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  چكيده 

ها در ميدانهاي  فقيت كشورها، صنايع و بنگاهعياري كليدي براي ارزيابي درجه موپذيري م رقابت
آيد؛ بدين معني كه هر كشور، صنعت يا  صادي و تجاري به حساب ميرقابتي سياسي، اقت

توان گفت كه از  بنگاهي كه از توان رقابتي بااليي در بازارهاي رقابتي برخوردار باشد، مي
پذيري در سه سطح ملي  در تحقيقات مختلف رقابت. باشد پذيري باالتري برخوردار مي رقابت

مورد توجه قرار گرفته كه در اين ميان سطح بنگاه ) كتشر/سازمان(، صنعت و بنگاه )كشوري(
در اين مقاله نيز با عنايت به نقش كليدي . بيشتر از دو سطح ديگر مورد بررسي واقع شده است

پذيري در سطوح ملي و صنعت، به  ها در توسعه اقتصادي كشور، ضمن بررسي كلي رقابت بنگاه
  . ستبررسي عمقي آن در سطح بنگاه پرداخته شده ا

ها رويكردي دو بعدي  پذيري بنگاه هاي رقابت در اين مطالعه به منظور شناسايي دقيق مؤلفه  
ها به  پذيري بنگاه مد نظر قرار گرفته و مؤلفه  سازه رقابت،در يك بعد. در نظر گرفته شده است

پذيري در  در بعد ديگر رفتار بنگاه در راستاي رقابت. دهنده و تأثيرگذار تقسيم شده اند تشكيل
ابتدا با . اند ها در دو دسته راهبردي و عملياتي مورد توجه قرار گرفته نظر گرفته شده و مؤلفه

. پذيري بنگاه شناسايي، تلخيص، تلفيق و تكميل گرديد هاي رقابت بررسي پيشينه موجود، مؤلفه
 راهبردي و  مؤلفه15( و ) مؤلفه تأثيرگذار12دهنده و   مؤلفه تشكيل16( مؤلفه 28در مجموع 

  .  مبناي طراحي سؤاالت پرسشنامه قرار گرفت) مؤلفه عملياتي13
پذيري بنگاه  هاي رقابت با استفاده از داده هاي حاصل از پرسشنامه، اهميت و وضعيت مؤلفه  

 تجزيه و تحليل ،در فضاي كسب و كار ايران از نظر خبرگان مشخص و در چارچوب مطالعه
. ها در فضاي كسب و كار ايران مشخص گردد لي هر يك از مؤلفهگرديد تا اولويت و وضعيت فع

                                                                                                                     
  haghazade@ut.ac.ir :  يابي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري بازار .1
  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهراندانشجوي 2
  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهراندانشجوي .3
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در پذيري بنگاه  هاي رقابت  كليه مؤلفه،دست آمده حاكي از آن است كه از نظر خبرگان نتايج به
از اهميت زياد و وضعيت ها  اين مؤلفهاكثر  مورد تأييد بوده، و فضاي كسب و كار ايران

دهنده و تأثيرگذار و راهبردي و  هاي تشكيل بندي مؤلفهرتبه . ندباش  مينامساعدي برخوردار
  . عملياتي مشخص گرديده و بر اين اساس پيشنهادات كاربردي و علمي ارائه گرديده است

  
 JEL:  M21, M31طبقه بندي 

  
  :واژگان كليدي

 دهنده وهاي تشكيل اي، رويكرد رفتاري، مؤلفه پذيري بنگاه، رويكرد سازه پذيري، رقابت رقابت
  .هاي راهبردي وعملياتي تأثيرگذار، مؤلفه
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  مقدمه 
اقتصاد ايران در شرايطي است كه از يك طرف جهت آزادسازي تجاري  تحت فشار شديد 

المللي است و از طرف ديگر به منظور توسعه پايدار، ناگزير از توسعه قابل مالحظه صادرات  بين
با وجود منابع و ظرفيتها و استعدادهاي . غيرنفتي و افزايش سهم آن در كل صادرات كشور است

توانند به  هاي ايران به واسطه حمايت، هدايت و مديريت مناسب، مي رسد بنگاه زياد، به نظر مي
پذيري در عرصه بازارهاي جهاني دست يافته و منشأ اثرات قابل  درجه قابل قبولي از رقابت

  . توجهي در بهبود شرايط اقتصادي ايران شوند
و پذيري است  قدرت رقابت، برخورداري از مؤفقهاي  يت به اينكه يكي از ويژگيهاي بنگاهبا عنا

از داليل مهم  .است، عدم برخورداري از اين قدرت نامؤفقهاي  در عين حال ويژگي بارز بنگاه
پذيري  توان به عدم رقابت المللي، مي ناكامي شركتهاي توليدي و خدماتي ايران در بازارهاي بين

پذيري و عوامل  هاي عدم رقابت چنانچه بتوان ريشه.  در بازارهاي هدف جهاني اشاره نمودآنها
توان راهكارهايي را  پذيري اين شركتها را شناسايي نمود، مي دهنده و مؤثر بر رقابت تشكيل

پذيري در شركتهاي فعال در فضاي كسب و كار كشور پيشنهاد  جهت افزايش قدرت رقابت
پذيري بنگاه از چه عواملي تشكيل  رقابت حاضر اين است كه مطالعهسأله اصلي بنابراين م. نمود
دهنده و   عوامل تشكيلييشناسا(پذيري آن تأثيرگذارند؟  شود و نيز چه عواملي بر رقابت مي

بندي عوامل  اولويت(، ميزان اهميت هر يك از عوامل تا چه حد است؟ )پذيري مؤثر بر رقابت
و وضعيت موجود هر يك از عوامل در فضاي كسب و كار ) پذيري  رقابتدهنده و مؤثر بر تشكيل

دهنده و مؤثر بر  بررسي وضعيت موجود هر يك از عوامل تشكيل(باشد؟  ايران به چه صورت مي
  ).پذيري رقابت

پذيري از نظر متخصصين مشخص  دهنده و مؤثر بر رقابت با انجام اين تحقيق، عوامل تشكيل  
توانند با توجه به اين  ربط مي كتها و سياستگذاران سازمانهاي دولتي ذيشود و مديران شر مي

هاي كشور توسعه  پذيري بنگاه ريزي و عمل نمايند كه در نهايت رقابت اي برنامه عوامل، به گونه
  .يافته و زمينه حضور مؤفق آنها در بازارهاي جهاني فراهم شود

  
  پذيري  رقابت
با اين حال . پذيري شركتهاي داخل آن بستگي دارد تپذيري يك اقتصاد به رقاب رقابت
پذيري شركتهاي آن  پذيري اقتصاد ملي چيزي فراتر از جمع ساده يا ميانگين رقابت رقابت

پذيري در سه سطح ملي يا كشوري، صنعت و شركت، مورد بحث و بررسي قرار  رقابت. باشد مي



 اصانلو و استيري ،آقازاده/  ايران در ها بنگاه پذيري رقابت بر مؤثر هاي مؤلفه بررسي 

 

40

با توجه به اينكه در اين مطالعه، . )Webster, 2002 and Porter & Miller, 1985(گيرد  مي
گيرد، در بيان مباني نظري  مورد بررسي قرار مي) بانكهاي تجاري(سطح بنگاه پذيري در  رقابت

صورت مختصر پرداخته و مباحث مربوط به  پذيري در سطوح ملي و صنعت به به مباحث رقابت
  .كنيم سطح بنگاه را با عمق بيشتري مطرح مي

  
  پذيري ملي رقابت

توانند   است كه ميمحصوالتيتوانايي كشورها در توليد ملي، پذيري در سطح  مفهوم رايج رقابت
پذيري يك كشور   رقابت،به اعتقاد مون و همكاران. المللي عرض اندام نمايند در رقابت بين

المللي بين ساير كشورهاي مشابه از نظر توسعه  تواند موقعيت رقابتي آن كشور در بازار بين مي
پذيري   كه هوكانن سطح رقابتند منزلر بر اين اعتقاد)Moon etal., 1998(  باشدقتصاديا

تنها . المللي يك صنعت يا يك بنگاه به عوامل زيادي در سطح خرد و كالن وابسته است بين
المللي  پذيري بين هاي رقابت ييتواند بيانگر پويا مالحظه تركيبي و جمعي متغيرهاست كه مي

 را بر اساس شش "1الماس ملي" چارچوب ،پورتر ) Menzler & Hokkanen, 1995(. باشد
پذيري  شرايط عوامل، شرايط تقاضا، صنايع مرتبط و پشتيبان، استراتژي، ساختار و رقابت(منبع

 كشور صنعتي 10پيشنهاد نموده و در بخشهاي اقتصادي ) بنگاه، دولت و رويدادهاي شانسي
 "2الماس دوگانه" اين چارچوب را به ،راگمن و دي كروز. )Porter, 1985( كار برده است به

 سايرين به عوامل ديگري مانند عوامل انساني، .)Rugman & D Cruz, 1993( اند توسعه داده
مطرح   ، آنها را و در قالب الگوهاي توسعه اقتصادي فيزيكي، و دولتي اشاره كرده

 ،پذيري جهان  كتاب سال رقابت)Zanakis & Becerra, 2005 and keegan, 1999(اند نموده
و فرايند ايجاد ) كند كه دولت نقشي كليدي ايفا مي ييجا(روابط بين محيط ملي يك كشور 

 Garelli, 2005 and world Com( دهد را مورد توجه قرار مي) ها و افراد توسط بنگاه(ارزش 

petitiveness Yearbook, 2005(.  
  

  پذيري صنعت رقابت
كارها در  و  ها و كسب پذيري صنعت به عنوان محيط خرد فعاليت و رقابت بنگاه بتزماني كه رقا

كند؛ از   به سطح ملي شباهت پيدا مي،شود، ماهيت زيرساختي به خود گرفته نظر گرفته مي

                                                                                                                     
1. National diamond 
2. Double diamond 
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هاي فعال در يك حوزه تخصصي در مقايسه با  اي از بنگاه كه به عنوان مجموعه طرف ديگر زماني
، ماهيتي كاركردي به خود گردد منظور ميالمللي  ي رقابتي ملي و بينصنايع رقيب در فضا

پذيري صنعت در برخي موارد از  بر اين اساس، رقابت. شود شبيه ميگرفته و به سطح بنگاهي 
 ،پذيري كشور و بنگاه پذيري با رقابت كننده رقابت لحاظ مفهومي و نيز از نظر شاخصهاي تعيين

  . نقاط مشتركي دارند
 شامل ابعاد ،پذيري صنعت را در قالب يك چارچوب كاربردي لي و همكاران رقابتك با  

به نظر . )Buckley et al., 1988( دانند  مي3، و فرايند مديريتي2، پتانسيل رقابتي1عملكرد رقابتي
ساختار  : كه عبارتند از وجود دارد در بازارپورتر، دو عامل اصلي براي سودآوري يك كسب و كار

. يابي رقابتي كسب و كار در آن صنعت موضع، و كند ه كسب و كار در آن فعاليت ميصنعتي ك
شوند  اين دو عامل استراتژيك هستند كه منجر به تدوين و اجراي استراتژي كسب و كار مي

)Hax & Wilde, 2001( . ساختار صنعت، ارزش ايجاد شده توسط فعاليت اقتصادي اعضاي
در واقع يك . كند هيم شدن در ثروت ايجاد شده را توصيف ميصنعت و نيز توان آنها براي س

پذير بوده و نسبت به صنايع رقيب در بازارهاي رقابتي ارزش  تواند رقابت صنعت زماني مي
بيشتري ايجاد نمايد كه از هماهنگي خوبي با عوامل محيط ملي برخوردار بوده و نيز از تعادل 

پورتر . )Dess & Lumpkin, 2003( مند باشد ود بهرهمناسبي در بين نيروهاي ساختار داخلي خ
شدت رقابت بين رقباي موجود در : نددا ميپنج نيرو را متشكل از طور معمول ساختار صنعت  به

ت چانه زني خريداران درق، تهديد محصوالت جانشين، تهديد تازه واردين به صنعت، صنعت
پذيري صنعت را  ج نيرو جذابيت و رقابتاين پن. قدرت چانه زني عرضه كنندگان، و )مشتريان(

يك بنگاه فعال در يك صنعت خاص . )Porter, 1979( كنند در بازارهاي رقابتي مشخص مي
، موضع رقابتي مناسبي براي خود در آن صنعت و در بازار اتواند با در نظر داشتن اين نيروه مي

 از يك ماهيت ،پذيري آن ابتشود صنعت و رق بر اين اساس است كه گفته مي. رقابتي رقم زند
  .بينابيني برخوردار است

  
 پذيري بنگاه  رقابت

رويكردهاي : پذيري بوده ايم در دو دهه اخير شاهد دو مكتب فكري متفاوت در زمينه رقابت
فناوري اطالعات، باعث بهبود كارآيي و . 4مبتني بر فناوري و رويكردهاي مبتني بر شايستگي

                                                                                                                     
1. Competitive Performance 
2. Competitive Potential 
3. Management Process 
4. Technology-driven and Competency-driven approaches 
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بر اساس رويكرد مبتني بر شايستگي، شركتها، مهارتها و . گردد ايجاد مزيت استراتژيك مي
فرد خود را از طريق تحكيم و تثبيت داخلي و خارجي شناسايي نموده  شايستگيهاي منحصر به
به عبارت ديگر، بر مبناي رويكرد مبتني بر فناوري اطالعات، . آورند و تحت كنترل در مي

باشد كه  كه مبناي رويكرد دوم، سازمان يادگيرنده مي پذيري است، در حالي فناوري اساس رقابت
بيني و پاسخگويي اثربخش به  در آن بر قوتها جهت ماندگاري از طريق الگوبرداري و نيز پيش

 بر رابطه بين محققانگروهي ديگر از  .)Booth & Philip, 1998(شود  تغييرات تأكيد مي
پذيري را به عنوان توانايي  رقابت) 1989 (1كاتاس. پذيري و عملكرد سازماني تمركز دارند رقابت

هاي ضروري جهت رويارويي با آنها در  افزايش درآمدها با سرعتي برابر با رقبا و ايجاد سرمايه
پذيري را بدين  تر، رقابت در يك تعريف جامع) 1996 (2پيس و استفان. كند آينده تعريف مي

ايي سازمان در جهت ماندگاري در كسب و كار و پذيري به معني توان رقابت": كنند شرح بيان مي
ها، و تضمين شغلها در آينده  سرمايه) بازگشت(دست آوردن  هاي سازمان، به محافظت از سرمايه

  .)Akimova, 2000(باشد  مي
براي مثال، در يك (نگرند  صورت يك مفهوم ايستا مي پذيري را به تعاريف موجود، رقابت  

شكل . و توجه كمتري به پايداري آن دارند) ر رقابتي چگونه استمقطع زماني، سازمان از نظ
تواند به منظور تكميل تعاريف موجود و توسعه يك تعريف  كند كه مي  چارچوبي ارائه مي)1(

  .)Feurer & Chahar baghi, 1994( پذيري مورد استفاده قرار گيرد جديد براي رقابت
  پذيري  چارچوب مفهومي براي تعريف رقابت): 1(شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Feurer & Chaharaharbaghi, 1994, P.2  :مأخذ

                                                                                                                     
1. Scott 
2. Pace and Stephan 

 

 سازمان مورد نظر مشتريان
  
  
  
  
  
  
 

 سهامدارن

ماهيت رقابت ارزشهاي مشتري ارزشهاي سهامدار
   درآمد

 محصول

 هيبازد

 سرمايه
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پذيري، وابسته به ارزشهاي مشتريان و  رقابت. اي نسبي است تا مطلق پذيري مسأله رقابت  
العمل در محيط رقابتي و پتانسيل  سهامداران، قدرت مالي تعيين كننده توانايي عمل و عكس

پذيري در صورتي پايدار  رقابت. باشد استراتژيك ضروري ميافراد و فناوري در اعمال تغييرات 
يك سازمان در چشم مشتريان . شود كه توازن مناسبي بين عوامل مذكور وجود داشته باشد مي

 .)Booth & Philip, 1998( پذير است، چنانچه قادر به ارائه ارزشي بهتر از رقبا باشد خود رقابت
 مطالعات بي شماري توسط محققان مختلف و با پذيري در سطح بنگاه، در خصوص رقابت

در اين قسمت مهمترين نظريات مطرح شده در اين زمينه . هاي متفاوت انجام شده است ديدگاه
  . كنيم طور خالصه مرور مي  را به2004 الي 1990از سال 

به منظور دستيابي به . پذيري يك كشور با عملكرد شركتهاي آن در ارتباط است رقابت  
يت رقابتي در بازارهاي رو به گسترش، شركتهاي توليدي بايد قادر به پاسخ و انطباق با موقع

دهي مجدد روشهاي كاري موجود،  طور ضمني اين تغيير، جرياناتي مانند شكل به. تغيير باشند
پذيري سازماني را به دنبال دارد  وري و رقابت گرا شدن، و بهبود بهره بازارگرا شدن، مشتري

)Love etal., 1998( .  
 & Holsapple(   باشد  پذيري با مديريت دانش و نوآوري در ارتباط تنگاتنگ مي رقابت  

Singh, 2001( .منابع فيزيكي : منابع سازمان به دو گروه) شامل پول، تجهيزات، مواد، تسهيالت
جديد، بنابر رويكردهاي . شوند تقسيم مي) شامل داده، اطالعات، و دانش (1و مفهومي) و زمان

بايد به  سازمانها مي. آيد مديريت دانش به عنوان عامل كليدي در عملكرد سازمان به حساب مي
پذيري،  در واقع نوآوري و رقابت. دنبال دانشي باشند كه آنها را قادر سازد تا ارزش ايجاد نمايند

ر ايجاد رسد كه هر فعاليتي د هر چند به نظر مي. شوند كاركردي از مديريت دانش محسوب مي
، و نوآوري بهبوديافته، باعث 3، شهرت2وري، چابكي ارزش براي يك سازمان از طريق بهره

اي نيستند  كننده گردد؛ اما فعاليتهاي شناسايي شده، تنها عوامل تعيين پذيري مي افزايش رقابت
شوند؛ بلكه نيروهاي ديگري وجود دارند كه بر چگونگي انجام  پذيري منجر مي كه به رقابت

 اثرات منابع و اثرات محيطي: گذارند كه عبارتند از فعاليتهاي مديريت دانش در سازمان تأثير مي
)Carneiro, 2000( .  

                                                                                                                     
1. Physical and Conceptual Resources 
2. Agility 
3. Reputation 
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پذيري  در يك محيط اقتصادي در حال گذر بين سطح توسعه يافتگي بازارگرايي و رقابت  
ا استفاده از پذيري به عنوان يك مفهوم چند بعدي ب رقابت. شركت، ارتباط نزديكي وجود دارد

، مزيتهاي ناشي از 1متغيرهاي درجه انطباق پذيري سازماني با تغييرات محيط كسب و كار
  . )Acimova, 2000(شود   مورد سنجش واقع مي3 و شاخصهاي عملكرد2آميخته بازاريابي

، بازاريابي در )Beer, 1985) 4از نگاه سيستمي و بر مبناي مدل سيستم هاي توانمند بيير  
به منظور ايجاد . )Beer, 1985( كند  ايفاي نقش مي،پذيري بنگاه  توانمندي و رقابتراستاي
پذيري براي سازمانها در عصر جديد، الزم است تا بازاريابي فراتر از يك وظيفه و يك واحد  رقابت

صورت يك فلسفه و ديدگاه سازماني در سرتاسر  اي كه به سازماني مورد توجه قرار گيرد؛ به گونه
 ها و اقدامات نقش مؤثري ايفا نمايد ريشه دوانده و در ابعاد داخلي و خارجي و در همه برنامهآن 

)Bruning & Loscshin, 1994( . شايستگي در بازاريابي، نوآوري محصول، توليد، و توسعه منابع
انساني از جمله عوامل بازاريابي هستند كه در اين ميان شهرت محصول و نام مارك از رتبه 

  . )Le, 2000(باشد  اليي برخوردار ميبا
پذيري بنگاه در ارتباط  استراتژي محيطي شركت نيز با عملكرد اقتصادي و محيطي يا رقابت

هاي مبتني بر ارزش سهامداران، رابطه  براي شركتهايي با استراتژي. گذارد بوده و بر آن تأثير مي
تر از شركتهاي فاقد چنين  ار مثبتبين عملكرد محيطي و ابعاد مختلف عملكرد اقتصادي، بسي

. پذيري است مقياس مورد استفاده جهت سنجش عملكرد اقتصادي، رقابت. استراتژي است
پذيري كل شركت است كه تحت تأثير فعاليتهاي  پذيري محيطي، آن بخش از رقابت رقابت

پذيري  رقابت: باشد پذيري محيطي به سه دسته قابل تقسيم مي رقابت. مديريتي محيطي است
دو دسته . 7پذيري محيطي سودگرا ، و رقابت6گرا پذيري محيطي درون ، رقابت5محيطي بازارگرا

اند، در قالب عامل چهارم و با نام  بندي نشده كدام از اين عوامل دسته ديگر كه در هيچ
 ,Wagner & Schaltegger(شوند  بندي مي  دسته8پذيري محيطي مرتبط با ريسك، رقابت

2004( .  

                                                                                                                     
1. Organizational adaptability to the changes in business environment 
2. Advantages across the marketing mix 
3. Performance indicators 
4. Beer’s Viable Systems Model (VSM) 
5. market-oriented environmental competitiveness 
6. internally-oriented environmental competitiveness 
7. profitability-oriented environmental competitiveness 
8. risk-related environmental competitiveness 
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پذيري در بازارهاي جهاني هم روابط اثربخشي بين استراتژي شركت و  ر راستاي رقابتد  
وجود  اي كه استراتژي شركت، استراتژي بازاريابي را به گونه استراتژي بازاريابي وجود دارد، به

توانند به  با شناخت تركيب روابط متقابل استراتژي شركت و بازاريابي، سازمانها مي. آورد مي
  . )White & Griffith, 1997(پذيري استراتژيك جهاني دست يابند  رقابت

. اي دارد ها در سودآوري آنها نقش قابل مالحظه در نهايت اينكه ميزان بازارگرايي بنگاه  
به عبارتي بازارگرايي عامل . معني كه بين بازارگرايي و عملكرد، رابطه مثبت وجود دارد بدين

سب و كارهاي غيرتوليدي، روابط مثبت بين بازارگرايي و در ك. مهمي براي سودآوري است
اما در كسب و كارهاي توليدي رابطه، مثبت بازارگرايي . باشد سودآوري كسب و كار همسان مي

شود كه ميزان بازارگرايي باالي متوسط  و سودآوري تنها در بين كسب و كارهايي مشاهده مي
سودآوري براي هر دو نوع كسب و كار محسوب همچنين رشد بازار نيز يك عامل مهم . دارند
  .)Narvet & Slater, 1990( شود مي

پذيري  شود، در پيشينه مورد بررسي به انحاء مختلفي به عوامل رقابت گونه كه مالحظه مي همان
 ولي در هيچكدام دسته بندي مشخصي از آنها ارائه ؛و ارتباط آن با ساير عوامل پرداخته شده

كارگيري عوامل  ن مطالعه به منظور ايجاد انسجام و سهولت مطالعه و بهدر اي. نشده است
 تالش شده است تا اين عوامل از دو بعد مفهومي و ،پذيري در راستاي افزايش آن در بنگاه رقابت

دهنده و تأثيرگذار و در  صورت تشكيل  اين عوامل به،در بعد مفهومي. رفتاري دسته بندي شوند
  . اند دسته بندي شده) يا اجرايي(و عملياتي ) يا راهبردي(استراتژيك صورت  بعد رفتاري به

  
  پذيري بنگاه هاي رقابت مؤلفه

هاي درون سازماني مؤثر بر  توان مؤلفه با عنايت به چارچوب مطالعه و پيشينه مورد بررسي، مي  
 . مع بندي نمودپذيري بنگاه را به شرح زير ج دهنده رقابت هاي تشكيل پذيري بنگاه و مؤلفه رقابت
گرايي  ، تخصصرسميت، پيچيدگي، تمركز(ساختار سازماني : هاي مؤثر درون سازماني مؤلفه  

 و بر مبناي پيش بيني تحوالت محيطي، مبنايي براي تحقق اهداف سازمان(، استراتژي ...)و 
 سيستم آموزش كاركنان، سيستم بودجه بندي(، سيستم )ايجاد مسئوليت و تعهد براي سازمان

 مشخص كننده اولويتها، الگوي واقعي از عمليات مديران(، سبك مديريت )سيستم حسابداريو 
تفكرات و باورها، مهارت، دانش و تخصص و (، كاركنان )تأثير شگرف بر عملكرد سازمانو 

 و واكنش  تقسيم و تسهيم اطالعات، جريانارزشهاي مشترك، (، فرهنگ  )رضايت كاركنان
 ,Mc Kinsey & Company 1986، Deshpande. Rohit & Webster() نسبت به تغيير

Frederick E. 1989، Webster, E Fredrick 1995، Webster Jr. F. E. 2002( ،؛ منابع انساني
؛ درجه )Sharma & Fisher, 1997(وري  تحقيق و توسعه مالي، سازماني، بازاريابي و بهره



 اصانلو و استيري ،آقازاده/  ايران در ها بنگاه پذيري رقابت بر مؤثر هاي مؤلفه بررسي 

 

46

حساسيت به فرهنگ مشتريان،ارتباطات برون سازماني، ائتالف و همكاري با شركتهاي 
 ,Akimova(؛ پنج نيروي ساختار صنعت )(White, D. Steven & Griffith, David 1997ديگر

Irina 2000(ع انساني ، طراحي و توسعه محصول، توليد و توسعه منابLi, X. Ling 2000)  ( ؛
 ,Carneiro(اكتساب، دروني سازي ،بروني سازي و رهبري دانش ، انتخاب دانش و ايجاد دانش 

Albert 2000(بندي، گرايش بلندمدت  ريزي و بودجه ؛ نوآوري، برنامه)Moutinho, L. and 
Philips, P. A. 2002( ؛ ارتباطات ارزشمند با مشتري، ،  ارزش در نظر سهامداران و توانايي عمل

 نوآورانه ؛ نوآوري، محصوالت جديد وBeer S, 1985)، (Akimova, Irina 2000العمل   و عكس
White, D. Steven & Griffith, David 1997)، Carneiro, Albert 2000، Carayannis, Elias 

and Sagi, John 2001 ( تصميمات ساختار توليدي، تصميمات فراساختاري توليدي، تصميمات 
؛ رويه ها، رضايت مشتري و )(Maslen, Roy & Platts, W. Ken 1997منابع انساني توليدي 

 ,.Love, P.E.D(مشاركت كاركنان، رفتار و نگرش، فرهنگ، يادگيري سازماني و تصويرسازي
Ganasekaran A. & Li, H. 1998( ،؛ مديريت دانش رقابتي، ويژگيهاي شخصيتي كاركنان

، )White, D. Steven & Griffith, David 1997(هارت كاركنان، مهارت مديران تحول افراد، م
 & Avella, Lucia, Fernandez, Esteban(اولويتهاي قرابتي توليد و فراساختاري استراتژيك 

Vazquez, J. Camilo 2001( ؛ وجود استراتژي توليد همخوان با استراتژي كسب و
؛ محصول اكولوژيك و مديريت پذيري، بهبود تصور كاال ؛ رقابت)Demeter, Krisztina 2003(كار

 ]. Wagner, Marcus & Schaltegger, Stefan (2004)[محيط زيست و سيستم هاي مديريتي
 اثر ،]Beer S, (1985)[ارزش در نظر مشتريان : پذيري بنگاه رقابتدهنده  هاي تشكيل مؤلفه  

  عملكرد عيني و عملكرد ذهني،)(Smith, Steve 1995بازار و فرهنگ متوازن و عمليات ناب 
Sharma, Bishnu and Fisher, Tom 1997)(، قيمت رقابتي، تعريف كاال و مفهوم سازي بر 

ها، برآوردن انتظارات مشتريان،  مبناي بازار، درك مشتريان، ثبات تصور از مارك، كاهش هزينه
ارزشمند با مشتري، سازگاري و تطابق در آميخته بازاريابي، محصول و خدمات با ارتباطات 

 ,Li(  عملكرد،)(White, D. Steven & Griffith, David 1997كيفيت، صرفه ناشي از مقياس 
X. Ling 2000(؛ دانش از رقبا و دانش از بازارCarneiro, Albert 2000)( ؛ شهرت)Carayannis, 

Elias and Sagi, John 2001(؛ بهره وريHolsapple, C. W. & Singh, M. 2001)( ؛ توسعه
؛ فناوري، سازمان يادگيرنده و به كارگيري )(Sharma, Bishnu and Fisher, Tom 1997دانش 

؛ )Sharma, Bishnu and Fisher, Tom 1997)،  Akimova, Irina 2000فناوري اطالعات 
؛ احتمال )(Carayannis, Elias and Sagi, John 2001وش سهم بازار، سودآوري ، تعادل فر

افزايش فشار رقابتي، احتمال دستيابي به يك مزيت رقابتي پايدار، احتمال دستيابي به سطوح 
؛ تمركز بر )(Moutinho, L. and Philips, P. A. 2002كننده محلي  باالتري از ترجيحات مصرف

 ،يگذاري داخل رضايت مشتري، ترفيع، مارك تجاري، مكان، اندازه، چشم داشت جهاني، سرمايه
پذيري با تغييرات محيطي و مزيتهاي  ؛ درجه انطباق)(Akimova, Irina 2000انعطاف پذيري 

 Feurer, Rainer(هاي سازمان ناشي از آميخته بازاريابي، سرمايه ضروري و محافظت از سرمايه
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& Chaharbaghi, Kazem 1994( ؛ بازاريابي و برنامه بازاريابي)Moutinho, L. and Philips, P. 
A. 2002، Li, X. Ling 2000( ؛ عملكرد تجاري)Avella, Lucia, Fernandez, Esteban & 

Vazquez, J. Camilo 2001(؛ عملكرد ماليSharma, Bishnu and Fisher, Tom 1997)( ؛
؛ اثربخشي برنامه ريزي )(Feurer, Rainer & Chaharbaghi, Kazem 1994بازارگرايي 

؛ مديريت )(Moutinho, L. and Philips, P. A. 2002اتژيك و اثر بخشي بازاريابي استر
 ,Dess and Lumpkin 2003)، Moutinho, L. and Philips, P. A. 2002،Liاستراتژيك، تفكر استراتژيك 

X. Ling 2000  ، Shurchulu, P 2002(انسجام استراتژي بازاريابي و سازماني؛ ) White, D. Steven & 
Griffith, David 1997( ؛ بازاريابي اكولوژيك)Wagner, Marcus & Schaltegger, Stefan 2004( ؛

سهم بازار، خدمات مشتري، رضايت مشتري، تنوع محصول، سودآوري ، بازگشت سرمايه، زمان 
مان توسعه محصول، تعداد محصوالت جديد، ميانگين هزينه تحويل به موقع، كيفيت توليد، ز

ها،  توليد واحد، هزينه مواد و سربار، زمان خط توليد، زمان تعويض تجهيزات، زمان تغيير رويه
وري كاركنان، ايمني محل  گردش موجودي انبار، كيفيت تأمين كننده، رضايت كاركنان، بهره

  .)Demeter, 2003( ، قابليت بازيافت اضافات محصولكار، مصرف انرژي، قابليت بازيافت محصول
پذيري بنگاه حاكي از تعدد، تشابه و  دهنده و تأثيرگذار رقابت هاي تشكيل فهرست مؤلفه  

رسد نسبت به برخي از  هاي فراوان به نظر مي در ضمن با وجود مؤلفه. هاست تكرار مؤلفه
بر اين .  توسعه نيافته است، آن زمينهاي در  توجه كمي شده و مؤلفه،پذيري هاي رقابت جنبه
هاي شناسايي شده تلخيص، تلفيق و تكميل شوند تا به   در گام بعدي الزم است تا مؤلفه،اساس

پذيري بنگاه دست  دهنده و تأثيرگذار رقابت هاي تشكيل فهرست يكپارچه و منظمي از مؤلفه
 بنگاه در قالب چارچوب مطالعه پذيري هاي رقابت  ليستي منسجم از مؤلفه1)5(در جدول . يافت

بندي شده و مبناي طراحي ابزار  جمع) عملياتي -تأثيرگذار و راهبردي- در ابعاد تشكيل دهنده(
  .  قرار گرفته استها گردآوري داده

  
  چارچوب مفهومي

پذيري مفهوم وسيعي است كه در سه سطح ملي، صنعت و بنگاه مورد بررسي قرار  رقابت
پذيري صنايع  پذيري بنگاه و نقش قابل مالحظه آن در رقابت به اهميت رقابتبا عنايت . گيرد مي

  . باشد پذيري مي و كشور، در اين مطالعه تمركز بر اين سطح از رقابت

                                                                                                                     
ها كه مبناي طراحي   مربوط به ليست جامع مؤلفهشكلپذيري،  هاي رقابت به منظور پرهيز از تكرار مؤلفه 1

 همزمان با جدول خروجي ،ها پرسشنامه قرار گرفته در اينجا ارائه نشده و در قسمت مربوط به تجزيه و تحليل داده
  .ها ارائه گرديده است يافته
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 بدون تفكيك ماهوي بين ،پذيري مطالعات انجام شده و مدلهاي ارائه شده در زمينه رقابت  
اند كه  ي به تبيين اين مفهوم گسترده پرداختهصورت كل پذيري، به هاي مربوط به رقابت مؤلفه

بر اين اساس به . نمايد پذيري را مشكل مي كارگيري ابعاد گوناگون رقابت اين مسأله، درك و به
پذيري در  ها و صاحب نظران بازاريابي و رقابت منظور كمك به مديران و كارشناسان بنگاه

طالعه تالش شده است تا در قالب يك شناخت و بهره گيري عملي از اين مفهوم، در اين م
پذيري  ، از دو نگاه مجزا و در عين حال مكمل به مفهوم رقابت)1جدول (چارچوب جديد 

اي، توجه به نوع  منظور از رويكرد سازه. اي و رويكرد رفتاري رويكرد سازه: نگريسته شود
پذيري در برگيرنده دو  بت بر اساس اين رويكرد، سازه رقا.پذيري است هاي مربوط به رقابت مؤلفه

منظور از رويكرد رفتاري، نحوه عمل بنگاه در . باشد دهنده و تأثيرگذار مي هاي تشكيل دسته مؤلفه
بر اساس اين رويكرد هم بنگاه در رابطه با . پذيري است هاي رقابت خصوص هر كدام از مؤلفه

  . باشد  ميهاي راهبردي و عملياتي دهد كه شامل مؤلفه  دو نوع رفتار از خود نشان مي،پذيري رقابت
الزم به ذكر است كه چارچوب توسعه يافته از سه جنبه نسبت به چارچوبهاي موجود از   

پذيري، اين  هاي پراكنده رقابت  اوالً در راستاي ايجاد انسجام در مؤلفه:باشد نوآوري برخوردار مي
يك دسته نيز  ثانياً داخل هر بعد ؛اي و رفتاري دسته بندي نموده ها را در دو بعد سازه مؤلفه

 عوامل به دو ،اي اي كه در بعد سازه گونه  به؛بندي مناسبي براي تفكيك عوامل ارائه نموده است
دهنده و تأثيرگذار و در بعد رفتاري عوامل به دو دسته راهبردي و عملياتي تقسيم  دسته تشكيل

طور   منظم و منسجمي تركيب نموده تا بهها را در يك چارچوب بندي و ثالثاً اين دسته. اند شده
شود،  گونه كه مالحظه مي همان. صورت يكجا بپردازد پذيري بنگاه به هاي رقابت جامع به مؤلفه

شوند، در مطالعات قبلي  اي كه در نوع خود بديع محسوب مي هيچكدام از اين سه كار توسعه
  .آيد اين مطالعه پژوهشي به حساب مي دليل مناسبي براي نوآوري نكات،اين . اند انجام نگرفته

 سازه ،دهد، در يك بعد نشان مي) 1(شكل گونه كه چارچوب مفهومي مطالعه در  همان
 رفتار بنگاه در ،دهنده و تأثيرگذار، و در بعد ديگر هاي تشكيل پذيري بنگاه، شامل مؤلفه رقابت

  .اند  گرفته شدههاي راهبردي و عملياتي در نظر پذيري، شامل مؤلفه راستاي رقابت
 

  پذيري بنگاه هاي رقابت مؤلفه:  چارچوب مفهومي مطالعه:)1(جدول 
  تأثيرگذار  تشكيل دهنده  پذيري بنگاه هاي رقابت مؤلفه  پذيري بنگاه اي رقابت هاي سازه مؤلفه

هاي رفتار بنگاه در  مؤلفه  ي راهبرد-تأثيرگذار   راهبردي-تشكيل دهنده  راهبردي
   عملياتي-تأثيرگذار   عملياتي-تشكيل دهنده  عملياتي  پذيري راستاي رقابت
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پذير شدن  گردد كه در رقابت هايي اطالق مي دهنده به آن دسته از مؤلفه هاي تشكيل مؤلفه  
كنند و چنانچه در نظر گرفته نشوند يا وجود نداشته  بنگاه نقش محوري و اساسي ايفا مي

را ناقص تلقي نمود و بنگاه را از نظر برخورداري از پذيري بنگاه  توان مفهوم رقابت  مي،باشند
هاي  پذيري بنگاه به عنوان مؤلفه هاي تأثيرگذار در رقابت مؤلفه. توان رقابتي ضعيف برشمرد

ها   بدين معنا كه اين مؤلفه؛پذيري نبوده و از حالت پوششي برخوردارند اصلي و محوري رقابت
 نقشي تسهيل كننده و پيش برنده در ،مثبتممكن است در حالت مساعد بودن با اثرات 

 ،راستاي افزايش توان رقابتي بنگاه ايفا نمايند و بر عكس در حالت نامساعد بودن با اثرات منفي
پذيري بنگاه  هاي تأثيرگذار رقابت مؤلفه. ندنپذيري بنگاه بازي ك نقشي بازدارنده در جهت رقابت

با عنايت به . باشد هاي درون بنگاه مي هاي محيط كالن، محيط خرد و مؤلفه شامل مؤلفه
پذيري  هاي درون سازماني تأثيرگذار بر رقابت  مؤلفه،ها در اين مطالعه گستردگي زياد اين مؤلفه

  .بنگاه مورد تأكيد و بررسي قرار گرفته است
يز انجام اقدامات يكپارچه و پذيري بنگاه مستلزم اتخاذ تصميمات هماهنگ و اثربخش و ن رقابت

هايي گفته  هاي راهبردي به مؤلفه  مؤلفه.]1[ باشد مؤثر در سطوح راهبردي و عملياتي مي
هاي  گيري نگري برخوردار بوده و اغلب با تصميم شوند كه از جامعيت، يكپارچگي، بلندمدت مي

هايي  دسته از مؤلفه آن ، هاي عملياتي در مقابل مؤلفه. سطوح مديريت ارشد در ارتباط است
هستند كه از حالت محدود و كوتاه مدت برخوردارند و با سطوح پايين مديريت در ارتباط 

   .]1[شوند  هاي راهبردي تعيين مي هاي عملياتي در راستاي مؤلفه  هر چند كه مؤلفه؛باشند مي
  

  سؤاالت تحقيق
  پذيري بنگاه كدامند؟ دهنده و مؤثر بر رقابت هاي تشكيل مؤلفه •
  پذيري بنگاه كدامند؟ هاي راهبردي و عملياتي رقابت مؤلفه •
  پذيري بنگاه چقدر است؟ هاي رقابت ميزان اهميت هريك از مؤلفه •
پذيري بنگاه در فضاي كسب و كار ايران به چه  هاي رقابت وضعيت موجود هر يك از مؤلفه •

  باشد؟ صورت مي
 

  روش تحقيق
در اين تحقيق، پس از . اي و كاربردي است وسعهاين تحقيق از نظر هدف، تركيبي از روشهاي ت

  و تأثيرگذار درونيدهنده تشكيلي ها مؤلفه بهبررسي مباني نظري و نظرسنجي از متخصصان، 
شود كه شركتهاي  چنين مدلي بدين منظور توسعه داده مي. ميافتي دست پذيري بنگاه رقابت
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آگاه ساخته و آنها را پذيري  رقابت فعال در فضاي كسب و كار ايران را نسبت به نقش و اهميت
تحقيق حاضر  . در بازارهاي جهاني راهنمايي كندپذيري قدرت رقابت توسعهدر زمينه چگونگي 

كه در آن، پس از . شود ها، روشي توصيفي از نوع اكتشافي محسوب مي از منظر گردآوري داده
 بازاريابي خبرگان ز، انگاهپذيري ب  و مؤثر بر رقابتدهنده مشخص شدن مهمترين عوامل تشكيل

و نيز از هر ه گرفت صورت نظرسنجي ،شده ييشناسا يها مؤلفه تياولو و تيوضع تأييد زمينه در
هاي ثانويه از منابعي مانند كتب، مقاالت  داده. است دو نوع داده ثانويه و اوليه استفاده شده

  . اند شدهوگزارشات الكترونيكي و غيرالكترونيكي داخلي و خارجي گردآوري 
پذيري  رقابتكه به دنبال شناسايي عوامل تشكيل دهنده و مؤثر بر در اين بررسي، از آنجا   

ايم، در مورد هر كدام از عوامل و روابط بين آنها از  صورت يك مدل مفهومي و بومي بوده بهبنگاه 
هاي  داده. است تحقيق نظرسنجي صورت گرفته) خبرگان(طريق پرسشنامه از نمونه آماري 

را پذيري  رقابتگردآوري شده تجزيه و تحليل شده، سپس متغيرهاي تشكيل دهنده و مؤثر بر 
  .ايم در قالب عواملي معين دسته بندي كرده و روابط بين آنها را ترسيم نموده

  
  گيري    روش نمونه وجامعه آماري، نمونه

دانشگاه (راكز آموزش عالي ها و م بازاريابي دانشگاهاستادان جامعه آماري اين تحقيق، شامل 
 مؤسسات تحقيقاتي و انو متخصص) ي، شهيد بهشتي و تربيت مدرسيتهران، عالمه طباطبا

 ي بازاريابي مانند مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و سازمان توسعه تجارت ايرانياجرا
 30د و ازگيري از جامعه آماري به صورت قضاوتي انجام ش در اين تحقيق نمونه. باشند مي

ويژگي اصلي جامعه . گرفت صورت از طريق پرسشنامه نظرسنجي ،متخصص قابل دسترس
 به طور  تحقيق، برخورداري از دانش نظري و تخصص كاربردي مورد استفاده دراينآماري

 بدين ترتيب كه در انتخاب اعضاء نمونه از ؛است  در زمينه موضوع مورد بررسي بودههمزمان
ن ا دانشگاهي و متخصصاندتااالمكان از تركيب اس ده است كه حتيجامعه آماري سعي ش
  .كاربردي استفاده شود

  ها  گردآوري داده
پذيري  دهنده و مؤثر بر رقابت  و عوامل نهايي تشكيلها مؤلفهسؤاالت پرسشنامه بر مبناي   

مه، از  پرسشنارواييبراي سنجش . جهت نظرسنجي از نمونه انتخابي آماده شد و 1تعيين گرديد

                                                                                                                     
به منظور جلوگيري از تكرار مطالب و افزايش غيرضرور حجم . آمده است) 5(ها در جدول  ؤلفهفهرست اين م .1

  .  هاي تحقيق ارائه گرديده است ها در جدول ياد شده و در قسمت يافته مقاله، اين مؤلفه
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ن امر اطوركلي مورد تأييد متخصص روش اعتبار محتوايي استفاده شد و پرسشنامه تحقيق به
، ضريب آلفاي SPSS افزار ، با استفاده از نرم نيز تحقيقپاياييبه منظور سنجش . قرار گرفت

دهنده روايي  دست آمده نشان ضريب به. دست آمد به 914/0 كرونباخ محاسبه گرديد كه معادل
 .ل پرسشنامه بودكام

به منظور عبارت سؤال اول كه . باشد پرسشنامه تحقيق شامل دو سؤال اصلي مي  
صورت  د، بههد ها را مورد سنجش قرار مي اهميت مؤلفهها طراحي گرديده و  بندي مؤلفه اولويت

ها تا  هپذيري بنگا هاي زير در ارتباط با رقابت به نظر شما هر كدام از مؤلفه -1": زير عنوان شده 
ها در  به منظور تعيين وضعيت موجود مؤلفه؛ عبارت سؤال دوم كه "چه حدي اهميت دارند؟

به نظر شما در فضاي  -2": ، بدين صورت عنوان شداستفضاي كسب و كار ايران مطرح شده 
هاي زير،  هاي ايران با توجه به هر كدام از مؤلفه پذيري بنگاه كسب و كار ايران، وضعيت رقابت

  "نه است؟چگو
  

  ها تجزيه و تحليل داده
راهبردي و ( شامل دو بعد رويكرد ،ل سطح او:در سه سطح انجام گرفتتجزيه و تحليلها   

مقايسه  ،، سطح دومباشد مي) دهنده و مؤثر دروني تشكيل(پذيري  هاي رقابت و مؤلفه) عملياتي
هاي  تك تك مؤلفه ، سومو سطح) ها رويكرد و مؤلفه(دو به دوي هر يك از اجزاء دو بعد اول 

 با ،بندي شده از طريق پرسشنامه هاي گردآوري و دسته داده. شود را شامل مي شناسايي شده
  . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت درصد 95و در سطح اطمينان  SPSS استفاده از نرم افزار

 .ه گرديداستفاداز آزمون فريدمن  و به منظور رتبه بندي عوامل براي تحليل سؤال اول  
 امتيازات هر يك از متغيرها رتبه بندي  كهباشد ها مي محاسبات آزمون فريدمن مبتني بر رتبه

در اين تحقيق نيزبا . شوند شوند و رتبه متوسط متغيرها در هر سطح با يكديگر مقايسه مي مي
  . از آزمون فريدمن در سه سطح استفاده شده است توجه به ماهيت پرسشهاي مطرح شده،

 ميانگين يك جامعه  از آزمونيت موجودبررسي وضعو به منظور براي تحليل سؤال دوم   
در شرايطي كه تعداد اعضاء نمونه كم بوده و واريانس جامعه نيز نامعلوم . استفاده شد ) t (آماري

جاي  ه بt باشد، براي ارزيابي فرضيه مربوط به يك ميانگين، يا اختالف بين دو ميانگين از آزمون
بر اين اساس در تحقيق حاضر براي ارزيابي وضعيت موجود  هر يك . شود  استفاده ميZمون آز

  . استفاده گرديدtها و عوامل آزمون  از مؤلفه
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  هاي تحقيق يافته
بنگاه پذيري  رقابتهاي  دهد كه اكثر مؤلفه  نشان مي،ها تايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهن  

به منظور تحليل وضعيت موجود . برخوردارند يت نامساعددر فضاي كسب و كار ايران از وضع
) ليكرت(اي   گزينه5بدين ترتيب كه، با توجه به طيف . استفاده گرديد tاز آزمون ها  مؤلفه

  نشان)µ=3 (3دهنده وضعيت مطلوب، برابر  نشان)µ<3 (3ميانگين باالتر از پرسشنامه، 
  نشان)3pµ (3و ميانگين كوچكتر از  )نه مطلوب و نه نامطلوب(ه وضعيت بينابين دهند

در ارتباط با وضعيت  tنتايج حاصل از آزمون . فرض شده استدهنده وضعيت نامطلوب 
هاي راهبردي،  دهد كه تمامي مؤلفه نشان مي) 2( در جدول پذيري بنگاه هاي رقابت مؤلفه

دهنده و تأثير گذار مورد بررسي در كشور ما از وضعيت مطلوبي برخوردار  تشكيلعملياتي، 
 وضعيت نامطلوبي نيز از  ايرانبنگاه درپذيري   رقابتهاي  مؤلفه ريزاكثربه عالوه . باشند نمي

 در مشترك ارزشهاي و اعتقادات فكرات،ت) 1: ند، به استثناي چهار مؤلفه شاملبرخوردار
مهارت، دانش و تخصص نيروي انساني ) 3هاي سيستم بنگاه،  منابع و وروديتأمين ) 2، سازمان

كه از وضعيت بينابيني برخوردار ) تصميم بر مبناي واقعيت(كيفيت تصميمات عملياتي ) 4و 
اي و  هاي سازه  نتايج حاصل از آزمونهاي آماري در ارتباط با وضعيت ريزمؤلفه2جدول . بودند

در اين جدول براي نشان . دهد اي كسب و كار ايران را نشان ميپذيري در فض رفتاري رقابت
دادن وضعيت فعلي هر ريزمؤلفه در فضاي كسب و كار ايران، دو عدد كه يكي بيانگر ميانگين 

 ،باشد  در ارتباط با مؤلفه مزبور ميtنظران و ديگري شامل نتيجه آزمون  حاصل از آراي صاحب
  .نمايش داده شده است

 
  پذيري در ايران اي و رفتاري رقابت هاي سازه عيت مؤلفهوض) 2(جدول 

هاي  مؤلفه
  اي سازه

نتيجه 
 t آزمون

ميانگين 
 واقعي

هاي  مؤلفه
  رفتاري

نتيجه 
 t آزمون

ميانگين 
 واقعي

  3pµ  30/2  راهبردي  3pµ  31/2 تشكيل دهنده

  3pµ  50/2  عملياتي  3pµ  41/2  تأثير گذار

  
. پذيري بنگاه از آزمون فريدمن استفاده گرديد هاي رقابت به منظور تعيين اولويت مؤلفه  

. باشد ها مي محاسبات آزمون فريدمن مبتني بر رتبهور كه پيش از اين نيز عنوان گرديد،  همان
د و رتبه متوسط متغيرها در هر سطح با يكديگر شون بندي مي امتيازات هر يك از متغيرها رتبه

نشان ) 3(گونه كه جدول   و بر اين اساس همان.گردند ها تعيين مي شوند، و اولويت مقايسه مي
پذيري بنگاه و بر اساس متوسط رتبه هاي كسب  هاي رفتاري رقابت دهد، در سطح مؤلفه مي
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هاي عملياتي اولويت دوم  يت اول و مؤلفههاي راهبردي اولو ها، مؤلفه شده توسط هريك از مؤلفه
دهنده در اولويت بااليي  هاي تشكيل هاي عملياتي، مؤلفه در بين مؤلفه. را به خود اختصاص داد

هاي راهبردي نيز وضعيت مشابهي  در بين مؤلفه. هاي تأثيرگذار قرار گرفتند نسبت به مؤلفه
  .حاكم بود

  
 پذيري بنگاه بتهاي رفتاري رقا اولويت مؤلفه): 3(جدول 

  متوسط رتبه  مؤلفه  متوسط رتبه  مؤلفه
  77/1  تشكيل دهنده. 1

  23/1  تأثير گذار. 2  60/1  راهبردي .١
  54/1  تشكيل دهنده. 1

  46/1  تأثير گذار. 2  40/1  عملياتي .٢

  
پذيري بنگاه،  اي رقابت هاي سازه دهد، در سطح مؤلفه نشان مي) 4(گونه كه جدول  همان
اند و  دهنده از متوسط رتبه باالتري برخوردار بوده و اولويت اول راكسب نموده لهاي تشكي مؤلفه
هاي تشكيل دهنده،  در بين مؤلفه. اند هاي تأثيرگذار اولويت دوم را به خود اختصاص داده مؤلفه
در بين . هاي عملياتي قرار گرفتند هاي راهبردي در اولويت بااليي نسبت به مؤلفه مؤلفه
هاي راهبردي قرار  هاي عملياتي در اولويت بااليي نسبت به مؤلفه ثيرگذار،  مؤلفههاي تأ مؤلفه

 .گرفتند
  پذيري بنگاه اي رقابت هاي سازه اولويت مؤلفه): 4(جدول 

  متوسط رتبه  مؤلفه  متوسط رتبه  مؤلفه
  73/1  راهبردي .١

  65/1  تشكيل دهنده .١
  27/1  عملياتي .٢
  54/1  عملياتي .١

  35/1  تأثير گذار .٢
  46/1  ديراهبر .٢

 
در ابعاد (پذيري بنگاه و بر مبناي چارچوب مطالعه  هاي رقابت در سطح ريزمؤلفه  

بندي انجام شده با آزمون فريدمن  ، نتيجه اولويت)عملياتي-دهنده تأثيرگذار و راهبردي تشكيل
-هاي تشكيل دهنده شود در بين مؤلفه گونه كه مشاهده مي همان. ارائه شده است) 5(در جدول 

هاي كاركردي و  بردي، ريز مؤلفه استقرار مديريت استراتژيك، رتبه اول و انسجام استراتژيراه
راهبردي، ريزمؤلفه -هاي تأثيرگذار در بين مؤلفه. اند سازمان، رتبه آخر را به خود اختصاص داده
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پذيري در اهداف و استراتژي سازمان، رتبه اول و برقراري و تداوم ارتباطات  جايگاه رقابت
دهنده عملياتي، توسعه  هاي تشكيل در بين مؤلفه. اند سازماني، رتبه آخر را كسب نموده رونب

و باالخره در . اند منابع انساني، رتبه اول و كيفيت تصميمات عملياتي، رتبه آخر را احراز كرده
ل و هاي تأثيرگذار عملياتي، ريز مؤلفه مهارت، دانش و تخصص نيروي انساني، رتبه او بين مؤلفه

  . اند هاي سيستم بنگاه، رتبه آخر را كسب كرده تأمين منابع و ورودي
  

  نتيجه گيري
هاي  دهد، اكثر مؤلفه هاي تحقيق حاضر نشان مي گونه كه نتايج تجزيه و تحليل داده همان  

. پذيري بنگاه در فضاي كسب و كار ايران از اهميت زياد و وضعيت نامساعدي برخوردارند رقابت
پذيري بنگاه در ايران و نيز وضعيت نامساعد آنها در  هاي رقابت به اهميت زياد مؤلفهبا عنايت 

ها  اي به اين مؤلفه ها توجه ويژه فضاي كسب و كار ايران، الزم است، هم دولت و هم، بنگاه
ريزي و اقدام نمايند تا الزامات ارتقاي  مبذول داشته و در جهت بهبود وضعيت آنها برنامه

  .هاي ايران را فراهم سازند ي بنگاهپذير رقابت
پذيري بنگاه از ماهيت قابل كنترلي  سازماني مؤثر بر رقابت هاي درون با عنايت به اينكه مؤلفه

برخوردارند، نقش اصلي جرح و تعديل آنها در راستاي ارتقاي توان رقابتي بر عهده خود 
اي هستند كه با  گاه، به گونهپذيري بن دهنده رقابت هاي تشكيل همچنين مؤلفه. هاست بنگاه
پذيري از طريق  طور مستقيم در ارتباط بوده و نقش اصلي بهبود رقابت پذيري بنگاه به رقابت

تواند در  هاست؛ هر چند كه در اين ارتباط دولت نيز مي دستكاري آنها نيز بر عهده خود بنگاه
پيشنهادات كاربردي مطالعه بر اين اساس، . قالب اعمال سياستهاي حمايتي، ايفاي نقش نمايد

ها، گامهايي  هاي تحقيق و اين توصيه باشد تا با مد نظر قراردادن يافته ها مي معطوف به بنگاه
  .مفيد در جهت افزايش توان رقابتي خود در بازارهاي داخلي و خارجي بردارند

  
  پيشنهادات كاربردي

o ژيك در بنگاه، بخصوص در سطوح مديريتي  ترويج تفكر استرات 
o  تدوين، اجرا و ارزيابي مستمر برنامه هاي استراتژيك (استقرار مديريت استراتژيك در بنگاه

 )در سطوح مختلف
o  ايجاد، نشر و پاسخگويي به هوشمندي بازار(توسعه بازارگرايي در بنگاه(  
o هاي بنگاه پذيري در اهداف و استراتژي تأكيد و اولويت بخشي به رقابت 
o توسعه، خالقيت، نوآوري و كارآفرينيترويج و حمايت از تحقيق و  
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o كارگيري مستمر دانش سازماني كسب، توسعه و به  
o  جذب، آموزش و توسعه و نگهداري(توسعه منابع انساني توانمند و دانشي(  
o گسترش يادگيري، دانش و فناوري اطالعات و ارتباطات در بنگاه  
o ارتقا و به روز رساني مهارت، دانش و تخصص نيروي انساني 
o احي و توسعه و معرفي محصوالت جديد به بازار طر 
o هاي مديريتي جديد گيري بهينه از سيستم بهره 
  

  پيشنهادات براي تحقيقات آتي
o پذيري بنگاه طراحي شاخص بومي رقابت  
o ها در فضاي كسب و كار كشور  پذيري بنگاه بررسي الزامات ارتقاي رقابت 
o بنگاهپذيري بررسي نقش دولت و بنگاه در بهبود رقابت   
o پذيري بنگاه در صنايع مختلف بررسي رقابت  
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  1پذيري بنگاه در ايران اي و رفتاري رقابت هاي سازه ريزمؤلفهو اولويت وضعيت ) 6(جدول 
  پذيري هاي رقابت مؤلفه

  تشكيل دهنده
متوسط 

  ها رتبه
نتيجه آزمون

t 
ميانگين
  تأثيرگذارواقعي

متوسط 
  ها هرتب

نتيجه 
 t آزمون

ميانگين 
 واقعي

پذيري در  جايگاه رقابت. 3pµ 08/2 1  46/5  استقرار مديريت استراتژيك. 1
 اهداف و استراتژي سازمان

31/4  3pµ08/2 

 3pµ 20/2  40/5    بازارگرايي. 2
ج تحقيق و توسعه و تروي. 2

خالقيت، نوآوري و 
 كارآفريني

29/4  3pµ95/1 

كسب، توسعه و . 3pµ 08/2 3  96/4  ژيك در بنگاه   تفكر استرات. 3
3pµ 25/4 كارگيري دانش سازماني به

 
08/2 

جويي به  اندازه بنگاه و صرفه. 4
  مقياس

63/4  3pµ 16/2  
واكنش نسبت به تغيير . 4
  بنگاه) چابكي(

13/4 3pµ20/2 

ها،  اكتساب و حفظ قابليت. 5
ها و مزيت رقابتي  شايستگي

  پايدار

10/4  3pµ 25/2 
تفكرات، اعتقادات و . 5

هاي مشترك در ارزش
 سازمان

98/3 3=µ2,75 

پذيري اجتماعي و  مسئوليت. 6
  بازاريابي اجتماعي بنگاه 

98/3  3pµ 08/2 6 . رسميت،(ساختار سازمان
 3pµ2,4 58/3)پيچيدگي و تخصص گرايي

ها و  ژي اثربخشي استرات. 7
  هاي بازاريابي  برنامه

85/3  3pµ 08/2 

راهبردي
  

انسجام استراتژي هاي . 8
  كاركردي و سازمان

63/3  3pµ 62/2  

رقراري و تداوم ارتباطات . 7
  سازماني برون

46/3 3pµ44/2 

جذب، آموزش ، (توسعه  . 1
 منابع انساني)توسعه، و نگهداري

19/5  3pµ 4/2  
مهارت، دانش و تخصص . 1

  نيروي انساني
50/3  3=µ

  
66/2  

عملكرد مرتبط با آميخته . 2
  بازاريابي بنگاه 

83/4  3pµ 37/2 2 .3  29/3طراحي و توسعه محصولpµ28/2  

گسترش يادگيري، دانش و  . 3
  ات و ارتباطات فناوري اطالع

81/4  3pµ 5/2  
گيري از سيستم هاي بهره. 3

  مديريتي 
08/3  3pµ37/2  

ها و فرايندهاي كاريرويه. 3pµ 41/2 4  58/4كارگيري فناوري  توسعه  و به. 4
  و ساختار اجرايي

81/2  3pµ45/2  

يا ارائه (عملكرد توليدي . 5
  بنگاه) خدمت

29/4  3pµ 66/2  
هاي تأمين منابع و ورودي. 5

  سيستم بنگاه
31/2  3=µ3  

  3pµ 66/2  15/4  عملكرد مالي بنگاه . 6

 3pµ 37/2  08/4  وري فردي و سازماني  بهره. 7

رويكردهاي رقابت
 

پذيري
  

عملياتي
  

كيفيت تصميمات عملياتي . 8
  )تصميم بر مبناي واقعيت(

06/4  3=µ 62/2  

        

  

                                                                                                                     
اولويت  براي اجتناب از تكرار جداول مشابه ، نتايج حاصل از آزمون فريدمن براي تعين 5در جدول شماره  .1

ها بر مبناي ميانگين  الذكر ريزمؤلفه بر اين اساس در جدول فوق. پذيري نيز ذكر گرديده است هاي رقابت ريزمؤلفه
 .اند  مرتب شده،هاي كسب شده رتبه
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