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چکیده 
از الگوهايي که ميتوان از آن بهصورت کاربردی برای بررسي محيط رقابتي ،تعيين جذابيت و
سودآوری صنعت استفاده نمود ،مدل معروف و قدرتمند پنج نيروی رقابتي پورتر ميباشد .در اين مقاله
جذابيت صنعت اليروبي در ايران بر مبنای اين مدل مورد سنجش و تحليل قرار ميگيرد .مسئله و پرسش
اصلي در اين تحقيق عبارتاست از اينکه آيا سرمايهگذاری در صنعت اليروبي در ايران ،سودآور است؟
تحقيق متضمن سؤاالت و فرضياتي در چارچوب تشخيص نقش متغيرها و محرکهای مربوطه و
همچنين شناسايي عامل اصلي تهديد در صنعت و هر نيرو است .نتايج آزمون فرضيات و سؤاالت تحقيق،
نشانگر اين است که از نيروهای رقابتي ،تأمينکنندگان عامل اصلي تهديد صنعت و از قدرت نسبتاً
زيادی برخوردار بوده و دارای اهميت و تأثيرگذاری تقريباً بيشتری نسبت به ديگر نيروها بر کاهش
جذابيت صنعت اليروبي در ايران ميباشند ،هرچند رقابت ميان شرکتهای موجود نيز درحال افزايش
است و تهديد محسوب ميگردد .همچنين تهديد ناشي از تازه واردين و محصوالت جايگزين کم و
خريداران نيز از قدرت پاييني برخوردار ميباشند که هرسه نيرو از عوامل فرصتساز صنعت تلقي
ميگردند .باتوجه به مطلوب بودن سه نيرو از پنج نيرو و همچنين نتايج تحليل آماری ،صنعت اليروبي در

ايران جذاب و سرمايهگذاری در آن سودآور است ..اين تحقيق از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهيت و
روش ،توصيفي -پيمايشياست .جامعة آماری تحقيق را  176نفر از افراد خبره تشکيل دادهاند که از اين
ميان تعداد  121نفر از طريق روش نمونهگيری " تصادفي طبقهبندی شده" بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة بستة"محقق ساخته"استفاده شده است.
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.1مقدمه 

يکي از شاخههای مهندسي سواحل و بنادر که در کشور ما کمتر شناخته شده و دارای مزايا و
فوايد فراواني ميباشد ،اليروبي است .امروزه اليروبي بهصورت يک رشتة کامالً تخصصي درآمده
و تهية دستگاهها و تجهيزات مربوط به اين رشته به سرمايهگذاری کالن چند ده ميليارد ريالي
نياز دارد و دربرگيرندة محدودة وسيعي از فعاليتهای متنوع مطالعاتي و اجرايي و همچنين
مهارتها و تخصصهای مختلفي ميباشد و فرصتهای شغلي زيادی را برای کساني ايجاد
مينمايد که در ارتباط با اين صنعت هستند [ .]1اکنون پروژههای اليروبي بهعنوان يکي از
بهترين گزينهها و جايگزينهای مهم برای تأمين عمق مورد نياز در توسعة بنادر و استحصال
زمين ،مورد توجه ويژهای ميباشد.
صنعت اليروبي که برای ساخت و نگهداری بسياری از زيرساختهای يک جامعه حياتي
است ،در چند دهة اخير با گسترش علوم و فناوریهای وابسته و باتوجه به محرکهای اساسي
آن از قبيل ساخت کشتيهايي با ظرفيت باال ،گسترش حمل و نقل دريايي ،افزايش صنعت
توريسم ،توسعة شهری ،حفاظت ساحلي ،شرايط آب و هوايي و حفظ محيط زيست و  ...رشد
چشمگيری داشته است .بهطوریکه حجم معامالت جهاني اليروبي در سال  2668نسبت به سال
 2666ميالدی بيش از  2برابر و نسبت به سال  2667در حدود  %3رشد داشته است [ .]7در اين
ميان منطقة خليج فارس باتوجه به حجم ذخاير نفتي ،توسعة تجارت دريايي و طرحهای توسعة
کشورهای منطقه ،يکي از بهترين بازارها در دنيا مطرح است ،زيرا حجم معامالت اليروبي در اين
منطقه در سال  2668نسبت به سال  2666ميالدی بيش از  11برابر رشد داشته و به حدود %96
حجم کل معامالت اليروبي در جهان رسيده است [ .]7جمهوری اسالمي ايران نيز با قرارگرفتن
در يکي از نقاط استراتژيک بينالمللي و برخورداری از  9666کيلومتر مرز آبي ،همواره در صدد
گسترش و توسعة بهرهبرداری از ظرفيتهای دريايي خود ميباشد .کريدور شمال – جنوب نيز
موجب توجه بيشاز پيش کشور به امر توسعة حمل و نقل دريايي و ارائة خدمات دريايي مناسب
گرديده است.
باتوجه به مطالب فوق ،برنامهريزان کشور بهمنظور پاسخگويي به نيازهای داخلي و بين
المللي و برای توسعة حمل و نقل دريايي ،ناگزير از توجه ويژه به صنعت اليروبي ميباشند که
اين امور در جای خود خود سبب افزايش پروژههای اليروبي گرديده و چشمانداز خوبي از
بازارهای رو به رشد اليروبي و سودآوری اين صنعت ،در کشور نشان ميدهد .امروزه ،رشد
روزافزون شرکتهای اليروبي مهم از  9به بيشاز  16شرکت بين سالهای  73تا  88و رقابت
تنگاتنگ آنان برای داشتن سهم بيشتری از بازار ،و همچنين تمايل و جلب توجه ديگر شرکتها
برای حضور و سرمايهگذاری در اين صنعت بهاميد دستيابي به موفقيت و سودآوری ،ضمن
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افزايش رقابت ،سبب ايجاد فضای بسيار سختي برای تصميمگيری مديران نيز شده است.
بازارهای به سرعت در حال رشد صنعت اليروبي آنقدر شرکتهای رقابتگر در اين عرصه و
برخي تازه واردان را شيفتة خود نموده که هر يک از آنها ميخواهند از اين سفرة گسترده سهمي
ببرند .لذا سودآوری اين صنعت مورد ترديد قرارگرفته است .مسئلة اصلي در اين تحقيق
عبارتاست از :جذابيت صنعت اليروبي در ايران چگونه است؟ يا بهعبارتي آيا سرمايهگذاری در
صنعت اليروبي در ايران ،سودآوراست؟ بهمنظور پاسخ به اين سؤال و کمک به مديران برای
تصميمگيری صحيح مبتني بر تفکرات استراتژيک و داشتن نگاهي بلندمدت ،ضروریاست که
شرکتهای اليروبي نسبت به تجزيه و تحليل محيط رقابتي و بالطبع ،تدوين و اجرای
استراتژیهای رقابتي مناسب برای رسيدن به بازار هدف و درنهايت رسيدن به هدف سازماني
خود ،توجه ويژهای نمايند .از الگوهايياست که ميتوان از آن بهصورت کاربردی برای بررسي
محيط رقابتي ،تعيين جذابيت و سودآوری صنعت اليروبي در ايران استفاده نمود ،الگوی پنج
نيروی رقابتي پورتر ميباشد .باتوجه به مدل پورتر ميتوان اظهار نمود که هرکدام از اين نيروها
که قوی باشند ،يک تهديد و هر نيرويي ضعيف باشد ،ميتواند بهعنوان يک فرصت برای
شرکتهای اليروبي به شمار ميرود .اين الگو به مديران و تصميمگيرندگان شرکتهای اليروبي
کمک مينمايد تا با شناسايي محيط رقابتي صنعت اليروبي يعني رقبای فعلي ،رقبای بالقوه،
خريداران ،تأمينکنندگان و کاالهای جانشين و بررسي و تحليل استراتژیهای آنان در عرصة
اليروبي ،بتوانند با افقي روشن و با نگاهي بلندمدت ،حضور گستردهای را در بازارهای اليروبي
داشته باشند و همواره بهعنوان يک قدرت تأثيرگذار در اين عرصه نقش ايفا نمايند.
لذا ضروریاست که کارآفرينان و تصميمگيران بازاريابي که بهدنبال فرصتي برای ورود به
بازارهای درحال رشد اليروبي و يا افزايش سهم خود در اين بازارند ،ضمن هدايت مديران
شرکتهای خود به سمت اقدامات استراتژيک ،توجه بيشتری به جذابيت و شرايط رقابتي حاکم بر
اين صنعت برای درک هرچه بهتر ساختار آن بهعنوان يکي از مهمترين بخشهای تجزيه و
تحليل محيط خارجي معطوف نمايند تا بدينوسيله وضعيت خود را در مقايسه با رقبای داخلي و
خارجي بهبود بخشيده و در زمينة بازاريابي با بهبود وضعيت ،تهديد رقبا و ديگر عوامل موجود در
ساختار رقابتي صنعت را به فرصت تبديل نمايند و از مزيتها و فرصتهای موجود نهايت استفاده
را ببرند.
باتوجه به مطالب و ضرورتهای بيان شده و عليرغم وجود تحقيقاتي بر مبنای مدل پنج
نيروی پورتر در صنايعي همچون صنعت قطعات پالستيک خودروی سواری ،نفت و بانکداری در
داخل کشور و همچنين کتاب ،مقاالت و منابع ارزشمند داخلي و خارجي درخصوص اين مدل و
نحوة کاربرد آن در صنايع که پژوهشگر سعي نموده که از اين منابع علمي ،در تدوين اين تحقيق،
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کمال استفاده را ببرد ،ولي متأسفانه درکشور ما صنعت اليروبي در مقايسه با برخي صنايع،
تاکنون چندان مورد توجه مطالعات دانشگاهي نبوده و اندک پژوهشهای انجامگرفته در کشور
درمورد اين صنعت از قبيل بررسي مسائل عمليات اليروبي در بزرگترين بندر تجاری کشور (بندر
امام خميني) از جنبه فني و مهندسي ميباشد .لذا يکي از مسائلي که نيازمند انجام تحقيقات
بازاريابياست ،روشن نمودن وضعيت محيط رقابتي صنعت اليروبي و درنهايت ارزيابي جذابيت آن
ميباشد .برهمين اساس هدف اصلي اين پژوهش "،سنجش و تحليل جذابيت صنعت اليروبي در
ايران با رويکرد پنج نيروی رقابتي پورتر" است .اهداف فرعي تحقيق که از مسئلة پژوهش و
اهداف کلي آن نشأت ميگيرد درخصوص شناسايي محيط رقابتي و ساختار صنعت اليروبي
ميباشد و پژوهشگر ميکوشد با بهرهگيری از متدها و تکنيکهای علمي و مديريتي ،نسبت به
شناسايي ،بررسي و ارزيابي نيروهای رقابتي و محرکهای مربوطه درصنعت اليروبي و مقايسة
آنها با يکديگر و همچنين ارائة راهکارها و پيشنهادهايي برپاية اين مدل برای ارتقای سطح
رقابتپذيری و موقعيتيابي مناسب در صنعت برای دفاع و بهرهگيری در برابر اين نيروها اقدام
نمايد.
جذابیت صنعت اليروبي و نیروهای رقابتي .هر تحقيقي به يک چارچوب نظری نياز دارد.
بهطور کلي چارچوب نظری پايهای است که تمام طرح يا پروژة تحقيقاتي بر روی آن قرار داده
ميشود .يک شبکة منطقي ،توسعهيافته ،توصيفشده و کامل بين متغيرهايي است که از طريق
فرآيندهايي مانند مصاحبه ،مشاهده و بررسي ادبيات تحقيق يا پيشينة تحقيق مشخص شدهاند.
اين متغيرها با مسئلة تحقيق در ارتباط هستند [ .]9چارچوب نظری در اين تحقيق" ،مدل پنج
نيروی رقابتي پورتر" ميباشد .البته قبل از معرفي مدل مذکور ،نسبت به بيان مختصری
درخصوص صنعت اليروبي و تجزيه و تحليل محيط مبادرت ميگردد.
صنعت اليروبي.اليروبي بهمعنای عام و شناختهشده برای اکثر مردم يادآور پاکسازی نهرها و
قنوات و چاهها ميباشد .ليکن تعريف جامع و دقيق اليروبي عبارتاست از عمل برداشتن يا بيرون
آوردن مواد از بستر زير آب و انتقال آنها از يک محل به محل ديگر چه در خشکي و يا در دريا
توسط شناورهای پيشرفته به قصد و هدف تعميق (برای تردد ايمن شناورها) و يا استفاده سودآور
از مواد برداشتشده را ميگويند .همچنين اليروبي ممکناست برداشت مواد از کف نواحي پوشيده
از آب به سطح آب و سپس پمپاژ آن به فاصلهای دورتر تعريف شود .]0[.تعريف فوق به هرحال
دامنة گستردهای از فعاليتهای اليروبي از تعميق کانالهای زهکشي و رودخانهها تا اليروبي
کانالها و حوضچة بنادر بزرگ و کوچک را برای پهلوگيری و تردد ايمن کشتيها را پوشش
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ميدهد .صنعت اليروبي دربرگيرندة مهارتها و تخصصهای مختلفي ميباشد و اهداف عمدة
اليروبي از قبيل افزايش عمق ،استحصال مواد ،برداشتن مصالح نامناسب و تسطيح شالودة سازه-
های دريايي ،حفظ محيط زيست و جمعآوری رسوبات آلوده ،بيانگر اين واقعيت است که
اليروبي ،يک فعاليت واحد نيست .صنعت اليروبي شامل چندين گروه مطابق زير ميشود .
 .1کارفرمايان (خريداران ) عبارتنداز :سازمان بنادر ،شيالت ،وزارت دفاع ،شرکت نفت ،مناطق
آزاد؛
 .2مهندسين مشاور ،شرکتهای نقشهبرداری و هيدروگرافي؛
 .9شرکتهای اليروبي خصوصي و دولتي ،شرکتهای دريايي و سازندگان اسکله و موجشکن،
پيمانکاران دست دوم
 .1شرکتهای کشتيسازی تخصصي همانند  IHCو عمومي و کارگاههای تعميراتي بزرگ
 . 3توليدکنندگان قطعات و تجهيزات مثل:پمپ ها ،موتورها ،گيربکس ،جرثقيل و گراپها و غيره،
خط لوله و پانتون.
تجزيهوتحلیلمحیط.يکي از مهمترين گامهای فرايند مديريت استراتژيک و نقطة آغازين
آن ،بهمنظور شناسايي و کشف موضوعات و معضالت استراتژيک ،بررسي و تجزيه و تحليل
محيط است .هدف از تجزيه و تحليل محيطي ،بررسي و شناخت عواملياست که بهنوعي بر
فعاليت و عملکرد سازمان تأثير ميگذارند .اين عوامل گاهي با محيط داخل سازمان ارتباط پيدا
ميکنند و از نظر اداری و رسمي تحت کنترل سازمان ميباشند و گاهي به محيط خارج از
سازمان مربوط ميشوند و بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم بر عملکرد شرکت تأثير ميگذارند.
لذا در تجزيه و تحليل محيطي ،محيط سازمان را در دو طبقة اصلي محيط داخلي و محيط
خارجي دستهبندی و مورد مطالعه قرار ميدهند (نمودار .)1در اين ميان شناخت محيط خارجي
سازمان که ازکنترل مستقيم آن خارج است ،دارای اهميت ويژهای ميباشد .محيط خارجي که بر
سازمان احاطه داشته و تأثير قابل مالحظهای بر عملکرد آن بهطور مستقيم (محيط خرد) يا
غيرمستقيم (محيط کالن) دارد به دو طبقه تقسيم ميگردد که عبارتنداز :
 .1محيط کالن(دور/عمومي)
 .2محيط خرد (نزديک /رقابتي/صنعت)
محيط خارجي فرصتها و تهديدهايي را برای سازمان بهوجود ميآورد .تغييرات محيطي اگر
با اهداف سازمان همخواني داشته باشند ،برای سازمان ايجاد فرصت ميکنند و درصورتيکه با
اهداف سازمان ناهمخواني داشته باشند ،موجب ضعف در عملکرد سازمان ميشوند که اين دسته
از تغييرات برای سازمان ،تهديد محسوب ميشوند .سازمانها برای بهرهگيری از فرصتها و
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مقابله با تهديدها سعي ميکنند از وضعيت موجود و آيندة محيط خارجي مؤثر بر سازمان شناخت
کافي بهدست آورند تا با تدوين استراتژیهای مناسب از فرصتها بهرهبرداری و اثرات عوامل
تهديدکننده را کاهش دهند يا از آنها پرهيز کنند .بنابراين (تجزيه و تحليل محيط خارجي
مستلزم ارزيابي محيطهای کالن و محيطهای خرد (نزديک) ميباشد ،تا از اين طريق روند
فرصتها و تهديدها مشخص شود و راهي برای مسير استراتژيک فراهم آيد .]3[ ).نکتة مهم
اين است نيروهای موجود در محيط کالن غيرقابل کنترل بوده و سازمانها قدرت تأثيرگذاری
بر محيط دور را ندارند ولي بايد ضمن نظارت بر آنها ،در زمان مناسب نسبت به آنها عکسالعمل
نشان دهند ولي ميتوانند در محيط نزديک وارد شوند و اثر بگذارند.

نمودار  .1محيط بيروني سازمان و نيروهای رقابتي پورتر

محيط کالن به محيطي گفته ميشود که تمامي کسب و کارها را تحت تأثير قرار ميدهد.
تغييرات در محيط کالن تدريجي تر اما پرقدرتتر هستند .مطلب قابل توجه اين است که ،اگرچه
يک سازمان نميتواند اثر خيلي مستقيمي بر روی محيط پيرامون خود بگذارد ،اما ميتواند خودش
را در مقابل تهديدهای محيطي حفظ نمايد و امتيازهايي را از فرصتهای موجود کسب کند.
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محيط خرد سطحي از محيط بيرون سازمان است که مستقيماً بر روی سازمان تأثير ميگذارد
و تأثيرگذاری آن بر شرکت محسوستر و بهتعبيری تنفس اصلي شرکت در آن است .محيط خرد
شامل عوامل و نيروهايي است که در صنعت مربوط به سازمان وجود دارد و بسياری از چالشهای
فراروی شرکت در جذب و بهدست آوردن منابع الزم يا تالش برای فروش سودآور کاالها و
خدمات از آن ناشي ميشود .شناخت منابع اصلي فشارهای رقابتي و تعيين درجة قوت آنها يکي از
مهمترين بخشهای تجزيه و تحليل محيط خارجي است .اهميت اين بخش بهدليل ضرورت
شناخت مزيت رقابتي رقبا و استفاده از آن برای ترسيم جايگاه استراتژيک سازمان در بازار
ميباشد .لذا در بررسي و مطالعة محيط خرد(تجزيه و تحليل وضع رقابتي) صنعت از الگوی
معروف و قدرتمند پنج نيروی رقابتي پورتر استفاده شده است .در پايان اين مقاله مشخص ميشود
کداميک از اين نيروهای رقابتي از اهميت بيشتری برای صنعت و يک شرکت برخوردارند؟
کداميک تهديدها و فرصتهای کنوني يا آينده محسوب ميشوند؟ و ما را به کشف موضوعات
استراتژيک سازمان راهنمايي ميکنند.
نیروهایرقابتي.همانطور که قبالً بيان شد چارچوب نظری در اين تحقيق" ،مدل پنج نيروی
رقابتي پورتر" مي باشد .پروفسور مايکل پورتر يکي از مدرسين اقتصاد در دانشگاه هاروارد و از
برجستهترين نظريهپردازان اقتصاد در جهان است که در زمينههای استراتژی رقابت ،رقابت بين
المللي ،رابطة بين رقابت و اجتماع و رابطة بين رقابت و محيط کاری تحقيق ميکند .يکي از
مهمترين نظريات وی بهنام پنج نيروی پورتر مشهور است که ميزان جذابيت بلندمدت صنعت و
فرصتها و تهديدهای در محيط رقابتي يک شرکت را تعيين مينمايد و بهعنوان يک ابزار مهم
برای تحليل ساختار صنعت در فرآيند تدوين استراتژی استفاده مي گردد .پورتر معتقد است .شدت
رقابت در يک صنعت را نميتوان به تصادف و يا به بدشانسي ربط داد ،بلکه رقابت در يک صنعت
ريشه در ساختار پايهای اقتصاد آن دارد و فراتر از عملکرد رقبای موجود ميباشد [ .]2
رقابت در يک صنعت که پيامد هر پنج نيروی رقابتي است ،امروزه ساختار صنعت را تعين ميکند
و ماهيت تعامل رقابتي در درون يک صنعت را شکل ميدهد .اين نيروهای رقابتي متقابل باهم
(نمودار )1که تشکيل دهندة ساختار صنعت است و ميزان جذابيت و سودآوری درميانمدت و
بلندمدت يک صنعت را تعيين مي کنند ،عبارتند از]1[ :
 .1رقابــت بــين رقبــای موجــود  .2تهديــد رقبــای بــالقوه (تــازهوارديــن)  .9قــدرت چانــهزنــي
تأمينکنندگان(عرضهکنندگان)  .1قدرت چانهزني خريداران  .3تهديد محصوالت جانشين
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ترکيب اين نيروها در صنايع مختلف متفاوت است وقویترين نيرو يا نيروهای
رقابتي،سودآوری يک صنعت را تعيين ميکند و به مهمترين عنصر در تنظيم استراتژی بدل
ميشوند .اما هميشه قويترين نيروی آشکار ديدهنميشود [.]1
اين الگو کمک مينمايد تا تأثير کارفرمايان (خريداران) ،توليدکنندگان و عرضه کنندگان
قطعات و لوازم فني ،سازندگان و تعميرکنندگان زيرآبي اليروب ،رقبا ،محصوالت جانشين در
صنعت اليروبي مشخص شود .باتوجه به مدل پورتر ميتوان اظهار نمود که هر عامل يا نيرويي
که قوی باشد ،يک تهديد برای سازمان بهشمار ميرود ،زيرا احتماالً موجب کاهش سود ميشود.
در مقابل ،هر عامل يا نيرويي که ضعيف باشد ،ميتواند بهعنوان يک فرصت تلقي شود ،چرا که
به سازمان اين فرصت را مي دهد تا سود بيشتری کسب کند .يک شرکت ضمن اينکه بايد به
دقت ،صنعتي را که در آن فعاليت مي کند ،بررسي نمايد ،بايد همچنين اهميت و نقش هر يک از
اين پنج عامل زير را در موفقيت خود ارزيابي نمايد [.]3
ماستفاده از اين مدل به يک تحليلگر اجازه ميدهد که تعيينکند جذابيت يک صنعت چگونه
است .هر چه جذابيت يک صنعت بيشتر باشد پتانسيل سود بيشتر است .همچنين بوسيلة تعيين
قدرت هرکدام از نيروهای پنجگانه رقابتي پورتر ،امکان تدوين بهترين استراتژی برای خنثي
نمودن قويترين نيروهای صنعت وجود خواهد داشت [ .]8اين نيروهای مشترک هر چه که باشند،
هدف استراتژيست پيدا کردن موضعي در صنعت است که در آن شرکتها بتوانند در برابر اين
نيروها از خود دفاع کنند يا به نفع خود بر آنها تأثير بگذارند .بهترين راه برای تدوين استراتژی،
بررسي دقيق و عميق منابع هرکدام از اين عوامل است [.]2
.2طرحتحقیق 
اين تحقيق دارای يک پرسش اصلي بوده که محقق برای دستيابي به جواب ،چهار پرسش
فرعي را درنظر قرار داده و بررسي مي نمايد .بهاين ترتيب سؤاالت تحقيق عبارتند از:

پرسشاصليتحقیق:آياسرمايهگذاریدرصنعتاليروبيدرايران،سودآوراست؟ 
که برای پاسخ گويي به اين سؤال اصلي چهار پرسش فرعي زير مطرح ميگردد:
 .1در صنعت اليروبي ميزان اهميت کداميک از اين نيروهای رقابتي بيشتر است؟
 .2در صنعت اليروبي کداميک از اين نيروها تهديدات و فرصتهای کنوني يا آينده محسوب
ميشوند؟
 .9محرکهای اصلي پنج نيروی رقابتي چه نقشي را ايفا ميکنند؟

سنجش و تحلیل جذابیت صنعت اليروبي در ايران ...

09

 .1براساس چيدمان محرکهای اصلي چه رفتاری ميتوان انتظار داشت تا آنرا بهصورت
راهبردی برای سودآوری در صنعت اليروبي پيشنهاد نمود؟ 
اين تحقيق از نظر هدف ،چون بهدنبال کاربرد و استفادة عملي از دانش و تئوریهای مطرح
در مدل پنج نيروی رقابتي پورتر برای رفع نيازمندیهای موجود در صنعت اليروبي ميباشد از
نوع کاربردی است .از لحاظ ماهيت و روش ،چون در صدد بررسي و مطالعة وضع موجود جذابيت
صنعت اليروبي در زمان حال و توصيف منظم و تفسير شرايط و روابط موجود و همچنين چون
به دنبال شناخت عقايد و نگرش افراد جامعة آماری مورد نظر درخصوص موضوع تحقيق است
يک تحقيق توصيفي -پيمايشي بهحساب ميآيد .همچنين تحقيق حاضر ،باتوجه به اينکه دادهها
در يک مقطع زماني از طريق نمونهگيری از جامعه جمعآوری شده است ،از نوع تحقيقات
پيمايشي مقطعي است.
بهلحاظ نوع تحقيق و باتوجه به ضرورت اتکا به نظرات کارشناسي ،جامعة آماری را افراد
خبره -شامل کلية مديران عالي و مياني ،کارشناسان ارشد شرکتهای اليروبي و دريايي،
مشاورين سازههای دريايي و کارفرمايان ،سازندگان اليروب و تعميرکنندگان زير آبي اليروب –
تشکيل دادهاند که جمعاً درحدود  176نفر هستند .برای تعيين حجم نمونه از جدول تعيين حجم
نمونة "مورگان" که از فرمول کوچران بهدست آمده ،استفاده شده است .بر اين اساس ،تعداد
 118نفر به عنوان نمونه برای اخذ نظرات انتخاب گرديد که درنهايت نقطه نظرات  121نفر
ازطريق روش نمونهگيری " تصادفي طبقهبندی شده" در قالب پرسشنامه جمعآوری شد.
در اين پژوهش برای جمعآوری دادهها از پرسشنامة "محقق ساخته" که روايي آن براساس
روايي محتوايي و براساس مدل پورتر قرار داده شده ،استفاده گرديد .پرسشنامه پساز تنظيم اوليه،
بهصورت آزمايشي و مقدماتي و با ديد انتقادی ،بين تعدادی خبره توزيع شد و پساز اعمال
نقدهای آنان ،دوباره توسط صاحبنظران دانشگاهي ،مورد بازنگری قرار گرفت .پرسشنامه دارای
 37سؤال ،بهصورت بسته و در هفت طيف ليکرت طراحي شده و ارتباط آن با پنج نيروی پورتر و
با فرضيهها مطابق جدول  1ميباشد.
پايايي پرسشنامه برروی گروه نمونة مورد مطالعه متشکل از  121نفر با ضريب آلفای کرونباخ
 6/862و ضريب دو نيمه زوج و فرد با فرمول اسپيرمن -براون و رولون گاتمن بهترتيب  6/802و
 6/806مورد تأييد قرار گرفت .
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جدول .1فرضيهها و سؤالهای مرتبط 

طيف بهکار برده شده در اين پرسشنامه برای تعيين ميزان قدرت هر نيرو و محرکهای
مربوطه مطابق جدول  2از حالت کيفي به حالت کمّي تبديل شده و افزايش نمرات روی پيوستار
مربوطه نشانگر تشديد تهديد ناشي از پنج نيروی پورتر و محرکهای مربوطه و کاهش جذابيت
صنعت است .پنج نيروی رقابتي پورتر ،متغير مستقل و جذابيت صنعت اليروبي متغير وابسته در
اين تحقيق است .بدين ترتيب ،مقياس فاصلهای فرض شده و از ميانگين پاسخهای گردآوری
شده مقادير متغيرها برای بررسي و تجزيه و تحليل استفاده گرديده است .برای تهديد محسوب
شدن هر عامل يا نيروی رقابتي باتوجه به مقادير اختصاصيافته بايد عدد  )36( 1به باالتر داشته
باشد .ضمناً باتوجه به اينکه تهديد با جذابيت نسبت عکس دارند ،اگر مقدار ميانگين جذابيت
صنعت اليروبي از مقدار  1کمتر شد ،نشانگر جذاببودن اين صنعت است و سرمايهگذاری در آن
سودآور ميباشد و بالعکس.
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جدول  .2پيوستار نگرشسنج برای پرسشنامه

.....قلمرو مکاني تحقيق در تهران و بنادر بزرگ کشور ميباشد و قلمرو زماني تحقيق حاضر از
نظر زمان گردآوری دادهها و پردازش آنها در دی و بهمن ماه سال  1983بوده است .بهطور کلي
دامنة زماني تحقيق را يک دورة12ماهه از آغاز اسفند ماه سال  1988تا پايان اسفند ماه 1983
تشکيل ميدهد.
.3تحلیلدادههاوآزمونفرضیهها.خبرگان صنعت اليروبي با پاسخ به سؤالهای پرسشنامة
تحقيق ،نظر خود را نسبت به پنج نيروی پورتر و محرکهای مربوطه برای تعيين وضعيت
جذابيت صنعت اليروبي در ايران در سال  83اعالم داشتهاند .ويژگيهای اين خبرگان که نمونة
منتخب بهصورت تصادفي از جامعة آماری بوده ،مطابق جدول  9ميباشد .در اين پژوهش برای
تحليل دادهها و آزمون فرضيهها از فنون توصيفي شروع و با فنون استنباطي پايان يافته است.
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جدول  .9توزيع فراواني پاسخگويان برحسب سمت شغلي ،مدرک تحصيلي و سابقة کار

برای تعيين ميزان قدرت هرکدام از متغيرهای مستقل و محرکهای مرتبط و همچنين
شناسايي عوامل تهديدکننده و فرصتساز صنعت اليروبي از ميانگين آنها بهعنوان اندازة آن نيرو
استفاده شده است .برای آزمون فرضيههای تحقيق و سؤاالت و امکان تعميم نتايج به جامعة
آماری مورد مطالعه از آزمون  tبرای مقايسة ميانگين با عدد ثابت  1و تأييد نقش متغيرها و از
آزمون تحليل واريانس يکطرفه برای مقايسة ميانگينها و بررسي اين موضوع که آيا اختالف
ميانگينها ناشي از شانس ميباشد يا خير ،استفاده شده است .هر متغيری که ميانگين آن بيشتر
باشد ،دارای بيشترين تأثير و اهميت بر کاهش جذابيت صنعت اليروبي ميباشد .درصورت معنادار
بودن آزمون ،فرضية تحقيق با سطح اطمينان موردنظر تأييد ميگردد و نشانگر اين مطلب است
که متغير مذکور خنثي نيست و تأثيرگذار است .برای تعيين نقش متغيرها (تهديد يا فرصت)
درصورتيکه مقدار  tمحاسبهشده مثبت يا منفي است ،ميتوان با سطح اطمينان مورد نظر بيان
نمود که متغير مورد مطالعه از ديدگاه افراد خبره در صنعت اليروبي در ايران ،تهديد يا فرصت
است و دارای اهميت و تأثيرگذاری در کاهش يا افزايش جذابيت صنعت اليروبي ميباشد .نتايج
آزمون  tتک نمونهای برای فرضيههای تحقيق و همچنين آزمون تحليل واريانس يکطرفه ()F
در جدول شماره  1نشان داده شده است .البته با عنايت به عدم تساوی واريانسها و برای
اطمينان بيشتر از نتايج آزمون Fاز آزمون کروسکال واليس نيز استفاده شد که نتايج حاصله با
نتايج آزمون  Fمنطبق بود و از قيد نتايج آن در جدول خودداری گرديد.
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جدول شماره  .1نتايج آزمون فرضيهها بااستفاده از آزمون  tتکنمونهای و تحليل واريانس يکطرفه()F

پاسخسؤاالتپژوهشوتحلیليافتهها
سؤال اول :در صنعت اليروبي ،میزان اهمیت کدامیک از اين نیروهای رقابتي بیشتر

است؟ .باتوجه به مقادير ميانگين پنج نيروی پورتر و باتوجه به نتايج آزمون تحليل واريانس
يکطرفة فرضية اصلي  1و آزمون  tفرضيات اصلي ،رتبة متغيرهای اصلي از لحاظ ميزان اهميت
و تأثيرگذاری بر کاهش جذابيت صنعت اليروبي مطابق جدول  3است .لذا ميتوان اظهار نمود
متغير"قدرت چانهزني تأمينکنندگان"با بيشترين مقدار ميانگين ( ،)1/160و با  %33اطمينان
دارای اهميت و تأثيرگذاری تقريباً بيشتری نسبت به ديگر متغيرها بر کاهش جذابيت صنعت
اليروبي در ايران ميباشد و عامل اصلي تهديد صنعت تلقيمي شود .همچنين متغير"تهديد
محصوالت جايگزين" با کمترين مقدار ميانگين ( ،)9/616و با  33%اطمينان ،دارای اهميت و
تأثيرگذاری کمتری نسبت به ديگر متغيرها بر کاهش جذابيت صنعت اليروبي در ايران است و
عامل اصلي فرصت صنعت تلقي ميشود.
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جدول  .3رتبهبندی متغيرهای اصلي و ارزيابي نقش آنها
رديف 

متغیرهایاصلي 

میانگین 

رتبه 

1
2
9
1
3

قدرت چانهزني تأمينکنندگان
رقابت ميان رقبای موجود
تهديد تازهواردين
قدرت چانهزني خريداران
تهديد محصوالت جايگزين

1/160
1/686
9/311
9/782
9/616

1
2
9
1
3

درصد

ارزيابي

اهمیت 

نقش 

38/12
31/06
18/28
13/03
96/81

تهديد
فرصت
تهديد
فرصت
فرصت


ايننیروها،تهديدهاوفرصتهایکنونييا

سؤالدوم:درصنعتاليروبيکدامیکاز

آيندهمحسوبميشوند؟.نقش پنج نيروی رقابتي پورتر در صنعت اليروبي و درصد اهميت

آنها در اين صنعت ،مطابق جدول  3و مقايسة مقادير ميانگين آنها با يکديگر بهوسيلة نمودار
عنکبوتي  2نشان داده شده است .در نمودار عنکبوتي هر چه ميزان مورد بررسي به خارج نمودار
نزديکتر باشد ،تهديدات جدیتر است .هر عامل بين  6تا  166قرار ميگيرد و درصدهای بين 6
تا  36تهديد منفي(فرصت) و بين 36تا 166تهديدات مثبت تلقي ميشوند .
باتوجه به نمودار  2و با مقايسة مقادير ميانگين متغيرهای اصلي با مبنای اندازهگيری (،)1
متغيرهای"قدرت چانهزني تأمينکنندگان" و" رقابت ميان رقبای موجود "تهديد و متغيرهای"
تهديد تازه واردين" "،قدرت چانهزني خريداران"و" تهديد محصوالت جايگزين" ،فرصت تلقي
ميگردند .نيروهای تهديدکننده سبب کاهش جذابيت صنعت اليروبي (افزايش عددی مقدار
ميانگين جذابيت صنعت اليروبي) و بالطبع کاهش بيشتر سودآوری ناشي از سرمايهگذاری مي-
گردند ،و نيروهای فرصتساز ،سبب افزايش جذابيت صنعت اليروبي ميشوند.

رقابت ميان
رقبای موجود
تهديد
تازه واردين
48.28%

80%
60%
40%
20%
0%

قدرت چانه زني
تامين کنندگان

51.60%

تهديد محصوالت
جايگزين

30.81%

قدرت چانه زني
خريداران

58.12%

45.65%

نمودار .2نمودار تار عنکبوتي تأثير متغيرهای " جذابيت صنعت اليروبي"
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سؤال سوم فرعي پژوهش :محرکهای اصلي پنج نیروی رقابتي چه نقشي را ايفا

ميکنند؟ .برای ارزيابي نقش محرکها و رتبهبندی آنها از لحاظ ميزان اهميت و تأثيرگذاری

برکاهش جذابيت صنعت اليروبي ،مربوط به هر پنج نيروی رقابتي پورتر مستلزم تجزية سؤال
فوق به پنج سؤال مطابق ذيل و بهره برداری از جدول  0ميباشد.
جدول شماره  .0ارزيابي نقش محرکهای متغيرهای اصلي و رتبهبندی آنها
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ـ محرکهای اصلي نیروی رقابتي "رقابت میان رقبای موجود"چه نقشي را ايفا

ميکنند؟.باتوجه به جدول  0و نمودار  ،9محرکهای" ارتباطات " و "هزينة ثابت" عامل اصلي

تهديد هستند و دارای اهميت و تأثير بيشتری نسبت به ديگر محرکهای متغير"رقابت ميان
رقبای موجود" در صنعت اليروبي ميباشند .اين امر نشانگر کمبودن ارتباطات ميان شرکتهای
اليروبي و باال بودن هزينههای ثابت آنها است .همچنين محرکهای " تعهد و عالقه به
کار""،موانع خروج از صنعت""،تشابه رقبا""،سياستهای دولت"و"تمايز رقبا" از لحاظ رتبي در
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يک سطح ميباشند و از اهميت کمتری نسبت به ديگر محرکها در تشديد "رقابت ميان رقبای
موجود" برخوردار ميباشند.

تعداد رقبا

49.35%

موانع خروج از صنعت

 46.00%تشابه رقبا

80%
60%

56.77%
45.32%

سياستهای دولت

40%

قيمت نسبي…

20%

55.97%

0%

تمايز رقبا

نرخ رشد صنعت

45.32%

51.94%

هزينه ثابت
66.77%

تعهد و عالقه به کار
ارتباطات 71.45%

49.52%

نمودار  .9نمودار تار عنکبوتي تاثير محرک ها بر تشديد " رقابت ميان رقبای موجود"

ـ محرکهای اصلي نیروی رقابتي "تهديد تازهواردين"چه نقشي را ايفا ميکنند؟.
باتوجه به جدول  0و نمودار  ،1ميتوان اظهار نمود که محرک"مازاد نقدينگي رقبا" عامل اصلي تهديد
است و دارای اهميت و تأثير بيشتری نسبت به ديگر محرکهای متغير"تهديد تازهواردين"در

صنعت اليروبي ميباشد.
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54.52%

 35.65%دسترسي به مواد اوليه
41.45%
دسترسي به تکنولوژی و دانش
21.29%

سرمايه اوليه

62.42%

سودآوری فعاليتهای اليروبي

49.68%

کاهش قيمت
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

سياستهای دولت
قيمت نسبي…
اثرات شبکه

54.03%
44.19%

سهولت متمايز شدن55.00%
واکنش گذشته رقبا 57.10%

 70.16%مازاد نقدينگي رقبا

صرفه جويي مقياس
 66.45%توان وام گيری رقبا
منحني تجربه
ظرفيت توليد مازاد رقبا
ارتباطات با کارفرما
63.55%
23.87%

30.32%

42.74%

نمودار  .1نمودار تار عنکبوتي تأثير محرکها بر تشديد " رقابت ميان رقبای موجود"

اين امر نشانگر پايينبودن ميزان نقدينگي شرکتهـای اليروبـي و کـاهش قـدرت آنهـا در
مواجهه با شرکتهای تازهوارد ميباشد .همچنين محرک "سرماية اولية مورد نياز" عامـل اصـلي
فرصت است و از اهميت و تأثير کمتری نسبت به ديگر محرکها در تشديد تهديـد تـازهوارديـن
برخوردار ميباشد و نشان گر باالبودن ميزان سرماية اولية مورد نياز برای ورود به اين صنعت است
و از عوامل اصلي موانع ورود محسوب ميگردد .عليرغم اختالف ميانگين محرکهای" سـهولت
متمايز شدن"  "،کاهش قيمت" و" قيمت نسبي محصوالت مکمّل" ولي از لحاظ رتبه بـهدليـل
معنادار نبودن تفاوتها در يک رتبه قرار گرفتهاند و هرسه محرک از عوامل تهديدکننده محسوب
ميگردند .پايينبودن تهديد تازهواردين بيشتر ناشـي از بـاالبودن موانـع ورود اسـت( -بـا مقـدار
ميانگين ) 1\390که برای شرکتهای تازهوارد تهديد و شرکتهای اليروبي موجود فرصت اسـت
و باعث عدم تمايل تازه واردين به ورود به اين صنعت ميگردد -که از عوامل اصلي آن ميتـوان
به محرکهای رديفهای  12الي  10اشاره نمود .همچنين واکنش مورد انتظـار از سـوی رقبـای
موجود(انتظار اقدامات تالفي جويانه) پايين است( -با مقدار ميانگين ) 9\310که برای شرکتهای
تازه وارد فرصت ميباشد -و از عواملي اصلي در اين زمينه ميتوان به محرکهای رديفهـای 1
و  2اشاره نمود.
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ـ محرکهای اصلي نیروی رقابتي قدرت چانهزني تأمینکنندگان چه نقشي را ايفا

ميکنند؟.نمودار  3و جدول  ، 0نشانگر اين است که محرک " ادغام عمودی رو به عقب"

عامل اصلي تهديد است و دارای اهميت و تأثير بيشتری نسبت به ديگر محرکهای متغير "
قدرت چانهزني تأمينکنندگان" در صنعت اليروبي ميباشد .عدم توانايي بسيار پايين شرکتهای
اليروبي در ساخت اليروب و انجام مستقيم تعميرات زيرآبي شناورهای اليروبي ،سبب کاهش
شديد قدرت چانهزني آنها در مقابل تأمينکنندگان اصلي ميباشد .
68.87%
تعداد تامين کنندگان

ادغام عمودی رو به عقب
100%
80%

83.06%
سياستهای دولت

47.10%

60%
تمايز تامين کنندگان

40%

قيمت نسبي محصوالت مکمل

20%

50.16%

49.03%

0%
تعداد کاالی جانشين
71.45%
71.29%

سهولت دسترسي
76.77%

اهميت کاالی عرضه شده

هزينه تعويض تامين کنندگان
54.19%
ادغام عمودی رو به جلو
وابستگي تامين کنندگان
31.45%

35.97%

نمودار  .3نمودار تار عنکبوتي تأثير محرکها بر تشديد " قدرت چانهزني تأمينکنندگان "

همچنين باتوجه به اينکه تفاوت ميان محرکهای"وابستگي تأمينکنندگان" و"ادغام
عمودی رو به جلو "با يکديگر معنادار نيست ،اين دو محرک ،عامل اصلي فرصت هستند و از
اهميت و تأثير کمتری نسبت به ديگر محرکها در تشديد قدرت چانهزني تأمينکنندگان
برخوردار ميباشند .وابستگي سازندگان اليروب به اين صنعت از لحاظ سود و ميزان فروش و
عدم تمايل به انجام مستقيم عمليات اليروبي از عوامل تشديد قدرت چانهزني شرکتهای
اليروبي در مقابل تأمينکنندگان اصلي محسوب ميگردد.
راايفاميکنند؟.

ـمحرکهایاصلينیرویرقابتيقدرتچانهزنيخريدارانچهنقشي

باتوجه به نتايج تحليل واريانس يکطرفه و جدول  ،0محرک" تعداد کارفرمايان " عامل اصلي
تهديد است و دارای اهميت و تأثير بيشتری نسبت به ديگر محرکهای متغير" قدرت چانهزني
خريداران " در صنعت اليروبي ميباشد .اين موضوع نشانگر پايين بودن تعداد کارفرمايان در
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ايران ميباشد همچنين محرک " تأثير محصوالت صنعت بر کيفيت محصول و ساير هزينههای
خريدار" عامل اصلي فرصت در اين متغير است و از اهميت و تأثير کمتری نسبت به ديگر
محرکها برخوردار ميباشد .اين موضوع بدين معناست که خدمات اليروبي تأثير خيلي زيادی بر
کيفيت و ساير هزينههای احداث يک بندر داشته و درنتيجه سبب کاهش قدرت چانهزني
خريداران و حساسيت آنها نسبت به قيمت اليروبي از اين جنبه ميشود .
از عوامل فرصتساز ديگر ميتوان به عدم توانايي و تمايل کارفرمايان به انجام مستقيم عمليات
اليروبي اشاره نمود.
خريد با قيمت پايين تر 54.52%
80%

تعداد کارفرمايان
60.48%

60%

سياستهای دولت

40%

نسبت هزينه
48.06%

قيمت نسبي محصوالت
مکمل
45.48%

20%
0%

 28.06%کيفيت و هزينه
38.39%

49.03%

هزينه تغير منبع خريد
49.68%
اطالعات کارفرما

سود حاصله
ادغام عمودی رو به
عقب

49.03%

33.71%

نمودار  .0نمودار تار عنکبوتي تأثير محرکها بر تشديد " قدرت چانهزني خريداران "

ـ محرک های اصلي نیروی رقابتي تهديد محصوالت جايگزين چه نقشي را ايفا

ميکنند؟ .باتوجه به جدول  0و نمودار ،7محرک" قيمت جايگزين" عليرغم اينکه محرک

فرصتساز است و قيمت آن نسبت به خدمات اليروبي نسبتاً زياد است ،ولي دارای اهميت و تأثير
بيشتری نسبت به ديگر محرکها -در تشديد تهديد متغير" تهديد محصوالت جايگزين " در
صنعت اليروبي -ميباشد .همچنين باتوجه به اينکه تفاوت ميان محرکهای"تعداد جايگزينها"،
"نزديکي کارکرد جايگزين" و"سهولت دسترسي" معنادار نبوده ،از لحاظ رتبه در يک سطح
ميباشند و از اهميت و تأثير کمتری نسبت به ديگر محرکها برخوردار ميباشند .
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تعداد جايگزين
ها

22%

50%
40%

25%

نزديکي کارکرد
جايگزين

30%

سياستهای دولت

20%

30%

10%
0%

سهولت دسترسي
و استفاده

قيمت جايگزين

27%

44%

کيفيت جايگزين

36%

نمودار .7نمودار تار عنکبوتي تأثير محرکها بر تشديد " تهديد محصوالت جايگزين "

.4نتیجهگیری

يک راه مفيد برای خالصهنمودن تحليل و سنجش صنعت اليروبي ،طراحي و ساخت نموداری،
مثل آنچه در شکل  1به اجمال نشان داده شده است .بهاين ترتيب ما ارزيابي خود را دربارة
مطلوبيت اين پنج نيرو برای صنعت اليروبي در سال  1983مطابق وضعيت ذيل نشان ميدهيم.
نتايج آزمون فرضيات و سؤاالت تحقيق نشانگر اين است که از پنج نيروی پورتر ،تأمينکنندگان
از قدرت چانهزني نسبتاً زيادی برخوردار ميباشند و رقابت ميان شرکتها نيز درحال افزايش است.
هر دو نيروی مورد اشاره ،تهديد محسوب ميشوند.از عوامل اصلي تهديدکنندة نيروی"رقابت
موجود" ميتوان به پايين بودن ارتباطات ميان شرکتهای اليروبي و عدم توانايي آنها در ساخت
اليروب و انجام مستقيم تعميرات زيرآبي اليروب ،و از عوامل تهديدکنندة نيروی
"تأمينکنندگان" ميتوان به باال بودن هزينة ثابت عمليات اليروبي و اهميت محصوالت و
خدمات تأمينکنندگان اصلي برای شرکتهای اليروبي اشاره نمود .همچنين تهديد ناشي از
رقبای بالقوه و محصوالت جايگزين کم و خريداران نيز از قدرت چانهزني پاييني برخوردار
ميباشند .هر سه متغير جزء نيروهای فرصتساز تلقي ميگردند .از عوامل اصلي تشديدکنندة
تهديد نيروهای فوق بهترتيب ميتوان به نداشتن نقدينگي و عدم توانايي در گرفتن وام توسط
شرکتهای اليروبي موجود ،کمبودن تعداد کارفرمايان و امکان کاهش قيمت برای آنها از طريق
برگزاری مناقصه اشاره نمود .نيروهای تهديدکننده و فرصتساز بهترتيب سبب کاهش و افزايش
جذابيت صنعت اليروبي ميشوند .باتوجه به موارد فوق امکان پاسخ به سؤال اصلي تحقيق ممکن
ميباشد.
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پرسشاصلي تحقیق :آياسرمايهگذاری در صنعت اليروبي درايران ،سودآوراست؟.
نتايج پنج نيروی رقابتي پورتر نشانگر اين است که از پنج نيروی رقابتي پورتر ،سه نيرو بهعنوان
فرصت و دو نيرو بهعنوان تهديد در صنعت اليروبي ايفای نقش مينمايند .بنابراين ،باتوجه به
مطلوببودن سه نيرو ،صنعت اليروبي در اين زمان جذاب است .عالوه بر آن تحليل آماری منتج
از آزمون  tتک نمونهای و منفي بودن مقدار  tمطابق جدول ،7جذاب بودن صنعت اليروبي را
تأييد مينمايد .لذا با اطمينان  %33ميتوان اظهار نمود ،از ديدگاه افراد خبره ،صنعت اليروبي در
ايران جذاب و سرمايهگذاری در آن سودآور است .
فرضية صفر :سرمايهگذاری در صنعت اليروبي در ايران ،سودآور نيست.
فرضية تحقيق :سرمايهگذاری در صنعت اليروبي در ايران ،سودآور است.
جدول  .7آزمون tتکنمونهای مربوط به جذابيت صنعت اليروبي
جذابیتصنعتاليروبي 
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نتيجة آزمون
با اطمينان  %33رد فرضيه صفر -جذاب
بودن صنعت اليروبي
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شکل -1جمعبندی مدل پورتر در صنعت اليروبي
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.5پیشنهادها
از مهمترين موضوعات استراتژيک منتج از بررسي مدل پورتر در صنعت اليروبي ،موارد ذيل
پيشنهاد ميگردد.
 .1تأسيس اتحادية اليروبي بهمنظور افزايش ارتباطات ،هماهنگي و تبادل نظر؛
 .2تأمين نقدينگي باتوجه به قيمت باالی اليروب و تجهيزات مرتبط؛
 .9تأسيس واحد تحقيق و توسعه؛
 .1ايجاد آمادگي برای شرکت در مناقصات بينالمللي اليروبي؛
 . 3لزوم توجه به مشارکت داخلي و خارجي برای انتقال دانش تخصصي و تکنولوژی و باتوجه به
افزايش تعداد رقبا؛
 .0شناسايي نيازهای آتي بنادر بهمنظور انجام برنامهريزیهای الزم؛
 .7بررسي پروژههای اليروبي در بسترهای سخت بهمنظور ايجاد تمايز؛
 .8راهاندازی شبکه و سيستم اطالعات بازاريابي بهمنظور حفظ رجحان و تداوم فعاليت بلندمدت
اقتصادی طرفهای اصلي با شرکت و کمک به مديران برای انجام هرچه بهتر مسئوليتهايشان
و شناخت رقبا ،خط مشي و استراتژی آنها؛
استفاده از اليروب و تجهيزات مدرن بهمنظور افزايش راندمان و قدرت رقابتي و کاهش زمان؛
 .3استفاده از نيروی متخصص و برگزاری مداوم دورههای آموزشي؛
 .16عقد تفاهمنامههای بلندمدت با تأمينکنندگان و يا سرمايهگذاری مشترک درخصوص
تجهيزات؛
 .11ارزيابي پيمانکاران.

34

چشمانداز مديريت صنعتي  -شماره  - 8زمستان 1931

منابع 
 .1پاکنژاد ،علي ،1980 ،طرح و اجرای پروژههای اليروبي ،انتشارات نويسندگان نيلوفر ،چاپ اول.
 .2پورتر ،مايکل ،1983 ،استراتژی رقابتي :تکنيکهای تحليل صنعت و رقبا ،ترجمة مجيدی ،جهانگير،
مهر پويا ،عباس ،انتشارات رسا ،چاپ دوم.
 .9خاکي ،غالمرضا ،1981 ،روش تحقيق با رويکرد بر پاياننامه نويسي ،انتشارات بازتاب ،چاپ دوم.
 .1پورتر ،مايکل ،1987 ،ترجمة پرستو معينالديني ،پنج نيروی رقابتي شکلدهندة استراتژی .ويژهنامة
گزيدة مديريت ،شماره  ،81ناشر :مديريت فردا ،ص.37-31
 .3هريسون ،جفری ،جان،کارون ،1980،مديريت استراتژيک ،ترجمه و تأليف :قاسمي ،بهروز ،انتشارات
هيأت ،چاپ چهارم.
6. Herbich, john B.(1992).handbook of dredging engineering. MCGRAWHILL. INC.
7. IADC (International Association of Dredging Companies).(2009).Dredging
in Figures-2008.http//:www.iadc-dredging.com.
8. Hopkins, H.(2008). Applying Michael Porter’s extended rivalry model to the
 robotics industry. Industial Robot:An international journal, 35(5), 397-399



