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فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، پاییز 1390، 101-134

مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع با استفاده از مدل پنج 
 نیروی پورتر براساس منطق فازی: 

به کارگیری شاخص انحصارسنجی هریشمن ـ هرفیندال

پذیرش: 89/11/2 دریافت: 88/7/15 

 دکتر سعید خدامرادی*        علی جمالی**

عباس ابراهیمی***        عادل افخمی****

مدل پورتر / شاخص هریشمن ـ هرفیندال / مدل FTOPSIS / رقابت پذیری / منطق فازی 

/ صنایع

چکیده
شاید یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز در سراسر دنیا بحث رقابت پذیری و ارتقای 
وضعیت صنایع مختلف برای بقا و رشد در عرصه متالطم بازارهای جهانی باشد. این مسأله در 
كشور ما هم اخیراً با تأكید بر فرآیند توسعه صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. فرآیند توسعه 
صنعتی فرآیندی است كه براساس آن وضعیت موجود صنایع مختلف براساس شاخص های 
متنوع سنجیده شده و ضمن شناسایی نقاط ضعف  و قوت  و ارائه راهکارهای مناسب، درباره 
و  شناسایی  با  ایران  در  مسأله  این  می شود.  تصمیم گیری  آن ها  آینده  جهت گیری  و  توسعه 
كمک به صنایع برتر و مختلف تولیدی و خدماتی با هدف افزایش صادرات غیرنفتی دنبال 
اهمیت خاصی  بسیار  دارند  رقابت پذیری  ارزیابی صنایعی كه قدرت  و  بررسی  لذا  می شود؛ 
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دارد. این مقاله برای بررسی و شناسایی صنایع مختلف و انتخاب صنایع برتر از نظر معیارهای 
رقابت پذیری به ارائه مدلی مبتنی بر مدل رقابت پذیری پورتر براساس تکنیک های چندمعیاره 

فازی می پردازد. 

D48, J52 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

در دو دهه اخیر مفهوم رقابت پذیری با گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای 
رقبای  كیفیت  و  تعداد  افزایش  همچنین  و  اطالعات  فناوری  در  انقالب  تقاضا،  و  مصرف 

محلی و بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.
جهانی،  بازارهای  یکپارچگی  و  جهانی  تجارت  سازمان   تأسیس  جهانی شدن،  فرآیند 
بنیادین تکنولوژیک، پیشرفت های جدید در زمینه  فناوری اطالعات،  پیشرفت های سریع و 
افزایش تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، تبیین كنترل های آلودگی محیط زیست 
و حفظ منابع انرژی، كمبود منابع و هزینه های باالی آن ها، چالش هایی اند كه بنگاه ها و صنایع 
ادامه حیات شان  و  با آن روبه رو هستند  اقتصادی  فعالیت های  و  تجارت  مختلف در عرصه 
فرآیند  میان،  این  در  است.  تغییرات  این  برابر  در  به موقع  و  درست  تصمیم گیری  به  منوط 
باعث  رقابت،  شدت  و  رقبا  تعداد  افزایش  نیز  و  مصرف  بازارهای  گسترش  و  جهانی شدن 
اهمیت بخشیدن به مفاهیمی مانند رقابت پذیری شده است. این امر موجب شده تا بنگاه ها، 
عوامل  شناسایی  برای  خود،  رقابت پذیری  ارتقای  جهت  در  مختلف  كشورهای  و  صنایع 
برای توجیه و تفسیر  از محققان  بر رقابت پذیری و تقویت آن ها تالش كنند. بسیاری  مؤثر 
رقابت پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل هایی را مطرح كرده و با دسته بندی عوامل 
مؤثر بر رقابت پذیری آن ها را در قالب مدل هایی ارائه داده اند. این نظریه ها و مدل ها نیز تنوع 
نسبتاً زیادی دارند. اما در این میان مدل مایکل پورتر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می دهد كه تعریف و تعبیر 
و  قابلیت   را  رقابت پذیری  می توان  به طوركلی  اما  ندارد،  وجود  رقابت پذیری  از  واحدی 
توانمندی هایی دانست كه یک كسب وكار، صنعت، منطقه یا كشور دارا هستند و می توانند 
آن ها را حفظ كنند تا در عرصه رقابت بین المللی در فاكتورهای تولید نرخ بازگشت باالیی 
دیگر،  به عبارت  دهند.  قرار  باالیی  نسبتاً  وضعیت  در  را  انسانی شان  نیروی  و  كنند  ایجاد 
رقابت پذیری به معنای توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در 

صحنه رقابت عادالنه و بین المللی برای یک دوره طوالنی است.
رقابت پذیری در اثر تركیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می آید. دارایی ها یا به صورت 
و  )مثل زیرساخت ها  است  انسان  به وسیله  یا ساخته شده  و  منابع طبیعی(  )مثل  است  موهبتی 
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فرآیندهایی كه دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می كند و 
درنهایت موجب ایجاد رقابت پذیری می شوند(.

منابع  آن  و  نگریست  مسئله  به  نیز  دیگری  زاویه  از  می توان  رقابت پذیری  بررسی  در 
رقابت پذیري سازمان ها در جامعه فضاي  یا  رقابتي  توان  افزایش  است.  رقابت پذیری  ایجاد 
هرقدر  مي شود.  ختم  ملي  رقابت پذیري  سطح  ارتقاي  به  درنهایت  و  می كند  ایجاد  رقابتي 
جهاني  اقتصاد  در  ادغام  در  آن كشور  باشد،  باالتر  جهان  در سطح  رقابت پذیري كشوري 
به واسطه دسترسي آسان تر به بازارهاي خارجي، سود بیش تری خواهد برد. برعکس، كشوري 
نمي شود  منتفع  جهاني  اقتصاد  در  ادغام  از  نه تنها  دارد  پایین تري  رقابت پذیري  قدرت  كه 
بلکه متضرر هم مي شود. آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته است كه افزایش توان 

رقابت پذیري بنگاه مقدمه و نقطه شروع افزایش توان رقابت پذیري ملي خواهد بود.
مزیت رقابتي به مفهوم ویژگی ها و منابعي است كه یک سازمان را قادر می سازد در یک 
صنعت از سایر رقبا پیشي بگیرد. به عبارت دیگر، مزیت رقابتي تمایز یک شركت در یک یا 
چند عامل است كه به شركت اجازه خدمت رسانی بهتر و ایجاد ارزش بیشتر براي مشتري و 
درنتیجه عملکرد بهتر نسبت به رقبا مي دهد. به منظور دستیابی به مزیت رقابتي، شركت باید 
توانایي ارائه پیشنهاداتي را داشته باشد كه بتواند بهتر از دیگران نیازهاي بازار هدف را تأمین 
در  توانایی  عدم  به دلیل  مناسب،  رقابتی  موقعیت  از  برخوردار  سازمان های  از  بسیاری  كند. 
حفظ مزیت رقابتی خود، بازارشان را از دست داده و برخی حتی از صحنه خارج می شوند. 
و  رتبه بندی  پورتر  مدل  مبنای  بر  ایران  سرمایه  بازار  مختلف  اقدام صنایع  مقاله  این  در 
روش  موضوع،  ادبیات  و  تحقیق  اهداف  بیان  از  پس  راستا  همین  در  است.  شده  ارزیابی 
با  بررسی مدل های تحلیل صنعت  از  این تحقیق پس  این تحقیق تشریح می  شود. در  انجام 
استفاده از فیلترهای تعیین شده، صنایع منتخب اولیه برای ارزیابی تعیین شده و براساس مدل 
پورتر پرسشنامه ای تعیین و در بین متخصصان و خبرگان توزیع می شود. سپس، شاخص های 
تعیین  این صنایع  رقابت پذیری در  از آن ها، وضعیت  استفاده  با  و  نهایی شده  رقابت پذیری 
و  شده  رتبه بندی  صنایع  چندمعیاره  تصمیم گیری  روش های  براساس  درنهایت  می شود. 

سیاست هایی در این زمینه ارائه می شود.
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1. اهداف تحقيق

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از »مقایسه رقابت پذیری صنایع مختلف با استفاده مدل 
پنج نیروی پورتر«.

اهداف فرعی این تحقیق در راستای تحقق هدف اصلی عبارتند از:
• استخراج شاخص های رقابت پذیری صنایع؛	
• تعیین جایگاه هریک از صنایع با استفاده از شاخص های تأییدشده رقابت؛	
• ارائه توصیه های سیاستی برای بهبود جایگاه رقابت پذیری.	

2. پيشينه و مبانی نظری تحقيق

1ـ2. مدل های تحليل صنعت
اساسی  قدم  برای صنعت یک  مناسب  و  تعریف جامع  دارد كه  این دیدگاه وجود  همواره 
بر  با تمركز كامل  در تدوین استراتژی رقابتی است. تحلیل ساختاری از صنعت می بایست 
رقابت و تحلیل و بررسی آن در سطحی فراتر از رقبای موجود برای تعیین مرزهای صنعت  
دربرگیرنده  اصوالً  شود  ارائه  صنعت  از  كه  تعریفی  هرگونه  دهد.  ارائه  مناسبی  چارچوب 
مسائلی از قبیل شیوه تعیین مرز بین رقبا و محصوالت جایگزین، بین شركت های موجود و 
رقبای بالقوه و همچنین بین شركت های موجود و خریداران و تأمین كنندگان است و تعیین 

این مرزها اصوالً ارتباط چندانی با انتخاب استراتژی ندارد1.
بنگاه ها و شركت ها و صنایع وجود  ارزیابي و تحلیل در سطح  براي  مدل هاي مختلفي 
اطالعاتي،  فضاي  مدل  پورتر،  الماس  مدل  پورتر،  رقابتي  نیروي  پنج  از:  عبارتند  كه  دارد 

فرآیند توسعه محصول جدید، نظام ملي نوآوري. 
در این تحقیق برای بررسی رقابت پذیری در صنعت از مدل پورتر استفاده می شود.

1ـ1ـ2. مدل رقابت پذیری پورتر
آن  تغییرات  چگونگي  و  صنعت  یک  ساختار  پیچیدگي هاي  درک  از  رقابتي  استراتژي هاي 

1. پورتر )1999(.
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اقتصادي شکل  نیروهاي  از  استرتژیک در زمینه ای  پورتر تصمیمات  به عقیده  ناشي مي شود. 
مي گیرد. هدف یک شركت به تنهایي چگونگي مهار این نیروهاي رقابتي به نفع شركت است1. 
براي درک فرصت ها و تهدیدها در یک صنعت باید درمورد حوزه و وسعت صنعت، 
پتانسیل سودآوري و تغییرات آن آگاهي كافي داشت. از این رو،  نیروهاي رقابتي صنعت، 
پورتر تحلیل ساختاري صنعت را كه به »مدل نیروهاي رقابتي پورتر« مشهور است ارائه كرد.

باثبات كه در همه  طبق مدل پورتر، محیط رقابتي صنعت توسط تقابل پنج نیروي نسبتاً 
متفاوتند،  صنعت  هر  تکنولوژیکي  و  اقتصادي  ویژگي هاي  به  باتوجه  اما  مشتركند،  صنایع 

تعیین مي شود. 
تعیین می كند. ویژگي و شدت  را  بلندمدت یک صنعت  نیروها سودآوري  این  تقابل   
پنج  این  دارد.  بستگي  تکنیکي هر صنعت  و  اقتصادي  و ویژگي هاي  به ساختار  نیروها  این 
از: تهدید ورود رقباي جدید، شدت رقابت میان رقباي موجود، تهدید ورود  نیرو عبارتند 

محصوالت جانشین، قدرت چانه زني خریدار، قدرت چانه زني تأمین كننده.

تهدید ورود رقبای جدید

منابع  و  بازار  از  به گرفتن سهم  تمایل  به یک صنعت، ظرفیت های جدید،  تازه وارد  رقبای 
جدید را با خود به همراه می آورند. 

رقبای  واكنش  و  آن  به  ورود  راه  سر  بر  حاضر  موانع  به  صنعت  یک  به  ورود  تهدید 
تغییرات  دارد كه  موانع ورود وجود  برای  اصلی  منبع  دارد. شش  بستگی  تازه وارد  شركت 

آن ها روی این بعد از مدل پورتر تأثیرات متفاوتی می گذارد.  این منابع عبارتند از:
موازات  به  محصول  یک  تولید  هزینه  متوسط  كاهش  از  است  عبارت  مقياس.  مزيت 

با فشار به شركت تازه وارد آن را  افزایش حجم مطلق تولید در واحد زمان. مزیت مقیاس 
مجبور می سازد كه یا برای ورود در سطح انبوه اقدام كند و خطر واكنش قوی شركت های 
موجود در بازار را بپذیرد و یا در سطح محدود وارد شده و تاوان هزینه های باالی تولید را 

بپردازد كه هردو گزینه ناخوشایند هستند.
در  تثبیت شده  شركت های  كه  است  این  محصوالت  تمایز  از  منظور  محصوالت.  تمايز 
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بازار، نشان تجاری شناخته شده داشته و اعتماد مشتری را جلب كرده اند كه این امر ریشه در 
تبلیغات گذشته، خدمات به مشتریان وتنوع محصوالت دارد.

سرمايه بری. نیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری جهت رقابت،  نوعی 

مانع برای ورود ایجاد می كند. به ویژه زمانی كه سرمایه برای تبلیغات یا ریسک باال و غیرقابل 
برگشت یا تحقیق و توسعه الزم باشد.

یک  از  این كه  به جای  خریدار  كه  است  پیشین  هزینه های  همان  این  تغيير.  هزينه های 

تأمین كننده خاص خرید كند هر دفعه كاالی مورد نیازش را تأمین كننده جدیدی می خرد و 
بدین صورت باید هزینه  اضافی بپردازد.

دسترسی به کانال های توزيع. هرچه كانال های عمده فروشی یا خرده فروشی یک كاال 

به صنعت  بیفزایند، ورود  بیش تر  این محدودیت  بر  رقبای موجود  باشد و هرچه  محدود تر 
طبعاً دشوارتر می شود.

رقبای  ورود  برای  جنبه  چند  از  هزینه ها  این  مقياس.  از  مستقل  هزينه ای  خسارت های 

موقعیت  اولیه،  مواد  به  مطلوب  دسترسی  تولید،  انحصاری  فناوری  می شوند:  مطرح  جدید 
مکانی مناسب، یارانه دولت، منحنی یادگیری.

وضع  و  مجوز  اعطای  در  كنترل  اعمال  طریق  از  می تواند  دولت  دولت.  سياست 

محدودیت هایی برای دسترسی به مواد خام، ورود به صنایع را محدود یا كاماًل مسدود كند.

شدت رقابت بين رقبای موجود

رقابت بین رقبای موجود شبیه تالش برای دستیابی به جایگاهی است كه معموالًً از طریق استفاده 
از تاكتیک هایی نظیر رقابت بر سر قیمت، مبارزات تبلیغاتی و... صورت می گیرد. رقابت شدید 

نتیجه تعدادی از عوامل ساختاری است كه بر هم تأثیر متقابل دارند. این عوامل عبارتند از:
احتمال وجود شركت های  زیاد است  تعداد شركت ها  يا هم سطح. وقتی  متقابل  رقبای 

تک رو و خودمحور باالست. بعضی شركت ها ممکن است از روی عادت بر این باور باشند 
كه می توانند بدون آن كه مورد توجه قرار گیرند اقداماتی انجام دهند.

كه  شركت هایی  برای  رقابت  كه  می شود  باعث  صنعت  كند  رشد  صنعت.  کند  رشد 

به دنبال توسعه هستند تبدیل به بازی سهم بری از بازار شود.
یا  كاال  به عنوان  خدمات  یا  محصوالت  جاهایی كه  در  تغيير.  هزينه های  يا  تمايز  نبود 
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شبه كاال تلقی می شود انتخاب توسط مشتری بیش تر بر پایه قیمت و خدمات استوار است كه 
باعث افزایش فشار جهت رقابت شدید بر سر قیمت و خدمات می شود. 

افزايش ظرفيت در اندازه های باال. در جاهایی كه مقیاس الزام می كند، ظرفیت باید به 

اندازه های باال افزایش یابد. افزایش ظرفیت می تواند بر تعادل بین عرضه و تقاضا تأثیر منفی 
داشته باشد به ویژه وقتی كه خطر افزایش تجمیعی ظرفیت های اضافی محتمل است.

با  ارتباط شان  نحوه  و  منشأ  استراتژی  نظر  از  مختلف  رقابت كنندگان  مختلف.  رقبای 

شركت های مادر، اهداف متفاوتی را دنبال می كنند و برای شیوه رقابت خود استراتژی های 
مختلفی اتخاذ می كنند.

صنعت  موقعیت  در  باالیی  سهم  شركت ها  از  تعدادی  اگر  صنعت.  از  استراتژيک  سهم 

داشته باشند رقابت در صنعت بی ثبات تر خواهد بود.
موانع خروج باال. موانع خروج عواملی اقتصادی، استراتژیک و عاطفی  اند كه به دوام رقابت 

بین شركت ها كمک می كنند، هرچند ممکن است بازدهی سرمایه گذاری این شركت ها اندک 
و حتی منفی باشد. منابع و عوامل اصلی موانع خروج عبارتند از: دارایی های تخصص، هزینه های 

ثابت خروج، روابط درونی استراتژیک، موانع عاطفی، محدودیت های دولتی و اجتماعی.

تهدید ورود محصوالت جایگزین 

تمامی شركت های موجود در یک صنعت در گسترده ای با صنایعی كه محصوالت جایگزین 
برای قیمت هایی كه  ایجاد سقفی  با  تولید می كنند در رقابت هستند. محصوالت جایگزین 
بالقوه  بازدهی  بگذارند،  خود  محصوالت  برای  سودآوری  هدف  با  می توانند  شركت ها 
صنعت را محدود می كنند. هرچه قیمت كاالهای جایگزین مناسب تر باشد محدودیت های 

ایجادشده در سود صنعت پایدارتر خواهد بود.
دیگر  برای  جست وجو  نیازمند  كه  است  موضوعی  جایگزین  محصوالت  شناسایی 

محصوالتی است كه عملکردی مشابه عملکرد محصول صنعت دارند. 

توان چانه زنی خریداران

دارند  سعی  همواره  و  می كنند  رقابت  صنعت  با  قیمت  كاهش  برای  تالش  با  خریداران 
عرضه  بیش تری  خدمات  یا  و  باشد  داشته  بهتری  كیفیت  از  كه  دریافت  كنند  محصولی 
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كند. آن ها همچنین شركت های رقیب را علیه هم برمی انگیزند كه همه این موارد سوددهی 
ویژگی های  به  صنعت  یک  مهم  مشتریان  از  گروه  هر  توان  می دهد.  كاهش  را  صنعت 
موقعیتی آن مشتری در بازار و همین طور اهمیت نسبی خریدهای او از صنعت در مقایسه با 
كل فعالیت های آن بستگی دارد. اگر شرایط زیر فراهم شود گروه خریداران از توان باالیی 

برخوردار خواهند شد:
• اگر حجم خرید خریداران باال و متناسب با فروش فروشنده باشد.	
• اگر محصوالتی كه از صنعت خریداری می شود بخش عمده ای از خریدهای مشتری 	

را شامل شود.
• اگر محصوالتی كه خریداری می شود استاندارد بوده یا فاقد تمایز و تنوع باشد.	
• اگر خریدار با تغییرات هزینه كمی روبه رو باشد.	
• اگر خریدار سود پایینی كسب كند.	
• اگر خریداران موجب تهدید قابل اعتنایی از ادغام رو به عقب شوند.	
• اگر محصول صنعت، نقش ضعیفی در كیفیت خدمات و محصوالت خریدار داشته باشد.	

توان چانه زنی تأمين كنندگان

شرایطی كه به افزایش قدرت تأمین كنندگان كمک می كند خود بازتابی از همان شرایطی 
تأمین كنندگان  گروه  باشد  فراهم  زیر  شرایط  اگر  می افزاید.  خریداران  توان  بر  كه  است 

قدرتمند ظاهر خواهند شد:
• اگر گروه تأمین كنندگان در كنترل چند شركِت معدود باشد.	
• اگر شركت مجبور نباشد برای فروش محصول خود به صنعت با دیگر محصوالت 	

جایگزین رقابت كند.
• اگر صنعت مشتری مهمی برای محصوالت گروه تأمین كننده نباشد.	
• اگر محصول تأمین كننده درون داد مهمی برای كسب وكار خریدار به شمار آید.	
• هزینه های 	 ایجاد  به  یا  و  باشد  داشته  تنوع  و  تمایز  تأمین كننده  گروه  محصول  اگر 

جابه جایی منجر شود.1 
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2ـ2. پيشينه تحقيق
قابلیت  مبنای  بر  ایران  صنایع  اولویت بندی  برای  روشی  »ارائه  تحت عنوان  تحقیقی  در 
داد،  انجام   1380 سال  در  فتحی  سعید  كه  الکترونیکی«  تجارت  در  بین المللی  بازارسازی 
روشی ارائه شد كه زمینه های مختلف سرمایه گذاری در تجارت الکترونیکی را از نظر قابلیت 
از  این تحقیق  اولویت بندی می كند. وی در  الکترونیکی،  بین المللی در تجارت  بازارسازی 

تکنیک AHP و با سه معیار اصلی و 12 معیار فرعی برای ارزیابی صنایع استفاده كرد.1
در تحقیقی با عنوان »تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی« كه در مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی صورت گرفت، محقق زمینه های سرمایه گذاری صنعتی در صنایع 
با ISIC چهار رقمی را بررسی كرد. همچنین در این تحقیق با هدف تحقق برنامه ریزی برای 
توسعه صنعتی در صنایع منتخب جهت ایجاد جهش صادراتی، صنایع اولویت بندی شده اند. 

این رتبه بندی براساس مزیت نسبی صنایع صورت گرفته است.2 
تحقیق دیگری به نام »طراحی مدل رتبه بندی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
محمدحسین  توسط  غذایی«  صنایع  موردی  تحلیل  ـ  داده ها  پوششی  تحلیل  از  استفاده  با  تهران 
قیمت گذاری  مدل های  و  داده ها  پوششی  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  وی  شد.  انجام  قلی زاده 
دارایی های سرمایه ای، شركت های یک صنعت را رتبه بندی كرده برای آن  مدلی ارائه داده است.3

»ارزیابی  با  عنوان  تحقیقی  تركیه  كوكورووای  دانشگاه  در  همکارانش  و  اوكال  امین 
صنعت ساخت وساز تركیه با استفاده از تحلیل عاملی« انجام دادند. آن ها تالش كردند برای 
ارزیابی این صنعت شاخص های مالی پیدا كرده و سپس از بین آن ها شاخص هایی را انتخاب 
كنند و این صنعت را ارزیابی كنند. هدف این تحقیق یافتن شاخص های مالی مناسب برای 

ارزیابی این صنعت در تركیه بود.4
البته در زمینه رقابت پذیری در یک صنعت خاص پیشینه تحقیق بسیار زیادی وجود دارد 
ندارد.  پیشینه قوی ای وجود  با یکدیگر،  نظر رقابت پذیری  از  مقایسه صنایع  با  اما در رابطه 

نمونه هایی از پیشینه های خارجی از این نوع عبارتند از:

1. فتحی، سعید، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران )1380(.
2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران )1378(.

3. قلی زاده، محمدحسن، پایان نامه دكترا، دانشگاه تهران )1382(.
4. M. Emin O'cal et al (2007).
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کارايانيس و ساگي )2001(. در این مقاله رابطه بین رقابت پذیري، نوآوري و بهره وري 

بررسي شده و در انتهاي كار مدلي اجرایي براي بررسي آن ها پیشنهاد شده است.
فرایندهاي  از حاصلضرب  رقابت پذیري جهاني  این محقق،  عقیده  به   .)2002( شورچلو 

دیگر  محققان  اكثر  مشابه  نیز  محقق  این  مي آید.  به دست  رقابتي  دارایي هاي  و  رقابتي 
رقابت پذیري را در موارد زیادي معادل بهره وري مي داند.

اولیه  محرک هاي  كه  مي دهد  نشان  تحقیق  این  نتایج   .)2005( فرناندز  بسرا  و  زاناکيس 

رقابت پذیري ملي، رتبه پایین ریسک كشور و استفاده بیشتر از كامپیوتر در جوامع شهري با 
خصوصیت كارآفریني، تسلط كم مردها بر زن ها، وجود زیرساخت هاي پایه، سرمایه گذاري، 
پس انداز و مصرف داخلي باال، واردات بیشتر از صادرات، قدرت برابري خرید زیاد، نیروي 

كار مولدتر نه گران تر، و باالخره هزینه هاي تحقیق و توسعه باالتر بوده است.
به  كمک  براي  را  بنگاه  سطح  در  رقابت پذیري  دیدگاه های   .)2003( مومايا  و  آمباشتا 

شناسایي منابع آن دسته بندي و استخراج كرده اند.
كشورهاي  در  مدل ها  و  چارچوب   این  به كارگیري  و  استفاده  به   .)2001( چودري 

زمینه  این  در  افراد  از  كمي  تعداد  كه  كردند  بیان  و  پرداخته  هند  مانند  درحال توسعه اي 
تخصص دارند.

انتخاب استراتژي  اثر  واگنر و شالتگر )2004(. رابطه بین عملکرد اقتصادي و محیطي و 

برمبناي  شركت  محیطي  استراتژي هاي  كردند.  بررسي  را  رابطه  این  بر  شركت  محیطي 
كه  مي دهد  نشان  تحلیل  و  تجزیه  است.  شده   شناسایي  سهامداران  ارزش  به  آن ها  گرایش 
بین عملکرد محیطي  رابطه  ارزش سهامداران،  بر  مبتني  استراتژي هاي  با  براي شركت هایي 

و ابعاد مختلف عملکرد اقتصادي بسیار مثبت تر از شركت هاي فاقد چنین استراتژي است.
و  تحقیق  بهره وري،  )كاركردي(  وظیفه اي  استراتژي هاي  نقش   .)2000( فيشر  و  شارما 

شركت هاي  رقابت پذیري  بر  را  مالي  و  سازماني  انساني،  منابع  بازاریابي،  فناوري،  توسعه، 
تولیدي استرالیا بررسي كرده اند. نتایج نشان می دهد كه رویکرد كل نگری كه استراتژي هاي 
سازد،  یکپارچه  كسب وكار  استراتژي  یک  موفقیت آمیز  پیاده سازي  جهت  در  را  وظیفه اي 

مناسب ترین روش براي شركت هاي تولیدي است.
سطح  رقابت پذیری  تولید،  استراتژي  وجود  كه  است  این  بر  فرض   .)2003( متر  دي 
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حمایت  تحقیق  فرضیات  از  حدودي  تا  به دست آمده  نتایج  می دهد.  افزایش  را  شركت 
می كند. وجود استراتژي تولید بر بازگشت فروش اثر مثبتي دارد، درحالی كه هیچ ارتباطي 
رقابت پذیري  و  تولید  بین شایستگي  »آیا  به سوال كه  پاسخ  ندارد. در  با گردش موجودي 

كسب وكار ارتباطي وجود دارد؟« اكثراً جواب مثبت می دهند.
است  مسأله  این  تحلیل  و  تجزیه  دو،  این  تحقیقي  كار  )2001( . هدف  کاميلو  و  استبان 

نمونه مورد بررسي  یا عملکرد تجاري  استراتژي هاي تولیدي و موفقیت رقابتي  بین  كه آیا 
تحقیق،  این  براساس  خیر.  یا  دارد  وجود  همبستگي  اسپانیا،  صنعتي  بزرگ  شركت های  از 
تأكید بر اولویت ها )یا قابلیت هاي( رقابتي و تصمیم ها یا اقدام های )در حوزه های تصمیمات 
كلیدي( معین تولیدي و نیز انسجام دروني آن ها مي تواند مبنایي براي دستیابی به مزیت هاي 

پایدار در برابر رقبا و منشأ ایجاد عملکرد برتر محسوب شود.
آکيموا )2000(. در این بررسي رابطه بین سطح توسعه یافتگي بازارگرایي و رقابت پذیری 

شركت در محیط اقتصادي متالطم یک اقتصاد درحال گذر مطالعه شده است. در این مقاله 
اقتصادهاي  در  بازارگرایي  توسعه  بررسي  به  نیاز  از  حاكي  اخیر  مطالعات  كه  شده  بیان 

درحال گذار تحت شرایط ركود اقتصادي و تغییرات سیستماتیک بزرگ است.

3ـ2. شاخص های انحصارسنجی
در این بخش در كنار شاخص هایی كه برای رتبه بندی صنایع تشریح شد، به تشریح شاخص های 
انحصارسنجی یا تمركزسنجی در صنعت یا بازار می پردازیم. دلیل به كارگیری این شاخص ها، 
كنار گذاشتن صنایعی است كه به دلیل باال بودن درجه تمركز )دولتی بودن( و انحصارگری 
لذا  ندارند؛  را  كنند  ایجاد  پایداری  رقابتی  مزیت  قادرند  كه  صنایعی  به عنوان  بررسی  قابلیت 

به كارگیری این شاخص ها ضمن تلخیص داده ها، می تواند صنایع مستعد تر را نمایان سازد. 
تمركز  بازار.  در  آن ها  و سهم  تعداد شركت ها  از  است  تابعی  بازار  تمركز  اقتصاد،  در 
بازار به مفهوم تمركز در صنعت مرتبط است و این كه تولیدات و سهم شركت های درون هر 

صنعت از كل تولیدات چقدر بوده و یا تعداد شركت های درون یک صنعت چقدر است.
سنجش  معیارهای  به عنوان  زیر  مقیاس های  از  جورج1  و  كوری  دیدگاه  از  به طوركلی 

1. Curry & George.
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تمركز یا انحصار در صنعت یا بازار می توان استفاده كرد:
تمركز  را شاخص  این شاخص  و كی2  هانا  اوليه1:  مومنتوم  توزيع  ميانگين  1( شاخص 

مطلق3 نامیده اند. این شاخص براساس رابطه زیر به دست می آید4 : 

1= • x2
i /xi=• xiH  

2( شاخص روزنبلو5: این شاخص میزان تمركز یا انحصار یک بازار یا صنعت را براساس 

رابطه زیر تعیین می كند. 
1

R=
2• isi-1

در این رابطه i رتبه شركت و S سهم هر شركت در صنعت مربوطه است6.
3( شاخص جامع تمرکز7:

 CCI=s1+
N

i=2
S2

i (2-si)  

S1 سهم بزرگ ترین شركت و SI سهم هركدام از شركت های درون هر صنعت است8.

4( شاخص ليندا9: این شاخص براساس رابطه زیر محاسبه می شود: 
N-1

i=1
Qi

1
L=

N(N-1)

كه در آن Qi نسبت بین سهم بازار اولین شركت i و متوسط سهم  N-i  شركت باقیمانده 
به كار  اندازه صنایع  بین میزان متغیر  اندازه گیری میزان عدم برابری  برای  این شاخص  است. 
این شاخص  استفاده می شود.  نیز  مختلف  و صنایع  بازارها  در  انحصار  مقایسه  برای  و  رفته 

توسط اتحادیه اروپا به كار رفته است.10

1. The mean of the first moment distribution (Niehans, 1958).
2. Hannah and Kay (1977).
3. “absolute concentration” index.
4. Curry, B. and K. D. George (1983).
5. The Rosenbluth (1961) index (also Hall and Tideman, 1967).
6. Tirole, J. (1988).
7. Comprehensive concentration index (Horvath 1970).
8. Curry, B and K. D. George (1983).
9. The Linda index (1976).
10. Tirole, J. (1988).
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5( شاخص 1U: این شاخص از رابطه زیر به دست می آید:

U=I*αN-1  

 N یک پارامتر ثابت است و α مقیاس پذیرفته شده ای از عدم برابری است و I* كه در آن
تعداد شركت های درون هر صنعت. دیویس پیشنهاد كرد كه شاخص تمركز باید به طوركلی 

مبتنی بر N و سهم نابرابر بنگاه های صنعت باشد.2 
6( شاخص هريشمن ـ هرفيندال3: این شاخص عبارت است از تعداد شركت ها و رابطه 

آن با رقابت بین شان. این شاخص در قانون رقابت پذیری و قانون ضد تراست در اقتصادهای 
كاهش  با  است  برابر  هرفیندال  شاخص  افزایش  به طوركلی  می كند.  ایفا  مهمی  نقش  آزاد 
رقابت پذیری. فایده اصلی شاخص هرفیندال این است كه این شاخص مقیاسی است برای 
این  به  می دهد.  بیش تری  وزن  بزرگ تر  شركت های  به  آن  در  كه  تمركزی  نرخ  محاسبه 
معنی كه وجود شركت های بزرگی كه بیش ترین سهم بازار یا صنعت را دارند باعث ایجاد 
به مرور تعداد شركت های حاضر در آن  بازار یا صنعت شده و  یا تمركز در یک  انحصار 
صنعت یا بازار كم می شود؛ لذا در این شاخص هم دو بحث سهم بازار و تعداد شركت ها در 

هر صنعت اهمیت دارد. این شاخص به شکل زیر محاسبه می شود4:  

H=1/n+nV  

نهایی  هزینه  سهم  آماری  واریانس   V و  درون صنعت  شركت های  شمار   n آن  در  كه 
شركت ها در صنعت است. از آنجا كه سهم هزینه نهایی با عکس تعداد اعضای صنعت برابر 
است، لذا اگر ضریب تغییرات هزینه نهایی به سمت صفر میل كند آنگاه سهم هزینه نهایی 

بنگاه های صنعت ناچیز بوده و رابطه هریشمن ـ هرفیندال به شکل رابطه زیر خواهد بود5:

H=1/N  N :تعداد بنگاه های درون هر صنعت

نتيجه گيری: كلیه شاخص های ذكرشده از دیدگاه مختلف برای انحصارسنجی و سنجش 

1. The U Index (Davies, 1980).
2. Curry, B. and K. D. George (1983).
3. Herfindahl-Hirschman Index or HHI.
4. Curry, B. and K. D. George (1983).

5. احمدیان،162، )1384(.
www.SID.ir
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میزان تمركز به كار برده می شوند؛ تنها تفاوتی بین آن ها، كاربردهایشان است. درواقع بعضی 
از شاخص های فوق عالوه بر قدرت انحصارسنجی قادرند اثر بازده تولید نسبت به مقیاس در 
عملکرد اقتصادی شركت ها، بررسی اثرات تفاوت كاالها در عملکرد اقتصادی شركت ها، 
ضریب تمركز در شركت های پیشرو و شركت های دنباله رو، بررسی رفتار صنعت انحصاری 

در بازار و... را محاسبه كنند. 
استفاده  تمركزسنجی  در  كه  است  شاخصی  رایج ترین  هرفیندال  ـ  هریشمن  شاخص 

می شود.1 
مختلف  صنایع  درمورد  موجود  اطالعات  و  داده ها  از  نیاز،  فراخور  نیز  تحقیق  این  در 
این  درواقع  می كنیم.  استفاده  آن  از  شاخص،  این  به كارگیری  سهولت  به علت  همچنین  و 
كند.  اندازه گیری  را  مختلف  صنایع  بین  انحصار  میزان  زیادی  حد  تا  است  قادر  شاخص 
میزان  شود  نزدیک  یک  به  شاخص  هرچه  و  است  یک  و  صفر  بین  شاخص  این  مقیاس 

انحصار افزایش می یابد. 
همان گونه كه ذكر شد چون سهم هزینه نهایی با عکس تعداد اعضای صنعت برابر است 
نهایی  هزینه  آنگاه سهم  كند  میل  به سمت صفر   )V(نهایی هزینه  تغییرات  اگر ضریب  لذا 

بنگاه های صنعت ناچیز بوده و رابطه هریشمن ـ هرفیندال به شکل رابطه زیر می شود: 

H=1/N  

زیادی  حد  تا  صنایع  این  این كه  و  صنایع  فعلی  وضعیت  به دلیل  تحقیق  این   در 
تغییرات  ضریب  كه  می شود  فرض  صنایع  انتخاب  دامنه  بردن  باال  برای  هستند،  دولتی 
رابطه  در  فرض  این  با  است.  در حد صفر  و  ناچیز  هر صنعت  در  نهایی شركت ها  هزینه 
H=1/n+nV عبارت nV  به سمت صفر میل كرده، میزان انحصار صنعت كوچک تر نشان 

داده شده و دامنه انتخاب صنایع باالتر می رود؛ زیرا هرچه H كوچک تر شود از آنجا كه 
این تحقیق،  ارزیابی در  براساس شاخص های  ارزیابی  برای  منتخب  انتخاب صنایع  مبنای 
میزان انحصار و تمركز كم تر است، احتمال گزینش صنایع بیش تری در رتبه بندی فراهم 

می شود.

1. Brain, (1983).
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4ـ2. منطق فازی
در زبان طبیعي و استدالل انساني اغلب از متغیرهایي استفاده مي شود كه مقادیر آن ها نادقیق 
و مبهم است. مثاًل براي متغیر كیفیت، مقادیري مثل كیفیت نامطلوب، كیفیت نسبتاً خوب 
هستند  یا جمالتي  كلمات  زباني،  متغیرهاي  مقادیر  مي شود.  گرفته  نظر  در  عالي  كیفیت  و 
را  آن ها  مقادیر  مي توان  قیدها  از  استفاده  با  به طوركلی  و  دارند  وجود  طبیعي  زبان  در  كه 
شکل داد. متغیر زباني متغیري است كه مقادیرش كلمات یا جمالت یک زبان طبیعي و یا 
مصنوعي باشد. براي مثال سن یک فرد را در نظر بگیرید، اگر سن این فرد را با اعدادي مثل 
اما اگر مقادیري را كه  1، 2، 3،... و 100 نشان دهیم، متغیر سن یک متغیر معمولي است. 
سن اختیار مي كند با كلماتي مثل نونهال، نوجوان، خیلي جوان، جوان، مسن، پیر و خیلي پیر 
نشان دهیم، متغیر سن یک متغیر زباني است.1 و این كلمات، نشانه ها یا ترم های متغیر زباني 
نامیده مي شوند و به وسیله مجموعه هاي فازي روي مجموعه مرجع نشان داده مي شوند. هر 

ترم توسط یک تابع عضویت مناسب تعریف مي شود.2
 A نشان داده مي شوند، آنگاه مجموعه فازي x مجموعه اي از عناصر باشد كه با X اگر

در X، مجموعه زوج های مرتب به شکل زیر است:

 Ã={(x, μÃ(x))|x• X}  

به  X را  تابع عضویت، مجموعه  Ã است.  x در  یا درجه عضویت  تابع عضویت   μÃ(x)

 )M( تصویر مي كند. در مجموعه هاي فازي، فضاي تابع عضویت )M( فضاي تابع عضویت
باشد،  به 1 نزدیک تر   μÃ(x) شامل كلیه اعداد حقیقي بین صفر تا یک است. هرچه مقدار 
درجه تعلق عنصر x به مجموعه فازي Ã بیشتر است و اگرμÃ(x)=0  باشد، آنگاه می گوییم 

عنصر x به مجموعه فازي Ã اصاًلً تعلق ندارد.3

                                                     μÃ: X→[0, 1]  

~M نشان داده شده و به شکل زیر تعریف مي شود: =(L, m, u) یک عدد فازي مثلثي به صورت

1. آذر، فرجي، )1380(؛ صص 197-198.
2. حسیني، )1381(؛ ص. 46.

3. شوندي، )1385(؛ 20.
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; l<x• mx-l

μÃ(x)=

m-l

; m<x• uu-x
u-m

0سایر نقاط

~M هستند. جایی كه l و u به ترتیب كران پایین و باالي عدد فازي
 ],[ cb ~),,,( نشان داده شده در فاصله  dcbaM =′ عدد فازي ذوذنقه ای نیز به صورت
به صورت خطي   d به   c از  و   a به   b از  مقدار درجه عضویت یک است و درجه عضویت 

كاهش می یابد.
همچنین اعداد فازي مثلثي را مي توان به صورت زیر نیز نمایش داد:

),,(~,),,(~ umlMcbaN ==  

M~ + Ñ=(l+a, m+b, u+c)   :جمع دو عدد فازي

M~ - Ñ=(l-c, m-b, u-a)    :تفریق دو عدد فازي

~Mضرب دو عدد فازي: >0, Ñ>0 : M~ .Ñ=(la, mb, uc)

M~ <0, Ñ>0 : M~ .Ñ=(lc, mb, ua)

M~ <0, Ñ<0: M~ .Ñ=(uc, mb, la)

~Mتقسیم دو عدد فازي: >0, Ñ>0: M~ •  Ñ=(l/c
, m/b

, u/a)

M~ <0, Ñ>0: M~ •  Ñ=(u/c
, m/b

, l/a)

M~ <0, Ñ<0: M~ •  Ñ=(u/a
, m/b

, l/c)

3. روش تحقيق

توصیفي  نوع  از  داده ها  جمع آوري  لحاظ  از  و  كاربردي  هدف  نوع  لحاظ  از  تحقیق  این 
پیمایشي است. در تحقیق حاضر براي گردآوري داده ها و اطالعات مورد نیاز از داده های اولیه 
اندازه گیری مناسب مانند پرسشنامه جمع آوري می شوند(  ابزارهاي  از طریق  )داده هایی كه 
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و داده های ثانویه )شامل اطالعات موجود در سایت های اینترنتي مرتبط با موضوع، اسناد و 
مدارک موجود در سازمان هاي مورد تحقیق، كتاب ها، مجالت، سمینارها و داده های بورس 

اوراق بهادار ایران و... ( استفاده شده است. 
انتخابی هم  نمونه  ایران است.  بازار سرمایه  این تحقیق صنایع موجود در  جامعه آماری 
از  پس  كه  شد  طراحی  پرسشنامه ای  رقابت پذیری  سنجش  برای  است.  موجود  صنایع  كل 
تأیید روایی، با استفاده از spss آلفای كرونباخ محاسبه شده و میزان تقریبی 0/78 به دست 
آمد. پس از توزیع آزمایشی پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی آن، 80 پرسشنامه توزیع شد 
كه حدود 40 تای آن ها برگشت داده شد كه این تعداد از نظر خبرگان منطقی و قابل اتکا 

خواهد بود.
مطابق  داده شده است.  نشان   )1( نمودار  تحقیق در  این  استفاده شده در  مفهمومی  مدل 
نمودار )1(، در ابتدا پس از بررسی مدل های تحلیل صنعت با استفاده از فیلترهای تعیین شده، 
براساس مدل  پرسشنامه ای  بعد  تعیین می شود؛ در مرحله  ارزیابی  برای  اولیه  منتخب  صنایع 
پورتر تعیین و توزیع می شد كه وضعیت رقابت پذیری در این صنایع را تشریح می كند. سپس 

براساس روش های تصمیم گیری چند معیاره، صنایع رتبه بندی می شوند.

1. پنج نيروى رقابتى پورتر
2. مدل الماس پورتر

3. مدل فضاى اطالعاتى
4. فرآيند توسعه محصول جديد

5. نظام ملى نوآورى

بررسى مدل هاى رتبه بندىانتخاب صنايع براى رتبه بندىبررسى مدل هاى تحليل صنعت

شاخص هاى انحصارسنجى:
1. هريشمن ـ هرفيندال

2. روزنبلو
3. شاخص تمركز كامل و...

1. مدل هاى جبرانى 
رتبه بندى 2. مدل هاى غيرجبرانى

صنايع منتخب 
براساس شاخص 

رقابت پذيرى

نمودار 1ـ مدل مفهومی تحقیق

1ـ3. گزینش اوليه صنایع موجود در ایران با استفاده از شاخص هرفيندال
تا پایان سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران حدود 30 صنعت وجود دارد. این صنایع 
به طور  به هم،  نسبت  این صنایع  بنگاه های مختلفی است كه وضعیت و جایگاه  دربرگیرنده 
مستقیم به این بنگاه ها بستگی دارد. در این تحقیق هدف محقق این است كه با گردآوری و 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

م..ی بیف برری ریابی پذاف طناا  با یرب اار یزااا 119

تحلیل داده ها، جایگاه برتر صنایع حاضر در بورس اوراق بهادار ایران را براساس شاخص های 
مختلف نسبت به هم نشان داده و گزارش مناسبی از این وضعیت در بین سال های 86-82 به 

گروه های ذی نفع نشان دهد. 
»شاخص رقابت پذیری« یکی از شاخص های مهمی است كه در این تحقیق به كار رفته 
است. با توجه به ساختار اقتصادی نیمه بسته ایران، برخی از صنایع هنوز در دست دولت و 
یا در اختیار چند بنگاه محدود هستند كه به طور كامل بازار كاالهای مربوط به این صنایع 
نمی رسد  به نظر  كه  ضعیفند  و  پا  نو  آن قدر  صنایع  این  از  دیگر  برخی  دارند.  اختیار  در  را 
بتوانند در بخش های متبوع برای كشور مزیت رقابتی و نسبی را فراهم كنند. همچنین برخی 
دیگر به دلیل محدودیت های فراوان و استفاده از سیستم ها و تکنولوژی های سنتی هیچ گونه 
این تحقیق بررسی صنایعی  از اهداف مهم  به این كه یکی  با توجه  رقابت پذیری ای ندارند. 
است كه قدرت رقابت پذیری مناسب و وضعیت عملکرد مالی مناسب دارند، برای قابل اتکا 
و كاربردی تر شدن نتیجه این تحقیق از سه فیلتر زیر برای حذف صنایعی كه ضعیف، نوپا و 

فاقد قدرت رقابت پذیری اند، استفاده می شود: 

1( صنایعی كه در بین سال های 1382 تا 1386 شکل گرفته اند در رتبه بندی نمی آیند؛ مانند 
صنعت تجهیزات كامپیوتری )به دلیل نوپا بودن و نبود زیرساخت های تکنولوژیکی 

مناسب برای ایجاد مزیت رقابتی(. 

2( صنایعی كه قدمت و سابقه باال دارند ولی از نظر عملکرد و وضعیت كنونی ارزش 
افزوده ای برای اقتصاد كشور ندارند؛ مانند صنعت نساجی و.... همچنین صنایعی كه 
سودآوری بسیار زیاد و كاذب دارند ولی قادر به ارزآوری و كمک به اقتصاد كشور 

نیستند؛ مانند صنعت ساختمان سازی و.... 

3( براساس شاخص ضریب تمركز )شاخص سنجش انحصار در یک صنعت( صنایعی 
كه درجه انحصار آن ها باال باشد.

شاخص  را  آن  گاهی  كه  است  هرفیندال  شاخص  همان  تمركز  ضریب  از   منظور 
هریشمن  ـ هرفیندال نیز می نامند. شاخص برای صنایع مختلف با این فرمول محاسبه می شود:

H=1/N  N :تعداد بنگاه های درون هر صنعت
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زیر  مطابق جدول  و  محاسبه شده  هرفیندال  برای صنایعی كه گزینش شده اند شاخص 
صنایعی انتخاب می شوند كه H كوچک تری دارند. الزم به ذكر است براساس این شاخص، 
وجود بنگاه های متعدد درون یک صنعت نشانه انحصار كم تر است. به عبارت دیگر، هرچه 
این  و  بود  خواهد  كم تر  آن  هرفیندال  ضریب  باشد  بیش تر  صنعت  یک  در  بنگاه ها  تعداد 
به معنی انحصار كم تر در آن است. نکته ای كه در این جدول به آن توجه شده این است كه 
سعی شده شركت های درون یک صنعت كه تحت كنترل یک شركت مادر هستند به دلیل 
كنترل شركت مادر بر این شركت ها به عنوان یک مجموعه یا به عبارتی یک بنگاه در نظر 

گرفته شوند تا ضریب هرفیندال به طور كاذب كوچک تر نشان داده نشود.

جدول 1ـ گزینش اولیه صنایع

صنايع منتخبضريب هرفيندالتعداد بنگاه ها

260/038صنعت غذایی به جز قندوشکر

250/04صنعت دارو

250/045صنعت شیمیایی

220/045صنعت منسوجات

200/05صنعت خودرو و قطعات

200/05صنعت ماشین آالت و تجهیزات

200/05صنعت سیمان، آهک و گچ

180/056صنعت محصوالت فلزی

160/063صنعت الستیک و پالستیک

100/1صنعت دستگاه های برقی

100/1صنعت كاشی و سرامیک

100/1صنعت كانه های فلزی

80/125صنعت محصوالت كاغذی

70/125صنعت وسایل ارتباطی

40/25صنعت نفتی، كک، هسته ای

20/5صنعت انتشار، چاپ و تکثیر

20/5صنعت فنی و مهندسی

11صنعت مبلمان، مصنوعات

11صنعت كشاورزی دامپروری
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2ـ3. تحليل داده ها
رتبه بندی صنایع براساس شاخص رقابت پذیری برمبنای مدل پورتر چهار بعد را در برمی گیرد 
خریداران،  چانه زنی  توان  شاخص  تأمین كنندگان،  چانه زنی  توان  شاخص  از:  عبارتند  كه 
شاخص فشار محصوالت جایگزین، شاخص شدت رقابت بین رقبای فعلی و شاخص تهدید 

رقبای جدید.
با  این زیرشاخص ها  فازی  مقدار  دارند كه  این چهار عامل زیرشاخص هایی  از  هریک 
استفاده از پرسشنامه به دست می آید. در جدول زیر این زیرشاخص ها به همراه سهم آن ها در 

سؤال های پرسشنامه قابل مشاهده است:

جدول 2ـ ابعاد شاخص رقابت پذیری

تعداد پرسش هازيرشاخص ها )گويه ها(ابعاد

شاخص شدن رقابت بين رقبای فعلی

1تنوع و تمایز محصوالت صنعت

1میزان سرمایه بری صنعت

1وضعیت سیستم توزیع محصوالت صنعت

1هزینه های تغییر

1حمایت دولت از صنعت

3انحصار تکنولوژی و مواد اولیه

شاخص توان چانه زنی تأمين کنندگان

1تعداد تأمین كنندگان

1جایگزین برای محصوالت تأمین كنندگان

1اهمیت صنعت برای تأمین كنندگان

1اهمیت تأمین كنندگان

1محصوالت جایگزینشاخص فشار محصوالت جايگزين

شاخص تهديد رقبای جديد

1تعداد رقبا

1نوسانات ظرفیت تولید

1دشواری و موانع خروج از صنعت

شاخص توان چانه زنی خريداران

1تعداد مشتریان عمده

1هزینه های تغییر مشتریان

1حساسیت مشتریان دربرابر تغییرات قیمتی

1619مجموع
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به عنوان  را  مربوطه  بُعد  یا  نیرو  پنج  باید  شاخص  این  براساس  صنایع  رتبه بندی  برای 
ابعاد به صورت فازی بوده و برآیندشان  معیارهای سنجش رقابت پذیری درنظر گرفت. این 
نیز به صورت فازی است؛ زیرا پاسخ  آزمودنی ها به سؤال های پرسشنامه بر مبنای جدول زیر 

به صورت فازی تحلیل شده  است. 

جدول 3ـ الگوی تبدیل داده های کیفی به اعداد فازی
نمره فازی پاسخ های آزمودنی هاپاسخ ها

A91010: خیلي زیاد )خیلی خوب(
B7910: زیاد )خوب( 

C579: نسبتاً زیاد )نسبتاً خوب( 
D357: متوسط 

بد(  E135: نسبتاً كم )نسبتاً 
F013: كم )بد( 

G001: خیلي كم )خیلی بد(

این تحلیل در سه مرحله برای تشکیل ماتریس تصمیم گیری فازی صورت می گیرد:
• فازی سازی زیرشاخص های ابعاد پنج گانه مدل پورتر براساس جدول فوق و نمرات 	

حاصله از پاسخ های آزمودنی؛ 
• به دست آوردن برآیند زیرشاخص های فازی شده برای ابعاد پنج گانه.	

     منظور از برآیند زیرشاخص ها جمع یا تفریق زیرشاخص های با نمره منفی یا مثبت 
با تأثیر منفی  براساس مدل پورتر است؛ به عبارت دیگر در مدل پورتر شاخص های 
یا مثبت روی رقابت پذیری در هر كدام از ابعاد مشخص شده اند كه در جدول )4(

و  منفی  یا  رقابت پذیری  كاهنده  شاخص های  نشان دهنده  منفی  عالمت  با  داده های 
مثبت،  یا  رقابت پذیری  افزاینده  شاخص های  نشان دهنده  مثبت  عالمت  با  داده های 

هستند.

• پاسخ های 	 از  حاصل  نمرات  از  صنعت  هر  نمره  فازی  میانگین  آوردن  به دست 
آزمودنی ها و تشکیل ماتریس نمرات فازی هر صنعت. 

    بعد از تعیین نمره فازی هر بُعد، ماتریس تصمیم گیری فازی متشکل از پنج بُعد مدل 
پورتر به عنوان شاخص ها و ده صنعت به عنوان گزینه های آن ایجاد می شود. 

www.SID.ir
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جدول 4ـ برآیند زیرشاخص های فازی شده برای ابعاد پنج گانه

ی
ياي

يم
 ش

ت
صنع

رو
دا

ت 
صنع

ان
يم

 س
ت

صنع

ی
ذاي

دغ
وا

ت م
صنع

ی
لز

ت ف
وال

حص
ت م

صنع

ت
يزا

جه
و ت

ت 
آال

ن 
شي

ما

ک
امي

سر
ت 

صنع

ک
ستي

 ال
ت

صنع

ی
لز

ی ف
ها

ی 
کان

ت 
صنع

ی
رق

ی ب
ها

اه 
تگ

دس
ت 

صنع

1586975497077162842546776365267254158254055264056153149364758

2637686536981577384254056627480506474294563314863617585516880

3264257517880254158652986425363203652476479557183122745253853

4526980536674496781536878466071466276213449395774658088466376

5294256253752294461324865233753163047313348263954304661193146

6-44-57-68-51-68-81-10-25-43-14-27-45-36-52-67-26-42-59-30-45-59-25-43-61-42-57-69-39-53-66

7365164203246577384627581446073223854415568405672415872365368

8446175436179617787526778526879476477415465537083415567415871

9294459223754355370567080334965183248476376304763213754233752

10304660223753213450567080304763102543325169223957162640153149

11597586365367455972506576536879385467445971476377395265425771

12-57-69-76-59-73-82-49-66-79-41-58-72-36-52-67-47-64-79-25-43-60-45-63-78-44-61-75-44-58-69

13294358415874375469344658466276284460436074294257304459233855

14-35-53-69-48-65-78-59-75-86-48-60-69-27-43-59-38-53-68-41-56-69-28-43-60-17-31-47-29-42-56

15-39-56-70-34-51-68-38-53-67-35-53-71-21-34-50-24-41-59-30-43-58-23-39-57-31-45-59-32-48-65

16566774617585466226375266536879375571304764456377537084395773

17516779385569395163395774425771496678425871375571384960365267

18365165284460395670284053395672355268324762304661456174456175

19456172263954456274587280425770375571557385446175385264304256

وع 
جم

م
ص ها

اخ
رش

زی

468629763372553696445615766563718830523687818343518679425596753433609767412569717363532694

ن 
گی

میان
زی

253340/219/829/136/623/432/44030384427/536/243/118/127/335/72231402332/140/421/729/937/719/12836/53فا

ی 
دای

ی ز
فاز

ی(
های

ر ن
قدا

)م

3328/732/13735/727/13131/829/827/9
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در ادامه به تحلیل این ماتریس براساس روش FTOPSIS می پردازیم.

3ـ3. تحليل داده ها

مرحله اول: تشکيل ماتریس تصميم 

و   گزینه ها  به عنوان  )صنایع.....(  صنعت   n=10 تعداد  از  متشکل  تصمیم  ماتریس  اینجا  در 
m =5 معیار )پنج نیروی رقابت پذیری در مدل پورتر به عنوان پنج شاخص( است. درمورد 

شاخص فازی رقابت پذیری به این صورت عمل می شود: 
داده های پرسشنامه كه عبارتند از وضعیت هر صنعت در هر زیر شاخص ابتدا باید براساس 
جدول )3( به صورت اعداد فازی درآیند. سپس برای هر صنعت میانگین فازی زیرشاخص ها 
گرفته می شود تا نمره فازی صنعت در رقابت پذیری حاصل شود. حاصل این عملیات رسیدن 

به مقدار فازی هر شاخص برای هر صنعت است كه در جدول )5( مشاهده می شود.

جدول 5ـ تحلیل پرسشنامه و ماتریس تصمیم گیری 

ماتریس تصمیم گیری
 شاخص تهدید 

رقبای جدید
شاخص شدت رقابت 

بین رقبای فعلی
شاخص فشار 

محصوالت جایگزین
 شاخص توان 

چانه زنی خریداران
شاخص توان چانه زنی 

تأمین كنندگان
65132179216-42-18-2643534256196129294358صنعت 1
6192138183-41-21-243345408225392415874صنعت 2
77123169207-66-51-2843784545280113375469صنعت 3
74125169207-61-46-329417475121147164344658صنعت 4
30123170213-9-269352419801121404662765صنعت 5
56121173217-39-25-200293379194779284460صنعت 6
63129178218-52-41-19528036899130156436074صنعت 7
40111162207-19--24533842454861192942576صنعت 8
121162198-622-2243153983254843044595صنعت 9

48111155198-33-22-2153053863667103233855صنعت 10

مرحله دوم نرماليزه كردن ماتریس تصميم و موزون كردن آن

برای  روش  این  در  شوند.  بی مقیاس  آن  عناصر  تا  شود  نرمالیزه  باید  تصمیم  ماتریس 
نرمالیزه كردن از نرمال سازی خطی استفاده می شود؛ به این منظور: 
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xj به ترتیب 
~- =) aj

~-  ، bj

~-  ، cj

~- ( ، xj
~+=) aj

~+ ، bj
~+ ، cj

اگر اعداد فازی به صورت مثلثی باشند و )+~
بیش ترین و كم ترین امتیازها باشند آنگاه:

xij جنبه مثبت داشته باشد
~

;)اگر 
cij

,
bij

,
aij

)xij
~ )/( xj

~+=
rij
~

=
aj
+bj

+cj
+

xij جنبه منفی داشته باشد
~

cj;)اگر 
-

,
bj

-

,
aj

-
)xj

~- )/(xij = aijbijcij

( با استفاده از رابطه زیر به دست می آید: vij
~ عناصر ماتریس نرمالیزه شده  وزن دار )

برای اعداد فازی مثلثی:

.Xj)
cij

.βj,
bij

.αj,
aij

(.)(αj, βj, xj)=
cij

,
bij

,
aij

)vij
~ =vij(.) wij

~
 = ajbjcjaj

+bj
+cj

+

.Xj)
cj

-
.βj,

bj
-

.αj,
aj

-
(.)(αj, βj, xj)=

cj
-

,
bj

-

,
aj

-
)vij

~ =vij(.) wij
~

 = aijbijcijcijbijaij

جدول 6ـ ماتریس تصمیم گیری نرمال موزون

ماتریس نرمال فازی

C1C2C3C4C5
10/560/851/290/370/650/390/480/721/350/604/67-13/000/611/011/67
20/510/831/240/130/360/760/680/971/720/704/56-12/200/420/781/42
30/600/911/380/320/540/930/620/901/601/707/33-15/400/560/951/60
40/691/001/440/741/001/360/570/771/351/536/78-14/800/570/951/60
50/570/841/270/490/761/160/771/031/77-0/171/00-6/000/560/961/65
60/420/701/150/120/320/650/470/731/400/834/33-11/200/560/971/68
70/410/671/120/600/881/290/721/001/721/375/78-12/600/591/001/69
80/520/811/290/330/590/980/480/701/330/202/11-8/000/510/911/60
90/470/761/210/200/370/690/500/731/37-0/170/67-4/400/560/911/53

100/450/731/170/220/460/850/380/631/280/733/67-9/600/510/871/53

مرحله سوم: تعيين ایده آل  های مثبت و منفی

برای محاسبه ایده آل  های مثبت و منفی از روابط زیر استفاده می شود:

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

پژوهشنامه بازرگانی 126 

 

، از فرآیندهای رتبه بندی اعداد  vj
- vj و 

+ در حالت فازی برای مقایسه اعداد فازی و تعیین
فازی استفاده می شود. چنگ و هوانگ از فرمول رتبه بندی لی و لی استفاده كردند. طبق این 

روش، رتبه عدد فازی vij كه با M(vij) نشان داده می شود، به صورت زیر تعریف می شود:

-aij
2 +cij

2 -aij.bij+cij.bijM(vij)= 3(-aij-cij)

M(v) جدول 7ـ محاسبه

M(vij)

C1C2C3C4C5

10/640/000/770/810/99
20/580/171/530/880/65
30/770/271/27-653/510/89
40/830/620/719/110/89
50/600/471/580/180/95
60/490/110/88305/891/00
70/450/601/50-177/811/02
80/660/320/722/420/89
90/550/120/810/040/79

100/510/220/700/390/78

مرحله چهارم: به دست آوردن فاصله گزینه ها از ایده آل های مثبت و منفی

در مورد اعداد فازی، فاصله بین گزینه ها و ایده آل  های مثبت و منفی به شکل زیر محاسبه 
می شود:

vj باشد(
+ =) aj

+  , bj
-  , cj

- ( , vj
-  =) aj

-  , bj
- , cj

- )چنانچه )
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•or(bij• b+)
cij-a

+

1-
Dij
+ -

b+-cij-a
+-bij

•or(b+• bij)
c--aij1-

bij+c+-aij-b
-

•or(b-• bij)
c--aij

1-
Dij
- -

bij-c
--aij-b

-

•or(bij• b-)
c--aij1-

b-+cij-a
--bij

Dij، اعداد قطعی هستند.
+ Dij و

- قابل ذكر است كه

: فاصله گزینه i ام از ایده آل مثبت. Si
+ =

n

j=1
Dij

+

: فاصله گزینه i ام از ایده آل منفی. Si
- =

n

j=1
Dij

-

كه این رابطه برای اعداد فازی به صورت زیر قابل تعمیم است:

جدول 8ـ فاصله از ایده آل ها

مجموع فاصله از ایده آل های منفی
مجموع فاصله از ایده آل های مثبتفواصل

فواصل
10/2370/0000/0950/7340/2213/510/0200/030/350/390/010/9
20/2048/4120/3590/7970/0009/77320/241/970/070/660/213/15
30/3110/3720/2871/2120/1692/35230/120/730/140/410/052/45
40/4351/40/1581/3600/1713/5640/001/130/310/170/051/67
50/2388/4180/4380/1390/1749/40750/211/410/000/950/042/61
60/043543/00/1101/1100/1851/99060/392/230/320/000/032/98
70/0000/2670/3951/2000/2142/07570/441/220/033/880/005/56
80/1870/3530/0770/6130/1290/35980/241/650/370/550/082/90
90/1150/5080/1140/0000/1350/87290/322/180/331/110/094/03

100/0830/4100/0000/7700/0950/358100/361/840/440/780/123/54
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مرحله پنجم: محاسبه نزدیکی نسبی هر گزینه به ایده آل  ها 

Si و در نتیجه مقایسه گزینه ها نسبت به هم 
+ ، Si

- این شاخص كه برای تركیب كردن مقادیر 
تعریف می شود از رابطه زیر به دست می آید:

S1
-

Cd=
S1

- +S1
+

جدول 9ـ محاسبه نزدیکی نسبی و رتبه بندی صنایع

نزديکی نسبی صنعت رتبه

0/795 صنعت دارو 1

0/783 صنعت ماشین آالت و تجهیزات 2

0/756 صنعت شیمیایی 3

0/671 صنعت دستگاه های برقی 4

0/490 صنعت الستیک و پالستیک 5

0/401 صنعت سیمان، آهک و گچ 6

0/319 صنعت كانه های فلزی  7

0/277 صنعت غذایی به جز قندوشکر 8

0/272 صنعت كاشی و سرامیک 9

0/178 صنعت محصوالت فلزی 10

جمع بندی و مالحظات

در این تحقیق برای رتبه بندی صنایع براساس شاخص رقابت پذیری، مدلی بر مبنای مدل پنج 
نیروی پورتر با استفاده از Fuzzy Topsis ارائه شد.

با اهمیت  برای صنایع بسیار  اگرچه شاخص هایی چون رشد، سودآوری و ریسک و... 
هستند ولی قدرت پایداری در شرایط محیطی متغییر داخلی و بین المللی نیز امری مهم است 
فالكت بارترین  به  را  مطلوب  بسیار  مالی  وضعیت  و  سابقه  با  صنعتی  آن  به  بی توجهی  كه 
وضعیت می كشاند؛ مانند صنعت نساجی. لذا این كه به دقت و با استفاده از یک مدل مناسب 
از نظر رقابت پذیری در چه جایگاهی قرار دارد، امری خطیر  مشخص شود كه هر صنعت 
است.  انجام شده  مهم  این  پورتر  براساس مدل  قباًل ذكر شد  اینجا همان طور كه  در  است. 
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از  تحلیل شده  داده های  و  تحلیل شد  به هم پیوسته  بعد  به عنوان  رقابت پذیری  تحقیق  این  در 
از  نتایج حاصل  پردازش شدند.  فازی  تصمیم گیری  با روش  و  پرسشنامه گردآوری  طریق 
پنج گانه  ابعاد  نظر  از  را  داروسازی  صنعت  كه  است  فوق  رتبه بندی  از  حاكی  تحقیق  این 
رویت   قابل  به ترتیب  نیز  دیگر  صنایع  و  می دهد  نشان  برتر  صنعت  به عنوان  رقابت پذیری 

هستند. این نتایج می تواند بیانگر وضعیت و جایگاه رقابتی آن ها باشد. 
عامل برون زای نوسانات قیمت های جهاني نفت، قطعاً اختالالتي در برنامه رشد و توسعه 
اقتصادي و درآمد دولت هایی كه بودجه های سنواتي آن ها به درآمدهاي نفتي متکي است، 
ایجاد مي كند. این امر بر كسي پوشیده نیست كه توجه به صادرات غیرنفتي، موجب ارزآوري 
اثر  به دلیل  این شاخص  نفت خواهد شد.  به  وابستگي  از  بودجه عمومي  و  رهایي كشور  و 
بر  تأثیري كه  به طور عام  اقتصاد، و  بر بخش هاي واقعي  غیرقابل اجتناب صادرات غیرنفتي 
در  فوق العاده ای  اهمیت  از  می گذارد،  جهاني  بازارهاي  در  تجاري  سهم  و  تولید  اشتغال، 
كشورهاي مختلف برخوردار است. وجود مشکالت عدیده  بر سر راه اقتصاد تک محصولي، 
حركت به سوي تنوع گرایی در تولید و بازارهاي صادراتي براي كاهش بحران هاي پیچیده 

جهاني و توجه به صنایعی كه مزیت های نسبی بالقوه دارند را توجیه پذیر می سازد.
كشورهاي  اصلي  هدف  آن،  كردن  متنوع  و  صادرات  توسعه  راهبرد  اتخاذ  هم اكنون 
درحال توسعه است. در حال حاضر با توجه به نوسان بهاي نفت در سال هاي اخیر و روزهاي 
نگران كننده آینده، تالش های زیادي برای رونق صادرات غیرنفتي وگسترش كمي و كیفي 
كاالهایي كه به نوعي كشورمان در تولید آن ها از مزیت نسبي باالتري برخوردار است، انجام 

شده است.         
غیرنفتي  صادرات  بحث  در  كشور  توسعه،  سوم  و  دوم  اول،  برنامه های  اجراي  از  پس 
به طور كامل به اهداف پیش بیني شده دست نیافته و صادرات غیرنفتي همچنان سهم ناچیزي 
از درآمد ارزي كشور را تشکیل می دهد و لزوم بازنگري جدي در فرآیند تولید به منظور 
موضوعي  به  برتر  صنایع  تقویت  و  شناسایی  همچنین  و  آن  زنجیره  تقویت  و  صادرات 

اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. 
كشوري كه صادراتش زیاد است، رفاه عمومي خوبي نیز دارد. هرچند در سال هاي اخیر 
است  باالرفته  صادرات  در  صنعتي  كاالهاي  سهم  و  یافته  افزایش  ایران  غیرنفتي  صادرات 
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اما هنوز رقم صادرات كاال و خدمات ایران به طور میانگین در سال های گذشته 14 میلیارد 
برنامه ای مدون برای شناسایی و تقویت صنایع  دالر بوده است. لذا دیده می شود كه هنوز 
مختلف و دارای مزیت نسبی بالقوه وجود ندارد؛ لذا به نظر می رسد انجام تحقیقاتی مانند این 
تحقیق كه در آن صنایع مختلف از جهت شاخص های مختلف ارزیابی و رتبه بندی می شود، 
افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه  ابزارهای مناسبی برای پیشبرد اهداف  به عنوان  می تواند 

صنعتی به كار رفته و در تدوین سیاست های راهبردی مفید و مؤثر باشد.
به طور خالصه نتایج حاصل ارزیابی فوق كه براساس پنج بعد رقابت پذیری مدل پورتر 

صورت گرفته است از چند جهت مفید است:
• دولت با توجه به وضعیت صنایع مختلف می تواند منابع مالی خود را به نحو بهتری 	

برای ارتقای صنایع ضعیف تر اختصاص دهد.
• مختلف 	 صنایع  وضعیت  به  توجه  با  مختلف  بخش های  در  سیاست گذاری  امکان 

فراهم  شود.
• وضعیت برتر هر صنعت نشان دهنده این است كه این صنعت تا حدی توانایی فعالیت 	

و رقابت در سطوح منطقه ای و جهانی را دارد.
• براساس آن می توان دریافت كه كدام یک از صنایع ضعیف تر بوده و دولت باید از 	

آن بیش تر حمایت كند تا به سرنوشت صنعت نساجی دچار نشود.
• می توان صنایع هدف را ارتقا داد یا بهبود بخشید تا شرایط رقابت در سطوح مختلف 	

منطقه ای یا جهانی را به دست آورد.
• نسبی 	 مزیت های  از  استفاده  و  حفظ  ایجاد،  توانایی  نشان دهنده  باالتر  رقابت پذیری 

است كه باز هم دولت و وزارتخانه های متبوع می توانند از این مزیت ها برای افزایش 
صادرات غیرنفتی استفاده كنند.

توصيه های سياستی

براساس نتایج حاصل از این تحقیق توصیه های سیاستی زیر را می توان ارائه داد:
• در 	 رقابت پذیری  نظر  از  حاصل  نتایج  طبق  كه  صنایعی  در  دولت  سرمایه گذاری 

جایگاه بهتری قرار دارند.
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• از 	 ممانعت  برای  رقابت پذیری  نظر  از  ضعیف تر  صنایع  درمورد  سیاست گذاری 
نابودی شان و تأثیر منفی  آن بر اشتغال و اقتصاد جامعه.

• توسعه سرمایه گذاری  در این صنایع در سطح منطقه و جهان.	
• ابعاد 	 برتر در  نسبی صنایع  مدیران دولت روی مزیت های  بیش تر مجریان و  تمركز 

مختلف.
• رقابت پذیری 	 اشتغال زا كه قدرت  و  مستعد  به صنایع ضعیف ولی  بیش تر  رسیدگی 

بالقوه دارند )مانند صنایع نساجی(، عالوه بر كمک به اقتصاد كشور به بهره برداری 
از ظرفیت های این صنایع نیز منجر می شود.

• سرمایه گذاری كم تر در صنایعی كه به نظر می رسد از نظر اولویت و بازدهی در مرتبه 	
پایین تری نسبت به صنایع دیگر قرار دارند.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

پژوهشنامه بازرگانی 132 

منابع

تدوین كتب درسی  و  مطالعه  سازمان  تجدیدشونده،  منابع  اقتصاد  )1381(؛  مجید،  احمدیان 
دانشگاه ها )سمت(، تهران.

احمدیان مجید، )1384(؛ اقتصاد صنعتی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

احمدیان مجید، )1378(؛ اقتصاد نظری و كاربردی نفت، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشگاه 
اقتصاد، تهران.

آذر، عادل و حجت فرجي )1380(؛ علم مدیریت فازي، تهران، اجماع.

اصغرپور، محمد جواد )1376(؛ تحقیق در عملیات پیشرفته، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

سیدمحمد  ترجمه  مدیریت،  در  آن  كاربردهاي  و  فازي  منطق  )1381(؛  بودجادزیف، جرج 
حسیني، تهران، نشر ایشیق.

ایران«، فصلنامه  اقتصاد  بیژن )1382(؛ »استراتژي توسعه صنعتي و صنعت محرک  بیدآبادي، 
راهبرد، نشریه مركز تحقیقات استراتژیک ایران، شماره 30.

و  صنایع  مهندسي  در  آن  كاربردهاي  و  فازي  مجموعه های  نظریه  )1385(؛  حسن  شوندي، 
مدیریت، تهران، گسترش علوم پایه.

فتحی، سعید )1380(؛ »ارائه روشی برای اولویت بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی 
مدرس،  تربیت  دانشگاه  ارشد،  كارشناسی  پایان نامه  الکترونیکی«،  تجارت  در  بین المللی 

تهران.

بورس  در  پذیرفته شده  شركت های  رتبه بندی  مدل  »طراحی  )1383(؛  محمدحسن  قلی زاده، 
تحلیل موردی صنایع غذایی«،  ــ  داده ها  پوششی  تحلیل  از  استفاده  با  تهران  بهادار  اوراق 

پایان نامه دكترا، دانشگاه تهران.

مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1378(؛ تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی، 
تهران.

مومنی، منصور )1385(، مباحث نوین تحقیق در عملیات، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت، 
دانشگاه تهران.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

م..ی بیف برری ریابی پذاف طناا  با یرب اار یزااا 133

Akimova Irina (2000); “Development of Market Orientation and 
Competitiveness of Ukrainian Firms”, European Journal of Marketing, vol. 
34, no. 9/10. 1128-1148.

Ambashta Ajitabh, Momaya K. (2002); “Competitiveness of Firms: Review 
of Theory, Frameworks, and Models”, Singapore Management Review, vol. 
26, no.1,45-58.

Bain, J. (1956); Barriers to New Competition, Cambridge, Mass.: Harvard 
Univ. Press. 

Carayannis Elias and Sagi John (2001); “New versuss Old Economy: Insights 
on Competitiveness in the Global IT Industry”, Technovation. 21. 501-514.

Curry, B. and K. D. George (1983); “Industrial Concentration: A survey” Jour. 
of Indust. Econ. 31(3): 203-55, which contains the references cited under 
section Further Examples above. 

Demeter Krisztina (2003); “Analysis of Manufacturing Strategy and 
Competitiveness”, International Journal of Production Economics, 81-82. 
205-213.

Emin.M. O'cal , Laptali oral. Emel, Erdis, Ercan and Vural, Games (2007); 
“Industry Financial Ratios-Application of Factor Analysis in Turkish 
Construction Industry”, Building and Environment, 42 ,385–392

Leavy, Brian (2003); “Assessing Your Strategic Alternatives from Both a Market 
Position and Core Competence Perspective”, Strategy&Leadership,vol. 31, 
no. 6.

Porter, M.E. (1990); The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 
New York.

Sharma Bishnu and Fisher Tom (1997); “Functional Strategies and 
Competitiveness: an Empirical Analysis Using Data from Australian 
Manufacturing”, Benchmarking for Quality Management & Technology, 
vol. 4, no. 4, pp. 286-294.

Shurchuluu P. (2002); “National Productivity and Competitive Strategies for 
the New Millennium”, Integrated Manufacturing Systems, vol. 13, no. 6, 
pp. 408-414.

Tirole, J. (1988); The Theory of Industrial Organization, Cambridge, Mass.: 
MIT Press. 

Wagner M., Schaltegger S. (2004); “The Effect of Corporate Environmental 
Strategy Choice and Environmental Performance on Competitiveness 
and Economic Performance: An Empirical Study of EU Manufacturing”, 
European Management Journal, vol. 22, no. 5, pp. 557–572.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

پژوهشنامه بازرگانی 134 

Weiss, L. W. (1989); Concentration and price, Cambridge, Mass. : MIT Press. 
Zanakis Stelios H., Becerra-Fernandez Irma (2005); “Competitiveness of 

nations: A knowledge discovery examination”, European Journal of 
Operational Research, vol. 166, pp. 185–211.

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

