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دهيچک

تبيين الگو يا الگوهاي مزيت رقابتي از دوران اقتصاد كالسيك تاكنون و در سطوح مختلف )ملي، صنعت، 
اي كهه تخهخيم منهاب      جدي صاحبنظران علم مديريت و اقتصاد بوده است، به گونهه  بنگاه( مورد توجه

مزيت رقابتي و تدوين راهبردهايي براي حفظ و توسعه آن از جمله موضوعات محوري دانش مهديريت در  
هاي اخير است. هدف اصلي اين مقاله نيز تبيين يكهي از نظريهات مخه ور ايرامهون الگهوي مزيهت        سال

الگوي اورتر است تا نخان دهد كه آيا اين الگو در كخوري ماننهد ايهران كهه داراي اقتصهاد      رقابتي يعني
مسلط دولتي است كاربرد دارد يا خير؟ و اگر ضرورت دارد كه الگو را تعديل نماييم چه تعديلي بايد در آن 

تهاي  بهه   شهود. ن  كاربردي محسوب مهي  -اي شناسي يك تحقيق توسعه صورت بگيرد؟ و لذا از نظر روش
دسهت صهنعت    دهد كه الگوي اورتر در قالب دو الگو براي باالدست صنعت و اهايين  دست آمده نخان مي

ترين الگو بهراي تخهخيم منهاب  مزيهت      بايد توسعه يافته و اصالح شود كه در قالب اين دو الگو مناسب
 شناسايي و ارائه گرديده است.  رقابتي ج ت صنعت اتروشيمي ايران
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 مقدمه

موضوع مزيت رقابت روند تاريخي خاصي را طي كرده اسهت، اقتصهاددانان كالسهيك بها نظريهه      
از ايخگامان مباحث مرتبط با اين موضهوع  « مزيت نسبي»مزيت مطلق و ريكاردو با طرح مف وم 

باشند و از آن زمان تاكنون نيز مباحث متعددي ايرامهون آن   الملل مي در بحث تحليل تجارت بين
در حوزه اقتصاد مطرح شده است. اما ورود اين مف وم به حوزه مديريت با يك تحول م م روبهرو  
شده است، انديخمندان مديريت بر اين باورند كه مزيت حاصل از تجارت خارجي نتيجه فعاليت اي 

نند كه كليه واحدهاي مطالعه يعني بنگاه، صنعت و ملت ك هاي يك كخور است و تالش مي بنگاه
را در يك كل منسجم به يكديگر ايوند بزنند كه اورتر از ايخگامان اين مسير است اينكه اورتر و 

اي اسهت كهه     الگوي ارائه شده از سوي او تا چه اندازه در اين زمينه موفق عمل كرده است مسأله
است تا مخخم گردد كه به لحاظ نظري و كهاربردي الگهوي   در اين تحقيق به آن ارداخته شده 

مذكور در اقتصادهاي دولتي مانند اقتصاد ايران الگوي معتبر است يا خير؟ و از آن گذشته عوامهل  
 ساز صنعت اتروشيمي بر مبناي الگوي به دست آمده چه عواملي هستند.  مزيت

ي مانند ايهران مطالعهات انجهام شهده     الگوي مذكور از اين نظر حائز اهميت است كه در كخورهاي
عمومًا ناظر بر ارتباط راهبردي صنعت بها توسهعه بهه عنهوان يهك مقولهه ملهي و فراگيهر اسهت،          

ريزي متمركز دولتي است تا نگاه به صهنعت و   رويكردي كه متأثر از ديدگاه اقتصاد كالن و برنامه
بتي و به عالوه الگهوي مهذكور در   هاي رقا هاي تجاري كسب و كارها در قالب الگو تأكيد بر جنبه

كخورهايي مانند ايران كه از يك اقتصاد دولتي برخوردار است مورد آزمهون قهرار نگرفتهه اسهت،     
بنابراين هدف اصلي مقاله آزمون الگهوي اهورتر و ارائهه الگهوي مناسهب بهراي شناسهايي منهاب          

 ساز رقابت در صنعت اتروشيمي ايران است.  مزيت

 

 پيشينه تحقيق

سال اخير  022ين الگوي مزيت رقابتي بدون مطالعه مسير تحول و تكامل اين مف وم در طول تبي
چنهين   اذير نيست چرا كه اين مف وم مورد توجه اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك و هم امكان

حوزه اقتصاد سياسي و مديريت بوده و روند تاريخي خاصي را طي كرده اسهت كهه بهراي ف هم و     
 ورتر شناخت اجمالي اين مسير تكاملي ضرورت دارد. درك نظريه ا

كند: اگهر كخهوري    شوند كه بيان مي ها با نظريه مزيت مطلق آدم اسميت شناخته مي كالسيك   
كنيم به ما عرضهه كنهد    تر از قيمتي كه خودمان توليد مي بتواند كااليي را با مقدار كار كمتر، ارزان
كنهيم و مزيهت مطلهق در آن داريهم ارداخهت       توليهد مهي   ب تر است كه ب ايش را با كااليي كهه 

اما ريكاردو اين نظريه را مورد نقد قرار داده و مف وم مزيهت نسهبي را مطهرح كهرد و      ]20[كنيم



 ا
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نف  هر كخوري در داد و ستد با كخورهاي ديگر است حتي اگر همه كاالهاي مورد نياز را »گفت: 
 «. تر توليد كند خود به ب اي ارزان

چنهين مطهرح كهرد كهه     « اصول اقتصاد سياسي»با انتخار كتاب  8181وارت ميل در سال است   
دهد چرا كه در  المللي ارائه نمي عقايد ريكاردو در زمينه برتري نسبي تحليل درستي از تجارت بين

شود و فقط به يك عمل يعني نيروي كهار اشهاره    هاي توليد ثابت فرض مي نظريه ريكاردو هزينه
 .]22[شوند امل مربوط به آن ا تعيين ميهاي داخلي نيز توسط عرضه عو قيمتگردد و  مي

اقتصادداناني مانند باستيا و هابرار نيز فرض نظريه ارزش كار را در مزيهت نسهبي محدودكننهده و    
تر هزينه فرصت و يا سنجش قيمت نسهبي كاالهها بهه وسهيله      دانند آن ا اصل كلي بدون تأثير مي

 .]02[دانند تر مي ير كاالها را مناسباهزينه عدم توليد س
 ها در حوزه مزيت رقابتي ارائه كرد.  بندي زير را از نظريات كالسيك توان جم  در مجموع مي

الملل توجيهه مهي كنهد نهه در سهط        ها را در قلمرو و تجارت بين نظريه مزيت نسبي فعاليت -8
 ها.  بنگاه

زند بلكه به توصيف وضعيت  شود حرفي نمي مي نظريه مذكور درباره اينكه چگونه مزيت خلق -0
 اردازد.  موجود مي

هها و آنههه امهروزه بها عنهوان مزيهت        تفاوت نظري بنيادين بين مزيت نسبي در نظريه كالسيك
شهود گفتهه شهود چهرا تجهارت       شود اين است كه در اولهي تهالش مهي    رقابتي ملل اورتر ياد مي

شود تا موقعيت مناسبي براي  ت اما در دومي تالش ميهاي مبادله اس الملل به نف  كليه طرف بين
هاي غيرقابهل تقليهد و غيرقابهل     يك كخور در مجموع نظام تجارت ج اني از طريق خلق ويژگي

 دسترس بدست آيد. 
اصوالً براي اقتصاددانان كالسيك شرايطي غير از رقابت كامل به عنوان الگو براي درك سازوكار 

آل  وع تحليل از شرايط رقابت را به عنوان انحراف از آن الگهوي ايهده  اقتصاد متصور نيست و هر ن
هاي اقتصادي كه در آن انحصار رشد كهرده   دهند حال آنكه تخخيم محيط مورد تحليل قرار مي

هها مطهرح شهد،     گهردد در دوران نئوكالسهيك   و به قدرت بازار براي اين يا آن بنگهاه منجهر مهي   
، چگونگي خلق قهدرت انحصهاري و بهه تبه  آن احهراز يهك       مفاهيمي مانند صنعت، بازيگران آن

موقعيت رقابتي و آن هم در سط  بنگاه نه ملي. با اين وجود موجوداتي مانند سهازمان و شهركت،   
شد تا در اين فاصله  بايست صد سال ديگر طي مي موجودات چندان محسوسي براي آن ا نبود مي

كننهده شناسهايي گهردد و     ه عنوان واحهد رقابهت  ابتدا مف وم سازمان توسعه يابد و سپس شركت ب
هاي آن ا بر مف وم نظري ديگري به نهام صهنعت تعمهيم داده     ن ايتاً مف وم انواع بازارها و ويژگي

 شود تا اورتر بتواند دست به كار شود. 
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مف وم بازارها و ماهيت مزيت رقابتي براي تبيين نكات م هم ايهن گهروه از اقتصهاددانان مف هوم      
 توان به نكات زير اشاره كرد:  ناسبي است كه ميبسيار م

كنند با ترفندهايي از شرايط رقابت مطلق بگريزنهد و بهه محه      توليدكنندگان دائماً تالش مي -
 . ]02[آنكه چنين كنند به متغيرهاي راهبردي غير از صرفاً بازده يا ميزان توليد نياز خواهند داشت

ههاي تهالش    شيه سود همواره اهايين اسهت و لهذا بنگهاه    تحت شرايط بازار رقابت انحصاري حا -
 (.  8218خواهند كرد تا به سط  يك اليگواول خود را ارتقا دهند )كالكس، 

هاست. و بسياري بر  نئوكالسيك (I/O)مبناي كار اورتر نظريه بازار اليگواولي و سازمان صنعتي 
در الگوههاي  « صهنعت »زار از كلمهه  اند كه اورتر كاري نكرد جز اينكه به جاي كلمه با اين عقيده

اقتصاد خرد استفاده كرد و با اين تغيير ساده و ضميمه كردن به تحقيقات توسهعه يافتهه در     نظريه
يا سازمان صنعتي كه ناظر بر شرايط اليگواول است توانست به درك جامعي از  I/Oحوزه نظريه 

مان رقهابتي همهان نظريهه سهاز     ساختار يك صنعت دست يابد در حقيقت نام ديگر نظريه موانه  
 .]02[صنعتي است

الملل داشهته در حهالي    نااذيري با تجارت بين از نظر اقتصاددانان مزيت رقابتي ملي ارتباط تفكيك
كند اما اين اايان  اذيري ملي و صنعتي، از بنگاه آغاز مي كه ادبيات مديريت در حوزه مف وم رقابت

براي ايوند مف وم رقابتي بودن از سط  بنگاه به سهط    الملل كار نيست. ضعف نظري اقتصاد بين
دههد   صنعت و از آنجا به سط  ملي در شرايطي كه جريان عوامل توليد در سهط  بنگهاه رم مهي   

بندي مسأله بنگاه را وارد مطالعهه خهود كهرده اسهت ولهي       چگونه بايد مرتف  گردد چرا كه صورت
ست. تحقيقات مديريتي با اذيرش چند اصل از اذيري در سط  ملي آن تعريف شده ا مسأله رقابت

الملل نقطه عزيمت مناسبي را به وجود آورد و اين موضوع م م را مطهرح كهرد    نظريه اقتصاد بين
هاي يك كخور است. بنابراين عهواملي   الملل نتيجه فعاليت بنگاه كه تجارت خارجي و اقتصاد بين
كنند بايد  وند و يا در آن ج ت مان  ايجاد ميها مي ش المللي شركت كه موجب ارتقاي عمليات بين

جداگانه مورد بررسي قرار گيرند و اين موضوعي تازه بود زيرا هر شركت را به صورت يك اديهده  
اي بود كه اورتر در آن وارد اين جريان فكري  كرد و اين نقطه منحصر به فرد در مطالعات وارد مي

لعه يعني بنگهاه، صهنعت و ملهت را در يهك كهل      شد و تالش كرد تا تفكيك كليه واحدهاي مطا
 منسجم به يكديگر ايوند زند. 

اينكه اورتر و الگوي ارائه شده از سوي او تا چه حد در اين زمينه موفق عمل كرده است مطلبهي  
 ايم اما ضرورت دارد كه به نظر منتقدين هم توجه كنيم.  است كه در اين تحقيق به آن ارداخته

ههاي محهوري و    من اين ديدگاه را كه كخهور مهادر منبه  عمهده شايسهتگي      گاروفسور آلن را   
ههاي مسهتقر در    موفقيهت شهركت  »هاست مورد انتقاد قرار داده و اعالم كرده كه  نوآوري شركت

اقتصادهاي كوچك مانند كانادا و نيوزيلند از دياموند كخور و كخور ميزبان ناشي شده است و لهذا  



 ا
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يابهد و بهه    ن شرايطي تمايز ميان شركت ميزبان و مي مان كاهش ميبر اين باور است كه در چني
گذارد، اين الگو شرايط هر دو كخهور را   شود كه آن را دياموند مضاعف نام مي الگويي نياز ايدا مي

اما اروفسور ريهارد داويني از زاويه ديگري به موضوع نگاه «. دهد به طور همزمان مدنظر قرار مي
ه الگوي اورتر توانايي آن را ندارد كه اويايي رقابت را در قرن بيست و يكهم  كرده و معتقد است ك

در محيط كسب و كار عصر حاضهر بها توجهه بهه كوتهاه شهدن       »گويد كه  تخري  كند. داويني مي
هاي جديد و ج اني شدن بازارها،  آوري منحني عمر كاال، كوتاه شدن چرخه طراحي محصول، فن

و نتيجه حاصله افزايش نيروي رقابتي است، داويني اعتقاد دارد كهه  ثبات بازار تضعيف شده است 
« ها تغيير كرده است. با توجه به اين تحوالت هدف راهبردي از حفظ مزيت به ب بود مداوم مزيت

گويد كه محدوديت الگوي اورتر آن است كه رقابت را فقهط در يهك زمهان مخهخم      داويني مي
گوها ايستا هستند، داويني از واژه مافوق رقابت براي توصيف دهد به عبارت ديگر اين ال نخان مي

كند كه در آن هيچ مزيتي براي مدت طوالني اايهدار   دنياي اويا و رقابتي عصر حاضر استفاده مي
هها نااايهدار و موقهت     مزيهت »(. همل و اراهاالد ههم معتقدنهد كهه    8222ماند )داويني،  باقي نمي
 « هستند.

ادات مطرح شده در فوق ما نيز الگهوي اهورتر را مهورد سهقال قهرار داده و      عالوه بر نظرات و انتق
 هاي اين الگو و رف  آن ا به توسعه الگو كمك كنيم.  ايم با نخان دادن محدوديت تالش كرده

 

 صنعت پتروشيمي در ايران 

سهاز را   هاي اوليه و مصاحبه با خبرگان صنعت اتروشيمي وضعيت عوامل و عناصهر مزيهت   بررسي
 (. 8خان داد كه اين موضوعات از طريق ارسخنامه اكتخافي حاصل گرديده است )جدول شماره ن
 

 . تحليل مقدماتي صنعت اتروشيمي در ايران8جدول 
ابعاد مدل 

 دياموند

 عناصر الگوي دياموند

 نقاط ضعف صنعت در ايران نقاط قوت صنعت در ايران

 شرايط عوامل

 خوراك ارزان
 نظر مقداري و نوع مواد اوليه كافي از

 اي در مجاور مناب  گازي توسعه منطقه
 حفظ لوله سراسري خوراك در غرب كخور

 هاي توليدي عدم توسعه ليسانس
 دست وابستگي فني در اايين

 وابستگي مالي
 عدم توسعه كافي بنيادهاي علمي

 ضعف در واحدهاي تحقيق و توسعه

 شرايط تقاضا
نرم رشهد  وجود تقاضاهاي بالقوه با توجه به 

 دست در اايين

 دست عدم ايهيدگي تقاضا در اايين
 دست عدم تنوع تقاضا در اايين

 دست دخالت حدود دولت در اايين
 دست تحقق نيافتن ظرفيت در اايينههاي صهنعتي در    تنوع اوليه كافي در رشهته  صناي  مرتبط
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 SEFهاي  تأسيس نخدن شركت نظام صنعتي كخور
 المللي مخابه ننبودِ چند شركت در مقياس بي

 ساختار رقابت
 تمركز مناسب در باالدست

ارتبههاط ارگانيههك بخههش نفههت و گههاز بهها   
 دست اايين

 دست تخويق نخدن رقابت در اايين
 هاي كافي نبودن براي اجراي راهبرد 

 دست تنوع و رهبري فني در اايين

 نقش دولت
 اي هاي تعرفه حمايت
هها و  SBUريزي متمركز تها سهط     برنامه
 مواد اايه در باالدست توليد

 گري در كل زنجيره ايفاي نقش تصدي
 عدم وجود قوانين روشن حمايت از مالكيت

 ها ها و ليسانس معنوي در توسعه فرموالسيون

 وقاي  محتمل
جويي انهرژي   تأثيرات احتمالي افزايش صرفه

و قيمت خوراك بهه ويهژه منهاب  گهازي در     
 ب بود موقعيت رقابتي ايران

 له با تحوالت فنيضعف در مقاب
 عدم توسعه مباني علمي در نوآوري فرايندها

 هاي بازيافت عدم توسعه كافي در فناوري

  

 تحقيق روش شناسي

 شود.  اي كاربردي محسوب مي شناسي يك تحقيق توسعه اژوهش حاضر از نظر روش
كمن اسهتفاده  از نظر اعتبار دروني و ساختاري تحقيق حاضر از طرح تحقيقاتي ولكات، ايكاف و تا

 كرده است. 
 فعاليتي منظم براساس يك الگو يا منطق معيني از روابط حاكم بر اديده  -
 وجود يك خصوصيت تجربي به معني توان بازگخت الگو به واقعيت  -
 هاي معين و معنادار  قرار دادن اطالعات در طبقه -
 هاي تحقيقاتي مخابه  قابليت تكرار و انتقال به معني امكان تكرار فرايند در محيط -

 با توجه به نكات فوق روش اجرايي زير براي اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است. 
 . تخري  الگوي مف ومي تحقيق و خصوصيات آن 8

چنين الگوي نظر  اين الگو شامل شش بعد است كه هر بعد در برگيرنده عناصر متعددي است، هم
 عدي است. ماهيتاً يك الگوي دستوري و چندب

 آوري اطالعات براساس الگوي اوليه و اعتباردهي به آن ا  . جم 0
سازي اطالعات صنعت اتروشيمي ج ان و استخراج عناصر كليدي  بندي و خالصه . طبقه2

 هاي منتخب  برحسب كخورها و شركت
 . استخراج عوامل و عناصر كليدي به متغيرهاي الگو در ايران 8
 ي اوليه و نحوه توسعه آن . تخري  نقاط ضعف الگو2
 هاي صنعت اتروشيمي ايران  ارائه الگوي ن ايي برمبناي يافته -6

هدف اصلي تحقيق ارائه الگوي مناسب براي ارزيابي مزيت رقابتي در صهنعت اتروشهيمي ايهران    
 است، الگويي كه راهنماي مديران در تدوين راهبردها باشد. 



 ا

 

  ...  كاربرد آن در و توسعه الگوي مزيت رقابتي اورتر

اسخگويي به آن است با توجهه بهه مسهأله تحقيهق و     هاي اساسي كه اين تحقيق درصدد ا ارسش
 هدف آن عبارت اند از: 

آيا الگوي دياموند اورتر در صنعت اتروشيمي ايران كاربرد دارد؟ و اگر ضرورت دارد كه الگو را  -
 تعديل كنيم چه تعديلي بايد در آن صورت بگيرد؟ 

 عت اتروشيمي ايران كدام است؟ ترين الگو براي ارتقا و ب بود موقعيت رقابتي در صن مناسب -
 

 الگوي مفهومي تحقيق و مفروضات آن 

در ايهن الگهو    [31]الگوي انتخاب شده براي ااسخ به سقاالت فوق الگوي دياموند اورتر اسهت   
دهنده هر بعد بها سهاير ابعهاد الگهوي      شود كه تعامل شش بعدي است و عناصر تخكيل فرض مي

محسهوب   (Normative)مذكور از نوع الگوهاي تجويزي  اديدآورنده مزيت ملي دارد، الگوي
توانند در ج ت تخريب موقعيت رقابتي يها   كنند كه مي مي شود و عناصر آن يكديگر را تقويت مي

 تقويت آن باشند و درن ايت الگوي مباني مقايسه مستقل بين كخورها را فراهم مي كند. 
ترين شهكل اسهت    ل طبيعي آن در كاملچنين بنا به ماهيت الگو كه مزيت رقابتي محصو هم

توان روابط ميان عناصر و ابعاد الگو را به طور مجزا و در قالب چند فرضيه مورد آزمهون قهرار    نمي
 داد. 

 
 . الگوي دياموند اورتر8نمودار 
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تحقيق انجام شده در صنعت اتروشيمي ايران صورت گرفته است و جامعه آماري : جامعه آماري
 نفر( نمونه آماري چ ل نفر بوده است.  22دهند )حدود  ان صنعت تخكيل ميتحقيق را خبرگ

افزار محاسهبه   مصاحبه و ارسخنامه كه روايي ارسخنامه توسط نرم ها: دادهآوري  ابزارهاي جمع
 است.   8/2شده كه درصد خطا زير 

ثير هر عنصهر بهر   تحقيقات اوليه نخان داد كه تن ا معيار متمايزكننده تأ: ها تجزيه و تحليل داده
مزيت رقابتي صنعت، عامل زنجيره عمودي است و لذا كليه عناصهر بهه ازاي ههر بعهد در طهول      

اند. نحوه امتيازبندي به اين ترتيب بود كه ميزان تعلق هر يهك از   زنجيره عمودي امتيازبندي شده
ز گروه خبره هاي صنعت از نظر شدت تأثير در خلق مزيت رقابتي ا عناصر به دست آمده از بررسي

 اند.  و مديران صنعت توسط ارسخنامه مورد سقال قرار گرفته

يافته، بهه صهورت همزمهان بهه      چنين با استفاده از تكنيك ديمتل، ابعاد و عناصر الگوي توسعه هم
انهد   ساز مورد آزمون قرار گرفته ترين عوامل مزيت بندي از مقثرترين و كليدي منظور ارائه يك رده

 هاي زير برداشته شده است:  بطه گامكه در همين را
از خبرگان در مورد شدت روابط ابعاد الگو به صهورت امتيهازدهي در قالهب جهداول       . ارسش8

 ماتريس 
 . ت يه ماتريس شدت نسبي حاكم بر روابط مستقيم 0
 . محاسبه ماتريس شدت نسبي موجود از روابط مستقيم و غيرمستقيم 2
 ها   . تنظيم جداول خروجي8

اي كهه از   انجام شده است. برنامهه  Expert Choiceيه مراحل فوق توسط برنامه رايانه اي كل
 اين توانايي برخوردار است كه روابط ميان ابعاد الگو را مورد آزمون قرار بدهد. 

ههاي جهداول    عنصهر كهه از يافتهه    26يادآوري اين نكته حائز اهميت است كه ارسخنامه شهامل  
اند مبناي درجهه تعلهق    ساز شناخته شده ر به عنوان برترين عناصر مزيتها و كخورهاي برت شركت

+ بوده است. به ايهن ترتيهب   2اي و با شدت  رتبه 2گانه الگو در يك مقياس  عناصر به ابعاد شش
تهر از آن بها يكهديگر از طريهق      عنصر در يك سط  اايين 26كه شش بعد الگو در سط  باالتر و 

جه تعلق هر عنصر در هر بعد سنجيده و به عناصر مربوط به هر بعد ارسخنامه به نسبت ويژگي در
 ايم.  دست يافته

توجه به اين نكته اهميت دارد كه به دليهل فخهردگي مطالهب از توضهي  الگهوي اهورتر و سهاير        
 دستاوردها اجتناب شده است.  

 هاي تحقيق  يافته

اهژوهش بهه اختصهار ارائهه      هاي حاصهل از  در چارچوب فرايند مطرح شده در روش تحقيق يافته
 گردد.  مي



 ا

 

  ...  كاربرد آن در و توسعه الگوي مزيت رقابتي اورتر

 استخراج عوامل و عناصر كليدي و متغيرهاي الگو در صنعت پتروشيمي جهان 

برمبناي روش تحقيق ضرورت داشت كه ابتدا الگوي انتزاعي اورتر در رابطه با صنعت اتروشيمي 
جداول مربوط بهه  تبديل به يك الگوي عيني شود به ترتيبي كه با اتكا به نتاي  آن امكان تنظيم 

هاي حاصل از تحقيقات انجام شهده در   ابعاد و عناصر الگوي دياموند فراهم گردد. و لذا ابتدا يافته
 (. 0صنعت اتروشيمي ج ان را مورد شناسايي قرار داديم )جدول شماره 

 
 . عناصر و ابعاد الگوي دياموند در صنعت اتروشيمي0جدول 

 شرح متغيرها ابعاد و عناصر
  مزيت رقابتي

A شرايط عوامل 

8- A انحصار در ظرفيت اااليخگاهي 

0- A خوراك ارزان 

2-A مواد اوليه كافي 

8-   A اي  هاي منطقه زيرساختNPC 

2-A زيرساخت فني 

6-  A ها توسعه ليسانس 

2-A نيروي انساني ماهر 

1-A بنيادهاي علمي 

2-A هاي مالي زيرساخت 

B شرايط تقاضا 

8- B ريزي شده تقاضاي برنامه 

0- B دست تقاضاي متنوع در اايين 

2- B دست تقاضاي ايهيده در اايين 

8- B عدم دخالت دولت 
2- B تقويم غيرمستقيم تقاضا 
6- B تقويت تقاضاي مبتني بر مقياس 

C صنايع مرتبط 

8- C انسجام عمودي باال 

0- C ريزي شده عرضه و تقاضاي برنامه 

2- C رايط اليگواوليش 

8- C هاي  تأسيس شركتSEF 

2- C - 

D ساختار رقابت 

8- D گيري متمركز دولتي در باالدست تصميم 
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0- D راهبردهاي تنوع 

2- D رهبري فني 

8- D تخويق نكردن رقابت 

2- D تخويق رقابت 

6- D هاي تمركز راهبرد 

E دولت 

8- E ريزي تا سط   برنامهSBUدر باالدست ها ازسوي دولت 

0- E ها ازسوي دولت در باالدست توسعه زيرساخت 

2- E اي دولت در باالدست حمايت تعرفه 

8- E جلوگيري از رقابت در باالدست 

2- E دست توسط دولت تقويت رقابت در اايين 

6- E دست قوانين ضد انحصار در اايين 

2- E دست حمايت از مالكيت معنوي در اايين 

1- E دست گذاري در نيروي انساني در اايين يهسرما 

2- E دست توسعه استانداردهاي كيفي در اايين 

F وقايع محتمل 

8- F فرايندهاي كاتاليتيك و مصرف انرژي 

0- F نوآوري در فرايندها 

2- F هاي بازيافت ب بود فناوري 

8- F هاي تجديداذير خوراك 

 
سهاز   مف ومي و دستيابي به عناصر ن ايي مزيهت  اذير كردن الگوي اين جدول با هدف آزمون

 صنعت ت يه شده است و حاصل اقدامات زير است: 
 بررسي مطالعه مربوط  -
 ها  استخراج يافته -
 مقايسه هر يافته با تعريف متغير اصلي الگو  -
 هاي حضوري(  اطمينان از تعلق يافته تحقيقاتي به بعد مربوطه در الگو )مصاحبه -
افته به جدولي حاوي ابعاد اصلي الگو و قرار دادن آن با عنوان عنصر مربوط بهه آن  انتقال ي -

 بعد 
 

 ارتباط زنجيره عمودي صنعت با ابعاد و عناصر الگوي دياموند 

گانه الگو را در خلهق مزيهت رقهابتي مهقثر      دهندگان ارتباط بين ابعاد شش خبرگان صنعت يا ااسخ
صنعت اتروشيمي ايران عناصر هر بعد بسته به اينكهه در مهورد    دانستند اما معتقد بودند كه در مي



 ا

 

  ...  كاربرد آن در و توسعه الگوي مزيت رقابتي اورتر

دستي آن تأثيرات متفاوتي را بر مزيت رقابتي بهر   هاي اايين باالدست صنعت مطرح شود يا بخش
گذارند. به عنوان نمونه عناصهر شناسهايي شهده بهراي بعهد دولهت از الگهوي ديامونهد، در          جا مي

ههاي   تمركز، جلوگيري از تخديد رقابت، توسهعه زيرسهاخت  ريزي م باالدست عناصري مانند برنامه
دست عناصري مانند تخهويق رقابهت، تخهويق تنهوع      اي و در اايين هاي تعرفه اي و حمايت منطقه

گذاري آموزشي، توسعه استانداردهاي كنهوني   ها، سرمايه گيري محصول، دخالت نكردن در تصميم
ابعاد، الگوي مف ومي از كارايي برخوردار ليكن  و تصويب قوانين ضد انحصار هستند. لذا در سط 

 بندي عناصر هر بعد برحسب زنجيره عمودي صنعت نياز بود. در سط  عناصر به تعديل و طبقه
 شود.  مخاهده مي 0يك نمونه از نحوه امتيازبندي در مورد دولتي در نمودار شماره 

نظر از اينكه مهورد اجهرا    مذكور صرفايم كه عناصر و عوامل  به اين نكته اساسي نيز توجه داشته
گردنهد و توسهعه    گيرند يا خير منب  خلق مزيت در كل صنعت اتروشيمي ايران تلقي مهي  قرار مي

شوند. با توجه به اين موارد تصوير كلي صنعت و سپس دياموند توسهعه داده شهده بهراي ههر      مي
 گردد.  بخش از صنعت ارائه مي

 
 ن. صنعت اتروشيمي ايرا0نمودار 
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 دست صنعت  ساز تفكيك شده برحسب باالدست و پايين ارائه جداول مزيت

هها برحسهب زنجيهره عمهودي صهنعت مهاده اوليهه الزم ج هت تخهكيل ديامونهد            حاصل بررسي
هايي كه در روش تحقيق  يافته و تجربي شده را فراهم آورد. اين جداول از طريق ارسخنامه توسعه

بندي عناصهر بهه    شود حاصل گرديده است. نحوه طبقه ي ياد مياز آن ا با عنوان ارسخنامه اكتخاف
ههاي صهنعت از نظهر     اين ترتيب بوده كه ميزان تعلق هر يك از عناصر به دست آمده از بررسهي 

دست صنعت از گروه خبهره مهورد    شدت تأثير بر خلق مزيت رقابتي به ترتيب در باالدست و اايين
بندي كليه عناصر در مهورد تمهامي ابعهاد     ريحي طبقهسقال قرار گرفته است و طي يك فرآيند تخ

 خروجي اين مرحله از تحقيق است.  8و  2شخگانه مدل صورت گرفته است. جداول شماره 
 

 . عناصري كه در باالدست صنعت اتروشيمي ايران منب  خلق مزيت رقابتي هستند2جدول 

 عناصر ابعاد مدل

 وضعيت عوامل

 خگاهي          هاي ااالي انحصار در ظرفيت -8

 خوراك ارزان واحدهاي توليد اايه -0
 وفور مناب  طبيعي                                                                 -2
 اي                                                                           هاي منطقه زيرساخت -8

 وضعيت تقاضا
 براساس نرم رشد NPCريزي شده توسط  مهتقاضاي برنا

 دست يا صنعت در ج ان                                                                     اايين

صناي  مرتبط و 
 حامي

 ها SBUتمركز و انسجام عمودي شديد از اااليخگاه تا توليد مواد اايه و  -8
 ها در دولتSBUتجمي  نقش عرضه و تقاضا تا سط   -0
 حفظ وضعيت انحصاري دولت در باالدست -2

ها و  راهبرد
 ساختار رقابت

 راهبرد رهبري هزينه  -8

 گيري                                 ساختارهاي سازماني متمركز در فرآيند تصميم -0

                  عدم تخويق رقابت و توسعه الگوهاي همكاري                                      -2

 هاي تمركز بر چند محصول خاص با سايز كاال  راهبرد -8

 دولت

 هاSBUگذاري تا سط   ريزي و سياست برنامه -8
 تخويق نكردن رقابت -0
 اي هاي منطقه توسعه زيرساخت -2
 اي هاي تعرفه حمايت -8

 كنترل عوامل مقثر بر تغيير وضعيت توسط دولت  احتماالت

 
 
 
 
 



 ا

 

  ...  كاربرد آن در و توسعه الگوي مزيت رقابتي اورتر

 دست صنعت اتروشيمي ايران منب  خلق مزيت رقابتي هستند عناصري كه در اايين .8جدول 

 عناصر ابعاد دياموند

 وضعيت عوامل

 ب بود فني                               -8
 هاي توليدي                      توسعه ليسانس -0

 نيروي انساني ماهر                             -2

 دهاي علمي مرتبط با صنعتايجاد ن ا -8

 توسعه ساختارهاي مالي و اطالعاتي  -2

 وضعيت تقاضا

 دستي تقاضاي متنوع صناي  اايين -8
 دستي تقاضاي ايهيده صناي  اايين -0
 ريزي تقاضا توسط دولت عدم دخالت در برنامه -2
بنهدي و   حمايت از گسترش صناي  مصرفي در بخش لهوازم خهانگي، بسهته    -8

 ل نقليه توسط دولت به طور غيرمستقيموساي

 صناي  مرتبط و حامي
 عدم انسجام و تمركز عمودي -8
 SEFهاي م ندسي ويژه يا  ايجاد شركت -0

 راهبردها و ساختار رقابت

 راهبرد رهبري فني -8
 هاي تنوع محصول و كيفيت راهبرد -0
 گيري ساختار غيرمتمركز تصميم -2
 المللي ر سطحي و بينبندي بازا هاي بخش راهبرد -8

 دولت

 تخويق رقابت -8
 تصويب قوانين ضد انحصار -0
 ها حمايت از مالكيت معنوي و ليسانس -2
 گذاري در توسعه نيروي انساني سرمايه -8
 توسعه استانداردهاي كيفي -2
 تخويق تنوع نيازها -6

                                ها كنترل عوامل مقثر بر تغيير وضعيت توسط بنگاه احتماالت

 

 ساز  مؤثرترين عوامل مزيت

آزمون ديمتل نخان داد كه تمركز بر ابعاد زير از الگوي دياموند در صهنعت اتروشهيمي ايهران بهه     
 شود.  ترتيب به خلق بيخترين مزيت رقابتي منجر مي

 باالدست صنعت 

 ، وقاي  احتمالي.  شرايط عوامل، نقش دولت، شرايط تقاضا، صناي  مرتبط، ساختار رقابت
 دست صنعت  پايين

شرايط تقاضا، ساختار رقابت، نقش دولت، صناي  مرتبط، شرايط عوامل، وقاي  احتمهالي. در ادامهه   
 كنيد.   را كه توضيحات فوق از آن استخراج شده است مالحظه مي 6و  2جداول شماره 
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 Results acc, to factors from A to F, M=UpStream. 2جدول 

Ranking 

of 

factors 

Acc to 

max 

sum of 

rows(r) 

Ranking 

of 

facfors 

Acc to 

max sum 

of 

columns(j) 

Ranking 

of 

factors 

Acc 

to 

(r+j) 

Ranking 

of 

factors 

Acc 

to 

(r+j) 

A 1.117 C 0.725 D 1.226 A 1.386 

B 0.413 B 0.512 C 1.118 E 1.128 

E 0.377 D 0.423 A 1.013 B 1.020 

C 0.280 E 0.316 B 0.672 D 0.572 

F 0.1 A 0 E 0.136 C 0.861 

D 0 F 0 F 0 F 0 
R= dispatchers 

(r-j), Positive = absolute dispatchers 

 
 Results acc, to factors from A to F, M=DownStream .6جدول 

Ranking 

of 

factors 

Acc to 

max 

sum of 

rows(r) 

Ranking 

of 

factors 

Acc to 

max sum 

of 

columns(j) 

Ranking 

of 

factors 

Acc 

to 

(r+j) 

Ranking 

of 

factors 

Acc 

to (r-

j) 

B 1.275 D 0.874 D 1.373 B 1.275 

D 0.581 C 0.579 B 1.282 C 0.122 

C 0.452 A 0.427 C 1.028 E 0.275 

E 0.1 E 0.312 A 0.376 D 0.361 

A 0 B 0 E 0.182 A 0.536 

F 0 F 0 F 0 F 0.539 
R= dispatchers 

(r-j), Positive = absolute dispatchers 
 

 گيري  بحث و نتيجه

دهد كه اصوالً شكل رقابت در باالدست صنعت انحصاري است و لهذا   هاي تحقيق نخان مي يافته
تواند در ابعهاد   وارد شدن به رقابت ج اني با تخويق رقابت در باالدست حداقل در حال حاضر نمي

دست صنعت هم مراحهل ابتهدايي رشهد خهود را      راي صنعت مزيت رقابتي به بار آورد. اايينملي ب
كند و لذا ماهيت اين دو حوزه از نظر رقابت متفاوت است. بررسي دقيق اين صنعت بهر   تجربه مي

است و  8مبناي الگوي دياموند هم نخان داد كه هر چند الگو از نظر ابعاد و عناصر اصطالحاً جام 
دهنده هر بعد در طول زنجيره  دهد اما عناصر تخكيل موارد مقثر بر خلق مزيت را اوشش ميكليه 

يابد كه اجراي اين روش  عمودي صنعت تغيير ماهيت داده و هر بار يك يا چند عنصر اهميت مي
 مستلزم ت يه اروفايل صنعت نيز بوده است. 

                                                 
1. Exhaustive 



 ا

 

  ...  كاربرد آن در و توسعه الگوي مزيت رقابتي اورتر

گانه از كارآيي كافي برخهوردار   عاد ششبه عبارت ديگر مدل دياموند در باالترين سط  آن يعني اب
دهنده هر بعد امكان تعدد و تفاوت عناصر اوالً از يك صنعت به  است اما در بخش عناصر تخكيل

صنعت ديگر و ثانياً از يك كخور به كخور يا ناحيه ديگر وجود دارد و اين چيزي نيست كه اهورتر  
 اي داشته باشد.  مستقيماً به آن اشاره

اي  دسته از صنايعي كه از نظر ساختاري يكي از ابعاد ساختار صنعت از اهميت برجستهدر مورد آن 
برخوردار است مانند صنعت اتروشيمي در ايران، عناصر الگوي دياموند در طول زنجيهره عمهودي   
صنعت ممكن است ماهيتًا دچار تغيير نقهش گردنهد. بهراي م هال عهاملي ماننهد نقهش دولهت در         

توانهد   دست صنعت نمي يمي ايران داراي همان وزن و خصوصيات در اايينباالدست صنعت اتروش
باشد كه اين اديده ما را به طراحي دياموندهاي متمهايزي كهه تعهامالت متفهاوتي را در زنجيهره      

دهد كه چگونه عناصر تحليهل   كند. اين مسأله نخان مي آورند هدايت مي عمودي صنعت اديد مي
اورتر مانند تحليل اهن  نيهرو و تحليهل زنجيهره ارزش در تهدوين       هاي قبلي تفكر موجود در حلقه

قالب مف ومي دياموند مورد غفلت قرار گرفته و به ارزش نظري الگهوي اخيهر خدشهه وارد شهده     
است. در تحقيق حاضر براي رف  اين نقيصه ابعاد در كل زنجيره عمودي ثابت اما عناصر به شكل 

انهد كهه در تكامهل     بنهدي شهده   يير ماهيت آن ا مجدداً طبقهه اويا و متحرك و با در نظر گرفتن تغ
 گردد.  ديدگاه ما از مقوله مزيت رقابتي در سط  ملي گامي به جلو محسوب مي

 

 
 (Managed diamond). دياموند صنعت اتروشيمي در باالدست 2نمودار 
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 (Self-reinforced diamond)دست  . دياموند صنعت اتروشيمي در اايين8نمودار 

 
مضاف بر نكات فوق اين مسأله به اثبات رسيده كه كاربرد دياموند به طور مجزا از مراحهل قبلهي   

ساز است، به ايهن   آن يعني تحليل ساختاري صنعت و نظريه زنجيره ارزش از نظر عملياتي مخكل
دهنده  معني كه عناصر قابل شناسايي در هر بعد بدون تحليل ساختاري صنعت و ان  نيروي شكل

 اذير نيست.  به آن اصوالً امكان
دهد كه عوامهل   بررسي تأثير متقابل عناصر و ابعاد الگو به صورت بازخوردي و همزمان نخان مي

تقاضا، ساختار رقابتي و صناي  مرتبط به ترتيب بيخترين تأثير را از ساير ابعاد مانند شرايط تقاضا و 
، بعد شرايط تقاضاست و در همه موارد عامل ترين عنصر در شبكه كنند و كليدي دولت دريافت مي

 دولت داراي نقش بينابيني است.  
چنين ابعاد توجه به روابط ميان آن ا با استفاده از تكنيك ديمتهل مهورد آزمهون قهرار گرفتهه و       هم

 نتاي  زير به دست آمده است. 
 بيخترين عوامل تأثيرگذار در باالدست صنعت؛ شرايط عوامل، دولت و تقاضاست. 

 دست صنعت؛ تقاضاست.  بيخترين عوامل تأثيرگذار در اايين



 ا

 

  ...  كاربرد آن در و توسعه الگوي مزيت رقابتي اورتر

سهاز   دهنده مقثرترين عوامل مزيت ها به دست آمده است كه نخان چنين نتاي  زير از اين يافته هم
 در صنعت اتروشيمي ايران است. 

دست صنعت تقريباً عاملي مقثر است و فقط بر  . عامل تقاضا هم در باالدست و هم در اايين8
 شود.  دست افزوده مي ت تأثير آن در اايينشد
. ضمن حركت از باالدست صنعت از اهميت شرايط عوامل كاسته و به اهميت و تأثيرگذاري 0

 شود.  عواملي مانند صناي  مرتبط و ساختار رقابت افزوده مي
دهنده آن  . نقش دولت در خلق مزيت رقابتي در باالدست صنعت و يا اتكا به عناصر تخكيل2

 كننده و حمايتي است.  دست صنعت يك نقش تس يل تر است، نقش دولت در اايين برجسته
گيري اصلي  دهد كه ج ت دهنده هر بعد و محتواي آن نخان مي . توجه به عناصر تخكيل8

تواند در دو بخش اصلي صنعت اتروشيمي ايران متفاوت  ها با تأكيد چگونه مي گذاري سياست
 باشد. 

 بنابراين: 
ي دياموند اورتر در صنعت اتروشيمي ايهران كهاربرد دارد مخهروط بهه اينكهه مهدل مهذكور        الگو

يافته و در قالب دو مدل با عناصر متفاوت ارائه شود كه اين موضوع براي اولين بار در ايهن   توسعه
دهد كه تأثير ابعاد يها عوامهل    تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است، و بعالوه نتاي  حاصله نخان مي

 دست صنعت متفاوت است.  ساز در باالدست و اايين مزيت
 

 هاپيشنهاد

طور كه ديديم اين تحقيق دو رويكرد را ايش روي ن اده است، اول نقد الگويي كه نتاي  به  همان
تهر   كند كه الگو به منظور كهاربردي  رساند و تأكيد مي دست آمده انتزاعي بودن آن را به اثبات مي

هاي كمي بسياري را داراست و دوم اينكه در صنايعي كهه در آن   ه و آزمونكردن آن قابليت توسع
اديده انسجام عمودي از اهميت بااليي برخوردار است هر يك از ابعاد و عناصر مدل در طول اين 

دهند و به همين دليل  هاي مختلف خواص متفاوتي را نخان مي ها و زمان زنجيره از خود در مكان
 گردد:  اي در تحقيقات آتي ايخن اد مي شناسي دو مرحله وشبراي آزمون الگوي ر

 مرحله اول 

ترين عوامهل در   اي الگوي دياموند براي يافتن م م هاي بازخوردي و ارتباطات شبكه اعمال آزمون
 شبكه دياموند. 

سازد. از طهرف ديگهر بهه جامعيهت      اذير مي اجراي اين روش كاربرد الگو را در كليه صناي  امكان
آورد. به عبارت ديگر كاربرد تحليل ان  نيهرو   ر براساس روش مندي اورتري لطمه وارد نميعناص

و براساس آن تحليل زنجيره ارزش تا سط  ت يه اروفايل صنعت و الگوي ديامونهد را بهه عنهوان    
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شناسهي در   دهد، لذا تعميم ايهن روش  حلقه ن ايي تحليل با يكديگر در يك كل منسجم ايوند مي
 شود.    ديگر ايخن اد ميمورد صناي
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