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دهيچک

توانند در حیطه رقابت با  ی شدن، تنها صنایعی از کشورها میجهان در بستر امروزه هیچ شکی نیست که
، یک مندي رقابتباالتر برخوردار باشند. مقوله  مندي رقابتاز  که شوند ایر کشورها موفق میصنایع س

مطالعات . از آنجا که بیشتر تأکید موضوع چند سطحی بوده و در سطح بنگاهی، صنعت و ملی کاربرد دارد
تا به تبیین می باشد؛ این مقاله بر آن شد در سطح بنگاهی و ملی  مندي رقابتبر روي  نظري و تجربی

کل صنعت، باید عالوه بر  مندي رقابت جامع این مفهوم در سطح صنعت بپردازد. براي دستیابی به الگوي
رو با برخورداري از یک  سطح صنعت، دو سطح ملی و بنگاهی نیز مورد بررسی قرار می گرفت. از این

ه تفکیک معرفی شد. سپس مندي در هر سطح ب و اثرگذار بر رقابتمتغیرهاي مناسب نگرش چندسطحی، 
عمومی مزبور بر اساس نظرات خبرگان براي  الگوي(، ANPتحلیل شبکه اي ) فرآیندبا استفاده از روش 

 مندي کل صنعت به شدت رقابتد که در صنعت ایران به طور کلی، ششرایط ایران آزمون شد و مشخص 
باشد و بقیه عوامل در سطوح  مندي کالن می رقابتفضاي  أثیر عوامل مطرح در سطح ملی یاتحت ت

بنابراین  .چندانی برخوردار نیست دیگر )مانند عوامل در سطح بنگاهی، بین بنگاهی و صنعت( از اهمیت
کید بیشتري بر اصالح و بهبود عوامل کالن در سطح أکل صنعت کشور، باید ت مندي رقابتجهت افزایش 

 صورت پذیرد.  ملی
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شورها بر عهده نقش اساسی در توسعه اقتصادي ک ،صنعت بخش امروزه هیچ شکی نیست که   
اي ندارند جز اینکه به  راهبرد توسعه اقتصادي خود، چارهرو دولتها براي تحقق  گرفته است. از این

اي که مورد غفلت قرار گرفته این است، که درک  مارند. اما نکتهصنایع خویش همت گتوسعه 
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 

رسد که توجه کمتري به سطوح  این رو به نظر می طف شده است. ازبنگاه )خرد( یا کالن منع
تحقیق حاضر به دنبال آن است تا با مطالعه صنعت، به میانی همچون صنعت مبذول شده است. 

بوم شناسی  تجزیه و تحلیل سطح میانی بپردازد و پا را از سطح سازمانی فراتر گذاشته و به مفهوم
، بلکه شود به عنوان محیط سازمان تلقی نمی د. در واقع در این پژوهش، صنعتکنکید أصنعت ت

خود، سیستمی متشکل از سازمانهاي موجود در نظر گرفته شده که پیرامون آن، محیط کالن 
 قرار گرفته است.  فناورانهاقتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و 

ن است اگر است. واقعیت آ مندي رقابتمفهوم محوري که در این مقاله بدان توجه شده، مقوله    
صنعتی بخواهد در شرایط جهانی شدن فعلی، گوي رقابت را از صنایع سایر کشورها برباید، باید از 

با یکدیگر فقط توان رقابتی باالیی برخوردار باشد. دیگر دوران آن تمام شده است که شرکتها 
ین مفهوم در شوند. ا حیطه رقابت وارد میند؛ بلکه صنایع در کشورهاي مختلف نیز در کنرقابت 

ها و  نظریهسطح بنگاهی و همچنین در سطح ملی به وفور استفاده شده و در ادبیات تحقیق، 
 صنعت پرداخته شده است.مندي  رقابتمختلفی در این زمینه وجود دارد، ولی کمتر به  الگوهاي

معنا نیست البته این بدان مقاله حاضر بر آن است تا به تبیین این مفهوم در سطح صنعت بپردازد. 
چرا که عوامل  سطح خرد و کالن توجهی نشود؛به  اً، اساسصنعت که در مطالعه سطح میانی

 سطح صنعت اثرگذار می باشند.   مندي رقابتمطرح در این سطوح به شدت بر 
هاي مطرح  نظریهبرخی از ، باید کل صنعت مندي رقابتعمومی  براي دستیابی به الگوي   

براي بررسی شود. سپس این الگوي عمومی باید  ، صنعت و بنگاهیدر سطح ملی مندي رقابت
ام یک از متغیرها که به طور کلی، در صنعت ایران کد شودشرایط ایران آزمون شود تا مشخص 

 د. نکل صنعت برخوردار می باشمندي  رقابتاز اهمیت بیشتري در در سطوح مختلف 
 

 پيشينه تحقيق

ده و در سطوح مختلف صنعت، ملی و بنگاهی مطرح شده یک مفهوم چند سطحی بو مندي رقابت
مندي در سطوح مختلف پرداخته شود،  هاي مختلف رقابت است. قبل از اینکه به مرور نظریه

یافت؛ چه اینکه بسیاري از مشکالت مطرح  درک جامعی نسبت به انواع سطوح تحلیلاساساً باید 
رو به نظر  وح تحلیل بر می گردد. از ایندر این زمینه به درک نادرست محققان از انواع سط



 ا
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به معرفی سطوح تحلیل در مندي در سطوح مختلف باید  رسد قبل از تبیین مفهوم رقابت می
این  پرداخته شود که با اندکی تعدیل قابل استفاده در تمامی علوم اجتماعی است. سازمان نظریة

 گیرد. ورد استفاده قرار میمندي کل صنعت به شدت م بخش در معرفی الگوي نهایی رقابت
 

 سازمان نظريةسطوح تحليل در 

ز دانشمندان اجتماعی را فراهم گر چه سازمانها، محلی مشترک براي انجام تحقیقات بسیاري ا
آورند، ولی اصالً این بدان معنی نیست که محققان همگی به دنبال یافتن پاسخ به چند سؤال  می

و استفاده از روشهاي ها محورهاي نظري، نگرشنکه از حیث ایعالوه بر  هاهمانند هستند. پژوهش
براي مطالعات سازمانی خود انتخاب  تحقیق متفاوت، قابل تمییز هستند، به لحاظ سطحی که

، سطح مطالعه یا تجزیه و تحلیل را تعیین ماهیت متغیر وابسته .[51]، نیز با هم متفاوتندکنند می
توجه به پدیده مورد بیان می تواند یکی از موارد ذیل  می کند. در این صورت، سطوح تحلیل با

 [ 91و  8باشد: ]
؛که به مطالعه رفتار یا روابط برون فردي افراد در درون سازمان  i( سطح روانشناختی اجتماعی9

 می پردازد.
i( سطح ساختاري5 i کننده سازمانها ؛ که به مطالعه نمودهاي ساختاري یا فرایندهاي مشخص

 می پردازد.
i( سطح بوم شناسی8 i i  ؛ 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 

تعدادي از سازمانهایی که به عنوان یک سیستم به هم وابسته شناخته شده اند، وجود آمده بین 
مورد بررسی قرار دهد. سطوح بوم شناسی را می توان به زیر سطح تقسیم کرد. این سطوح 

 [8اند از: ] عبارت
iسطح مجموعه سازمان - v مجموعه سازمان با اقتباس از نظر مرتون درباره قیاس مجموعه و :

یافته است. مرتون مالحظه می کند که یک مقام فردي مانند مادر، نه یک نقش  نقش تکامل
شود. سازمان نیز  بلکه به انبوهی از نقشهاي گوناگون وابسته به مقامات مقابل او نسبت داده می

به طور مشابه در ارتباطات گوناگونی که وابسته به نحوه مشخص ساختن طرفهاي خاص آن 
وید. در این سطح، به روابط و یا پیوندهاي بین اعضاي دیگر سازمان است، شرکت می ج

)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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: این سطح، براي مشخص ساختن تجمعی از سازمانها براي مثال vجماعات )جمعیت( سازمانی -
رود. محققان در این  زش عالی که در بعضی لحاظ به هم شباهت دارند، به کار میمؤسسات آمو

سطح در پی پاسخ به سؤاالتی چون بررسی شباهت سازمانها و چگونگی شناسایی جماعات 
 سازمانی می باشند. 

: در این سطح، به روابط بین جمعی از سازمانهاي viهاي محلی( بین سازمانیجوامع )محدوده -
طقه جغرافیایی تأکید می ورزد. در این سطح، فقط به واحدهاي یک ا مختلف در یک منمشابه ی

تأکید ندارد، بلکه تأکید بیشتر آن بر شبکه یا  جمعیتسازمان یا حتی ویژگیهاي آنها به شکل یک 
 روابط بین سازمانهاست.

viهاي سازمانیحوزه - iتأکید است. تر از سطح محلی مورد : در این سطح، روابط عمودي و باال
دیماجیو و پاول در تعریف خود از حوزه سازمان، اشاره به سازمانهایی دارند که با هم زمینه 

آورند. در این زمینه، عرضه کنندگان، مصرف  اي از حیات نهادي را به وجود میشناخته شده
ت کنندگان منابع و تولیدات، مؤسسات تنظیم کننده و سایر سازمانهایی که خدمات و محصوال

 [89]همسانی را تولید می کنند، قرار دارند. 
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 
در سطح بنگاه )خرد( یا کالن منعطف شده سازمان )خرد( و تالش عمده دانشمندان علم اقتصاد 

رسد که توجه کمتري به سطوح میانی همچون صنعت مبذول شده  رو به نظر می ، از ایناست
هاي مختلف در سطح میانی )صنعت(، نیم نگاهی   نظریهسعی دارد تا با مطالعه حاضر است. مقاله 

هاي سطح  نظریهح خرد )بنگاه( و ي سطها نظریهي مطرح در سطوح مرتبط، مانند ها نظریهنیز به 
 کالن )ملی( داشته باشد. 

 
 مندي  ابتتبيين مفهوم رق

viمندي رقابتمفهوم     i i  .در دائرهاز جمله مفاهیمی است که تعاریف متفاوتی از آن شده است- 
یک مفهوم نسبی از  مندي رقابت" :کهآمده است جامع  یتعریفالمعارف برخط ویکی پدیا در 

کرد یک شرکت، زیربخش یا کشور جهت فروش و عرضه محصوالت و خدمات در توانایی و عمل
 ارائه بنگاه سطح در [ اساساًمندي هاي مزیت رقابتی ]رقابت  نظریه .[15]"استیک بازار خاص 

در ادامه، این باشند.  می نیز و کشور صنعت سطوح به تعمیم قابل ها نظریه این ولی اند؛ شده
هاي مربوط در الگوها و  نظریهصنعت و ملی، تعریف و به برخی از  مفهوم را در سطح بنگاهی،

iمی شود.پرداخته  -آمده است 9که در جدول شماره -این زمینه  x
 

 

 



 ا
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 مندي در سطوح مختلف تحلیلها و الگوهاي مختلف رقابت نظریه .9جدول

 مندي الگوهاي رقابتو  ها نظریه سطح تحلیل

 سطح بنگاهی

 رویکرد بازار محور: -

 [49و  41] رقابتی و مزیت رقابتی هبردرا 
  [49]زنجیره ارزش 

 [44و  85، 58، 55]رویکرد منبع محور  -

 سطح صنعت
 نظریه سازماندهی صنعتی -
 [49]نیروهاي رقابتی پنج گانه پورتر  الگوي -

 [52]شبکه ارزش  -

 سطح ملی
 [45]الماس  الگويمزیت رقابتی ملتها یا  الگوي -
 [18و  81]جهانی  مندي رقابتشاخصهاي  -

 

 در سطح بنگاهی  مندي رقابتتبيين مفهوم 

و مزیت رقابتی، در سطح بنگاه ها مندي جه مطبوعات تحقیق در زمینه رقابتبیشترین تو
توان تحت عنوان دو رویکرد متفاوت دسته میدر سطح بنگاه را مندي رقابتهاي نظریهباشد.  می

، رویکرد بازار محور )سازمان صنعتی( در  .xiحورو رویکرد منبع م xبندي کرد: رویکرد بازار محور
با  31شود. پورتر در دهه  معطوف می (ساختار صنعتیا  بازار یعنیتوجه اصلی به خارج از بنگاه )

رقابتی در واقع  راهبردا در پیشبرد این رویکرد داشت. رقابتی، مهمترین سهم ر راهبردارائه نظریه 
ابی به یک موقعیت رقابتی در بازار را نشان می دهد. رویکرد کلی شرکت براي رقابت و دستی

xiپورتر معتقد است که یک شرکت می تواند بر اساس دو مقوله مزیت رقابتی i  و حیطه
xiرقابتی i i  تمرکزو  تمایز ،رهبري هزینهعمومی رقابتی  راهبرد)یا هدف رقابتی(، از یکی از سه 

 [49]بهره گیرد. 
جدیدي در زمینه مزیت رقابتی مطرح  نظریه 9131اخر دهه پورتر، در او نظریههاي  کاستی دلیل

(RBV)منبع محور نظریهشد که به 
xi v  معروف 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 
دهد. مشخصاً دیدگاه منبع مدار روي  ي رقابت انتقال میرقابتی بنگاه به منابع موردنیاز بنگاه برا

، منابعمنبع محور بین سه عنصر  نظریه [41] .گروه منابع جذاب و رفتار آنها متمرکز شده است
، 44، 53، 55)براي مطالعه بیشتر به منابع  شود. قائل میي بنگاه تفکیک ها توانمنديو هاقابلیت

 مراجعه کنید.(  19و  11
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 در سطح صنعت  مندي رقابتمفهوم  تبيين

 نظریه توان بهها و الگوهایی ارائه شده که از جمله مینظریه صنعت مندي رقابت در زمینه
. نظر به آشنایی کمتر محققان مدیریت با نیروهاي رقابتی اشاره کرد  الگويسازماندهی صنعتی و 

 شود. نظریه سازماندهی صنعتی، به اختصار به تبیین آن پرداخته می
به مطالعه مکانیسمهاي هماهنگی بین   xvدر تخصصهاي علم اقتصاد، رشته سازماندهی صنعتی

ضعف و نقص این پردازد و موراد زهاي جامعه به کاالها و خدمات میفعالیتهاي تولیدي و نیا
شناسد. به دیگر سخن در این رشته، به مطالعه بازار، عناصر آن و متغیرهاي سیستمها را باز می

از ست تا با استفاده از راهکارهایی اثرگذار بر عملکرد بازار پرداخته و به خصوص به دنبال آن ا
بروز عملکرد انحصاري بنگاه ها در بازارها جلوگیري به عمل آورده و عملکرد رقابتی را ارتقاء 

 [3]بخشد. 
ء و عناصر کلی بر طبق مباحث سازماندهی صنعتی، هر صنعت یا بازار را می توان شامل اجزا   

xvi، رفتارxviدانست. هر صنعت در بر گیرنده سه عنصر اساسی ساختار i و عملکردxvi i i  می
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. 

 ازار(. ساختار صنعت )ب1
ساختار صنعت به تعداد شرکتهاي صنعت و ویژگی شرکتهایی که در درون صنعت )بازار( با هم 

ترین خصوصیات سازمانی بازار می توان به میزان از برجسته [54]رقابت می کنند، اشاره دارد. 
در تفاوت ، میزان تمایز کاال )تمرکز فروشندگان، میزان تمرکز خریدارن، شرایط ورود ]و خروج[

 [3]کیفیت و مرغوبیت، تفاوت در طراحی و بسته بندي، و تفاوت در شهرت و اعتبار( اشاره کرد. 

 . رفتار بنگاه ها در صنعت )بازار(2

ست از الگویی که شرکتها جهت تطبیق خود با شرایط بازار به کار می گیرند. اها عبارترفتار بنگاه
ت قیمتی، سیاست تولیدي، سیاست تبلیغاتی، جنبه هاي مختلف رفتار بنگاهها عبارت از سیاس

معادل توان  در سازماندهی صنعتی را میمفهوم رفتار بنگاه ها در واقع،  .[3]استسیاست رقابتی 
به اعتقاد محقق رفتار بنگاه ها را  [88و  51] .دانست راهبرديدر ادبیات مدیریت  مفهوم راهبرد

هاي راهبرد( 5فتار رقابتی یا همکاري بنگاه ها  ( ر9توان شامل دو دسته متغیر کلی دانست:  می
 کالن و عملیاتی بنگاه ها. 

 

 

 

 



 ا
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 عملکرد صنعت )بازار( .3
شود.  ست از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادي ناشی میاعملکرد اقتصادي عبارت

فت فنی، عملکرد اقتصادي را می توان داراي ابعاد و معیارهاي متفاوتی همچون کارآیی، پیشر
xiتنوع کاالها و خدمات دانست. ، وعدالت، رقابت، امنیت در قبال خطر، رضایت شغلی x [3] 

 در سطح ملی  مندي رقابتتبيين مفهوم 

نظریه مزیت رقابتی ملی )الگوي الماس( و توان به دو  در باب مزیت رقابتی در سطح ملی نیز می
ماس به تاثیر عوامل محیط خرد )نزدیک( الگوي الاگر اشاره کرد. جهانی  مندي رقابتشاخصهاي 

عالوه بر عوامل محیط خرد، به جهانی  مندي رقابت، شاخصهاي صنعت اشاره دارد مندي رقابتبر 
در این بخش،  xxبا توجه به آشنایی محققان با الگوي الماس عوامل محیط کالن نیز تاکید دارد.

 پرداخته می شود. کشورها  مندي رقابتاختصار به تبیین شاخصهاي   تنها به
کشورها  مندي رقابتامروزه دو مرجع بین المللی هرساله به توسعه و اندازه گیري شاخصهاي    

xxiجهانی مندي رقابتشاخص  ، xxi IMDتوسعه مدیریت سسهؤمی پردازند. م i (WCI را )
لص به تولید ناخا فقطتوان   کند. بر اساس این شاخص، توان رقابت یک اقتصاد را نمیمحاسبه می
وري تقلیل داد، زیرا بنگاهها باید با ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز مواجه شوند.  ملی و بهره

بنابراین کشورها به فراهم شدن محیطی با بیشترین کارایی در ساختارها، نهادها وسیاستها نیاز 
ه چهار دسته عوامل عوامل محیط ملی باین الگو، دارند تا توان رقابت بنگاهها را تقویت نماید. در 

 .[41]اند تقسیم شده کار و زیرساختها یی کسب وآیی دولت، کارآعملکرد اقتصادي، کار

(WEF)مجمع جهانی اقتصاد   
xxi i i  سال است که هر ساله  81و به مدت  9191از سال نیز

"جهانی مندي رقابتشاخص "با ارائه 
xxi v   کشورها در سطح ملی  مندي رقابتبه بررسی

)نسخه( متفاوت را براي  الگويسه  5113و  5114، 5119مجمع، در سالهاي  پردازد. این می
 5113سنجش و رتبه بندي توان رقابتی کشورها ارائه کرده است. از آنجا که الگوي سال 

مقاله حاضر است، از این رو  الگويپیشنهادي توسط مجمع جهانی اقتصاد، از جمله مبانی اساسی 
 شود.آن پرداخته می ه اختصار به تبییندر ادامه ب

 الگواند. این ارائه کرد مندي رقابتی جدید را براي الگوی، پورتر و همکارانش، 5113در سال    
قرار است پس از اصالحات الزم، مبناي رتبه بندي کشورها در سالهاي آتی قرار گیرد شاخص 

اند به آن برسد، تو جهانی همچنان بر سطح بهره وري که یک اقتصاد ملی می مندي رقابتجدید 
 [48]شود.  وري عامل اساسی براي شکوفایی یک کشور محسوب میمتمرکز است؛ زیرا بهره

وري است. شاخص جدید، این عوامل را به هدف این گزارش، آشکارساختن علل زیربنایی بهره
اقتصاد  مندي رقابتو  xxviاقتصاد کالن مندي رقابت، xxvکند: موهبت سه دسته تقسیم می

xxviخرد iهب به طور مستقیم از طریق منابع طبیعی خدادادي، موقعیت جغرافیایی، یا وسعت . موا
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وري یک متغیر کنترل به دهد. مواهب در تبیین بهره وري را تحت تاثیر قرار میبازار داخلی، بهره
وري و شکوفایی تفکیک قائل شده و بین بهره، 9است که در شکل  رود. از این رو شمار می

نیز به بنیانهاي  ،5یک اقتصاد توجه دارد. در شکل  و نه شکوفایی وريبهرهبه  مندي رقابت
 [48]اقتصاد کالن.  مندي رقابتاقتصاد خرد و  مندي رقابتند از اوري اشاره دارد که عبارت بهره

 
 [48وري ]رههاي به: بنیان 5شکل                       [48] مندي رقابت: تعریف 9شکل

 

اقتصاد کالن باید گفت که عوامل اقتصاد کالن، به طور غیرمستقیم به  مندي رقابتدر تبیین 
گرچه الزم  ،وري بیشترگذارند. وجود این عوامل براي بهره هاي اقتصادي اثر میبنگاهوري  بهره

ن از د کالاقتصا مندي رقابتکافی نیست. در چارچوب شاخص جدید، دو حوزه در است ولی 

xxviاند: سیاستهاي اقتصاد کالنیکدیگر باز شناخته شده i i (MP)  و زیرساخت اجتماعی و

xxiنهادهاي سیاسی x (SIPI) اقتصاد خرد باید گفت  مندياما درتبیین رقابت(  5. )شکل شماره
دهند و از این  ثیر قرار میأهاي اقتصادي را تحت تکه عوامل اقتصاد خرد به طور مستقیم بنگاه

مهمی در بهره وري اقتصاد دارند. در چارچوب شاخص جدید، دو حوزه در طریق نقش 
 شرکتها و راهبردپیشرفته بودن عملیات و ( میزان 9اقتصاد خرد شناسایی شده است:  مندي رقابت

کیفیت محیط کسب و کار. البته حوزه سومی در این خصوص وجود دارد که به لحاظ نظري  (5
دهد به دلیل محدودیت  ها را مورد توجه قرار میوسعه خوشهمهم است. این حوزه که وضعیت ت

 الگويها به صورت مقیاس مجزایی در نیامده است. کیفیت محیط کسب و کار به همان داده
 [48]الماس پورتر و ابعاد چهارگانه آن اشاره دارد. 

بر متغیر  مندي رقابتزمینه تأثیر زیرشاخصهاي اصلی نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد در    
که در کشورهاي با توسعه یافتگی نشان داد   5113وابسته تولید ناخالص داخلی سرانه در سال 

زیر ساختهاي اجتماعی و  درصد تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس زیرشاخص 41ین، یپا
 59( و MPدرصد بر اساس زیرشاخص سیاستهاي اقتصاد کالن ) 81،  (SIPI) نهادهاي سیاسی

 

 
اقتصاد خرد مندي رقابت  

 
پيشرفته بودن عمليات 

 و استراتژي شرکتها

کيفيت محيط اقتصاد 

 خرد کسب و کار

وضعيت توسعه 

هاخوشه  

 سياستهاي

 اقتصاد کالن

 زيرساخت اجتماعی

و نهادهاي سياسی   

 رقابت مندي  اقتصاد کالن

 

 مواهب طبيعی

وريبهره  

 شکوفايی

 رقابت مندي 

+ 



 ا
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درصد رشد اقتصادي  91شود. به دیگر سخن، اده میدرصد توسط شاخصهاي سطح خرد توضیح د
باشد؛ این در حالی است که در کشورهایی با رها وابسته به عوامل سطح کالن میدر این کشو

 SIPI  ،92درصد تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس زیرشاخص  82توسعه یافتگی باال، 
ط شاخصهاي درصد توس 43(  و MPزیرشاخص سیاستهاي اقتصاد کالن ) درصد بر اساس

شود. به دیگر سخن، حدود نیمی از درصد رشد اقتصادي در کشورهاي سطح خرد توضیح داده می
 [48] توسعه یافته وابسته به عوامل سطح خرد می باشد.

 
 کل صنعت مندي رقابتعمومی  الگويمعرفی 

مطالعات نظري و کل صنعت باید به نقد و بررسی  مندي ابترققبل از معرفی الگوي عمومی 
وارده بر این مطالعات  دو نقد عمدهپرداخت. به نظر می رسد  صنعت مندي رقابتتجربی در زمینه 

اکتفاء به متغیرهاي محدود  (5 فروکاهیدن سطح صنعت به سطوح خرد یا کالن و( 9 :از ندعبارت
 صنعت.  مندي رقابتدر سنجش 

شود، سطح سطح میانی صنعت پرداخته می وقتی که به مطالعه العات نظري، معموالًدر مط   
بنگاه ها )سطح خرد( و یا مجموع تحلیل به سطح خرد یا کالن فروکاهیده شده و به مطالعه 

سیاستهاي کالن دولت در رابطه با صنعت )سطح کالن( اکتفاء می شود؛ این در حالی است که 
صنعت پرداخته می شود. البته این بدان معنا نیست که در مطالعه سطح  کمتر به خود سطح میانی

 میانی، اساسا به سطح خرد و کالن توجهی نشود، بلکه توجه به این سطوح نیز ضرورت دارد.
به برخی از متغیرها در  فقطاي کثر موارد، محققان به صورت سلیقهدر مطالعات تجربی نیز در ا   

یا در سطح  -، منابع انسانی و مواد اولیهفناوريلکیت، عرضه، تقاضا، نوع ما انندم -سطح خرد 
مانند سیاستهاي یارانه اي و سیاستهاي تجاري )میزان تعرفه هاي مواد اولیه و  -کالن 

جامع و مشخص در این زمینه وجود دارد. در  الگويده و کمتر کرتمرکز  -محصوالت نهایی(
، هزینه منابع xxxکردي نظیر مزیت نسبی آشکار شدهسطح صنعت نیز معموال به شاخصهاي عمل

xxxiیابی تجاري(، موقعیتDRC) xxxiداخلی iسهم بازار پایدار ،xxxi i i 1]، نسبت هزینه واحد ،
به شاخصهاي  در این مطالعات فقطپرداخته شده است. به دیگر سخن، [ 93،51، 91 ،95، 2

است. در واقع براي  اي توجهی نشدهي و دادهفرآینداي اکتفاء شده و به شاخصهاي ستاده
یک صنعت در همان سطح بنگاهی متوقف شده و جمع جبري عملکرد   مندي رقابتسنجش 

در نظر گرفته شده و به عوامل و متغیرهاي بین  مندي رقابتبنگاه هاي صنعت به عنوان مالک 
 بنگاهی و فرا بنگاهی پرداخته نشده است. 

اشاره شده در بخش دو نقد کلی رصدد رفع دصنعت باید کل  مندي رقابتجهت تبیین صحیح    
ابتدا باید کل صنعت،  مندي رقابتبراي معرفی الگوي عمومی . به دیگر سخن مقدمه برآمد
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متغیرهاي مناسب و  مقوله به خوبی تفکیک و تبیین شود و سپسسطوح تحلیل اثرگذار بر این 
متغیرهاي  هتنها ب د؛ به خصوص اینکهشومشخص مختلف ح ودر سط مندي رقابتبر اثرگذار 

اي نیز مورد توجه باشد. در ادامه ابتدا سطوح ي و دادهفرآینداي اکتفاء نکرده و متغیرهاي ستاده
ارائه کل صنعت  مندي رقابتنهایی  الگويو کالن متغیرهاي آن معرفی می شوند، سپس  الگو
 شود. می

 صنعت مندي رقابتعمومی  الگوسطوح 

دو سطح  فقطنعتی براي بررسی عوامل اثرگذار بر بنگاه ها، در ادبیات سنتی سازماندهی ص
صنعت و بنگاه مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از محققان نیز معتقدند که عوامل سطح ملی 

ثر بر صنعت ؤمثال، گرانت معتقد است که عوامل م برايبنگاه اثر می گذارند.  مندي رقابتنیز بر 
الماس ملی(، سطح صنعت )عوامل کلیدي موفقیت( و سطح  يالگوتوان در سه سطح ملی )میرا 

 .[85]کردبنگاه )منابع و قابلیتها( تفکیک 
د. با توجه به موضوع وشمیي بوم شناسی بهره گرفته الگوبراي درک بهتر سطوح اثرگذار از    

ه توان گفت که سطوح تحلیل باید شامل سباشد، میکل صنعت می مندي رقابتمقاله حاضر که 
د. با شوبین سازمانی و حوزه )جامعه( سازمانی سطح ها(، سطح جماعات سازمانی )سطح بنگاه

تري دست توان به تبیین دقیقبه حوزه صنعت و حوزه فراصنعت می تفکیک حوزه سازمانی،
ها اشاره دارد و حوزه عت، به محیط خرد کسب و کار بنگاهیافت؛ بدین ترتیب که حوزه صن

صنعت  نظامکالن و ملی اثرگذار بر محیط خرد اشاره دارد. به دیگر سخن،  فراصنعت، به محیط
و فضاي فضاي صنعت )محیط کسب و کار(  ،مجموع بنگاه ها، روابط بین بنگاهی سطوحشامل 

 می باشد.   (بر صنعتاثرگذار محیط کالن فراصنعت )
-لیل را تعیین می کند. میزیه و تحبا توجه به اینکه ماهیت متغیر وابسته، سطح مطالعه یا تج   

د. بر این کرکل صنعت( نیز نامگذاري  مندي رقابتتوان سطوح مزبور را بر اساس متغیر وابسته )
کل صنعت از پنج زیرمتغیر وابسته در سطوح مختلف تشکیل شده که عبارت  مندي رقابتاساس 

ن بنگاه ها(، بنگاه ها، رقابت )فضاي بین بنگاه ها(، همکاري )فضاي بی مندي رقابتاز 
فضاي کالن )محیط فراصنعت یا  مندي رقابتفضاي خرد )محیط کسب و کار(، و  مندي رقابت

در سطح بین سازمانی، به دو فضاي همکاري و  مندي رقابتمحیط کالن ملی( می باشد. متغیر 
رقابت بین سازمانها تقسیم شده است؛ چرا که دو مفهوم رقابت و همکاري دو مفهوم متمایز می 

 صنعت نشان داده شده است.  مندي رقابت الگو، سطوح 5باشند. در جدول شماره 
 
 
 
 



 ا
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 کل صنعت مندي رقابت: سطوح تحلیل در 5جدول 
سطوح تحلیل 

 سازمان
  سطوح تحلیل صنعت

مندي سطوح تحلیل رقابت
 صنعت

 متغیر وابسته در هر سطح 
متغیر وابسته 

 کل

 هابنگاه مندي رقابت  هابنگاه مندي ابترقسطح   بنگاه هاي صنعت جماعات سازمانی

 مندي رقابت
 کل صنعت

 سطح بین سازمانی صنعت محدوده بین سازمانی
 فضاي( رقابتی( سطح  )رقابت )بین بنگاه ها 

 فضاي( همکاري( سطح  )همکاري )بین بنگاه ها 

 حوزه سازمانی

 حوزه صنعت
 )محیط کسب و کار(

 
 مندي رقابتسطح 

 ردفضاي خ
 فضاي خرد مندي رقابت 

 حوزه فرا صنعت
 )محیط کالن ملی(

 
 مندي رقابتسطح 

 فضاي کالن
 فضاي کالن مندي رقابت 

 

 صنعت مندي رقابت الگوي عمومیکالن متغيرهاي 

اند. مختلفی اشاره کردههاي اشاره شده در ادبیات تحقیق، به متغیرهاي اثرگذار الگوهر یک از 
رائه متغیر، نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا از یک مبناي مشترک براي ارائه مبانی مختلف در ا

در  مندي رقابتکالن متغیرها در هر سطح استفاده کنند. از این رو با استفاده از دو رویکرد مطرح 
را بازشناخت. بر اساس رویکرد  گولامی توان کالن متغیرهاي  (مورد اشاره در قبل)سطح بنگاهی 

بنگاه/ صنعت ناشی  مندي رقابترویکرد بازار محور )یا رویکرد سازماندهی صنعتی( است،  اول که
. در این رویکرد، کالن متغیرهاي رقابتی بنگاه/ صنعت در بازار است از ساختار بازار یا جایگاه

. اما در عبارت از سه متغیر ساختار بازار، رفتار بازار و عملکرد بازار می باشد مندي رقابتاثرگذار بر 
خرتر، که رویکرد منبع محور نامیده می شود، این منابع و قابلیتهاي خود أرویکرد دوم و مت

بنگاه/صنعت می باشد که مبناي مزیت رقابتی پایدار است و پایه مزیت رقابتی، به جاي بیرون 
کرد صنعت )بازار(، درون صنعت )منابع( می باشد. به دیگر سخن، کالن متغیر اصلی در این روی

منابع و قابلیتها می باشد. نویسندگان با استفاده از یک رویکرد ترکیبی، تمامی این متغیرها را مد 
و رفتار تفکیک شد؛ چه اینکه متغیر  راهبردنظر قرار می دهد. البته متغیر رفتار، نیز به دو متغیر 

و یا رفتار رقابتی و  به تصمیمات راهبردي مربوط است و متغیر رفتار به تصمیمات عملیاتی راهبرد
، می توان مندي رقابتمختلف رو با توجه به رویکردهاي از اینها اشاره دارد. ري بین بنگاههمکا

. )جدول دانست، منابع و عملکرد راهبردمتغیرهاي ساختار، رفتار،  را شامل الگوکالن متغیرهاي 
عملکرد(، به متغیرهاي اي )( بر این اساس به جاي توجه صرف به متغیرهاي ستاده8شماره 
 و منابع( نیز تاکید می شود.  راهبرداي )ساختار، رفتار، ي و دادهفرآیند
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 مندي رقابت. کالن متغیرهاي 8جدول

 رویکردهاي 
  مندي رقابت

 کالن متغیرهاي تحقیق
 )ادبیات( 

 کالن متغيرهاي تحقيق

 )تحقيق حاضر(

 عملکرد عملکرد بازار رویکرد بازار محور

 ساختار تار بازارساخ

 رفتار رفتار بازار

 استراتژي

 منابع منابع بازار رويکرد منبع محور

 

 کل صنعت مندي رقابتعمومی  الگوي

را تعریف و گسترش دهد.  الگوه تا سطوح تحلیل و کالن متغیرهاي کردتا بدین جا محقق سعی 
ابتی و زنجیره ارزش و رویکرد منبع رق راهبردها )الگوی جامع از ترکیبی از الگویحال جهت ارائه 

نظریه همکاري و پنج نیروي رقابتی، و  الگوسازماندهی صنعت،  نظریهمحور در سطح بنگاهی؛ 
جهانی در  مندي رقابتو شاخصهاي  الگوي الماسهاي صنعتی در سطح بین سازمانی؛ خوشه

 الگوي عمومیا، سطح صنعت و ملی( بهره گرفته شد. با تلفیق سطوح تحقیق و کالن متغیره
هر  برايد؛ به این صورت که نعت و عوامل مؤثر بر آن حاصل آمکالن ص مندي رقابتنهایی 
، کالن متغیرهاي مختلف )در صورتی که معنا دار باشد( تعریف شده است. در شکل الگوسطح 
صنعت نشان داده شده که در آن متغیرهاي )عوامل(  مندي رقابتنظام  الگوي، کالن 8شماره 

 کل صنعت آورده شده است. مندي رقابتدر هر سطح و در نهایت  مندي رقابتالن اثرگذار بر ک
پس از معرفی کالن متغیرهاي تحقیق در هر سطح باید به تبیین این کالن متغیرها در هر سطح  

کل صنعت حاصل آید. از این رو همان گونه که در شکل  مندي رقابتگسترده  الگويپرداخت تا 
هاي مربوط( تبیین الگوشخص است، متغیرهاي مربوط به هر کالن متغیر )بر اساس م 4شماره 

مراد از ساختار ملی، عبارت از ساختار اقتصادي، ساختار اجتماعی، ساختار راي مثال شده است. ب
کل صنعت  مندي رقابتگسترده  الگوفرهنگی، و ساختار سیاسی و حقوقی می باشد. بدین ترتیب، 

سنجش هر یک از این متغیرها باید براي هر یک از این آنها، ریزمتغیر یا حاصل آمد. براي 
نهایی حاصل آید؛ که این کار از حوصله مقاله حاضر  الگويشاخصهایی را معرفی نمود، تا خرد 

 مراجعه کنید.( 94به منبع  الگو)براي مطالعه خرد خارج است. 
 



 ا

 

 11 ...مندي مندي   رقابترقابتارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر 

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

 

(سطح بین سازمانی صنعت )فضاي رقابت  

 

(کسب و کارطح فضاي صنعت )محیط س  

 

(سطح فراصنعت )محیط ملی  

.ساختار ملی9-9  .راهبرد ملی5-9  .رفتار ملی 8-9   

.ساختار صنعت9-5  

مندي .رقابت5
.راهبرد صنعت5-5 فضاي خرد  

.ساختار رقابتی9-8  
.رقابت8  

.رفتار رقابتی5-8  

.منابع صنعت 8-5
 )زيرساختها(

 سطح بنگاه ها

.ساختار9-1   
هابنگاه   

 مندي.رقابت1
ها بنگاه  

 

.راهبرد5-1  
هابنگاه   

.رفتار8-1  
هابنگاه   

.منابع 4-1  
هابنگاه  

مندي .رقابت9
 فضاي کالن

 

 سطح بین سازمانی صنعت )فضاي همکاري(

.ساختار همکاري9-4   
.همکاري4  

.رفتار همکارانه5-4  

منديرقابت  
کل صنعت   
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 کل صنعت )به تفکیک سطوح و کالن متغیرها( مندي رقابت.الگوي گسترده 4شکل

 
در رابطه با مبناي علمی الگوهاي ارائه شده باید گفت که نویسندگان در صورتی کالن متغیري را 

ا نظریه مبنایی در ادبیات تحقیق وجود داشته است. در الگو وارد ساخته اند که در این باره، الگو ی
کل صنعت  مندي رقابتکالن و گسترده  الگويبه طور خالصه به ردیابی مراجع  4شمارهجدول 

 پرداخته است.
 



 ا

 

 11 ...مندي مندي   رقابترقابتارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر 

 . ردیابی مراجع کالن الگو و میان الگوي صنعت و عوامل اثرگذار بر آن4جدول

 مراجع متغيرها سطوح

 سطح فراصنعت
 ی()محیط کالن مل

 ساختار ملی
، بنگاهی( راهبردي( )متون مدیریت PESTتحلیل محیط کالن ملی )

 [48]جهانی مجمع اقتصاد   مندي رقابت الگو
 [91]توسعه صنعت  راهبرد رفتار ملی

  ملی راهبرد

 سطح فضاي صنعت
 )محیط کسب و کار(

 زیرساختهاي صنعت
 )منابع صنعت(

 [48]جهانی مجمع اقتصاد   مندي رقابت الگو ، [45] الگوي الماس

 [48]جهانی مجمع اقتصاد  مندي رقابت ، الگو[45]الگوي الماس ساختار صنعت
 بنگاهی راهبردياقتباس از متون مدیریت  صنعت راهبرد

سطح بین سازمانی 
 رقابت

 [52]شبکه ارزش ، [41]الگو پنج نیروي رقابتی  ساختار رقابتی
 [41]رفتار رقابتی ، [3]سازماندهی صنعتی  رفتار رقابتی

سطح بین سازمانی 
 همکاري

 ساختار همکاري
جهانی مجمع   مندي رقابت ، الگو[45]یه مزیت رقابتی ملل پورتر نظر

  [48]اقتصاد 
 [52]رقابت همکارانه  نظریه رفتار همکاري

 ها سطح بنگاه

 بنگاه ها راهبرد
، [41]هبردي راگروه ، [49و  41]رقابتی  ، راهبرد[84و  59]قلمرو 
 [41]محیط محور راهبرد

 سازمان نظریهمتون  ها ساختار بنگاه
  [44و  85و  55]رویکرد منبع محور   ها منابع بنگاه

ي فرآیندقابلیتهاي 
 ها )رفتار( بنگاه

موضوع قابلیتها و توانمندیها ، (9131)پورتر،  [49]رویکرد زنجیره ارزش 
 [44و  85و  55]در رویکرد منبع محور 

  [89و  82] BSCارزیابی متوازن  الگو ها عملکرد بنگاه

 يققروش تح

تحقیق را به طور کلی در مورد صنعت در ایران بیازماید. هر چند که  الگويمحقق مناسب دید تا 
کل هر صنعت، بسته به شرایط هر صنعت فرق می کند؛ ولی بررسی  مندي رقابتاجزاي موثر بر 

عت در ایران نیز خالی از فایده نیست؛ چه اینکه به سیاستگذران بخش به صورت کلی در صن الگو
کل صنعت از اهمیت  مندي رقابتصنعت کمک می کند تا بدانند در ایران کدام یک از عوامل در 

بیشتري برخوردار بوده تا توجه خود را به آن معطوف دارند. همچنین با اندکی اغماض می توان 
یکسان نهادي، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي، عوامل موجود در  گفت که بنا به شرایط کلی و

در صنایع  مندي رقابتثیر مشابهی را بر أت عت )ملی( و سطح فضاي صنعت، معموالًسطح فراصن
 مختلف به همراه دارند.

تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردي قرار می گیرد، چرا که تحقیق    
. همچنین تحقیق استصنعت  راهبردوسعه دانش کاربردي در زمینه صنعت و حاضر به دنبال ت

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 
. اما از آنجا که داده هاي بسیاري از متغیرهاي استکل صنعت در سطوح مختلف  مندي رقابت

تحقیق در حال حاضر در مورد کشور موجود نیست و ایران نیز در لیست کشورهاي رتبه بندي 

نیست، بنابراین بررسی روابط بین متغیرها از حیث کمی و با  WEFو  IMDمراجع بین المللی 
زي معادالت ساختاري ممکن نبود. از این ساالگواستفاده از تکنیکهاي آماري چون همبستگی و 

( بهره گرفته شد. در این روش، روابط بین ANPاي )تحلیل شبکه فرآیندرو از روش تازه مطرح 
 متغیرها به صورت کیفی و بر اساس نظرات خبرگان محاسبه می شود. 

در  روش جمع آوري در پژوهش علمی حاضر، هر دو دسته روش اسنادي و روش میدانی است.   
کل صنعت از روش اسنادي بهره گرفته شده است. سپس  مندي رقابت الگوي عمومیدستیابی به 

 الگوبا استفاده از روش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به کسب نظرات خبرگان در مورد 
 . کل صنعت در ایران حاصل آید مندي رقابتپرداخته تا در نهایت الگوي عوامل اثرگذار مهم بر 

 تحلیل شبکه اي )سلسله مراتبی( طراحی شد. فرآیندپرسشنامه بر اساس استانداردهاي تکنیک    
پژوهشگر با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و برخی متخصصان دیگر، در خصوص 

محاسبه پایایی یا . براي یافتمطلوب بودن وضعیت اعتبار یا روایی محتوایی پرسشنامه، اطمینان 
فرآیند تحلیل شبکه اي( استفاده  بلیت اعتماد پرسشنامه، از نرخ سازگاري ماتریسها )بر اساسقا
االت( نشان داد که نرخ سازگاري تمامی ؤد. محاسبه نرخ سازگاري براي تمامی ماتریسها )سش

درصد بوده و در نتیجه در مجموع پرسشنامه از سازگاري مناسبی برخوردار بوده  91آنها کمتر از 
 ت. اس
جامعه تحقیق حاضر، کلیه خبرگانی هستند که به نوعی در زمینه راهبرد صنعت خبره می    

اي بودن و سطح مورد مطالعه تحقیق )سطح صنعت(، تعداد باشند. البته به علت ماهیت بین رشته
اند. محقق براي توسعه جامعه تحقیق، به صورت کشفی خبرگان مسلط در این زمینه بسیار اندک

نبال خبرگان دیگري بوده که داراي تحصیالت متناسب یا تجربه کاري متناسب در این زمینه به د
می باشند. از این رو سعی شد تا پرسشنامه هاي تحقیق به خبرگان در زمینه هاي علمی مختلف 

رو محقق با حضور فیزیکی )و مانند اقتصاد، مدیریت و سیاستگذاري فناوري ارسال شود. از این
گروه هاي )مرکز دانشگاهی  51سال پست الکترونیکی به افراد مختلف( در بیش از بعضا ار

، مرکز پژوهشی و مرکز اجرایی، به شناسایی خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق (مدیریت و اقتصاد
پرسشنامه به صورت  511پرسشنامه به صورت کاغذي و ارسال  31پرداخت. از میان ارسال حدود 

 94پرسشنامه جمع آوري شد. پس از بررسی مجدد بر روي سوابق خبرگان،  54پست الکترونیک، 
 پرسشنامه جهت تحلیل هاي آتی انتخاب شد. 

 



 ا

 

 27 ...مندي مندي   رقابترقابتارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر 

 تجزيه و تحليل داده هاروش 

xxxiتحلیل شبکه اي فرآیند v (ANP به مانند )تحلیل سلسله مراتبی فرآیندxxxv (AHP توسط )
ند تحلیل سلسله مراتبی با مفروض فرآی از آنجا که. مطرح شد 9131در درهه  توماس ال ساعتی

نیست؛ از این رو ین، جوابگوي یک سیستم پیچیده یاختار سلسله مراتبی از باال به پاانگاشتن س
یک ساختار سلسله مراتبی صرف براي  ارائه شد. در این روش، فقطتحلیل شبکه اي فرآیند 

یستم با رویکرد بازخورد له را با استفاده از یک سأبلکه مسگرفته نمی شود، مساله در نظر 
سازي می کند. یک سیستم با بازخورد را می توان با شبکه اي که در آن گره ها ]خوشه ها[ الگو

 .[42]نشانگر سطوح یا اجزاء می باشند، نشان داد 
  

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

 
میان یک ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه اي در شکل فوق آمده است.  تفاوت ساختاري   

ها عناصر موجود در یک خوشه )گره یا سطح( ممکن است همه یا قسمتی از عناصر سایر خوشه
ثیر قرار دهد. روابط درون شبکه با پیکان نشان داده شده و جهت پیکانها تعیین کننده أرا تحت ت

 مراجعه کنید. 42و  83و  59منابع جهت مطالعه بیشتر به  [43و49و81]جهت وابستگی است. 
 
 

 (ANPتحليل شبکه اي ) فرآينداجراي 

از نرم  فرآیند. براي اجراي این شودمیدر ادامه به تفصیل تبیین  ANP فرآیندمراحل اجراي 
 شده است. استفادهاست،  ANPو  AHPکه مخصوص تکنیکهاي  SuperDecisonsافزار 

 مسأله ختارتبيين سا

از شبکه اي از روابط بین کالن متغیرها در سطوح مختلف کل صنعت  مندي رقابت الگويساختار 
( تشکیل شده که Nude)( این شبکه از هفت خوشه یا سطح 2شماره تشکیل شده است. )شکل 

در  مندي رقابتخوشه اهداف واسط )، کل صنعت( مندي رقابتخوشه هدف کل ) :از اندعبارت

 الف ب
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ختلف تحلیل(، خوشه فضاي فراصنعت، خوشه فضاي صنعت، خوشه فضاي رقابت، سطوح م
هر کدام یک از خوشه ها از تعدادي عنصر  .خوشه بنگاه هاو خوشه فضاي همکاري 

(Element)  .با برخی دیگر از کالن متغیرها  فقطبرخی کالن متغیرها چون تشکیل شده است
مبناي منطقی و با نگرشی موسع،  اساس یک محقق بردر ارتباطند و نه با همه آنها؛ از این رو 

 روابط منطقی بین متغیرها را احصاء و از خبرگان میزان اهمیت روابط بین آنها را پرسش نمود.

  و تشکيل ماتريس ناموزون انجام مقايسات زوجی

در این بخش عناصر هر خوشه نسبت به عنصر خوشه وابسته آن به صورت زوجی و بر مبناي 
تایی ساعتی( مورد مقایسه قرار گرفته تا اوزان موضعی هر عنصر حاصل  1اعتی )طیف طیف س

نرخ  از آنجا کهآید. در واقع با این کار، روابط مستقیم بین عناصر شبکه به دست می آید. 
است، بنابراین می توان گفت که مقایسه هاي ناسازگاري تمامی ماتریسها کمتر از ده درصد 

ازگاري مطلوبی برخوردار می باشد. نتایج تمامی ماتریس مقایسات در خبرگان تحقیق از س
( وارد شده است. براي مثال، نگاهی بر ستون اول این ماتریس 1ماتریس ناموزون )جدول شماره 

اهداف عناصر خوشه ثیر أکل صنعت، تحت ت مندي رقابتهدف کل کلی نشان می دهد که 

به ترتیب تحت تاثیر کل صنعت  مندي رقابت می باشد. بدين صورت کهجزئی 

، 0..0فضاي خرد با وزن  مندي رقابت،  0.33کالن با اولويت يا وزن  فضاي  مندي رقابت

می  0..0بنگاه ها با وزن  مندي رقابتو  0.00، همکاري با وزن  0..0رقابت با وزن 

 باشد. 
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 کل صنعت )روابط تعریف شده( مندي رقابتثر بر ؤاي روابط بین متغیرهاي مساختار شبکه  .2شکل 

 
 : ماتریس ناموزون1جدول 

 
باشند.  ی، بر متغیرهاي ردیفی اثرگذار میدر توضیح ماتریس فوق باید گفت که متغیرهاي ستون *.

 براي مثال اعداد ستون اول حاکی از ضرایب اهمیت موضعی هر یک از عناصر خوشه اهداف
کل صنعت )ردیف( می باشد. جمع ضرایب در هر ستون برابر یک  مندي رقابتواسط )ستون( بر 

سطح صفر: 

کل هدف  
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می باشد. عناصر به صورت کدي در جدول آورده شده است. براي تشخیص عنصر به شکل 
 مراجعه کنید. 8شماره 

 

 تشکيل سوپر ماتريس

تغیرهاي شبکه وجود دارد، ضمنی بین مو از آنجا که عالوه بر روابط مستقیم، روابط غیرمستقیم 
پس از مالحظه تعامالت مستقیم و غیرمستقیم متغیرها باید  عنصربراي محاسبه اوزان نهایی هر 

ماتریس ناموزون را به توان باال رساند تا سوپرماتریس حاصل آید. مفهوم سوپر ماتریس )یا 
ه محدود کردن ضرایب سوپرماتریس قادر بیه فرآیند زنجیره مارکوف می باشد. ابرماتریس(، شب

اثر تجمیعی )تجمعی( هر عنصر بر سایر عناصر در  ،براي محاسبه تمامی اولویتها و در نتیجه
 ترجیحات نهایی براي هر گزینه از راه حل ذیل به دست می آید: .[49]تعامل می باشد

12 


 k

n
k

WLimW
 

Wn  ،سوپرماتریس تحقیق استk  توان رساندن سوپرماتریس، عددي دلخواه و بزرگ است و به
امکان همگراشدن و در نتیجه ثبات وزنهاي آن را می دهد. در نهایت گزینه با برترین اولویت به 

)که نرم افزاري مربوط  PopToolsعنوان اولین گزینه برتر شناخته می شود. با کمک نرم افزار 
ون به توانهاي مختلف ماتریس ناموزاضافه می شود(  Excelبه محاسبات ماتریسی است و به 

 جدولسوپرماتريس ) اوزان نهایی و پایدار دربه به پایداري رسید.  1رسید و در نهایت در توان 

 ( نشان داده شده است.6شماره 
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 : سوپر ماتریس2جدول

 
 

 اي تحليل شبکه فرآيندجواب نهايی 

 راهبردعوامل سطح ملی ) ،شودمیمالحظه  (2جدولپر ماتریس گسترده )سوهمانطور که در 
به شدت بر تمامی عناصر نفوذ دارند. در مجموع  در شبکه روابط، ملی، ساختار ملی و رفتار ملی(

در هر یک   مندي رقابتکل صنعت )هدف کل( و  مندي رقابتمی توان گفت که از دید خبرگان، 
کالن و  نديم رقابتثیر عوامل مطرح در فضاي أاز سطوح )اهداف واسط(، به شدت تحت ت

 و بقیه عوامل چندان داراي اهمیت نمی باشند. استعوامل سطح ملی 
خالصه شده است؛ بدین ترتیب که اثر تجمیعی عناصر  9شماره سوپرماتریس گسترده، در جدول 

نظام صنعت )با جمع اوزان عناصر هر خوشه در هر ستون(  الگوهر خوشه، بر سایر عناصر 
از نتایج مزبور بر می آید، عوامل سطح ملی، یعنی سه متغیر  محاسبه شده است. همانطور که

ملی، به شدت بر سایر متغیرهاي نظام صنعت اثر می  راهبردساختار ملی، رفتار ملی و تا حدي 
درصد بر سایر متغیرها یا  31گذارند. به دیگر سخن، این سه عامل در مجموع، حداقل به میزان 

درصد بر دیگر عناصر  51رهاي سایر سطوح، حداکثر به میزان گذارند و متغیالگو اثر میعناصر 
 توان گفت که: . بنابراین در نتیجه گیري کلی مینظام صنعت اثر گذار می باشند

در هر یک از  مندي رقابتکل صنعت )هدف کل( و  مندي رقابتاز دید خبرگان در ایران، "   
ثیر عوامل أام صنعت، به شدت تحت تسطوح )اهداف واسط(، و به طور کلی تمامی متغیرهاي نظ
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کالن می باشد و بقیه عوامل سطوح دیگر )مانند  مندي رقابتمطرح در سطح ملی یا فضاي 
 "باشند. نعت( از اهمیت کمتري برخوردار میح بنگاهی، بین بنگاهی و صوعوامل سط

ور، کل صنعت کش مندي رقابتپس بر اساس نظر خبرگان در وضعیت ایران، جهت افزایش    
کل  مندي رقابتکید بیشتري بر اصالح و بهبود عوامل کالن در سطح ملی صورت پذیرد تا أباید ت

  مربوط به هر یک از سطوح )اهداف واسط( بهبود یابد.مندي  رقابتصنعت )هدف کل( و حتی 
 

 : خالصه سوپر ماتریس9جدول

 
 

 گيري جهنتي

الگوي صنعت پرداخت. براي دستیابی به در سطح  مندي رقابتمقاله حاضر به تبیین مفهوم    
کل صنعت با استفاده از یک نگرش چندسطحی، متغیرهاي مناسب به  مندي رقابتعمومی 

و بر اساس  ANPبا استفاده از روش سپس الگوي عمومیتفکیک سطوح مختلف معرفی شد. 
ور کلی، نظرات خبرگان براي شرایط ایران آزمون شد و مشخص گردید که در صنعت ایران به ط

 مندي رقابتکل صنعت، به شدت تحت تاثیر عوامل مطرح در سطح ملی یا  فضاي  مندي رقابت
کالن می باشد و بقیه عوامل در سطوح دیگر )مانند عوامل در سطح بنگاهی، بین بنگاهی و 

کل صنعت  مندي رقابتبنابراین جهت افزایش  چندانی برخوردار نمی باشند. صنعت( از اهمیت
 کید بیشتري بر اصالح و بهبود عوامل کالن در سطح ملی صورت پذیرد. أید تکشور، با

مشابه است. در آن  5113نتایج این تحقیق با نتیجه گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال    
ین به عوامل یدرصد رشد اقتصادي کشورهاي با توسعه یافتگی پا 91تحقیق مشخص شد که 



 ا
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کل  مندي رقابتیق حاضر نیز خبرگان معتقد بودند که سطح کالن وابسته می باشد. در تحق
 صنعت در ایران به شدت وابسته به عوامل سطح کالن )سطح ملی( می باشد.

 به منظور انجام تحقیقات آتی، موارد زیر پیشنهاد می شود:
 کل صنعت و عوامل اثرگذار بر آن در یک صنعت خاص. مندي رقابت الگوي عمومیاجراي  -
(  براي بررسی SEMسازي معادالت ساختاري الگوروش تحقیق کمی )مانند استفاده از یک  -

 .روابط بین عناصر در نظام صنعت ایران

( و ارائه راهکارهایی براي ارتقاي WEFو  IMDهاي الگوکشور )بر اساس  مندي رقابتارزیابی  -
 کشور. مندي رقابتسطح 
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 17 ...مندي مندي   رقابترقابتارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر ارزیابی چندسطحی عوامل مؤثر بر 

                                                 
i
 .Social Psychological Level 

ii .Structural Level 
iii .Ecological Level 
iv .Organizational Sets 
v .Organizational Populations 
vi .Inter-organizational Community 
vii .Organizational Field 
viii .Competitiveness 

ix مراجعه کنید.  92و  94، 99، 1، 5، 9هاي رقابت مندي در سطوح مختلف به منابع .براي مطالعه بیشتر نظریه 
x .Market-Driven 
xi .Resource-Based 
xii .Competitive Advantage 
xiii .Competitive Scope 
xiv .Resource-Based View (RBV) 
xv .Industrial Organization 
xvi .Structure 
xvii .Conduct 
xviii .Performance 

xix  اما باید اشاره کرد که معیارهاي فوق بیشتر در متون اقتصادي مطرح بوده و در متون مدیریت و در عمل بیشتر شرکتها .
د. هر چند که کنن از شاخصهاي مالی مانند سودآوري و نرخ بازگشت سرمایه جهت بررسی توفیق در عملکرد استفاده می

ضمن انتقاد بر سنجش عملکرد صرف شرکتها براساس شاخصهاي مالی، مدل ارزیابی متوازن  11کاپالن و نورتون در دهه 
( را ارائه کردند. براساس این رویکرد، عملکرد شرکتها باید در چهار منظر Balanced Scorecard. BSCعملکرد  )

قدرتیان و انواري رستمی، مدل ارزیابی  [89و  82یادگیري مورد ارزیابی قرار گیرد. ]مالی، مشتریان، فرایندهاي داخلی و رشد و 
متوازن عملکرد توسعه یافته اي را ارائه کرده اند که در آن، عملکرد شرکتها بر اساس شش جنبه مالی، مشتري، فرایندهاي 

شاخص عملکردي را براي این  455در مجموع داخلی، تولید و نوآوري، نیروي انسانی و مدیریت ارزیابی شده است. ایشان 
 [98شش جنبه احصاء کرده اند. ]

xx  آمده است.  این مدل در  51و 94، 99، 9. جهت مطالعه بیشتر الگوي الماس پورتر، خالصه هاي جامعی از مدل در منابع
 .[ نیز به کار گرفته شده است51[ و صنعت قطعه سازي خودرو ایران ]4صنعت خودرو ایران ]

xxi .Institution for Management Development 
xxii .World Competitiveness Index (WCI) 
xxiii. World Economic Forum  
xxiv .Global Competitiveness Index (GCI) 
xxv .Endowment 
xxvi .Macroeconomic Competitiveness 
xxvii .Microeconomic Competitiveness 
xxviii .Macroeconomic Policies 
xxix .Social Infrastructure and Political institutions 
xxx .Revealed Compataitive Advantage. 
xxxi .Domestic Resource Cost. 
xxxii .Trade Mapping. 
xxxiii .Constant Market Share. (CMS) 
xxxiv .Analytic Network Process (ANP) 
xxxv .Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 


