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 مقدمه .1

و در  پذيری استبرخورداری از قدرت رقابت ،امروزهای موفق های شرکتيکی از ويژگی
-قدرت رقابت های ناموفق، عدم برخورداری از اين ويژگی است.بارز شرکت نشانهعین حال 

 ،در عین حال و گیردمی های جديد در مورد آن نشاتاز داشتن ديدگاه ،بیش از هر چیز ،پذيری
توجه  د. بايکند میپذيری ايجاد رقابت یها شاخصتغییرات چشمگیری در  ،بستر محیط و زمان

توانند کاربرد دائمی يابند که بقدر پذيری میاز رقابت هايیها و چارچوبداشت که تنها تئوری
در  .]06[ پذير باشند مديريتی و تغییرات محیطی انعطاف فرآيندهایبا  جهت سازگاری در کافی
 کان به دست آوردن موقعیت مناسب وپذير بودن به معنای اماقتصاد جهانی شده، رقابت يک

 پذيریالمللی است. در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابت پايدار در بازارهای بین
های بخش گذاران سطوح مختلف )کشور، صنعت و شرکت( درموضوعی مهم در بین سیاست

 .]61[ شودمختلف دنیا تلقی می
اين  باشد. يکی از ارکانپذيری میبتاز جمله مشکالت مهم امروز صنعت کشور عدم رقا

ارتباط  پذيری است. همچنینمشکل عدم وجود يک رويکرد مشخص بمنظور افزايش رقابت
 وجود دارد هاپذيری يک کشور و توان رقابتی بنگاهمستقیمی بین افزايش توان رقابتی يا رقابت

دی، خالء موجود در اين سعی دارد تا با ارائه يک رويکرد جامع و کاربر حاضرپژوهش  .]06[
گذاران در سطح بنگاه، صنعت و کشور کمک کند کرده و به مديران و سیاستشناسايی را  زمینه

-پذيری خود، استراتژیتا به موقعیت رقابتی بنگاه يا صنعت خود پی برده و برای افزايش رقابت

 ريزی نمايند.پی های مناسبی را
پذيری در سطح به منظور محاسبه امتیاز رقابتهدف اصلی اين پژوهش، ارائه چهارچوبی 

کاربردی بودن  ،های گازداربنگاه است که با استفاده از يک مطالعه موردی در صنعت نوشیدنی
 گردد که عبارتند از:نیز تعقیب می فرعی. در کنار اين هدف، سه هدف يداين روش آزمون گرد

ی هاابتی موجود در صنعت نوشیدنیاستفاده از مدل رقابتی پورتر برای تعیین عوامل رق -0
 ؛گازدار

برای محاسبه ضرايب اهمیت عوامل رقابتی  ایاستفاده از تکنیک فرآيند تحلیل شبکه -6
 ؛ی گازدارهاموجود در صنعت نوشیدنی

 .های زبانیسازی متغیر ز منطق فازی برای کمیاستفاده ا -9
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 تحقيق نظری و چارچوب . مباني2

عنوان  را به پذيریرقابت ]61[ 0اسکاتپذيری ارائه شده است. تعاريف متعددی از رقابت
رويارويی با  های ضروری جهتتی برابر با رقبا و ايجاد سرمايهتوانايی افزايش درآمدها با سرع

پذيری بدين شرح رقابت تری ازتعريف جامع]60[ 6کند. پیس و استفانها در آينده تعريف میآن
محافظت ، ماندگاری در کسب و کاربه معنی توانايی سازمان در جهت  پذيری: رقابتکنند ارائه می

 باشد.ها در آينده میها، و تضمین شغلسرمايه های سازمان، بدست آوردن بازگشتاز سرمايه
بسیاری از محققان به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است  پذيری سازمان از سویرقابت

پذيری به عنوان مفهومی چند بعدی نگريسته و آن را در سطح تنیز به رقاب ]09[ 9آکیموا. ]01[
پذيری در سطح بنگاه رقابتدارند نیز بیان می ]6[مهرگان و همکاران  کند.سازمان تعريف می

ها بیشتر از رقبا و بازاريابی محصوالت و فروش آن تواند بعنوان توانايی بنگاه در طراحی، تولیدمی
 .شود تعريف

-یقرار م ید بحث و بررسرصنعت و شرکت مو ،یکشور اي یدر سه سطح مل یريپذرقابت
مورد توجه قرار  زین یللمالنیب اي یدر سطح جهان یريپذها، رقابتدگاهياز د ی. در برخ]66[ ردیگ

گیری توان رقابتی شرکت و تجزيه و تحلیل سطح رقابت در صنعت و اندازه .]6[ گرفته است
های متعددی برای تجزيه و . ابزارباشد میمديران ارشد مورد توجه ده که رقبا، از جمله مسائلی بو

 اند. ريزی استراتژيک معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفتهتحلیل محیط و برنامه
کلی دو رهیافت اساسی در مورد درک و شناخت محیط رقابتی يک شرکت وجود طور به 

که از  ]69[. طبق نظر مايکل پورتر ]09[منابع و رهیافت مبتنی بر  1دارد: رهیافت موقعیتی
ی رقابتی ری هر بنگاه وابسته به پنج نیروپذيپیشگامان نظريه موقعیتی به شمار می رود، رقابت

زنی واردان، قدرت چانهها عبارتند از تهديد تازهموجود در صنعت آن بنگاه است. اين نیرو
ها و تهديد کاالهای جايگزين. دت رقابت بین بنگاهگان، شکنندهزنی تامینخريداران، قدرت چانه

مشغول  تیدر آن به فعال بنگاهکه  یبه تناسب صنعت ی،رقابت یروهایاز ن کيهر  ،مدل نيدر ا
 نيا نیتعامالت و قدرت مشترک ب نيو در واقع، ا گذاردیم ریتاث موجود است، در رقابت

پذيری يک بنابراين برای محاسبه سطح رقابت. ]1[ کندیم یکه رقابت را در بازار معن روهاستین
بنگاه بر مبنای مدل پورتر، بايد از تکنیکی استفاده کرد که قادر به محاسبه تعامالت موجود بین 

قادر به ، تکنیکی است که 1فرآيند تحلیل شبکهنیروهای رقابتی موجود در بازار باشد. روش 
 برقرار است. ها آنای بین کهتجزيه و تحلیل عناصری است که روابط تعاملی و شب

                                                 
1 . Scott 
2 . Pace & Stephan 

3 . Akimova 

4 . Position Approach 
5 . Analytic Network Process (ANP) 
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 است، 0تعمیم يافته روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی که ایروش فرآيند تحلیل شبکه
 بر پايینی سطوح که مواردی در. شد مطرح میالدی 0339 سال در 6ساعتی توسط بار اولین

 ديگر ستند،نی هم از مستقل دارند، قرار سطح يک که در عناصری يا و گذارند اثر بااليی سطوح
روش فرآيند  ساعتی، دلیل، همین روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرد. به از تواننمی

 از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی است، تریکلی اين روش، شکل کرد. مطرح را ایتحلیل شبکه
 تصمیم مختلف بین سطوح ترپیچیده روابط نتیجه در و ندارد نیاز آن مراتبی سلسله ساختار به اما
 نظر در را هاگزينه و معیارها و بازخوردهای میان تعامالت و دهدمی نمايش ایشبکه صورت به را

زمینه در آن کاربرد اما. ندارد ایگسترده یموضوع ادبیات و ،بوده جديد نسبتاً روش اين .گیرد می
 .]1[است  گسترش در حال سرعت به مختلف های

را با انجام  هاتياولوی سلسله مراتب لیتحل نديای و هم فرآشبکه لیتحل ندياگر چه هم فرآ
تفاوت آن است که  نیاول وجود دارد. ها آن انیم يیهاتفاوت کنند،یاتخاذ م یزوج ساتيمقا
 لیتحل ندياست، چرا که فرآ ایشبکه لیتحل ندياز فرآ یحالت خاص یسلسله مراتب لیتحل نديفرآ

( را در یبرون یای )وابستگخوشه انیم و (یدرون یای )وابستگدرون خوشه ی، وابستگای شبکه
دارد. به طور  یرخطیساختاری غ ،ایشبکه لیتحل نديتفاوت آن است که فرآ نی. دومردیگینظر م

و  هيسو کيای است که رابطه رییگمیتصم چارچوب ،یسلسله مراتب لیتحل نديمدل فرآ یکل
به  ازییای نشبکه لیتحل ندي. در عوض، فرآردیگیظر من در میسطوح تصم انیرا م یسلسله مراتب

 ی( تفاوت ساختار سلسله مراتب0. شکل )]00،  1[ عمودی ندارد وی سلسله مراتب داًیساختار اک نيا
 .دهدی( را نشان میرخطی)غ ( با ساختار شبکهی)خط

 

 
 .]00[ ایبا ساختار شبکه یتفاوت ساختار سلسله مراتب. 0 شکل

                                                 
1 . Analytic hierarchi process (AHP) 
2 . Saaty 



 11                                                                                                           ها پذيری بنگاه اندازه گیری رقابت

 که تاکنون ای گیری چند معیارهترين روش تصمیمتوان کاملرا می ایل شبکهفرآيند تحلی
قسمت انجام مقايسات زوجی  ،دارد مشکل اساسی که در اين مدل وجود ، نامید.ارائه شده است

نیز وجود دارد از آن جهت است که يک که در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی  اين مشکل .باشد می
های گیریتصمیم نبوده و در بسیاری از دهی مواجههای دقیق نظربا حالت همواره ،گیرندهتصمیم

گیری زوجی تصمیم توانند با قطعیت در مورد مقايساتگیرندگان نمیتصمیم دنیای واقعی،
، قطعیبرای حل اين مشکل و در نظر گرفتن حاالت غیر در اين تحقیق ،. بر اين اساس]3[نمايند

 توسعه داده شده است.، مدلی ترکیبی با استفاده از منطق فازی
 کيت در  0یشت خب یريپتذ  به محاسبه سطح رقابتت  یدر پژوهش ]09[و همکاران  رنيداقدو

 یو منطتق فتاز   یاشبکه لیتحل نديفرآ فندر مدل خود از  ها آنپرداختند.  هیدر ترک یدیتول واحد
صتنعت متورد نظتر را     یتعوامتل رقتاب   نيمهمتتر  ها آنانجام شده،  یهالیاستفاده کردند. با تحل

را جهت  یشنهاداتینعت پرداخته و پص نيمزبور در ا واحد یقدرت رقابت یمحاسبه کرده و به بررس
 ارائه کردند. یدیواحد تول نيا یريپذ تببهبود رقا

نیز در پژوهشی ديگر، بته شناستايی و بررستی عوامتل رقتابتی در چنتدين        ]69[ 6يانگ لی
هتای  در يک صنعت و نوآوری حاضرهای پذيری شرکترقابت صنعت پرداخته و رابطه بین سطح

مود. نتايج اين تحقیق نشان داد کته در صتنايعی کته دارای    نايجاد شده در آن صنعت را محاسبه 
هتای فعتال در   پذيری شرکتآوری و خالقیت بیشتری در زمینه تکنولوژی هستند، سطح رقابتنو

 دار بیشتر است.ای معنا آن صنعت به گونه
 در يکتی ديگتر از   ایفرآينتد تحلیتل شتبکه    فتن درپژوهش خود از  ]01[و همکاران  9چنگا

استفاده نمودند. در انتخاب يتک   1های مديريت استراتژيک يعنی انتخاب شريک استراتژيکزمینه
کديگر شريک استراتژيک، بايد عوامل متعددی مد نظر قرار گرفته شود که اين عوامل مستقل از ي

نشان دادند که با استفاده از ايتن   ها آنباشند. بنابراين های متقابل میدارای وابستگینبوده و گاه 
 توان به نتايج بهتر و دقیقتری دست يافت.می فن

در پژوهشی با استفاده از ديدگاه وابستگی به منابع و مدل پورتر به  ]61[و همکاران  1ريواردا
های اطالعتاتی پرداختته و بتا    آوریصنايع فن های فعالتجزيه و تحلیل محیط رقابتی در شرکت

 هتا  آن. هتا را بررستی کردنتد   های رقابتی در اين گونه محیطاثربخشی استراتژی ها،توجه به يافته
هتای رقتابتی   ها و استتراتژی آوری شرکتی و سودگانه پورتر بر کاراي اثرهای متقابل نیروهای پنج

که در صنعت مورد بررستی، شتدت رقابتت، تهديتد      بودبه کردند. نتايج نشانگر اين را محاس ها آن

                                                 
1 . Sectoral Competititon Level (SCL) 
2 . Yang Lee 

3 . Chenga 

4 . Strategic Partnering 
5 . Rivarda 
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های  شرکتکاالهای جانشین و قدرت چانه زنی خريداران بیشترين تاثیر را بر کارايی و سودآوری 
 مورد بررسی داشتند. 

در پژوهش خود که به صورت مطالعته متوردی در شترکت ستهامی      ]3[صحت و همکاران 
ايتن   ضتعف و  تحلیل نقاط قوت ای دريند تحلیل شبکهآفر فنبیمه ايران انجام گرفت به کاربرد 

های موجود در صنعت بیمته در فرآينتد متديريت استتراتژيک     و تهديدها فرصت شرکت و بررسی
بته   ،ای با مقايسه دو رويکرد فرآيند تحلیل سلسله مراتبی و فرآيند تحلیتل شتبکه   ها آنپرداختند. 

دلیتل ايتن امتر را     هتا  آن کنتد. تری را تولیتد متی  رويکرد دوم جواب دقیق که نداين نتیجه رسید
 بر شمردند. SWOTوابستگی بین عوامل موجود در ماتريس 

 را متدلی  ،با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاريافتهدر پژوهشی  ]06[مهرگان و همکاران 
شترکت صتنايع   ايتن متدل را در    هتا  آنتوستعه دادنتد.    پذيری در سطح بنگاهبرای بررسی رقابت

اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در  با سه جزء ها آناجرا نمودند. مدل  پتروشیمی ايران
مشتخص شتد کته تتوان      ،شد. طبق نتايج کسب شده بازار و توان خالقیت و نوآوری توسعه داده

به عبتارت ديگتر    ،باشد می رقابتی شرکت صنايع پتروشیمی ايران بیش از هر چیز وابسته به منابع
 بوده است.رويکرد مبتنی بر منابع ورودی بنگاه  ؛يکرد اين شرکترو

اندازه گیتری تتوان رقتابتی شترکت ملتی      نیز در پژوهشی ديگر به  ]01[صفری و همکاران 
در پژوهش ختود بته ماننتد     ها آنپرداختند.  های بیزيناستفاده از شبکه صنايع پتروشیمی ايران با

ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار  منابعزئی شامل پژوهش مهرگان و همکاران از مدل سه ج
. سپس با استتفاده از  استفاده کردندبنگاه  گیری توان رقابتیبرای اندازه، و توان خالقیت و نوآوری

 دادند.مورد بررسی قرار  را مدل های بیزين، اينکنیک تحلیل عاملی و مدلسازی شبکهت

پتذيری در ستطوح ملتی و    کلی رقابت ضمن بررسی نیز در پژوهشی ]0[آقازاده و همکاران 
محتوايی و  هایرويکرد ضمن بررسی ها آن. ندصنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه پرداخت

دو را بته  پذيری بنگاه های رقابتمولفه و پرداخته پذيری رقابت ازجنبه سوم  به شناسايی ،يندیآفر
 .کردندبندی یرگذار دستهتاثهای مولفه دهنده و تشکیلهای مولفه نوع

 

    تحقيق شناسي روش. 3

تحقیق  است. پیمايشی -اين پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة پژوهش توصیفی
 0933در ستال   است کته اصفهان در زمزم های گازدار ردی شرکت تولید نوشابهومطالعه محاضر 

ارشد و کارشناسان شرکت مورد بررسی تیمی از مديران  ها دادهآوری جهت جمع انجام شده است.
شترايط رقتابتی شترکت     ها واز صنعت نوشیدنی ارشناسیاين تیم اطالعات ک اعضاءتشکیل شد. 

متشکل از مدير عامل، مدير فروش، مدير بازاريتابی و هفتت   نفره  09. اين تیم مورد مطالعه دارند
 بود.کت مورد مطالعه شرنفر از کارشناسان فروش و سه نفر از کارشناسان بازاريابی 
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مراجعته بته    ای نظیرآوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه جمع همچنین برای
 های اينترنتی استفاده شده است.و سايت کتب و مجالت علمی

در اين پژوهش، مدل رقابتی پورتر، به عنوان مدل پايه و پنج نیروی رقتابتی ايتن   . مدل پژوهش
ای فرآينتد تحلیتل شتبکه   اند. همچنین جهتت   های اصلی در نظر گرفته شدهیارمع مدل به عنوان

 هتا در  را به لحاظ سادگی و کاربرد باال انتخاب کرديم. محاسبه وزن ]03[ 0مدل میخايلوف ،فازی
 lij و uij، mijو  ام jوزن شاخص  wj سازی زير است که در آن اين مدل، مستلزم حل مساله بهینه

که در ادامه متورد بحتث قترار گرفتته      است ها شاخصط به جدول فازی مقايسه اعداد فازی مربو

 دهنده سازگاری مقايسات زوجی است.نشان نیز*مقدار مثبت  .است

 

(0) 

                            

جتی  زو ستات يختود بترای انجتام مقا    یذهن هایيیو توانا هایستگياگر چه افراد خبره از شا
و تحلیتل   یسلستله مراتبت   لیت تحل ندينکته توجه داشت که فرآ نيبه ا دياما با ند،ينمایم استفاده
را بطتور کامتل نتدارد. بته عبتارت بهتتر،        یسبک تفکر انسان انعکاس قراردادی، امکان ایشبکه

و  دارد یو بعضاً مبهم انستان ی زبان حاتیبا توض شترییسازگاری ب فازی، هایاستفاده از مجموعه
بلنتد   ینیبشیاعداد فازی( به پ رییهای فازی )بکارگبا استفاده از مجموعه که بهتر است نيبنابرا

 نيت اعتداد متورد استتفاده در ا    کته يی . از آنجا]9[ پرداخت یواقع اییدر دن رییگمیتصم مدت و
 لیت تحل نتد يهتای فتازی متورد استتفاده در روش فرآ    اسیهستند، لذا مقی مثلث فازی اعداد ،روش
 .اندنشان داده شده يکفازی در جدول  ایشبکه

 تبديل مقیاس زبانی به مقیاس فازی .0جدول 

 مقياس فازی مثلثي مقياس زباني
(l,m,u) 

 مقياس فازی مثلثي معکوس
(l,m,u) 

 (0،0،0) (0،0،0) کامالً برابر

 (11/1، 0،  6) (1/1، 0، 1/0) تقريباً برابر

 (1/1، 11/1، 0) (0، 1/0، 6) کمی مهمتر

 (1/1، 1/1، 11/1) (1/0، 6، 1/6) مهمتر

 (99/1، 1/1، 1/1) (6، 1/6، 9) بسیار مهمتر

 (63/1، 99/1، 1/1) (1/6، 9، 1/9) کامالً مهمتر

                                                 
1 . Mikhailov 
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بنتدی و   ی ماتريستی بترای اولويتت    پرسشتنامه های مدل تحقیق بتا  داده. ها دادهابزار گردآوری 
اول  پرسشتنامه . شدآوری جمعیص وضعیت رقابت ی ديدگاه سنجی برای توانايی تشخ پرسشنامه

 نيتتمتتورد استتتفاده در ا یهتتامعیتتار ستتنجید. را هتتای رقتتابتی صتتنعتضتتريب اهمیتتت معیتتار
های اصتلی در نظتر   معیار پنج نیروی رقابتی مدل رقابتی پورتر به عنوان ،)پرسشنامه اول(پژوهش

هتای  فعال در صتنعت نوشتیدنی   و نظر کارشناسان ]09[ گرفته شده و با توجه به ادبیات موضوع
پس از تايید روايی پرسش نامه توستط   .مناسب انتخاب شدند هايی شاخص، برای هر معیار، گازدار

در متدل   *کارشناسان، پايايی آن نیز در مرحله تجزيه و تحلیل داده ها، با مثبت شتدن مقتدار   
در متدل پتژوهش را   ی مربتوط  ها شاخصها و معیارشماره دو جدول ، تايید شد. ]03[ میخايلوف
 دهد.نشان می

 مورد استفاده در مدل پژوهش یها شاخص. معیارها و 6جدول 
 شاخص معيار

 (C1) های رقباتوانايی رقبا

Competitors قدرت رقابتی رقبا (C2) 
(C) سرعت رشد بازار (C3) 

 (C4) شرايط افزايش ظرفیت تولید 

 (PE1)های ثابت های سرمايه گذارییويژگ واردانتازه

Potential Entrants اهمیت صرفه جويی نسبت به مقیاس (PE2) 
(PE) های موجودوفاداری مشتريان به برند (PE3) 

 (PE4) واردانهای موجود به ورود تازهواکنش سازمان 

 (SP1)هزينه کاالهای جانشین برای مشتريان  کاالهای جانشین

Substitute Products  قیمت کاالهای جانشین(SP2) 
(SP)  کیفیت کاالهای جانشین(SP3) 

 (SP4) جايگاه محصوالت اصلی در نمودار چرخه حیات کاال 

 (B1)درجه شدت رقابت در بازار  خريداران

Buyers شرايط جايگزينی کاالهای اصلی برای ديگر محصوالت (B2) 
(B) شان ها به مشترياندرجه وفاداری سازمان(B3) 

 (B4) تعداد مشتريان برای محصوالت اصلی 

 (S1) شدت رقابت در بازار تهیه کنندگان کنندگانتهیه

Suppliers کنندگان موجود ها به تهیهدرجه وفاداری سازمان(S2) 
(S)  شرايط جايگزينی محصوالت تهیه شده با ديگر محصوالت(S3) 

 

با رويارويی  را هنگاممورد مطالعه  بنگاههای انايیو تو ويژگیهای  دادهدوم  پرسشنامهبا 
خواست از تیم مديريتی در ،بنگاهپذيری برای محاسبه امتیاز رقابت شد.آوری  محیط رقابتی جمع

با استفاده از سواالتی نظیر  ها اين شرکت را در هر کدام از شاخص پذيری رقابتشد تا 
مقايسه و نظر خود را درباره آن اعالم کنند.  «های رقبای شرکت شما در چه حد است؟ توانايی»
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اعالم و سپس با استفاده از  یار کم تا بسیار زيادساز ب ای لیکرت اين نظرات در طیف پنج نقطه
اين عبارات زبانی به امتیاز تبديل شدند. اين نظرات و مقادير کمی معادل آن در جدول  سهجدول 

 نشان داده شده است. هفت
 های زبانییر. ارزش متغ9جدول 

 ارزش مثبت شاخص منفي شاخص

 0 بسیار زياد بسیار کم

 91/1 زياد کم

 1/1 متوسط متوسط

 61/1 کم زياد

 1 بسیار کم بسیار زياد

. مرحله اول شامل مطالعه ه استپژوهش حاضر در سه مرحله اجرا شد. ها روش گردآوری داده
بتی بر مبنای مدل پورتر و عوامل رقا موضوع و مصاحبه با کارشناسان و تعیین مبانی نظری

مرحله، برای  اين درشد و آغاز دهی به مدل پژوهش است. بعد از تايید مدل، مرحله دوم ساختار
، تیمی متشکل از مديران ارشد و ی گازدارهاتجزيه و تحلیل محیط رقابتی صنعت نوشیدنی

ها تشکیل شده و یدنیو آشنا به محیط رقابتی صنعت نوش مورد مطالعهکارشناسان شرکت 
فرآيند تحلیل  روشبا استفاده از ها پرسشنامهاين . شدتوزيع  ها آنشماره يک میان  پرسشنامه

. در شدندای، تجزيه و تحلیل و ضريب اهمیت عوامل رقابتی موجود در صنعت محاسبه شبکه
ها باره ويژگیدر ها آنشماره دو میان اعضای تیم توزيع شده و از  پرسشنامهنهايت و در گام سوم، 

شد. با استفاده از منطق  ها دادههای شرکت در زمینه رويارويی با محیط رقابتی، کسب و توانايی
، تبديل به امتیاز شده و با ترکیب با ضريب ی ماتريسی پرسشنامهفازی، متغیرهای زبانی در اين 

. مراحل انجام آمدبه دست  پذيری بنگاه در اين محیطاهمیت عوامل رقابتی محیطی، امتیاز رقابت
 به تصوير کشیده شده است.دو پژوهش در شکل 

 های پژوهش و یافته هاتحليل داده. 4

ها و گذار بر صنعت نوشیدنیعوامل تاثیردرخصوص  های حاصل از پرسشنامه اول داده
 به نمايش در آمده است. چهارهای اين شرکت در برخورد با اين عوامل، در جدول  ويژگی

 هاگذار بر صنعت نوشیدنی. نتايج مقايسه بین اهمیت عوامل تاثیر1ل جدو
  رقبا واردانتازه کاالهای جانشین خريداران گان کنندهعرضه

 رقبا کامالً برابر بسیار مهمتر بسیار مهمتر کامالً مهم بسیار مهمتر

 واردانتازه  کامالً برابر   

 کاالهای جانشین  تربسیار مهم کامالً برابر کمی مهمتر مهمتر

 خريداران  بسیار مهمتر  کامالً برابر بسیار مهمتر

 گانکنندهعرضه  مهمتر   کامالً برابر
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 مراحل انجام پژوهش .6شکل 

در اين جدول درجه اهمیت عوامل سطری با عوامل ستونی مقايسه شده است. به عنوان 
دهد که از نشان می «بسیار مهمتر»واردان عبارت مثال در محل تالقی سطر رقبا با ستون تازه

واردان های گازدار عامل رقبا بسیار مهمتر از عامل تازهديد تیم کارشناسی، در صنعت نوشیدنی
توضیحات زبانی به اعداد فازی تبديل شدند. نتايج فازی شده اين  يکتفاده از جدول است. با اس

اين جدول نسبت به قطر قرينه نشان داده شده است.  پنجمقايسه اهمیت عوامل رقابتی در جدول 
 قرار خواهد گرفت.اعداد فازی معکوس  آنهای خالی که در محل است
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 ها گذار بر صنعت نوشیدنیعوامل تاثیرسازی مقايسه بین اهمیت فازی .1جدول 

  رقبا واردانتازه کاالهای جانشین خريداران کنندهگانعرضه
(9 ،1/6 ،6)  رقبا (0،0،0) (6، 1/6، 9) (6، 1/6، 9) (1/6، 9، 1/9) 

 واردانتازه  (0،0،0) (99/1، 1/1، 1/1) (99/1، 1/1، 1/1) (1/1، 1/1، 11/1)

 کاالهای جانشین   (0،0،0) (0، 1/0، 6) (1/0، 6، 1/6)

 خريداران    (0،0،0) (6، 1/6، 9)

 گانکنندهعرضه     (0،0،0)
 

ی هتا  شاخصای فازی الزم است تا وابستگی در ادامه برای اجرای مدل فرآيند تحلیل شبکه
پذيری با يکديگر تعیین شود. با مراجعه به ادبیات موضوع و همچنین بتا مشتورت بتا تتیم     رقابت
تعیتین و تايیتد گرديتد. ستپس بتا       چهاربه يکديگر مطابق شکل  ها شاخصاسی، وابستگی کارشن

بته يکتديگر، متاتريس مقايسته زوجتی و متاتريس        ها شاخصارزيابی مقدار وابستگی هر کدام از 
مدل فرآينتد   پنججدول  های دادههمچنین با استفاده از  محاسبه شد. (B) هامعیارمقادير وابستگی 

 بيبردار ضرااجرای اين مدل، ی  فزار لینگو ساخته شده و در نتیجهفازی در نرم ا ایتحلیل شبکه
  هر يک از عوامل رقابتی محاسبه شد. برای (W) فازی یسلسله مراتب لیتحل نديفرآ

 
 ها به يکديگرمعیاروابستگی  .1شکل 

 بيبردار ضرادر  (B)ها با ضرب ماتريس وابستگی معیاررا  ارهایمعهای وزن توانیاکنون م
به تصوير کشیده شده  پنجمحاسبه کرد. نتايج در شکل  (W) فازی یسلسله مراتب لیتحل نديفرآ

 است. 
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تحلیل فرآيند  ات زوجی تشکیل و مطابق مدليسماتريس مقا ،برای هر معیار ،در ادامه
برای  فازی یسلسله مراتب لیتحل نديفرآ بيضراشد و با اجرای آن، بردار  لای فازی تکمی شبکه

های محلی مشهور هستند و برای يک معیار، اهمیت بدست آمد. اين ضرايب به وزن ها شاخص
دهد. برای بدست آوردن وزن کلی هر را نسبت به يکديگر نشان می ها شاخصهر کدام از 

 دهد نتايج نشان می در وزن معیار مربوطه ضرب کرد. را شاخصتوان وزن محلی آن می شاخص
ها در واقع اهمیت يک است. اين وزن ها آناوزان کلی به دست آمده بهنجار هستند يعنی مجموع 

سنجد و مقادير باالتر نشان از اهمیت بیشتر آن ی رقابتی را نسبت به يکديگر میها شاخص
را  شاخصهای محلی و کلی هر وزن ششدول های گازدار است. در جبازار نوشیدنیدر  شاخص

 دهد.نشان می

 ها شاخصهای محلی و کلی هر کدام از وزن .1جدول 
 کلي وزن محلي وزن ها شاخص معيار اصلي

 خريداران
(00/1) 

B1 111/1 111/1 

B2 011/1 106/1 

B3 691/1 191/1 

B4 199/1 113/1 

 رقبا
(63/1) 

C1 991/1 013/1 

C2 113/1 091/1 

C3 013/1 190/1 

C4 113/1 101/1 

 واردانتازه
(06/1) 

PE1 191/1 113/1 

PE2 131/1 100/1 

PE3 910/1 131/1 

PE4 063/1 101/1 

 کاالهای جانشین
(93/1) 

SP1 019/1 113/1 

SP2 193/1 619/1 

SP3 013/1 119/1 

SP4 113/1 166/1 

 گانکنندهتهیه
(01/1) 

S1 661/1 166/1 

S2 119/1 110/1 

S3 991/1 199/1 

 
های حاصل از پرسشنامه دوم مورد تحلیل قرار گرفت  داده ،پذيریمحاسبه امتیاز رقابت جهت

 نشان داده شده است. هفتدر جدول که 
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 ها شاخصامتیازات  .9جدول 

 مقدار ارزش وضعيت توضيحات شاخص

B1 61/1 - زياد درجه شدت رقابت در بازار 

B2 1/1 - متوسط شرايط جايگزينی کاالهای اصلی برای ديگر محصوالت 

B3 1/1 + متوسط ها به مشتريانشاندرجه وفاداری سازمان 

B4 1/1 + متوسط تعداد مشتريان برای محصوالت اصلی 

C1 61/1 - زياد های رقباتوانايی 

C2 61/1 - زياد رقبا یقدرت رقابت 

C3 1/1 + متوسط رشد بازار سرعت 

C4 1/1 + متوسط دیافزايش ظرفیت تول شرايط 

PE1 1/1 + متوسط های ثابتهای سرمايه گذاریويژگی 

PE2 1/1 + متوسط اهمیت صرفه جويی نسبت به مقیاس 

PE3 1/1 + متوسط وفاداری مشتريان به برندهای موجود 

PE4 61/1 + کم واردانهای موجود به ورود تازهواکنش سازمان 

SP1  1/1 + متوسط کاالهای جانشین برای مشتريانهزينه 

SP2 1/1 - متوسط قیمت کاالهای جانشین 

SP3 1/1 - متوسط کیفیت کاالهای جانشین 

SP4 1/1 + متوسط جايگاه محصوالت اصلی در نمودار چرخه حیات کاال 

S1 1/1 + متوسط کنندگانشدت رقابت در بازار تهیه 

S2 91/1 - کم کنندگان موجودهیهها به تدرجه وفاداری سازمان 

S3 91/1 + زياد شرايط جايگزينی محصوالت با ديگر محصوالت 

 
امتیازاتی که تیم کارشناسی به هر ، پذيری شرکت مورد مطالعهبرای محاسبه امتیاز رقابت

مجموع اين  کنیم، شاخص ضرب میدر اهمیت هر  را انددر اين شرکت داده ها شاخصيک از 
، نتايج محاسبات مربوط هشتکند. در جدول پذيری اين شرکت را ارائه میتیاز رقابتامتیازات، ام

 ها شاخص. در اين جدول در ستون اول دهد را نشان میبه امتیاز رقابتی شرکت مورد مطالعه 
آورده شده است.  شاخصمشخص شده و در ستون دوم امتیاز عملکرد شرکت مورد مطالعه در آن 

نشان داده شده است. اين دو ستون حاصل محاسبات  شاخصلی هر ستون سوم نیز وزن ک
های دوم و سوم هستند و در واقع امتیاز مراحل قبل بودند. ستون چهارم نیز حاصل ضرب ستون

دهد. در نهايت با جمع اين نشان می شاخصوزن داده شده شرکت مورد مطالعه را در هر 
 العه محاسبه شد.امتیازها، امتیاز رقابت پذيری شرکت مورد مط
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 مورد مطالعهمحاسبه امتیاز رقابتی شرکت  .3جدول 

 امتياز  کلي وزن عملکرد شرکت  شاخص

B1 61/1 111/1 101/1 
B2 1/1 106/1 111/1 

B3 1/1 191/1 101/1 

B4 1/1 113/1 111/1 

C1 61/1 013/1 169/1 

C2 61/1 091/1 191/1 

C3 1/1 190/1 101/1 

C4 1/1 101/1 119/1 

PE1 1/1 113/1 111/1 

PE2 1/1 100/1 119/1 

PE3 1/1 131/1 116/1 

PE4 61/1 101/1 111/1 

SP1 1/1 113/1 163/1 

SP2 1/1 619/1 060/1 

SP3 1/1 119/1 163/1 

SP4 1/1 166/1 100/1 

S1 1/1 166/1 100/1 

S2 91/1 110/1 190/1 

S3 91/1 199/1 163/1 

 
 193/1 مجموع امتیازها

 
محاسبه شد که امتیازی متوسط  193/1پذيری شرکت مورد مطالعه  در نهايت امتیاز رقابت

اين توان نقاط قوت و ضعف شود. با بررسی دقیق تر امتیازات در هر بخش، میمحسوب می
  مورد تجزيه و تحلیل قرار داد. ،شرکت را در رقابت در بازار

  گيری و پيشنهادها نتيجه .5

يک موضوع محوری در سطح دنیا است و از آن به عنوان  پذيریرقابت در حال حاضر
. در اين مقاله ]69[ شودرشد اقتصادی مطلوب و توسعة پايدار ياد می ای جهت دستیابی بهوسیله

های اقتصادی پذيری بنگاهگیری سطح رقابتسعی شد تا چارچوبی کاربردی و عینی جهت اندازه
 سازی شد.يک مطالعه موردی، اين چهارچوب پیادهارائه شود. با استفاده از 

ساختار رقابتی در اول مربوط به  سطحقابل توجه است.  سطحنتايج بدست آمده در دو 
ای فازی و نظر کارشناسان تحلیل شبکه فنهای گازدار است. با استفاده از صنعت نوشیدنی

به نظر استخراج شد.  ها آنو اهمیت  های گازدارعوامل تاثیرگذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی
های گازدار، قیمت کاالهای تاثیرگذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنی رسد مهمترين عاملمی

باشد. تعدد رقبا و وجود محصوالت مختلف و متنوع در  619/1( با درجه اهمیت SP2جانشین )
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باشند و از اين رو، قیمت کاالهای گستره وسیعی از انتخاب داشته  ،بازار باعث شده تا خريداران
( با درجه اهمیت C2. قدرت رقابتی رقبا )باشدای برخوردار جانشین در اين بازار از اهمیت ويژه

های بعدی را به خود اختصاص رتبه 013/1( با درجه اهمیت C1های رقبا )و توانايی 091/1
 دادند.

پذيری کلی و وجه به امتیازات رقابتسطح دوم مربوط به قدرت رقابتی خود بنگاه است. با ت
پذيری بنگاه در صنعت را مورد تجزيه و توان قدرت رقابتجزئی بنگاه در هر کدام از عوامل می

محاسبه شد که در  193/1پذيری کلی بنگاه در اين صنعت مقدار تحلیل قرار داد. امتیاز رقابت
برای افزايش امتیاز  ت که اين بنگاه بايدهار داشظتوان اگیرد. از اين رو میسطح متوسط قرار می

که در اين مرحله اين سوال پاسخ داده شد خود تالش بیشتری از خود نشان دهد.  پذيری رقابت
پذيری، اين شرکت بايد بیشترين تالش خود را بر کدام قسمت متمرکز برای افزايش توان رقابت

 ؟سازد
معطوف داشت. دو ستون آخر  هشتدول در پاسخ به اين سوال بايد توجه بیشتری را به ج
پذيری و امتیاز شرکت مورد بررسی در هر اين جدول مربوط به وزن کلی عوامل موثر در رقابت

-کدام از اين عوامل است. بديهی است که بیشترين امتیاز اين شرکت از هر کدام از عوامل می

ر آن زمینه بسیار خوب باشد، اگر عملکرد شرکت د طوری کهتواند برابر وزن آن عامل باشد، به 
برابر امتیازی است  ،گردد. پس حاصل تفاضل اين دو مقدارامتیاز شرکت برابر وزن آن عامل می

 تواندشرکت مورد بررسی می بنابرايناز دست داده است.  ،عف در آن عاملضبه دلیل که شرکت 
-ين بهبود را در زمینه رقابتهايی که بیشترين امتیاز را از دست داده، بیشتربا تمرکز بر مکان

های از دست رفته شرکت در هر زمینه محاسبه شده و امتیاز نهپذيری داشته باشد. در جدول 
  نتیجه به صورت صعودی مرتب شده است.

با امتیاز از دست ( SP2)آيد، عوامل قیمت کاالهای جانشین بر می نهکه از جدول  همان طور
با  (C1) های رقباو توانايی 016/1با امتیاز از دست رفته ( C2)، قدرت رقابتی رقبا 066/1رفته 

سه عاملی هستند که بیشترين مقدار امتیازات از دست رفته را به خود  136/1امتیاز از دست رفته 
های خود، افزايش تواند با تجديد نظر در قیمتاين شرکت مورد مطالعه می. بنابرانداختصاص داده

های خود در مقايسه با رقبا، به بهبود اين مچنین با باالتر بردن توانايیقدرت رقابتی خود و ه
 امتیازات کمک نمايد. 
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 محاسبه امتیازات از دست رفته شرکت مورد مطالعه .3جدول 

 امتياز از دست رفته امتياز  يضریب وزن شاخص

SP2 619/1 060/1 066/1  

C2 091/1 191/1 016/1  

C1 013/1 169/1 136/1  

B1 111/1 101/1 111/1  

PE3 113/1 116/1 116/1  

SP1 113/1 163/1 163/1  

SP3 119/1 163/1 163/1  

B3 191/1 101/1 101/1  

C3 190/1 101/1 101/1  

PE4 101/1 111/1 100/1  

SP4 166/1 100/1 100/1  

S1 166/1 100/1 100/1  

S2 110/1 190/1 101/1  

S3 199/1 163/1 113/1  

PE2 100/1 119/1 113/1  

C4 101/1 119/1 119/1  

B2 106/1 111/1 111/1  

B4 113/1 111/1 111/1  

PE1 113/1 111/1 111/1  

 

ات از مجموع امتیاز
 دست رفته

116/1  

 
ی در سطح بنگاه انجام شده از رقابت پذير گیری اندازههای پیشین که در حوزه در پژوهش

معادالت سازی  مدلتوان به ها میمله اين روشجز ا است. های گوناگونی استفاده شدهروش
، ]0[های آماری ، آزمون]1[، رويکرد سیستمی ]01[های بیزين ، شبکه]06[ يافتهساختار
از نظر  حاضراشاره نموند. پژوهش  ]61[ضريب همبستگی  و ]69[های اقتصاد سنجی  روش

گیرد. دلیل اين امر رار میهای پیشین در سطحی متمايز قروش پژوهش در مقايسه با پژوهش
است. در  هاسازی و تجزيه و تحلیل دادهمنطق فازی در مدلای و روش تحلیل شبکهاستفاده از 

های متغیر و پويای امروزی، شاهد سطح بااليی از عدم اطمینان هستیم که اين امر از اثر محیط
قادر به  هد. منطق فازیکاها میپذيری بنگاهرقابتقدرت های سنتی در محاسبه بخشی روش

های محیط واقعی است که همین امر استفاده از آن را در مدل کردن عدم اطمینان و پیچیدگی
 . ]61[سازد کامالً منطقی و ايده آل می حوزه مديريت راهبردی و رقابت پذيری،
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ترين کامليکی از توان ای را میفرآيند تحلیل شبکهکه پیشتر اشاره شد،  همان طور
برای استفاده موثر از آن اما  ارائه شده است. گیری چند معیاره نامید که تاکنونتصمیمهای  شرو

. مد نظر قرار دادپويای امروزی، بايد بتوان عدم قطعیت موجود در محیط را در آن  های محیطدر 
گیری ای به ابزاری قدرتمند در حوزه تصمیماستفاده از ترکیب منطق فازی و فرآيند تحلیل شبکه

 .]03,01[ ای در اين حوزه يافته استراهبردی در سازمان تبديل شده و کاربرد گسترده

از شود پیشنهاد میپذيری، های انجام شده در زمینه رقابتبا توجه به تعداد معدود پژوهش   
در  هابنگاه پذيریرقابتاهمیت عوامل موثر بر مدل ارائه شده در اين پژوهش برای محاسبه 

در صنايع گوناگون تعیین  اين عواملبا هم مقايسه شود تا  ها آنع ديگر استفاده شده و نتايج صناي
تواند به مديران ديدگاهی عمیقتر درباره ساختار رقابت در صنايع  بندی گردد. اين امر می و رتبه

 مختلف در ايران ارائه نمايد. 
، پژوهشگران بر روی استفاده های سنتیشود به جای استفاده از روشهمچنین پیشنهاد می

گیری های تصمیمهای نوين و ترکیبی متمرکز شوند. منطق فازی، هوش مصنوعی، روشاز روش
ها را افزايش تواند صحت نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای ترکیبی میچند معیاره و روش

 منجر گردد. تبرتریعدهد و به نتايج م
ژوهشی، اين پژوهش نیز با مانند هر پ که به نظر قرار دادمد یز البته بايد اين نکته را ن   

ها، وابستگی نسبتاً زياد نتايج آن به نظرات روبرو بود. يکی از اين محدوديت هايی محدوديت
اند. هر چه تجربه و دانش اين نظرانی است که در اين پژوهش شرکت نموده خبرگان و صاحب

به تر خواهد بود. محدوديت ديگر مربوط يج حاصله نیز دقیقخبرگان در سطح باالتری باشد، نتا
 يیباال تیاز اهم یفاز یاشبکه لیدر مدل تحل ها شاخصها و اریاست. انتخاب مع یسازمدل

، ها شاخصها و اریپورتر، مع یرقابت یرویشده تا با انتخاب مدل پنج ن یبرخوردار است. اگرچه سع
 زین یرقابت یهامدل گريتوان با استفاده از دین دهند، اما مبازار را نشا یرقابت تیماه یببه خو

از  جيکرد تا نتا بیترک حاضر قیرا با تحق جينتخاب و نتاارا  یمتفاوت یها شاخصها و اریمع
 برخوردار گردند. یشتریب تیجامع
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