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اقتصاديطراحی مدل رتبه بندي رقابت پذیري بنگاه هاي 

ایرانصنعت داروسازي:مطالعه موردي

چکیده

نسبت رقابت پذیري معیاري کلیدي براي ارزیابی درجه موفقیت بنگاه ها در میدان هاي رقابتی اقتصادي و تجاري به حساب می آید.
به عالوه, فعلی سازمان را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهند. هایی هستند که عملکرد هاي مالی، از مهمترین شاخص

راي تعیین وضعیت یک صنعت و سازمان در بشاخصهاي اقتصادي به منظور تحلیل وضعیت اقتصادي یک کشور در سطح کالن و 
وملیتوسعهاساسیمنبعي،وربهرهاز طرفی،.رد مورد استفاده قرار می گیرنددر سطح خحیطه فعالیتی آنها و در بین سایر رقبا

کند.میمشخصراپذیريسطح رقابتواستشرکتهابقاي

در این تحقیق به منظور رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي فعال در صنعت داروسازي کشور مدلی با استفاده از داده ها و اطالعات مالی، 
. هدف اصلی این تحقیق تخمین میزان رقابت ه استطراحی و تدوین شد1394تا 1382اقتصادي و بهره وري بنگاه ها در سال هاي 

پذیري بنگاه هاي صنعت داروسازي با استفاده از داده هاي کمی و واقعی آن ها و در نهایت فهرست رتبه بندي شده بر اساس رقابت 
بنگاه هاي صنعت داروسازي و جمع بندي ساله13پذیري می باشد. با ترکیب رویکردهاي مختلف، استفاده از آمار و اطالعات مالی 

. به این ترتیب با استفاده از ه استنظرات متخصصین صنعت مربوطه در مورد مولفه هاي مهم در صنعت طراحی مدل صورت پذیرفت
اسب اطالعات مالی بنگاه هاي صنعت و مدل طراحی شده بهترین هاي صنعت (رقابت پذیرترین ها) شناسایی و سایر بنگاه ها به تن

فهرست می شوند.

رقابت پذیري در صنایع مختلف می باشد اندازه گیري نتیجه مستقیم حاصل از این تحقیق، طراحی فرایندي به منظور دستیابی به مدل 
با بکارگیري این فرایند می که در این تحقیق صنعت داروسازي به عنوان مطالعه موردي انجام شده و نتایج آن حاصل گردیده است.

براي صنایع مختلف با استفاده از داده ها و اطالعات صورت هاي مالی حسابرسی شده شرکت ها، مدل رتبه بندي رقابت پذیري توان
به طوري که این کارنامه وضعیت طراحی نمود و با استفاده از مولفه هاي مدل براي هر شرکت کارنامه رقابت پذیري ارایه کرد.

م صنعت در مولفه هاي مدل نمایش می دهد و نقاط قوت و قابل بهبود، بهترین عملکردها شرکت را نسبت به دیگر شرکت هاي ه
)Best Practices.به منظور انجام بهینه کاوي، پیشبینی از روند آینده و مسایلی از این دست را حاصل می دهد (

.، داروسازيوريبهره، بنگاهپذیريرقابتگیري چندشاخصه، مدلپذیري، تصمیمرقابتکلیدي:گان واژ
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٢١٠Mطبقه بندي موضوعی:

مقدمه. 1
رشدبهیابیدستجهتايوسیلهعنوانبهآنازواستدنیاسطحدرمحوريموضوعیکپذیريرقابتحاضرحالدر

آوردندستبهامکانمعنايبهبودنپذیررقابتشده،جهانیاقتصادیکدر.شودمییادپایدارتوسعۀومطلوباقتصادي
مهمموضوعیپذیريرقابتشدن،جهانیروزافزونگسترشعصردر.استالمللیبینبازارهايدرپایدارومناسبموقعیت

).٢٠٠٢,Shurchuluu(میشودتلقیدنیامختلفهايبخشدر)شرکتوصنعتکشور،(مختلفسطوحگذارانسیاستبیندر

ضرورت توجه به آن، یکی از مفاهیمی است که در کشور کمتر به صورت موضوع رقابت پذیري علیرغم اهمیت و 
(جوان آملی و همکاران, عملیاتی و مبتنی بر آمار و اطالعات جامع و واقعی و صحه گذاري شده، مورد بررسی قرار گرفته است

صادي ارایه شده با استفاده از روش . در این پژوهش ضمن این که مدلی براي اندازه گیري توان رقابت پذیري بنگاه هاي اقت)1378
هاي مرسوم رتبه بندي، رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي مورد بررسی از نظر توان رقابت پذیري بنگاه نیز ارایه خواهد شد. بر این اساس 

اخص هاي مدل پیشنهادي قابلیت استفاده براي صنایع مختلف را خواهد داشت و سرفصل هایی نظیر ارزش افزوده، اجزاي آن، ش
در مفهومی وسیع تر، رقابت پذیري بر .ن مدل مورد استفاده قرار می گیردبهره وري و غیره از جمله پارامترهایی می باشد که در ای

بقاي شایسته ترین ها داللت می کند. امروزه صاحب نظران بین رقابت پذیري ایستا و پویا تفاوت عمده قایل اند. در شکل ایستا تاکید 
رقابت قیمتی بود به طوري که بنگاه هاي اقتصادي بر مبناي مزیت هایی نظیر کارگر ارزان، منابع طبیعی و ... با یکدیگر رقابت قالب بر 

می کردند در چنین حالتی است که پایداري در رقابت پذیري وابسته به نگهداري و یا کاهش هزینه هاي تولید دارد و این اصولی 
ر کشورهاي در حال توسعه براي رقابت از آن بهره می برند. رقابت پذیري پویا با تغییر ماهیت رقابت است که بنگاه هاي اقتصادي د

همراه است و اهمیت بیشتري براي توانایی بنگاه ها بر اداره کسب و کار به صورت حرفه اي، یادگیري و خالقیت و نوآوري قایل 
).1379است (ایمانی راد،

درهمچنینوملیسطحدربیشترکشورداخلدرپذیريرقابتحوزهدرگرفتهصورتهايبررسیاینکهبهتوجهبا
موردمعیارهايزمینهدرعمدتاایراندراقتصاديهايبنگاهسطحدرشدهانجامتحقیقاتاینکهبهتوجهباواستبودهصنعتسطح

خاصصنعتیکدرفعالاقتصاديهايبنگاهمورددربررسیعملیاتیصورتبهاست،بودهزمینهایندرمدلطراحیواستفاده
هايبنگاهپذیريرقابتگیرياندازهمنظوربهعملیاتیواجراییمدلیکطراحیباداردنظردرتحقیقاین. استنشدهانجام

,داروسازيصنعتفرضپیشعنوانبهکهدهدقراربررسیموردراخاصصنعتیکدرفعالهايشرکتکشور،دراقتصادي
بندي،رتبهمرسومهايروشازاستفادهبانهایتدرواستشدهانتخاب,ترین صنایع جهانترین و عظیمبه عنوان یکی از کلیدي

.شوندبنديرتبهپذیريرقابتمنظرازصنعتایندرفعالاقتصاديهايبنگاه

بحث و بررسی. 2
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آناهمیتومسألهبیان. 1,2
اقتصاد ایران در شرایطی است که از یک طرف جهت آزادسازي تجاري تحت فشار شدید بین المللی است و از طرف دیگر به منظور 
توسعه پایدار، ناگزیر از توسعه قابل مالحظه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم آن در کل صادرات کشور است. با وجود منابع و 

میرسد بنگاه هاي ایران به واسطه حمایت، هدایت و مدیریت مناسب، میتوانند به درجه قابل قبولی ظرفیتها و استعدادهاي زیاد، به نظر
بهبود شرایط اقتصادي ایران شونداز رقابت پذیري در عرصه بازارهاي جهانی دست یافته و منشأ اثرات قابل توجهی در 

.) 1381(بهکیش،

آن، یکی از مفاهیمی است که در کشور کمتر به صورت عملیاتی و موضوع رقابت پذیري علیرغم اهمیت و ضرورت توجه به
مبتنی بر آمار و اطالعات جامع و واقعی و صحه گذاري شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ضمن این که مدلی 

م رتبه بندي، رتبه بندي بنگاه هاي براي اندازه گیري توان رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي ارایه شده با استفاده از روش هاي مرسو
براي صنایع اقتصادي مورد بررسی از نظر توان رقابت پذیري بنگاه نیز ارایه خواهد شد. بر این اساس مدل پیشنهادي قابلیت استفاده

یی می مختلف را خواهد داشت و سرفصل هایی نظیر ارزش افزوده، اجزاي آن، شاخص هاي بهره وري و غیره از جمله پارامترها
بررسی هاي صورت گرفته در حوزه رقابت پذیري ). 1378(جوان آملی و همکاران, ن مدل مورد استفاده قرار می گیردباشد که در ای

در داخل کشور بیشتر در سطح ملی و همچنین در سطح صنعت بوده است و با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده در سطح بنگاه هاي 
ا در زمینه معیارهاي مورد استفاده و طراحی مدل در این زمینه بوده است، به صورت عملیاتی بررسی در مورد اقتصادي در ایران عمدت

بنگاه هاي اقتصادي فعال در یک صنعت خاص انجام نشده است. 

فراتر رقابت پذیري یک اقتصاد به رقابت پذیري شرکتهاي داخل آن بستگی دارد. با این حال رقابت پذیري اقتصاد ملی چیزي
از جمع ساده یا میانگین رقابت پذیري شرکتهاي آن می باشد. زمانی که رقابت پذیري در یک صنعت مورد مطالعه به عنوان محیط 
فعالیت و رقابت بنگاه ها در نظر گرفته می شود ماهیتی زیرساختی به خود می گیرد که باید به صورت ملی به این موضوع نگریست. 

ل توسعه، بنگاه هاي اقتصادي توانایی شان در حوزه رقابت پذیري محدود است و منافع حاصل از بهبود بهره در اکثر کشورهاي درحا
اهمیت سیاست هاي رقابتی و نقش آن در بسترسازي حرفه .)2006پروکوپنکو، (وري لزوماً به رقابت پذیري باالتر ختم نمی شود

ش سرمایه گذاري مستقیم خارجی در افزایش رقابت پذیري از سوي دیگر از اي رقابت سالم و توسعه رقابت پذیري از یک سو و نق
ضرورت هاي انجام این تحقیق به شمار می آید. همچنین بررسی حرفه اي موضوع تجارت (از منظر توسعه صادرات و مدیریت 

موضوع رقابت پذیري و الزامات آن واردات حرفه اي) از دیگر موارد قابل تامل در انجام این تحقیق می باشد. عدم توجه کافی به 
می تواند منافع حاصل از آزادسازي تجاري و خصوصی سازي را به حداقل برساند. افزایش فشارهاي رقابتی بر بنگاه هاي اقتصادي 

تشار در چند سال اخیر بیش از هر زمان دیگري قابل لمس بوده است. در شرایطی که مرز بین بنگاه هاي اقتصادي به واسطه سرعت ان
اطالعات  و به لطف توسعه فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی کمرنگ شده است، بنگاه هاي اقتصادي به منظور بقا و ادامه حیات 
خود چاره اي جز باالبردن توان رقابتی خود نه تنها در سطح صنعت خود بر که در سطح ملی و فراملی ندارند. از این رو توسعه یک 

اي و رتبه بندي خروجی هاي آن و درك عوامل تاثیرگذار بر افزایش توان رقابت پذیري بنگاه ها و ایجاد مدل رقابت پذیري حرفه 
بستر مناسب براي رشد و توسعه آن ها امري ضروري به نظر می رسد.

روسازي شرکت دا59با توجه به اینکه این بررسی به صورت مطالعه موردي براي صنعت داروسازي انجام می شود، براي تمامی 
که در این بررسی مورد مطالعه قرار می گیرند، گزارشی از وضعیت رقابت پذیري آنها تهیه می شود. در سطحی باالتر این مدل امکان 
بررسی وضعیت رقابت پذیري صنعت داروسازي را در طی چند سال اخیر فراهم می آورد. در نتیجه در صورتی که با استفاده از این 
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ذیري سایر بخش هاي اقتصادي اندازه گیري شود امکان مقایسه و رتبه بندي صنایع مختلف در کشور نیز از مدل وضعیت رقابت پ
این منظر فراهم خواهد شد.

تحقیقپیشینهبرمروري. 2,2
براياجراییدلیمکارانتهايدروکردندبررسیراوريبهرهونوآوريپذیري،رقابتبینرابطه)2001(ساگیوکارایانیس

رقابتیهايداراییورقابتیفرایندهايحاصلضربازجهانیپذیريرقابت)2002(شورچلوعقیدهدادند . بهپیشنهادهاآنبررسی
مومایاوآمباشتا.داندیموريبهرهمعادلزیاديموارددرراپذیريرقابتدیگرمحققاناکثرمشابهنیزمحققاین. آیدمیدستبه
وواگنر.انددهکراستخراجوبنديدستهآنمنابعشناساییبهکمکبرايرابنگاهسطحدرپذیريرقابتهايدیدگاه)2003(

وشارما. کردندررسیبرارابطهاینبرشرکتمحیطیاستراتژيانتخاباثرومحیطیواقتصاديعملکردبینرابطه)2004(شالتگر
وسازمانیانسانی،منابعبازاریابی،فناوري،توسعه،وتحقیقوري،بهره)کارکردي(ايوظیفههاياستراتژينقش) 2000(فیشر
هاياستراتژيکهرينگکلرویکردکهدهدمینشاننتایج. اندکردهبررسیاسترالیاتولیديهايشرکتپذیريرقابتبررامالی

هايرکتشبرايروشترینمناسبسازد،یکپارچهوکارکسباستراتژيیکآمیزموفقیتسازيپیادهجهتدرراايوظیفه
افزایشرارکتشسطحپذیريرقابتتولید،استراتژيوجودکهاستاینبرفرض) 2003(مترديبر اساس تحقیق .استتولیدي

مثبتیاثروشفربازگشتبرتولیداستراتژيوجود. کندمیحمایتتحقیقفرضیاتازحدوديتاآمدهدستبهنتایج. دهدمی
وکارکسبپذیريبترقاوتولیدشایستگیبینآیا»کهسوالبهپاسخدر. نداردموجوديگردشباارتباطیهیچکهدرحالیدارد،

رقابتوزارگراییبایافتگیتوسعهسطحبینرابطه)2000(آکیموابررسیدر.دهندمیمثبتجواباکثراً«دارد؟وجودارتباطی
حاکیاخیرالعاتمطکهشدهبیانمقالهایندر. استشدهمطالعهگذردرحالاقتصادیکمتالطماقتصاديمحیطدرشرکتپذیري

.استبزرگتیکسیستماتغییراتواقتصاديرکودشرایطتحتگذاردرحالاقتصادهايدربازارگراییتوسعهبررسیبهنیازاز

یریتی براي بررسی عنصر عملکرد رقابتی، پتانسیل رقابتی و فرآیندهاي مد) چارچوبی را متشکل از سه1988برکلی و همکارانش (
ز همین عناصر استفاده ادر جهان نیز پذیريرقابت پذیري در یک بنگاه معرفی می کنند . در چارچوبی مشابه در کتاب ساالنه رقابت

د رقابتی نیز معادل با تی معادل با فرآیند وعملکرشده است .در این چارچوب، پتانسیل رقابتی معادل با دارایی، فرآیندهاي مدیری
عملکرد در رویکرد فوق است.

٣برکلیاست. به عقیده ٢عملکرد_فرآیند _یکی از رویکردهاي موجود در بحث رقابت پذیري در بنگاه، رویکرد دارایی 

) توان رقابتی یک بنگاه وابسته به سه متغیر اصلی دارایی هاي سازمان، فرآیندها و عملکرد آن می باشد. 2000و مومایا ()2001(
دارایی ها می توانند بطور مستقیم از طبیعت جذب شوند و یا ایجاد شوند و فرآیندها نیز مسئول تبدیل دارایی ها به محصوالت قابل 

بعضی از صاحبنظران نیز رقابت پذیري را با رویکرد .منافع اقتصادي براي شرکت ها به ارمغان می آورندفروش در بازار می باشند که 
، 1990؛ ٥می بینند .آن ها بر نقش عوامل داخلی سازمان بر توان رقابتی سازمان تاکید دارند (پراهالد و همل٤مبتنی بر قابلیت یا منابع

اکید بر مزیت هاي رقابتی ناشی از قابلیت هاي منابع یک شرکت می باشد. منابع، ). هدف اصلی در این رویکرد ت1995؛٦گرنت

٢ Asset-Process-Performance (APP)
٣ Berkely
٤ Resource Based View
٥ Prahald & Hamel
٦ Grant
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واحدهاي پایه اي یک بنگاه بوده و شامل تمام نهاده هاي مالی، تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی است . همچنین منابع ، پایه اي براي 
ک یا ترکیبی از منابع بنگاه بوجود می آیند و خود پایه اي ایجاد شایستگی فراهم می کنند. در واقع شایستگی هاي یک بنگاه از ی

براي ایجاد مزیت رقابتی ارائه می کنند. در دیدگاه مبتنی بر قابلیت ها، توسعه بلندمدت شایستگی هاي یک بنگاه نقطه شروع توسعه 
شرکت به عنوان منابع بالقوه مزیت ). در حقیقت این رویکرد بر منابع داخلی 1994، ٧استراتژي را شکل می دهند (جاتنر و ورلی

رقابتی تأکید دارد. بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی براي کشف فرصت ها و تهدیدها به تنهایی نمی تواند موجب برتري 
. در این 8توسط منابع آن شرکت تعیین می شودرقابتی شرکت شوند . گرانت بر این باور است که مزیت رقابتی پایدار یک بنگاه 

ویکرد منابع به دو دسته محسوس و نامحسوس تقسیم بندي می شوند . منابع محسوس یک بنگاه عبارتند از : مالی، فیزیکی، ر
تکنولوژیکی و سازمانی . منابع نامحسوس بنگاه نیز عبارتند از : منابع انسانی، توان خالقیت و نوآوري و شهرت بنگاه در محیط (دس 

است. به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی ١٠وم قابل مشاهده در این مدل، رویکرد مبتنی بر بازاررویکرد س).٩،2003و المپکین
، ادبیات مدیریت پیشنهاد می کند که بنگاه ها باید مشتري گرا و یا بازارگرا، نوآور و کارآفرین بوده و نیز گرایش به یادگیري ١١پایدار
ازار منبعی مهم براي بدست آوردن مزیت رقابتی و حتی مزیت رقابتی پایدار به حساب باشند. براساس این رویکرد، گرایش به بداشته

در این رویکرد پورتر ). 2003و همکاران، ١٣هستند (لیو١٢می آید. دشپاند و وبستر اشاره می کنند که سازمان ها، مؤسسات فکري
عامل اصلی ساختار صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می ) مطرح می کند که دو 2002و 1999(١٤با استفاده از نظرات هکس و وایلد

کند و موضع یابی رقابتی بنگاه در آن صنعت بر توان رقابتی یک بنگاه در بازار اثر دارد . ساختار صنعت، ارزش ایجاد شده توسط 
در رویکرد مبتنی بر فعالیت اقتصادي اعضاي صنعت و نیز توان آن ها براي سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند.

بازار، با استفاده از چارچوب هایی مانند ساختار صنعت، زنجیره ارزش و استراتژي هاي عمومی، پایه و اساس تعیین مزیت رقابتی و 
طراحی استرا تژي ها خارج از سازمان بوده و در واقع تأکید بر رقابت است و چندان توجهی به شرکت و منابع آن نمی شود. منابع 

تنی بر بازار که از تنوع زیادي برخوردارند عبارتند از : قابلیت هاي ارتباط با مشتري، دارایی هاي مبتنی بر شهرت، منابع انسانی و مب
بررسی دیگر در حوزه رقابت پذیري را می توان رویکرد ترکیبی . )2003و همکاران، ١٥توان نوآوري موفقیت آمیز در بازار. (هولی

رویکرد ترکیبی این است که از ترکیب رویکردهاي فوق یک مدل خاص براي اندازه گیري رقابت پذیري بنگاه نامید. مقصود از 
توسعه داده می شود. چارچوب ارایه شده توسط هکس و وایلد مبتنی بر این رویکرد می باشد. این الگو سه گزینه استراتژیک براي 

فعالیت دیگر مبتنی برتر، راه حل هاي مربوط به مشتري و قفل کردن سیستم.رقابت بهتر در عرصه جهانی ارایه نموده است: محصول
بر این رویکرد توسط آقازاده و حیدري انجام شده است. این دو اعتقاد دارند که رویکرد مبتنی بر بازار با توجه و گرایش به محیط، 

ت در مقابل رقبا، مشتریان و تامین کنندگان بوجود می مزیت رقابتی پایداري را در کسب موقعیت رقابتی بهتر و قدرت زیاد در صنع
آورد. این دو معتقدند آنچه که مهم است، پایدار نمودن مزیت رقابتی است. اگر بتوان به توانمندي هایی دست یافت که ویژگی هاي 

٧ Juttner & Wehrli
).1381( ایزديواعرابیدکترترجمهویلن،وهانگر9

٩ Dess & Lumpkin
١٠Market Based View
١١ Sustainable Competitive Advantage
١٢ Cognitive.
١٣ Liu.
١٤ Hax & Wilde
١٥ Hooley
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ازار دست یافت که کمتر کسی از ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جانشینی را داشته باشد و اگر بتوان به موقعیتی در ب
چنین موقعیتی برخوردار باشد در آن صورت مزیت رقابتی شرکت پایدار شده و موقعیت روز افزون نصیب آن می شود. 

نظريچارچوبو. ادبیات3,2
پذیريمفهوم رقابت. 1,3,2

در مقابل رقبایش در بازاري است که براحتی کاالها، خدمات، 16طبق تعریف مارتز، رقابت پذیري معادل قدرت اقتصادي یک واحد
مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهاي جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیري در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در 

در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی طراحی، تولید و بازاریابی محصوالت و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود . رقابت پذیري 
از دانشکده بازرگانی 17بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصوالت و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود . به گفته کریستنسن
یان می کند که این یک دانشگاه هاروارد، درصورتی دولت ها قادر به رقابت هستند که بنگاه هاي آن ها بتوانند رقابت کنند . پورتر ب

درصد از 36) در تحقیقی نشان می دهد که 2006(18). مک گاهان2008بنگاه است که در بازار رقابت می کند و نه دولت (پورتر، 
19واریانس سوددهی وابسته به ویژگی هاي درونی شرکت ها و فعالیت هاي آن ها دارد. صاحبنظران دیگري چون بارتلت و قوشان

) نیز براي شناسایی منابع رقابت پذیري بنگاه ها بر خود بنگاه و استراتژي هایش و موقعیت منابعش 1990(20هالد و همل) و پرا1989(
هاي پذیري را به عنوان توانایی  افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایهرقابت)1989(تمرکز کرده اند. اسکات

پذیري را بدین تر، رقابتدر یک تعریف جامع)1996(آینده تعریف میکند. پیس و استفان ضروري جهت رویارویی با آنها در
هاي سازمان، پذیري به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاري در کسب و کار و محافظت از سرمایهرقابت"کنند: شرح بیان می

یکی از مهمترین بررسی ).1386(آقازاده و همکاران,باشدمیها در آینده ها، و تضمین شغلدست آوردن (بازگشت) سرمایهبه
هاي صورت گرفته در خصوص موضوع رقابت پذیري بنگاه توسط بارکلی و همکاران انجام شده است که در این تحقیق چارچوبی 

بنگاه معرفی شده استمتشکل از سه عنصر عملکرد رقابتی، پتانسیل رقابتی و فرایندهاي مدیریتی براي بررسی رقابت پذیري در یک 
)Buckley et al., خصوص رقابت پذیري اغلب اختالفاتی وجود دارد که البته این عدم درKetels,(2016)به گفته .)١٩٨٨

توافقات عمدتا در حوزه تعریف رقابت پذیري نیست بلکه در خصوص موضوع مورد مطالعه و یا مفهوم و کاربردهاي رقابت پذیري 
پذیري و بهره وري, وجود دارد.رقابتو همچنین و سهم بازار/هزینهپذیريرقابتدر این خصوص دو دیدگاه,  .ست

رقابت پذیري و بهره وري. 2,3,2

بین), رابطه1990کند. پورتر (میمشخصراپذیريسطح رقابتواستشرکتهابقايوملیتوسعهاساسیمنبعوري،بهره
وبخشیدهارتقاراپذیريرقابتومهارتوري،بهرهرشد":کندمیبیانچنینرااقتصاديپذیري و توسعهرقابتوري،بهره

پذیريرقابتدرمهارت"سازد.میمشخصرانمایند،اعمالتوانندمیشرکتهاکهراقیمتیهمچنینوتولیددرکاراییسطح
خالقیتیسطحبههمچنینواستشدهگرفتهکاربهاستراتژيوتکنولوژيمدیریت،اعمالدرآنکاراییحاصلشرکت،یک

کیفیتوسیلهبهپذیريرقابتدرشرکتمهارتعالوهبه.استوابستهدهد،مینشانخودازارزشایجادوتولیدفرآینددرکه
(گردد منجرکاروکسببهترمحیطیکبهتواندمیشرکتیکبیشترمهارتبنابراین.گرددمیمشخصکاروکسبمحیط

١٦ Entity.
١٧ Christensen
١٨ McGahan
١٩ Bartlett & Ghoshal.
٢٠ Prahald & Hamel.
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١٩٩٠orter,P(.مطالعات اساسبرIMD21استانداردسطحمیانمهمیارتباطپذیري،رقابتلحاظازکشورهابنديطبقهدربارة
رقابتقدرتازکهکشورهاییشود،میگیريمطالعه نتیجهایندارد. دروجودپذیريرقابتمیزانووريبهرهزندگی،

میان رقابتبلندمدتیارتباطودارندتريمطلوبوضعیتنیززندگیاستانداردووريلحاظ بهرهازبرخوردارندباالییپذیري
وجودبهفرآیندهاوهاداراییازترکیبیاثردرپذیريرقابتبه طور کلی.داردوجود(رفاه)زندگیاستانداردووريبهرهپذیري،

داراییاینفرآیندها،).زیرساختها(است آوردهپدیدراآندست بشراینکهیااست و) طبیعیمنابع(موهبتیصورتبهیاکهآیدمی
,Porter)کندمیتبدیلمشتریانبهفروشازناشیاقتصاديمنفعتوسودبهراها نیرويوريبهرهبینارتباطپورتر.(٢٠٠٨

.استدادهقرارتوجهموردنماید،میاشارهوريبهرهبهبوددرانسانیسرمایهمؤثرنقشبهکهآنجاراپذیريرقابتوکار

سويبهعرضهمناسبهدایتوفناوريکسبکار،نیرويسازماندهیاولیه،موادتامیندربنگاهیکنسبیموفقیتارزیابی
موردسرمایهوکارنیرويواحدهربهنسبتفروشدربنگاهتواناییبررسیباتواندمیدیگر،هايبنگاهبهنسبتنهاییمشتري

بنابر آنچه گفته شد، مى توان نتیجه گرفت که رفاه اقتصادى بر اثر دو عامل مواهب .پذیردصورتسایرینباقیاسدراستفاده،
ت، خدادادى و بهره ورى تعیین مى گردد. اما آنچه که میزان کارآمدى اقتصادى یک کشور را نشان مى دهد تنها عامل بهره ورى اس

بنابراین در تعریف زیرا مواهب خدادادى خارج از اراده افراد یک کشور بوده و بر اثر تصمیمات آنها در زمان حال شکل نمى گیرند.
). 2008رقابت پذیرى بیش از آنکه به فراوانى منابع توجه شود، بهره ورى کشورها را باید در نظر گرفت (پورتر، 

وري خود با ارزش کاالها و خدماتی وري اقتصاد آن کشور مشخص میشود و بهرهبراساس بهرهاستاندارد زندگی مردم یک کشور 
پذیري وري، رقابتترتیب، بهرهاي و فیزیکی کشور تولید میشود. بدینسنجیده میشود که توسط هر واحد از منابع انسانی، سرمایه

وري باالتر براي وري کل میشود. بهرهمنجر به افزایش بهرهپذیريرا تعریف میکند. براساس نظریه پورتر، در بلندمدت رقابت
وري کل و بهبود بلند مدت کیفیت زندگی و الملل مهم است و منجر به افزایش بهرهدستیابی به قدرت رقابتی بیشتر در عرصه بین

منابع طبیعی موجود در اقتصاد بسنده نمیوري، استفاده بهتر از مزیتهاي رقابتی را به همراه دارد و به اشتغال میشود. در واقع بهره
.باشدمیارزانمنابعازترو ارزانبهتربهره وري،افزایشطریقازپذیريرقابتسطحافزایشاقتصاددانان،اعتقادبه.22کند

(کاراییترهزینهکمتولیدروشهايمقابلدراند،شدهپذیراولیه رقابتموادهزینهبودنپایینطریقازکهکشورهاییواقعدر
).1381بهکیش،شوند (میمشکلدچارتکنولوژي پیشرفتهباوباالتر)

ارتباط بهره وري و رفاه اقتصادي و رقابت پذیري-1نمودار 

پژوهشهايفرضیهوها. پرسش4,2
پرسش هاي زیر مطرح می گردد:بندي رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصاديطراحی مدل رتبه به منظور 

 مولفه ها و شاخص هاي موثر بر وضعیت رقابت پذیري یک بنگاه اقتصادي در ایران چیست؟
میزان تاثیر هر کدام از این مولفه ها و شاخصها چگونه است؟

٢١ Institute of Management Development
1392, "رقابت پذیري در صنعت حمل و نقل", جاده اییبرنامه سازمان راهداري و حمل و نقل کنترلوارزیابیگروه22

رفاه اقتصادي

رقابت پذیري
+

بهره وري

مواهب
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اساس وضعیت موجود رقابت پذیري هر یک از بنگاه هاي اقتصادي و همچنین صنعت داروسازي بر
شاخصهاي مورد نظر کدام است؟ 

وجود ندارد.فرضیه,با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق و عدم وجود متغیرهاي وابسته و مستقل
تحقیق. روش5,2

هست پرداخته میشود، لذا این تحقیق از لحاظ روش اجراء، از نوع تحقیقات کهچون در این تحقیق به توصیف و مطالعه آنچه
توصیفی است. از آنجایی که در تحقیقات توصیفی میتوان ویژگیهاي جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی نمود، تحقیق 

است. در تحقیق کاربردي هدف 23ربرديحاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی کا
ها را میتوان براي حل مسائل اصلی کشف علمی نیست، بلکه آزمودن و بررسی امکان کاربرد دانش است. در تحقیق کاربردي، یافته

.)1379(خاکی, اجتماعی به کار برد. 

در این تحقیق شرکت که اطالعات آنها55که از این میان فعال در صنعت داروسازي استشرکت100جامعه آماري تحقیق شامل 
مونه انتخاب شده نبه عنوان حجم موجود می باشد که عمدتا از بزرگترین و فعال ترین بنگاه هاي اقتصادي این صنعت می باشند

فمند ي به صورت هدالزم به ذکر است که شرکت هاي مورد بررسی از تنوع سایز سازمانی نیز برخوردار می باشد. نمونه گیراست. 
می باشد.

هاادهدگردآوريابزاروروش. 6,2
صورت هاي مالی به منظور اندازه گیري شاخص هاي مورد استفاده در بحث رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي اطالعات ورودي از

ي بیشتر براي استفاده شده است. همچنین جهت انجام بررسی ها1394تا 1387بنگاه اقتصادي از سال 55حسابرسی شده حدود 
ررسی، تصمیمات اتخاذ مطالعه سایت هاي مربوط به هر یک از بنگاه هاي مورد بررسی، اخبار مربوط به آنها در طی سال هاي مورد ب

ات مورد نیاز مربوط اطالعی گردد.شده توسط دولت در ارتباط با این صنعت در خبرگزاري ها و رسانه هاي ارتباط جمعی استفاده م
ستراتژیک و اطالعات بنگاه اقتصادي فعال در صنعت براساس صورت هاي مالی حسابرسی شده و اسناد مربوط به برنامه ریزي ا55به 

ر خصوص عملکردمربوط به پروفایل شرکت ها و همچنین اسناد و مدارك تایید شده توسط سازمان ها و ارگان هاي رسمی کشور د
مان امور مالیاتی، سازمان بنگاه مورد بررسی می باشد که از جمله آن می توان به تاییدیه هاي مربوط به سازمان تامین اجتماعی، ساز

هاي ارایه دهنده گواهینامه هاي معتبر استانداردي و عملکردي نام برد.

هاتجزیه و تحلیل داده. 7,2

بنگاهسطحدرپذیريرقابتگیرياندازهبرايپیشنهادي. مدل1,7,2

پیشین بر یک مطابق ادبیات موضوعی تحقیق، رویکردهاي مختلفی در حوزه رقابت پذیري وجود داشته که معموالً در مطالعات
. در این تحقیق رویکرد رویکرد خاص براي اندازه گیري توان رقابتی تمرکز شده یا به صورت تلفیقی از رویکردها ارایه گردیده است

اراي سه قسمت ورودي، می (فرایندي) به عنوان رویکرد اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس این رویکرد هر سیستم دسیست
ه سه دسته ورودي، پردازش و خروجی است. در تقسیم بندي داده ها با رویکرد سیستمی هر یک از داده هاي مالی مورد استفاده ب

.دندفرایند و خروجی تقسیم بندي می گر

هزینه هاي اداري و فروش,هزینه هاي فرایندانرژي، و فرایند به سه زیر گروه ,به این ترتیب ورودي ها به سه زیر گروه سرمایه، مواد 
منطق سطح زیر گروه مالی، اقتصادي و بهره وري در سطح دوم تقسیم بندي شد. یکو همچنین خروجی ها نیز به مالیمدیریت ,

٢٣ Applied Research
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و معیارهاي مورد استفاده برگرفته از سایر مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیري رقابت پذیري بنگاه ها می باشد بندي مولفه ها 
که با یک نگاه سیستماتیک براي هر یک از اجزاي ورودي، فرآیند و خروجی در سطح بعدي مولفه هاي مورد تعیین و بر اساس 

رقابتیتوانیاپذیريرقابتگیرياندازهبامرتبطپیشنهاديمفهومیمدلبنابراینند.آنها بنگاه هاي مورد ارزیابی قرار می گیر
.بودخواهد2نموداربترتیب

مدل پیشنهادي براي اندازه گیري توان رقابتی-2نمودار 

. مطالعه موردي: صنعت داروسازي ایران2,7,2

بنگاه اقتصادي از تحلیل روند براي تجزیه و تحلیل 55هاي اقتصادي مربوط بهذیري بنگاه پس از اندازه گیري شاخص رقابت پ
در روش هاي مورد استفاده در اندازه گیري شاخص هاي بهره وري، از روش وضعیت رقابت پذیري بنگاه ها استفاده خواهد شد.

با توجه به این که اطالعات می شود. ري استفاده ) و مورد تایید سازمان ملی بهره وAPOمورد استفاده در سازمان بهره وري آسیایی (
مالی توسط شخص سوم خارج از بنگاه تایید می شود و مبناي تصمیم گیري ها می باشد، سعی بر آن است با استفاده از اطالعات 

ربوطه صورت هاي مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت هاي توضیحی پیوست رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي در صنعت م
تخمین زده شود. بر این اساس داده ها و اطالعات صورت هاي مالی حسابرسی شده شرکت هاي صنعت داروسازي به عنوان ورودي 

در این تحقیق مقرر گردیده است از داده ها و اطالعات مالی، اقتصادي و بهره وري به فرایند طراحی مدل مورد استفاده قرار گرفت. 
گیري توان رقابتی بنگاه ها در صنعت داروسازي استفاده گردد. بر این اساس ابتدا داده هاي مهم قابل استفاده منظور مدل سازي اندازه 

از صورت هاي مالی حسابرسی شده بنگاه هاي اقتصادي به عنوان مرجع رسمی عملکرد مالی آن ها شناسایی و فهرست گردید. تعداد 
این داده ها بر اساس رویکردها و تعاریف مختلف نسبت ها و شاخص هاي متعددي می . با استفاده از استداده شناسایی شده137

:هزیر طی گردیدگام هايبه منظور پردازش داده ها و اطالعات مالی تواند محاسبه گردد.

تعیین دوره زمانیگام اول:
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تحقیق یک ساله می براي محاسبه رقابت پذیري شرکت ها در صنعت داروسازي به صورت ساالنه و مداوم، بازه اندازه گیري در این
ا این حال براي محاسبه باشد. با استفاده از این موضوع می توان روند تغییرات رقابت پذیري شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. ب

ی قرار گرفت.مورد بررس1394تا سال 1382سال گذشته از سال 13ل اطالعات شرکت ها مربوط به اوزان شاخص ها و طراحی مد

شناسایی داده ها و شاخص هاگام دوم:

ده ها و اطالعات در قدم بعدي داده ها و اطالعات مشترك مورد استفاده در تمامی شرکت هاي صنعت مورد مطالعه شناسایی و دا
شرکت هاي صنعت مرحله بعدي شاخص هاي مهم قابل محاسبه از داده ها و اطالعات باقی مانده برايغیر مشترك حذف گردید. در

ست.ادر بخش پیوست ها ارائه گردیده مقالهفهرست متغیرهاي مورد استفاده در این مورد مطالعه محاسبه گردید.

تورم زدایی داده هاگام سوم:

حلیل داده ها دچار خطا تمقادیر این داده ها، رشد کاذبی مشاهده می شود که در نتیجه با توجه به وجود تورم سالیانه در کشور در
وه تورم زدایی داده نحش هاي بعدي تورم زدایی شوند.زمی گردد. بنابراین الزم است داده ها پس از استخراج و براي انجام پردا

هره وري در راهنماي اندازه گیري شاخص هاي ب"راهنماي منتشر شده توسط سازمان ملی بهره وري تحت عنوان درهاي مالی 
ارائه گردیده است."واحدهاي صنعتی

)پذیريمولفه هاي تاثیرگذار بر رقابت(تعیین داده ها و شاخص هاي ورودي، فرآیندي، خروجی :گام چهارم 

ردهاي مختلفی در حوزه رقابت پذیري وجود داشته که معموالً در مطالعات پیشین بر یک مطابق ادبیات موضوعی تحقیق، رویک
رویکرد خاص براي اندازه گیري توان رقابتی تمرکز شده یا به صورت تلفیقی از رویکردها ارایه گردیده است. در این تحقیق رویکرد 

ه است. بر اساس این رویکرد هر سیستم داراي سه قسمت ورودي، سیستمی (فرایندي) به عنوان رویکرد اصلی مورد استفاده قرار گرفت
پردازش و خروجی است. در تقسیم بندي داده ها با رویکرد سیستمی هر یک از داده هاي مالی مورد استفاده به سه دسته ورودي، 

رقابت پذیري شرکت ها، پس از به منظور شناسایی مولفه هاي با اهمیت در اندازه گیري فرایند و خروجی تقسیم بندي می گردند.
مطالعه وسیع در منابع تحقیقاتی و پژوهش ها و کتب مرتبط، نمونه اي از مولفه ها براي هدف تحقیق یافت نشد. از آنجایی که 
گردآوري داده ها از تمامی حوزه ها کاري بسیار دشوار، زمان بر و هزینه بر است، تاکنون تحقیق یا پژوهش مشابه در این حوزه 

بنگاه اقتصادي 55نجام نپذیرفته است. پس از مطالعات صورت گرفته از طریق مصاحبه و مشاوره و مطالعه صورت هاي مالی بیش از ا
در صنعت داروسازي با استفاده از متخصصان و کارشناسان این حوزه به روش دلفی مولفه ها شناسایی شدند. همچنین مولفه ها با نظر 
خبرگان داراي مصداق در کشور ایران و در صنعت داروسازي می باشد. به طوري که با رویکرد سیستمی مولفه ها در سطح اول به 

دي، فرایند و خروجی تقسیم بندي شد. بر اساس نظر خبرگان و متخصصان صنعت داروسازي (گروه مواد و محصوالت سه دسته ورو
مورد تایید آنها نیز قرار گرفت.) مولفه هایی که در مطالعه میدانی جمع بندي شده بود 24دارویی شبکه داوري جشنواره ملی بهره وري

هزینه هاي اداري و فروش,هزینه هاي فرایندانرژي، و فرایند به سه زیر گروه ,رمایه، مواد به این ترتیب ورودي ها به سه زیر گروه س
منطق سطح زیر گروه مالی، اقتصادي و بهره وري در سطح دوم تقسیم بندي شد. یکو همچنین خروجی ها نیز به مالیمدیریت ,

مطالعات انجام شده در زمینه اندازه گیري رقابت پذیري بنگاه ها می باشد بندي مولفه ها و معیارهاي مورد استفاده برگرفته از سایر 
که با یک نگاه سیستماتیک براي هر یک از اجزاي ورودي، فرآیند و خروجی در سطح بعدي مولفه هاي مورد تعیین و بر اساس 

آنها بنگاه هاي مورد ارزیابی قرار می گیرند.

٢٤ www.ipcel.ir
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سیستماتیکهبا نگا1هاي مورد بررسی در سطح معرفی مولفه

متغیرهاي مربوط به فرآیندها، مولفه منابع مورد استفاده به منظور ایجاد خروجی به عنوان متغیرهاي ورودي در نظر گرفته شده است.
شاخص هاي مالی که نتیجه فعالیت هاي فرآیندها و استفاده از منابع خروجی هایی هستند که منابع را به خروجی ها تبدیل می کنند.

ها را اندازه گیري می نمایند به عنوان شاخص هاي خروجی در نظر گرفته شده است.

2معرفی مولفه هاي مورد بررسی در سطح 

به منظور شناسایی مولفه هاي با اهمیت در اندازه گیري رقابت پذیري شرکت ها، پس از انجام مطالعه در مورد مولفه ها از طریق 
مصاحبه و مشاوره و طرح پرسشنامه با استفاده از متخصصان و کارشناسان این حوزه به روش دلفی مولفه ها شناسایی شدند. همچنین 

اراي مصداق در کشور ایران و در صنعت داروسازي می باشد. به طوري که با رویکرد سیستمی مولفه ها مولفه ها با نظر خبرگان د
قسمتی (شامل گزینه 5در سطح اول به سه دسته ورودي، فرایند و خروجی تقسیم بندي شد. با طراحی پرسشنامه با استفاده از طیف 

لی مهم) مولفه هاي مورد نظر ارزیابی و امتیازدهی شدند. به هر یک از گزینه هاي: بی اهمیت، نسبتاً بی اهمیت، نسبتاً مهم، مهم، خی
اختصاص داده شده است. براي ارزیابی پایایی پرسشنامه هاي مورد نظر از ضریب آلفاي کرونباخ 5، 4، 3، 2، 1ها به ترتیب امتیازهاي 

ده است. بر اساس نظر خبرگان و متخصصان صنعت ) بو0,7186استفاده شده است. این ضریب توسط کارشناسان آماري مطلوب (
داروسازي (گروه مواد و محصوالت دارویی شبکه داوري جشنواره ملی بهره وري) مولفه هایی که میانگین امتیاز آن ها بزرگتر و 

بود به عنوان مولفه هاي نهایی انتخاب و باقی مولفه ها حذف گردید. 3مساوي 

هزینه هاي اداري و فروش,هزینه هاي فرایندانرژي، و فرایند به سه زیر گروه ,زیر گروه سرمایه، مواد به این ترتیب ورودي ها به سه 
. زیر گروه مالی، اقتصادي و بهره وري در سطح دوم تقسیم بندي شدیکو همچنین خروجی ها نیز به مالیمدیریت ,

2سطحدرشدهنهاییهايمولفه-1جدول 

2سطح 1سطح 

رقابت پذیري

سرمایهورودي

و انرژيمواد

فرایند
هزینه هاي فرایند

هزینه هاي اداري و فروش
مالیمدیریت 

بهره وريو اقتصاديمالی، خروجی

3معرفی مولفه هاي مورد بررسی در سطح 

شناسایی شدند نیز پس از انجام مطالعه در مورد این 2در ارتباط با بررسی هر یک از زیرمولفه هایی که براي مولفه هاي سطح 
از آنجاییکه واریانس هاي مقادیر زیرمولفه هاي مورد بررسی مربوط به هر مولفه متفاوت می باشد، لذا متغیرهایی به زیرمولفه ها 

م انتخاب شدند که داراي واریانس باالتري بوده و متغیرهایی که  مقادیر آنها پراکندگی کمتري داشتند عنوان زیرمولفه در سطح سو
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زیرمولفه هاي مورد استفاده به شرح زیر انتخاب 3به این ترتیب در سطح کم اهمیت تر تشخیص داده شدند و در مدل لحاظ نشدند. 
شدند:

اولیهفرعیهايشاخصوهامولفه-2جدول 
3سطح 2سطح 1سطح 

ورودي
سرمایه

داراییهاي ثابت 
سرمایه گذاري بلند مدت 

و انرژيمواد 
هزینه مواد 

هزینه انرژي 

فرایند

هزینه هاي فرایند

بهره وري نیروي کار(رقابت پذیري هزینه نیروي کار)
کارایی فرآیند

تعمیر و نگهداري 
بهره وري سرمایه

هاي اداري و هزینه
فروش

و فروشاداريدستمزد کارکنان 
هزینه هاي فروش 

مالیمدیریت 
مالیات 

هزینه هاي مالی 
حسابها و اسناد دریافتنی تجاري 

حسابهاي پرداختنی تجاري 

بهره و اقتصاديمالی، خروجی
وري

خالص سود 
)ROIنرخ بازده سرمایه گذاري(

ارزش افزوده 
بهره وري کل عوامل

درصد سهم سود در ارزش افزوده

نرمالیزه کردن داده ها:پنجمگام 

در این مرحله نرمال سازي یا قابل مقایسه نمودن داده هاي باقی مانده از طریق تقسیم نمودن داده هاي هر شرکت به عامل دیگر 
این موضوع که برخی از داده ها هم دامنه نیستند و ممکن است برخی از آن ها با مقادیر با توجه به (ارزش ستانده) انجام پذیرفت.

بزرگ اثر بسیار زیادتري در تابع هزینه نسبت به مقادیر کم داشته باشند، از طریق تقسیم نمودن بر عامل دیگر (ارزش ستانده) قابل 
یر تهیه گردید.مقایسه می شوند. بدین ترتیب جدول نهایی شاخص ها به ترتیب ز
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نهاییهايشاخصوهامولفه-3جدول 
3سطح 2سطح 1سطح 

ورودي
سرمایه

داراییهاي ثابت به ارزش ستانده
سرمایه گذاري بلند مدت به ارزش ستانده

و انرژيمواد 
هزینه مواد به ارزش ستانده

هزینه انرژي به ارزش ستانده

فرایند

هزینه هاي فرایند

وري نیروي کار(رقابت پذیري هزینه نیروي کار)بهره 
کارایی فرآیند

تعمیر و نگهداري به ارزش ستانده
بهره وري سرمایه

هزینه هاي اداري و 
فروش

به ارزش ستاندهو فروشاداريدستمزد کارکنان 
هزینه هاي فروش به ارزش ستانده

مالیمدیریت 
مالیات به ارزش ستانده

هزینه هاي مالی به ارزش ستانده
حسابها و اسناد دریافتنی تجاري به ارزش ستانده

حسابهاي پرداختنی تجاري به ارزش ستانده

بهره و اقتصاديمالی، خروجی
وري

به ارزش ستاندهخالص سود 
)ROIنرخ بازده سرمایه گذاري(

ارزش افزوده به ارزش ستانده
وري کل عواملبهره 

درصد سهم سود در ارزش افزوده

اول گام ششم: تعیین اوزان مولفه ها و شاخص ها در سطح 

همانگونه که عنوان گردید شاخص هاي نهایی مدل اندازه گیري رقابت پذیري بنگاه هاي اقتصادي صنعت داروسازي مشخص 
درصد نتایج می باشد. بدین ترتیب در 50امتیاز براي توانمندسازها و درصد EFQM ،50گردید. با توجه به منطق امتیازات مدل 
درصد دیگر براي ورودي ها و فرایند اختصاص داده 50درصد امتیاز براي خروجی ها و 50مدل توسعه داده شده با الگوي سیستمی 

شده است.

و عامل تولید در اقتصاد یعنی سرمایه و نیروي انسانی از روش برآورد ضریب کشش ددر ادامه براي تعیین امتیاز ورودي ها و فرایند 
بهره گرفته شده است. به این ترتیب که به منظور تخمین یا برآورد پارامترهاي مذکور با توجه به تعداد دوره هاي مورد بررسی که 

یب کشش عامل نیروي انسانی سال می باشد از سهم هزینه جبران خدمات در ارزش افزوده به عنوان برآوردي براي ضر10بیشتر از 
ش افزوده در بنگاه . همچنین با توجه به اینکه دو عامل اصلی تولید ارز)1372پروکوپنکو،(در ارزش افزوده بنگاه استفاده می شود
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اقتصادي نیروي انسانی و سرمایه می باشند بنابراین پس از محاسبه سهم نیروي انسانی در ارزش افزوده بر حسب درصد می توان این 
(عامل نیروي انسانی αبدین ترتیب ضریب ، به عنوان سهم عامل سرمایه در ارزش افزوده به دست آورد. 100مقدار را با کسر از عدد 

تعیین گردید.ورودي درصد براي 11و فرآیند درصد به 39درصد امتیاز، 50)، از 0,78صنعت داروسازي (ارزش افزوده) دردر 

مدلاولسطحمولفه هاي نهاییاوزان-4جدول
امتیاز1سطح صفرسطح 

رقابت پذیري
0.11ورودي
0.39فرایند

0.50خروجی

سومدوم و اوزان شاخص هاي سطح تعیین گام هفتم: 

ابتدا می بایست اوزان شاخص هاي سطح سوم مدل با استفاده از داده ها و دومتعیین اوزان مولفه هاي سطح به منظور در مرحله بعد, 
روش آنتروپی محاسبه گردد. به گونه از94تا 82اطالعات صورت هاي مالی حسابرسی شده شرکت هاي صنعت داروسازي از سال 

ایی که در هر یک از مولفه هاي سطح دوم مدل, شاخص هاي سطح سوم توسط روش آنتروپی و از روش ارزیابی اوزان شاخص ها 
اسبه اوزان درونی استفاده اهمیت هر شاخص می باشد که براي محوزن دهی می شوند. روش آنتروپی یکی از روش هاي ارزیابی

در ادامه جدول اوزان هر یک از شاخص هاي د.این روش به پراکندگی و جنس داده ها در ماتریس تصمیم بستگی دارد.می گرد
سطح سوم مدل نمایش داده شده است.

مدلسومسطحمولفه هاي نهاییاوزان-5جدول  

وزن3سطح 2سطح 1سطح 

ورودي
سرمایه

0,5306داراییهاي ثابت به ارزش ستانده
0,4694سرمایه گذاري بلند مدت به ارزش ستانده

انرژيو مواد
0,5432هزینه مواد به ارزش ستانده

0,4568هزینه انرژي به ارزش ستانده

فرایند

هزینه هاي فرایند

0,2590ار)بهره وري نیروي کار(رقابت پذیري هزینه نیروي ک
0,2410کارایی فرآیند

0,2477ارزش ستاندهتعمیر و نگهداري به 
0,2524بهره وري سرمایه

هزینه هاي اداري و 
فروش

0,47804به ارزش ستاندهو فروشاداريدستمزد کارکنان 
0,52196هزینه هاي فروش به ارزش ستانده

مدیریت مالی

0,26174مالیات به ارزش ستانده
0,26596هزینه هاي مالی به ارزش ستانده

0,25690و اسناد دریافتنی تجاري به ارزش ستاندهحسابها
0,21540حسابهاي پرداختنی تجاري به ارزش ستانده
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خروجی
, اقتصادي, بهره مالی

وري

0,18605به ارزش ستاندهخالص سود 
ROI(0,21167نرخ بازده سرمایه گذاري(

0,20205ارزش افزوده به ارزش ستانده
0,19561بهره وري کل عوامل

0,20463درصد سهم سود در ارزش افزوده

به منظور تعیین اوزان مولفه هاي سطح دوم از روش تعیین اوزان درونی آنتروپی شانون استفاده گردید. بدین ترتیب, پس از تعیین 
سوم مربوطه حاصل می سطح توسط اوزان شاخص هاي ماوزان شاخص هاي سطح سوم, وزن موضعی هر مولفه سطح دوم با محاسبه 

سطح محاسبه می گردد آنو به دنبال آن وزن هاي نسبی در هر مولفه در سطح دوم انجام می شودمتوسط اوزان شاخص هايگردد.
در مرحله بعدپس از تعیین اوزان موضعی مولفه هاي سطح دوم مدل ببا ) گفته می شود. Localکه به آن ها وزن هاي موضعی (

شاخص هاي اصلی, وزن سراسري مولفه هاي سطح دوم محاسبه ي گردد. بدین ترتیب که براي محاسبه اولویت استفاده از اوزان 
وزنی یک مولفه وزن موضعی آن در وزن شاخص هاي باالیی آن ضرب شده ووزن سراسري آن بدست خواهد آمد.

 .

سطح دوم مدلمولفه هاياوزان نهایی-6جدول 

وزن3سطح 2سطح 1سطح 

0,11ورودي
سرمایه

0,5306داراییهاي ثابت به ارزش ستانده
0,4694سرمایه گذاري بلند مدت به ارزش ستانده

انرژيو مواد
0,5432هزینه مواد به ارزش ستانده

0,4568هزینه انرژي به ارزش ستانده

0,39فرایند

هزینه هاي فرایند

0,2590نیروي کار)بهره وري نیروي کار(رقابت پذیري هزینه
0,2410کارایی فرآیند

0,2477تعمیر و نگهداري به ارزش ستانده
0,2524بهره وري سرمایه

هزینه هاي اداري و 
فروش

0,47804به ارزش ستاندهو فروشاداريدستمزد کارکنان 
0,52196هزینه هاي فروش به ارزش ستانده

مدیریت مالی

0,26174ارزش ستاندهمالیات به
0,26596هزینه هاي مالی به ارزش ستانده

0,25690حسابها و اسناد دریافتنی تجاري به ارزش ستانده
0,21540حسابهاي پرداختنی تجاري به ارزش ستانده

, اقتصادي, مالی0,5خروجی
بهره وري

0,18605به ارزش ستاندهخالص سود 
ROI(0,21167سرمایه گذاري(نرخ بازده 

0,20205ارزش افزوده به ارزش ستانده
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0,19561بهره وري کل عوامل
0,20463درصد سهم سود در ارزش افزوده

با محاسبه وزن سراسري مولفه ها مدل اندازه گیري رقابت پذیري بنگاه هاي صنعت داروسازي با استفاده از شاخص هاي مالی، 
.و بهره وري در صنعت داروسازي ارایه می شوداقتصادي 

صنعت(وريبهرهواقتصاديمالی،هايشاخصازاستفادهباداروسازيصنعتهايبنگاهپذیريرقابتگیرياندازهمدل-7جدول  
)داروسازي

وزن سراسري نسبیسراسريوزن3سطح موضعیوزن 2سطح 1سطح 

ورودي
0.02500سرمایه

0,530658,844151926ثابت به ارزش ستاندهداراییهاي 
0,469357,822486963سرمایه گذاري بلند مدت به ارزش ستانده

0.02500انرژيو مواد
0,543159,052484913هزینه مواد به ارزش ستانده

0,456857,614153976هزینه انرژي به ارزش ستانده

فرایند

0,04432هزینه هاي فرایند

0,258964,315992807ر)بهره وري نیروي کار(رقابت پذیري هزینه نیروي کا
0,241014,016826639کارایی فرآیند

0,247674,127826454تعمیر و نگهداري به ارزش ستانده
0,252364,20599299بهره وري سرمایه

هزینه هاي اداري 
0,08864و فروش

0,478047,967320054به ارزش ستاندهو فروشاداريدستمزد کارکنان 
0,521968,699318834هزینه هاي فروش به ارزش ستانده

0,04432مدیریت مالی

0,261744,362326063مالیات به ارزش ستانده
0,265964,432659279هزینه هاي مالی به ارزش ستانده

0,256904,281659531ستاندهحسابها و اسناد دریافتنی تجاري به ارزش
0,215403,589994017حسابهاي پرداختنی تجاري به ارزش ستانده

, اقتصادي, مالیخروجی
بهره وري

0,04545

0,186053,100828165به ارزش ستاندهخالص سود 
ROI(0,211673,527827454نرخ بازده سرمایه گذاري(

0,202053,367494388ارزش افزوده به ارزش ستانده
0,195613,260161233بهره وري کل عوامل

0,204633,410494316درصد سهم سود در ارزش افزوده

در مرحله نهایی اوزان شاخص هاي سطح سوم مدل با استفاده از داده ها و اطالعات صورت هاي مالی حسابرسی شده شرکت هاي 
شاخص ،بگونه اي که در هر یک از مولفه هاي سطح دوم مدلو روش آنتروپی محاسبه گردید. 94تا 82صنعت داروسازي از سال 

از روش هاي ارزیابی اوزان شاخص ها وزن دهی انجام پذیرفت. روش آنتروپی یکی از روش هاي سطح سوم توسط روش آنتروپی 
می گردد. این روش به پراکندگی و جنس داده ها هاي ارزیابی اهمیت هر شاخص می باشد که براي محاسبه اوزان درونی استفاده
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اوزان شاخص هاي سطح 94تا 82در ماتریس تصمیم بستگی دارد. بدین ترتیب با محاسبه متوسط اوزان هر شاخص طی سال هاي 
مطابق جدول زیر تعیین گردید.3

گام هفتم:رتبه بندي شرکت هاي دارویی

عامل طبقه بندي 8(2در ادامه با استفاده از شاخص هاي محاسبه شده، شرکت هاي صنعت داروسازي به تفکیک مولفه هاي سطح 
آل نمایش داده می رتبه بندي شدند. از آنجایی که در این روش ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایدهTopsisشده) با روش 

شود. گزینه هاي ما شرکت هاي صنعت داروسازي و شاخص معیار ارزیابی میnنه بوسیله گزیmشود. به عبارت دیگر در این روش 
آل منفی را تعریف حل ایدهآل (مثبت) و راهحل ایدهبه عنوان معیارها در نظر گرفته شده اند.  منطق اصولی این مدل راه3هاي سطوح 

دهد. گزینه بهینه، فزایش و معیار مقابل آن را کاهش میکند. راه حل ایده آل (مثبت) راه حلی است که معیار رقابت پذیري را امی
آل منفی دارد. به عبارتی در آل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایدهگزینه اي است که کمترین فاصله از راه حل ایده

کنند باشند، رتبه باالتري کسب میحل ایده آل داشته گزینه هایی که بیشترین تشابه را با راهTopsisها به روش بندي گزینهرتبه
به این ترتیب وضعیت هر یک از شرکت ها در یعنی رقابت پذیرتر هستند. وزن معیارها با استفاده از روش آنتروپی تعیین گردید. 

ضریب Topsisبا روش آنتروپی وزن دهی و با روش 94الی 82صنعت داروسازي با استفاده از داده ها و اطالعات مالی از سال 
در نزدیکی یا میزان نزدیکی نسبی هر گزینه نسبت به راه حل ایده آل در هر یک از مولفه هاي سطح دوم مدل مشخص گردید. 

نهایت امتیاز نهایی هر شرکت با توجه به مقدار مربوط به هر یک از زیرمولفه هاي خود در این مدل و با توجه به وزن هاي تعیین شده 
در انتها با استفاده از ضرایب بدست آمده در مدل رقابت پذیري، فهرست نهایی رتبه بندي ا به دست می آید.براي هر یک از مولفه ه

شرکت ها به صورت زیر بدست می آید.

ل رقابت پذیريمدازاستفادهباداروسازيصنعتهايشرکتبنديرتبهنهاییفهرست-8جدول 

نام شرکترتبه
امتیاز 
امتیاز نهایینام شرکترتبهنهایی

0.6281داروسازي روزدارو510.741531شرکت 1
0.6260کارخانجات دارو پخش310.721132شرکت 2
0.6234صنعتی کیمیدارو300.696433شرکت 3
280.6224شرکت 500.688534شرکت 4
0.6220شیمی دارویی داروپخش480.681935شرکت 5
0.6205داروسازي اکسیر0.669536داروسازي فارابی6
410.6201شرکت 0.664537سبحان دارو7
530.6194شرکت 0.657138سهامی عام-داروسازي تولید دارو8
0.6184داروسازي تهران شیمی 0.654439البرز دارو9

430.6179شرکت 520.654240شرکت 10
400.6120شرکت 550.653841شرکت 11
0.6112البراتورهاي دارویی رازك290.652642شرکت 12
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370.6109شرکت 320.649843شرکت 13
420.6101شرکت 0.648544داروسازي ابوریحان14
0.6087داروسازي کوثر440.647945شرکت 15
380.6057شرکت 0.647546داروسازي دکتر عبیدي16
0.5956داروسازي امین0.645847سینا دارو17
360.5953شرکت 0.645348داروسازي زهراوي18
450.5835شرکت 0.643749داروسازي جابرابن حیان19
330.5819شرکت 460.640150شرکت 20
540.5761شرکت 490.635751شرکت 21
390.5729شرکت 340.634452شرکت 22
0.5627تهران دارو0.633153پخشتولید مواد اولیه دارو 23
0.5465فراورده هاي تزریقی ایران470.632954شرکت 24
0.5103شیرین دارو0.631255ایران دارو25
0.6310داروسازي اسوه26
0.6300تولید ژالتین کپسول ایران27
0.6299داروئی و بهداشتی لقمان28
350.6298شرکت 29
0.6286پارس دارو30

ارائه پیشنهادهاونتیجه گیري. 3
شاخص هاي عملکردي بنگاه ر این تحقیق سعی بر آن بود که با استفاده از داده ها و اطالعات مالی، اقتصادي و بهره وري به عنواند

ي در شاخص هاهر یک از طراحی و اهمیت کاربردي براي مفهوم رقابت پذیري مدل یک تکیه بر اعداد واقعی شرکت ها با و ها
تعیین شود. بدین ترتیب با استفاده از داده ها و اطالعات صورت هاي مالی حسابرسی شده مربوط به نظر گرفته شده در این ارتباط

امی حوزه ها از آنجایی که گردآوري داده ها از تمتعیین شدند.آنها ) اولیت بندي شاخص ها و اوزان 94الی 82سال (از سال 13
کاري بسیار دشوار، زمان بر و هزینه بر است، تاکنون تحقیق یا پژوهش مشابه در این حوزه انجام نپذیرفته است. در طراحی مدل تا 

با حد امکان از روش هاي کمی و متدلوژي هاي پرکاربرد تصمیم گیري استفاده گردید. ابتدا اوزان مولفه هاي اصلی سطح اول
به منظور تعیین اوزان مولفه هاي سطح دوم از روش تعیین اوزان درونی تعیین شدند.ضرایب کشش عوامل تولیداستفاده برآورد 

ابتدا اوزان شاخص هاي سطح سوم مدل با استفاده از داده ها و اطالعات صورت هاي بدین ترتیب کهآنتروپی شانون استفاده گردید.
از روش آنتروپی محاسبه گردید. به گونه ایی که در هر یک 94تا 82ز سال مالی حسابرسی شده شرکت هاي صنعت داروسازي ا

از مولفه هاي سطح دوم مدل, شاخص هاي سطح سوم توسط روش آنتروپی و از روش ارزیابی اوزان شاخص ها وزن دهی می شوند.
تفاده گردید.به منظور تعیین اوزان مولفه هاي سطح دوم از روش تعیین اوزان درونی آنتروپی شانون اس
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با محاسبه وزن سراسري مولفه هاي سطح دوم مدل اندازه گیري رقابت پذیري بنگاه هاي صنعت داروسازي با استفاده از شاخص 
. بدین ترتیب در طراحی دو موضوع حائز اهمیت می باشد. موضوع شدهاي مالی، اقتصادي و بهره وري در صنعت داروسازي ارایه 

اول استفاده از تمامی داده ها و اطالعات مالی بنگاه ها و نسبت ها و شاخص هاي قابل محاسبه از آن ها می باشد. این داده ها و 
صنعت داروسازي کشور استخراج اطالعات از صورت هاي مالی حسابرسی شده به همراه یادداشت هاي پیوست بنگاه هاي اقتصادي

گردیده است. موضوع دوم اولویت بندي و انتخاب شاخص هاي مهم مرتبط با صنعت مورد مطالعه می باشد. موضوع بعدي استفاده 
ساله بنگاه هاي اقتصادي صنعت داروسازي می باشد. بدین ترتیب که اوزان 13از داده ها و اطالعات موجود مربوط به عملکرد مالی 

هایی شرکت ها بر اساس روش آنتروپی و وزن دهی داخلی با استقاده از اعداد موجود با اولویت بندي صاحبان نظر صنعت داروسازي ن
نتیجه نتایج به دست آمده مورد تایید قرار گرفتند.با استفاده از نظرات خبرگان صنعت داروسازي در نهایتترکیب شده است.

رقابت پذیري در صنایع مختلف می باشد که اندازه گیري احی فرایندي به منظور دستیابی به مدل مستقیم حاصل از این تحقیق، طر
در این تحقیق صنعت داروسازي به عنوان مطالعه موردي انجام شده و نتایج آن حاصل گردیده است.با بکارگیري این فرایند می توان 

هاي مالی حسابرسی شده شرکت ها، مدل رتبه بندي رقابت پذیري براي صنایع مختلف با استفاده از داده ها و اطالعات صورت
طراحی نمود و با استفاده از مولفه هاي مدل براي هر شرکت کارنامه رقابت پذیري ارایه کرد. به طوري که این کارنامه وضعیت 

بهبود، بهترین عملکردها شرکت را نسبت به دیگر شرکت هاي هم صنعت در مولفه هاي مدل نمایش می دهد و نقاط قوت و قابل
)Best Practices.به منظور انجام بهینه کاوي، پیشبینی از روند آینده و مسایلی از این دست را حاصل می دهد (

در این تحقیق از تعداد مشخصی از روش هاي تصمیم گیري چند معیاره استفاده گردیده است. نتایج این روش ها مورد استفاده 
اي این تحقیق پیشنهادهاي زیر ارایه می شوند.گردیده است. در راست

 در این تحقیق مدل طراحی شده با استفاده از داده ها و اطالعات شرکت هاي صنعت داروسازي طراحی شده است. می توان
با اطالعات صنایع مختلف مدل هاي مرتبط طراحی و رتبه بندي انجام پذیرد. به این ترتیب الگوهاي مناسب هر صنعت 

) از این اطالعات مفید استفاده نمایند.Benchmarkingشده و شرکت ها می توانند در فرایند بهینه کاوي (مشخص 

 شرکت اول در شاخص ارزش افزوده یا 100همچنین می توان فارغ از صنعت تعداد مشخصی از شرکت ها به عنوان مثال
آن ها پیاده سازي گردد. شرکت اول) تعیین گردند و فرایند طراحی مدل براي 500فروش (یا 

 با پیاده سازي چهارچوب ارایه شده در این تحقیق می توان یک سیستم پشتیبان تصمیم طراحی کرد، که بتواند با سرعت و
دقت باال در زمینه ي ارزیابی عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي صنایع مختلف در ایران به تصمیم گیرندگان و ذینفعان این 

موضوع کمک کند.

همانگونه که عنوان شد نتیجه حاصل از طراحی مدل رقابت پذیري امکان صدور کارنامه رقابت پذیري براي هر یک از شرکت هاي 
بررسی شده در این تحقیق می باشد. به عنوان نمونه چند کارنامه رقابت پذیري ارایه شده است
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