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 چکیده 

 که است این پورتر گانه نیروهای پنج مدل از هدف. تمدل پورتر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار اس

 نیروهای وتحلیل تجزیه طریق بیرونی از محیط وتحلیل تجزیه با خاص صنعت یک از کامل درك یک

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های پنج نیروی رقابتی  .آید دست به رقابتی گانه پنج مشخص

 کلیه پرسنل شرکت کیان. فاده از روش دلفی فازی استپورتر در شرکت کیان ایساتیس پارس با است

 میانی و عالی نفر جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند؛ مدیران 09به تعداد  پارس ایساتیس

ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه . بصورت گزینشی بعنوان نمونه انتخاب شده اند نفر 09 تعداد شرکت، به

 این در. ا میدانی بوده و از روش تحقیق کاربردی، توصیفی بهره گرفته شده استو شیوه گردآوری داده ه

های نیروهای پنج گانه پورتر با استفاده از تکنیک دلفی فازی و بررسی  برای شناسایی شاخص تحقیق

میانگین نظرات خبرگان و دستیابی به اجماع نظر انجام شده، که شاخص هایی در شرکت کیان ایساتیس 

قدرت چانه زنی خریدار، قدرت چانه زنی تأمین کنندگان، رقابت از )رای هر یک از نیروهای پورتر پارس ب

 . حاصل گردیده است( سوی کاالهای جایگزین، تهدید ورود رقبای جدید، رقابت بین فروشندگان رقیب
 

 پورتر، دلفی فازی رقابتی، نیروهای رقابتی استراتژی رقابت پذیری، :واژگان کلیدی
 

 

 

 
 
 
 



 

 مقدمه 

امروزه رقابت بین شرکت ها تنها معلول وجود رقبا نیست، بلکه رقابت در یک صنعت خاص، در اصول اقتصادی آن و نیروهای 

مشتریان، عرضه کنندگان مواد . رقابتی موجود در بازار ریشه دارد که فراتر از رقبا در سطحی متفاوت با آنان قرار می گیرد

و کاالهای جانشین همگی رقبایی هستند که ممکن است بر حسب نوع رشته صنعتی کم و بیش  اولیه، نورسیدگان بالقوه

 ؛ (1، 0831رحیم نیا و علوی ،)برجسته و فعال باشند 

 انتظار تازه وارد شرکت که دارد آن در موجود رقبای واکنش و ورود راه سر بر حاضر موانع به بستگی صنعت یک به ورود تهدید

پورتر، )آید  می پایین رقابتی نیروی این از ناشی تهدید باشد، زیاد صنعت یک به ورود موانع باشد، اگر داشته تواند می را آن

 به فقط بهبودها این. دهند را بهبود جویی رقابت که است هایی سازمان نیازمند المللی بین دربازارهای شدید رقابت(. 0831

 جویی رقابت واقع، در.دارند تأثیرمستقیم کل یک عنوان به صنعت ویی یکج رقابت روی بر بلکه رسانند، نمی نفع ها شرکت

 (. Sirikrai, & Tang., 2006)سازد  می منعکس را صنعت آن جویی رقابت خاص، صنعت یک در درون ها سازمان

 به شرکت یک های ضعف و ها قدرت با است که نوآورانه و پاسخگو بازاریابی راهبردهای داشتن گرو در ها شرکت موفقیت

 و اقتصاد شدن جهانی علت به اخیرا ها شرکت رقابتی قوت و قدرت تحلیل(. Cook.,1983,68)باشد  داشته مطابقت خوبی

 بالقوه فرد به منحصر بازار جهانی یک پیدایش و ظهور طریق از جهانی اقتصاد عرصة در المللی بین رقابت و تشدید بازارها،

 توجه جویی؛ رقابت بهبود برای استراتژی تدوین و توسعة نتیجه و در خدمات، و تمحصوال گسترش حال در طیف یک برای

 (.Oral.,1993)است  کرده جلب خود به کارها و کسب های استراتژی ها، سیاست و مشی در خط ای مالحظه قابل

 و تجزیه اگر. دارد ای ظهمالح قابل راهبرد، اثر تدوین در سازمان محیط که دارند نظر اتفاق موضوع این بر بیشتر محققان

( بیرون و درون) کالن محیط تحلیل و تجزیه به ابتدا سطح، دراین راهبرد برای تدوین شود انجام شرکت سطح در تحلیل

 اهداف این به رسیدن برای هایی راهبرد مرحلة بعد، در. کنند می تدوین را اهداف محیطی، ارزیابی از بعد. شود  می پرداخته

 شرکت متفاوت بر حاکم محیط با کار و کسب محیط آنگاه شود انجام کار، و کسب در سطح تحلیل و تجزیه گرا. شود  وضع می

جزنی )شود  می متفاوت شرکت سطح در شده راهبردهای مشتق با کار کسب و سطح به مرتبط راهبردهای بنابراین. بود خواهد

 (.6، 0833نواز،  و غریب

منظور  به و کویر صنعتی گروه سیاست های راستای در شهرستان یزد که در 0800 سال در پارس ایساتیس کیان شرکت

کشور  برق صنعت های حوزه در اجرایی فعالیتهای کویر و نیز توسعه گروه در برق دهکده ایجاد جهت در مؤثر برداشتن گامی

 و بازار و اشتغال سهم کویر، توسعه گروه بالقوه های ظرفیت کلیه از بیشتر شروع به فعالیت کرد؛ این شرکت با هدف استفاده

 و متوسط فشار تابلوهای ساخت لیسانس بودن از جمله توانمندی های این شرکت می توان به دارا .گردید آفرینی تأسیس کار

 مهم دستاوردهای از ایتالیا Tozziشرکت  تجهیزات کلیه فروش انحصاری عاملیت همچنین اشاره کرد؛( RMU) کمپکت

 .باشد می نیز Cesi شرکت از تست تایپ و گواهینامه آید، بعالوه این شرکت دارای می حساب به پارس اتیسایس کیان شرکت

 و است، بوده ها دهه برای مدیریت استراتژیک مختلف رویکردهای توجه کانون شرکت، / سازمان یک جویی از آنجا که رقابت

 ها آن استراتژی کنند، می عمل ها آن چگونه هستند، متفاوت ها شرکت مثال، چرا برای. دهد می پوشش را متعددی سواالت

 اجرای منظور به رقابتی صنعت نیروهای از توانند می و شرکت ها( Porter.,1991)شوند  می مدیریت ها آن و چگونه چیست

 یروهای پنجن مدل از هدفو از سوی دیگر؛ ( Enz.,2010)کنند  استفاده صنعت از خروج به تصمیم یا جدید های استراتژی

 نیروهای وتحلیل تجزیه طریق بیرونی از محیط وتحلیل تجزیه با خاص صنعت یک از کامل درك یک که است این پورتر گانه

 : در این پژوهش سعی شده است به سوال زیر پاسخ داده شود. (Porter,1985)آید  دست به رقابتی گانه پنج مشخص

 کدامند؟ رکت کیان ایساتیس پارسهای پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر ش شاخص
 



 

 ادبیات تحقیق

 رقابتی استراتژی

 در بنایی زیر عوامل این. بوده است صنایع در رقابت زیربنایی عوامل شناسایی برای غنی چارچوبی دهندة ارائه رقابتی استراتژی

 و می دهد نشان را آنها تکامل چگونگی و صنایع در بین موجود عمده های تفاوت مذکور چارچوب. می گیرند قرار گروه پنج

 را ابزارهایی رقابتی، استراتژی(. 0800پورتر، )یابند  دست فرد به منحصر به موفقیتی تا می کند کمک شرکت ها به طور همین

 عامل پنج به بستگی صنعت یک در رقابت ماهیت. دست می دهد به شرکتها و صنایع ناهمگنی میزان و توان شناخت برای

 :از رقابتی عبارتند عامل پنج این دارد، رقابتی اساسی

 بین در رقابت و کنندگان چانه زنی تأمین قدرت خریداران، چانه زنی قدرت جایگزینی، تهدید جدید، سرمایه گذاران ورود

 فراتر آن در افتاده جا بازیگران ازسطح به مراتب یک صنعت در رقابت که است واقعیت این منعکس کنندة موجود، رقبای

 صنعت یک در موجود بنگاه های برای رقبایی همگی بالقوه، و واردشوندگان جایگزین ها تأمین کنندگان، مشتریان،. رود می

حالت  این در را رقابت .باشند برخوردار پایینتری یا باالتر اهمیت از خاص، شرایط به بسته ممکن است که می شوند محسوب

 .(0800پورتر، )نامید  گسترده رقابت توان می

 صنعت از کافی آگاهی و دانش افزایش عملکرد، و رقابتی استراتژی توسعه برای باید خدماتی شرکت های که نمود بیان 0بارت

 موقعیت یک در قرارگیری منظور به توانند می کنند، درك را صنعت از نیروهای یک هر اثر شرکت ها که هنگامی. باشند داشته

 & Ormanidhi)دهند انجام تهاجمی یا تدافعی اقدامات( صنعت نیروهای سطتو شده اعمال فشار در مقابل) مناسب

Stringa.,2008.) 

 

 پذیری رقابت

و ( مثل منابع طبیعی)دارایی ها یا بصورت موهبتی است . رقابت پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرآیندها به وجود می آید

ا و فذآیندهایی که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مثل زیرساخت ه)یا ساخته شده به وسیله انسان است 

 (. 098-091، 0809خدامرادی و همکارانش،.( )مشتریان تبدیل می کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت پذیری می شوند

 :از است عبارت پذیری رقابت است معتقد( 0006)توسعه  و اقتصادی همکاری سازمان

 مختلف سطوح و کند جذب جهانی را بازارهای تقاضای بتواند آزاد، بازار شرایط در که کشور خدمات و االک تولید از سطحی»

 در مذکور سازمان. دهد افزایش بلندمدت در را واقعی شهروندان درآمد طریق این از حال، عین در و کند برآورده را تقاضا این

 خدمات و کاال تولید می تواند به کشور یک که است باز بازار وضعیت از ای درجه پذیری رقابت »: می کند بیان دیگر تعریف

. «دهد افزایش را خود داخلی واقعی می تواند درآمد همزمان می کند و حس خود کنار را خارجی حالی که رقبای در بپردازد،

 (.019، 0809جانی، )

ضای رقابتی ایجاد می کند و در نهایت به ارتقای سطح افزایش توان رقابتی یا رقابتی یا رقابت پذیری سازمان ها در جامعه ف

 (.091، 0809خدامرادی و همکارانش،)شود رقابت پذیری ملی ختم می

 

 مزیت رقابتی

به . مزیت رقابتی به مفهوم ویژگی ها و منابعی است که یک سازمان را قادر می سازد در یک صنعت از سایر رقبا پیشی بگیرد

تمایز یک شرکت در یک یا چند عامل است که به شرکت اجازه خدمت رسانی بهتر و ایجاد ارزش عبارت دیگر، مزیت رقابتی 

بمنظور دستیابی به مزیت رقابتی، شرکت باید توانایی ارائه . بیشتر برای مشتری و در نتیجه عملکرد بهتر نسبت به رقبا می دهد

                                                           
1
 Burth 



 

بسیاری از شرکت های برخوردار از . بازار هدف را تأمین کندپیشنهاداتی را داشته باشد که بتواند بهتر از دیگران نیازهای 

موقعیت رقابتی مناسبف به دلیل عدم توانایی در حفظ مزیت رقابتی خود، بازارشان را از دست داده و برخی حتی از صحنه 

 (.091، 0809خدامرادی و همکارانش،)خارج می شوند 

 

 رقابتی مزیت در پورتر نظریه

 که شد ادبیات اقتصادی وارد رایج دیدگاه خأل پرکردن هدف با 0039 دهه اواخر از الملل بین رتتجا نظریات جدید موج

 اصالحات به تنها که حوزه این سازترین نظریات جریان جمله از. می طلبد را مستقلی مجال نظریات این از یک هر بررسی

 نام رقابتی مزیت نظریه دهد، ارائه جهانی تجارت روندهای تبیین جامع برای متفاوت مبنایی تا نمود تالش و نکرده اکتفا جزئی

 برجای را تأثیر مهمترین ، «  ملت ها رقابتی مزیت »نظریه، با کتاب عنوان این بنیانگذار 0009 سال پورتر در مایکل. دارد

 (.36، 0831خاندوزی،)گذاشت 

 رقابتی پورتر نیروهای 

 در که است جهان در اقتصاد نظریه پردازان از برجستهترین و هاروارد دانشگاه رد اقتصاد مدرسین از یکی پورتر مایکل پروفسور

کرده  تحقیق کاری محیط و رقابت بین رابطة و اجتماع و رقابت بین رابطة بین المللی، رقابت رقابت، استراتژی زمینه های

 و و فرصت ها صنعت بلندمدت ذابیتج میزان که است مشهور پورتر نیروی پنج به نام وی نظریات از مهمترین یکی .است

 فرآیند در صنعت ساختار تحلیل مهم برای ابزار یک به عنوان و می نماید تعیین را شرکت یک رقابتی محیط در تهدیدهای

 ربط بدشانسی به یا و تصادف به نمی توان را صنعت یک در است شدت رقابت معتقد پورتر. گردد می استفاده استراتژی تدوین

می باشد  موجود رقبای عملکرد از فراتر و دارد آن اقتصاد پایه ای ساختار در صنعت ریشه یک در رقابت هبلک داد،

 (.0831پورتر،)

 در رقابتی تعامل ماهیت می کند و تعیین را صنعت ساختار امروزه است، رقابتی نیروی پنج هر پیامد که صنعت یک در رقابت

 و جذابیت میزان و است صنعت ساختار دهندة تشکیل باهم که متقابل رقابتی اینیروه این. می دهد شکل را صنعت یک درون

 (  موجود رقبای بین رقابت(0 (0831پورتر، : )از عبارتند کنند، می تعیین را صنعت یک و بلندمدت در میان مدت سودآوری

 تهدید( 1خریداران  زنی چانه قدرت( 1 عرضه کنندگان(کنندگان  زنی تأمین چانه قدرت( 8( واردین تازه( بالقوه رقبای تهدید

 جانشین محصوالت

 و کند می تعیین را صنعت یک نیروهای رقابتی، سودآوری یا نیرو و قویترین است متفاوت مختلف صنایع در نیروها این ترکیب

دی زاده و حمی)شود  دیده نمی آشکار نیروی قویترین همیشه اما شوند، بدل می استراتژی تنظیم در عنصر مهمترین به

 ( 1، 0800همکارانش، 

 

. از این نیرو ، بعنوان هم چشمی بین شرکت های رقیب نیز نام بررده انرد  : رکت های موجود در صنعتشرقابت در میان  -1

از مهمترین اثراتی که باعر  افرزایش رقابرت     (.David.,1997)این نیرو در میان دیگر نیروها دارای بیشترین قدرت می باشد 

های موجود در یک صنعت می شود عبارت است از، رشد آهسته صنعتی، باال بودن هزینه های ثابرت، فقردان تنروع    بین شرکت 

 (.A'arabi.,2008)محصوالت، باالبودن تعداد رقیبان و باال بودن موانع برای خروج 

ده از تاکتیک هایی نظیر رقابرت  رقابت بین رقبای موجود شبیه تالش برای دستیابی به جایگاهی است که معموالً از طریق استفا

رقابت شدید نتیجه تعردادی از عوامرل سراختاری اسرت کره بررهم ترأثیر        . صورت می گیرد... تبلیغاتی و بر سر قیمت، مبارزات 

 (.091، 0809خدامرادی و همکارانش،: )این عوامل عبارتند از. متقابل دارند

                                                           
2
The Competitive Advantage of  Nations 



 

بعضری  . ، احتمال وجود شرکت های تک رو و خودمحرور باالسرت  وقتی تعداد شرکت ها زیاد است (:هم سطح)رقبای متقابل 

 .شرکت ها ممکن است از روی عادت بر این باور باشند که می توانند بدون آن که مورد توجه قرار گیرند اقداماتی انجام دهند

یل بره برازی   رشد کند صنعت باع  می شود که رقابت برای شرکت هایی که به دنبال توسعه هسرتند، تبرد   :رشد کند صنعت

 .سهم بری از بازار شود

در جاهایی که محصوالت یا خدمات به عنوان کاال یا شبه کاال تلقی می شود انتخراب توسرط    :نبود تمایز یا هزینه های تغییر

 .مشتری بیش تر بر پایه قیمت و خدمات می شود

افرزایش ظرفیرت   . ید به اندازه های باال افزایش یابددر جاهایی که مقیاس الزام می کند، ظرفیت با: افزایش ظرفیت در اندازه باال

می تواند بر تعادل بین عرضه و تقاضا تأثیر منفی داشته باشد به ویژه وقتی که خظرر افرزایش تجمیعری ظرفیرت هرای اضرافی       

 .محتمل است

اهرداف متفراوتی را   رقابت کنندگان مختلف از نظر استراتژی منشأ و نحوه ارتباط شان برا شررکت هرای مرادر،      :رقبای مختلف

 .دنبال می کنند و برای شیوه رقابت خود استراتژی های مختلفی اتخاذ می کنند

اگر تعدادی از شرکت ها سهم باالیی در موقعیت صنعت داشته باشند رقابت در صنعت بی ثبرات ترر   : سهم استراتژیک از صنعت

 .خواهد بود

تژیک و عاطفی اند که به دوام رقابت بین شرکت هرا کمرک مری کننرد،     موانع خروج عواملی اقتصادی، استرا :موانع خروج باال

منابع و عوامل اصلی موانع خرروج عبارتنرد   . هرچند ممکن است بازدهی سرمایه گذاری این شرکت ها اندك و حتی منفی باشد

 .دولتی و اجتماعیدارایی های تخصص، هزینه های ثابت خروج، روابط درونی استراتژیک، موانع عاطفی، محدودیت های : از

 

 منرابع  و برازار  سرهم  گررفتن  به تمایل جدید، های صنعت ظرفیت یک به وارد تازه رقبای: تهدید ورود رقبای تازه وارد -2

توانند بره   میهر چقدر رقبای جدید راحت تر بتوانند وارد یک صنعت شوند،  (.Enz.,2010)آورند می همراه به خود با را جدید

نیروهایی که از ورود رقبای ترازه وارد جلروگیری مری کننرد و باعر       . (0800پورتر، )ت ها و سود شوندراحتی باع  کاهش قیم

حفط رقبای کنونی می شوند را موانع ورود می گویند که بعضی از انها عبارتند از صررفه جرویی بره مقیراس، براال برودن سرطح        

باالی خروج، فقردان دسترسری بره کانرال هرای توزیرع،        سرمایه گذاری تجهیزات،باال بودن سطوح تنوع محصوالت، هزینه های

رقبای تازه وارد به یک صنعت، ظرفیت هرای جدیرد، تمایرل بره گررفتن      (.  A'arabi.,2008)قوانین دولتی و فقدان تمهیدات 

 . (096، 0809خدامرادی و همکارانش،)سهم از بازار و منابع جدید را با خود به همراه می آورند

شش منبع اصلی . صنعت به موانع حاضر بر سر راه ورود به آن و واکنش رقبای شرکت تازه وارد بستگی داردتهدید ورود به یک 

، 0809خدامرادی و همکرارانش، )برای موانع ورود وجود دارد که تغییرات آن ها روی این مدل پورتر تأثیرات متفاوتی می گذارد

 هرای  نیازمندی محصول، ، تمایز(مقیاس به جویی صرفه) مقیاس های جویی صرفه: از اند عبارت ورود موانع ترین شایع (.096

دولرت   و سیاسرت  توزیرع  هرای  کانرال  بره  دسترسری  انردازی،  راه هرای  هزینه ،(نیاز مورد گذاری های سرمایه) گذاری سرمایه

(Botten & McManus., 1999 .) 

مزیرت  . زایش حجم مطلق تولید در واحد زمران عبارت از کاهش متوسط هزینه تولید یک محصول به موازات اف :مزیت مقیاس

مقیاس با فشار به شرکت تازه وارد آن را مجبور می سازد که یا برای ورود در سطح محدود وارد شده و تاوان هزینه های براالی  

 .تولید را بپردازد که هر دو گزینه ناخوشایند هستند

های تثبیت شده در بازار، نشان تجاری شناخته شده داشته و منظور از تمایز محصوالت این است که شرکت  :تمایز محصوالت

 . اعتماد مشتری را جلب کرده اند که این امر ریشه در تبلیغات گذشته، خدمات به مشتریان و تنوع محصوالت دارد



 

به ویرژه  . ی کندنیاز به حجم زیادی از منابع مالی برای سرمایه گذاری جهت رقابت، نوعی مانع برای ورود ایجاد م :سرمایه بری

 .زمانی که سرمایه برای تبلیغات یا ریسک باال و غیرقابل برگشت یا تحقیق و توسعه الزم باشد

این همان هزینه های پیشین است که خریدار به جای این که از یک تأمین کننده خراص خریرد کنرد هرر      :هزینه های تغییر

 .بدین صورت باید هزینه های اضافی بپردازد دفعه کاالی مورد نیازش را تأمین کننده جدیدی می خرد و

هر چه کانال های عمده فروشی یا خرده فروشی یک کاال محردودتر باشرد و هرر چره رقبرای       :دسترسی به کانال های توزیع

 .ورود به صنعت طبعاً دشوارتر می شودموجود بر این محدودیت بیش تر بیفزایند، 

فنراوری  : هزینه ها از چند جنبه برای ورود رقبای جدیرد مطررح مری شروند    این  :خسارت های هزینه ای مستقل از مقیاس

 .انحصاری تولید، دسترسی مطلوب به مواد اولیه، موقعیت مکانی مناسب، یارانه دولت، منحنی یادگیری

، دولت می تواند از طریق اعمال کنترل در اعطای مجوز و وضع محدودیت هایی برای دسترسی بره مرواد خرام   : سیاست دولت

 (.096، 0809خدامرادی و همکارانش،. )ورود به صنایع را محدود یا کامالً مسدود کند

 

رقبرای غیرمسرتقیم نیرز نرام بررده انرد        ایرن نروع تهدیرد را بره عنروان      :تهدید ورود محصوالت و خدمات جاایززین  -3

(A'arabi.,2008  .)بره شردت   ( متعلق به صنایع دیگر) در بسیاری از صنایع، شرکت ها با تولید کنندگان محصوالت جایگزین

در صحنه ای . اگر قیمت مناسبی محصوالت جایگزین و هزینه های مربوط به تهیه این محصوالت کاهش یابد. در رقابت هستند

پرس  (. David,1997)که محصوالت جایگزین وجود دارند، رقابت شدت می یابد و بر فشارهای ناشی از رقابت افزوده می شود 

 (. A'arabi.,2008)که جانشین های نزدیک می توانند تعیین کننده قیمت باشند  می توان گفت

. گسترده ای با صنایعی که محصوالت جایگزین تولید می کنند در رقابرت هسرتند  تمامی شرکت های موجود در یک صنعت در 

برای محصوالت خرود بگذارنرد،    محصوالت جایگزین با ایجاد سقفی برای قیمت هایی که شرکت ها می توانند با هدف سوداوری

هرچه قیمت کاالهای جایگزین مناسب تر باشد، محدودیت های ایجاد شرده در سرود   . بازدهی بالقوه صنعت را محدود می کنند

شناسایی محصوالت جایگزین موضوعی اسرت کره   . (0830شفیعی نیک آبادی و جلیلی بوالحسنی، )صنعت پایدارتر خواهد بود 

خردامرادی و همکرارانش   )رای دیگر محصوالتی است که عملکردی مشابه عملکرد محصول صنعت دارنرد  نیازمند جست و جو ب

،0809 ،091.) 

 

تأمین کنندگان هر چه قدرت بیشتری داشته باشند مری تواننرد سروداوری صرنعت را      :قدرت چانه زنی تأمین کنندگان -4

قدرت هر تأمین کننرده  . ایش هزینه را از طریق قیمت جبران کندتحت تأثیر و فشار قرار داده به طوری که ان صنعت نتواند افز

با اهمیت، به تعداد ویژگی های موقعیت بازار مربوط و اهمیت نسبی خرید یا فروش آنها به صنعت در مقایسه با کل فعالیت آنها 

کننده، تشابه محدود با وجود مواردی همچون وجود تعداد محدودی تأمین (. Pearce & Robinson., 2007)بسستگی دارد

جنس و خدمات، عدم وابستگی تأمین کنندگان به افزایش فروش، اطمینان تأمین کننده به نیاز تولید کننرده بره آنهرا و نحروه     

 (.  A'arabi.,2008)عملکرد ممتاز تأمین کننده می توان قدرت چانه زنی تأمین کننده را در محیط یک صنعت افزایش داد 

 

 دارنرد  سرعی  همرواره  و کننرد  مری  رقابرت  صنعت با کاهش قیمت جهت تالش با خریداران: ریدارانقدرت چانه زنی خ -1

 آنهرا ممکرن   .کنند دریافت را بیشتری خدمات حتی یا باشد برخوردار بهتری و باالتر از کیفیت کنند می دریافت که محصولی

 ارائه و وفاداری های برنامه خلق طریق از را دارانقدرت خری ها شرکت از بسیاری .برانگیزند هم علیه را رقیب های شرکت است

یکی از نیروهای محیطی در صنعت، قدرت چانره زنری    (. Crook et al., 2003) کنند می خنثی -متمایز خدمات/ محصوالت

خروردار  منظور موقعیتی است که بنا به هر دلیلی، مشتری در قبال فروشنده از قردرت براالیی بر   (.0800پورتر، ) خریداران است



 

تعداد مشتریان محردود،  : یر حاکم باشد مشتری ها قدرت چانه زنی بیشتری خواهند داشت که عبارتند اززاگر شرایط . می باشد

حجم زیاد خرید، کسب سریع و راحت اطالعات در مورد میزان تقاضا و هزینه فروش صنعت، قدرت خریدار در تغییر در انتخاب 

  (.  A'arabi.,2008) اندارد و تعداد عرضه کننده زیادتأمین کننده، وجود محصوالت است
 

 پورتر نیروهای رقابتیمدل 

(. 66،  080خورشید و صمد، )است  جویی تحلیل رقابت برای شده شناخته های چارچوب از یکی پورتر، رقابتی نیروهای مدل

 نیرروی  پنج مدل، این. است رفته کار به ها آن رقابتی افزایش حاشیه منظور به ها شرکت رقابتی های استراتژی توسعة برای و

 یرا  تهدید محصوالت ،)خریداران( مشتریان زنی چانه قدرت کنندگان، تأمین زنی چانه قدرت رقبای جدید، ورود تهدید رقابتی

 را شرکت یک رقابتی موقعیت توانند می که کند می را طرح  صنعت در موجود های شرکت میان در رقابت جایگزین، خدمات

 . خطر بیندازند به خاص صنعت ریکد

 
 پنج نیروی رقابتی پورتر -0شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.66،  080خورشید و صمد، : )منبع

 
 وش دلفیر

تبدیل می شوند و  8روشی است که در آن داده های ذهنی افراد خبره با استفاده از تحلیل های آماری به داده های تقریباً عینی

ایرن روش را مری تروان بررای تعردادی از      . می گردد( رسیدن به یک نقطه با ثبات )تصمیم گیری این روش منجر به اجماع در 

 ( .0831آذر وفرجی، )مسایل مرتبط با پیش بینی و تصمیم گیری کورد استفاده قرار داد 
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 -Quasi-objective 

 رقبای صنعت

 

 شدت رقابت بین رقبای موجود

تهدید رقبا
ی 

جدید
 

قدرت چانه زنی 

 مشتریان

 

قدرت چانه زنی 

 تأمین کنندگان

تهدید ورود 

ی جایگزین
 کاالها

 رقبای جدید

 مشتریان تأمین کنندگان

 جایگزین ها



 

 روش دلفی فازی

و تحلیل آن با  استفاده از تکنیرک   روش دلفی فازی، اخذ اطالعات الزم در روش دلفی از خبرگان در قالب زبان طبیعی و تجزیه

 .های فازی است

این افراد با عنوان . روش دلفی با مشارکت افرادی انجام می پذیرد که در موضوع پژوهش دارای دانش و تخصص باشند: خبرگان

 .هستندعالی و میانی خبرگان در این پژوهش، مدیران . (0831، و همکاران مشایخی)پانل دلفی شناخته می شوند 

 

 روش تحقیق

مدیران صنعت برق بخصوص مدیران شرکت کیران ایسراتیس پرارس    روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آنرا 

بوده، به دلیل گردآوری داده هرا در  « یکاربرد»از نوع کنند،  جهت شناسایی عوامل رقابتی و موقعیت رقابتی شرکت استفاده می

همچنین از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیرآزمایشی . باشد تحقیقات مقطعی می یک مقطع زمانی، پژوهش از نوع

تحقیق حاضر، در زمره ی تحقیقات مرتبط برا موقعیرت   . و در دسته بندی تحقیقات غیرآزمایشی از نوع تحقیقات توصیفی است

 .رقابتی شرکت است

 توزیرع،  طراحی،تدوین ادبیات تحقیق، شهرستان یزد بوده است که   قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت کیان ایساتیس پارس در

 کلیره پرسرنل شررکت کیران     .انجام گرفتره اسرت   0801در بهار و تابستان سال  تحقیق های دادهجمع آوری و تجزیه و تحلیل 

 مباح  با آشنایی بخاطر شرکت میانی و عالی نفر جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند؛ مدیران 09به تعداد  پارس ایساتیس

 .اند شده گرفته نظر در نفر 09 تعداد به نمونه، عنوان به پرسشنامه

 میدانی می باشد پرسشنامه بوده اسرت کره پرسشرنامه    تحقیقات تحقیق که از نوع این در ها داده گردآوری های روش مهمترین

 .ته شده استپورتردر نظر گرف رقابتی نیروی پنج های شاخص شناسایی جهت فازی دلفی

 تحلیل تکنیک اعتبار به وابسته زیادی ی اندازه تا پردازد، می ها شاخص مولفه ها و  زوجی مقایسه به مدل طبق که پژوهش پرسشنامه اعتبار

 استاد های مشورت و نظرات از پرسشنامه، و معیارها روایی مورد در بیشتر اطمینان کسب منظور به این بر عالوه. باشد می فازی سلسله مراتبی

 اعمال منظور به ،مدیران شرکت پیشنهادهای از پرسشنامه چارچوب بودن گویا از اطمینان منظور به همچنین ؛گردید استفاده مشاور و راهنما

 . ه استشد استفاده پرسشنامه روی نهایی تغییرات

 

 های تجزیه و تحلیل داده ها روش

شرده اسرت،    اسرتفاده  تحقیرق  اهرداف  به دستیابی فازی برای محیط در ارهمعی چند گیری تصمیم ی ها تکنیک از تحقیق این در

های نیروهای پنج گانه پورتر با استفاده از تکنیرک دلفری فرازی و بررسری میرانگین نظررات خبرگران و         یعنی شناسایی شاخص

 .دستیابی به اجماع نظر انجام گرفته است

 

 فازیدلفی جمع آوری داده های حاصل از پرسشنامه  :گام اول

و اگر به گزینه ها بر اسراس ذهنیرت   دارند بنابراین ذهنیت های متفاوتی  ،از آنجا که خبرگان دارای خصوصیات متفاوت هستند

خبرگران برا    ولی با تعریف دامنه متغیرهرای کیفری،  ، باشد می های متفاوت پاسخ داده شود، تجزیه و تحلیل متغیرها فاقد ارزش

  در شرکل  لذا متغیرهای کیفی به صورت اعداد فازی مثلثی، ؛ (0831،فرجی وآذر) واهنددادها پاسخ خ ذهنیت یکسان به سوال

 .انده تعریف شد

 

 



 

 اعداد مثلثی فازی -2شکل

               

  µÃ (x)                                                                                     

                                    l 

 

 
                                               l           M             U 

 

 سه سطح از متغیرهای زبانشناسی -3شکل 
 

µÃ )x) 

 زیاد            متوسط                 کم                                                  

 

0                .25             .5              .75              1                                 x 

 
 شمارش پاسخ های پرسشنامه  :گام دوم

و نتایج حاصل از بررسی این پرسشنامه ها در  داده های پرسشنامه با استفاده از اعداد فازی گام قبل، وارد اکسل گردید

 .آمده است - جدول

 
 های پرسشنامه اول تایج حاصل از شمارش پاسخن -2جدول

 نتایج شمارش قدرت چانه زنی خریدار -

 زیاد متوسط کم

 0 1 1 اهمیت مشتری 0

-  1 1 شهرت مشتری   

-  1 1 امکان ادغام رو به عقب برای مشتری 8

 0 1 1 اهمیت شهرت برند شرکت از نظر مشتری 1

 3     تعداد مشتریان  1

 1 1   تغییر شرکت کیان ایساتیس به سایر رقبایش هزینه های 6

 3 - 1 حجم خرید مشتری 1

 3     اهمیت مشتریان برای شرکت  3



 

 1 - 1 روند رشد تقاضای مشتریان 0

 6 6 - دسترسی مشتریان به اطالعات 09

 1 1 - ارائه محصول خاص توسط شرکت  00

 3 1 - برنده -عیت برنده همکاری بین شرکت و مشتری جهت دستیابی به موق  0

 زیاد متوسط کم قدرت چانه زنی تأمین کنندگان -

   1 6 تعداد تأمین کنندگان  0

-  1 1 میزان عرضه وارده ها توسط تامین کننده  

 0 1 6  وجود وارده های جایگزین 8

 0 8 3 تأثیر وارده ها بر روی هزینه تولید شرکت 1

 0 8 3 شرکت تأثیر وارده ها بر روی تمایز 1

-  1 1 هزینه تغییر تأمین کننده برای شرکت 6

 0 8 3 برتری منبع ورودی یک تامین کننده نسبت به سایر تامین کنندگان 1

 0 1 1 برنده -همکاری بین شرکت و تامین کننده جهت دستیابی به موقعیت برنده  3

 3     ها وارده تمایز وجه  0

 1 1   خط مشی دولت 09

 3-  1 ش عرضه مواد و قطعات توسط تأمین کنندهکاه 00

یک منبع ورودی از یک تأمین کننده خاص بخش مهمی از فرآیند تولید شرکت کیان    0

 .باشد

    3 

 1-  1 وجود تعداد محدود تأمین کننده برای یک ورودی خاص 08

 6 6-  امکان ادغام رو به جلو برای تأمین کنندگان 01

 8 3 0 جایگزین مناسب برای بعضی از منابع ورودیوجود محصوالت  01

 زیاد متوسط کم رقابت از سوی کاالهای جایززین -

 6 1   سهولت جایگزینی محصوالت 0

   8 1 ظهور محصوالت جایگزین جدید  

 1 1-  قیمت گذاری  محصوالت جایگزین  8

 6 1   عملکرد کیفی محصوالت جایگزین 1

 0 1 1 صوالت شرکت کیان ایساتیس با محصوالت سایر رقبا جایگزینی کم هزینه مح 1

   1 6 وجود قیمت باالی محصوالت جایگزین 6

 1 8   سودآوری تولیدکنندگان محصوالت جایگزین 1

 0 1 6 توانمندی تولبدکنندگان محصوالت جایگزین 3

 زیاد متوسط کم تهدید ورود رقبای جدید -

-  1 . (تجربه)منحنی یادگیری  0

-  1 1 میزان تمایز   

 3 1-  سیاست های دولت  8

 6 1   وجود شرکت های بزرگ و توانمند نامزد ورود 1

-  1 1 سهل بودن عبور از موانع  ورود  1

 1 8   تالش اعضای فعلی صنعت برای ورود به مناطق جغرافیایی جدید 6

 3 1-  انتظار کسب سود برای شرکت های تازه وارد 1

 6 6-  روند رشد تقاضای خریداران 3

 0 8-  مقابله اعضای فعلی صنعت با ورود شرکت های تازه وارد 0

 3 8 0 سودآوری اعضای فعلی صنعت 09

 0 8 3 چشم انداز آتی صنعت 00



 

 زیاد متوسط کم رقابت بین شرکت های رقیب -

 6 1   تالش شرکت و رقبایش برای بهبود جایگاه خود در بازار 0

 6 1   روند رشد تقاضای خریداران  

 1 1-  وجود مازاد ظرفیت برای شرکت و رقبایش 8

 1 1 0 تعداد رقبا  1

 3 1-  میزان توانمندی رقابتی شرکت و رقبایش 1

   1 6 تمایز ضعیف کاالهای فروشندگان رقیب 6

   8 1 هزینه پایین خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری دیگر  1

-  1 1 خریداری رقبای ضعیف توسط شرکت های بیرون صنعت  3

 1 8   وفاداری خریدار به یک شرکت خاص 0

 1   6 هزینه خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری رقیب 09

 8 8 6 تعداد محدود رقبا 00

 

 محاسبه میانگین نظرات خبرگان در مورد پرسشنامه  :گام سوم

 .آمده است -8میانگین نظر هر فرد خبره محاسبه و در جدول  - بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 
 

 

 میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از پرسشنامه اول -8جدول

 میانزین قدرت چانه زنی خریدار -

 .(1 0و.811و.1 6) اهمیت مشتری 0

 .(011388و.801388و.611388) شهرت مشتری   

 .(091061و.811061و.691061) امکان ادغام رو به عقب برای مشتری 8

 .(1 0و.811و.1 6) اهمیت شهرت برند شرکت از نظر مشتری 1

 .(811و.1 6و.311) تعداد مشتریان  1

 .(1 80و.1 16و.1 30) هزینه های تغییر شرکت کیان ایساتیس به سایر رقبایش 6

 .(888888و.138888و.388888) حجم خرید مشتری 1

 .(811و .1 6و.311) اهمیت مشتریان برای شرکت  3

 .(00661 و.110661و.100661) روند رشد تقاضای مشتریان 0

 .(811و .1 6و.311) دسترسی مشتریان به اطالعات 09

 .(811061و.691061و.311061) ارائه محصول خاص توسط شرکت  00

 .(106661و.666661و.006661) برنده -همکاری بین شرکت و مشتری جهت دستیابی به موقعیت برنده   0

 میانزین قدرت چانه زنی تأمین کنندگان   -

 .(066661و.106661و.6666661) تعداد تأمین کنندگان  0

 (.091061و.811061و.691061) میزان عرضه وارده ها توسط تامین کننده  

 .(011388و.801388و.611388)  وجود وارده های جایگزین 8

 .(091061و.811061و.691061) تأثیر وارده ها بر روی هزینه تولید شرکت 1

 .(091061و.811061و.691061) تأثیر وارده ها بر روی تمایز شرکت 1

 .(086861و.836861و.686861) هزینه تغییر تأمین کننده برای شرکت 6

 .(091061و.811061و.691061) منبع ورودی یک تامین کننده نسبت به سایر تامین کنندگان برتری 1

 .(1 0و.811و.1 6) برنده -همکاری بین شرکت و تامین کننده جهت دستیابی به موقعیت برنده  3

 .(811و.1 6و.311) ها وارده تمایز وجه  0

 .(1 80و.1 16و.1 30) خط مشی دولت 09



 

 .(888888و.138888و.388888) مواد و قطعات توسط تأمین کنندهکاهش عرضه  00

 .(811و .1 6و.311) .یک منبع ورودی از یک تأمین کننده خاص بخش مهمی از فرآیند تولید شرکت کیان باشد   0

 .(00661 و.110661و.100661) وجود تعداد محدود تأمین کننده برای یک ورودی خاص 08

 .(811و .1 6و.311) لو برای تأمین کنندگانامکان ادغام رو به ج 01

 .(00661 و.110661و.100661) وجود محصوالت جایگزین مناسب برای بعضی از منابع ورودی 01

 میانزین رقابت از سوی کاالهای جایززین -

 .(888888و.138888و.388888) سهولت جایگزینی محصوالت 0

 .(011388و.801388و.611388) ظهور محصوالت جایگزین جدید  

 .(801388و.611388و.301388) قیمت گذاری  محصوالت جایگزین  8

 .(888888و.138888و.388888) عملکرد کیفی محصوالت جایگزین 1

 .(1 0و.811و.1 6) جایگزینی کم هزینه محصوالت شرکت کیان ایساتیس با محصوالت سایر رقبا  1

 .(066661و.106661و.666661) وجود قیمت باالی محصوالت جایگزین 6

 .(888888و.138888و.388888) سودآوری تولیدکنندگان محصوالت جایگزین 1

 .(811061و.691061و.311061) توانمندی تولبدکنندگان محصوالت جایگزین 3

 میانزین تهدید ورود رقبای جدید -

 .(801388و.611388و.301388) (تجربه)منحنی یادگیری  0

 .(091061و.811061و.691061) میزان تمایز   

 .(106661و.666661و.006661) سیاست های دولت  8

 .(888888و.138888و.388888) وجود شرکت های بزرگ و توانمند نامزد ورود 1

 .(091061و.811061و.691061) سهل بودن عبور از موانع  ورود  1

 .(811061و.691061و.311061) تالش اعضای فعلی صنعت برای ورود به مناطق جغرافیایی جدید 6

 .(106661و.666661و.006661) انتظار کسب سود برای شرکت های تازه وارد 1

 .(811و.1 6و.311) روند رشد تقاضای خریداران 3

 .(611و.6311و.0811) مقابله اعضای فعلی صنعت با ورود شرکت های تازه وارد 0

 .(801388و.611388و.301388) سودآوری اعضای فعلی صنعت 09

 .(1811و.6311و.0811) چشم انداز آتی صنعت 00

 میانزین رقابت بین فروشندگان رقیب -

 .(888888و.138888و.388888) تالش شرکت و رقبایش برای بهبود جایگاه خود در بازار 0

 .(888888و.138888و.388888) روند رشد تقاضای خریداران  

 .(801388و.611388و.301388) وجود مازاد ظرفیت برای شرکت و رقبایش 8

 .(811و.1 6و.311) تعداد رقبا  1

 .(106661و.666661و.006661) میزان توانمندی رقابتی شرکت و رقبایش 1

 .(066661و.106661و.666661) تمایز ضعیف کاالهای فروشندگان رقیب 6

 .(011388و.801388و.611388) هزینه پایین خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری دیگر  1

 .(091061و.811061و.691061) خریداری رقبای ضعیف توسط شرکت های بیرون صنعت  3

 .(811061و.691061و.311061) وفاداری خریدار به یک شرکت خاص 0

 .(93888 و.11888و.193888) هزینه خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری رقیب 09

 .(0311و.1811و.6311) اتعداد محدود رقب 00

 

 

 

 با توجه به میانگین نظرات خبرگان در پرسشنامه اول و پاسخ هر خبره به پرسشنامه اول دومتهیه پرسشنامه  :گام چهارم



 

شد ترا نظرر خرود را اعرالم کننرد       خبرگان با میانگین در پرسشنامه ای تنظیم شده و دوباره از آنان درخواست اختالف نظر

 .آمده است -1 نتایج حاصل از پرسشنامه دوم در جدول
 

 های پرسشنامه دوم نتایج حاصل از شمارش پاسخ -1 جدول
 نتایج شمارش قدرت چانه زنی خریدار -

 زیاد متوسط کم

 - 1 3 اهمیت مشتری 0

 - 8 0 شهرت مشتری   

 -   09 یامکان ادغام رو به عقب برای مشتر 8

 - 0 00 اهمیت شهرت برند شرکت از نظر مشتری 1

 00 0 - تعداد مشتریان  1

   09 - هزینه های تغییر شرکت کیان ایساتیس به سایر رقبایش 6

 8 0 - حجم خرید مشتری 1

 1 1 - اهمیت مشتریان برای شرکت  3

 0 00 - روند رشد تقاضای مشتریان 0

 3 1 - اتدسترسی مشتریان به اطالع 09

 8 0 - ارائه محصول خاص توسط شرکت  00

 00 0 - برنده -همکاری بین شرکت و مشتری جهت دستیابی به موقعیت برنده   0

 زیاد متوسط کم قدرت چانه زنی تأمین کنندگان -

-  6 6 تعداد تأمین کنندگان  0

-  0 00 میزان عرضه وارده ها توسط تامین کننده  

-  1 3  جایگزین وجود وارده های 8

-  0 00 تأثیر وارده ها بر روی هزینه تولید شرکت 1

-    09 تأثیر وارده ها بر روی تمایز شرکت 1

-  8 0 هزینه تغییر تأمین کننده برای شرکت 6

- -   0 برتری منبع ورودی یک تامین کننده نسبت به سایر تامین کنندگان 1

-  0 00 برنده -دستیابی به موقعیت برنده  همکاری بین شرکت و تامین کننده جهت 3

 00 0-  ها وارده تمایز وجه  0

   09-  خط مشی دولت 09

 8 0-  کاهش عرضه مواد و قطعات توسط تأمین کننده 00

 1 1-  .یک منبع ورودی از یک تأمین کننده خاص بخش مهمی از فرآیند تولید شرکت کیان باشد   0

 0 00-  ن کننده برای یک ورودی خاصوجود تعداد محدود تأمی 08

 3 1-  امکان ادغام رو به جلو برای تأمین کنندگان 01

   09-  وجود محصوالت جایگزین مناسب برای بعضی از منابع ورودی 01

 زیاد متوسط کم رقابت از سوی کاالهای جایززین -

 09  -  سهولت جایگزینی محصوالت 0

-    09 ظهور محصوالت جایگزین جدید  

 09  -  قیمت گذاری  محصوالت جایگزین  8

 09  -  عملکرد کیفی محصوالت جایگزین 1

-  0 00 جایگزینی کم هزینه محصوالت شرکت کیان ایساتیس با محصوالت سایر رقبا  1

-  8 0 وجود قیمت باالی محصوالت جایگزین 6



 

 09  -  سودآوری تولیدکنندگان محصوالت جایگزین 1

 09  -  دی تولبدکنندگان محصوالت جایگزینتوانمن 3

 زیاد متوسط کم تهدید ورود رقبای جدید -

 0 8-  (تجربه)منحنی یادگیری  0

-  8 0 میزان تمایز   

 09  -  سیاست های دولت  8

 3     وجود شرکت های بزرگ و توانمند نامزد ورود 1

-  8 0 سهل بودن عبور از موانع  ورود  1

 0 8-  ای فعلی صنعت برای ورود به مناطق جغرافیایی جدیدتالش اعض 6

 09  -  انتظار کسب سود برای شرکت های تازه وارد 1

 0 8-  روند رشد تقاضای خریداران 3

  0- -  مقابله اعضای فعلی صنعت با ورود شرکت های تازه وارد 0

 09  -  سودآوری اعضای فعلی صنعت 09

 09  -  چشم انداز آتی صنعت 00

 زیاد متوسط کم رقابت بین شرکت های رقیب -

 0 8-  تالش شرکت و رقبایش برای بهبود جایگاه خود در بازار 0

 0 8-  روند رشد تقاضای خریداران  

 09  -  وجود مازاد ظرفیت برای شرکت و رقبایش 8

 0 8-  تعداد رقبا  1

 0 8-  میزان توانمندی رقابتی شرکت و رقبایش 1

-  1 3 ایز ضعیف کاالهای فروشندگان رقیبتم 6

-    09 هزینه پایین خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری دیگر  1

-  0 00 خریداری رقبای ضعیف توسط شرکت های بیرون صنعت  3

 0 8-  وفاداری خریدار به یک شرکت خاص 0

-  1 1 رقیبهزینه خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری  09

-  8 0 تعداد محدود رقبا 00

 

 

 محاسبه میانگین نظرات خبرگان در پرسشنامه دوم :مپنجگام 

 . آمده است -1میانگین نظرات محاسبه شده در جدول

   
 پرسشنامه دوم میانگین دیدگاه های خبرگان حاصل از -1جدول

 میانزین قدرت چانه زنی خریدار -

 (938888/9 و888888/9و138888/9) اهمیت مشتری 0

 (1/9 96و  1/9 80و 1/9 16) شهرت مشتری   

 .(910661و.00661 و.110661) امکان ادغام رو به عقب برای مشتری 8

 .(9388 9و.19388 و.9388 1) اهمیت شهرت برند شرکت از نظر مشتری 1

 .(811و.1 6و.311) تعداد مشتریان  1

 .(00661 و.110661و.100661) هزینه های تغییر شرکت کیان ایساتیس به سایر رقبایش 6

 .(1 80و.1 16و.1 30) حجم خرید مشتری 1



 

 .(811061و .691061و.301161) اهمیت مشتریان برای شرکت  3

 .(19388 و.9388 1و.119388) روند رشد تقاضای مشتریان 0

 .(106661و .666661و.006661) دسترسی مشتریان به اطالعات 09

 .(1 80و.1 16و.1 30) ارائه محصول خاص توسط شرکت  00

 .(110061و.0061 1و.010061) برنده -همکاری بین شرکت و مشتری جهت دستیابی به موقعیت برنده   0

 میانزین قدرت چانه زنی تأمین کنندگان   -

 .(1 0و.811061و.691061) کنندگان  تعداد تأمین 0

 .(9388 9و.19388 و.301388) میزان عرضه وارده ها توسط تامین کننده  

 .(938888و.888888و.138888)  وجود وارده های جایگزین 8

 .(9388 9و.19388 و.9388 1) تأثیر وارده ها بر روی هزینه تولید شرکت 1

 .(910661و.00661 و.110661) تأثیر وارده ها بر روی تمایز شرکت 1

 .( 96303و. 80303و. 16303) هزینه تغییر تأمین کننده برای شرکت 6

 (9و.1 و.1) برتری منبع ورودی یک تامین کننده نسبت به سایر تامین کنندگان 1

 .(9388 9و.19388 و.9388 1) برنده -همکاری بین شرکت و تامین کننده جهت دستیابی به موقعیت برنده  3

 .(811و.1 6و.311) ها وارده تمایز وجه  0

 .(00661 و.110661و.100661) خط مشی دولت 09

 .(1 80و.1 16و.1 30) کاهش عرضه مواد و قطعات توسط تأمین کننده 00

 .(811061و .691061و.301161) .یک منبع ورودی از یک تأمین کننده خاص بخش مهمی از فرآیند تولید شرکت کیان باشد   0

 .(19388 و.9388 1و.119388) وجود تعداد محدود تأمین کننده برای یک ورودی خاص 08

 .(106661و .666661و.006661) امکان ادغام رو به جلو برای تأمین کنندگان 01

 .(00661 و.110661و.100661) وجود محصوالت جایگزین مناسب برای بعضی از منابع ورودی 01

 میانزین ایززینرقابت از سوی کاالهای ج -

 .(113888و.193888و.013888) سهولت جایگزینی محصوالت 0

 .(910661و.00661 و.110661) ظهور محصوالت جایگزین جدید  

 .(113888و.193888و.013888) قیمت گذاری  محصوالت جایگزین  8

 .(113888و.193888و.013888) عملکرد کیفی محصوالت جایگزین 1

 .(9388 9و.19388 و.9388 1) ه محصوالت شرکت کیان ایساتیس با محصوالت سایر رقبا جایگزینی کم هزین 1

 .(1 96و.1 80و.1 16) وجود قیمت باالی محصوالت جایگزین 6

 .(113888و.193888و.013888) سودآوری تولیدکنندگان محصوالت جایگزین 1

 .(113888و.193888و.013888) توانمندی تولبدکنندگان محصوالت جایگزین 3

 میانزین تهدید ورود رقبای جدید -

 .(1811و.6311و.0811) (تجربه)منحنی یادگیری  0

 .(1 96و.1 80و.1 16) میزان تمایز   

 .(113888و.193888و.013888) سیاست های دولت  8

 .(811و.1 6و.311) وجود شرکت های بزرگ و توانمند نامزد ورود 1

 .(1 96و.1 80و.1 16) ود سهل بودن عبور از موانع  ور 1

 .(1811و.6311و.0811) تالش اعضای فعلی صنعت برای ورود به مناطق جغرافیایی جدید 6

 .(113888و.193888و.013888) انتظار کسب سود برای شرکت های تازه وارد 1

 .(1811و.6311و.0811) روند رشد تقاضای خریداران 3

 .(1و.11و0) های تازه وارد مقابله اعضای فعلی صنعت با ورود شرکت 0

 .(113888و.193888و.013888) سودآوری اعضای فعلی صنعت 09

 .(113888و.193888و.013888) چشم انداز آتی صنعت 00



 

 میانزین رقابت بین فروشندگان رقیب -

 .(1811و.6311و.0811) تالش شرکت و رقبایش برای بهبود جایگاه خود در بازار 0

 .(1811و.6311و.0811) خریداران روند رشد تقاضای  

 .(113888و.193888و.013888) وجود مازاد ظرفیت برای شرکت و رقبایش 8

 .(1811و.6311و.0811) تعداد رقبا  1

 .(1811و.6311و.0811) میزان توانمندی رقابتی شرکت و رقبایش 1

 .(938888و.888888و.138888) تمایز ضعیف کاالهای فروشندگان رقیب 6

 .(910661و.00661 و.110661) زینه پایین خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری دیگر ه 1

 .(9388 9و.19388 و.9388 1) خریداری رقبای ضعیف توسط شرکت های بیرون صنعت  3

 .(1811و.6311و.0811) وفاداری خریدار به یک شرکت خاص 0

 .(091061و.811061و.691061) های تجاری رقیبهزینه خریدار برای سوق یافتن به سوی نام  09

 .(1 96و.1 80و.1 16) تعداد محدود رقبا 00

 
 محاسبه اخالف میانگین نظرات خبرگان در دو پرسشنامه :ششمگام 

فاصله میان اعداد فازی میزان اجماع نظر  در این گام با محاسبه اختالف میانگین های هردو مرحله با استفاده از روابط

 ،فرجی و آذر)روش دلفی متوقف می شود  ،کمتر باشد 01/9در صورتی که اختالف محاسبه شده از . شود خبرگان محاسبه می

 .را نشان می دهد ودوم مرحله اولاختالف میانگین نظرات خبرگان در  -6جدول . (0831
 در مراحل اول ودوم اختالف میانگین نظرات خبرگان -6جدول

 الف میانزینتاخ قدرت چانه زنی خریدار -

 91061/9 اهمیت مشتری 0

 938888/9 شهرت مشتری   

 1/9 96 امکان ادغام رو به عقب برای مشتری 8

 091061/9 اهمیت شهرت برند شرکت از نظر مشتری 1

 09101/9 تعداد مشتریان  1

 9388/9 9 به سایر رقبایشهزینه های تغییر شرکت کیان ایساتیس  6

 9388/9 9 حجم خرید مشتری 1

 9388/9 9 اهمیت مشتریان برای شرکت  3

 9388/9 9 روند رشد تقاضای مشتریان 0

 91061/9 دسترسی مشتریان به اطالعات 09

 910661/9 ارائه محصول خاص توسط شرکت  00

 1/9 96 برنده -ه همکاری بین شرکت و مشتری جهت دستیابی به موقعیت برند  0

 الف میانزینتاخ قدرت چانه زنی تأمین کنندگان   -

 9/  0 991 تعداد تأمین کنندگان  0

 9/  9091 میزان عرضه وارده ها توسط تامین کننده  

 1/9 96  وجود وارده های جایگزین 8

 938888/9 تأثیر وارده ها بر روی هزینه تولید شرکت 1

 9/ 1 96 ی تمایز شرکتتأثیر وارده ها بر رو 1

 9/  96303 هزینه تغییر تأمین کننده برای شرکت 6

 9/ 091061 برتری منبع ورودی یک تامین کننده نسبت به سایر تامین کنندگان 1

 9/ 091061 برنده -همکاری بین شرکت و تامین کننده جهت دستیابی به موقعیت برنده  3



 

 9/ 09101 ها وارده تمایز وجه  0

 9/ 9388 9 ط مشی دولتخ 09

 9388/9 9 کاهش عرضه مواد و قطعات توسط تأمین کننده 00

 9388/9 9 .یک منبع ورودی از یک تأمین کننده خاص بخش مهمی از فرآیند تولید شرکت کیان باشد   0

 9/ 9388 9 وجود تعداد محدود تأمین کننده برای یک ورودی خاص 08

 91061/9 تأمین کنندگان امکان ادغام رو به جلو برای 01

 9 وجود محصوالت جایگزین مناسب برای بعضی از منابع ورودی 01

 الف میانزینتاخ رقابت از سوی کاالهای جایززین -

 1/9 0 سهولت جایگزینی محصوالت 0

 091061/9 ظهور محصوالت جایگزین جدید  

 1/9 96 قیمت گذاری  محصوالت جایگزین  8

 1/9 0 الت جایگزینعملکرد کیفی محصو 1

 091061/9 جایگزینی کم هزینه محصوالت شرکت کیان ایساتیس با محصوالت سایر رقبا  1

 091061/9 وجود قیمت باالی محصوالت جایگزین 6

 1/9 0 سودآوری تولیدکنندگان محصوالت جایگزین 1

 09101/9 توانمندی تولبدکنندگان محصوالت جایگزین 3

 الف میانزینتاخ دیدتهدید ورود رقبای ج -

 91061/9 (تجربه)منحنی یادگیری  0

 910661/9 میزان تمایز   

 91061/9 سیاست های دولت  8

 91061/9 وجود شرکت های بزرگ و توانمند نامزد ورود 1

 910661/9 سهل بودن عبور از موانع  ورود  1

 93888/9 تالش اعضای فعلی صنعت برای ورود به مناطق جغرافیایی جدید 6

 91061/9 انتظار کسب سود برای شرکت های تازه وارد 1

 1/9 96 روند رشد تقاضای خریداران 3

 1/9 96 مقابله اعضای فعلی صنعت با ورود شرکت های تازه وارد 0

 1/9 96 سودآوری اعضای فعلی صنعت 09

 938/9 9 چشم انداز آتی صنعت 00

 نزینالف میاتاخ رقابت بین فروشندگان رقیب -

 09101/9 تالش شرکت و رقبایش برای بهبود جایگاه خود در بازار 0

 09101/9 روند رشد تقاضای خریداران  

 1/9 96 وجود مازاد ظرفیت برای شرکت و رقبایش 8

 1/9 96 تعداد رقبا  1

 938/9 9 میزان توانمندی رقابتی شرکت و رقبایش 1

 938888/9 تمایز ضعیف کاالهای فروشندگان رقیب 6

 091061/9 هزینه پایین خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری دیگر  1

 938888/9 خریداری رقبای ضعیف توسط شرکت های بیرون صنعت  3

 93888/9 وفاداری خریدار به یک شرکت خاص 0

 091061/9 هزینه خریدار برای سوق یافتن به سوی نام های تجاری رقیب 09

 1/9 0 حدود رقباتعداد م 00

 



 

 تصمیم گیری نهایی در مورد اجماع نظرات خبرگان :مهفتگام 

بنابراین معیارهایی که بیشتر شامل جواب ی حاصل گردیده است، پس اجماع خوب ،کمتر است 01/9با توجه به اینکه اختالف میانگین تمامی معیارها از 

 .آمده است -1جدول  درشاخص های نهایی انتخاب شده پنج نیروی پورتر  .حذف می شوند ،ت هستندکم اهمی

 
 پنج نیروی پورتر شاخص های انتخاب شده -1جدول

قدرت چانه زنی تأمین  قدرت چانه زنی خریدار

 کنندگان

رقابت از سوی کاالهای 

 جایززین

تهدید ورود رقبای 

 جدید

رقابت بین فروشندگان 

 رقیب

 تعداد رقبا (تجربه)منحنی یادگیری  سهولت جایگزینی تعداد تأمین کنندگان عداد مشتریت

میزان عرضه وارده ها توسط  حجم خرید مشتری

 تأمین کننده

قیمت گذاری محصوالت 

 جایگزین

میزان توانمندی رقباتی  سیاست های دولت

 شرکت و رقبایش

عملکرد کیفی محصوالت  نوجود وارده های جایگزی دسترسی مشتری به اطالعات

 جایگزین

وجود مازاد ظرفیت برای  چشم انداز آتی صنعت

 شرکت و رقبایش

تأثیر وارده ها بر روی هزینه  روند رشد تقاضای مشتریان

 تولید شرکت

سودآوری تولیدکنندگان 

 محصوالت جایگزین

روند رشد تقاضای 

 خریداران

تالش شرکت و رقبایش برای 

 ازاربهبود جایگاه خود در ب

تأثیر وارده ها بر روی هزینه  اهمیت مشتری برای شرکت

 تمایز شرکت

توانمندی تولیدکنندگان 

 محصوالت جایگزین

وجود شرکت های بزرگ و 

 توانمند نامزد ورود

 روند رشد تقاضای خریداران

هزینه های تغییر شرکت کیان 

 ایساتیس به سایر رقبایش

هزینه تغییر تأمین کنندگان 

 برای شرکت

تالش اعضای فعلی صنعت  -

با ورود شرکت های تازه 

 وارد

وفاداری خریدار به یک 

 شرکت خاص

ارائه محصول خاص توسط 

 شرکت

برتری منبع ورودی یک تأمین 

کننده نسبت به سایر تأمین 

 کنندگان

مقابله اعضای فعلی صنعت  -

با ورود شرکت های تازه 

 وارد

- 

همکاری بین شرکت و مشتری 

به موقعیت برنده  جهت دستیابی

 برنده -

همکاری بین شرکت و تأمین 

کننده جهت دستیابی به 

 برنده -موقعیت برنده 

سودآوری اعضای فعلی  -

 صنعت

- 

 

 

 نتایج حاصل از تحلیل داده های تحقیق

نی شررکت  در این بخش از تحقیق پرسشنامه ها در دو مرحله بین اعضای تیم خبرگان شرکت که متشکل از مدیران ارشد و میا

کیان ایساتیس پارس بودند توزیع گردید؛ جمع آوری داده ها در هر مرحله به صورت حضوری انجام شد تا هرگونه سوال و ابهام 

بر مبنای تکنیرک دلفری فرازی اخرتالف     . احتمالی مرتفع گردد و امکان کسب نظرات تخصصی و منطبق بر واقعیات میسر شود

 01/9هرا از  شراخص  اخرتالف میرانگین تمرامی     محاسبه شد و از آنجایی که طبق تعریف میانگین نظرات خبرگان در دو مرحله

 شراخص هرایی   ی حاصل گردید، ولیکن جهت اجتناب از زیاده گویی و به منظور تلخیص نتایج معتبرپس اجماع خوب بود،کمتر 

 -1جردول  نیرروی پرورتر در   گردید و شاخص های نهایی انتخراب شرده پرنج    حذف  ،که بیشتر شامل جواب کم اهمیت هستند

 .نشان داده شده است

 
 

 



 

 پیشنهادات 

هایی هست که در شرکت کیان ایساتیس پارس و شرکتهای مشابه در صنعت برق کره   حاصل این تحقیق در مرحله اول شاخص

ه رقابتی مرورد  در امر تولید تابلو برق و خدمات مشاوره فنی فعالیت می کنند می توانند به عنوان شاخص های نیروهای پنج گان

استناد قرار گیرند؛ لذا به مدیران شرکت کیان ایساتیس پارس و شرکت های مشابه این صنعت پیشنهاد می شود جهرت کسرب   

شناخت مبتنی بر واقعیت در محیط رقابتی امروز جهت ارزیابی موقعیت رقابتی خویش به فهرسرت شراخص هرایی کره در ایرن      

بدیهی است توان رقرابتی شررکت هرا در    . نوان خبرگان استخراج شده اند، توجه کنندتحقیق بر اساس نظرات مدیران شرکت بع

گرو درك منطقی و شفاف عواملی است که بر ساختار رقابت در صنعت تاثیرگذار می باشند و شرکت هایی که بر پایه تحقیقرات  

ارتقا بخشرند برر اسراس دیردگاههای غالرب      علمی بتوانند بینش مدیران خود را در رابطه با پنج نیروی رقابتی و شاخصهای آن 

کنونی در خصوص مدیریت دانایی و توانمندی مبتنی بر دانش، بهتر می توانند در مبرارزات رقرابتی جایگراه برترری از آن خرود      

نکته قابل تامل اینکه شرایط رقابتی حال حاضر کشور به دلیل تغییرات سیاسی در حال تغییرر و تحرول اساسری بروده و     . سازند

هایی که خبرگان بعنوان شاخصهای اصلی نیروهای پنج گانه در این تحقیرق معرفری نمودنرد ممکرن اسرت دسرتخوش        اخصش

تغییرات قرار گیرند، لذا به مدیران شرکت کیان ایساتیس پارس پیشنهاد می شود ارزیابی های دوره ای و نظام مند در خصوص 

 .ار خود قرار دهندشاخص های نیروهای پنج گانه رقابتی را در برنامه ک

همچنین به محققین آتی پیشنهاد می شود تاثیر موقعیت رقابتی و وضعیت رقابت جویی این شرکت را بر اثربخشی برنامه هرای  

 .تدوین شده گروه صنعتی کویر برای این شرکت زیر مجموعه مورد بررسی قرار دهند

تیس پارس را بر عملکرد این شرکت طی چهرار سرال عمرر و    و به آیندگان توصیه می شود توان رقابت جویی شرکت کیان ایسا

 .فعالیت آن بر مبنای رویکرد جامع کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار دهند

های عام رقابتی با نیروهای پنج گانه رقابتی پورتر نیز می تواند موضروع تحقیقراتی در خرور تراملی      بررسی تناسب بین استراتژی

هرایی همچرون تحروالت تکنولو یرک و نیرز محریط فرهنگری و         یقاتی بر روی محیط بیرونی و شاخصانجام تحق. محسوب شود

هایی همچون مسوولیت زیست محیطی شرکت ها نیز می تواند در کنار تحلیرل موقعیرت رقرابتی شررکت بره محققرین        شاخص

 .عالقمند توصیه شود
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