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اندازهگيری رقابتپذیری بنگاهها
بهرام رنجبران ،سید محمد رضا میر احمدی ،کاظم ذبیح زاده
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در اين پژوهش مدلی جهت اندازهگیری توان رقابتپذيری بنگاهها ارائه شده است .برای اين منظور
مدل رقابتی پورتر با استفاده از فنون فرآيند تحلیل شبکه و منطق فازی توسعه داده شد .نیروهای پنجگانه
مدل ساختار صنعت پورتر که شامل تهديد تازهواردها ،قدرت چانهزنی خريداران ،قدرت چانهزنی تامین-
کنندهگان ،شدت رقابت بین بنگاهها و تهديد کاالهای جايگزين هستند ،به عنوان نیروهای اصلی رقابتی
در نظر گرفته شده است .برای اندازهگیری هر يک از اين عوامل ،متغیرهايی در نظر گرفته شد و با
استفاده از نظرات کارشناسان صنعت نوشیدنیها و مديران ارشد يک شرکت تولید نوشابههای گازدار،
اهمیت اين نیروها و عوامل آنها در صنعت نوشیدنیهای گازدار تعیین شد .مهمترين عامل تاثیرگذار بر
شدت رقابت در بازار نوشیدنیهای گازدار ،قیمت کاالهای جانشین مشخص شد .در نهايت ،با توجه به
وضعیت شرکت مورد مطالعه ،امتیاز رقابت پذيری آن تعیین گرديد.
کليدواژهها :رقابت پذیری ،مدل رقابتي پورتر ،منطق فازی ،فرآیند تحليل شبکهای.
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تاريخ دريافت0933/00/01 :

تاريخ پذيرش0931/13/11 :

 .استاد و عضو هیات علمی گروه مديريت ،دانشکده اقتصاد و علوم اداری ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران؛

Email: bahram1r@yahoo.com

 . عضو هیات علمی گروه مديريت ،واحد مبارکه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ايران؛
 . فارغ التحصیل رشته مديريت بازرگانی گرايش تحول ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران.
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يکی از ويژگیهای شرکتهای موفق امروز ،برخورداری از قدرت رقابتپذيری است و در
عین حال نشانه بارز شرکتهای ناموفق ،عدم برخورداری از اين ويژگی است .قدرت رقابت-
پذيری ،بیش از هر چیز ،از داشتن ديدگاههای جديد در مورد آن نشات میگیرد و در عین حال،
بستر محیط و زمان ،تغییرات چشمگیری در شاخصهای رقابتپذيری ايجاد میکند .بايد توجه
داشت که تنها تئوریها و چارچوبهايی از رقابتپذيری میتوانند کاربرد دائمی يابند که بقدر
کافی در جهت سازگاری با فرآيندهای مديريتی و تغییرات محیطی انعطافپذير باشند ] .[06در
يک اقتصاد جهانی شده ،رقابتپذير بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و
پايدار در بازارهای بینالمللی است .در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن ،رقابتپذيری
موضوعی مهم در بین سیاستگذاران سطوح مختلف (کشور ،صنعت و شرکت) در بخشهای
مختلف دنیا تلقی میشود ].[61
از جمله مشکالت مهم امروز صنعت کشور عدم رقابتپذيری میباشد .يکی از ارکان اين
مشکل عدم وجود يک رويکرد مشخص بمنظور افزايش رقابتپذيری است .همچنین ارتباط
مستقیمی بین افزايش توان رقابتی يا رقابتپذيری يک کشور و توان رقابتی بنگاهها وجود دارد
] .[06پژوهش حاضر سعی دارد تا با ارائه يک رويکرد جامع و کاربردی ،خالء موجود در اين
زمینه را شناسايی کرده و به مديران و سیاستگذاران در سطح بنگاه ،صنعت و کشور کمک کند
تا به موقعیت رقابتی بنگاه يا صنعت خود پی برده و برای افزايش رقابتپذيری خود ،استراتژی-
های مناسبی را پیريزی نمايند.
هدف اصلی اين پژوهش ،ارائه چهارچوبی به منظور محاسبه امتیاز رقابتپذيری در سطح
بنگاه است که با استفاده از يک مطالعه موردی در صنعت نوشیدنیهای گازدار ،کاربردی بودن
اين روش آزمون گرديد .در کنار اين هدف ،سه هدف فرعی نیز تعقیب میگردد که عبارتند از:

Ar

 -0استفاده از مدل رقابتی پورتر برای تعیین عوامل رقابتی موجود در صنعت نوشیدنیهای
گازدار؛
 -6استفاده از تکنیک فرآيند تحلیل شبکهای برای محاسبه ضرايب اهمیت عوامل رقابتی
موجود در صنعت نوشیدنیهای گازدار؛
 -9استفاده از منطق فازی برای کمیسازی متغیرهای زبانی.
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تعاريف متعددی از رقابتپذيری ارائه شده است .اسکات ] [61رقابتپذيری را به عنوان
توانايی افزايش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ايجاد سرمايههای ضروری جهت رويارويی با
آنها در آينده تعريف میکند .پیس و استفان[60] 6تعريف جامعتری از رقابتپذيری بدين شرح
ارائه میکنند :رقابتپذيری به معنی توانايی سازمان در جهت ماندگاری در کسب و کار ،محافظت
از سرمايههای سازمان ،بدست آوردن بازگشت سرمايهها ،و تضمین شغلها در آينده میباشد.
رقابتپذيری سازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است
] .[01آکیموا [09] 9نیز به رقابتپذيری به عنوان مفهومی چند بعدی نگريسته و آن را در سطح
سازمان تعريف میکند .مهرگان و همکاران ] [6نیز بیان میدارند رقابتپذيری در سطح بنگاه
میتواند بعنوان توانايی بنگاه در طراحی ،تولید و بازاريابی محصوالت و فروش آنها بیشتر از رقبا
تعريف شود.
رقابتپذيری در سه سطح ملی يا کشوری ،صنعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می-
گیرد ] .[66در برخی از ديدگاهها ،رقابتپذيری در سطح جهانی يا بینالمللی نیز مورد توجه قرار
گرفته است ] .[6تجزيه و تحلیل سطح رقابت در صنعت و اندازهگیری توان رقابتی شرکت و
رقبا ،از جمله مسائلی بوده که مورد توجه مديران ارشد میباشد .ابزارهای متعددی برای تجزيه و
تحلیل محیط و برنامهريزی استراتژيک معرفی شده و مورد استفاده قرار گرفتهاند.
به طور کلی دو رهیافت اساسی در مورد درک و شناخت محیط رقابتی يک شرکت وجود
دارد :رهیافت موقعیتی 1و رهیافت مبتنی بر منابع ] .[09طبق نظر مايکل پورتر ] [69که از
پیشگامان نظريه موقعیتی به شمار می رود ،رقابتپذيری هر بنگاه وابسته به پنج نیروی رقابتی
موجود در صنعت آن بنگاه است .اين نیروها عبارتند از تهديد تازهواردان ،قدرت چانهزنی
خريداران ،قدرت چانهزنی تامینکنندهگان ،شدت رقابت بین بنگاهها و تهديد کاالهای جايگزين.
در اين مدل ،هر يک از نیروهای رقابتی ،به تناسب صنعتی که بنگاه در آن به فعالیت مشغول
است ،در رقابت موجود تاثیر میگذارد و در واقع ،اين تعامالت و قدرت مشترک بین اين
نیروهاست که رقابت را در بازار معنی میکند ] .[1بنابراين برای محاسبه سطح رقابتپذيری يک
بنگاه بر مبنای مدل پورتر ،بايد از تکنیکی استفاده کرد که قادر به محاسبه تعامالت موجود بین
نیروهای رقابتی موجود در بازار باشد .روش فرآيند تحلیل شبکه ،1تکنیکی است که قادر به
تجزيه و تحلیل عناصری است که روابط تعاملی و شبکهای بین آنها برقرار است.
1 . Scott
2 . Pace & Stephan
3 . Akimova
4 . Position Approach
)5 . Analytic Network Process (ANP
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روش فرآيند تحلیل شبکهای که تعمیم يافته روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی 0است،
اولین بار توسط ساعتی 6در سال  0339میالدی مطرح شد .در مواردی که سطوح پايینی بر
سطوح بااليی اثر گذارند و يا عناصری که در يک سطح قرار دارند ،مستقل از هم نیستند ،ديگر
نمیتوان از روش فرآيند تحلیل سلسله مراتبی استفاده کرد .به همین دلیل ،ساعتی ،روش فرآيند
تحلیل شبکهای را مطرح کرد .اين روش ،شکل کلیتری از فرآيند تحلیل سلسله مراتبی است،
اما به ساختار سلسله مراتبی آن نیاز ندارد و در نتیجه روابط پیچیدهتر بین سطوح مختلف تصمیم
را به صورت شبکهای نمايش میدهد و تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و گزينهها را در نظر
میگیرد .اين روش نسبتاً جديد بوده ،و ادبیات موضوعی گستردهای ندارد .اما کاربرد آن در زمینه
های مختلف به سرعت در حال گسترش است ].[1
اگر چه هم فرآيند تحلیل شبکهای و هم فرآيند تحلیل سلسله مراتبی اولويتها را با انجام
مقايسات زوجی اتخاذ میکنند ،تفاوتهايی میان آنها وجود دارد .اولین تفاوت آن است که
فرآيند تحلیل سلسله مراتبی حالت خاصی از فرآيند تحلیل شبکهای است ،چرا که فرآيند تحلیل
شبکهای ،وابستگی درون خوشهای (وابستگی درونی) و میان خوشهای (وابستگی برونی) را در
نظر میگیرد .دومین تفاوت آن است که فرآيند تحلیل شبکهای ،ساختاری غیرخطی دارد .به طور
کلی مدل فرآيند تحلیل سلسله مراتبی ،چارچوب تصمیمگیری است که رابطهای يک سويه و
سلسله مراتبی را میان سطوح تصمیم در نظر میگیرد .در عوض ،فرآيند تحلیل شبکهای نیازی به
اين ساختار اکیداً سلسله مراتبی و عمودی ندارد ] .[00 ، 1شکل ( )0تفاوت ساختار سلسله مراتبی
(خطی) با ساختار شبکه (غیرخطی) را نشان میدهد.

)1 . Analytic hierarchi process (AHP
2 . Saaty
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فرآيند تحلیل شبکهای را میتوان کاملترين روش تصمیمگیری چند معیارهای که تاکنون
ارائه شده است ،نامید .مشکل اساسی که در اين مدل وجود دارد ،قسمت انجام مقايسات زوجی
میباشد .اين مشکل که در فرآيند تحلیل سلسله مراتبی نیز وجود دارد از آن جهت است که يک
تصمیمگیرنده ،همواره با حالتهای دقیق نظردهی مواجه نبوده و در بسیاری از تصمیمگیریهای
دنیای واقعی ،تصمیمگیرندگان نمیتوانند با قطعیت در مورد مقايسات زوجی تصمیمگیری
نمايند] .[3بر اين اساس ،در اين تحقیق برای حل اين مشکل و در نظر گرفتن حاالت غیرقطعی،
با استفاده از منطق فازی ،مدلی ترکیبی توسعه داده شده است.
0
داقدويرن و همکاران ] [09در پژوهشی به محاسبه سطح رقابتت پتذيری بخشتی در يتک
واحد تولیدی در ترکیه پرداختند .آنها در مدل خود از فن فرآيند تحلیل شبکهای و منطتق فتازی
استفاده کردند .با تحلیلهای انجام شده ،آنها مهمتترين عوامتل رقتابتی صتنعت متورد نظتر را
محاسبه کرده و به بررسی قدرت رقابتی واحد مزبور در اين صنعت پرداخته و پیشنهاداتی را جهت
بهبود رقابت پذيری اين واحد تولیدی ارائه کردند.
يانگ لی [69] 6نیز در پژوهشی ديگر ،بته شناستايی و بررستی عوامتل رقتابتی در چنتدين
صنعت پرداخته و رابطه بین سطح رقابتپذيری شرکتهای حاضر در يک صنعت و نوآوریهتای
ايجاد شده در آن صنعت را محاسبه نمود .نتايج اين تحقیق نشان داد کته در صتنايعی کته دارای
نوآوری و خالقیت بیشتری در زمینه تکنولوژی هستند ،سطح رقابتپذيری شرکتهتای فعتال در
آن صنعت به گونهای معنادار بیشتر است.
چنگا 9و همکاران ] [01درپژوهش خود از فتن فرآينتد تحلیتل شتبکهای در يکتی ديگتر از
زمینههای مديريت استراتژيک يعنی انتخاب شريک استراتژيک 1استفاده نمودند .در انتخاب يتک
شريک استراتژيک ،بايد عوامل متعددی مد نظر قرار گرفته شود که اين عوامل مستقل از يکديگر
نبوده و گاه دارای وابستگیهای متقابل میباشند .بنابراين آنها نشان دادند که با استفاده از ايتن
فن میتوان به نتايج بهتر و دقیقتری دست يافت.
ريواردا 1و همکاران ] [61در پژوهشی با استفاده از ديدگاه وابستگی به منابع و مدل پورتر به
تجزيه و تحلیل محیط رقابتی در شرکتهای فعال صنايع فنآوریهای اطالعتاتی پرداختته و بتا
توجه به يافتهها ،اثربخشی استراتژیهای رقابتی در اين گونه محیطهتا را بررستی کردنتد .آنهتا
اثرهای متقابل نیروهای پنجگانه پورتر بر کارايی و سودآوری شرکتها و استتراتژیهتای رقتابتی
آنها را محاسبه کردند .نتايج نشانگر اين بود که در صنعت مورد بررستی ،شتدت رقابتت ،تهديتد
)1 . Sectoral Competititon Level (SCL
2 . Yang Lee
3 . Chenga
4 . Strategic Partnering
5 . Rivarda
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کاالهای جانشین و قدرت چانه زنی خريداران بیشترين تاثیر را بر کارايی و سودآوری شرکتهای
مورد بررسی داشتند.
صحت و همکاران ] [3در پژوهش خود که به صورت مطالعته متوردی در شترکت ستهامی
بیمه ايران انجام گرفت به کاربرد فن فرآيند تحلیل شبکهای در تحلیل نقاط قوت و ضتعف ايتن
شرکت و بررسی فرصتها و تهديدهای موجود در صنعت بیمته در فرآينتد متديريت استتراتژيک
پرداختند .آنها با مقايسه دو رويکرد فرآيند تحلیل سلسله مراتبی و فرآيند تحلیتل شتبکهای ،بته
اين نتیجه رسیدند که رويکرد دوم جواب دقیقتری را تولیتد متیکنتد .آنهتا دلیتل ايتن امتر را
وابستگی بین عوامل موجود در ماتريس  SWOTبر شمردند.
مهرگان و همکاران ] [06در پژوهشی با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاريافته ،متدلی را
برای بررسی رقابتپذيری در سطح بنگاه توستعه دادنتد .آنهتا ايتن متدل را در شترکت صتنايع
پتروشیمی ايران اجرا نمودند .مدل آنها با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان ،موقعیت بنگاه در
بازار و توان خالقیت و نوآوری توسعه داده شد .طبق نتايج کسب شده ،مشتخص شتد کته تتوان
رقابتی شرکت صنايع پتروشیمی ايران بیش از هر چیز وابسته به منابع میباشد ،به عبتارت ديگتر
رويکرد اين شرکت؛ رويکرد مبتنی بر منابع ورودی بنگاه بوده است.
صفری و همکاران ] [01نیز در پژوهشی ديگر به اندازه گیتری تتوان رقتابتی شترکت ملتی
صنايع پتروشیمی ايران با استفاده از شبکههای بیزين پرداختند .آنها در پژوهش ختود بته ماننتد
پژوهش مهرگان و همکاران از مدل سه جزئی شامل منابع ورودی سازمان ،موقعیت بنگاه در بازار
و توان خالقیت و نوآوری ،برای اندازهگیری توان رقابتی بنگاه استفاده کردند .سپس با استتفاده از
تکنیک تحلیل عاملی و مدلسازی شبکههای بیزين ،اين مدل را مورد بررسی قرار دادند.
آقازاده و همکاران ] [0نیز در پژوهشی ضمن بررسی کلی رقابتپتذيری در ستطوح ملتی و
صنعت ،به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه پرداختند .آنها ضمن بررسی رويکردهای محتوايی و
فرآيندی ،به شناسايی جنبه سوم از رقابتپذيری پرداخته و مولفههای رقابتپذيری بنگاه را بته دو
نوع مولفههای تشکیل دهنده و مولفههای تاثیرگذار دستهبندی کردند.

Ar

اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوة پژوهش توصیفی -پیمايشی است .تحقیق
حاضر مطالعه موردی شرکت تولید نوشابههای گازدار زمزم در اصفهان است کته در ستال 0933
انجام شده است .جهت جمعآوری دادهها تیمی از مديران ارشد و کارشناسان شرکت مورد بررسی
تشکیل شد .اعضاء اين تیم اطالعات کارشناسی از صنعت نوشیدنیها و شترايط رقتابتی شترکت
مورد مطالعه دارند .اين تیم  09نفره متشکل از مدير عامل ،مدير فروش ،مدير بازاريتابی و هفتت
نفر از کارشناسان فروش و سه نفر از کارشناسان بازاريابی شرکت مورد مطالعه بود.
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همچنین برای جمعآوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانهای نظیر مراجعته بته
کتب و مجالت علمی و سايتهای اينترنتی استفاده شده است.
مدل پژوهش .در اين پژوهش ،مدل رقابتی پورتر ،به عنوان مدل پايه و پنج نیروی رقتابتی ايتن
مدل به عنوان معیارهای اصلی در نظر گرفته شدهاند .همچنین جهتت فرآينتد تحلیتل شتبکهای
فازی ،مدل میخايلوف [03] 0را به لحاظ سادگی و کاربرد باال انتخاب کرديم .محاسبه وزنهتا در
اين مدل ،مستلزم حل مساله بهینهسازی زير است که در آن  wjوزن شاخص  jام و  mij ،uijو lij
اعداد فازی مربوط به جدول فازی مقايسه شاخصها است که در ادامه متورد بحتث قترار گرفتته
است .مقدار مثبت * نیز نشاندهنده سازگاری مقايسات زوجی است.

ID

()0
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iv
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fS

اگر چه افراد خبره از شايستگیها و توانايیهای ذهنی ختود بترای انجتام مقايستات زوجتی
استفاده مینمايند ،اما بايد به اين نکته توجه داشت که فرآيند تحلیتل سلستله مراتبتی و تحلیتل
شبکهای قراردادی ،امکان انعکاس سبک تفکر انسانی را بطتور کامتل نتدارد .بته عبتارت بهتتر،
استفاده از مجموعههای فازی ،سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انستانی دارد و
بنابراين بهتر است که با استفاده از مجموعههای فازی (بکارگیری اعداد فازی) به پیشبینی بلنتد
مدت و تصمیمگیری در دنیای واقعی پرداخت ] .[9از آنجايی کته اعتداد متورد استتفاده در ايتن
روش ،اعداد فازی مثلثی هستند ،لذا مقیاسهتای فتازی متورد استتفاده در روش فرآينتد تحلیتل
شبکهای فازی در جدول يک نشان داده شدهاند.
جدول  .0تبديل مقیاس زبانی به مقیاس فازی
کامالً برابر
تقريباً برابر
کمی مهمتر
مهمتر
بسیار مهمتر
کامالً مهمتر

()0،0،0
()1/1 ،0 ،0/1
()0 ،0/1 ،6
()0/1 ،6 ،6/1
()6 ،6/1 ،9
()6/1 ،9 ،9/1

()0،0،0
()1/11، 0 ، 6
()1/1 ،1/11 ،0
()1/1 ،1/1 ،1/11
()1/99 ،1/1 ،1/1
()1/63 ،1/99 ،1/1

Ar

مقياس زباني

مقياس فازی مثلثي
)(l,m,u

مقياس فازی مثلثي معکوس
)(l,m,u

1 . Mikhailov
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ابزار گردآوری داده ها .دادههای مدل تحقیق بتا پرسشتنامهی ماتريستی بترای اولويتتبنتدی و
پرسشنامه ی ديدگاه سنجی برای توانايی تشخیص وضعیت رقابت جمعآوری شد .پرسشتنامه اول
ضتتريب اهمیتتت معیتتارهتتای رقتتابتی صتتنعت را ستتنجید .معیتتارهتتای متتورد استتتفاده در اي تن
پژوهش(پرسشنامه اول) ،پنج نیروی رقابتی مدل رقابتی پورتر به عنوان معیارهای اصتلی در نظتر
گرفته شده و با توجه به ادبیات موضوع ] [09و نظر کارشناسان فعال در صتنعت نوشتیدنیهتای
گازدار ،برای هر معیار ،شاخصهايی مناسب انتخاب شدند .پس از تايید روايی پرسش نامه توستط
کارشناسان ،پايايی آن نیز در مرحله تجزيه و تحلیل داده ها ،با مثبت شتدن مقتدار * در متدل
میخايلوف ] ،[03تايید شد .جدول شماره دو معیارها و شاخصهای مربتوط در متدل پتژوهش را
نشان میدهد.
جدول  .6معیارها و شاخصهای مورد استفاده در مدل پژوهش
معيار

ID

رقبا
Competitors
()C

توانايیهای رقبا ()C1
قدرت رقابتی رقبا ()C2
سرعت رشد بازار ()C3
شرايط افزايش ظرفیت تولید ()C4
ويژگیهای سرمايه گذاریهای ثابت ()PE1

fS

تازهواردان

شاخص

Potential Entrants
()PE

اهمیت صرفه جويی نسبت به مقیاس ()PE2
وفاداری مشتريان به برندهای موجود ()PE3

واکنش سازمانهای موجود به ورود تازهواردان ()PE4

eo

کاالهای جانشین

Substitute Products
()SP

هزينه کاالهای جانشین برای مشتريان ()SP1
قیمت کاالهای جانشین ()SP2

کیفیت کاالهای جانشین ()SP3

جايگاه محصوالت اصلی در نمودار چرخه حیات کاال ()SP4

Buyers
()B

ch
iv

خريداران

درجه شدت رقابت در بازار ()B1

شرايط جايگزينی کاالهای اصلی برای ديگر محصوالت ()B2
درجه وفاداری سازمانها به مشتريانشان ()B3
تعداد مشتريان برای محصوالت اصلی ()B4

تهیهکنندگان

شدت رقابت در بازار تهیه کنندگان ()S1

Suppliers
()S

درجه وفاداری سازمانها به تهیهکنندگان موجود ()S2

Ar

شرايط جايگزينی محصوالت تهیه شده با ديگر محصوالت ()S3

با پرسشنامه دوم دادههای ويژگی و توانايیهای بنگاه مورد مطالعه را هنگام رويارويی با
محیط رقابتی جمعآوری شد .برای محاسبه امتیاز رقابتپذيری بنگاه ،از تیم مديريتی درخواست
شد تا رقابتپذيری اين شرکت را در هر کدام از شاخصها با استفاده از سواالتی نظیر
«توانايیهای رقبای شرکت شما در چه حد است؟» مقايسه و نظر خود را درباره آن اعالم کنند.
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اين نظرات در طیف پنج نقطهای لیکرت از بسیار کم تا بسیار زياد اعالم و سپس با استفاده از
جدول سه اين عبارات زبانی به امتیاز تبديل شدند .اين نظرات و مقادير کمی معادل آن در جدول
هفت نشان داده شده است.
جدول  .9ارزش متغیرهای زبانی
شاخص منفي

شاخص مثبت

ارزش

بسیار کم
کم
متوسط
زياد
بسیار زياد

بسیار زياد
زياد
متوسط
کم
بسیار کم

0
1/91
1/1
1/61
1

 .4تحليل دادهها و یافتههای پژوهش

ch
iv

eo

fS

ID

روش گردآوری دادهها .پژوهش حاضر در سه مرحله اجرا شده است .مرحله اول شامل مطالعه
مبانی نظری موضوع و مصاحبه با کارشناسان و تعیین عوامل رقابتی بر مبنای مدل پورتر و
ساختاردهی به مدل پژوهش است .بعد از تايید مدل ،مرحله دوم آغاز شد و در اين مرحله ،برای
تجزيه و تحلیل محیط رقابتی صنعت نوشیدنیهای گازدار ،تیمی متشکل از مديران ارشد و
کارشناسان شرکت مورد مطالعه و آشنا به محیط رقابتی صنعت نوشیدنیها تشکیل شده و
پرسشنامه شماره يک میان آنها توزيع شد .اين پرسشنامهها با استفاده از روش فرآيند تحلیل
شبکه ای ،تجزيه و تحلیل و ضريب اهمیت عوامل رقابتی موجود در صنعت محاسبه شدند .در
نهايت و در گام سوم ،پرسشنامه شماره دو میان اعضای تیم توزيع شده و از آنها درباره ويژگیها
و توانايیهای شرکت در زمینه رويارويی با محیط رقابتی ،کسب دادهها شد .با استفاده از منطق
فازی ،متغیرهای زبانی در اين پرسشنامهی ماتريسی ،تبديل به امتیاز شده و با ترکیب با ضريب
اهمیت عوامل رقابتی محیطی ،امتیاز رقابتپذيری بنگاه در اين محیط به دست آمد .مراحل انجام
پژوهش در شکل دو به تصوير کشیده شده است.

دادههای حاصل از پرسشنامه اول درخصوص عوامل تاثیرگذار بر صنعت نوشیدنیها و
ويژگیهای اين شرکت در برخورد با اين عوامل ،در جدول چهار به نمايش در آمده است.
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جدول  .1نتايج مقايسه بین اهمیت عوامل تاثیرگذار بر صنعت نوشیدنیها
عرضهکنندهگان

خريداران

کاالهای جانشین

تازهواردان

رقبا

بسیار مهمتر

کامالً مهم

بسیار مهمتر

مهمتر
بسیار مهمتر
کامالً برابر

کمی مهمتر
کامالً برابر

کامالً برابر

بسیار مهمتر
کامالً برابر
بسیار مهمتر
بسیار مهمتر
مهمتر

کامالً برابر

رقبا
تازهواردان
کاالهای جانشین
خريداران
عرضهکنندهگان
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شکل  .6مراحل انجام پژوهش

Ar

در اين جدول درجه اهمیت عوامل سطری با عوامل ستونی مقايسه شده است .به عنوان
مثال در محل تالقی سطر رقبا با ستون تازهواردان عبارت «بسیار مهمتر» نشان میدهد که از
ديد تیم کارشناسی ،در صنعت نوشیدنیهای گازدار عامل رقبا بسیار مهمتر از عامل تازهواردان
است .با استفاده از جدول يک اين توضیحات زبانی به اعداد فازی تبديل شدند .نتايج فازی شده
مقايسه اهمیت عوامل رقابتی در جدول پنج نشان داده شده است .اين جدول نسبت به قطر قرينه
است که در محلهای خالی آن اعداد فازی معکوس قرار خواهد گرفت.
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جدول  .1فازیسازی مقايسه بین اهمیت عوامل تاثیرگذار بر صنعت نوشیدنیها
عرضهکنندهگان

خريداران

کاالهای جانشین

()6 ،6/1 ،9

()6/1 ،9 ،9/1

()6 ،6/1 ،9

()1/99 ،1/1 ،1/1( )1/99 ،1/1 ،1/1( )1/1 ،1/1 ،1/11
()0،0،0
()0 ،0/1 ،6
()0/1 ،6 ،6/1
()0،0،0
()6 ،6/1 ،9
()0،0،0

تازهواردان

رقبا

()6 ،6/1 ،9

()0،0،0

()0،0،0

رقبا
تازهواردان
کاالهای جانشین
خريداران
عرضهکنندهگان

eo

fS

ID

در ادامه برای اجرای مدل فرآيند تحلیل شبکهای فازی الزم است تا وابستگی شاخصهتای
رقابت پذيری با يکديگر تعیین شود .با مراجعه به ادبیات موضوع و همچنین بتا مشتورت بتا تتیم
کارشناسی ،وابستگی شاخصها به يکديگر مطابق شکل چهار تعیتین و تايیتد گرديتد .ستپس بتا
ارزيابی مقدار وابستگی هر کدام از شاخصها بته يکتديگر ،متاتريس مقايسته زوجتی و متاتريس
مقادير وابستگی معیارها ( )Bمحاسبه شد .همچنین با استفاده از دادههای جدول پنج مدل فرآينتد
تحلیل شبکهای فازی در نرم افزار لینگو ساخته شده و در نتیجهی اجرای اين مدل ،بردار ضرايب
فرآيند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )Wبرای هر يک از عوامل رقابتی محاسبه شد.
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شکل  .1وابستگی معیارها به يکديگر

اکنون میتوان وزنهای معیارها را با ضرب ماتريس وابستگی معیارها ( )Bدر بردار ضرايب
فرآيند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( )Wمحاسبه کرد .نتايج در شکل پنج به تصوير کشیده شده
است.

0

0
1

0

0

0

0

0

شکل  .1بردار وزنهای معیارها
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0.54 0.36 0.29
0  0.12 0.12
0.38 0.18  0.15  0.38
 

 
0.16
0  0.24 0.11
0
0.27 0.12 0.10
0.5

0

0

1

C  0.32
 PE  0.08
  
W f  B  W   SP   0.16
  
 B  0.25
 S  0.20
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در ادامه ،برای هر معیار ،ماتريس مقايسات زوجی تشکیل و مطابق مدل تحلیل فرآيند
شبکهای فازی تکمیل شد و با اجرای آن ،بردار ضرايب فرآيند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای
شاخصها بدست آمد .اين ضرايب به وزنهای محلی مشهور هستند و برای يک معیار ،اهمیت
هر کدام از شاخصها را نسبت به يکديگر نشان میدهد .برای بدست آوردن وزن کلی هر
شاخص میتوان وزن محلی آن شاخص را در وزن معیار مربوطه ضرب کرد .نتايج نشان میدهد
اوزان کلی به دست آمده بهنجار هستند يعنی مجموع آنها يک است .اين وزنها در واقع اهمیت
شاخصهای رقابتی را نسبت به يکديگر میسنجد و مقادير باالتر نشان از اهمیت بیشتر آن
شاخص در بازار نوشیدنیهای گازدار است .در جدول شش وزنهای محلی و کلی هر شاخص را
نشان میدهد.
جدول  .1وزنهای محلی و کلی هر کدام از شاخصها

ID

معيار اصلي

خريداران
()1/00

B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
PE1
PE2
PE3
PE4
SP1
SP2
SP3
SP4
S1
S2
S3

1/111
1/011
1/691
1/199
1/991
1/113
1/013
1/113
1/191
1/131
1/910
1/063
1/019
1/193
1/013
1/113
1/661
1/119
1/991

1/111
1/106
1/191
1/113
1/013
1/091
1/190
1/101
1/113
1/100
1/131
1/101
1/113
1/619
1/119
1/166
1/166
1/110
1/199

رقبا
()1/63

تازهواردان
()1/06

تهیهکنندهگان
()1/01

Ar
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کاالهای جانشین
()1/93

eo

fS

شاخصها

وزن محلي

وزن کلي

جهت محاسبه امتیاز رقابتپذيری ،دادههای حاصل از پرسشنامه دوم مورد تحلیل قرار گرفت
که در جدول هفت نشان داده شده است.
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جدول  .9امتیازات شاخصها
توضيحات

شاخص

زياد

-

1/61

-

1/1

+

1/1
1/1

B1

درجه شدت رقابت در بازار

B2

شرايط جايگزينی کاالهای اصلی برای ديگر محصوالت

متوسط

B3

درجه وفاداری سازمانها به مشتريانشان

متوسط

B4

تعداد مشتريان برای محصوالت اصلی

متوسط

+

C1

توانايیهای رقبا

زياد

-

1/61

C2

قدرت رقابتی رقبا
سرعت رشد بازار

زياد
متوسط

-

1/61

+

1/1

C4

شرايط افزايش ظرفیت تولید

متوسط

+

1/1

PE1

ويژگیهای سرمايه گذاریهای ثابت

متوسط

+

1/1

PE2

اهمیت صرفه جويی نسبت به مقیاس

متوسط

+

1/1

PE3

وفاداری مشتريان به برندهای موجود

متوسط

+

1/1

PE4

واکنش سازمانهای موجود به ورود تازهواردان

کم

+

1/61

SP1

هزينه کاالهای جانشین برای مشتريان

متوسط

+

1/1

SP2

قیمت کاالهای جانشین

متوسط

-

1/1

SP3

کیفیت کاالهای جانشین

متوسط

-

1/1

SP4

جايگاه محصوالت اصلی در نمودار چرخه حیات کاال
شدت رقابت در بازار تهیهکنندگان

متوسط
متوسط

+

1/1

+

1/1

S2

fS

وضعيت

ارزش

مقدار

درجه وفاداری سازمانها به تهیهکنندگان موجود

کم

-

1/91

S3

شرايط جايگزينی محصوالت با ديگر محصوالت

زياد

+

1/91

C3

ID
S1

eo

Ar

ch
iv

برای محاسبه امتیاز رقابتپذيری شرکت مورد مطالعه ،امتیازاتی که تیم کارشناسی به هر
يک از شاخصها در اين شرکت دادهاند را در اهمیت هر شاخص ضرب میکنیم ،مجموع اين
امتیازات ،امتیاز رقابتپذيری اين شرکت را ارائه میکند .در جدول هشت ،نتايج محاسبات مربوط
به امتیاز رقابتی شرکت مورد مطالعه را نشان میدهد .در اين جدول در ستون اول شاخصها
مشخص شده و در ستون دوم امتیاز عملکرد شرکت مورد مطالعه در آن شاخص آورده شده است.
ستون سوم نیز وزن کلی هر شاخص نشان داده شده است .اين دو ستون حاصل محاسبات
مراحل قبل بودند .ستون چهارم نیز حاصل ضرب ستونهای دوم و سوم هستند و در واقع امتیاز
وزن داده شده شرکت مورد مطالعه را در هر شاخص نشان میدهد .در نهايت با جمع اين
امتیازها ،امتیاز رقابت پذيری شرکت مورد مطالعه محاسبه شد.
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جدول  .3محاسبه امتیاز رقابتی شرکت مورد مطالعه
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
PE1
PE2
PE3
PE4
SP1
SP2
SP3
SP4
S1
S2
S3

1/61
1/1
1/1
1/1
1/61
1/61
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/61
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/91
1/91

1/111
1/106
1/191
1/113
1/013
1/091
1/190
1/101
1/113
1/100
1/131
1/101
1/113
1/619
1/119
1/166
1/166
1/110
1/199

1/101
1/111
1/101
1/111
1/169
1/191
1/101
1/119
1/111
1/119
1/116
1/111
1/163
1/060
1/163
1/100
1/100
1/190
1/163

مجموع امتیازها

1/193

fS

ID

شاخص

عملکرد شرکت

وزن کلي

امتياز

 .5نتيجهگيری و پيشنهادها

ch
iv

eo

در نهايت امتیاز رقابتپذيری شرکت مورد مطالعه  1/193محاسبه شد که امتیازی متوسط
محسوب میشود .با بررسی دقیق تر امتیازات در هر بخش ،میتوان نقاط قوت و ضعف اين
شرکت را در رقابت در بازار ،مورد تجزيه و تحلیل قرار داد.

Ar

در حال حاضر رقابتپذيری يک موضوع محوری در سطح دنیا است و از آن به عنوان
وسیلهای جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعة پايدار ياد میشود ] .[69در اين مقاله
سعی شد تا چارچوبی کاربردی و عینی جهت اندازهگیری سطح رقابتپذيری بنگاههای اقتصادی
ارائه شود .با استفاده از يک مطالعه موردی ،اين چهارچوب پیادهسازی شد.
نتايج بدست آمده در دو سطح قابل توجه است .سطح اول مربوط به ساختار رقابتی در
صنعت نوشیدنیهای گازدار است .با استفاده از فن تحلیل شبکهای فازی و نظر کارشناسان
عوامل تاثیرگذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنیهای گازدار و اهمیت آنها استخراج شد .به نظر
میرسد مهمترين عامل تاثیرگذار بر شدت رقابت در بازار نوشیدنیهای گازدار ،قیمت کاالهای
جانشین ( )SP2با درجه اهمیت  1/619باشد .تعدد رقبا و وجود محصوالت مختلف و متنوع در
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بازار باعث شده تا خريداران ،گستره وسیعی از انتخاب داشته باشند و از اين رو ،قیمت کاالهای
جانشین در اين بازار از اهمیت ويژهای برخوردار باشد .قدرت رقابتی رقبا ( )C2با درجه اهمیت
 1/091و توانايیهای رقبا ( )C1با درجه اهمیت  1/013رتبههای بعدی را به خود اختصاص
دادند.
سطح دوم مربوط به قدرت رقابتی خود بنگاه است .با توجه به امتیازات رقابتپذيری کلی و
جزئی بنگاه در هر کدام از عوامل میتوان قدرت رقابتپذيری بنگاه در صنعت را مورد تجزيه و
تحلیل قرار داد .امتیاز رقابتپذيری کلی بنگاه در اين صنعت مقدار  1/193محاسبه شد که در
سطح متوسط قرار میگیرد .از اين رو میتوان اظهار داشت که اين بنگاه بايد برای افزايش امتیاز
رقابتپذيری خود تالش بیشتری از خود نشان دهد .در اين مرحله اين سوال پاسخ داده شد که
برای افزايش توان رقابتپذيری ،اين شرکت بايد بیشترين تالش خود را بر کدام قسمت متمرکز
سازد؟
در پاسخ به اين سوال بايد توجه بیشتری را به جدول هشت معطوف داشت .دو ستون آخر
اين جدول مربوط به وزن کلی عوامل موثر در رقابتپذيری و امتیاز شرکت مورد بررسی در هر
کدام از اين عوامل است .بديهی است که بیشترين امتیاز اين شرکت از هر کدام از عوامل می-
تواند برابر وزن آن عامل باشد ،به طوری که اگر عملکرد شرکت در آن زمینه بسیار خوب باشد،
امتیاز شرکت برابر وزن آن عامل میگردد .پس حاصل تفاضل اين دو مقدار ،برابر امتیازی است
که شرکت به دلیل ضعف در آن عامل ،از دست داده است .بنابراين شرکت مورد بررسی میتواند
با تمرکز بر مکانهايی که بیشترين امتیاز را از دست داده ،بیشترين بهبود را در زمینه رقابت-
پذيری داشته باشد .در جدول نه امتیازهای از دست رفته شرکت در هر زمینه محاسبه شده و
نتیجه به صورت صعودی مرتب شده است.
همان طور که از جدول نه بر میآيد ،عوامل قیمت کاالهای جانشین ( )SP2با امتیاز از دست
رفته  ،1/066قدرت رقابتی رقبا ( )C2با امتیاز از دست رفته  1/016و توانايیهای رقبا ( )C1با
امتیاز از دست رفته  1/136سه عاملی هستند که بیشترين مقدار امتیازات از دست رفته را به خود
اختصاص دادهاند .بنابراين شرکت مورد مطالعه میتواند با تجديد نظر در قیمتهای خود ،افزايش
قدرت رقابتی خود و همچنین با باالتر بردن توانايیهای خود در مقايسه با رقبا ،به بهبود اين
امتیازات کمک نمايد.
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جدول  .3محاسبه امتیازات از دست رفته شرکت مورد مطالعه
شاخص

ضریب وزني

امتياز

امتياز از دست رفته

SP2

1/619

1/060

1/066

C2

1/091

1/191

1/016

C1

1/013

1/169

1/136

B1

1/111

1/101

1/111

PE3

1/113

1/116

1/116

SP1

1/113

1/163

1/163

SP3

1/119

1/163

1/163

B3

1/191

1/101

1/101

C3

1/190

1/101

1/101

PE4

1/101

1/111

1/100

SP4

1/166

1/100

1/100

ID

1/166

1/100

1/100

1/110

1/190

1/101

1/199

1/163

1/113

1/100

1/119

1/113

C4

1/101

1/119

1/119

B2

1/106

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

S1
S2
S3

fS

PE2

PE1

1/113

eo

B4

1/113

مجموع امتیازات از
دست رفته

1/116
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در پژوهشهای پیشین که در حوزه اندازهگیری رقابت پذيری در سطح بنگاه انجام شده از
روشهای گوناگونی استفاده شده است .از جمله اين روشها میتوان به مدلسازی معادالت
ساختاريافته ] ،[06شبکههای بیزين ] ،[01رويکرد سیستمی ] ،[1آزمونهای آماری ]،[0
روشهای اقتصاد سنجی ] [69و ضريب همبستگی ] [61اشاره نموند .پژوهش حاضر از نظر
روش پژوهش در مقايسه با پژوهشهای پیشین در سطحی متمايز قرار میگیرد .دلیل اين امر
استفاده از روش تحلیل شبکهای و منطق فازی در مدلسازی و تجزيه و تحلیل دادهها است .در
محیطهای متغیر و پويای امروزی ،شاهد سطح بااليی از عدم اطمینان هستیم که اين امر از اثر
بخشی روشهای سنتی در محاسبه قدرت رقابتپذيری بنگاهها میکاهد .منطق فازی قادر به
مدل کردن عدم اطمینان و پیچیدگیهای محیط واقعی است که همین امر استفاده از آن را در
حوزه مديريت راهبردی و رقابت پذيری ،کامالً منطقی و ايده آل میسازد ].[61
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همان طور که پیشتر اشاره شد ،فرآيند تحلیل شبکهای را میتوان يکی از کاملترين
روشهای تصمیمگیری چند معیاره نامید که تاکنون ارائه شده است .اما برای استفاده موثر از آن
در محیطهای پويای امروزی ،بايد بتوان عدم قطعیت موجود در محیط را در آن مد نظر قرار داد.
استفاده از ترکیب منطق فازی و فرآيند تحلیل شبکهای به ابزاری قدرتمند در حوزه تصمیمگیری
راهبردی در سازمان تبديل شده و کاربرد گستردهای در اين حوزه يافته است ].[01,03
با توجه به تعداد معدود پژوهشهای انجام شده در زمینه رقابتپذيری ،پیشنهاد میشود از
مدل ارائه شده در اين پژوهش برای محاسبه اهمیت عوامل موثر بر رقابتپذيری بنگاهها در
صنايع ديگر استفاده شده و نتايج آنها با هم مقايسه شود تا اين عوامل در صنايع گوناگون تعیین
و رتبهبندی گردد .اين امر میتواند به مديران ديدگاهی عمیقتر درباره ساختار رقابت در صنايع
مختلف در ايران ارائه نمايد.
همچنین پیشنهاد میشود به جای استفاده از روشهای سنتی ،پژوهشگران بر روی استفاده
از روشهای نوين و ترکیبی متمرکز شوند .منطق فازی ،هوش مصنوعی ،روشهای تصمیمگیری
چند معیاره و روشهای ترکیبی میتواند صحت نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادهها را افزايش
دهد و به نتايج معتبرتری منجر گردد.
البته بايد اين نکته را نیز مد نظر قرار داد که به مانند هر پژوهشی ،اين پژوهش نیز با
محدوديتهايی روبرو بود .يکی از اين محدوديتها ،وابستگی نسبتاً زياد نتايج آن به نظرات
خبرگان و صاحب نظرانی است که در اين پژوهش شرکت نمودهاند .هر چه تجربه و دانش اين
خبرگان در سطح باالتری باشد ،نتايج حاصله نیز دقیقتر خواهد بود .محدوديت ديگر مربوط به
مدلسازی است .انتخاب معیارها و شاخصها در مدل تحلیل شبکهای فازی از اهمیت بااليی
برخوردار است .اگرچه سعی شده تا با انتخاب مدل پنج نیروی رقابتی پورتر ،معیارها و شاخصها،
به خوبی ماهیت رقابتی بازار را نشان دهند ،اما میتوان با استفاده از ديگر مدلهای رقابتی نیز
معیارها و شاخصهای متفاوتی را انتخاب و نتايج را با تحقیق حاضر ترکیب کرد تا نتايج از
جامعیت بیشتری برخوردار گردند.

www.SID.ir

مطالعات مديريت راهبردی – شماره  – 01تابستان 0930

93

Ar

ch
iv

eo

fS

ID

منابع
 .0آقازاده ،هاشم؛ مهرنوش ،مینا (« .)0933مقیاس رقابت پذيری بانک های تجاری ايران با
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