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ز ست.ز
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مدیریت و پیشرفت

ايران در حوزه توان رقابتي با استفاده روش
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دانشور

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشيميي

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

تغييرات ايجاد شده در فرآيند جهاني شدن بدان معني

امكان پذير خواهد بود و اين نياز به قوت مالي و توانايي

است كه ملتها ديگر قادر نيستند فقط از طريق توليد كاال

تامين اعتبارسريع و به موقع تغييرات استراتژيک در

و خدمات براي بازارهاي داخلي به رشد مناسب دست

فرايندهاي شركت خواهد داشت .رقابت پذيري تنها در

يابند .در قرن  ،12اهميت اقتصادي ملتها بستگي به

صورت ايجاد تعادل مناسب بين رضايت مشتريان،

ظرفيت سياسي ،ملي ،اقتصادي و رهبران آنها و همچنين

سهامداران و توانايي مالي شركت ،ميسر خواهد شد.

موسسههاي مليشان در سرعت تطبيق و بهرهگيري از

رقابتپذيري يک مفهوم چندبعدي است .به اين

فرآيند جهاني شدن دارد .لذا شناخت دقيق فرآيند جهاني

مفهوم ميتوان از سه منظر نگاه كرد :ملي ،صنعت و بنگاه.

شدن و بررسي دقيق اين روند در كشورهاي متفاوت به

رقابتپذيري از واژه  competerگرفته شده است كه به

ويژه كشورهاي در حال توسعهاي كه وارد اين صحنه

معني مشاركت در تجارت بمنظور تسخير بازار است .طبق

شدهاند ضروري است .با ايجاد بستر مناسب ميتوان از

تعريف مارتز ،رقابتپذيري معادل قدرت اقتصادي يک
2

امكان ادغام در بازارهاي جهاني و بهرهبرداري از منابع آن

واحد در مقابل رقبايش در بازاري است كه براحتي

در جهت تامين نيازهاي ملي بهره جست)2( .

كاالها ،خدمات ،مهارتها و ايدهها فراتر از مرزهاي

برخي رقابت پذيري را توانايي وادار كردن مشتري به

جغرافيايي عرضه ميشود .رقابتپذيري در سطح بنگاه

انتخاب پيشنهادهاي شركت در مقابل پيشنهادهاي رقبا

ميتواند بعنوان توانايي بنگاه در طراحي ،توليد و بازاريابي

تعريف كرده اند .اين ديدگاه اذعان دارد كه توانايي در

محصوالت و فروش آنها بيشتر از رقبا تعريف شود .به
1
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بهبود مداوم فرايندهاي شركت منجر به ارائه پيشنهادهاي

گفته كريستنسن از مدرسه بازرگاني دانشگاه هاروارد،

بهتر و در نتيجه سطح رقابت پذيري باالتر خواهد شد.

درصورتي دولتها قادر به رقابت هستند كه بنگاههاي آنها

بعبارت ديگر قابليتهايي كه شركت را قادر به بهره مندي از

بتوانند رقابت كنند .پورتر بيان ميكند كه اين يک بنگاه

اين شايستگي ها مي سازد ،اساس رقابت پذيري را

است كه در بازار رقابت ميكند و نه دولت .مکگاهان در

تشكيل ميدهد )1( .در اين ديدگاه براي دستيابي به سطح

تحقيقي نشان ميدهد كه  3درصد از واريانس سوددهي

رقابت پذيري مطلوب بايد به تعريف و شناخت صحيح از

وابسته به ويژگيهاي دروني شركتها و فعاليتهاي آنها

عوامل كليدي موفقيت در بقاي يک شركت در يک

دارد .صاحبنظران ديگري چون بارتلت و قوشال ( ) و

صنعت پرداخت .اين عوامل كليدي چيزي جز شركت،

پراهالد و همل ( ) نيز براي شناسايي منابع رقابتپذيري

مشتريان و شركتهاي رقيب نمي باشد.

بنگاهها بر خود بنگاه و استراتژيهايش و موقعيت منابعش
تمركز كردهاند.

يک شركت زماني از ديدگاه مشتريان خود رقابتي
است كه بتواند ارزشي بيشتر از رقبا ارائه كند .اين ارزش

مجمع اقتصاد جهاني ( ،)WEFرقابتپذيري را

از طريق ارائه محصوالتي با قيمتهاي كمتر اما كيفيت

توانايي اقتصاد ملي در پايداري رشد و يا حفظ استاندارد

مشابه نسبت به رقبا و يا ايجاد تمايز در كيفيت كه بتواند

زندگي )درآمد سرانه] ميداند .از نظر سازمان همكاري

قيمتهاي باالتر را توجيه كند ،سنجيده خواهد شد .اما از

اقتصادي و توسعه ( ،)OECDرقابتپذيري يعني توانايي

نظر سهامداران ،زماني كه شركت بتواند بازگشت سرمايه

يک ملت در توليد كاالها و خدمات براي ارايه در

بااليي را در كوتاهمدت ،ميان مدت و بلند مدت ارائه كند

بازارهاي بينالمللي و به طور همزمان حفظ و يا ارتقاي

رقابتي خواهد بود .جزء سوم رقابت پذيري ،توانايي كنش
و واكنش شركت در محيط رقابتي امروز است .رقابت در

1

entity
Christensen
3
McGahan
4
Bartlett and Ghoshal
5
Prahald and Hamel
2

دنياي پوياي امروز تنها از طريق بهبود مداوم محصوالت و
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ميدمو

قابليتهاي شركت در ارضاي نياز مشتريان و سهامداران،

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

( ،)UNCTADواضحترين نگرش به رقابتپذيري از

امروز بپردازد)3( .

براساس بهرهوري عوامل توليد به دست ميآيد .مفهوم

مختلف در خصوص رقابتپذيري است .در اين مقاله

دقيق رقابتپذيري در اين ديدگاه توانايي كشورها در

هدف اصلي ابتدا تبيين يک مدل خاص رقابتپذيري در

فروش محصوالتشان در بازارهاي جهاني است .به عقيده

سطح بنگاه و نه صنعت يا ملي است و سپس بررسي

موسسه مديريت توسعه ( ،)IMDرقابتپذيري ملي به

شركت صنايع ملي پتروشيمي ايران بر اساس اين مدل

مفهوم اجتماع ساده بنگاههاي انفرادي نيست ،بلكه نتيجة

است .بنابراين در ادامه ابتدا رويكردهاي مختلف مرتبط با

عوامل متعددي نظير نحوة هدايت اقتصاد توسط دولت،

رقابتپذيري تشريح خواهد شد .سپس خروجيهاي

سياستهاي اجتماعي و مكانيزم ايجاد ارزش ميباشد) ( .

تحليل عاملي بيان ميشود .در ادامه آن خروجيهاي

رقابتپذيري به مفهوم توانايي كشور در ايجاد ارزش

معادالت ساختاريافته همراه با تفسير آنها ارائه ميشود.

افزوده و افزايش ثروت جامعه به وسيلة مديريت داراييها

سپس در خصوص نتايج بدست آمده بحث خواهد شد و

و ايجاد جذابيتها و ...است .بر اساس ديدگاه هيت نيز،

در انتها نيز نتيجهگيري ارائه ميشود.

رقابتپذيري ملي عبارت است از ميزان توليد كاالها و

رويكردهای مرتبط با رقابتپذيری

خدماتي كه از سوي يک كشور بتواند به بازارهاي

الف)رويكرد دارايي -هرحيند -عي كرد

بينالمللي راه يابد .ضمن آنكه در همين مدت درآمد

يكي از رويكردهاي موجود به بحث رقابتپذيري در

واقعي شهروندان خود را افزايش دهد و يا دست كم مانع

بنگاه ،رويكرد دارايي -فرآيند -عملكرد است .به عقيده

كاهش آن شود .كوهمن نيز معتقد است كه رقابتپذيري

بركلي و مومايا رقابتپذيري شامل تركيبي از داراييها و

نگهداشتن سهم خود در بازارهاي بينالمللي و يا افزايش

جذب شوند و يا ايجاد شوند و فرآيندها نيز مسئول تبديل

سهم خود در بازار هر فعاليتي كه انجام ميدهد تعريف

داراييها به محصوالت قابل فروش در بازار ميباشند كه

كرد ،به شرطي كه استانداردهاي زندگي را براي حاضران

منافع اقتصادي براي شركتها به ارمغان ميآورند .بعبارت

در فرآيند رقابتپذيري بهبود بخشد و يا حداقل مانع افت

ديگر توان رقابتي يک بنگاه وابسته به سه متغير اصلي

اين استانداردها شود)2( .

داراييهاي سازمان ،فرآيندها و عملكرد آن ميباشد.

با بررسي همه تعاريف فوق مشخص ميشودكه

بركلي 1و همكارانش چارچوبي را متشكل از سه

هريک از آنها به بيان يكي از ابعاد موثر بر رقابتپذيري

عنصر عملكرد رقابتي ،پتانسيل رقابتي و فرآيندهاي

كشورها در صنعتي خاص ميپردازد .همچنين با توجه به

مديريتي براي بررسي رقابتپذيري در يک بنگاه معرفي

تغييراتي كه در محيط اقتصادي بينالمللي رخ داده است،

ميكند .در چارچوبي مشابه در كتاب ساالنه رقابت در

هيچ يک از اين تئوريها براي بيان علت تجارت كشورها

جهان نيز از اين همين عناصر استفاده شده است .در اين

و دليل موفقيت كشوري در صنعت خاص و توانايي يک

چارچوب ،پتانسيل رقابتي معادل با دارايي ،فرآيندهاي

كشور در حفظ موقعيت رقابتي خود در بلندمدت كافي

مديريتي معادل با فرآيند و عملكرد رقابتي نيز معادل با

نبوده و نياز به ارائه نظريهاي است كه بتواند وراي مزيت

عملكرد در رويكرد فوق است.

نسبي ،به بيان داليل رقابتپذيري يک صنعت در سطح

ب)رويكرد مبتني بر منابع

جهان بپردازد .اين تئوري بايد به تشريح علت دستيابي
كشوري به مزيت رقابتي در همه ابعاد ،نه فقط از بعد

1

)Assete – Process – Performance (APP
Berkely
3
Rsource Based View
2
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را ميتوان به صورت توانايي يک اقتصاد براي ثابت

فرآيندهاست .داراييها ميتوانند بطور مستقيم از طبيعت
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مسير مقايسه عملكرد اقتصاد كالن و اقتصاد زندگي جامعه

آنچه كه در باال تشريح شد ،خالصهاي از نظرات
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سطح درآمد شهروندان در بلندمدت .از ديدگاه

عوامل توليد ،و با در نظر گرفتن پويايي محيط رقابت

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …
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بر منابع ميبينند .آنها بر نقش عوامل داخلي سازمان بر

صورتيكه سازمان گرايش به بازار و محيط داشته باشد

توان رقابتي سازمان تأكيد دارند 21 ،9 ،8 ،7 ، ، ( .و

بواسطه اين ارتباط ،اطالعات ،دانش و تجربهاي از محيط

 )22هدف اصلي در اين رويكرد تاكيد بر مزيتهاي رقابتي

و بازار كسب ميكنند و ميتوانند در فعاليتهاي خود

ناشي از قابليتهاي منابع يک شركت ميباشد .منابع

بكار گيرند .بنابراين سازمانهاي بازارگرا ،سازمانهايي

واحدهاي پايهاي يک بنگاه بوده و شامل تمام نهادههاي

هستند كه گرايش به يادگيري و تجربهاندوزي دارند.

مالي ،تكنولوژيكي ،انساني و سازماني است .همچنين

گرايش به بازار همچنين با خالقيت ،نوآوري و در واقع

منابع پايهاي براي ايجاد شايستگي فراهم ميكنند .در واقع

كارآفريني نيز در ارتباط ميباشد .چرا كه اگر سازمان

شايستگيهاي يک بنگاه از يک يا تركيبي از منابع بنگاه

بازارگرا باشد همواره با محيط در ارتباط بوده و از

بوجود ميآيند و خود پايهاي براي ايجاد مزيت رقابتي

نيازهاي مشتريان آگاه ميشود و اين آگاهي زمينه

ارائه ميكنند .در ديدگاه مبتني بر منابع ،توسعه بلندمدت

ايدههايي جديد را براي آن ايجاد ميكند كه ميتواند با

شايستگيهاي يک بنگاه نقطه شروع توسعه استراتژي را

خالقيت كاركنان خود ايدهها را عملي كرده ،دست به

شكل ميدهند )21( .در حقيقت اين رويكرد بر منابع

نوآوري و كارآفريني بزند .بنابراين سازمانهايي كه گرايش

داخلي شركت به عنوان منابع بالقوه مزيت رقابتي تأكيد

به بازار داشته باشند ميتوانند كارآفرين نيز باشند .با توجه

دارد .بررسي و تجزيه و تحليل محيط خارجي براي كشف

به اينكه گرايش به بازار ،درك بهتري از مشتريان ،رقبا،

فرصتها و تهديدها به تنهايي نميتواند موجب برتري

محيط و بنابراين سطح رضايت مشتري به سازمان ميدهد،

رقابتي شركت شوند .مديران استراتژيک بايد به داخل

اين گرايش ميتواند باعث بهبود عملكرد سازمان نيز

شركت نيز توجه كنند تا بتوانند عوامل استراتژيک داخلي

بشود)23( .
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يعني قوتها و ضعفها را نيز شناسايي كنند .گرانت بر

در اين رويكرد پورتر با استفاده از نظرات هكس و

اين باور است كه مزيت رقابتي پايدار يک بنگاه توسط

وايلد ( 27و  )28مطرح ميكند كه دو عامل اصلي

منابع آن شركت تعيين ميشود )2 ( .طرفداران اين

ساختار صنعتي كه بنگاه در آن فعاليت ميكند و

رويكرد ،توانمنديها و منابع شركت را منبع اصلي مزيت

موضعيابي رقابتي بنگاه در آن صنعت بر توان رقابتي يک

رقابتي بحساب ميآورند .آنها استدالل ميكنند كه

بنگاه در بازار وجود دارد .ساختار صنعت ،ارزش ايجاد

استراتژيها بايد در مقايسه با تمركز بر عوامل خارجي ،بر

شده توسط فعاليت اقتصادي اعضاي صنعت و نيز توان

اساس آن چيزي باشد كه سازمان در آن بهترين است2 ( .

آنها براي سهيم شدن در ثروت ايجاد شده را توصيف

و )2

ميكند .مايكل پورتر نشان داد كه پنج نيرو بطور معمول

ج) رويكرد مبتني بر بازار

ساختار صنعت را شكل ميدهند .از طرف ديگر نيز

رويكرد سوم قابل مشاهده در اين مدل ،رويكرد مبتني بر

موقعيت رقابتي ،پايهاي براي مزيت پايدار ايجاد ميكند و

بازار است .به منظور بدست آوردن مزيت رقابتي پايدار،1

جائي است كه يک بنگاه نسبت به رقباي اصلي خود

ادبيات مديريت پيشنهاد ميكند كه بنگاهها بايد مشتريگرا

مزيت دارد .به نظر پورتر مدل زنجيره ارزش چارچوب

و يا بازارگرا ،نوآور و كارآفرين بوده و نيز گرايش به

راهنمايي براي ارزيابي موقعيت رقابتي يک بنگاه ميباشد.

يادگيري داشته باشند .براساس اين رويكرد ،گرايش به

در رويكرد مبتني بر بازار ،با استفاده از چارچوبهايي

بازار منبعي مهم براي بدست آوردن مزيت رقابتي و حتي

مانند ساختار صنعت ،زنجيره ارزش و استراتژيهاي

مزيت رقابتي پايدار به حساب ميآيد .دشپاند و وبستر

عمومي ،پايه و اساس تعيين مزيت رقابتي و طراحي

1

3

Market Based View
Sustainable Competitive Advantage

Cognitive
Hax & Wilde

2
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بعضي از صاحبنظران نيز رقابتپذيري را با رويكرد مبتني

اشاره ميكنند كه سازمانها ،مؤسسات فكري هستند .در

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

براي اين پرسشنامه معادل  1/92 1محاسبه شده است.

استراتژيها خارج از سازمان بوده و در واقع تأكيد بر
رقابت است و چندان توجهي به شركت و منابع آن

انواع آزمونهاي روايي مورد استفاده قرار گيرد كه در زير

نميشود.

روشهاي متعددي براي تعيين روايي پرسشنامه ارائه شده

در رويكرد مبتني بر بازار ،از طريق دو دسته از منابع،
عبارتند از منابع مبتني بر بازار و منابع حمايتي بازاريابي.

روايي م توا :در ابتدا پس از تدوين چارچوب اوليه

در اين رويكرد از دو روش تأثيرگذاري صورت ميگيرد:

پرسشنامه جهت ارزيابي آن از ديدگاه  11نفر از خبرگان

ابتدا از طريق ايجاد عملكرد برتر مشتري (مشتريان وفادار

استفاده شد .اين ارزيابي در اصل تمركز داشت بر روايي

و راضي كه تقريباً براي ارائه خدمت كارا هستند) و دوم از

محتوايي شاخصهاي ارائه شده براي سنجش ابعاد

طريق ايجاد عملكرد برتر بازار (حجم فروش و سهم

موردنظر در طرح تحقيق .بنابراين در مرحله اوليه از

بازار) بوسيله برآوردن اثر بخش نيازهاي مشتري.

روش اعتبار محتوا براي سنجش ميزان اعتبار پرسشنامه و

منابع مبتني بر بازار كه از تنوع زيادي برخوردارند

اصالح آن در صورت ضرورت استفاده شده است.

عبارتند از :قابليتهاي ارتباط با مشتري ،داراييهاي مبتني

روايي سازه :در اين قسمت از تحليل عاملي اكتشافي

بر شهرت ،منابع انساني و توان نوآوري موفقيتآميز در

و بطور مشخص از شاخص اعتبار عاملي پرسشنامه

بازار .منابع حمايتي بازاريابي نيز شامل دو دسته منابع

استفاده ميشود .اعتبار عاملي صورتي از اعتبار سازه

اصلي هستند .نخست فرهنگ بازاريابي سازمان [گرايش به

است كه از طريق تحليل عاملي 2بدست ميآيد )11( .با

بازار] و دوم قابليتهاي مديران سازمان براي هدايت

استفاده از تحليل عاملي ميتوان مشخص نمود كه آيا

مديريت برانگيختن و هماهنگي فعاليتها)29( .

پرسشنامه شاخصهاي موردنظر را اندازهگيري ميكند يا

مفهومي اوليه ،الزم است كه در ادامه ابتدا مقايسهاي بين

شاخص يا صفت خاص طرح شدهاند داراي يک بار

دو رويكرد اصلي و مشهور مبتني بر منابع و مبتني بر بازار

عاملي مشترك باشند .پرسشنامه حاضر شامل

سئوال

ارائه ميشود.

است كه چهار عامل كلي زير را مورد سنجش و ارزيابي

با مقايسه دو ديدگاه ،ويژگيهاي اصلي رويكرد مبتني

قرار ميدهد :منابع ورودي بنگاه ،جايگاه بنگاه در بازار،

بر منابع ،گرايش به شايستگي بصورت «داخل به خارج،

توان خالقيت و نوآوري و توان رقابتي بنگاه.

بلندمدت و از پيشفعال» و ويژگيهاي اصلي رويكرد مبتني

الزم به ذكر است كه جامعه آماري تحقيق متشكل از

بر بازار بصورت «خارج به داخل ،كوتاهمدت و منفصل»

گروههاي خبره زير ميباشد :اساتيد آشنا با مفهوم

شناخته ميشوند)11( .

رقابتپذيري ،پژوهشگران آشنا با حوزه رقابتپذيري،

روش شناسي ت يمم

مديران ،معاونين و كارشناسان خبره شركت صنايع

اين تحقيق بر اساس هدف ،از نوع بنيادي و كاربردي و از

پتروشيمي ايران ،افراد مطلع در حوزه پتروشيمي و

لحاظ گردآوري اطالعات از نوع غيرآزمايشي و پيمايشي-

مشتريان اصلي پتروشيمي.

همبستگي است )12( .در انجام اين تحقيق از روشهاي

بعقيده خبرگان اين حوزه جامعه آماري محدود است

مطالعات كتابخانهاي ،مصاحبه و پرسشنامه براي گردآوري

ولي تعداد آن مشخص نيست .لذا با فرض اينكه تعداد كل
جامعه  ,111نفر است ،تعداد نمونه بترتيب زير است.

اطالعات استفاده مي نمائيم.
در اين تحقيق از روش آلفاي كرونباخ براي ارزيابي
پايايي ابزار سنجش استفاده شده است .آلفاي كرونباخ

Factor Analysis
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بمنظور استفاده از اين رويكردها در نهاييسازي مدل

خير .در تحليل عاملي بايد سواالتي كه براي ارزيابي يک

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 13:55 IRDT on Sunday August 19th 2018

عملكرد سازمان را تحت تاثير قرار ميدهد .اين منابع

است:
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بعالوه براي آزمون درستي و خوب بودن سنجهها،

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …

سيستمي هر سيستم داراي سه قسمت ورودي ،پردازش و

)5    (1 / 96) 2 ( / 5) ( / 5

(1 / 96) 2 ( / 5) ( / 5)  5    ( /  6) 2
253 / 26

خروجي است.
ب) استفاده از سه رويكرد مطرح در مقوله
رقابتپذيري :رويكردهاي اصلي به مقوله رقابتپذيري

بنابراين  11پرسشنامه طي دو سري بين جامعه

عبارتند از :رويكرد دارايي -فرآيند -عملكرد ،رويكرد

آماري توزيع گرديد .با پيگيريهاي زياد و تحمل

مبتني بر منابع و رويكرد مبتني بر بازار.

مشكالت فراوان مشابه تمامي تحقيقات علوم انساني131 ،

درصورتيكه تمامي رويكردها با هم تلفيق شوند ،موارد

پرسشنامه عودت داده شد.

اشتراك و همپوشاني استخراج خواهد شد .سپس با ديد
جامعي كه ايجاد شده است ،مدل مفهومي اوليه بر مبناي

مدل پمشنهادی بيرای انيدازه گميری رقابيت

تلفيق تمامي رويكردها پيشنهاد ميشود .بنابراين اجزاي

پذيری در سطح بنگاه

اصلي پيشنهادي براي مدل مفهومي اوليه رقابتپذيري بر

با توجه به مطالب فوق ،تمركز بر يک رويكرد خاص

اساس رويكردهاي سيستمي ،دارايي -فرآيند -عملكرد،

جهت توليد يک ابزار مناسب براي اندازهگيري توان

مبتني بر منابع و مبتني بر بازار عبارتند از :منابع ورودي

رقابتي كاري است كه در گذشته انجام شده است .در اين

سازمان ،موقعيت بنگاه در بازار و توان خالقيت و

مقاله سعي ميشود كه يک مدل مفهومي ارائه شود كه بر

نوآوري .بنابراين مدل مفهومي پيشنهادي مرتبط با

اساس آن تلفيقي از رويكردها و با منطقي صحيح ارائه

اندازهگيري رقابتپذيري يا توان رقابتي بترتيب نمودار

گردد .در اين راستا رويكردهاي زير مورد استفاده قرار

()2خواهد بود.

ميگيرند.
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NT 2 PQ
n 2

T PQ  Nd 2

الف) رويكرد سيستمي به موضوع :بر اساس رويكرد

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

سرمايه فرآيندي

فرهنگ سازماني
فرآيندهاي مديريتي

منابع ورودي
بنگاه

سرمايه تكنولوژي

بلوغ تكنولوژي

سرمايه انساني

رضايت
تكنولوژي
وفاداري
تخصص
انگيزش

سرمايه مالي

بكاااااااااااااااااااااار يري
مديريت هزينهها
داراييها
سهم بازار

سرمايه مشتري
رقابتپذيري

موقعيت در
بازار

رشد درآمدها
كانالهاي توزيع
رضايت مشتري

هوشمندي رقابتي

انعطافپذيري
بهرهوري

توا تحقيق و توسعه
تحقيق و توسعه
توا فناوري اطالعات

دانش
فرهنگ
تجهيزات
توساااعه محصاااول

مديريت دانش

خلق دانش
جديد
حمايت از دانش
يكپارچگي دانش
نشر دانش

سطح

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

صفر

نمودار  .1مدل پیشنهادي براي اندازهگیري توان رقابتی مبتنی بر رويكردهاي چهارگان

ت م دادهها

رابطه بين متغيرها شناسايي شده و عاملبندي الزم انجام

در اين قسمت ابتدا با استفاده از تكنيک تحليل عاملي
مجموعه

خواهد شد .خروجي اين قسمت قابل استفاده در

متغير مرتبط با رقابتپذيري عاملبندي

مدلسازي معادالت ساختاريافته خواهد بود .در حقيقت

ميشوند .در حقـيقت با اسـتفاده از تحليل عاملي اكتشافي
232
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توا
خالقيت

برنامه
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سرمايه معنوي

اعتبار بنگاه
عالمت تجاري

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …

عاملبندي ميشوند )1 ( .سپس اين عاملبندي طي

اشتراكها معموالً در دو يا سه تكرار به اشتراك مالك

تحليل عاملي تأييدي در تكينکهاي مدلسازي ساختاريافته

ميرسد.

مورد تأييد يا رد قرار ميگيرد 23 ،1 ،1 ( .و  )13تحليل

ب) استخراج عاملها :هدف مرحلة استخراج عاملها،

قسمت اول با استفاده از نرمافزار  SPSS 11.0و قسمت

به دست آوردن سازههاي زير بنايي است كه تغييرات

دوم با استفاده از نرمافزار  LISREL 8.5انجام شده

متغيرهاي مورد مشاهده را موجب شده است)12( .

است .بنابراين در ادامه خروجيهاي تحليل عاملي

چندين روش براي استخراج عامل وجود دارد كه يكي از

اكتشافي و سپس خروجيهاي مدلسازي معادالت

متداولترين اين روشها به عنوان روش مؤلفههاي اصلي

1

ساختاريافته ارائه خواهد شد.

ميباشد)1 ( .
ج) انتخاب و چرخش عاملها :تمام عاملهاي

ت م دادهها با استفاده از ت م عام ي

استخراج شده مورد عالقة محقق نيست .هدف تحليل

همانگونه كه گفته شد ،تحليل عاملي بدنبال عاملبندي

عاملي تبيين پديدههاي مورد نظر با تعداد كمتري از

متغيرها ميباشد .بعبارت ديگر عاملبندي را اكتشاف مي-

متغيرهاي اوليه است .در وهلة اول هدف تعيين تعداد

كند .بهمين دليل آن را تحليل عاملي اكتشافي مينامند.

عاملهايي است كه در تحليل نگه داشته ميشوند .بنابراين

براي اجراي يک تحليل عاملي چهار گام اصلي بترتيب

معموالً از مالكهاي رياضي مانند مالك كايزر يا آزمون

زير ضرورت دارد)1 ( :

اسكري كتل براي نگه داشتن عاملها استفاده ميشود.

الف) تهيه ماتريس همبستگي از تمام متغيرهاي مورد

براساس مالك كايزر فقط عاملهايي نگه داشته ميشوند

استفاده در تحليل و برآورد اشتراك :2در تهيه ماتريس

كه مجموع مجذور بارهاي عاملي آنها [مقدار ويژه] يک يا

همبستگي محقق بايد تصميم بگيرد كه در قطر اصلي اين
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بيشتر باشد .در روش اسكري كتل نمودار مقدار ويژه براي

ماتريس عدد يک يا عدد ديگري بگذارد .اين عدد كه

هر عامل ترسيم ميشود .در نقطهاي كه شكل منحني براي

اشتراك ناميده ميشود ،نشانگر نسبت واريانس مشترك

مقادير ويژه به صورت افقي در آيد ،آن نقطه اسكري

بين هر متغير و عاملها است .مقدار اشتراك بين صفر و

ناميده شده و عاملهايي كه سمت چپ آن قرار دارد

يک تغيير ميكند .اشتراك صفر حاكي از اين است كه

عاملهاي واقعي و آنهايي كه سمت راست آن قرار دارند

عاملهاي مشترك هيچ تغييري را در متغير خاصي تبيين

عاملهاي خطا قلمداد ميشود.

نميكند ،و اشتراك يک حاكي از اين است كه تمام

پس از انتخاب عاملها چـرخش آنهـا ضـرورت دارد.

تغييرات متغير خاص توسط عاملهاي مشترك تبيين

هدف از چرخش ها رسيدن به يک سـاختار عـاملي سـاده

ميشود .يكي از روشهاي معمول براي برآورد اين اشتراك

است .چرخش عاملها به دو صورت متعامد [ناهمبسـته] و

محاسبة مجذور همبستگي چندگانه( )R2هر متغير مستقل

مايل [همبسته] صورت ميگيرد .چرخش متعامد عاملهاي

از روي ساير متغيرهاي مستقل است R2 .حد پايين

به دسـت آمـده بـا هـم همبسـتگي نـدارد ،در حاليكـه در

برآورد اشتراك را فراهم ميآورد .نخست اين برآورد در

چرخش مايل عامل ها با هم همبستگي دارد )12( .در ايـن

قطر اصلي ماتريس همبستگي قرار ميگيرد و ماتريس

تحقيق چرخش عاملها به صورت متعامـد صـورت گرفتـه

تحليل عاملي ميشود .از بارهاي عاملي به دست آمده

است كه با در نظر گرفتن تغييرات مربعات عناصر سـتوني

مجدداً اشتراكهاي جديد محاسبه ميشود .چنانچه تفاوت

p

d j   L1ij j 1, ......m
2

اين اشتراكها از اشتراكهاي اوليه از مقدار مالك بيشتر

i

باشد عمل محاسبة عاملها و بار عاملي آنها با قرار دادن
Communality

برآورد ضـرايب عامـل هـا

 P 1 d j ) 2

1

p

m

  (L

2
ij

j 1 i 1

را ماكزيمم مي كند .اين روش،
Principal components
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طي تحليل عاملي اكتشافي ،متغيرها به شيوه مناسب

اشتراكهاي جديد در قطر اصلي ماتريس تكرارميگردد.

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

عامل هستند؛ ايجاد ميكند و در نتيجه تفسـير عامـلهـا را

است كه با توجه به اينكه حوزههاي سهگانه منـابع ورودي

سادهتر ميكند)1 ( .

بنگاه ،موقعيت بنگاه در بازار و تـوان خالقيـت و نـوآوري

مورد بررسي قرار ميگيرند .به طور كلي بـراي پرسشـنامه

ساختاريافته ميباشـند ،بنـابراين بـراي هـر حـوزه تحليـل

تحقيق حاضر ماتريس چرخش يافتـه بـا اسـتفاده از روش

عاملي جداگانه اي محاسبه شده است .براي عاملبندي اين

چــرخش واريمــاكس حاصــل شــده كــه بــراي تفســير و

متغيرهــا بــر اســاس دادههــاي اســتخراج شــده از 113

شناسايي عاملها به كار ميرود.

پرسشــنامه ،چنــد بــار تحليــل عــاملي گرفتــه شــد كــه
خروجيهاي آن بترتيب جدول ( )2ميباشد.

مدل پيشنهادي مرتبط با اندازهگيـري و بررسـي تـوان

جدول  .1نتايج ناشی از تحلیل عاملی اكتشافی بر روي مدل پیشنهادي به تفكیك حوزههاي سهگانه

منابع ورودي بنگاه

بازار

بنگاه

تعداد متغير

2

3

21

تعداد تكرارهاي انجام تحليل عامل

سه مرتبه

يک مرتبه

سه مرتبه

تعداد كفايت نمونه

291

113

111

KMOآزمون

1/729

1/73

1/8 1

آزمون بارتلت

1/111

1/111

1/111

عدد اشتراكات عاملها

همگي ≤ 1/ 92

همگي ≤ 1/ 2

همگي ≤ 1/ 3

تعداد عاملهاي تعيين شده
كل واريانس تبيين شده ()%
متوسط بارهاي عاملي انتخاب شده
در ماتريس چرخش يافته عاملي

1
71/779

31/3

38/3 9

1/3 1

1/338

1/ 19

1

صفر

1

تعداد متغيرهاي حذف شده

استفاده از مدلسازی معيادت
بينظور اثبا

سيااتارياهتو

اين تحليل ،دادههاي اصالح شـده ناشـي از تحليـل عـاملي

مدل پمشنهادی

اكتشافي به نرمافزار  LISREL 8.5بمنظور بررسي ارائـه

همانگونه كه قبالً نيز گفته شد ،در اين تحقيق توان رقـابتي

شــده اســت .خروجــيهــاي تحليــلهــا بترتيــب جــدول

بنگاه تابعي از سه عامل منابع ورودي بنگاه ،جايگـاه بنگـاه

()1ميباشد.

در بازار و تـوان خالقيت و نوآوري است .بـراي انـجام
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موقعيت بنگاه در

توان خالقيت و نوآوري

Downloaded from cs.shahed.ac.ir at 13:55 IRDT on Sunday August 19th 2018

د) تفسير :در اين مرحله نتايج حاصل از تحليل عاملي

معادل يک مدل اندازهگيري در ادبيات مدلسازي معـادالت

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

متغيرهايي كه داراي بار عاملي بزرگي [و يا صفر] روي هر

رقابتي يک بنگاه بترتيب نمـودار ( )2اسـت .الزم بـه ذكـر

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …

آزمونهاي مختلف

منابع ورودي بنگاه

2
df

14  /  7
3
47

15 / 92
3
7

RMSEA

1/19

1/17

1/18

GFI

1/92

1/98

1/93

---

AGFI

1/9

1/9

1/89

---

RMR

1/22

1/1 9

1/171

---

1/11 82

1/111 8

1/11199

سطح معناداري [P-

1/1111

]Value
آمارههاي آزمون [t-
 ]studentمربوط به
شاخهها يا روابط مدل

همگي بين  2/93تا
 -2/93بجز دو
مورد

پيشنهادي

موقعيت بنگاه در

توان خالقيت و

بازار

نوآوري بنگاه
46 / 1
3
19

62 / 53
3
32

1/13

همگي بين 2/93

همگي بين  2/93تا

تا -2/93

 -2/93بجز يک مورد

همگي بين 2/93
تا  -2/93بجز
چهار مورد

شاخص  RMSEAنيز به حدود  1/19است كه اين

در جدول فوق ،بطور مثال اطالعات مربوط به منابع
ورودي بنگاه بترتيب زير قابل تفسير است:

مقدار نيز دقيقاً متناسب با مقدار بهينه آن ميباشد .عالوه

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير / 09سال هجدهم  /شماره 74-2

بر اين ،مقدار  GFIو  AGFIنيز بترتيب برابر  1/92و

مقياس متغيرهاي مدل در حالت تخمين غير استاندارد
يكسان نميباشد .لذا امكان مقايسه وجود ندارد .اما با

 1/9است كه حد مجاز آنها بايد حداقل  1/9باشد.

نگاهي گذرا به شاخصهاي تناسب مدل متوجه خواهيم

ب ث

شد كه مدل از نظر شاخصهاي تناسب در حد قابل قبولي

نمودارهاي زير مدلهاي اثبات شده در حوزههاي مختلف

2
است .در اين مدل    14  /  7  3ميباشد (اين

47

مدل نهايي

را در حالت تخمين استاندارد نشان ميدهد .عناصر

df

شاخص تعديل يافته داراي حد مجاز حداكثر برابر با

موجود بر روي شاخهها معادل درجه اثرگذاري عاملها يا

براي يک مدل مناسب است) .همچنين سطح معناداري آن

متغيرها بر روي يكديگر است .نمودار ( )1نشاندهنده مدل

نيز از  1/1كمتر است كه نشان ميدهد مدل با داراي

اندازهگيري منابع ورودي بنگاه ميباشد.

قابليت اطميناني بيش از  1/9است .از طرف ديگر
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جدول  .2نتايج ناشی از مدلسازي معادالت ساختاريافته بر روي مدل پیشنهادي

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

عامل منابع ورودي بنگاه بر يكديگر بترتيب جدول زير

در شركت صنايع پتروشيمي ايران از منطق مقايسات

خواهد بود .همانگونه كه مالحظه ميشود ،اين جدول

زوجي موجود در تكينک تجزيه و تحليل سلسلهمراتبي

معادل جدول مقايسات زوجي است .بنابراين براي

استفاده ميشود 17( .و )18

زوجي منابع ورودي

هوشمند

فرآيندي

تكنولوژي

داراييهاي هوشمند

2/11

1/27

1/2

1/1

سرمايه فرآيندي

1/27

2/11

1/ 1

1/7

1/ 7

سرمايه تكنولوژي

1/2

1/27

2/11

1/ 3

1/

سرمايه انساني

1/1

1/7

1/ 3

2/11

1/ 9

سرمايه مالي

1/ 7

1/ 7

1/

1/ 9

2/11

در اين روش ابتدا تمامي عناصر موجود در يک ستون

1/ 7

ناميده ميشود .درنهايت نمره نهايي هر عامل معادل
ميانگين عناصر سطر آن خواهد بود.

با هم جمع بسته ميشوند .سپس عناصر هر ستون بر جمع
ستون تقسيم ميشود .ماتريس حاصل ،ماتر يس ناسازگار

232
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1

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير / 09سال هجدهم  /شماره 74-2

ماتريس مقايسات

داراييهاي

سرمايه

سرمايه

سرمايه انساني

سرمايه مالي

2
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طبق نمودار فوق ،اثرات مستقيم عاملهاي زيرمجموعه

محاسبه اثر هر يک از اين عاملها بر منابع ورودي بنگاه
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نمودار  .2مدل نهايی حوزه منابع ورودي بنگاه در حالت تخمین استاندارد

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …

ماتريس

داراييهاي

سرمايه

سرمايه

هوشمند

فرآيندي

تكنولوژي

سرمايه انساني

سرمايه
مالي

ميانگين

داراييهاي هوشمند

1/ 1

1/17

1/17

1/18

1/23

1/27

سرمايه فرآيندي

1/18

1/ 9

1/21

1/1

1/23

1/11

سرمايه تكنولوژي

1/17

1/17

1/ 1

1/28

1/2

1/27

سرمايه انساني

1/21

1/19

1/1

1/ 1

1/11

1/1

سرمايه مالي

1/1

1/28

1/28

1/29

1/

1/11

ستون آخر معادل با درجه اهميت يا اثر هر يک از

آن بترتيب سرمايه مالي ،سرمايه فرآيندي و سرمايه

عاملهاي پنجگانه بر روي عامل منابع ورودي بنگاه

تكنولوژي و داراييهاي هوشمند قرار ميگيرند .نمودار

ميباشد .طبق اين ماتريس سرمايه انساني مهمترين منبع

( ) نشاندهنده مدل اندازهگيري جايگاه بنگاه در بازار

ورودي به شركت صنايع پتروشيمي ايران ميباشد .پس از

ميباشد.
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نمودار  .3مدل نهايی حوزه جايگاه بنگاه در بازار در حالت تخمین استاندارد
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ماتريس ناسازگار معادل با ماتريس فوق و همچنين ميانگين هر عامل بترتيب زير ميباشد.

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

عامل منابع ورودي بنگاه بر يكديگر بترتيـب جـدول زيـر

منطق تجزيه و تحليـل سلسـلهمراتبـي اسـتفاده مـيشـود.

خواهد بود .براي محاسبه اثر هر يک از ايـن عامـلهـا بـر

ماتريس مقايسـه زوجـي ايـن عامـل بترتيـب زيـر اسـت.

توان تحقيق و توسعه

1/00

0/85

0/80

توان بكارگيري فناوري اطالعات

0/85

1/00

0/27

مديريت دانش

0/80

0/27

1/00

ماتريس ناسازگار معادل با ماتريس فوق و همچنين ميانگين هر عامل بترتيب زير ميباشد.
ماتريس مقايسات زوجي توان

توان تحقيق و

توان بكارگيري فناوري

نوآوري

توسعه

اطالعات

توان تحقيق و توسعه

0/85

0/78

0/72

توان بكارگيري فناوري اطالعات

0/75

0/82

0/28

0/28

مديريت دانش

0/78

0/21

0/27

0/22

مديريت دانش

ميانگين
0/27

ستون آخر معادل با درجه اهميت يـا اثـر هـر يـک از

آن بترتيب مديريت دانش و تـوان تحقيـق و توسـعه قـرار

عاملهاي سهگانه بر روي عامل توان خالقيـت و نـوآوري

ميگيرند .نمودار ( ) نشاندهنده مدل اندازهگيري نهايي كه

بنگاه ميباشد .طبق اين ماتريس تـوان بكـارگيري فنـاوري

در آن رقابت پذيري بنگاه تابعي از سه عامل منـابع ورودي

اطالعات مهمترين عامل بـراي افـزايش تـوان خالقيـت و

بنگاه ،جايگاه بنگاه در بـازار و تـوان خالقيـت و نـوآوري

نوآوري شركت صنايع پتروشيمي ايران مـيباشـد .پـس از

بنگاه است ،ميباشد.
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ماتريس مقايسات زوجي توان نوآوري

توان تحقيق و توسعه

توان بكارگيري فناوري اطالعات

مديريت دانش
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طبق نمودار فوق ،اثرات مستقيم عاملهاي زيرمجموعه

منابع ورودي بنگاه در شركت صـنايع پتروشـيمي ايـران از
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نمودار  .4مدل نهايی حوزه توان خالقیت و نوآوري بنگاه در حالت تخمین استاندارد

شناسايي رويكرد شركت صنايع پتروشنمي ايران در حوا توان رقابتي …
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قبل از هر چيز الزم به گفتن است كه اين مدل

شده بيشترين اثر در تبيين توان خالقيت و نوآوري

ميتواند مبناي تدوين قواعد فازي موجود در سيستم فازي

مربوط به مديريت دانش و كمترين اثر مربوط به توان

شود .در اين مدل اثرات هر يک از متغيرهاي برونزا يا

تحقيق و توسعه است.
طبق نمودار فوق ،اثرات مستقيم عاملهاي سهگانه

مشاهدهگر بر متغيرها مكنون نشان داده شده است.
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خالصهاي از اين اثرات بترتيب زير ميباشد:

منابع ورودي بنگاه ،جايگاه بنگاه در بازار و توان خالقيت

 منابع ورودی بنگاه :در اين عامل خود به پنج

و نوآوري بنگاه بر يكديگر بترتيب جدول زير خواهد

عامل تقسيم ميشود :داراييهاي هوشمند ،سرمايه

بود .براي محاسبه اثر هر يک از اين عاملها بر توان

فرآيندي ،سرمايه تكنولوژي ،سرمايه انساني و سرمايه

رقابتي شركت صنايع پتروشيمي ايران از منطق تجزيه و

مالي .درجه همبستگي اين عوامل زيرمجموعه بترتيب

تحليل سلسلهمراتبي استفاده ميشود .در اين روش ابتدا

اولويت معادل سرمايه انساني ،سرمايه مالي ،سرمايه

تمامي عناصر موجود در يک ستون با هم جمع بسته

تكنولوژي ،سرمايه فرآيندي و درنهايت دارايي هوشمند

ميشوند .سپس عناصر هر ستون بر جمع ستون تقسيم

است .بعبارت ديگر سرمايه انساني داراي بيشترين اثر و

ميشود .ماتريس حاصل ،ماتريس ناسازگار ناميده

سرمايه معنوي يا داراييهاي هوشمند داراي كمترين اقر

ميشود .درنهايت نمره نهايي هر عامل معادل ميانگين

در تبيين واريانس منابع ورودي بنگاه دارند.

عناصر سطر آن خواهد بود.

 رايگاه بنگاه در بازار :در اين حوزه نيز دو عامل
سرمايه مشتري و هوشمندي رقابتي تعريف شده است كه
اثر سرمايه مشتري نسبت به هوشمندي رقابتي در تبيين
جايگاه بنگاه در بازار بيشتر است.
 توان االقمت و نوحوری :در اين نيز سه عامل
توان تحقيق و توسعه ،ميزان بكارگيري فناوري اطالعات
و ارتباطات و مديريت دانش است .طبق محاسبات انجام
232
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نمودار  .5مدل نهايی در حالت تخمین استاندارد

دكتر محمد رضا مهرگان و همكاران

منابع ورودي بنگاه

1/00

0/05

0/58

جايگاه بنگاه در بازار

0/05

1/00

- 0/08

توان خالقیت و نوآوري

0/58

- 0/08

1/00

میانگین

منابع ورودي

جايگاه بنگاه در

توان خالقیت و

بنگاه

بازار

نوآوري

منابع ورودي بنگاه

0/87

0/05

0/82

0/28

جايگاه بنگاه در بازار

0/08

0/68

- 0/07

0/22

توان خالقیت و نوآوري

0/88

- 0/08

0/88

0/27

طبق نمودار فوق ،رقابتپذيري شركت صنايع پتروشيمي ايران بيش از هر چيز وابسته به منابع است.
نتمجوگمری

توسعه داده شود .اين مدل بترتيب نمودار زير ميباشد.

جهت ورود به فرآيند جهاني شدن ،ايجـاد فضـاي رقـابتي

بــر اســاس محاســبات انجــام شــده در شــركت صــنايع

مهمترين و اصليترين بستر ميباشد .در نتيجه با توجه بـه

پتروشيمي ايران ،رقابت پذيري در درجه اول وابسته به منـابع

شرايط جديد جهاني ،ايجاد فضاي رقابتي در كشـور و بـه

ورودي است .بعبارت ديگـر ايـن شـركت رويكـرد خـود را

تبــع آن افــزايش قــدرت رقابــتپــذيري اقتصــاد ملــي از

بمنظور ايجاد رقابت پذيري بر منابع متمركز كـرده اسـت .در

توسعه است .ايجاد فضاي رقـابتي در كشـور باعـث رشـد

دنيا عمدتاً از طريق جايگاه بنگاه در بازار توان رقابتي خود را

بخش هاي مزيت دار از طريق گسـترش بـازار محصـوالت

افزايش ميدهند و شركتهاي با قدمت كمتر سعي مـيكننـد

اين بخش ها از سطح داخلي به سطح بـينالمللـي خواهـد

كه با افزاش توان خالقيت و نوآوري ،تـوان رقـابتي خـود را

شد .نتيجه اين امر ،دستيابي به توسعه در ابعـاد گونـاگون

افزايش دهنـد .اسـتدالل آنهـا نيـز بـدين ترتيـب اسـت كـه

صنعتي ،اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي اسـت .بـه

شركتهاي قديمي (مثل آمريكا) ،بواسطه ورود زودتر به يک

گفته اكثر صاحبنظران بمنظـور ايجـاد فضـاي رقـابتي كـه

بازار خاص ،سعي ميكنند كـه بـا ايجـاد موانـع ورود ،سـهم

باالرفتن رقابت پذيري كشور را بدنبال خواهد داشت ،الزم

خود را از دست ندهند .اين كار ميتوانـد از طريـق افـزايش

است كه رقابتپذيري يا توان رقابتي بنگاهها افزايش يابـد.

توان خالقيت و نوآوري باشد .اما آنچه مهم است ،آشنا بودن

در اين مقاله سعي شده است كه مدلي براي بررسي سـطح

بازار با آنها است .از طرف ديگر شركتهاي قوي كه بتازگي

رقابتپذيري در شركت صـنايع پتروشـيمي ايـران توسـعه

توانستهاند وارد بـازار شـوند (مثـل ژاپـن و آلمـان) ،عمـدتاً

داده شود .در اين راستا سعي شد كه پس از مرور مـدلهـا

نيروي خود را بر توان خالقيت و نوآوري متمركز مـيكننـد.

و نظريات مختلف در اين حوزه ،مدلي فرضي توسعه داده

چونكه از طريق باالبردن تنوع و كيفيت محصول خود سـعي

شود .سپس با گردآوري  113پرسشنامه از فعاالن مختلـف

مي كنند كه قسمتي از سـهم بـازار را در دسـت بگيرنـد .امـا

در فضاي كسب و كار پتروشيمي و بـا اسـتفاده از تحليـل

شــركتهــايي مثــل شــركت صــنايع پتروشــيمي ايــران و يــا

عامل و مدلسازي معادالت ساختاريافته ،سعي شد كه پس

شركت هاي پتروشيمي فعال عربي ،عمـدتاً قـدرت يـا تـوان

از اصالحات و تعـديالت مخـتلف مـدلي بديـن مـنظور

رقابتي خود را از منابع ميگيرند .چون دسترسي آنها به منابع
سهلتر و سادهتر از سايرين است.
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مهمترين وظايف دولتها به ويژه در كشـورهاي در حـال

حاليكه به عقيده صاحبنظران ،شركتهاي قديمي پتروشـيمي
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ماتريس ناسازگار معادل با ماتريس فوق و همچنين ميانگين هر عامل بترتيب زير ميباشد.
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