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 این به ورود موانع اهمیت. دارد بازار سازمان دهی شکل در مهمی نقش بازار ساختاري متغیرهاي از یکی عنوان به ورود مانع
 فضاي توسعهود به صنعت و رشناخت موانع و اینکه به توجه با. دهد سوق انحصار به را بازار ساختار تواند میکه  است دلیل

 احساس زمینه این در اي گسترده تجربی مطالعات به نیاز است ضروري امري بیشتر رشد منظور به رقابتی کار و  کسب
 انجام و منابع بررسی از پسو نظریه اقتصاد صنعتی  فازي AHPبا استفاده از روش  مطالعه این در رو این از ،شود می

 تالشها به صنعت پرداخته شد و  رود بنگاهثیرگذار بر وأهاي ت معیارها و شناسایی شاخص تعریفتخصصی به  هاي مصاحبه
 هاي تحقیق داده .شود بندي اولویت و شناسایی ها به صنعت بنگاه ورود بر مؤثر عوامل مراتبی سلسله رویکرد از استفاده با شد

صنایع و اعضاي مدیران و فعاالن اقتصادي از بین  نیز تحقیق نمونه و آوري شده با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع
 در مؤثر شاخص ترین مهم دهد می نشان تحقیق نتایجاست.  شده انتخاب کشورهاي مرتبط با صنایع  رشته ت علمیأهی

 وزن با ها بنگاه تعداد اصلی معیارهاي سایر میان از و باشد می 528/0 وزن با تمرکز شاخص صنعت بخش در ورود مانع ایجاد
شود با  آمده پیشنهاد می دست هاساس نتایج ب بر رو از این .دارد صنعت بخش در ورود مانع ایجاد در را اثر بیشترین 196/0

هاي محدود  اعطاي مجوزها و حمایت ،دادن تسهیالت مالی وارد از طریق هاي تازه زمینه براي حضور بنگاه نمودنفراهم 
ها و  هایی که قصد ورود به بازار را دارند زمینه را براي کاهش تمرکز در بازار و افزایش تعداد بنگاه زمانبندي شده از بنگاه و

  و گسترش بازارها و بزرگتر شدن اندازه آنها در دستور کار سیاست رقابتی قرار گیرد. نمودها فراهم  بنگاهتوزیع یکسان بازار میان 
  

 JEL: .L11, L40بندي  طبقه
  ).AHP-FUZZY(تحلیل سلسله مراتبی فازي  و ، تجزیهشاخص تمرکزموانع ورود، رقابت،  کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه.1
نظریه و در قالب  1در مطالعات سازمان صنعتی ساختار بازار عمدتاًعلمی  در ادبیات اقتصاد مطالعه

 ،هاي رقابتی دارد ن صنعتی نقش مهمی در تبیین سیاستگیرد. سازما صورت می 2عملکرد-رفتار-ساختار
دهی سازمان بازار  اي که شناخت این متغیر ساختاري و کارکرد آن در جهت شکل گونهه ب
ود قانونی و رموانع وهاي رقابتی داشته باشد.  اريگذسیاستتواند نقش مهمی در تدوین  یم

جهت جلوگیري از  از آنتوانند  هاي موجود می هایی وجود دارد که بنگاه مزمکانیساختاري و نیز 
 توانند به تخصیص بهینه موانع ورود میعبارتی  ، بهنمایندهاي جدید به بازار استفاده  ورود بنگاه

 ورودشناخت ابعاد مختلف موانع رو  از این ،رفاه اقتصادي آسیب برسانندپویاي بازار و  منابع و کارایی
در  ریاخ يها در سال هاي رقابتی است. گذاريیکی از موضوعات مهم در سیاست آنکاهش و 

 .اجراست در حال ینقش بخش خصوص شیکاهش نقش دولت در اقتصاد و افزا يبرا ییها برنامه رانیاقتصاد ا
 .برطرف شود کنند جلوگیري میگسترش بازارها  ازکه  یموانع بایست میاهداف  نیبه ا یابیدست يبرا

در  يثرؤنقش م ينظر دگاهیبازار است که از د يساختار يرهایاز متغ یکیبازار به موانع ورود 
در ها  و انواع ائتالف یررقابتیمشخص شده است رفتار غ .ندا آن قائل شده يبرا يبروز قدرت بازار

 يبرا يارقدرت باز جادیبوده است. مانع ورود باعث ا وجود مانع ورود لیدل از موارد به ياریبس
رو هدف مطالعه حاضر  از این). 1389 ،(خدادادکاشی شود یو کمرنگ شدن رقابت م یمیقد يها بنگاه

  ها در بخش صنعت ایران است.  هاي مؤثر بر موانع ورود بنگاه شاخص بندي میزان اثربخشی و اولویتبررسی 
پیشینه تحقیق ادبیات و اي است که پس از بیان مقدمه به  گونه سازماندهی مطالعه حاضر به

بر مانع  ثرؤم عوامل شناساییو موانع ورود  خصوص هاي اقتصاد صنعتی در در چارچوب نظریه
 سپس در بخش سوم مدل مفهومی و چارچوب نظري مطرح گردیده است ،پرداخته شد ها ورود بنگاه

به  هاي حضوري و به کمک پرسشنامه AHP-FUZZY و پس از شرح مبانی نظري به کمک تکنیک
ها به بخش صنعت پرداخته شد.  ترین موانع ورود بنگاه بررسی و بیان میزان درجه اثرگذاري مهم

 انتهاعمل آمده نتایج ارزیابی و در  حاصل از بررسی بهبا توجه به نتایج  در بخش سوم ،ادامهدر 
  ارائه گردید. گیري و پیشنهادات نتیجه

  
                                                
1. Industrial Organization 
2. Structure-Conduct-Performance 
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  پیشینه تحقیق ادبیات و . 2
 عملکرد -رفتار -بحث اقتصاد صنعتی و مدل ساختار عنوان یکی از متغیرهاي ساختاري در مانع ورود به بازارها به

، )1971( ، برازن)1956( اي که در این زمینه اقتصاددانانی چون بن به گونه ،برانگیز است موضوعی جدل
د. ان نمودهنظریات و تعاریف مختلفی ارائه  )1968( و استیگلر )1989( ، گیلبرت)1980( ویسیکر، )1982( دمستز

و  3تهاجمی گذاري ، نظریه قیمت2، نظریه بنگاه مسلط1اي توان به نظریه بازارهاي منازعه می ،در این میان
  ).1389 (خدادادکاشی، نموداشاره  4گذاري حدي نظریه قیمت

که معتقد  گراییانع ورود را در قالب مکتب ساختارکه بحث مو اقتصاددانی بود نخستین بن
عملکرد بازار  نیزو  آنهاها و عملکرد  هر بازار است و رفتار بنگاه یساختار بازار عنصر اساس است

وانع ورود، مانع ورود از م ويطبق تعریف  نمود.مطرح  بازار است يساختار يرهایمتغ ثر ازأمت
هاي موجود بتوانند  اي که بنگاه هاي بالقوه است، به گونه هاي موجود نسبت به بنگاه مزیت بنگاه

صنعت  هاي جدید نتوانند به قیمت رقابتی قرار دهند که بنگاه باالتر از اي به گونههایشان را  قیمت
شرایط ورود مانند  کننده اثر رقابت بالقوه به عوامل تعیینکند که  همچنین مطرح می ،وارد شوند

  اي، مزایاي تکنولوژیکی و غیره وابسته است.  هاي مقیاس، مزیت مطلق هزینه صرفه
 استاز عملکرد به ساختار  تیجهت عل در قالب مکتب شیکاگو که معتقد است) 1968استیگلر (

هاي  هاي بالقوه نسبت به بنگاه که بنگاه تعریف کرد هاي اضافی رود را با تمرکز بر هزینهموانع و
 بایست میکه  نمودف هایی تعری صورت هزینه هستیگلر مانع ورود را ب. اموجود باید بپردازند

 وسیله بهها  که این هزینه حالی در ،ورود به صنعت پرداخته شود هاي داوطلب بنگاه وسیله به
 خصوص شود. تفاوت دیدگاه مکتب ساختارگرایی و مکتب شیکاگو در هاي موجود پرداخت نمی بنگاه

هاي موجود در صنعت و  بنگاههاي  ت که مکتب شیکاگو بر تفاوت هزینهموانع ورود این اس
شرایط ساختاري که به  ر رويمکتب ساختارگرایی با تمرکز ب کید داردأهاي جدید ت بنگاه
 رار دهندهاي بالقوه ق التر از حداقل هزینه متوسط بنگاهدهد قیمت را با موجود اجازه میهاي  بنگاه

  ). 2003 ،(بلیزکند  مانع ورود را تعریف می

                                                
1.Contestable Market 
2. Dominant Firm 
3. Predatory Pricing 
4. Limit Pricing Theory 
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 بایست میداند که  می هایی تعریف خود مانع ورود را شامل هزینه) در 1980ویسیکر (
هاي موجود در صنعت  بنگاه وسیله بههاي داوطلب ورود به صنعت پرداخت شود و  بنگاه وسیله به

  نظر اجتماعی داللت دارد. بر اخالل در تخصیص بهینه منابع از نقطه و شود پرداخت نمی
هاي موجود در صنعت  عنوان رانت یا امتیاز ویژه بنگاه ورود را به) مانع 1989گیلبرت (

هاي تولید شود  ینهمحدودیت دولتی را که موجب افزایش هز) هر 1982دمستز (کند.  تعریف می
  کند. مانع ورود تلقی می

از نظر  انع ورودوابتدا م شود. پرداخته میانواع مختلف مانع ورود در ابعاد متفاوت  یبه معرف ادامهدر 
 کیو استراتژ يشود، سپس موانع ورود طرف عرضه و تقاضا، موانع ورود ساختار یم انیببن 

  گردد. یم یمعرف
 مانع ورود جادیعامل موجب ا 4و مبحث موانع ورود  یصنعت اقتصاد شگامانیاز پ یکیعنوان  بن به

 3ییتفاوت کاال، 2هاي ناشی از مقیاس صرفه، 1يا نهیمطلق هز تیمز .شود یدر بازارها م
  ).2005 و لیپسینزکی، 1390، (صدرایی
 تفاوت عمدتاً نیهاست. ا بنگاه انیاز تفاوت م یناش عمدتاًورود طرف عرضه  موانع

موانع ورود طرف تقاضا از شکل  است. حاضر در بازار يها بنگاه يا نهیهز تیمز صورت به
 يکنندگان به نشان تجار مصرف يشود. وفادار یم یکنندگان ناش مصرف یمصرف التیتما

 يادیز یغاتیتبل يها نهیهز متحملداوطلب  يها شود بنگاه یموجود باعث م يها بنگاه يکاالها
 يگریمانع ورود د 4یمحصول مصرف رییتغ يها نهیشناساندن محصوالت خود شوند. هز يبرا

شود که  یگفته م ییها نهیمحصول به هز رییتغ يها نهیدر طرف تقاضا دارد. هز شهیاست که ر
متحمل  بایست می بنگاه خاص کیبه مصرف محصوالت  يوفادار جادیا لیدل کننده به مصرف

  ).1390 ،یی(صدرا داوطلب است يها بنگاه يرانع ورود بام کیآن شود که 
 دیتول يو تکنولوژ نهیصنعت شامل هز یاصل طیبه شرا ورود به صنعت عمدتاً يموانع ساختار

، بلکه از شود ینم یموجود در صنعت ناش يها موانع از اقدامات بنگاه نیا واقع،شود. در  یمربوط م
، يا نهیمطلق هز تیمز شامل عمدتاً يساختارباشد. موانع ورود  یصنعت م یذات يها یژگیو

                                                
1. Absolute Cost Advantage 
2. Economies of Scale 
3. Product Differentation 
4. Consumer Switching Costs 
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 ییایموانع ورود جغراف و یموانع قانون، برگشت رقابلیغ يها نهیهزیی، تفاوت کاال، اسیمق يها صرفه
  ).2005 (لیپسینزکی، است

 حاضر يها اقدامات آگاهانه بنگاه جهیشود که در نت یگفته م یبه موانع کیموانع ورود استراتژ
مانند  کیاقدامات استراتژ یشود. برخ یم جادیب ورود الداوط يها منصرف ساختن بنگاه يدر بازار برا

 است ها وخروج آنها) ورشکست نمودن بنگاه (با هدفی تهاجم يگذار متیو قي حد يگذار متیق
  ).1390 ،یی(صدرا

 کند. بندي می زا تقسیم زا و علل برون دسته علل درون 2علل ایجاد موانع ورود را به ) 1990شفارد (
هاي مقیاس،  قیمت، صرفه اي گران زا (علل اقتصادي) شامل نیاز به تجهیزات سرمایه علل برون

و  هاي باالي هنگفت است اي، ضرورت انجام تحقیق و توسعه، هزینه تفاوت کاالیی، مزایاي مطلق هزینه
مازاد، مخارج  جویانه و بازدارنده، ظرفیت اقدامات تالفیزا (استراتژیک) شامل  علل درون

ارتقاي فروش، امتیاز انحصاري، اقدام براي کسب تسلط بر منابع استراتژیک و اساسی و عرضه 
  ).1389 هاي مختلف است (خدادادکاشی، بندي و طراحی کاال به بازار با بسته

در خارج از کشور ها  ثر بر ورود و خروج بنگاهؤعوامل ممانع ورود و  ینهدر زم بسیاريمطالعات 
 )،1983)، هنري چپل (1989)، کی سی چن (2007توان به مطالعه نیستروم ( ت گرفته است که میصور

ها  این پژوهشکه عمده  نمود اشاره )1988) و جوزف شانن (1974)، دیل ار (1992ویلیام چاپل (
  . اند نمودهاثر موانع ورود از ابعاد مختلف را بر عملکرد صنعتی بررسی 

 ها در ثر بر ورود و خروج خالص بنگاهؤبررسی عوامل م"عنوان  تحت اي در مقاله )1386بهشتی (
ها به صنعت براي  بنگاهثر بر ورودي خالص ؤوتحلیل عوامل م تجزیه به "صنعت ایرانبخش 

دهنده  پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان) 1374- 1382(صنعت ایران  ISICرقمی  4کدهاي 
کشور در ها به صنعت و اهمیت فضاي کالن اقتصادي  بنگاهز ورود ا موانع در جلوگیري اهمیت

  هاي جدید است.  گیري بنگاه شکل
رقمی ایران در بازه زمانی  4 صنعت 140) به ارزیابی شدت موانع ورود در 1385( کاشی خداداد

 شاخص نسبت مضارموانع ورود از  ارتفاعگیري  اي اندازهاست. وي بر هپرداخت) 1367- 1385(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             5 / 22

http://qjfep.ir/article-1-151-en.html


 8هاي مالی و اقتصادي   شماره  فصلنامه سیاست    108

براي  CDRمیزان  هاي مورد بررسی سال دهد طی استفاده نمود. نتایج نشان می CDR(1(اي  هزینه
  است. تر از یک بودهکوچکصنایع  اغلب

ثر بر ؤعوامل م بندي و اولویت به بررسی AHP2با استفاده از رویکرد  میدرصدد هست در این مطالعه
، شده با توجه به مطالعات انجامراین در ادامه ببنا ،ها در بخش صنعت ایران بپردازیم همانع ورود بنگا

اي اصلی مؤثر در ترین معیاره به معرفی مهمهاي اقتصاد صنعتی  و نظریه هاي تخصصی مصاحبه
  پردازیم که عبارتند از: ها به بخش صنعت می مانع ورود بنگاه

هاي ناشی از مقیاس عنوان یکی از متغیرهاي ساختاري بازار  جویی صرفه 3مقیاس: هاي صرفه
 هاي ناشی از مقیاس بزرگتر باشد هرچه صرفه شود. براي مانع ورود محسوب می 4عنوان پراکسی به

  هاي بالقوه است. تر براي بنگاه بیانگر مانع ورود مرتفع
 ي ارتفاع مانع ورودبرا عنوان یکی از متغیرهاي ساختاري بازار شاخصی تمرکز به 5تمرکز: شاخص

وجود قدرت بازاري و انحصار در بازار است که  دهنده تمرکز باال نشان .شود نیز محسوب می
  تر است.دشوارشد شرایط براي ورود به بازار هرچه میزان این شاخص بزرگتر با
ق و توسعه شدت تحقیمخارج تحقیق و توسعه به فروش یا  شدت تحقیق و توسعه: نسبت

 شود براي ارزیابی مانع ورود محسوب میعنوان شاخصی  ها به هاي رفتاري بنگاهیکی از متغیر عنوان به
هاي فناورانه در تولید است. هرچه  دهنده میزان کاربرد تحقیق و توسعه و کاربرد روش که نشان

  خواهد شد.  دشوارترهاي بالقوه  براي ورود بنگاه این نسبت بیشتر باشد شرایط
اري عنوان یکی از متغیرهاي رفت شدت تبلیغات یا نسبت تبلیغات به فروش به شدت تبلیغات:

 شود. هرچه این نسبت عنوان مانعی براي ورود محسوب می کنندگان به بازار با تغییر ترجیحات مصرف
 در ادامه با توجه به هاي جدید است. نعی براي ورود بنگاهمثابه ما هاي موجود بیشتر باشد به براي بنگاه

زیر معیارهاي مهم در ایجاد مانع ورود در صنعت هاي اقتصاد صنعتی  شده و نظریه العات انجاممط
  معرفی شده است.

  
  

                                                
1. Cost Disadvantages Ratio 
2. Analytical Heirarchy Process 
3. Minimum Efficient Scale 
4. Proxy 
5. Concentration Index 
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  مروري اجمالی بر زیرمعیارهاي مهم در ایجاد مانع ورود در صنعت .1 جدول
  منبع  شرح  مانع ورود

مزایاي مطلق 
  اي هزینه

معناي کمتر بودن هزینه متوسط تولید  این مزیت به
هاي  هاي حاضر در صنعت در مقایسه با بنگاه بنگاه

مزیت مطلق  ،این اساس داوطلب ورود است. بر
هاي حاضر در صنعت یکی از موانع  اي بنگاه هزینه

ترین موانع ورود است و از  کی از مهمورود است. ی
  .شود هاي مقیاس و منحنی یادگیري نتیجه می صرفه

 )،1984پورتر ()، 1981)، هاریگان (1956( بن
  و )1984هندرسن( )،1980ویسکر(

  )1390( صدرایی

  تفاوت کاالیی

هاي موجود داراي نشان تجاري مشخص و  بنگاه
 .ددر رابطه با تبلیغات را دارن کنندگان وفاداري مصرف

هاي قدیمی  یی که کاالها همگن نیستند بنگاهدر بازارها
مزیت اند از  را جذب نموده مشتریان دلیل اینکه قبالً به

 برخوردارند. اگر مشتریان نسبت به نشان تجاري و
هاي قدیمی وفادار  کاالهاي تولید شده توسط بنگاه

  .شود بمانند تفاوت کاالیی مانع ورود محسوب می

، )1978( )، هارف و اسچندل1956بن (
   و )1987باس( )،1982چمالنس(

  )2005( لیپسینزکی

نیازهاي 
  اي سرمایه

ورود به صنعت گذاري زیاد براي  سرمایهنیاز به منابع مالی، 
بر میزان  شود که در صنایع سرمایه مانع ورود محسوب می

  .آن باالست

  و )1980( )، اتن و لیپسی1956بن (
  )1984پورتر (
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 .1ادامه جدول 

  1مشتري هاي نههزی تغییر

عنوان تغییر  کننده (مشتري) به هاي تغییر مصرف هزینه
کننده  عرضه خرید از تولیدکننده یاهاي مشتري براي  هزینه

هاي  بنگاه تواند براي ها می جدید است. باال بودن این هزینه
  عنوان مانع ورود محسوب شود. هببالقوه 

  )1980پورتر ( و )1984فرلن (

دسترسی به 
  هاي توزیع کانال

هاي  ه داوطلب ورود هستند از استراتژيهایی ک بنگاه نخستین
دید به هاي ج دسترسی بنگاه نمودنیع براي محدود توز

عنوان  رو این عامل به ، از اینکنند کنندگان استفاده می توزیع
  .گردد مانع ورود تلقی می

  )1980پورتر (

هاي  سیاست
  دولت

هاي  سیاستگذاري هاي موجود در یک بازار را با دولت تعداد بنگاه
  .کند کلی و با درخواست مجوزها و غیره محدود می

 و )1985دیکسیت و کیل ()، 1985بیتی (
  )1980پورتر (

 هاي هاي موجود در بازار هزینه توسط بنگاهتبلیغات سنگین   تبلیغات
  .دهد هاي جدید افزایش می ورود را براي بنگاه

 و )1967( کومانور و ویلسن)، 1971( برازن
  )1982دمستز (

گذاري  توانند با سرمایه ها می ین مانع عمر کوتاهی دارد بنگاها  تحقیق و توسعه
  )1982چمالنس ( و )1981هاریگان (  .هاي جدید جلوگیري کنند از ورود بنگاه R&Dبالقوه در 

  قیمت
در صنایعی که  .ود مهم باشدتواند مانع ور جنگ قیمتی می

ت از تمام ظرفیت کارخانه خواهند با کاهش قیم ها می بنگاه
  کنند. استفاده

  )1983( میلی و راوید و )1976نیدهام (

   

                                                
هاي  عنوان تغییر هزینه به کننده (مشتري) هاي مصرف تغییر هزینه Customer Switching Costهاي مشتري یا تغییر هزینه .1

هاي بالقوه  تواند براي بنگاه ها می کننده جدید مطرح است. باال بودن این هزینه مشتري براي خرید از تولیدکننده یا عرضه
کننده براي مشتري همراه با  عنوان مانع ورود محسوب گردد. از بعد مانع ورود به این مطلب اشاره دارد که تعویض عرضه هب

بر خواهد بود، بنابراین ورود بنگاه  کننده یا فروشنده جدید براي مشتري هزینه عبارتی یافتن عرضه خواهد بود یا بههزینه 
کننده جدیدي باشد براي  کننده جدید) و انتخاب شدن این بنگاه جدید براي اینکه عرضه (یا در واقع ورود عرضه جدید

  بر خواهد بود. مشتري هزینه
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 .1ادامه جدول 

تغییرات 
  تکنولوژیکی

یکی از منابع  تولید در صنایع با تکنولوژي باال معموالً
عنوان مانع ورود  تواند به و می اي است عمده مزایاي هزینه

  حسوب گردد.م
  )1985پورتر ( و )1962آرو (

  تمرکز بازار
ترین موانع ورود است در یک  تمرکز بازار یکی از مهم

توانند با همکاري بر  ها می تمرکز باال بنگاهصنعت با 
  .قیمت و مقدار بر شرایط ورود اثر گذارند

  )1982( کینگ و تامسون

  نشان تجاري

 خصوص برگیرنده مجموعه اطالعات در نشان تجاري در
تواند عدم اطمینان  نشان تجاري می که از آنجایی کاالست،

تواند  نشان تجاري مشهورتر و معتبرتر می دهدرا کاهش 
  هاي بالقوه مانع ورود محسوب گردد. براي بنگاه

  )1984( کراس

یا  1هزینه سانک
  غیرقابل برگشت

 هایی است که بنگاه پس از هاي غیرقابل برگشت هزینه هزینه
تواند آنها را در صورت خروج از  ورود به صنعت نمی

 هاي غیرقابل برگشت هزینه ،مثالعنوان  بهصنعت پوشش دهد. 
هاي مجوز یا  تواند شامل مخارج تبلیغات، هزینه می

عنوان  بهاین عامل  ، بنابراینهاي تحقیق و توسعه باشد هزینه
مدت و  هایی هستند که در کوتاه هزینه شود. مانع ورود محسوب می

  .مدت حتی با توقف تولید قابل برگشت نیستند میان

  و )1981( امبامول و ویلی
  )OECD )2005کمیته رقابت 

 تسلط منابع
  استراتژیک

تواند براي  ی انحصاري به منبع استراتژیک میدسترس
هاي بالقوه  و براي بنگاه اي ایجاد کند ها مزیت هزینه بنگاه

  عنوان مانع ورود مطرح باشد. به
  )1970شرر (

انحصاردر 
محصول یا روش 

  تولید

تولیدي از موانع ورود  انحصار در محصول یا روش
  )1997( شفرد و) 1983هاریگان (  .زاست درون

 ریسک
 گذاري سرمایه

لی فراوان و ریسک مربوط گذاري منابع ما نیاز به سرمایه
  .تواند مانع ورود محسوب شود به آن می

 و )1982( )، دمستز1983هاریگان ( )،1956بن (
  )1986( شانن

   

                                                
1. Sunk Cost 
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 .1ادامه جدول 

  ظرفیت اضافی
رفیت اضافی ظکثر تفاوت بین تولید واقعی بنگاه و حدا

نوان مانع ورود هنگام ورود ع توان به شود که می نامیده می
  .نمودن استفاده آهاي جدید از  بنگاه

  و )1983)، هاریگان (1956بن (
  )1980دیکسیت (

نسبت مضار 
  اي هزینه

افزوده سرانه کارگر  صورت نسبت ارزش هاین شاخص ب
افزوده صنعت  درصد ارزش 50هاي کوچکی که  در بنگاه

افزوده سرانه کارگر در  به ارزش اند نمودهرا ایجاد 
افزوده صنعت را  درصد ارزش 50هاي بزرگی که  بنگاه

شود. این شاخص عدم مزیت  تعریف می اند نمودهایجاد 
کند.  هاي دیگر را ارزیابی می ها نسبت به بنگاه بنگاه برخی

تر باشد یعنی تولید در مقیاس هرچه این نسبت کوچک
  کوچک مقرون به صرفه نیست.

  و )1983)، هاریگان (1956بن (
  )1980دیکسیت (

  : نتایج تحقیقمأخذ
  

  مدل مفهومی و مبانی نظري. 3
  پرسشنامه تنظیم .3-1

 آنهـا  از یکـی  کـه  دارد وجـود  گیـري  بزار انـدازه ) اروایی( اعتبار تعیین براي مختلفی هاي روش
 گیـري  سـؤاالت ابـزار انـدازه   ). 2008پاکـدین،   و (ثریاییاست  خبرگان متخصصان و از پرسش
 موضـوعی  ادبیـات  از گیـري  اندازه مورد متغیرهاي ياجزا زیرا ،است اعتبار داراي حاضر تحقیق
  است.  شده آنها حاصل مورد در امر خبرگان توافق عبارتی به و اند شده گرفته تحقیق
 آنها نظرات از و انتخاب را خبره گروهی خاص مورد یک گیري تصمیم براي دلفی روش در

 اعضا و فرستند می اعضا تمام به مجدد و بندي طبقه را نظرات سپس ،شوند می جویا پرسشنامه در
 آوري جمع با محقق دهند. می امتیاز خودشان نظر طبق و داده قرار بررسی مورد را نظرات مجدد

 انتخاب اصلح تصمیم عنوان به آورد دست  به را امتیاز بیشترین که حلی راه بررسی و آنها
 کاهش به حداقل گروهی فشار و شناسند نمی را یکدیگر لزوماً اعضا روش این در .شود می
  ).1379(الوانی، یابد  می

سطوح  و ها زیرشاخص ،یعنوان معیارهاي اصل ها به ترین شاخص مهم شدن مشخص از پس
 صورت به و طرح اي پرسشنامه یک هر درجه اهمیت تعیین و بندي اولویت منظور به آنها مختلف

هاي مرتبط با  ت علمی رشتهأصنایع و اعضاي هی مدیران و فعاالن اقتصادي اختیار در آزمون پیش
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نفر مدیران  17صنایع،  فعاالن اقتصادينفر  16نمونه مورد بررسی شامل  .قرارگرفتصنایع 
 نظرات اخذ از پس آنگاه، رتبط با صنایع استمهاي  رشته ت علمیأنفر از اعضاي هی 15صنایع و 
 که گرفت. همانطور قرار استفاده مورد ها داده آوري جمع براي و طراحی نهایی آنها پرسشنامه اصالحی

مدیران از نظرات ابتدا که صورت به این ،باشد می پیمایشی نوع و توصیفی روش از حاضر تحقیق شد بیان
 پرسشنامه وسیله به هاي مرتبط با صنایع ت علمی رشتهأصنایع و اعضاي هی و فعاالن اقتصادي

هاي اقتصاد صنعتی  نیز نظریهشده و  هاي تخصصی و مطالعات انجام اساس مصاحبه و بر آوري جمع
به  AHP-FUZZYروش  با استفاده از و تعیین سازمان عملکرد بر ثرؤم عواملپیرامون موانع ورود، 
 نیاز مورد اطالعات و ها داده آوري جمع روش شود. اري عوامل پرداخته میتعیین ترتیب اثرگذ

 جامعه ياعضا اختیار در اول حضوري مراجعه در شده  طراحی پرسشنامه که است گونه این تحقیق
 به نسبت دوم حضوري مراجعه در سپس ،شد داده برایشان نیز الزم توضیحات و گرفته قرار آماري

 ارزش و شده دریافت پردازش از پس گرفته صورت هاي همقایس .است شده اقدام آنها آوري جمع
EC افزار نرم از استفاده با ها پرسشنامه Expert Choice  از یک هر وزنمحاسبه گردیده و 

  ه است.شد تعیین ها زیرشاخص و ها شاخص
 بنگاه نخستهاي اقتصاد صنعتی پیرامون موانع ورود  شده و نظریه با دقت در مطالعات انجام

 هاي اصلی) مشخص شد، سپس با توجه به دیدگاه و نظرات جامعه ترین معیارها (شاخص مهم
 ها در هر گروه از زیرشاخص )1(اساس جدول  هاي تخصصی و نیز بر آماري در مصاحبه

  در نظر گرفته شد. )1( نمودارمعیارهاي اصلی مشخص و طبق 
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  ها در بخش صنعت ثر بر ایجاد مانع ورود در بنگاهؤمترین معیارهاي  ها و مهم شاخص .1 نمودار

  

  مراتبی سلسله تحلیل روش .3-2
این  .رود می کار به پیوسته و گسسته هاي داده مقایسه زوجی از نسبی هاي مقیاس استخراج براي یندافر این

 ترجیحات نسبی وزن دهنده نشان اینکه یا کار رود هب واقعی هاي گیري اندازه براي است ممکن ها مقایسه
 یلک بخش داخل در جامع گیري متفاوت اندازه از اي مجموعه روش ). این2004تی، سا(باشد 

 ).2005 همکاران، و است (مائو زوجی داوري آن اصلی ویژگی و است تصمیم هاي ارزیابی گزینه براي
 صورت به نباید زوجی مقایسه براي انجام شونده پرسش افراد گزینش است یادآوري به الزم

 هاي از دیدگاه بایست می بلکه، )2007(محمدیان،  پذیرد تصادفی صورت و گیري نمونه
رو  این از ،باشند برخوردار کافی تجربه از و بوده آشنا مورد طرح موضوع با که نمود استفاده خبرگانی

هاي موثر بر مانع ورود بنگاهها به بخش  شاخص
صنعت

تبلیغات شدت

تفاوت 
کاالیی

تغییر هزینه هاي 
مشتري

قیمت

نشان 
تجاري

شدت تحقیق و 
توسعه

تغییرات 
تکنولوژیکی

پشتوانه مالی 
مناسب

ابداع و  
نوآوري

پیشرفت فنی

صرفه هاي مقیاس

مزایاي مطلق 
هزینه اي

نیازهاي 
سرمایه اي

هزینه هاي غیر 
قابل برگشت

ریسک سرمایه 
گذاري

نسبت مضار 
هزینه اي

شاخص تمرکز

سیاست 
هاي دولت

تسلط بر منابع

انحصار در 
فروش

تعداد بنگاه ها

ظرفیت اضافی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

jf
ep

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            12 / 22

http://qjfep.ir/article-1-151-en.html


 115    هاي مؤثر .. بندي شاخص بررسی میزان اثربخشی و اولویت

انجام  که مراحل تحلیل طبق روابط زیراز افراد خبره استفاده شد ارزیابی پایه بر بررسی این در
  گردد: می

دهیم که  تشکیل می را زوجی ماتریس مقایسه ها پرسشنامه تکمیل از پس نخستدر مرحله 
  :داده شده است نشان )1( رابطه صورت به

  

A = a 				i, j = 1,2,3, … . n )1                                                                                          (  
 

 آوردن دست به براي باشد. می jو  iمیزان ترجیح حاصل از دو مقایسه دو جایگزین  ija ن،که در آ
  :شوند نرمال زوجی مقایسه ماتریس عناصر )2به کمک رابطه ( الزم است معیارها از یک هر وزن

  

)2(                                                                                                                                        ij
n
i=1 ij

a

a
rij= 

  

j ،nو  iمیزان ترجیح نرمال شده دو جایگزین  rij که در آن،
i=1 ija ونتجمع عناصر در هر س 

 خودش ستون در جمع عنصر هر تقسیم از زوجی مقایسه ماتریس رو این از، باشد ماتریس می
 وزن که همان شده محاسبه نرمال ماتریس از سطر هر در میانگین عناصر سپس ،شود می نرمال

  :دهد می نشان را معیارها
  

Wi= 1
n

[ ij
n
i=1r                                                                                                                                                  )3(  

 

Wi  وزن معیارi ام وn  هاي گیري تصمیم در. باشد می سطرتعداد عناصر مورد مقایسه در هر 
 شوندگان پرسشهاي  پاسخ هندسی میانگین از بایست می ها گروه انجام ماتریس براي گروهی

  شود: استفاده اتریسم عناصر عنوان به
  

1
(k) pp

k=1ij ija = ( a )  )4                                                                                                    (   

  

ija هندسی میزان ترجیحات دو جایگزین  یانگینمi، j و k شونده  کد مربوط به فرد پرسش
  شود. تعداد افرادي است که پرسشنامه توسط آنها تکمیل می pو 
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 چراکه، شود حاصل ها اطمینان مقایسه سازگاري از است الزم ها داده تحلیل از پیش
 با وي هاي مجموع مقایسه در است ممکن و پرداخته عوامل مقایسه زوجی به گیرنده تصمیم

 پاسخ اعتبار تا است الزم رو این از)، 2006و همکاران،  (مرتضوي نباشد سازگار یکدیگر
 سازگاري کنترل و گیري اندازه گیرد. ارزیابی قرار مورد نهایی گیري تصمیم براي شوندگان پرسش

 باشد مطرح می AHPروش  مهم هاي برتري از یکی عنوان به همواره و تصمیم ماتریس هر
 چند محدوده قابل قبول ناسازگاري در هر نظامی به هر). 2011(دریجانی و همکاران، 

باشد بهتر است  1/0تصمیم بیش از گیرنده بستگی دارد، اما در حالت کلی اگر ناسازگاري  تصمیم
نرخ سازگاري یک محاسبه  ).2011ران، اکند (بهمنی و همکگیرنده در داوري خود تجدیدنظر  تصمیم

و محاسبه  )A(پس از تشکیل ماتریس مقایسه زوجی صورت است که  به اینماتریس مقایسه 
رابطه  بر اساس )maxλ الزم است که بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسه (یعنی )w(بردار 

  شود: ) حاصل می5(
  

max max
A × W

A × W = λ × W λ =
W

 )5                                                                 (        

  

  :شود می ) حاصل6رابطه ( از شاخص این میزان شود. ها میانگین آنها محاسبه می maxλپس از محاسبه 
  

)6(                                                                                                             maxλ - n
I.I. =

n -1
  

  

 تصادفی ماتریس ناسازگاري شاخص محاسبه باشد. طول ماتریس مقایسه زوجی می n که در آن،
)(I.I.R مقایسه  ماتریس ابعاد پایه بر شاخص این میزان(n×n) براي ،مثال عنوان به شود. می استخراج زیر جدول از 

  خواهد بود. 58/0 مذکور) میزان شاخص 3×3ماتریس مقایسه با ابعاد ( یک
  

  تصادفی ماتریس ناسازگاري شاخص .2 جدول
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 
49/1  45/1  41/1  32/1  24/1  12/1  9/0  58/0  0 0 I.I.R 

  مأخذ: نتایج تحقیق.
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بر شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی  ).I.I(در نهایت با تقسیم شاخص ناسازگاري 
)I.I.R( توان به نسبت ناسازگاري  می)I.R( :دست یافت  

  

)7(                                                                                                                  I.I.
I.R. =

I.I.R.
  

  

 توان می آسانی به آن، راه از .ستاجرا قابل Expert Choiceتخصصی  افزار نرم با فوق مراحل تمام
 امکان همچنین 1نمود. وارد پرسشنامه را هاي داده و ترسیم را گیري تصمیم اي واره شکل درخت

  .سازد می را فراهم زوجی مقایسه ماتریس ناسازگاري نسبت و معیارها، زیرمعیارها وزن محاسبه
 

 نتایج ارزیابی. 4
شـکل  آسـانی  بـه  و شـد انجـام   Expert Choiceافزارتخصصـی   اسـتفاده از نـرم   بـا  فـوق  مراحـل  تمام

 افزار بـه  به کمک نرم همچنین ،شدپرسشنامه وارد هاي داده و ترسیم گیري تصمیم اي واره درخت
 مقایسـه  مـاتریس  ناسـازگاري  نسـبت  هـاي هـدف و   گزینهعنوان  معیارها، زیرمعیارهابه وزن محاسبه
  باشد. زیر قابل تفسیر می اشکالصورت  که نتایج کار به پرداخته شد زوجی

  
  
  

  )08/0 (نرخ ناسازگاري هاي مؤثر در ایجاد موانع ورود در بخش صنعت شاخصترین  وزن هر یک از مهم. 2 نمودار
  
  
  
  

  
                                                

  دهد. تشکیل می هاي مرتبط با صنایع ت علمی رشتهأصنایع و اعضاي هی مدیران و فعاالن اقتصادي را تحقیق حاضر آماري جامعه. 1

بندي موانع ورود اولویت  
 شاخص تمرکز

هاي مقیاس صرفه  
 شدت تحقیق و توسعه

 شدت تبلیغات
08/0 = نرخ ناسازگاري  

بندي موانع ورود: اولویت  
   شاخص تمرکز:
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 مانع ورود در بخش صنعت هاي اصلی در جهت ایجاد ) در هر یک از شاخصها وزن هریک از آلترناتیوها (زیرشاخص .3 نمودار
  )06/0، 08/0، 09/0،02/0 ترتیب از باال به پایین (نرخ ناسازگاري به

بندي موانع  اولویت
  ورود:

  شاخص تمرکز:
 سیاست دولت
 تسلط بر منابع

 انحصار در فروش
ها تعداد بنگاه  

 ظرفیت اضافی
09/0 = نرخ ناسازگاري    

  
  بندي موانع ورود: اولویت

  هاي مقیاس: صرفه
  اي مزایاي مطلق هزینه

  اي نیازهاي سرمایه
  برگشت غیرقابل هاي هزینه

  گذاري ریسک سرمایه
  اي نسبت مضارهزینه

   02/0 = نرخ ناسازگاري
 

بندي موانع ورود: اولویت  
 شدت تحقیق و توسعه:

 تغییرات تکنولوژي
 پشتوانه مالی مناسب

 ابداع و نوآوري
 پیشرفت فنی

08/0 = نرخ ناسازگاري   
 

بندي موانع ورود: اولویت  
 شدت تبلیغات:
 تفاوت کاالیی

 تغییر هزینه مشتري
 قیمت

 نشان تجاري
06/0 = نرخ ناسازگاري  
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  )07/0وزن هریک از معیارهاي اصلی در ایجاد مانع ورود در بخش صنعت (نرخ ناسازگاري  .4 نمودار
  

  و ارائه پیشنهادات گیري نتیجه. 5
طـور جـزء    شناخت عناصـر چندگانـه بـازار شـامل سـاختار، رفتـار و عملکـرد و بـه         ،طور کلی به

توانـد بـه کـاهش موانـع ورود و      عنوان یکی از متغیرهاي ساختی بازار می شناسایی موانع ورود به
همچنـین بـه    ،هـاي فعـال در بـازار کمـک کنـد      زمینه بـراي افـزایش تعـداد بنگـاه     نمودنفراهم 
بیفزاید و منجر به افزایش تولیدات صنعتی، فروش و ... در راستاي ایجاد  هاي بازار رقابتی پویایی

هـاي   شـاخص پـژوهش   این دربستر مناسب براي رقابت در سطح بازارها نقش مهمی را ایفا کند.
ـاخص تمرکـز، شـدت تحقیـق     صرفه از جمله موانع ورود در بخش صنعت کشورمؤثر بر و  هاي مقیاس، ش

بـا اسـتفاده از    شناسـایی و عنـوان معیارهـاي اصـلی ایجـاد مـانع ورود       توسعه و شدت تبلیغات بـه 
 در هـا، مـدیران و سیاسـتگذاران    گـر سـازمان   یـاري  شـد کـه   بنـدي  اولویت فازي AHPتکنیک 
 مـدیران صـنعتی   .رقابت در بخش صـنعت باشـد   تی جهت کاهش موانع ورود و افزایشتصمیما

 به گام به گام ارزیابی روش یک به نیاز صنعتآمیز سنجش مانع ورود در بخش  موفقیت بررسی جهت
ــ بتواننــد تــا دارنــد چندگانــه معیارهــاي کمــک ــع ورود ل ایجادکننــدهعوام  را شناســایی و موان

  هاي دولت سیاست
  تسلط بر منابع
  ظرفیت اضافی

  اي مزایاي مطلق هزینه
  اي نیازهاي سرمایه

  هاي غیرقابل برگشت هزینه
  گذاري ریسک سرمایه

  اي نسبت مضارهزینه
  تغییرات تکنولوژي

  مالی مناسبپشتوانه 
  ابداع و نوآوري

  پیشرفت فنی
  تفاوت کاالیی

  تغییر هزینه مشتري
  قیمت

  نشان تجاري
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 از و گردیـد  اسـتفاده  مراتبی) سلسله تحلیل( AHPروش  از پژوهش این در رو این از ،نمایند بندي اولویت
 مقـادیر  جاي به زبانی اصطالحات صورت به را خود نظرات و ترجیحات مدیران اغلب که آنجایی
 براي. استفاده شد فازي AHPچارچوب  یک از مانع ورود بندي اولویت در کنند می بیان عددي
هـا و   دهی بـه شـاخص   روش تحلیل ایجاد مانع ورود، جهت وزنفازي  AHP تکنیک از استفاده
هـاو معیارهـاي مهـم     ه در مـدل مـذکور بـا مشـخص شـدن شـاخص      ها انتخاب گردید کـ  گزینه
ایجـاد موانـع ورود    هاي مؤثر در ترین شاخص مهم )2( نموداربه  توجهبنابراین با  ،گیري شد نتیجه

شدت تبلیغـات بـا    ،291/0 هاي مقیاس با وزن ، صرفه528/0در بخش صنعت شاخص تمرکز با وزن 
در امـر مـانع    ترتیـب بیشـترین اثرگـذاري را    به073/0و شدت تحقیق و توسعه با وزن 108/0وزن 

هـر یـک از   هـا در   زیرشـاخص ) نیـز وزن هریـک از   3( نمـودار باشـند. در   ورد به صنعت دارا می
ترتیـب   کـه بـه   هاي اصلی در جهت ایجاد مانع ورود در بخش صنعت مشخص گردیده است شاخص

ـا وزن   ، پشتوانه مالی313/0اي با وزن  ، نیازهاي سرمایه393/0ها با وزن  عبارتند از تعداد بنگاه  436/0مناسب ب
از معیارهاي اصلی در ایجـاد   وزن هریک) نیز 4( نمودار. در 416/0هاي مشتري با وزن  و تغییر هزینه

 196/0هـا بـا وزن    ترین معیار تعداد بنگاه است که مهم شدهمانع ورود در بخش صنعت مشخص 
 امر خبرگان و کارشناسان توسط شده ارائه پیشنهادات ترین مهماز  ،در نهایت شناخته شده است.

تـوان بـه مـوارد     رقابت مـی  يدر بخش صنعت با هدف بهبود و ارتقا شناسایی موانع ورود جهت
  زیر اشاره نمود:

 مانع ورود در بخش صنعت ایجاد در مؤثر شاخص ترین از آنجا که شاخص تمرکز صنعتی مهم - 
 ارئههاي تازه وارد از طریق  زمینه براي حضور بنگاه نمودنشود با فراهم  پیشنهاد میاست 

هایی که قصد  شده از بنگاه زمانبندي هاي محدود و تسهیالت مالی اعطاي مجوزها و حمایت
ورود به بازار دارند زمینه را براي کاهش تمرکز در بازار و افزایش تعداد بنگاه ها و توزیع 

  .نمودها فراهم  یکسان بازار میان بنگاه
 با تمرکز رابطه معکوس دارد با افزایش اندازه بازار که خود با از آنجا که اندازه بازار - 

 توان تمرکز را کاهش داد. با توجه به این مطلب گسترش هاي بیشتر همراه است می ورود بنگاه
  بازارها و بزرگتر شدن اندازه آنها باید در دستور کار سیاست رقابتی قرار گیرد.
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 در یعنی ؛پذیر نیست امکان رقابت و مقیاس هاي صرفه همزیستی اقتصاد نظریهبه توجه با  -
 از این بر عالوه شود، نمی رقابتی دیده شرایط باشد می باال مقیاس هاي صرفه که بازارهایی

 چه هر ترتیب این به ،شود می یاد ورود مانع علل ترین از اساسی یکی عنوان به مقیاس هاي صرفه
بیشتري  سختی با بازار آن به جدید هاي بنگاه ورود باشد بیشتر بازار یک در هاي مقیاس صرفه

بازار و ها در زمینه براي افزایش تعداد بنگاه نمودنشود از طریق فراهم  همراه است پیشنهاد می
 هاي بیشتري توزیع گردد. در صنایع با کاهش تمرکز تقاضاي کل بازار میان تعداد بنگاه

 هاي کوچک ها و گسترش رقابت بهتر است از بنگاه اههاي مقیاس باال براي افزایش تعداد بنگ صرفه
  .هاي مختلف مانند تخفیف مالیاتی و کمک در محاسبه نرخ استهالك حمایت نمود به روش

ثیرگذار بر أمین مالی مناسب یکی از عوامل مهم تأاي و ت با توجه به اینکه نیازهاي سرمایه -
و تسـهیل نمـودن    سـازي بازارهـاي مـالی    یکپارچـه شود برنامه  پیشنهاد میهاست  مانع ورود بنگاه

هاي مالیاتی و معافیت در  هاي داوطلب ورود به صنعت از طریق معافیت بنگاهمین مالی أشرایط ت
  شده در دستور کار قرار گیرد. صورت زمانبندي هبازپرداخت تسهیالت ب

سـمت   را بـه توانـد سـاختار بـازار     آنجا کـه تبلیغـات از طریـق اثرگـذاري بـر تمرکـز مـی        -
 خصـوص  تواندکارکرد مانع ورودي داشته باشد، اما چون در ایـن  انحصارسوق دهد، بنابراین می

شود مالیـات بـر تبلیغـات اغواکننـده اعمـال       میان اقتصادانان توافق عامی وجود ندارد پیشنهاد می
  شود تا میزان مانع ورود از این بعد را کاهش یابد.

ـاهش     بـه  هاي رقابتی و ضد انحصار در بخش صـنعت  اي سیاستاجرشود  در نهایت پیشنهاد می - ـمت ک س
  حذف مقررات دست و پاگیر باشد.هاي اقتصادي و  مجوز براي فعالیت هاي دولت در جهت تسهیل اعطاي دخالت

  
  
  

  منابع
  .28، شماره مجله دانش مدیریت، "گیري تکنیکی نوین براي تصمیم AHP")، 1374آذر، عادل (

  ، چاپ اول.هاي چند معیاره گیري تصمیم)، 1377اصغرپور، محمدجواد (
  .، نشر نیمدیریت عمومی، )1379( الوانی، سیدمهدي

 يها وهشژفصلنامه پ، "رانیها در بخش صنعت ا ثر بر ورود و خروج بنگاهؤعوامل م یبررس" ،)1388( محمدباقر ،یبهشت
  بهار. ،157-159صص  ،38 شماره ،13 سال ،رانیا ياقتصاد
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