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  :چكيده
مربوط به مزيت رقابتي اغلب در سطوح بنگاه يا صنعت مورد نظر قرارگرفته، امـا نگـاه   هاي پژوهش
صـورت جـامع كمترمـورد توجـه پژوهشـگران      رقابتي در سطح ملي و بهتر يعني بررسي مزيتكالن
محور و توجـه بـه حضـور    در اين مقاله براي حل اين مشكل و با برگزيدن نگرشي كارايي. است بوده

مبـاني نظـري بـا    . شـود رقابتي پرداخته مـي ها در مزيتكشور به محاسبه كارايي آن هاي هرورودي
تعريف مفهوم مزيت رقابتي آغاز و به مدل مزيت رقابتي كشورها كه توسط پورتر طراحي شده، خـتم  

شـود، ايـن مـدل    ها كمك گرفته ميدر اين مسير از مدل رياضي قوي تحليل پوششي داده. شودمي
مـدل  . كردن هدف دوسويه ما و لحاظ كردن همزمان منابع و نتايج بسيار مناسب استبراي برآورده 

هـاي رقـابتي كشـورها تعريـف     گون پورتر در مجموع شش مؤلفه ورودي براي بررسي مزيتالماس
گذاري مسـتقيم خـارجي ورودي   هاي رقابتي عبارتند از صادرات و سرمايهدر اين مدل مزيت. كند مي

هاي قبلي كه روي ايـن مـدل   با توجه به پژوهش. شوندعنوان خروجي استفاده ميكه در پژوهش به
ها آوري دادهشدن اين مدل انجاميده، پژوهشگر از همين مدل كمي براي جمعانجام گرفته و به كمي

بـا  . ها به محاسبه كارايي بپردازداستفاده و سعي كرده با انتخاب رويكرد مناسب تحليل پوششي داده
شاخص ورودي و دو شاخص خروجي نتيجـه حاصـل ايـران را بـا      12كشور و  112ه انتخاب توجه ب

و  2003، 2000هـاي  بررسي روند كارايي در سـال . دهددرصد در رتبه هفتاد قرار مي 67/68كارايي 
در اين روند ايران بـا يـك رشـد سـهمگين     . كندابزاري براي استمرار ارقام كارايي حاصل مي 2006

گذاري مسـتقيم خارجيسـت بـه    حاصل كاهش واردات كاالهاي توليدي و افزايش سرمايهكارايي كه 
  .رسدمي 2006كارايي كامل در سال 
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   مقدمه

با توجه به جمعيت روزافزون جهان و محـدود بـودن امكانـات، حتـي بـراي كشـورهاي صـنعتي        
كاالها و خـدمات در  منظور افزايش توليد پيشرفته، استفاده بهينه از امكانات موجود، راهي برتر به

كشور ما نيز نه تنها از اين مورد مسـتثني نيسـت   . شود نتيجه افزايش رفاه جامعه بشري تلقّي مي
. تر و عميق و از تمام ابعاد به ايـن موضـوع توجـه گـردد     بلكه به علل مختلف بايد با ديد گسترده

وليـدات و عـدم توجـه    هاي جديد و تنوع بيشتر ت گذاري دولتي جهت ايجاد ظرفيت كمبود سرمايه
گـذاري   هاي مولـد و مشـكالت حـاكم در جـذب سـرمايه     گذاري الزم بخش خصوصي به سرمايه

هاي انجـام شـده در گذشـته را    گذاري خارجي، ضرورت كمال استفاده از امكانات موجود و سرمايه
 سـتاندارد ا ايجاد هادولت اقتصادي هدف ترينمهم پورتر، ديدگاه مبناي بر]. 11[نمايد  ايجاب مي

 منـابع  از اسـتفاده  در وريبهره ميزان توسط استاندارد اين است كه شهروندان زندگي براي باالي

بـراي ايجـاد رفـاه در زنـدگي آحـاد      ]. 19[شـود  مي تعيين تجارت و توليد امر در شده كارگرفتهبه
كـه در  اي پذيري توليدات و خدمات بسيار مهم و اساسـي اسـت بـه گونـه    جامعه، ضرورت رقابت

پذيري حاصل توجه بيشتر به كميت و كيفيت محصوالت نسبت به رويكردي كلي نگر اين رقابت
كشورهاي ديگر است تا از اين طريق براي محصوالت شرايط فـروش در سـطح جهـاني فـراهم     

گيرد كه يك رويكرد سه سطحي مـورد نظـر   پذيري شكل ميشود، از نگاه پورتر وقتي اين رقابت
  ]. 20[پذيري در بنگاه، صنعت و سطح ملي ن باشد؛ يعني رقابتگيرندگاتصميم

پذيري كشورها در سطح جهاني اين پژوهش در با توجه به اين مسايل و با لحاظ كردن رقابت
در ايـن راسـتا توجـه بـه     . پذير استپي بررسي جايگاه ايران در جهان در توليد محصوالت رقابت

پـذيري بـه   بر رقابـت اين پژوهش داده است كه عالوه منابع هر كشور شكل منحصر به فردي به
گـون پـورتر و يـك    براي رسيدن به اين هدف از مدل المـاس . شودسنجش كارايي نيز منجر مي

 . مدل رياضي استفاده شده است تا پژوهشگر را براي رسيدن به اهدافش كمك كند

  مباني نظري 
مزيت مطلق، مزيـت نسـبي، سـيكل عمـر و     با توجه به سير تكاملي نظريات بازرگاني و پيدايش 

ي جديـد بـه محصـوالت نهـايي و     هـا تـوان گفـت توجـه بيشـتري در تئـوري     مزيت رقابتي مي
هاي ابتدايي بسيار كمتـر بـه چشـم    كه اين توجه در تئورياست؛ در حاليها شدهپذيري آن رقابت
مزيـت رقـابتي نهشـته     يري وپذهاي نظري بر رقابتخورد، با توجه به اينكه در اين مقاله پايهمي

  .شوداست در مبحث نظري به اين مهم پرداخته مي
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  هاپذيري مفهوم، رويكردها، سطوح و مؤلفهرقابت -1
 حفـظ  يـا  رشـد  پايـداري  در ملـي  اقتصـاد  توانايي را پذيريرقابت) WEF( جهاني اقتصاد مجمع

 و تجارت مورد در ملل سازمان كنفرانس ديدگاه از. داندمي سرانه درآمد اساس بر زندگي استاندارد
 و كالن اقتصاد عملكرد مقايسه مسير از پذيريرقابت به نگرش ترينواضح) UNCTAD( توسعه

 مفهـوم  ديگـر،  عبـارت به. آيدمي دستهب توليد عوامل وريبهره اساس بر جامعه زندگي استاندارد

 نظـر بـه  .اسـت  جهاني بازارهاي در محصوالتشان فروش در كشورها توانايي پذيري،رقابت دقيق

 انفـرادي  هـاي بنگـاه  سـاده  اجتمـاع  مفهوم به ملي پذيريرقابت )IMD( مديريت توسعه مؤسسه

 هايسياست دولت، توسط اقتصاد هدايت نحوه نظير متعددي عوامل نتيجه بلكه نيست، پذيررقابت

 افزوده ارزش ايجاد در كشور توانايي مفهوم به پذيريرقابت. است ارزش ايجاد مكانيزم و اجتماعي

ديـدگاه   از، ]3[ اسـت  ... و هاجذابيت ايجاد و هادارايي مديريت يوسيلهبه جامعه ثروت افزايش و
 يـك  سوي از كه خدماتي و كاالها توليد ميزان از عبارتست الملليبين پذيريرقابت )Hitt( هيت

 شـهروندان  واقعـي  درآمد مدت، همين در آنكه ضمن. يابد راه المللينبي بازارهاي به بتواند كشور

هـاي  رويكردهـا، سـطوح و مؤلفـه    .]18[شـود  آن كـاهش  مـانع  كم دست يا دهد افزايش را خود
  .استترسيم شده) 1(پذيري در نمودار  رقابت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]29[ پذيريرقابتبعدي شناخت مدل سه. 1نمودار

  پذيريرويكرد رقابت

  پذيريهاي رقابتمؤلفه

سطوح 
  پذيري رقابت

  مكتب محتوايي

 صنعت
  بنگاه

  مكتب فرايندي

تأثيرگذار  دهندهتشكيل

 ملي
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  مزيت رقابتي پورتر -2

 شود كهنويسد، در كل اينگونه بيان ميكتابي با عنوان مزيت رقابتي ملل مي 1990پورتر در سال 
 بسـنده  شده آشكار نسبي هايمزيت به تنها تواننمي جهاني، تجارت در كشور يك موفقيت براي
مزيـت   خلـق  به سازي،ظرفيت و خود ساختار و وضعيت شناخت طريق از بايد اقتصادها بلكه نمود

 اقتصـادي  فعاالن به رقابتي، كارايي شرايط و جهاني سرآمدي بسترهاي آوردن فراهم با و پرداخته
 اختصـاص  خـود  بـه  را جهـاني  تجـارت  در جديدي هايحوزه دولت، هدايت با همگام اجازه دهند

 و گـذارد مـي  كـاهش  بـه  رو آن سنتي معناي به توليد عوامل موجودي نقش اين ديدگاه در .دهند
 موجـب  دهـد، مـي  قرار هادولت و هابنگاه اختيار در شدن جهاني كه فضاي هاييفرصت همچنين
 محوريـت  همين دارد، اهميت پورتر ديدگاه در آنچه. شودپيشين مي هايمحدوديت شدن شكسته
 نوشـتن  از هـدف  وي .اسـت  مـرتبط  نهادهـاي  و عامالن اقتصادي سطح در اصالحات به بخشي
 بيشـتر  اگرچـه . دانـد مي جهاني مدرن اقتصاد در كشور يك پايدار كاميابي منشأ توضيح را كتابش
بـر   پـورتر  ديـدگاه  امـا  انـد داشـته  تمركز اقتصاد كالن سطح بر حوزه اين هايسياست و هانظريه
 دولـت  نهاد كنار در را هاشركت نقش كندمي سعي و دارد تكيه اقتصادي سرآمدي خرد هاي بنيان

  ].5[پررنگ نمايد 
 توان گفـت كـه  توان سه نكته را اشاره كرد، اول اينكه ميديدگاه مي هاي ايندر مورد مزيت

 )الملـل بـين  رقابـت  در رايج تفكر نه و( ملت ثروت منبع عنوانبه رقابتي مزيت از وسيعي برداشت
 ارزش از اقتصـاد  اندازه و عوامل موجودي ديگر شدن، جهاني به رو اقتصادهاي در و شودمي ارايه

 در .كنندنمي شاياني كمك اقتصاد رقابت توان رشد و وريبهره به يكهيچ زيرا برخوردارن؛ اندكي
 كشـورها  كه دارد بستگي پشتيبان نهادهاي و وكار كسب محيط ايجاد به اقتصادي كاميابي عوض

 اسـت  آن پورتر روش مزيت دومين .]4[سازدمي عوامل وريبهره با توام ارتقاء و استفاده قادر به را
 مالحظـات  ايـن  .نمايدمي بسيار تسهيل را ملي سطح در رقابتي عملكرد پوياي تحليل رويكرد كه

 فرسـايش  در تقليـد  و وابستگي فنـاوري  اثر رقابتي، مزيت خلق در نوآوري نقش از عبارتند پويايي
 كـه  است آن روش اين مزيت آخرين .زمان طول در مزيت منابع دادن ارتقاء به نياز و رقابت توان

 ].17[است صادق مستقيم گذاريسرمايه هم و تجارت براي هم ملي رقابتي عملكرد از وي تحليل
 از هـا آن رونـدهاي  دارند امـا  قرار تنگاتنگ ارتباط در يكديگر با صادرات و مستقيم گذاريسرمايه

 جمله؛ از ملي مشابهند سطح در هاآن بر مؤثر عوامل كه ايگونهبه برخوردارند بيشتري همبستگي
 دليـل  همـين بـه  .اجتماعي و حقوقي و اقتصادي نهادهاي و فرهنگ ها،ارزش ملي، اقتصاد ساختار
 تمـايز  مسـتقيم  گـذاري سـرماي  مبناي بر و صادرات مبناي بر الملليبين رقابتي مزيت ميان پورتر
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 اساسـي  و پايدار صادرات با الملليبين رقابت مزيت كه است معتقد رو همين از و گذاردنمي زيادي
كشـور   داخـل  در هادارايي و هامهارت بر مبتني خارجي گذاريسرمايه وسعت يا اقتصادها به ديگر
  ].21[شود مي گيرياندازه

  گون پورترمدل الماس -3
 بـر  عامـل  تأثير هر كه است طرفه دو تقويت سيستم يك پورتر، قبل از هر چيز بايد گفت الماس

 مزيت همچنين .است وابسته سايرعوامل شرايط و وضعيت به خاص، هر صنعت ملل رقابتي مزيت

 ممكن چند هر .بهبود ببخشند را آن كرده يا مزيت ايجاد نيز عوامل ساير در تواندمي عامل يك در

 طور عمـده به صنايع ولي اين يابند، دست رقابتي مزيت به عامل دو يا يك با خاصي صنايع است

 البته .نمايندمي پايين فعاليت سطح هايمهارت و هافناوري براساس و بوده طبيعي منابع به وابسته

 انتقـال  قابـل  سرعتبه هاييچنين توانمندي پذيرند؛ زيراآسيب و ثباتبي هايي اغلبمزيت چنين

طور كلي عوامل مطرح در المـاس  اما به .شوندمي جايگزين سرعت به جهاني سطح در و رقبا بوده
  :توان موارد ذيل بيان كردپورتر را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]22][20[ گون پورترمدل الماس. 2نمودار 

 استراتژي، ساختار و رقابت

 كنندهصنايع مرتبط و حمايت

 شرايط عوامل

بيني پيشموارد 
  نشده

  دولت

شرايط تقاضا
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هاي بسـياري شـده كـه در    هاي پس از انتشار آن ايرادها و تحسينالبته به اين مدل در سال

  ].7[استمقاالت متعددي به آن اشاره شده

  ي پژوهشپيشينه
كاركرد اقتصـادي  «پژوهش كه بيشترين ارتباط را با اين پژوهش دارد با عنوان  ترينشايد نزديك

انجـام گرفتـه، در آن   » دهـد؟ آيا الماس پورتر هنوز در سـطح ملـي جـواب مـي    : در گستره زمان
توانـد  طور تجربي ميپژوهشگر به اثبات فروضي چون، محتوياتي مشابه با الماس پوياي پورتر به

-شود، محتويات الماس تجربي با عملكرد كشورها در زمينهكشورها استفاده براي گستره زيادي از
گذاري خارجي ورودي و سرانه صادرات رابطه دارد هايي چون سرانه توليد ناخالص، سرانه سرمايه

و فرض سوم اينكه مرحله كشور در توسعه يافتگي بر رابطه مـدل تجربـي پـورتر بـر متغيرهـاي      
كشـور   19(كشـور  49ها پژوهشـگر از  براي بررسي اين فرضيه. گماردميوابسته تأثير دارد، همت 

كنـد و بـا اسـتفاده از    بـراي پـژوهش خـود اسـتفاده مـي     ) كشور درحال توسعه 30توسعه يافته و 
بـه  ) Chow( هاي كمي براي ابعاد مدل پورتر و تحليل عاملي، رگرسـيون و آزمـون چـاو   شاخص

  .]15[پردازداثبات و رد فرضيات خود مي
 جـان  و) Siggel(سـيگل   انـد اكهـارد  داده انجـام  زيادي مطالعات زمينه اين در كهاز كساني

 رقابـت  توان تئوريك بررسي به ايمقاله در 1993 سال در سيگل،. هستند )Cockburn(كوكبرن

 رقابتي توان گيرياندازه براي را چارچوبي رياضي، و اقتصادي طريق روابط از و پرداخته الملليبين

 در كه كرد ارايه مقاله دو كوكبرن همراه به 1995 سال در وي .داد ارايه آن دهنده تشكيل منابع و

 تـوان  بـراي  را هاييشاخص ديگري در و پرداخته توان رقابتي مختلف هايجنبه به هاآن از يكي

 بـراي  را خـود  روش 1997 سال در و كردند كامل تشريح طوربه را هاآن منابع و داده ارايه رقابت

 مالي رقيب ترينمهم كه عاج ساحل صنايع كشور برابر در مالي كشور صنايع رقابتي توان ارزيابي

 مطالعـه  بـراي  پژوهشي طرح يك در قالب را روش اين 1999 سال در ها،آن .گرفتند كاربه است

 و ايمنطقه هاياتحاديه به اين كشورها پيوستن براي كنيا، و اوگاندا كشورهاي صنايع رقابت توان
 .كردنـد  محاسـبه  كشور دو صنايع اين براي را رقابتي توان هايشاخص و گرفتند كاربه الملليبين

اثر  آن، طريق از و گرفت كاربه هند كشور براي تعديل اندكي با را خود روش سيگل 2000 درسال
كــرد  ارزيــابي صــنايع رقابــت تــوان روي بــر را كشــور ايــن اقتصــادي هــاي ســياس

]23][24][25][26][27.[  
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تبيين مزيت رقابتي براي كشورهاي كوچك اروپايي؛ آزمـوني از سـه مـدل رقـابتي، در ايـن       
پژوهش با معرفي سه مدل مزيتي رقابتي يعني الماس بومي از پورتر، الماس دوگانـه از راگمـن و   

نتـايج پـژوهش    .پـردازد الماس چندگانه از رانن و ديگران به آزمون آن در كشور كوچك هلند مي
هاي دوگانه و چندگانه در كشورهاي كوچك نسبت به مدل بومي پـورتر  نشان از بهتر بودن مدل

  ].16[دارد 
يك رهيافت كمي بـراي كـاربردن مـدل المـاس     : الملليپذيري كشورها در محيط بينرقابت

، )BRICبـه   معـروف ( پورتر براي بريتانيا، اياالت متحده و كشورهاي برزيل، روسيه، هند و چين
پذيري اين كشـورها  گون پورتر به مقايسه رقابتدر اينجا پژوهشگر با ترسيم كمي از مدل الماس

پذيري بريتانيـا در حـال حاضـر و    پردازد و در نهايت با برتر دانستن رقابتالمللي ميدر صحنه بين
  ].28[رساندچين در آينده نزديك پژوهش را به پايان مي

 پـورتر،  گـون الماس مدل چارچوب در مقاله اين ايران، در چاي عرضه زنجيره كالن معماري

 مديريت صنعت ساختار همچنين .شده است بررسي چاي تجارت و توليد و داخلي جهاني وضعيت

 مطالعه به عنوان دارد ايران با فراواني هايشباهت چاي باغات ساختار نظر از كه كنيا كشور چاي

 صـنعت  عرضه يكپارچه زنجيره مديريت درنهايت و است گرفته قرار ارزيابي و توجه مورد تطبيقي

اسـت   شـده  ارايه ايران صنعت چاي توسعه و موجود بحران از رفت برون استراتژي عنوانبه چاي
]13.[  

  شناسي پژوهشروش
اين پژوهش بر اساس هدف از نـوع كـاربردي، از نظـر روش جمـع آوري     : پژوهش روش. الف
  .شودتحليلي محسوب مي –ي ها از نوع توصيفداده

ي آماري تمـام كشـورهاي جهـان    در اين پژوهش جامعه :ي آماري و انتخاب نمونهجامعه. ب
از ميان اين كشورها فقط كشورهايي انتخاب شدند كه پنج ويژگـي داشـتند؛ داراي مبادلـه    . است

جمعيـت كمتـر از   تجاري با ايران، نظر كارشناسان بر حضور آن باشد براي همگوني بيشتر اينكـه  
هـاي  صدهزار نفر و صادرات كمتر از صد هزار دالر نداشـته باشـد و در انتهـا، آمارهـاي شـاخص     

كشور وجود داشتند كه بر اسـاس آمارهـاي موجـود سـال      209در ابتدا . موردنظر آن موجود باشد
اسرائيل  ، به اين تعداد]8[كشور واردات داشته  157كشور صادرات و از  173ايران فقط به  1387

خاطر جمعيت كمتر از صدهزار از نظر متخصصان به مجموعه اضافه شود و كشورهاي سيچلس به
كشور داراي آمار  112خاطر صادرات كمتر صدهزار دالر حذف شده است؛ در انتها فقط و گامبيا به

  .هاي لحاظ شده بودندبر اساس شاخص
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توجه بـه ماهيـت مسـتنداتي آن فقـط از      در اين پژوهش با: هاداده گردآوري ابزار روش و. ج

آوري آمارهاي هاي اينترنتي به جمعها و سايتو با استفاده از كتاب اي استفادههاي كتابخانهروش
  .استالمللي پرداخته شدهبين

  ]15[ پورتر مدل هاي كميشاخص حيتشر. 1جدول 

  منبع  مقياس  متغيرها كمي  هاي مدل پورترمؤلفه  ماهيت

دي
ورو

ي 
ها

دل
م

  

  شرايط محيطي

معادل يك  )EU(مصرف انرژي 
 UN  كيلوگرم نفت

-خالص تن  )RGT(حمل و نقل ريلي
 WDI  كيلومتر

موتورهاي اقتصادي در حال 
  UN  تعداد  )CMV( استفاده

  UN  تعداد  )EDU(نام در آموزشثبت

هزينه مصرف نهايي بخش   شرايط تقاضا
 IMF  دالر  )PFCE( خصوصي

استراتژي موسسات و ساختار، 
  پذيريرقابت

  هزينه تحقيق و توسعه
)R&D EX(  دالر  UNESCO 

  متخصصان تحقيق و توسعه
)R&D PER(  تعداد  UNESCO  

 تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
)GFCF(  

 UN  دالر

 WIPO  تعداد  )PATE( ثبت اختراعات

 WIPO  تعداد  )TRMA( ثبت نشان تجاري

 توليديكاالهاي  صنايع پشتيبان
 WDI  درصد  )MI ( )درصدي از واردات(

 FDI  ايمقياس فاصله  )GE( اثربخشي دولت  دولت
Report  

هاي خروجي
  مدل

 WDI  دالر EG&S صادرات كاال و خدمات  صادرات غيرنفتي

گذاري خارجي خالص سرمايه  گذاري خارجيسرمايه
 FDI.NET  دالر  )FDI( ورودي
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گون پورتر، پژوهشگر با توجه به استفاده از مدل الماس: هاي انتخابي و دوره زمانيشاخص. د
هـايي كـه در ايـن    هاي اين مدل بوده و با استفاده از يكـي از پـژوهش  درصدد كمي كردن مؤلفه

هـاي مـوردنظر دسـت پيـدا     ي پژوهش به آن اشاره شد به شـاخص زمينه انجام شده و در پيشينه
آمـده  ) 1(هاي منتشر كننده آن در نمودار ها با توجه به مقياس و سازمانصاين شاخ. كرده است

ها به جز واردات كاالهـاي توليـدي و اثـربخش دولـت همگـي      گفتني است، تمام شاخص. است
  .بينيدعالمت اختصاري هر شاخص را در جلوي هريك مي. شوندصورت سرانه وارد مدل مي به

هـايي چـون   خصوص شاخص، با توجه به آمارهاي موجود بهدر مورد بازه زماني نيز بايد گفت
  .گيردرا در بر مي 2006- 2000هاي ثبت نام آموزش، پژوهش سال

در اين پژوهش از مدل رياضـي بسـياري قـوي بـراي محاسـبه كـارايي       : DEAمدل رياضي . ه
به مـواردي  توان هاي منحصر به فردي دارد كه به خالصه مياين مدل ويژگي. استاستفاده شده

، )DMU(اين روش، از مجموعه . هاي ديگر ارزيابي استبينانه نسبت به روشچون، ارزيابي واقع
آنگـاه   دهـد،  ها، مرز كارايي را تشكيل ميعنوان كارا معرفي مي نمايد و به كمك آنتعدادي را به

هـايي  ) DMU(بنـابراين مـالك ارزيـابي    . دهداين مرز را مالك ارزيابي واحدهاي ديگر قرار مي
ويژگـي مهـم ديگـر ايـن تحليـل، ارزيـابي تـوأم        . كنندهستند كه در شرايط يكساني فعاليت مي

اي را باهم مورد ارزيابي قـرار  اي و ستادهمجموعه اي از عوامل است؛ بنابراين،ا كليه عوامل نهاده
ي آن اسـت  هامدل "جبراني بودن"هاي اساسي اين تحليل، ويژگييكي ديگر از ويژگي. كنندمي

دهد كمبود يا ضعف خـود را هـر سـتاده يـا     اجازه مي) DMU(به عبارت ساده، اين ويژگي به هر
هـاي تحليـل پوشـش    ها جبران كند؛ با توجه به اينكه مدلها يا نهادهنهاده به كمك ساير ستاده

حساس گيري ريزي خطي به واحد اندازهشود، روش برنامهريزي خطي حل ميها توسط برنامهداده
  ].14[گيري مختلفي استفاده نمايند اندازه توانند از واحدهايها ميها و ستادهنيست بنابراين، نهاده

هاي بازه به مقياس كه به مدل BCCو  CCRها شامل هاي اصلي تحليل پوششي دادهمدل
  .شودها استفاده ميمعروفند، در اين پژوهش نيز از اين مدل متغيرثابت و 

براي حل مدل اسـتفاده   DEA MASTER.1افزار تفاسير در اين پژوهش از نرم با همه اين
  .شده است

  تحليل نتايج پژوهش
  .شودها و مدل استفاده شده پرداخته ميدر اين قسمت در چند بخش به تجزيه و تحليل داده
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  گرا و مقياس بازدهانتخاب رويكرد ورودي يا خروجي. الف

پـذيري  ترين دليل براي انتخاب مناسب، توجه به تغييرگرا، مهمديدر تمايز رويكرد خروجي و ورو
كـه  اسـت، يعنـي در صـورتي   گيرنده اعالم شدهو امكان دستكاري براي مديران واحدهاي تصميم

گيـري،  هاي ورودي بيشتر از خروجي باشد و مسئوالن هر واحـد تصـميم  امكان تغيير در شاخص
در حالـت  . شـود گرا استفاده ميهاي وروديباشند، از مدل آزادي عمل بيشتري در تغيير آن داشته
در ايـن پـژوهش بـا    ]. 10[تـر اسـت  گرا مناسبهاي خروجيبرعكس شرايط براي استفاده از مدل

تر گرا بسيار مناسبهاي ورودي، استفاده از رويكرد وروديتر شاخصتوجه به تغييرپذيري ملموس
يي چون هزينه تحقيق و توسعه، مصـرف داخلـي، تقويـت    هارسد؛ زيرا تغيير در شاخصنظر ميبه

تـر از جـذب   ات، بسـيار سـريع  صنايع پشتيبان و توجه به رويكردهاي دولـت بـراي ارتقـاء صـادر    
توان مدعي شـد كـه   اي ميدهد؛ به گونهگذاري خارجي يا تغيير در ميزان صادرات رخ مي سرمايه

  .حالت علت و معلولي را دارد هاي مدل،ها و خروجيرابطه تبيين شده بين ورودي
يكي ديگر از نكات مهم ديگر در انتخاب رويكرد مناسب در محاسبه كارايي توجه به مقيـاس  

ــه  ــت، ب ــازده اس ــد از روش زو   ب ــطح واح ــاس در س ــازده مقي ــين ب ــور تعي ــار و ) Zhu(منظ و ف
را دارد در اينجا از روش دوم كه مراحل زيـر  . شوداستفاده مي) Fare & Grosskopf(گروسكوف
  .شوداستفاده مي

و بـازده بـه مقيـاس غيـر     ) BCC(متغيـر ، مقيـاس  )CCR(هاي بازده به مقياس ثابـت  مدل. الف
  .كنيدرا براي واحدها حل مي) NIRS( افزايشي 

بـازده بـه   "اگر اين دو امتياز مساوي بـود  . را مقايسه كنيد BCCو  CCRامتياز كارايي مدل . ب
  .است "مقياس ثابت

بـازده بـه    "اگر اين دو امتياز مساوي بـود . را مقايسه كنيد NIRS و BCCكارايي مدل  امتياز. ج
  ].12][9][2[صورت افزايشي استاست، در غير اين "مقياس كاهشي

ها در مدل گفته شده است؛ بـا شـناخت ضـعيفي كـه از     دار شاخصنكته ديگر در مورد ورود وزن
صان بازرگاني وجود داشت و با تشخيص هاي استفاده شده در اين مدل توسط متخصشاخص

  .ها با ضرايب يكسان وارد مدل شدندكارشناسان همه شاخص
شـده و در انتهـا و بـا توجـه بـه همـه       هاي توسط پژوهشگر حلبا همه اين تفاسير تمام مدل

مسايل گفته شده بهترين مدل براي اين پژوهش روش محاسبه كـارايي بـا مقيـاس افزايشـي و     
گـرا  هـاي حـل شـده در دو رويكـرد خروجـي و ورودي     مدل. استگرا انتخاب شدهرويكرد ورودي

 گـرا را شد، نگاه كارشناسان بيشتر رويكـرد ورودي ارزيابي شدند؛ همانطور كه در قبل توضيح داده
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در . گرا نيز مورد بررسي قرار گرفته اسـت هاي خروجيبا اين حال مدل. دهدمورد انتخاب قرار مي
هـاي بـا   هاي با مقياس ثابت، تعداد كشورهاي كارا بسيار كمتر از مـدل در مدل شودكل ديده مي

در  17گـرا  هاي خروجـي و در مدل 29در مقابل  17گرا هاي وروديدر مدل( است  متغيربازدهي 
ـ  )29مقابل  ـ دليـل مبنـا قـرار دادن    منظـور توانـايي تمـايزدهي بـاالتر       ، برخي همين مزيـت را 
شـده و   هـاي علمـي گفتـه   ولي در اين پـژوهش بـا توجـه بـه روش    ]. 6[نندداهاي ثابت مي مدل

هاي موجود بين كارايي در سه روش حل شده مدل مناسب روش كارايي با بـازده مقيـاس    تفاوت
  . افزايشي انتخاب شده است

  تحليل كارايي محاسبه شده . ب
ي اسـت كـه بـر بـازده     شـود، مـدل  همانطور كه گفته شد، مدل مبنا كه به تحليل آن پرداخته مـي 

هاي هاي يك واحد، بيش از دو برابر به خروجيافزايشي تكيه دارد؛ يعني با دو برابر شدن ورودي
د زيادي از كشـورهاي در  توان در اين پژوهش علت را در حضور تعداشود، ميآن واحد افزوده مي

ها روند بسيار سريعي را يا كمتر توسعه يافته دانست كه ميزان رشد آن %)50بيش از (حال توسعه 
براي اثبات اين نكته كافيست به كشورهاي اضافه شده به كاراها بعـد از تغييـر نـوع    . كندطي مي

كشـورهايي چـون، اكـوادور، بوركينافاسـو،      –افزايشـي توجـه شـود     متغيـر بازدهي از ثابـت بـه   
اغلـب از   -ن و مـالي تاجيكستان، ميانمار، نيجر، اتيـوپي، ماداگاسـكار، اوگانـدا، بـنگالدش، سـودا     

كشورهاي با منابع سرانه كم و كشورهايي هستند كه در ابتـداي مسـير توسـعه قـرار دارنـد و بـا       
گـذاري خـارجي همـراه    هاي صادراتي و افزايش سـرمايه ترين افزايشي در منابع با جهشكوچك

  .تواند فلسفه صحيح بودن مقياس انتخابي را نشان دهدخواهند بود، همين نكته مي
بنـدي كامـل بـين واحـدهاي     ها به دليل عدم ايجاد رتبههاي اصلي تحليل پوششي دادهمدل

بندي كشـورهاي كـارا   دهد اما در مورد رتبهكارا، امكان مقايسه واحدهاي مزبور را با يكديگر نمي
اسـت  ) A&P(شود، يكي كه مشهور به روش اندرسون و پيترسـون  اغلب از دو روش استفاده مي

توسط افرادي با همين نام به يك نتيجه مناسب رسيدند، در اين روش با تغيير مرز  1993در سال 
روش ديگر استفاده از ]. 1[كنندبه اين مهم دست پيدا مي -فقط براي واحدهاي كاراـ گيري  اندازه

هـاي بهينـه   گيري با با توجه به وزنكارايي متقاطع است، در اين روش عملكرد يك واحد تصميم
در ايـن پـژوهش از   ]. 12[شـود شود و در يك جدول متقاطع ترسيم مـي واحدها مقايسه ميساير 

مربـوط بـه    2اعداد نوشته شده در داخل پرانتز در جدول . شوداستفاده مي A&Pروش اول يعني 
  .شوداين مسئله مي

احش آيد، كشور لوگزامبورگ با اختالف فهمانطوركه از اعداد و ارقام جدول ترسيم شده بر مي
هزار  438( ترين داليل اين رخداد جمعيت كم اين كشورگيرد، يكي از مهمدر جايگاه اول قرار مي
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قابـل   2گذاري خارجي است، ايـن اعـداد در جـدول    و سرانه باالي آن در صادرات و سرمايه) نفر

  .رؤيت است
مقايسـه بـا   دست آمده نشان از عدم كارايي ضعيف كشورهاي پيشرفته در اما كليت كارايي به

و عربي است، توجـه بـه چنـد نكتـه     خصوص كشورهاي آفريقايي كشورهاي در حال توسعه و به
  :تواند پاسخگوي اين نتيجه باشد مي

شود، براي همـين  ها بر جمعيت ميدر نظر گرفتن مقدار سرانه موجب توزيع منابع و خروجي .1
بـراي  ـ ارن جغرافيايي دارنـد   هاي نامتقكشورهايي كه جمعيت بسيار بااليي دارند يا پيشرفت

بر كاهش ميزان كارايي اين كشـورها تـأثير بسـزايي داشـته     ـ   اندمثال چين و هند اين گونه
  است؛

بنـدي  هاست پس كشورهايي كه در صدر رتبهچون كارايي حاصل تقسيم خروجي به ورودي .2
ـ   ديهاي بسيار بااليي دارند يـا اينكـه ورو  قرار دارند يا خروجي اييني را در بـر  هـاي بسـيار پ

هـاي اخيـر جـذب    در سـال  –در مورد كشورهاي عربي مـورد اول صـادق اسـت    . گيرند مي
و در مورد كشـورهاي آفريقـايي مـورد     -گذاري در اين كشورها بسيار باال بوده استسرمايه

طور كلي منظور تواند بررسي شود، بههاي آتي ميدوم صحيح است كه اين نكته در پژوهش
هاي كشورها و وجود يـك شـاخص بسـيار كمينـه يـا      ها و خروجيين وروديعدم تناسب ب

  .بيشينه
با همه اين تفاسير حضور كشورهايي چون ايرلند، هنـگ كنـگ، سـنگاپور، ونـزوئال، مـالزي،      

شــان از اســتفاده مناســب از ن 2مصــر، انــدونزي، پاكســتان، هنــد در ســطرهاي بــاالي جــدول  
  . ها داردهاي باالي اقتصادي اين كشور پتانسيل

بعد از بررسي كشورهاي ابتدايي بايد گفت كشورهايي كه درانتها قرار دارند، بـرعكس صـفت   
ها؛ يعني كارايي پايين، بسياري از اين كشورها جزء كشـورهاي برتـر اقتصـادي در    منتصب بر آن

اغلب  ـ  دا و چينهمانند آمريكا، استراليا، نيوزلند، بريتانيا، اسرائيل، كانا ـافكار عمومي دنيا هستند  
امـا بايـد توجـه داشـت مبحـث محاسـبه       . آيندكشورهاي اروپايي در نيمه دوم نگاره به چشم مي

هاي اقتصادي نخواهد بود؛ زيرا بنابر مباحث موجود تقسـيم نامتقـارن   كارايي هميشه به نفع غول
تم را ثروت و همچنين صرفه اقتصادي در سطوح و حجم باال با مشكالتي همراه است كـه سيسـ  

اي بندي حضور كشورهاي منطقـه از نكات جالب اين تقسيم. كندبا عدم كارايي مقياس همراه مي
در كنار هم، مثل ازبكستان، ارمنسـتان، گرجسـتان و آذربايجـان يـا كشـورهايي چـون اسـتوني،        
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ي اسلواكي، اسلواني و لتوني يا آرژانتين، مكزيك، كلمبيايا حضور اغلب كشورهاي عربي و آفريقاي
  .ها براساس همگوني مناطق استدر صدر كه نشان از توزيع كارايي

هـاي كـارايي   در انتها بررسي كارايي ايران و تحليـل آن مـدنظر اسـت؛ در بـين تمـام روش     
در  99و  93در برابـر   70رتبـه   ـمحاسبه شده رتبه ايران در همين روش انتخابي بهتـرين بـوده    

تـوان  نسيل افزايشي بودن كارايي ايـران دارد؛ يعنـي مـي   همين امر نشان از پتا -هاي ديگرروش
تـوان  هـاي ورودي، مـي  گذاري مناسب در ايران و بـر روي شـاخص  حدس زد در صورت سرمايه

حضـور ايـران در كنـار كشـورهايي چـون      . انتظار رشد بااليي را در آينـده از ايـن كشـور داشـت    
با شيب رشد باال هستند، اثبـات كننـده    آذربايجان، پرو، روسيه و اروگوئه كه همگي از كشورهاي

، )95(اي بهتـر و نزديـك بـه چـين    از طرفي در سطح آسيا با قرار گـرفتن در رتبـه  . اين مدعاست
كه همگي از كشورهاي خوب آسيا در زمينه رشد اقتصـادي هسـتند   ) 76( و تركيه) 80( قزاقستان

، )4(رهاي عربـي هماننـد كويـت   طور كلي در سطح آسيا كشورسد، ولي بهبسيار جالب به نظر مي
  .تر داردهاي باال تكرار شده اند كه خود جاي بحث و بررسي دقيقدر رتبه) 9( و امارات) 6( قطر

  2006و  2003، 2000هاي بررسي روند كارايي كشورها در سال .ج
از نظر ماهيت كارايي بدون مشـكل اسـت؛    2حضور كشورهاي عربي و آفريقايي در باالي جدول 

توانـد هـر كشـوري را در صـدر     هـا مـي  ها يا سرانه زياد در خروجـي كمبود مفرط در ورودي زيرا
رسـد و پژوهشـگر در نظـر    محاسبات كارايي قرار دهد، اما اين پژوهش با اين نتيجه به پايان نمي

هـا در  كارايي نيز توجه داشته باشد، يكي از قـدم  استمراربر سنجش كمي كارايي به دارد عالوه
يعنـي   گيـرد؛ مسير توسط توجه به رشد كارايي به دو صـورت مقطعـي و مسـتمر شـكل مـي     اين 

داند كه در طـول ايـن رونـد داراي رشـد     پژوهشگر با سنجش روند كارايي، كشورهايي را كارا مي
طور كلي و همچنين استمرار در اين رشد در مجموع نيز ظاهر شود، براي اين منظور به بررسي  به

شود، اين پردازش در جدول پرداخته مي 2006و  2003، 2000ر طول سه مقطع كارايي كشورها د
 .شودديده مي 2

رشـد   2003طور كلـي رونـد كشـورها در سـال     شود، بهنيز ديده مي 2همانطور كه در جدول 
در بسياري از كشـورها   2006دهد، ولي اين روند در سال نشان مي 2000نسبي را نسبت به سال 

پذيري در امر رشد صـادرات  ثباتي و رقابتكند، همين امر نوعي بيق پيدا ميبه سمت كاهش سو
دهند كه توانايي حفظ روند دهد؛ يعني كشورهايي چهره موفق از خود نشان ميغيرنفتي نشان مي

  .رو به رشد را در خود داشته باشند
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  2006- 2000ياه سال يط و ورودي گرا يي با مقياس افزايشيكارا رشد روند يبررس. 2جدول 
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  2جدول ي  ادامه
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  2جدول ي  ادامه

  
وجـود كـاهش    -2000در سـال  100يعنـي داراي كـارايي    ـدر ميان كشورهاي كاراي كامل  

مستمر در كشورهاي چون نيجر، فيليپين، سوريه، مالزي، سـنگاپور، بلژيـك، تاجيكسـتان، هلنـد،     
در ميـان همـين   . دومنيكن و جامائيكا نشان از نبود كيفيت در روند كـارايي ايـن كشـورها اسـت    
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ز كشورها رشد مستمر بين اتيوپي، قطر، كامبوج، سودان و ميانمار قابـل سـتايش اسـت و نشـان ا    
هـاي يكبـاره در   در ميـان همـين كشـورها، كـاهش    . ماهيت صعودي كارايي در اين كشورهاست

امارات، اوگاندا، عربستان، زامبيا، اردن و بوركينافاسو نشان از تزلزل زيـاد   كشورهايي چون ماكائو،
در كارايي موجود اين كشورهاست، در مورد رشد يكباره در ميان همين كشورها كشورهاي چـون  

و ايرلند نيز بيش از حد تمايز دارند و همين نيز به كاهش دوباره ) 8282به  1890از ( امبورگلوگز
  .استهاي بعد منجر شدهاين شاخص در سال

كشـورهايي كـه    ـ  2000در سـال  100يعني داراي كارايي كمتـر از  ورهاي ناكارا ـ  اما در كش
 ، آلبـاني )35(ها عبارتنـد از پاراگوئـه  نهاي آطور مستمر داراي كاهش رشد بودند همراه با رتبه به
، )53( ، ويتنــام)52( ، صربســتان)49( ، مالــت)41( ، پاكســتان)39( ، الجزايــر)38( ، اوكــراين)34(

ــداد)57( دانمــارك ، )68( ، قزاقســتان)64( ، روســيه)63( ، ارمنســتان)62( ، مــراكش)60( ، تريني
و در مقابل كشـورهايي  ) 85(و كلمبيا) 82(كانادا، )78(، كاستاريكا)76(، نروژ)72( ، آلمان)70(سوئد

 ، نيكاراگوئـه )44(، انـدونزي )42(ها عبارتند از مصراند همراه با درج رتبه آنكه رشد مستمر داشته
 ، بلغارسـتان )77( ، ايتاليـا )75( ، گواتماال)73( ، موزامبيك)71( ، تايلند)66( ، ژاپن)54( ، هند)51(
، )97( ، آفريقاي جنوبي)96( ، استوني)93(ه ، تركي)92( ، اسلواني)84( ، مغولستان)83( ، ايران)80(

هـا در  ، درج رتبـه )111( و مجارسـتان ) 109( ، چـك )103( ، كرواسي)100( ، شيلي)99( اسلواكي
كنار كشورها براي اثبات اين مدعاست كه با اينكه كشورهاي انتهايي از نظـر كميـت كـارايي در    

هـا اتفـاق افتـاده، در    اما اغلب فرايند رشد كارايي صادرات در اين رتبـه  تري قرار دارندمقام پايين
توان به سوئيس، اكوادور، مقدونيـه، ازبكسـتان،   مورد كشورهايي كه كاهش يكباره داشتند نيز مي

ـ يونان، اتريش، اسپ در اين فهرست حضـور پررنـگ كشـورهاي اروپـايي      انيا و ايسلند اشاره كرد 
نين در مورد رشد يكباره نيز كشورهايي چـون سـنگال، مولـداوي، پـرو،     و همچ -جاي سؤال دارد

حضور پررنگ كشورهاي آمريكـاي جنـوبي بسـيار     -اروگوئه، برزيل و آرژانتين در صدر قرار دارند
  .جالب است

طور كلي و با توجه بـه كميـت   توان انجام داد، كشورهاي كه بهبندي ديگر نيز مييك تقسيم
انـد عبارتنـد از سـنگاپور، الجزايـر، سـريالنكا،      ها تغييـرات زيـاد نداشـته   الكارايي خود در اين س

پاكستان، پاناما، اكوادور، بالروس، نيكاراگوئه، ويتنام، هنـد، آذربايجـان، قرقيزسـتان، هنـدوراس،     
جنـوبي، بلغارسـتان، رومـاني،    مراكش، ارمنستان، روسيه، ژاپن، آلمان، فنالند، گواتماال، ايتاليا، كره

تانيا، اسرائيل، فرانسه، اسلواني، چين، لتوني، كرواسي، آمريكـا، آرژانتـين، مكزيـك، نيوزلنـد و     بري
ها كمترين بازه تغييـر مربـوط بـه كشـورهايي چـون، سـريالنكا،       استراليا هستند كه از بين همين

فرانسـه،  پاكستان، پاناما، ويتنام، هنـدوراس، ارمنسـتان، ژاپـن، آلمـان، ايتاليـا، رومـاني، بريتانيـا،        
  . اسرائيل،اسلوني و آمريكاست
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هـا خـواهيم داشـت، همـانطور كـه در      اي به كشور ايران و روند آن در اين سالدرانتها اشاره
كنـد و در كـل   نيز مشخص است؛ تغييـرات كـارايي در ايـران رونـد مثبـت را طـي مـي        2جدول

 5/64از (اسـت بت شدهبه نام ايران ث 2003-2006ترين رشد در سال كشورهاي موجود سهمگين
ايــران را بررسـي كامــل و   2006، ايــن تغييـر مــا را بـر آن داشــت تـا آمارهــاي سـال     )264بـه  

هـاي  ترين تغييرها در شـاخص ترسيم شد؛ مهم 3اي داشته باشيم، در اين راستا جدول  موشكافانه
، )ددرصـ  16بـه   78از ( ترتيب كاهش يك پنجمي در درصد كاالهـاي توليـدي ورودي  ورودي به

% 15، كـاهش  )در واحد سرانه/ 000045به / 00013از ( كاهش يك سومي در ثبت مارك تجاي
% 28هـاي خروجـي برابـر افـزايش     ترين تغييرها در شاخص، و مهم)7/1به  2از ( اثربخش دولت

بـه   1/7از ( گـذاري خـارجي   در سـرمايه % 80، و افـزايش  )دالر سرانه 649به  506از ( صادرات 
خصـوص در سـهم   هاست بهترين تأثير مربوط به كاهش وروديمه اين تغييرات مهم، با ه)8/12

كاالهاي توليدي ورودي از واردات، كه خود مبحثي كـامالً بحـث انگيـز اسـت و جـاي سـؤاالت       
رسد؛ يعني بايد آنقدر صنعت پشـتيبان  گذارد، براي مثال دو موضوع به ذهن ميبسياري را باز مي

ورود كاالهاي واسطه به اينجا رسيده يا اينكه واردات مواد اوليـه بـه نهايـت    از بين رفته باشد كه 
ها داليل كافي براي اين تغييرات نيست، اين تغيير شگرف نياز به تحليل بيشـتر  زياد شده، اما اين

  .طلبداي را ميدارد كه از محدوده اين پژوهش بيرون است و خود پژوهش جداگانه

  گيري نتيجه
شـودكه  هاي غيراصـولي مـي  محور، موجب قضاوت صورت يكجانبه و خروجيارها بهتمركز بر آم

در اين پـژوهش بـا در   . شودهاي غيرمتخصصانه را در آينده موجب ميخود علت بسياري از اقدام
هاي آمارهـاي صـادراتي   اي در حل اين مشكل و در مقايسههاي اوليهنظر گرفتن اين مشكل گام

گـون پـورتر   با استفاده از مفهوم مزيت رقابتي و لحاظ كردن مدل المـاس  در مجموع. شدبرداشته
ي سـازي شـده  هاي كميترين معيار بررسي مزيت رقابتي در سطح ملي از شاخصعنوان اصليبه

هـا گـردآوري گشـته و وارد    با استفاده از منابع آماري اين شاخص. هاي اين مدل استفاد شدمؤلفه
هـاي موجـود محاسـبه كـارايي     عنوان يكي از بهترين مدلها بهادهمدل رياضي تحليل پوششي د

در انتها با در نظر گرفتن تمام رويكردهـاي موجـود در انتخـاب مـدل مناسـب مقـدار       . شده است
عنوان بهترين روش مـورد  كارايي با استفاده از رويكرد ورودي محور با بازه به مقياس افزايشي به

-شود، ايران با داشتن منابع بسيار دررتبه هفتـاد ايـن طبقـه   ده ميدر نتيجه دي. تحليل قرار گرفت
گيرد، حضور كشور لوگزامبورگ با اختالف فاحش در صدر نشان از قوت رقابتي اين بندي قرار مي

انجام گرفت، توجه به تغييرات اندك كه  2006تا  2000براي مبحث روند كه از سال . كشور دارد
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گذاران بسيار مناسـب  ي كلي در شرايط جهاني باشد براي سرمايههاتواند حاصل وجود كاهشمي
پذيري باال در كارايي صـادراتي كشـورها يكـي از    طور كلي توجه به عدم تزلزلبه. رسدنظر ميبه
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