول شماره  9خالصه شده است؛ بدین ترتیب که اثر تجمیعی عناصر
هر خوشه ،بر سایر عناصر الگو نظام صنعت (با جمع اوزان عناصر هر خوشه در هر ستون)
محاسبه شده است .همانطور که از نتایج مزبور بر می آید ،عوامل سطح ملی ،یعنی سه متغیر
ساختار ملی ،رفتار ملی و تا حدي راهبرد ملی ،به شدت بر سایر متغیرهاي نظام صنعت اثر می
گذارند .به دیگر سخن ،این سه عامل در مجموع ،حداقل به میزان  31درصد بر سایر متغیرها یا
عناصر الگو اثر میگذارند و متغیرهاي سایر سطوح ،حداکثر به میزان  51درصد بر دیگر عناصر
نظام صنعت اثر گذار می باشند .بنابراین در نتیجه گیري کلی میتوان گفت که:
"از دید خبرگان در ایران ،رقابتمندي کل صنعت (هدف کل) و رقابتمندي در هر یک از
سطوح (اهداف واسط) ،و به طور کلی تمامی متغیرهاي نظام صنعت ،به شدت تحت تأثیر عوامل
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مطرح در سطح ملی یا فضاي رقابتمندي کالن می باشد و بقیه عوامل سطوح دیگر (مانند
عوامل سطوح بنگاهی ،بین بنگاهی و صنعت) از اهمیت کمتري برخوردار میباشند".
پس بر اساس نظر خبرگان در وضعیت ایران ،جهت افزایش رقابتمندي کل صنعت کشور،
باید تأکید بیشتري بر اصالح و بهبود عوامل کالن در سطح ملی صورت پذیرد تا رقابتمندي کل
صنعت (هدف کل) و حتی رقابتمندي مربوط به هر یک از سطوح (اهداف واسط) بهبود یابد.
جدول :9خالصه سوپر ماتریس

نتيجهگيري

مقاله حاضر به تبیین مفهوم رقابتمندي در سطح صنعت پرداخت .براي دستیابی به الگوي
عمومی رقابتمندي کل صنعت با استفاده از یک نگرش چندسطحی ،متغیرهاي مناسب به
تفکیک سطوح مختلف معرفی شد .سپس الگوي عمومی با استفاده از روش ANPو بر اساس
نظرات خبرگان براي شرایط ایران آزمون شد و مشخص گردید که در صنعت ایران به طور کلی،
رقابتمندي کل صنعت ،به شدت تحت تاثیر عوامل مطرح در سطح ملی یا فضاي رقابتمندي
کالن می باشد و بقیه عوامل در سطوح دیگر (مانند عوامل در سطح بنگاهی ،بین بنگاهی و
صنعت) از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشند .بنابراین جهت افزایش رقابتمندي کل صنعت
کشور ،باید تأکید بیشتري بر اصالح و بهبود عوامل کالن در سطح ملی صورت پذیرد.
نتایج این تحقیق با نتیجه گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال  5113مشابه است .در آن
تحقیق مشخص شد که  91درصد رشد اقتصادي کشورهاي با توسعه یافتگی پایین به عوامل
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سطح کالن وابسته می باشد .در تحقیق حاضر نیز خبرگان معتقد بودند که رقابتمندي کل
صنعت در ایران به شدت وابسته به عوامل سطح کالن (سطح ملی) می باشد.
به منظور انجام تحقیقات آتی ،موارد زیر پیشنهاد می شود:
 اجراي الگوي عمومی رقابتمندي کل صنعت و عوامل اثرگذار بر آن در یک صنعت خاص. استفاده از یک روش تحقیق کمی (مانند الگوسازي معادالت ساختاري  )SEMبراي بررسیروابط بین عناصر در نظام صنعت ایران.
 ارزیابی رقابتمندي کشور (بر اساس الگوهاي  IMDو  )WEFو ارائه راهکارهایی براي ارتقايسطح رقابتمندي کشور.
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