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 چکیده 

این پژوهش بدنبال شناسایی عوامل موثر و طراحی الگوی رقابت پذیری شرکت ملی گاز با رویکرد اقتصاد 

عوامل کلی)عوامل داخلی تاثیرگذار وعوامل خارجی  مقاومتی می باشد .در این پژوهش دو دسته

از روش  با استفاده پژوهشگران تالش کرده اند که .تاثیرگذار( در طراحی الگو مورد بررسی قرار می گیرند

ابالغی اقتصاد 41و41،41ی بندهاشرایط کشورمان و همچنین  تفسیری با توجه به الگوی یابی ساختاری

ویی مناسب و بومی شده برای شرکت ملی گاز استخراج نمایند . بمنظور ؛ الگنفتمقاومتی در وزارت 

، ارشد شرکت ملی گاز ایران و از طریق روش دلفی تن از خبرگان و مدیران 22ز ا شناسایی عوامل موثر

افزار نرمو باکمک ساختاری تفسیری  الگویابیبا استفاده از روش  سپس. است نظرسنجی شده

MATLAB همچنین ازآزمون رتبه بندی ناپارامتریک . است ساختار دهی شده پژوهش الگوی اصلی

ل اهمیت بیشتری را دارا می فریدمن نیز استفاده شده تا معلوم گردد از نظر آزمون شوندگان کدام عوام

مورد  مفهوم توانایی اندازه گیری به خوبی عوامل مشخص شده که آن است نشانگر  نتایج پژوهش .باشند

 دارند. را پژوهش نظر

  ساختاری تفسیری دلفی، الگویابی روش اقتصاد مقاومتی، رقابت پذیری، دی:كلی انگواژ
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 مقدمه  

تریلیون متر مکعب دارای اولین ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان است .پس از ایران کشورهای روسیه  11ایران با داشتن 

  (4131گاز، )ماهنامه ندای.4شکلو قطرقراردارند.

 
ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان(4شکل  

میالدی  2641میلیارد متر مکعب در سال  471به 2666میلیارد متر مکعب در سال میالدی  06تولید گاز طبیعی ایران از 

در عرصه های بین رسیده است . یعنی سه برابر شده است . اما آیا این افزایش سه برابری جایگاه اقتصادی و سیاسی ایران را 

 (.11،همان ).2شکلهم به همین میزان ارتقا داده است؟ الملی 
 

1 

میالدی)میلیارد متر مکعب( 2641تا  2666تولید گاز طبیعی ایران در خالل سالهای (میزان 2شکل  
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میزان گاز تولیدی

سال bcm
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نتوانسته ایم در مالحظه می گردد که مصرف داخلی هم در همین خالل پابه پای تولید رشد کرده است و لذا ما نه تنها 

، بلکه در مقاطعی هم مجبور به واردات گاز از کشور ترکمنستان شده ایم ز طبیعی توفیق چندانی بدست آوریمصادرات گا

 (11همان،(.)1شکل.

 

 

میالدی)میلیارد متر مکعب( 2641تا  2666مصرف گاز طبیعی ایران در خالل سالهای (1شکل  

  سوخت پاک از،الف(گ

سوزد و در کاهش های آتی است. زیرا این نوع سوخت پاکیزه میهای جایگزین در سالترین سوختگاز طبیعی از مهم

ذخایر  اولینرسد کشور ما با در اختیار داشتن دارد. به نظر می در محیط زیستهای مضر به ویژه ذرات معلق حاصل آلودگی

بان بودن با مشکل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ، موقعیتی استثنایی عظیم گاز طبیعی در جهان از یک سو و دست به گری

 .4جدول .برای استفاده از این سوخت جایگزین داشته باشد
 جدول 4( مقایسه آالیندگی گاز با سایر سوختهای فسیلی2

گاز 

 طبیعی
 نفت

زغال 

 سنگ
 آالینده

 دی اکسید کربن 260666 401666 447666

کربنمونواکسید  260 11 16  

 اکسید نیتروژن 117 110 32

وردی اکسید سولف 2134 4422 4  

 ذرات 2711 01 7

6 667/6  640/6  جیوه 

 

                                                           
2 British Thermal Unit 

20002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

60 68
76 84 92 100 110 120 130 138 145 150 160 163 170 175

(میلیارد متر مکعب)میالدی0811تا 0888مصرف گاز طبیعی ایران در خالل سالهای 

سال bcm

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

4 

 

 گاز جهانی تجارت در ایران پایین سهمب(

ایران علیرغم اینکه دارای اولین ذخایر گاز اثبات شده است ، اما متاسفانه همانگونه که دیده می شود در بین بزرگترین تولید 

، جایگاه دوم را پس از قطر دارد . در عرصه های بین المللی ، حتی  کنندگان گاز خاورمیانه و شمال افریقااز نظر میزان تولید

 ترکیه کشورهای به . درحال حاضرایران (1934 ،گازندای )ماهنامه  .پس از کشورهای روسیه و قطر داراست  جایگاه پایینتری

 کشور طریق از نخجوان به هم سوآپ گاز کند ، می صادر روز گاز مترمکعب در  میلیون 3 ی(ارمنستان)تهاتر و میلیون 30 با

 و صرفه موقعیت مکانی دلیل به که کشوری تنها .است  روز در مترمکعب میلیون یک تا هزار166بین  آذربایجان

 برنامه براساس .است روز در گاز مترمکعب میلیون20بیش از  با ترکمنستان کنیم، می وارد گاز آن از مسیر( اقتصادی)کوتاهی

 قبیل خلیج فارس  از حاشیه همسایه کشورهای به ایران است قرار ها توافق شدن نهایی گرفته ،درصورت صورت های ریزی

 ایران مذاکرات البته .یابد  می افزایش گاز تجارت ازبازار جهانی ایران سهم صورت این در که کند صادر گاز هم کویت و عمان

،  جهانی برای انرژی تقاضایگفته می شود که  .است انجام حال در نیز ترکیه کشور و عراق طریق اروپا ازدو به گاز انتقال برای

که میزان نیاز به گاز طبیعی در طی همین مدت به سه برابر  سال آینده به دو برابر مقدار فعلی خواهد رسید، در حالی 21ظرف 

درصد از کل انرژی خواهد بود،  00برابر  2616یافت. در حالی که سهم مجموعه نفت و گاز در سال میزان فعلی افزایش خواهد 

درصد افزایش خواهد یافت.)ماهنامه  20درصد فعلی به  21درصد کاهش گاز از  10درصد فعلی به  16سهم نفت از میزان 

 . (4136ندای گاز،

 

 اهمیت موضوع پ(

که بنظر می رسد بایستی راهکاری برای آنها عوامل ذیل شناسایی شده اند  متون مختلفبا توجه به مطالب ارایه شده و بررسی 

 پیدانمود:

 میزان مصرف داخلی گاز طبیعی در بخش صنایع و خانگی بسیار باالست و لذا عمالً چیزی برای صادرات آن باقی نمی ماند .-4

نقش گاز به عنوان یک کاالی استراتژیک در دیپلماسی انرژی بسیار حایز اهمیت است و ما  درعرصه های بین المللی-2

 متاسفانه علیرغم داشتن اولین ذخایر گاز جهان در این عرصه خوب عمل نکرده ایم.

آن و  تر و همچنین مقرون به صرفه تری نسبت به سایر سوختهای فسیلی است لذا ، سرمایه گذاری بر چون گاز سوخت پاک-1

حضور موفقیت آمیز در عرصه های بین المللی سود سرشاری را عاید کشور خواهد نمود و قدرت چانه زنی کشورمان را باال 

 .خواهد برد

دالر  16نفت که به آن طالی سیاه گفته شده است بسیار ارزشمندتر از آن است که بصورت خام و آن هم کمتر از بشکه ای -1

  ی رسد که می توان از گاز بعنوان یک کاالی راهبردی مناسب و جایگزین بجای نفت استفاده نمود .فروخته شود ، لذا بنظر م

و  با توجه به شرایط کنونی کشورمان که تحریمهای بی سابقه در همه زمینه های اقتصادی بویژه نفت اعمال شده است

میتوان از گاز به عنوان یک جانشین مناسبی برای ذا لهمچنین نفت بسیار گرانبهاتر از آن است که بصورت خام فروخته شود ، 

به اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی از  امعان نظرهمچنین با  و یبا عنایت به مطالب ذکر شده قبلنفت خام استفاده نمود . 

ضرورت لذا  نام گذاری شده است ؛ "اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل  "به  4131و سال شده سوی مقام معظم رهبری ابالغ 

 .  می رسد ضروری بنظرانجام اینگونه پژوهش هایی بسیار 

 

 مرور ادبیاتیت(

 بطور خالصه اهم مقاالتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند ، بررسی شده است : 2در جدول 
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( اهم پژوهشهای انجام پذیرفته2جدول   

 نویسنده نام پژوهش
سال 

 انتشار
 یافته های پژوهش

Competitiveness and 

Economic Developments of 

Gulf and Middle Eastern 

Countries (Oil-Rich 

Economies) 

 2661 مایکل پورتر
رقابتی نفت خیز خاورمیانه از نظر همه ابعاد الگوی کشورهای 

 دچار ضعف هستند . الماس پورتر

تخمین هزینه وفایده صادرات گاز 

 ایران به اروپا
 4101 زهراقبادی

 ریزی برنامه فرایند در ارشد مدیران مشارکت یعنی عامل 1

 ریزی برنامه اهمیت و دانش از ارشد مدیران آگاهی راهبردی،

 ریزی برنامه فرایند در کارکنان تیمی مشارکت راهبردی،

 راهبردی، ریزی برنامه فرایند در تغییر مدیریت راهبردی،

 مورد راهبردی؛ ریزی برنامه فرایند در محیطی صحیح ارزیابی

 تعهد: نگرفتند قرار تایید مورد عامل 1. قرارگرفتند تایید

 در کارکنان راهبردی،پذیرش ریزی برنامه فرایند به سازمانی

 سیستم و ها داده پایگاه وجود و راهبردی ریزی برنامه فرایند

استراتژی کاهش هزینه روش . مناسب مدیریت اطالعات های

 .ورود به بازارهای اروپاستمناسبی جهت 

Competitiveness of the 

Industries Based on the 

Porters Diamond Model: an 

Empirical Study. 

Bakan & Dogan 2012 

است و مشخص شد  عامل در رقابت پذیری دخیل دانسته شده

در صنایع کشور  الگوکه شرایط تقاضا بیشترین اثر را در این 

 . ترکیه دارا می باشند

A Differentiation Framework 

for Maritime Clusters : 

Comparisons across Europe 
Monterio&Neto 2013 

شرایط تولید، رویدادهای خارج از کنترل، صنایع  اصلی عامل 3

مرتبط و حمایت کننده، راهبرد، ساختار و رقابت پذیری، 

 .بازار، دولت و همکاریها می باشدشرایط تقاضا، 

 تحلیل و تجزیه روی بر تجربی مدل

 تیانجین و بیجینگ صنایع در عوامل
 2646 ژو و فان ، سان

 صنایع تولید، عامل شرایط1استخراج شد که شامل  الگویی

 پذیری، رقابت و ساختار راهبرد، کننده، حمایت و مرتبط

 می باشد. بازار و دولت تقاضا، شرایط

National Competitiveness : a 

Nine-Factor and its Approach 

and its Empirical Application 
Chang&Cho 2666 

با موفقیت شرکتهای کره ای در عرصه های رقابت بین المللی 

-2کارکنان-4:عامل اهمیت دارد که عبارتند از 3توجه به 

 -1مهندسین ومدیران حرفه ای–1و بروکراتیک شرایط سیاسی

 -7داخلی شرایط تقاضای -0محیط کسب و کار-1کارآفرینان

صنایع حامی و پشتیبان کننده.در ضمن  -0 کشورمنابع درونی 

عامل فوق در عرصه های بین المللی تحت تاثیررویدادهای  0

 اتفاقی قرار می گیرد .

A generalized double 

diamond approach to the 

global competitiveness of 

Korea and Singapore 

ChangMoon&Rugman 2000 

 ارگیردقراستفاده  به این صورت مورد رقابتی الگویاست  بهتر

مقایسه قرار گیرد  مورددو کشور عوامل بین صنایع  که شرایط و

. 

 در اقتصادی توسعه و پذیری رقابت

 خیز نفت ثروتمند کشورهای

 ((خاورمیانه

 2661 مایکل پورتر

 فوق کشورهای ضعف نقاط بعنوان را ذیل موارد پورتر مایکل

تقاضای داخلی،  شرایط ، تولید شرایط: است کرده اعالم

حمایت  و مرتبط پذیری و صنایع رقابت و ساختار راهبرد،

 عامل ضعف دارند. 1کننده.کشورهای نفت خیز در هر 

بررسی و رتبه بندی موانع و 

مشکالت صادرات گاز به عرصه های 

الماس   الگویبین المللی بر مبنای 

 پورتر

 4103 جوکار اسماعیل پور و
رقابت پذیری و به عنوان مانع در در پژوهش هر شش عامل 

 توسعه صادرات گاز به بازارهای بین المللی مطرح هستند.
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 اهداف پژوهش

 از حمایت: ج مردمى و دولتى ظرفیتهاى ىهمه از استفاده:   ب اقتصاد بودن مقاوم: الف:  از عبارتند مقاومتی اقتصاد ارکان

 سیاستهای 15، 13،14، بندهایارکان اقتصاد مقاومتی .با عنایت به( مصرف مدیریت:  ه  و ارزى منابع مدیریت: د ملى تولید

 :  از عبارتند شدندکهابالغ  نفت به وزارت مقاومتی اقتصاد ابالغی کلی

 :طریق از گاز و نفت صادرات از حاصل درآمد پذیری ضربه با الف(مقابله

 .راهبردی مشتریان انتخاب-4

 .فروش هایروش در تنوع ایجاد-2

 .فروش در خصوصی بخش دادن مشارکت-1

 .گاز صادرات افزایش-1

 .پتروشیمی صادرات افزایش-1

 .نفتی هایفرآورده صادرات افزایش-0

 هایظرفیت توسعه و حفظ بر تأکید و گاز و نفت جهانی بازار در اثرگذاری منظور به کشور وگاز نفت راهبردی ذخایر ب(افزایش

 .مشترک میادین در بویژه گاز، و نفت تولید

 براساس)بهینه بازدهی دارای کاالهای تولید توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش افزایشپ(

 از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی هایفرآورده و پتروشیمی محصوالت برق، صادرات بردن باال و( انرژی مصرف شدت شاخص

 (4131 ، نظام کلی های سیاست) .منابع

سیاستهای ابالغی اقتصاد  تر در عرصه های بین المللی و امعان نظر بههای اعالم شده جهت حضور فعالبا عنایت به ضرورت

 :هدف اصلی دنبال می شود  چهار، در این پژوهش مقاومتی

شناسایی عوامل عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار در طراحی الگوی رقابت پذیری شرکت ملی گاز با رویکرد اقتصاد  -4

  مقاومتی.

  تبیین عناصر و شاخصه های اقتصاد مقاومتی در الگوی مورد اشاره . -2

  . ی استخراجیترسیم روابط و چگونگی تاثیر گذاری عوامل بر یکدیگر در الگو-1

 د .نرتبه بندی عوامل بر مبنای مبزان تاثیر و اهمیتی که در مدل بجا می گذار -1

 

 پژوهش هایفرضیه

 با و پایه الگوی ابعاد همچنین و نفت وزارتاقتصاد مقاومتی به  ابالغی سیاستهای بندهای به توجه با که پژوهش های فرضیه

 :  از عبارتند آمد بدست دلفی روش از استفاده با و خبرگان نظر

 بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با المللی بین های عرصه در ازکنترل خارج و نشده بینی پیش رویدادهای-4

 . است مرتبط المللی

  است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با انسانی منابع توسعه مدون و جامع برنامه از استفاده-2

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با حمایت کننده و مرتبط صنایع وضعیت-1

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در شرکت رقابتی جایگاه با گاز ملی شرکت پذیری رقابت و ساختار راهبرد،-1

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با صادراتی گاز قیمت-1

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با طبیعی گاز برای تولید شرایط-0

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با گاز برای المللی بین تقاضای شرایط-7

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با طبیعی گاز برای داخلی تقاضای شرایط-0

 . است مرتبط المللی بین های عرصه در گاز ملی شرکت رقابتی جایگاه با المللی بین سیاسی درروابط گشودگی-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

 

  پژوهشروش 

 به این صورت می باشد: پژوهش خالصه گامهای طی شده این

  شناسایی عوامل داخلی وخارجی مؤثردرطراحی الگوی رقابت پذیری شرکت ملی گاز-4

 نام گذاری و دسته بندی ابعاد  -2

  برای بررسی پایایی SPSSبررسی روایی و استفاده از نرم افزار -1

 آزمون ناپارامتریک فریدمن -تاثیرمیزان رتبه بندی عوامل بر اساس  -1

 MICMACو تجزیه و تحلیل  1یابی ساختاری تفسیری الگوبا استفاده از  الگوطراحی -1

روش این پژوهش به این صورت است که در .  ابعاد و شاخص های این پژوهش براساس نظرات خبرگان شناسایی شده است

و گفتگوهای علمی با مدیران ارشد و سایر صاحب نظران شرکت و این پژوهش در ابتدا ابعاد و شاخص های اولیه  با مصاحبه 

و از  (Delphi)گانه نهایی الگو از طریق روش دلفی 3اساتید دانشگاه و همچنین مطالعات کتابخانه ای شناسایی گردید . ابعاد 

 پرسش روایی بررسی ظوربمنتن از مدیران ارشد شرکت ملی گاز و با سه مرتبه رفت و برگشت ، تعیین شده است .  22طریق 

 مدیران تایید به شدن تهیه از پس نهایی نامه پرسش که صورت بدین.  است شده استفاده محتوا روایی روش از تحقیق نامه

برای بررسی پایایی پرسش نامه از روش  (4100 نیا، حافظ. ) است رسیده دانشگاه اساتید و شرکت نظران صاحب سایر و ارشد

بدست آمد که پایایی باالیی را نشان   92.بررسی انجام و مقدار ضریب آن  SPSSکمی آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم افزار 

اماری گویه و در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت و در جامعه  11می دهد . الزم بذکر است که جهت بررسی پایایی پرسش نامه با 

نفر از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان شرکت ملی گاز ، شرکت صادرات گاز ، شرکت بازرگانی گاز و به طریق نمونه  401

 (4104گیری طبقه ای انجام شده است . فرمول آلفای کرونباخ عبارت است از: )سرمد، 

                                                                       
)1(

1 2

2

S

S

j

j
r

j

a







          ) 4 

 J تعداد پرسشها : 

 S2J واریانس زیر آزمون :j  ام 

S2 واریانس کل آزمون : 

 الگوبمنظور استخراج . شده استطراحی  MICMAC تحلیل و تجزیه و استفاده از الگوسازی ساختار تفسیری نهایی با الگوی

. در انتها هم با آزمون ناپارامتریک فریدمن عوامل بر مبنای میزان اثرشان در الگو رتبه استفاده گردید MATLABافزار از نرم

 بندی شده اند.

 

 ربط عوامل با عوامل سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی در نفت

  دلفی به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم بندی شده اند :ابعاد نه گانه بدست آمده از طریق روش 

 

  عوامل داخلی:

  ابالغی به وزارت نفت(کلی سیاستهای  41بند  1جزء ان اقتصاد مقاومتی و ارک و د جب،تولید)بند شرایط -4

 (پژوهش ادبیات و خبرگان پیشنهاد) پذیریرقابت ساختار و راهبرد،-2

  سیاستهای ابالغی به وزارت نفت( 41حمایت کننده )بند ب ارکان اقتصاد مقاومتی و بندوضعیت صنایع مرتبط و -1

  شرایط تقاضای داخلی برای گاز. )بند ه ارکان اقتصاد مقاومتی(-1

 )پیشنهاد خبرگان و ادبیات پژوهش(برنامه جامع و مدون توسعه منابع انسانی -1

                                                           
3 Interpretive Structural Modeling 
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  عوامل خارجی:

مبرهن سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابالغی به وزارت نفت. 41و همچنین بند  41بند  2و 4 جزءشرایط تقاضای بین المللی.)-4

  . (بمنظور رقابت در عرصه های بین المللی بایستی تقاضای بازار بین المللی هم مورد نظر قرار گیرد است که

ه شده است. و بمنظور رقابت در عرصه پایه اضاف الگوقیمت گذاری گازصادراتی)با توجه به درخواست خبرگان و مطالعات به -2

  های بین المللی بایستی تقاضای بازار بین المللی هم مورد نظر قرار گیرد .

لحاظ شده  الگودر  "روابط سیاسی بین المللی)گشودگی در روابط خارجی("روابط سیاسی بین المللی. این عامل بصورت-1

  به وزارت نفت . سیاستهای ابالغی41و همچنین بند 41بند 4جزء . است

  .رویدادهای خارج از کنترل) رویدادهای اتفاقی در عرصه بین المللی( . در عرصه های بین المللی مورد توجه قرارگرفته است -1
 

  تفسیری ساختار الگوسازی روش از استفاده با نهایی الگوی طراحی

  ساختاری تعاملی ماتریس تشکیل( الف

 استفاده ذیل ازچهارعالمت آنها بین ارتباطات دادن نشان وبرای عناصرتشکیل مابین فی ارتباط وتحلیل تجزیه برای ماتریس این

 .1جدول: شود می

V :از طرفه یک ارتباطiبه j (ستونی به سطری عناصر ) 

A :از طرفه یک ارتباط jبهi (سطری به ستونی عناصر ) 

X :از دوطرفه ارتباطi   به j  

O :بین ارتباطی هیچ i وj ندارد وجود( .Janes, F.R, 1988) 
ساختاری خودتعاملی ماتریس( 1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   اولیه دستیابی ماتریس تشکیل( ب

دابعا  9 8 7 6 5 4 3 2 1 

1 V V V V V V V V 
 

2 A A A A V A A 
 

3 A A A A V O 
 

4 O O X O O 
 

5 A A A A 
 

6 A V V 
 

7 X V 

 

8 A 
 

9 
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 ماتریس ماتریس این به.شود می تبدیل 6 -4 ماتریس به اولیه دستیابی ماتریس6-4جایگذاری قانون از بااستفاده مرحله دراین

 می استفاده درایه هر در فراوانی بیشترین اساس بر مُد روش از ماتریس تشکیل برای. شود می گفته( دسترسی)اولیه دستیابی

 : است ذیل شرح به6-4 جایگذاری قانون.  شود

 برعکس و 4عدد با را j،i بین ارتباط اولیه دستیابی ماتریس در ، باشد V تعاملی خود درماتریس( j،i)دوعنصر بین اگرارتباط

 . میکنیم جایگزین 6باعدد  را i،jبین ارتباط

 بلعکس و 6عدد با را j،i بین ارتباط اولیه دستیابی ماتریس در ، باشد A تعاملی خود درماتریس( j،i)دوعنصر بین ارتباط اگر

 . میکنیم جایگزین 4باعدد  را i،jبین ارتباط

 بلعکس و4عدد با را j،i بین ارتباط اولیه دستیابی ماتریس در ، باشدXتعاملی  خود ماتریس در( j،i)دوعنصر بین ارتباط اگر

 . میکنیم جایگزین4باعدد  را i،jبین ارتباط

 بلعکس و 6عدد با را j،i بین ارتباط اولیه دستیابی ماتریس در ، باشد O تعاملی خود ماتریس در( j،i)دوعنصر بین اگرارتباط

 تحقیق این در اولیه دستیابی ماتریس(.( .Mandal, A. & Deshmukh, S.G. 1994میکنیم جایگزین 6باعدد  را i،jبین ارتباط

 : گردید محاسبه 1جدول بصورت
 

اولیه دستیابی ماتریس( 1جدول  

 ابعاد 4 2 1 1 1 0 7 0 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 6 6 6 4 6 6 4 6 2 

6 6 6 6 4 6 4 4 6 1 

6 6 4 6 6 4 6 4 6 1 

6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 

6 4 4 4 4 6 4 4 6 0 

4 4 4 6 4 4 4 4 6 7 

6 4 4 6 4 6 4 4 6 0 

4 4 4 4 4 6 4 4 6 3 

 

 

 ( نهایی دستیابی ماتریس) شده اصالح دستیابی ماتریس تشکیل

 عنصر ترتیب همین به گردد kعنصر حصول منجربه j عنصر و شود j عنصر منجربهi اگرعنصر تعدی خاصیت طبق که آنجا از

iعنصر منجربه باید نیز k توان به آنقدر  بول جبر با مطابق را اولیه دستیابی ماتریس بایستی منظور این به رسیدن برای.  گردد 

 مرحله این به(.شود واقع هم( n-1) از کمتر توان با است ممکن T عناصر ثبات.  برسند ثبوت به عناصر تا( بار n)برسانیم

( نهایی دستیابی ماتریس) شده اصالح دستیابی ماتریس.  گویند می نهایی یابی دست ماتریس یا شده اصالح دستیابی ماتریس

 (.4131دیگران، و سیدجوادین).  است شده داده 1جدول در درپژوهش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 

 

نهایی دستیابی ماتریس( 1جدول  

 ابعاد 4 2 1 1 1 0 7 0 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 6 6 6 4 6 6 4 6 2 

6 6 6 6 4 6 4 4 6 1 

6 6 4 6 6 4 6 4 6 1 

6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 

6 4 4 4 4 6 4 4 6 0 

4 4 4 4* 4 4 4 4 6 7 

6 4 4 6 4 6 4 4 6 0 

4 4 4 4 4 6 4 4 6 3 

 

 مقدم مجموعه و دستیابی قابل مجموعه دو معیارها سطح تعیین برای نهایی یابی دست ماتریس آمدن بدست با مرحله این در

 که است ای مجموعه ، دستیابی قابل مجموعه که ترتیب بدین آورده بدست را آنها اشتراک سپس و کرده تعریف را( نیاز پیش)

 معیارها عدد ؛ ها ستون درآن که است ای مجموعه مقدم ومجموعه باشد ظاهرشده یک صورت به معیارها عدد ، سطرها درآن

.  شد خواهد تکمیل( اشتراک) جدول بعدی ستون مجموعه دو این اشتراک آوردن بدست با. باشد ظاهرشده یک صورت به

 تعیین از پس.  شد خواهد مشخص اولویت اول سطح ، باشد دستیابی مجموعه با برابر مجموعه دو اشتراک که سطری اولین

 تاتمامی میکنیم تکرار را عمل آنقدراین و کرده حذف ازجدول را است شده مشخص آن سطح که معیارهایی یا معیار ، سطح

 شده تعیین ازسطوح استفاده با متغیرها نهایی شکل نهایی، سطح ازتعیین پس و شوند سطح تعیین نیز باقیمانده متغیرهای

 .شد خواهد ترسیم
 اولتکرار( 6جدول

مقدممجموعه  اشتراک ستیابیدمجموعه    عامل 

4 4 3-0-7-0-1-1-1-2-4  4 

2 3-0-7-0-1-1-2-4  1-2  2 

1 3-0-7-0-1-4  1-1-2  1 

7-1  7-1-4  7-1-2  1 

1 1-0-3-1-6-9-5-7 1 1 

7-0  3-7-0-4  0-7-0-1-1-2  0 
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3-0-7-0-1  3-0-7-0-1-4  3-0-7-0-1-1-1-2  7 

0-7  3-0-7-0-4  0-7-1-1-2  0 

3 3-7-4  3-0-7-0-1-1-2  3 

دوم تکرار( 7جدول  

ستیابیدمجموعه  مجموعه مقدم اشتراک  عامل 

4 4 3-0-7-0-1-1-2-4  4 

0 1-0-3-4-6-9-5-7 0 0 

1 3-0-7-0-1-4  1-2  1 

7-1  7-1-4  7-1-2  1 

7-0  3-7-0-4  0-7-0-1-2  0 

3-0-7-0-1  3-0-7-0-1-4  3-0-7-0-1-1-2  7 

0-7  3-0-7-0-4  0-7-1-2  0 

3-7  3-7-4  3-0-7-0-1-2  3 

 سوم تکرار( 0جدول

ستیابیدمجموعه  مجموعه مقدم اشتراک  عامل 

4 4 3-0-7-0-1-1-4  4 

3 1-3-6-9-5-7 3 3 

4-9 1-4-9 4-9 4 

7-0  3-7-0-4  0-7-0-1  0 

3-0-7-0-1  3-0-7-0-1-4  3-0-7-0-1-1  7 

0-7  3-0-7-0-4  0-7-1  0 

3-7  3-7-4  3-0-7-0-1  3 

 چهارم تکرار( 3جدول

ستیابیدمجموعه  مجموعه مقدم اشتراک  عامل 

4 4 3-0-7-0-4  4 
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7-0  3-7-0-4  0-7-0  0 

6-9-5-7 1-6-9-5-7 6-9-5-7 9 

9-5 1-6-9-5-7 9-5 5 

3-7  3-7-4  3-0-7-0  3 

 پنجم تکرار( 46جدول

ستیابیدمجموعه  مجموعه مقدم اشتراک  عامل 

4 4 3-0-4  4 

6 1-6-7 6 6 

3 3-4  3-0  3 

 ششم تکرار( 44جدول

ستیابیدمجموعه  مجموعه مقدم اشتراک  عامل 

4 4 3-4  4 

7 1-7 7 7 

 تمفه تکرار( 42جدول 

ستیابیدمجموعه  مجموعه مقدم اشتراک  عامل 

1 1 1 1 

 

  (4MICMACطبقه بندی ابعاد )تجزیه وتحلیل

 سطور ماتریس دسترسی نهایی( 1)مجموع درایه های  1یا محرک متغیرها برحسب قدرت هدایت MICMACدرتجزیه وتحلیل

  . شوندبه چهار دسته تقسیم میستونهای ماتریس دسترسی نهایی(  4)مجموع درایه های  0وابستگی و

وابستگی ضعیف می باشند.این متغیرها نسبتا غیرمتصل  است که دارای قدرت هدایت و خودمختاردسته اول شامل متغیرهای 

 باشند. وضعیف باسیستم میبه سیستم هستند ودارای ارتباط کم 

  . دسته دوم متغیرهای وابسته هستند که دارای قدرت هدایت کم ولی وابستگی شدید می باشند

هستند که به آن متغیرهای پیوند دهنده نیزاطالق می شود که دارای قدرت هدایت  )پیوندی(سومین دسته متغیرهای متصل

 زیراهرنوع تغییردرآن می تواند سیستم راتحت تاثیرقراردهد و ، رایستا هستنداین متغیرها غی وابستگی زیاد می باشد. و زیاد

 درنهایت بازخور سیستم نیزمی تواند این متغیرها را دوباره تغییردهد.

این دسته  چهارمین دسته متغیرهای مستقل کلیدی هستند که دارای قدرت هدایت قوی ولی وابستگی ضعیف میباشند.

                                                           
 2Matrix of Cross Impact Multiplication Applied to Classification 
5 Driving Power 
6 Dependence Rank 
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در این پژوهش . ید دروهله اول روی آنها تاکیدکردکنند وبرای شروع کارکردسیستم بال عمل میهمانند سنگ زیربنای مد

، عوامل چهارم و هشتم در نقش مستقلنشان داد که که عوامل یکم، ششم و نهم در نقش متغیرهای  MICMACجزیه وتحلیلت

 و پنج در نقش متغیرهای وابسته ظاهر شدند . سه، دو، عامل هفتم در نقش متغییر پیوند دهنده و عوامل  خودمختارمتغیرهای 
 طبقه بندی ابعاد( 41جدول
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 وابستگی  

 ( طبقه بندی ابعاد1شکل

 رتبه بندی عوامل بر مبنای میزان اثر 

بمنظور افزایش غنای پژوهش ازآزمون رتبه بندی ناپارامتریک فریدمن نیز استفاده شده تا معلوم گردد از نظر آزمون شوندگان 

بعد مدل را مورد سنجش  3سوال که  11برای این منظور پرسش نامه ای شامل کدام عوامل اهمیت بیشتری را دارا می باشند. 

نفر از کارشناسان و مدیران شرکت  401یکرت طراحی شد و در جامعه آماری متشکل از گزینه ای ل 1قرار می دهند و در طیف 

را نشان داد که  41خروجی جدول  SPSSپس از انجام آزمون رتبه بندی فریدمن توسط نرم افزار  ملی گاز توزیع گردید .
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و همچنین مدل  1لی با عوامل شکل مالحظه می گردد که اهمیت عوامل رتبه بندی شده همسانی و همجهتی نسبتاً قابل قبو

 استخراج شده دارد. لذا این موضوع نشان میدهد مدل استخراجی تا حد قابل قبولی با واقعیات منطبق دارد .

 
 ( آزمون رتبه بندی عوامل فریدمن41جدول

 امتیاز عامل ردیف

 0142 شرایط تقاضای بین المللی -عامل هفتم 64

 0142 از کنترل رویدادهای خارج -اول  عامل 62

 0161 روابط سیاسی بین المللی -نهم  عامل 61

 1174 شرایط تقاضای داخلی برای گاز -هشتم  عامل 61

 1111 تولید شرایط -ششم  عامل 61

 1121 انسانی منابع توسعه مدون و جامع برنامه  -دوم   عامل 60

 1111 کننده حمایت و مرتبط صنایع -سوم  عامل 67

 1142 گازصادراتی گذاری قیمت -پنجم  عامل 60

 1101 راهبرد، ساختار و رقابت پذیری –چهارم  عامل 63

 
 Test Statistics 

164 N 
158.18 Chi-Square 
8 df 
0.00 Asymp.Sig. 

 Friedman Test 

 

 طراحی الگو

 .1با توجه به مراحل در پیش گفته شده ، الگوی نهایی پژوهش بدست آمد .شکل
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 ( الگوی نهایی پژوهش1شکل

 گیریحث و نتیجهب

و  نشده بینی رویدادهای پیش، می گرددمشاهده  (پژوهش نهایی الگوی) 1 )طبقه بندی ابعاد(و شکل1همانگونه که در شکل

 خارج از کنترل بعنوان عامل زیر بنایی الگو بدست آمد. عوامل روابط سیاسی بین المللی و شرایط تولید در رده های بعدی

چهار عامل ذکر شده که تحت عنوان پیشران مدل دسته . و پس از آن هم شرایط تقاضای بین المللی قرار گرفته است  هستند

بندی می شوند این پیام را می رسانند که در طراحی الگوی رقابت پذیری برای شرکت ملی گاز توجه به ابعاد بین المللی در 

 ، راهبرد،حمایت کننده و مرتبط صنایع عوامل وضعیتچهار عامل میت می باشد. کنار شرایط تولید داخلی بسیار حائز اه

که تحت عنوان توانمندسازها گاز  برای داخلی تقاضای و شرایط، برنامه جامع ومدون منابع انسانی  پذیری رقابت و ساختار

دسته بندی می شوند، این مطلب را می رسانند که با عنایت به عوامل پیشران ؛ در صورتی نتایج مطلوب حاصل می گردد که 

 قیمتعامل بعدی تحت عنوان نتایج که همان در نهایت . شده باشندتقویت  بصورت بایسته ایعوامل دوم، سوم،چهارم و هشتم 

است این پیام را متبادر می کند که خروجی این مدل در سطح باالیی مدل نمایش داده شده می باشد و راتی صاد گازگذاری 

 در نهایت سودآور برای شرکت ملی گاز منجر خواهد گردید. عایدی بصورت قیمت گذاری منصفانه ودر نهایت بصورت کسب 

 برنامه موفقیت با عمده عامل 0ایران،  گاز ملی شرکت در راهبردی ریزی برنامه موفقیت بر موثر عوامل بررسی مقالهدر الف(

 فرایند در ارشد مدیران مشارکت یعنی آن عامل 1 نهایت در و گرفت قرار بررسی مورد گاز ملی شرکت در راهبردی ریزی
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 برنامه فرایند در کارکنان تیمی مشارکتراهبردی،  ریزی برنامه اهمیت و دانش از ارشد مدیران آگاهیراهبردی،  ریزی برنامه

 مورد ؛راهبردی ریزی برنامه فرایند در محیطی صحیح ارزیابیراهبردی،  ریزی برنامه فرایند در تغییر مدیریتراهبردی،  ریزی

 فرایند در کارکنان پذیرشراهبردی، ریزی برنامه فرایند به سازمانی تعهد: نگرفتند قرار تایید مورد عامل 1 قرارگرفتند. تایید

. در پژوهش حاضر هم بر نقش راهبرد، مناسب مدیریت اطالعات های سیستم و ها داده پایگاه وجودراهبردی و  ریزی برنامه

 ساختار و رقابت پذیری تاکید شده است.

 هو سونگ دانگ و مون چانگ هوی توسط(( آن تجربی کاربرد و ، عاملی 3 رویکرد:  ملی رقابت))  عنوان تحت پژوهشی درب(

 گانه نه عوامل است شده بررسی جنوبی کره تجاری گذاری سرمایه و تبلیغات شرکت در ؛ است شده انجام سئول دانشگاه در

، کارآفرینها، اداری بوروکراسی، کارکنان، خدادادی منابعحمایت کننده،  و مرتبط صنایع، داخلی کارتقاضای و کسب محیط

 گرفته قرار بررسی مورد المللی بین پذیری رقابت در آنها تاثیر و بررسی مورداتفاقی  رویدادهایو  ای حرفه مهندسین و مدیران

پژوهش حاضر . است مهمتر پذیری رقابت در خدادادی منابع از انسانی و مالی منابع نقش که شد مشخص تحقیق این در. است

، ولی در آن  در الگو تاکید کرده است هم بر نقش صنایع مرتبط و حمایت کننده ، کارکنان، شرایط تولید و رویدادهای اتفاقی

 عوامل تقاضای بین المللی برای گاز، رویدادهای اتفاقی و روابط سیاسی بین المللی مهمترین عوامل شناخته شده اند.

 که(( سنگاپور و جنوبی کره کشورهای جهانی پذیری رقابت در مضاعف الماس الگوی رویکرد)) عنوان تحت پژوهشی درپ(

 مورد موصوف کشور دو بین پورتر ملی رقابت الماس الگوی شرایط ؛ است شده انجام بروکسل و آکسفورد دانشگاههای توسط

:  پوشاند می صورت بدین را معمولی الگوی ضعفهای مضاعف الماس الگوی است. شده حاصل ذیل نتایج و گرفته قرار بررسی

( ب. پردازد می کشور یک درون مسائل به فقط اصلی الگوی که زیرا.  نماید می پررنگ را المللی بین فعالیتهای نقش( الف

( منفعل)برونزا متغیر یک عنوان به دولت نقش جدید الگوی در( ج. دارد بیشتری سازی عملیاتی قابلیت مضاعف الماس الگوی

 که گردید مشخص باال پژوهش در.  دارد( ازکنترل خارج رویدادهای بجز)دیگر فاکتور چهار بر موثری نقش که است نشده دیده

 تاثیر تحت کشور دو هر در تقاضا شرایط.  است حیاتی و مهم کشور دو هر برای داخلی و خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 . باشد می پررنگ بسیار سنگاپور و جنوبی کره نظیر اقتصادهایی در دولتها نقش.  است دولتی سیاسی متغیرهای

 پرتغال آلگاروه دانشگاه در نتو پائولو و دنورونها ترسا ، مونتریو پدرو توسط که میالدی 2641 سال در که یک پژوهش درت(

شرایط  اصلی عامل 3 که شد مشخصارایه شد و  الگوی ؛ است شده انجام ایتالیا کشور صنایع و پژوهش در است شده انجام

راهبرد، ساختار و رقابت پذیری، شرایط تقاضا، بازار، دولت و تولید، رویدادهای خارج از کنترل، صنایع مرتبط و حمایت کننده، 

ولی در کنار آن سه عامل قیمت، برنامه  با الگوی مونتریو مطابقت داردعامل الگو  0در پژوهش حاضر هم  .می باشد همکاریها

 جامع منابع انسانی و تقاضای بین المللی نیز در الگوی استخراجی نقش بازی می نمایند.

 ، سان توسط که(( تیانجین و بیجینگ صنایع در عوامل تحلیل و تجزیه روی بر تجربی مدل)) عنوان تحت کهپژوهشی  درث(

 حمایت و مرتبط صنایع تولید، شرایطعامل 1استخراج شد که شامل  الگویی ؛ است پذیرفته انجام 2646 سال در ژو و فان

  می باشد. دولتبازار و  تقاضا، شرایط پذیری، رقابت و ساختار راهبرد، کننده،

 اسماعیل توسط که(( تجربی مطالعه:  پورتر الماس مدل مبنای بر صنعتی پذیری رقابت)) عنوان تحت که فوق تحقیق درج(

 بیش تولید شرایط که گردید مشخص ؛ است پذیرفته انجام 2642 سال در ترکیه KSU دانشگاه در دوگان فاطما اینچی و باکان

 مرتبط صنایع به مربوط بترتیب سوم رتبه و بوده زیادی اهمیت دارای دولت نقش آن از پس.  دارد تاثیر مدل در عوامل سایر از

 مرتبط صنایع نقش بر هم . در این پژوهششد شناخته پذیری رقابت خلق در چهارم عامل تقاضا شرایط نهایت در و پشتیبان و

 المللی بین تقاضای عوامل آن در ولی ، است کرده تاکید الگو در اتفاقی رویدادهای و تولید شرایط کارکنان، ، کننده حمایت و

 .اند شده شناخته عوامل مهمترین المللی بین سیاسی روابط و اتفاقی رویدادهای گاز، برای
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 بحرین کشور در که((خاورمیانه خیز نفت ثروتمند کشورهای در اقتصادی توسعه و پذیری رقابت))عنوان تحت مقالهیک  درچ(

ی تقاضا شرایط ، تولید شرایط: است کرده اعالم فوق کشورهای ضعف نقاط بعنوان را ذیل موارد پورتر مایکل ؛ است شده ارایه

 حمایت کننده. و مرتبط صنایعو  پذیری رقابت و ساختار ،داخلی، راهبرد

 پیشنهادات

مقاومتی و در راستای بهبود موقعیت رقابتی در انتها اهم پیشنهادات کاربردی مستخرج شده از پژوهش ، از منظر اقتصاد 

 شرکت ملی گاز در عرصه های بین المللی به تفکیک عوامل ارایه می گردد .
 عوامل پیشرانالف(

و  تولید شرایط، المللی بین سیاسی روابط کنترل، از خارج و نشده بینی پیش رویدادهایپیشران شامل )امل وبرای تقویت ع 

کشورهای همسایه در اولویت صادرات گاز قرار گیرند تا ریسک عوامل خارج  : می گردد که پیشنهاد (المللیشرایط تقاضای بین 

 روابط در گشودگی.  ارایه می گردد ایجاد نظم و انضباط مالی در شرکت ملی گاز -2ازکنترل تا حدودی قابل مدیریت شود.  

 هوش از گیری بکار -2، گاز صادرات در همسایه کشورهای به دادن اولویت-4: است پیشنهاد سه دارای نیز المللی بین سیاسی

 رایزنیهای با اروپا بازار از سهم کسب بمنظور تالش -1و(  اروپا با روسیه بحران مانند)  المللی بین شرایط از استفاده در رقابتی

 صادرات کردن ممنوع-4: شود می داده ذیل شرح به المللی بین تقاضای شرایط در بهبود راستای در هم پیشنهاد دو. مناسب

 بمنظور ، شده مایع گاز(جی ان ال صادرات-2 و(  ژاپن کشور مانند) شده فرآوری محصوالت صادرات و خام بصورت ها فراورده

  (.ژاپن و اروپا مانند دورتر بازارهای به دسترسی

 ب( توانمندسازها

 جامع برنامه ، پذیری رقابت و ساختار راهبرد، ،کننده حمایت و مرتبط صنایع توانندساز الگو) شامل وضعیت برای تقویت عوامل

 حمایت و مرتبط صنایع وضعیت عامل برای( پیشنهاد می گردد که: گاز برای داخلی تقاضای شرایط و انسانی منابع ومدون

 تولیدی محصوالت فروش و بازاریابی برای جدید راهکارهای از استفاده-4: نماییم می ارایه ذیل شرح به پیشنهاد سه کننده

 کوچک واحدهای ایجاد-1 و( عسلویه مانند)مشترک گازی میادین از برداشت افزایش-2 ،(بورس در حضور مثل) شرکت

 از جلوگیری-4: است پیشنهاد چهار دارای هم شرکت پذیری رقابت و ساختار راهبرد، عامل. خصوصی بخش سوی از پاالیشی

 فراوری ، اکتشاف فعالیتهای مدیریت در یکپارچگی لزوم-2است، گونه همین االن متاسفانه که گاز صنعت شدن اداره ای جزیره

 جهان در مشابه گازی شرکتهای با رقابت-1 و صادرات و تولید برای مشخص راهبرد وجود-1، جهانی بازارهای در فروش و

 خصوص در آکادمیک و منظم آموزشهای -4 دوپیشنهاد انسانی منابع توسعه مدون و جامع برنامه عامل تقویت بمنظور.

 در.  گردد می ارایه شایستگیها مبنای بر سازمانی ارتقای -2 و مدیران به المللی بین عرصه در رقابت و استراتژیک مدیریت

 و صنایع به دادن اولویت و خانگی گازرسانی و صنعت تفکیک-4 پیشنهاد دو نیز گاز برای داخلی تقاضای عامل مدیریت راستای

 تولید و صنعت بخش به تولیدی گاز که شود شودوسعی مدیریت شده ذخیره ازگاز گیری بهره با خانگی گاز مصرف اینکه-2

  . گردد می ارایه شود داده تخصیص

 پ(نتیجه

برای کشورهای همسایه مثل ترکیه قیمتی هایی می گردد تخفیفپیشنهاد است  قیمت گاز صادراتینتیجه که برای تقویت عامل 

ایران و روسیه بعنوان بازیگران اصلی قیمت از جانب بازار همسان سازی بمنظور تقویت و گسترش منظور شود. و پاکستان 

 ارایه گردد .  بازارگاز
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Abstract 

Identifying factors and Modeling the Competiveness of National Iranian Gas Company (NIGC) 

(Resistive Economy Approach) 

This research is pursuing to Identifying factors and modeling the Competitiveness of National Iranian 

Gas Company (NIGC) Based on Resistive Economy Approach. In this Research two Categories of 

General factors Such as (internal and external factors that effect on designing the Model) have studied. 

This Research would be studied Consist of six factors Beside National and Intrinsic Perspective. 

Researchers based interpretive structural modeling will attempt to extract a domestic and appropriate 

model for NIGC regarding country conditions and the Policies of Proclaimed Resistive Economy 

(based on Fundamentals of Resistive Economy, Inclusive: a: Resistant the economy b: Application of 

total capacities of government and Public, c: Supporting the National Production (Manufacturing), d: 

Currency resource management and e: consumption management). To identifying affective factors and 

design the NIGC’s Competitiveness model, Delphi Technique Would be Used. Afterward, analyzing 

the answers of 22 expertise persons (NIGC’s top charts) and using MATLAB software due to basic 

model has been structured. Research outputs demonstrate that suggested factors can measure the 

Expectance concept of research in high quality. Finally, Some Suggestions have been presented in 

order to enhance the power of model in order to competitive in international arenas. 

Key words: Resistive Economy, Competitiveness, Delphi method, Interpretive Structural Method.  
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