
  70 تا 51، از صفحه 1387، پاييز و زمستان 1، شماره 1نشريه مديريت صنعتي، دوره 
  

ن با راي ايميع پتروشيصنا يملشركت  ي توان رقابتيريگ اندازه
  نيزي بيها استفاده از شبكه

  
 

 2زاده ياهللا اصغر عزت، *1حسين صفري

  ، ايرانمديريت دانشگاه تهراناستاديار دانشكده . 1
  ، ايرانانشكده مديريت دانشگاه تهراناستاديار د. 2

  )27/6/1387: ، تاريخ تصويب12/12/1386: تاريخ دريافت مقاله(
  
  

  دهيچك
ش يكرد مشخص بمنظور افزايك رويعدم وجود مشكالت صنعت امروز كشور،  از يكي

 يريپذ  رقابتيريگ  و اندازهي بررسي برايمدلم كه ين مقاله قصد داريدر ا لذا.  استيريپذ رقابت
، ها ها، مدل ي، تئورك طرفياز ، ي استخراج مدل مفهوميبرا. ميي بنگاه ارائه نمايا توان رقابتي

و از  يصنعت و مل  در سطوح مختلف بنگاه، يريپذ  مرتبط با رقابتيها  و چارچوبكردهايرو
 مورد ي اصليكردهاي روييجه آن شناساينت.  قرار گرفتين مورد بررسيشيقات پيتحقگر يطرف د

 - ندي فرآ-يي، دارايستمي سيكردهايرو: عبارتند ازبود كه ه ي اولين مدل مفهوميتفاده در تدواس
 منابع ي با سه جزء اصليكردها مدلين رويااستناد به  با.  بر بازاريت و مبتني بر قابليعملكرد، مبتن

وان رقابتي گيري تبراي اندازه يت و نوآوريت بنگاه در بازار و توان خالقي سازمان، موقعيورود
ن يان، يزي بيها شبكه ي و مدلسازيل عاملي تحل كيسپس با استفاده از تكن.  شدهتوسعه دادبنگاه 
ع ي شركت صنايتوان رقابتپس از تأييد مدل، مشخص شد كه . مورد بررسي قرار گرفتمدل 
  .ز وابسته به منابع استيش از هر چي ب مطالعه موردي يك به عنوانراني ايميپتروش

  
  

، نيزي بيهاشبکهران، ي ايميع پتروشي صنايشرکت مل، بنگاه، يريپذ رقابت: يدي كلهاي هواژ
  يل عامليتحل

  
  
  Email: hsafari@ut.ac.ir                            : نويسنده مسئول ∗
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 مقدمه. 1
ستند يگر قادر نيها د  است كه ملتي شدن بدان معنيند جهانيجاد شده در فرآيرات اييتغ

در . ابندي به رشد مناسب دست ي داخلي بازارهايد كاال و خدمات برايق توليفقط از طر
 و رهبران آنها و ي، اقتصادي، ملياسيت سي به ظرفيها بستگ  ملتدرجه توسعه، 21قرن 
لذا .  شدن دارديند جهاني از فرآيريگ ق و بهرهيشان در سرعت تطب ي مليها ن موسسهيهمچن

ژه ي متفاوت به وين روند در كشورهايق اي دقي بررس شدن ويند جهانيق فرآيشناخت دق
جاد بستر يبا ا.  استياند ضرور ن صحنه شدهي كه وارد ايا  در حال توسعهيكشورها
 از منابع آن در جهت يبردار  و بهرهي جهانيتوان از امكان ادغام در بازارها يمناسب م

  .]1[ جست  بهرهي مليازهاين نيتام
 در عدم ي مشكل اصلي وجود ندارد وليريپذ ف از رقابتير تعاتعداد در يچ كمبوديه

ده كالن يك پدي را يري رقابت پذيبرخ.  استيري جامع از رقابت پذيفيوجود تعر
 كار و ارزان بودن يروي را محصول وفور نيريگر، رقابت پذيدگاه ديد. دانندي مياقتصاد

 كشورها از ي از غنايتابع را يريگر رقابت پذي ديدگاهيد.  دانديدستمزدها در كشور م
  را بهيريپذها، رقابتدگاهي از دياري بسراًياخ .داندي ميعي از منابع طبينظر برخوردار

ز وجود دارد كه رقابت يگر ني ديدگاهيد. دانندي دولت مياستهاير سيشدت تحت تاث
مله  از جي اقتصاديتهايران در فعاليدگاه و عملكرد مدي از تفاوت در دي را ناشيريپذ
همچنين برخي ديگر .  داندي رابطه كارگر وكارفرما ميدگاه آنها به چگونگيد

 شركت در مقابل يشنهادهاي به انتخاب پي وادار كردن مشتريي را توانايريپذ رقابت
  . ]16[اند ف كردهي رقبا تعريشنهادهايپ

د  از ابعايكيان يك از آنها به بيكه هر شود يف فوق مشخص مي همه تعاريبا بررس
 كه يراتيين با توجه به تغيهمچن. پردازد ي خاص مي كشورها در صنعتيريپذ موثر بر رقابت

ان علت ي بي ها براين تئوريك از ايچ ي رخ داده است، هيالملل ني بيط اقتصاديدر مح
ك كشور در حفظ ي يي در صنعت خاص و توانايت كشوريل موفقيتجارت كشورها و دل

 ي است كه بتواند ورايه اياز به ارائه نظري نبوده و نيدت كاف خود در بلندميت رقابتيموقع
  . ]17[ك صنعت در سطح جهان بپردازدي يريل رقابت پذيان دالي، به بيت نسبيمز

 ي زندگيجاد استاندارد بااليها ا ت دولين هدف اقتصاديدگاه پورتر، مهمتري ديبر مبنا
 در استفاده از منابع يورن بهرهزاين استاندارد توسط ميه اباشد ك ي شهروندان ميبرا

  . ]32[ گرددين مييد و تجارت تعيبكارگرفته شده در امر تول
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 در سطح بنگاه و نه يريپذك مدل خاص رقابتين يي تبي هدف اصلمقالهن يدر ا
شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران براي اثبات مدل بدين منظور از .  استيا مليصنعت 

د هاي داخلي و خارجي حضور فعال داردر بازارن كه اين شركت با توجه به اي. استفاده شد
در ادامه . براي مطالعه موردي انتخاب شده استو رقابت براي اين شركت معنادار است، 

ه ارائه شده و ي اوليق، مدل مفهوميروش تحق و يشنهاديمدل پ، ي نظريمبانعالوه بر ارائه 
 مدل مورد نظر با استفاده از روش يمي از خبرگان حوزه پتروشيپس از اخذ نظر جمع

  .رديگي قرار ميل و بررسيمورد تحلهاي بيزين شبكه يمدلساز و يل عامليتحل
  

  ي نظريمبان. 2
  يريپذ مفهوم رقابت. 2-1
 است و در يريپذ  از قدرت رقابتي موفق امروز برخورداريها  شركتيها يژگي از ويكي
.  استيژگين وي از ايم برخوردار ناموفق، عديها  بارز شركتيژگين حال ويع

 ارائه شده ي چند بعدي از محققان به صورت مفهومياري بسي سازمان از سويريپذ رقابت
سته و آنرا در سطح ي نگري چند بعدي به عنوان مفهوميري به رقابت پذ]6[ موايآك. ]7[است

ك واحد ي ي معادل قدرت اقتصاديريپذ  رقابتف مارتز،يطبق تعر. كنديف ميسازمان تعر
ها فراتر از  دهيها و ا  كاالها، خدمات، مهارتي است كه براحتيش در بازاريدر مقابل رقبا

 ييتواند بعنوان توانا ي در سطح بنگاه ميريپذ رقابت .شود ي عرضه ميياي جغرافيمرزها
به . ف شوديشتر از رقبا تعري محصوالت و فروش آنها بيابيد و بازاري، توليبنگاه در طراح

 آنها بتوانند رقابت يها ها قادر به رقابت هستند كه بنگاه  دولتي، درصورتستنسنيكره گفت
. كند و نه دولت يدر بازار رقابت مك بنگاه است كه ين يكند كه ا يان ميپورتر ب. كنند
 وابسته به يانس سوددهي درصد از وار36دهد كه  ي نشان ميقيدر تحق ]26[ گاهان مك

بارتلت و  چون يگريصاحبنظران د.  آنها دارديها تيها و فعال  شركتي درونيها يژگيو
ها بر خود   بنگاهيريپذ  منابع رقابتيي شناسايز براين ]31[و پراهالد و همل  ]13[ قوشال

 يريپذ در حال حاضر رقابت .اند ت منابعش تمركز كردهيش و موقعيها يبنگاه و استراتژ
 به يابي  جهت دستيا لهيبه عنوان وسا است و از آن ي در سطح دنيك موضوع محوري

  .]29[شود ياد ميدار ي مطلوب و توسعة پايرشد اقتصاد
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   يريپذ  مرتبط با رقابتيكردهايرو. 2-2
 -ندي فرآ-ييكرد دارايرو،  در بنگاهيريپذ  موجود به بحث رقابتيكردهاي از رويكي

ها و  يي از دارايبي ترك شامليريپذ رقابت ]12[ و همكاران يبركلده ي به عق . استعملكرد
، ي را متشكل از سه عنصر عملكرد رقابتي و همكارانش چارچوبيبركل. ندهاستيفرآ
 يك بنگاه معرفي در يريپذ  رقابتي بررسي برايتيري مديندهاي و فرآيل رقابتيپتانس

  . كند يم
. ننديب يم ا منابعي تي بر قابليكرد مبتنيرو را با يريپذ ز رقابتي از صاحبنظران نيبعض

، 10، 18، 28، 13[ د دارندي سازمان تأكي سازمان بر توان رقابتيآنها بر نقش عوامل داخل
 يها تي از قابل ي ناشي رقابتيها تيد بر مزيكرد تاكين روي در ايهدف اصل. ]33 و 31، 11

 يها ك بنگاه بوده و شامل تمام نهادهي يا هي پايمنابع واحدها. باشد يك شركت ميمنابع 
ا يك يك بنگاه از ي يها يستگيدر واقع شا.  استي و سازماني، انسانيكي تكنولوژ،يمال
 ارائه يت رقابتيجاد مزي اي برايا هيند و خود پايآ ي بنگاه بوجود ماي  پايه از منابعيبيترك
  . ]14 و 5[كنند يم

ش به بازار يكرد، گراين رويب براساس ا. است  بر بازاريكرد مبتنيرو سوم كرديرو
. ديآ يدار به حساب مي پايت رقابتي مزي و حتيت رقابتي بدست آوردن مزي مهم برايمنبع

كرد ين رويدر ا .]24[ هستنديها، مؤسسات فكر كنند كه سازمان يدشپاند و وبستر اشاره م
 يكند كه دو عامل اصل يمطرح م ]20 و 19[لديو واپورتر با استفاده از نظرات هكس 

 بنگاه در آن صنعت بر ي رقابتيابي كند و موضع يت مين فعال كه بنگاه در آيساختار صنعت
  . گذارد اثر ميك بنگاه در بازار ي يتوان رقابت

  
   در سطح بنگاهيريپذ  رقابتيري اندازه گي برايشنهاديمدل پ. 3

با وجود اينكه هر كدام از اين رويكردها در زمان خاص با توجه به توضيحاتي كه ارائه شد، 
اند، ولي در  ي تدوين استراتژي ايجاد كننده مزيت رقابتي مفيد واقع شدهخود مطرح و برا

دنياي كنوني تفكر تك بعدي داخلي يا خارجي، سازمان را در ميدان رقابت با مشكل 
د كه از تفكري چند بعدي  اين اساس بايد رويكردي تدوين شوبر. سازد مواجه مي

توان  مياز مطالعه مباني نظري . مل باشدهاي هر چهار رويكرد را شا برخوردار بوده، مزيت
 ريكاردين يا مبتني بر منابع در زماني كه طرح شده است، رقابت در  كه رويكرددريافت

همراه با پيچيدگي بيشتر محيط، اين رويكرد . برده استمراحل ابتدايي عمر خود به سر مي
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د منابع انحصاري از لذا رويكر. هاي موجود در بازار نبوده استپاسخگوي تمامي پديده
اين رويكرد تا حدودي رويكرد قبلي . شودطريق موقعيت در بازار توسط پورتر مطرح مي

تر شدن فضاي همراه با گذر زمان و پيچيده. گرا استاما بيشتر نتيجه. دهدرا پوشش مي
كسب و كار، رويكرد منافع كارآفريني از طريق نوآوري خلق مزيت جديد نسبت به رقبا 

تواند بهتر از منابع شود كه بنگاه زماني ميدر اين دو رويكرد، عنوان مي. شود ميمطرح
خود در جهت كسب موقعيت بهتر در بازار بهره گيرد كه توان  نوآوري بيشتري داشته 

توان گفت كه بصورت ضمني اين رويكردها همديگر را در گذر زمان بنابراين مي.  باشد
رسد كه اند، بنظر مي يك عامل خاص تأكيد بيشتري داشتهاما چون بر. اندتكميل كرده

  .الجمع هستندمانعه
ها در اكثر موارد بصورت ازمانبراي محقق مبرهن شده است كه هر چند سبنابراين 

گيري از كنند، اما در رقابت كنوني لزوم بهرهپذيري عمل ميبعدي نسبت به رقابت تك
،  ]30[  و پاول]20 و 19[حقيقات هكس و وايلد ت. يك ديد چندبعدي كامالً ضروري است

  . كنداين امر را تأييد مي ]6[و آكيموا  ]7[، آمباشتا و مومايا ]15[ درجر  و]23[ كاندسن
نسبت به حوزه  يد جامعيدشود، ج اكردها استخريرووجوه افتراق و انطباق كه يدرصورت

شنهاد يكردها پي رويق تماميلف تيه بر مبناي اوليمدل مفهومبنابراين . ايجاد خواهد شد
منابع :  عبارتند ازيريپذ ه رقابتي اولي مدل مفهومي برايشنهادي پي اصلي اجزا.شود يم

 ين مدل مفهوميبنابرا. يت و نوآوريت بنگاه در بازار و توان خالقي سازمان، موقعيورود
خواهد ) 1(دارصورت نمو  بهيا توان رقابتي يريپذ  رقابتيريگ  مرتبط با اندازهيشنهاديپ

  . بود

  
   چهارگانهيكردهاي بر روي مبتني توان رقابتيريگ  اندازهي برايشنهاديمدل پ. 1نمودار 
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  قيروش تحق. 4
در ادامه بطور خالصه مراحل . ارائه شده است) 2(ق در نمودار ين تحقيمراحل انجام كار ا

  .ح خواهد شدي كار تشريياجرا

  
  قيمراحل انجام كار تحق. 2نمودار 

 اطالعات از ي و از لحاظ گردآوري و كاربردياديق بر اساس هدف، از نوع بنين تحقيا
  . ]2[ استي همبستگ-يشيماي و پيشيرآزماينوع غ

  
   پرسشنامهيي و رواييايپا. 4-1
ن امر ي ابزار سنجش، با اي فنيها يژگي از ويكيت اعتماد ابزار سنجش بعنوان يا قابلي ييايپا

 به دست يكسانيج يكسان تا چه اندازه نتايط ي در شرايريگ اندازهسروكار دارد كه ابزار 
رد، كه از يگ ي مورد استفاده قرار مييايب پاي محاسبه ضري براي مختلفيها روش. دهد يم

 يي، روش بازآزما)مه كردنيدو ن(في كرونباخ، روش تنصيتوان به آلفا يآن جمله م
 ابزار يياي پايابي ارزيبراآلفاي كرونباخ ق از روش ين تحقيدر ا .]2[توان اشاره نمود يم

 ق،ين تحقي موجود در ايها پرسشنامهي كرونباخ برايآلفا. سنجش استفاده شده است
  . حاسبه شده است م9142/0معادل 

منظور از . ز داشته باشدي ن را الزمييد روايها با دادهيگر ابزار گردآورياز طرف د
ا مفهوم خاص مورد مطالعه را يصه يزان خصيتا چه من است كه پرسشنامه موردنظر ي اييروا

 يي روايها ها، انواع آزمون  و خوب بودن سنجهي آزمون درستيبرا. كند ي ميريگ اندازه
ا، سازه و همگرا استفاده اين مقاله از سه نوع روايي محتورد كه در يمورد استفاده قرار گ

  .]3[شده است
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  قي و نمونه تحقيجامعه آمار. 4-2
د آشنا با مفهوم يساتا: باشد ير مي خبره زيها ق متشكل از گروهي تحقيمعه آمارجا

ن و كارشناسان خبره يران، معاونيمد، يريپذ پژوهشگران آشنا با حوزه رقابت، يريپذ  رقابت
 .يمي پتروشيان اصليمشتر، و راني ايميع پتروشيشركت صنا

لذا با . ستي تعداد آن مشخص ني محدود است ولي جامعه آمارن حوزهياخبرگان ده يبعق
  . ر استيب زيتعداد نمونه بترت نفر است، 000,5نكه تعداد كل جامعه يفرض ا
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 يها يريگيبا پ. ديع گردي توزين جامعه آماري بي دو سري پرسشنامه ط500ن يبنابرا

 پرسشنامه عودت 262، قات علوم اجتماعيي تحقياد و تحمل مشكالت فراوان مشابه تماميز
  .داده شد

  
  ها ل دادهيتحل. 5

ر مرتبط با ي متغ33 مجموعه يل عامليك تحلين قسمت ابتدا با استفاده از تكنيدر ا
ن ي رابطه بي اكتشافيل عامليقت با استفاده از تحليدر حق. شوند ي ميبند  عامليريپذ رقابت

ن قسمت قابل استفاده ي ايخروج.  الزم انجام خواهد شديبند  شده و عاملييرها شناسايمتغ
 و  SPSSافزار  ل قسمت اول با استفاده از نرميتحل. خواهد بودهاي بيزين شبكه يدر مدلساز

ن در ادامه يبنابرا. انجام شده است TETRAD 4-3-5افزار  قسمت دوم با استفاده از نرم
ارائه بيزين هاي شبكه ي مدلسازيها ي و سپس خروجي اكتشافيل عاملي تحليها يخروج

  .خواهد شد
  يل عامليها با استفاده از تحل ل دادهيتحل. 5-1

ن يي تبيارها و مولفهي متغيبندتوان به دستهي است كه با استفاده از آن مي روشيل عامليتحل
 يبندمي قابل تقسيديي و تأي به دو نوع اكتشافيل عامليتحل. ك مفهوم پرداختيكننده 
 :]4[ر ضرورت دارديب زي بترتيچهار گام اصل ي عاملليتحلك ي ي اجرايبرا. است
، ل و برآورد اشتراكي مورد استفاده در تحليرهاي از تمام متغيس همبستگيه ماتريته) الف
  .ريتفس) دو ها  انتخاب و چرخش عامل) ج، ها  استخراج عامل)  ب

) 3(نمودار  بيك بنگاه بترتي ي توان رقابتيو بررس يريگ  مرتبط با اندازهيشنهاديمدل پ
 يدر مدل اصل.  استيشنهادي از مدل پيا ن نمودار خالصهي الزم به ذكر است كه ا.است
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. ف شده استي تعريريپذ ا رقابتي بنگاه ي توان رقابتيريگ  و اندازهي بررسيپنج سطح برا
   .ح خواهد شدي سطوح تشري تمام،)6نمودار  (شود يمارائه  يي مقاله كه مدل نهايدر انتها

  
   بنگاه يرقابت توان يريگ  اندازه وي بررسي برايشنهاديمدل پ. 3نمودار 

چند بار  پرسشنامه، 262 استخراج شده از يها رها بر اساس دادهين متغي ايبند  عامليبرا
   .باشد ي م)1( نگارهب ي آن بترتيها ي كه خروج گرفته شديل عامليتحل

  گانه  سهيها ك حوزهي به تفكيشنهادي مدل پي بر روي اكتشافيل عاملي از تحليج ناشي نتا.1 نگاره
ت بنگاه در يموقع   بنگاهيورودمنابع   

  بازار
 يت و نوآوريتوان خالق

  بنگاه
  12  6  15  ريتعداد متغ

  سه مرتبه  ك مرتبهي  سه مرتبه  ل عاملي انجام تحليتعداد تكرارها
  222  226  190  ت نمونهيتعداد كفا
  KMO 719/0  763/0  830/0 آزمون

  000/0  000/0  000/0  آزمون بارتلت
  ≤ 564/0 يهمگ  ≤ 551/0 يهمگ  ≤ 591/0 يهمگ  ها عدد اشتراكات عامل

  3  2  5  ن شدهيي تعيها تعداد عامل
  659/68  645/60  779/72  (%)ن شده ييانس تبيكل وار
 انتخاب شده در ي عامليمتوسط بارها

  409/0  668/0  652/0  يافته عامليس چرخش يماتر

  2  صفر  2   حذف شدهيرهايتعداد متغ

پذيريرقابت

وروديمنابع
 بنگاه

موقعيت در
 بازار

 توان
 خالقيت 

 سرمايه سازماني

 انسانيسرمايه 

 ماليسرمايه 

 مشتريه سرماي

 هوشمندي رقابتي

 نوآوريسرمايه 

 توان فناوري اطالعات

 مديريت دانش
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  ن يزي بيهاشبكه ياستفاده از مدلساز. 5-2
 توان به ي را بر اساس نظرات مي علّيساز مدليز براي بيها شبكهيري به كارگيمتدولوژ
  .]25 و 9، 8[ر خالصه نموديصورت ز

   مدليرهاين متغييتع. 1
 پژوهش يرهايق، نخست هدف و متغي تحقيها گر روشيپژوهشگر الزم است تا مانند د

 بر ي مبتنياستقرامرتبط با  يها تمي استفاده از الگوريالبته برا. ديخود را مشخص نما
 گردند و در ييق شناساي تحقي معمول و مؤثر فضايرهايت الزم است تمام متغيمحدود

اس  بر اسشودمي يت، سعي بر محدودي مبتنيدر روش استقرا. مدل وارد شوند
ع احتمال بر آمده از ي در توزي شرطيهاگر استقاللي ديا به عبارتي  استقالليها تيمحدود
م كه شرط ماركوف يدا كنيدار پ  جهتيرحلقويك گراف غي شده، ي گردآوريها داده

ن روش پژوهشگر يدر ا.  را در برداشته باشدي شرطيها در آن فقط و فقط همان استقالل
نان موردنظر با كمك يرها را در سطح اطمين متغي بيستقالل شرطابتدا روابط استقالل و ا

ك ي يك آزمون استقالل به معناين مرحله، رد يدر ا. كند يتم مناسب آزمون ميالگور
ن پژوهشگر، رابطه يشيرهاست كه با كمك دانش پين دو تا از متغي بيوند وابستگيپ

ل يز را تشكيبا هم ساختار شبكه بوندها ين پيا. دينما ي را مشخص ميدار علت و معلول جهت
 ي احتمال شرطيها عي توزي برايي حداكثر درست نمايدر مرحله دوم، برآوردها. دهند يم

ز به دست ي نSب شناسه احتمال ين ترتيشوند و به ا يسازگار با ساختار گراف محاسبه م
 داده شده است  توسعهPCتم ير الگوري نظييها تمين گراف الگوري به ايابي دستيبرا. ديآ يم

  :]8[ن صورت خالصه كرديتوان به ا يكه آن را م
 كـه تمـام   ي گرافـ يعنـ ي( رسـم شـود    V يك گراف كامل بـدون جهـت رو       يد  يبا •

 ؛)گر متصل هستندي بدون جهت به همديها آن با شاخهيها گره
 Aم ي، داشـته باشـ  Aه ي همساn شامل X مجموعه ي ، اگر برا = 0n ،1 ،2، ... يبرا •

_||_ B | X پس شاخه ، A ― B ؛شودحذف  يبا 
 Bستند، اگر ي مجاور نC و A در گراف كه در آن A ― B ― C هر ساختار يبرا •

 ← A → B نشده است، ساختار يي شناساC و Aدر گام قبل به عنوان جدا كننده 

C  ؛شودن يگزي جاديبا 
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  نيشيفراهم نمودن دانش پ. 2
تم يك الگوري و با استفاده از يداني ميا دادهي بر مبنايك مدل علّي به يابي دستيبرا

 مؤثر در مدل، يرهاي متغيي الزم است تا پژوهشگر پس از شناساPCتم ير الگوريجستجو نظ
  . دي خود مشخص نمايك و برداشت منطقيتقدم و تأخر آنها را بر اساس دانش تئور

  نيشي با دانش پيداني ميق داده هايتطب. 3
رها، دانش يتم، متغين الگوري ايهايورود. شوديجرا متم جستجو اين گام، الگوريدر ا

 شده را ي گردآوريداني ميها از دادهيسي و ماترين درباره تقدم و تأخر علّت و معلوليشيپ
تم يالگور. دار خواهد بود جهتير حلقويك گراف غيتم، ي الگوريخروج. شوديشامل م

PCآزمون استقالل با آماره ي بر مبنا G2 2ا يχ ا مدل يتواند يكند و پژوهشگر ميم عمل
بط مدل ا روايسه كند يتم جستجو مقايم با مدل به دست آمده از الگوريخود را به طور مستق

ك از روابط مفروض خود را وارد يهر . ديازمايافزار مناسب بخود را با استفاده از نرم
 و يراساس درجه آزادب(نان موردنظر با آزمون استقالل يد تا در سطح اطميافزار نما نرم

  . مفروض را آزمون كنديرابطه علّ)  مرتبط2χا ي G2آماره 
ين ا.  شدي الزم با استفاده از پرسشنامه گردآوريهابا توجه به آنچه كه گفته شد، داده

 آن ي جستجويهاتميافزار و الگورن نرميا.  شدندTETRAD 4-3-5ها وارد نرم افزار داده
ت ي ملون و تحت حماي دانشگاه كارنگياضير گروه فلسفه و ر سالها پژوهش ديبر مبنا
. االت متحده توسعه داده شده استي ايياي دريرويقات ني هوا فضا و دفتر تحقياداره مل

ند ي فراي خروجيها مدل، ابتدا دادهيهاا سازهيان عوامل ي مي روابط علّي جستجويبرا
 ي آلفاPC يتم جستجويسپس الگور. دافزار وارد شدنن در نرميانگي مK يال طبقهيتحل

افزار  در نرمPC يتم جستجويل الگوري از تحلي ناشييمدل نها.  اجرا شد05/0معادل 
TETRADباشدير ميب نمودار زي بترت .  
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  گيري توان رقابتي بنگاه در خصوص اندازهTETRADافزار مدل نهايي خروجي از نرم. 4نمودار 

  
  يشنهادي مدل پين اجزاي رابطه بي درستيبررس. 1- 5-2

 ي واقعيها دادهيز بر مبناي شبكه بيريادگيگر يا به عبارت دي يسازن، مدليشيدر قسمت پ
 ين قسمت درستيدر ا. ديدار استخراج گرد جهتيرحلقويك گراف غيصورت گرفت و 

ات ين فرضيدر آزمون ا. شد ي در قالب آزمون فرض بررسيشنهادي مدل پين اجزايرابطه ب
. شدند آزمون PCتم يان شده و سپس با الگورين روابط به صورت روابط احتمال بيانخست 

 يشتريت بي حساسG2ن آماره نسبت به آماره ي انتخاب شد چون ا2χن آزمون آماره ي ايبرا
 ≠ p(Y|X) است مستلزم رابطه Y علّت X آن كه يادعا . داردي روابط علّييرا در شناسا

p(Y)ان كننده فرض صفر استقالل يه بيفرضن ين رد ايبنابرا.  استX و Yر استيب زي بترت:
            H0 : p(Y|X) = p(Y) 

ن يي را تبX → Y ي رابطه علّي كه از ادعاp(Y|X) ≠ p(Y) است بر يليه فوق دليفرض
توان ير ميك رابطه استقالل دو متغيز، فرض صفر را به صورت ي بيهادر شبكه. كند يم

 H0 : X_||_Y        :نشان داد

كند و در آن، رد فرض صفر كه ين فرض را آزمون مي اTETRAD 4-3-5نرم افزار 
با توجه به مدل . ر استيغ دو متي وابستگيشود به معنايمشخص م  > 05/0Pبا مقدار 
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 يستيكان باي هر پيف شده است كه به ازايدار تعركان جهتي پ41، موجود در نمودار فوق 
. باشدير مي زنگارهب يج حاصل بترتينتا. ردي قرار گيه طرح و مورد بررسيك فرضي

   .ستده اي روابط فوق كامالً به اثبات رسيشود، صحت درستيهمانگونه كه مالحظه م

  )يشنهادي مدل پين اجزاي رابطه بي درستيبررس(ات مدل يج آزمون فرضي نتا.2 نگاره
 قضاوت  H0 Pفرض   ه پژوهشيفرض

 بنگـاه   يريپـذ تتوان رقابـ   بر   منابع داخل بنگاه  
  شوديرد نم  Competitive Power_||_Resource Power 000000/0  م داردياثر مستق
 يريپـذ تـوان رقابـت   بـر   در بازار    ت بنگاه يموقع
  شوديرد نم  Competitive Power _||_Market Position  000315/0  م داردياثر مستقبنگاه 

 بنگـاه  يريپذتوان رقابت بر  بنگاهيتوان نوآور 
  شوديرد نم  Competitive Power _||_Innovation Power  000000/0  م داردير مستقاث

توان منابع داخـل بنگـاه       بر    بنگاه يه معنو يسرما
  شوديرد نم  Resource Power _||_Intellectual Property  003568/0  م داردياثر مستق
تـوان منـابع داخـل       بـر     بنگـاه  ينـد يه فرآ يسرما
  شوديرد نم  Resource Power _||_Process Capital  000000/0  دم دارياثر مستقبنگاه 
تـوان منـابع داخـل       بـر     بنگاه يه تكنولوژ يسرما
  شوديرد نم  Resource Power _||_Tech Capital  000000/0  م داردياثر مستقبنگاه 
توان منابع داخـل بنگـاه       بر    بنگاه يه انسان يسرما

  شوديرد نم  Resource Power _||_Human Capital  000000/0  م داردياثر مستق
اثـر  توان منابع داخل بنگاه  بر  بنگاه يه مال يسرما
  شوديرد نم  Resource Power _||_Finance Capital  000000/0  م دارديمستق
اثـر  ت بنگـاه در بـازار       يـ موقع بر   يه مشتر يسرما
  شوديرد نم  Market Position _||_Customer Capability  000000/0  م دارديمستق

اثر ت بنگاه در بازار     يموقع بر   ي رقابت يهوشمند
  م دارديمستق

Market Position 
_||_CompetitiveIntelligence  004952/0  شوديرد نم  

اثر  بنگاه   يتوان نوآور  بر   ق و توسعه  يتوان تحق 
  شوديرد نم  Innovation Power _||_Res Dev  000599/0  م دارديمستق

تــوان  بــر طالعــات اي فنــاوريريتــوان بكــارگ
  شوديرد نم  Innovation Power _||_IT  000146/0  م داردياثر مستق بنگاه ينوآور

اثـر   بنگاه   يتوان نوآور  بر   ت دانش يريتوان مد 
  شوديرد نم  Innovation Power _||_KM  000000/0  م دارديمستق

  شوديرد نم  Intellectual Property _||_Valid  000000/0  م داردياثر مستق يه معنويسرما بر اعتبار بنگاه
اثــر  يه معنــويســرما بــر برنــد و شــهرت بنگــاه

  شوديرد نم  Intellectual Property _||_Brand  000000/0  م دارديمستق
ــاهنگ ــاه يهم ــشاركت در بنگ ــر  و م ــرما ب ه يس

  شوديرد نم  Process Capital _||_Cooperation  000000/0  م داردياثر مستق ينديفرآ
ــدازداشــتن چــشم ــر ان اثــر  ينــديه فرآيســرما ب

  شوديرد نم  Process Capital _||_Vision  000000/0  م دارديمستق
 ينديه فرآ يسرما بر   ندها در بنگاه  يت فرآ يريمد

  شوديرد نم  Process Capital _||_Process Mng  000000/0  م داردياثر مستق
سرمايه تكنولوژي   بر   هابه روز بودن تكنولوژي   

  شودرد نمي  Tech Capital _||_Update Tech  000000/0  رداثر مستقيم دا
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  )بررسي درستي رابطه بين اجزاي مدل پيشنهادي(نتايج آزمون فرضيات مدل . 2 ادامه نگاره
 قضاوت  H0 Pفرض   فرضيه پژوهش

ــي ــوژي  ب ــودن تكنول ــر ب ــانظي ــر ه ــرمايه  ب س
  شودرد نمي  Tech Capital _||_Unique Tech  000000/0  اثر مستقيم داردتكنولوژي 

ــان   ــر تخــصص كاركن ــساني  ب ــرمايه ان ــر س اث
  شودرد نمي  Human Capital _||_Professionality  000020/0  مستقيم دارد

اثر مستقيم  سرمايه انساني   بر  رضايت كاركنان   
  شودرد نمي  Human Capital _||_Employe Satisfaction  000000/0  دارد

اثر مستقيم   سرمايه انساني بر  وفاداري كاركنان   
  شودرد نمي  Human Capital _||_Employe Loyalty  000000/0  دارد

اثر مستقيم  سرمايه انساني   بر  انگيزش كاركنان   
  شودرد نمي  Human Capital _||_Employe Motivation  000000/0  دارد

اثـر مـستقيم    سرمايه مـالي    بر  ها  مديريت هزينه 
  شودرد نمي  Finance Capital _||_Cost Mng  000003/0  دارد

ــر هــا بكــارگيري دارايــي ــر ســرمايه مــالي ب اث
  شودرد نمي  Finance Capital _||_Asset Useness  000024/0  مستقيم دارد
  شودرد نمي  Customer Capability _||_Market Share  000809/0  اثر مستقيم داردسرمايه مشتري بر سهم بازار 

  شودرد نمي  Customer Capability _||_Income Growth  000000/0  تقيم دارداثر مسسرمايه مشتري بر رشد درآمد 
اثر مـستقيم   سرمايه مشتري   بر  رضايت مشتري   

  دارد
Customer Capability _||_Customer 

Satisfaction  000000/0  شودرد نمي  
اثر مستقيم  سرمايه مشتري   بر  هاي توزيع   كانال
  دارد

Customer Capability _||_Distribution 
Channel  009737/0  شودرد نمي  

اثـر  پذيري بنگاه بر هوشمندي رقـابتي       انعطاف
  شودرد نمي  CompetitiveIntelligence _||_Flexibility  004750/0  مستقيم دارد

ــره ــابتي   به ــمندي رق ــر هوش ــاه ب ــر وري بنگ اث
  شودميرد ن  Competitive Intelligence _||_Productivity  006633/0  مستقيم دارد

 بر تـوان بكـارگيري      ITداشتن برنامه راهبردي    
IT اثر مستقيم دارد  IT _||_ITSP  000000/0  شودرد نمي  

اثـر   IT بـر تـوان بكـارگيري        ITداشتن دانـش    
  شودرد نمي  IT _||_IT Knowledge  000000/0  مستقيم دارد

 بـــر تـــوان ITداشـــتن فرهنـــگ بكـــارگيري 
  شودرد نمي  IT _||_IT Culture  000000/0  اثر مستقيم دارد ITبكارگيري 

اثـر   IT بر توان بكارگيري    ITداشتن تجهيزات   
  شودرد نمي  IT _||_IT Equipment  000105/0  مستقيم دارد

اثـر  خلق دانـش بـر مـديريت دانـش در بنگـاه          
  شودرد نمي  KM _||_Knowledge Creation  000000/0  مستقيم دارد
ش در  سازي دانـش بـر مـديريت دانـ        يكپارچه

  شودرد نمي  KM _||_Knowledge Integration  000000/0  اثر مستقيم داردبنگاه 
اثـر  توزيع دانش بر مـديريت دانـش در بنگـاه           

  شودرد نمي  KM _||_Knowledge Distribution  000000/0  مستقيم دارد
اثـر  حمايت دانش بر مديريت دانش در بنگـاه       

  شودرد نمي  KM _||_Knowledge Support  000000/0  مستقيم دارد
توسعه محصول جديد بـر مـديريت دانـش در          

  شودرد نمي  KM _||_NPD  001034/0  اثر مستقيم داردبنگاه 
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.  محاسبه گردد)BIC (زيار اطالعات بيالزم شد كه مع و اثبات مدل ييد نهايي تأيبرا
 يامتر كه مدل پاريابخش اول، درجه. ]27 و 21[ ار شامل دو بخش استين معيفرمول ا

ك يد و بخش دوم ينماي ميابي كند، ارزينيبشي پي را به درستي واقعيهاتواند دادهيم
ار محاسبه شده بزرگتر يهر چه مع. دهديص مي مدل تخصيدگيچي پي را براياز منفيامت

ار اطالعات يشود، معيهمانگونه كه مالحظه م. ، مدل بهتر است)به سمت صفر باشد(باشد 
گر شاخص ياز طرف د.  استيار خوبي است كه در سطح بس-3146/187ز معادل يب

3
378

6757/9752

<=
df
χ 3 حد مجاز حداكثر برابر با يافته دارايل ين شاخص تعديا( است 

 05/0 است كه از 00/0ز معادل ي نينكه سطح معناداريضمن ا). ك مدل مناسب استي يبرا
  .شوديمد يينان باال تأيت اطميكمتر بوده و مدل با قابل

  زي شبكه بيمدل علّ. 2- 5-2
 يهاعيك شناسه احتمال كه شامل توزيدار و  جهتيك گراف حلقويز با يهر شبكه ب

مدل طرح . ل شده استي شبكه است، تشكيرهايك از متغي هر ي براي احتمال شرطيمحل
 به دست BICاس ي انجام شده و با كمك مقيها با توجه به استداللفوقشده در نمودار 
ك مدل ي است، يرحلقويدار و غ روابط آن جهتينكه تمامين با توجه به ايآمده و همچن

ن زننده يها و گراف به دست آمده و با فرمول تخم دادهيبر مبنا. ديآيز به شمار ميشبكه ب
 شناسه ير احتمال شرطيتوان مقادي مTETRAD 4-3-5افزار  در نرميينماحداكثر درست
ر پارامتر را يزننده مقادنين تخميا. ن كردييشوند تعيده مي كه پارامتر نامز راياحتمال شبكه ب

  .]21[ پارامترها حداكثر شوديها بر مبنا دادهيينماكند كه درستي محاسبه ميابه گونه
 
  يبحث و بررس. 6

درجه تأثير هر ، ي مدل علينمودارها قسمت با توجه به جداول احتماالت شرطي و ايندر 
  . شودامل زيرمجموعه بر عوامل سطوح باالدستي محاسبه مييك از عو

  
   بنگاهيتوان رقابت. 6-1

 شركت ين و بر اساس نظر خبرگان، توان رقابتيزي بيها بر شبكهين مبتيهاليطبق تحل
ن يانگي است كه از م3223/0ك، معادل يوستار صفر تا ي پيران بر روي ايميع پتروشيصنا
ن شركت از متوسط ي در اين رقم، توان رقابتيبر اساس ا. ست احتماالت حاصل شده ايوزن
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ت بنگاه در بازار و ي منابع داخل بنگاه، موقعيرگذاريگر درجه تأثياز طرف د. تر استنييپا
 يبرا. ر استي زنگارهب ي بر نظر خبرگان بترتي مبتني بر توان رقابتيت و نوآوريتوان خالق

 از ين وزنيانگيقت ابتدا ميدر حق.  شده استيريگنيانگير دو بار ميمحاسبه اعداد ز
  . استگرديده  محاسبهين حسابيانگي سپس از اعداد حاصل مازات گرفته شده است،يامت

  يمي شركت پتروشي عوامل بر توان رقابتيرگذاريدرجه تأث. 3 نگاره
  يت و نوآوريتوان خالق  ت بنگاه در بازاريموقع  منابع داخل بنگاه  عوامل

  3218/0  3303/0  3479/0  ي بر توان رقابتياررگذيدرجه تأث

   منابع داخل بنگاه. 6-2
 3479/0ران برابر با ي ايميع پتروشي شركت صناير منابع داخل بنگاه بر توان رقابتيدرجه تأث

  .ر استيب زيبترتنيز رمجموعه بر منابع داخل بنگاه ي عوامل زيرگذاريدرجه تأث. باشديم

  رمجموعه بر منابع داخل بنگاهيوامل ز عيرگذاريدرجه تأث. 4 نگاره
  ر بر منابع داخل بنگاهيدرجه تأث  عوامل  فيرد

  1704/0  يه معنويسرما  1
  1997/0  ينديه فرآيسرما  2
  1578/0.  يه تكنولوژيسرما  3
  2482/0  يه انسانيسرما  4
  2239/0  يه ماليسرما  5

.  استيه تكنولوژيمارمجموعه منابع داخل بنگاه سرين عامل زي فوق، مهمترنگارهطبق 
 بنگاه ين عوامل باالبردن توان رقابتي از مهمتريكي برتر يگر استفاده از تكنولوژيبعبارت د
  .خواهد بود

  ت بنگاه در بازاريموقع. 6-3
ع ي شركت صنايت بنگاه در بازار بر توان رقابتير موقعيهمانگونه كه گفته شد درجه تأث

 عوامل يرگذاريگر درجه تأثياز طرف د. اشدبي م3218/0ران برابر با ي ايميپتروش
  .ر استي زنگارهب يت بنگاه در بازار بترتيرمجموعه بر موقعيز

  ت بنگاه در بازاريرمجموعه بر موقعي عوامل زيرگذاريدرجه تأث. 5 نگاره
  ي رقابتيهوشمند  يه مشتريسرما  عوامل

  5549/0  4451/0  ت بنگاه در بازاري بر موقعيرگذاريدرجه تأث
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   بنگاهيت و نوآوريتوان خالق. 6-4
 شركت ي بنگاه بر توان رقابتيت و نوآورير توان خالقيگونه كه گفته شد درجه تأث همان
 عوامل يرگذاريگر درجه تأثياز طرف د. باشدي م2843/0ران برابر با ي ايميع پتروشيصنا
  .ر استي زنگارهب ي بنگاه بترتيت و نوآوريرمجموعه بر توان خالقيز

   بنگاهيت و نوآوريرمجموعه بر توان خالقي عوامل زيرگذاريدرجه تأث. 6 نگاره
ق و يتوان تحق  عوامل

  توسعه
 ي فناوريريتوان بكارگ

  اطالعات
ت يريمد

  دانش
  3564/0  3564/0  3097/0   بنگاهيت و نوآوري بر توان خالقيرگذاريدرجه تأث

جموعه بر يكديگر بنابراين مدل نهايي شده و همچنين درجه اثرگذاري عناصر زيرم
  . باشد بترتيب نمودار زير مي

  
  مدل مفهومي مرتبط با توان رقابتي و درجه ارتباط بين عوامل زيرمجموعه. 5نمودار 

منابع داخل
 بنگاه

 معنويسرمايه 

 ماليسرمايه 

 فرآينديسرمايه 

 صفرسطح دومسطح  اولسطح

17/0 

20/0 

35/0 
 تكنولوژيسرمايه 

15/0 

 انسانيسرمايه 
24/0

22/0 

پذيريرقابت
موقعيت در 33/0

 بازار

 مشتريسرمايه 
45/0 

 55/0 هوشمندي رقابتي

 توان
 خالقيت 

32/0 

 ان تحقيق و توسعهتو
30/0 

 توان فناوري اطالعات
35/0

 مديريت دانش
35/0 
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  يريگ جهيتن. 7
ن بستر يتر ين و اصليتر  مهمي رقابتيجاد فضاي شدن، ايند جهانيجهت ورود به فرآ

 يريپذ  كه باالرفتن رقابتي رقابتيجاد فضايثر صاحبنظران بمنظور ابه گفته اك. باشد يم
ش يها افزا  بنگاهيا توان رقابتي يريپذ كشور را بدنبال خواهد داشت، الزم است كه رقابت

ران ي ايميع پتروشي در شركت صنايريپذ  سطح رقابتي بررسي براين مقاله مدليدر ا. ابدي
ات مختلف در يها و نظر  شد كه پس از مرور مدلي سعن راستايدر ا. ه استدتوسعه داده ش

 پرسشنامه از فعاالن 262 يسپس با گردآور. توسعه داده شودپيشنهادي  ين حوزه، مدليا
 ي و مدلسازيل عاملي و با استفاده از تحليمي كسب و كار پتروشيختلف در فضام

مربوطه نهايي  الت مختلف مدلي شد كه پس از اصالحات و تعدي، سعهاي بيزين شبكه
  . شود

 در يريپذ ران، رقابتي ايميع پتروشيبر اساس محاسبات انجام شده در شركت صنا
كرد خود را بمنظور ين شركت رويگر ايبعبارت د.  استيدرجه اول وابسته به منابع ورود

ده صاحبنظران، يكه به عقيدر حال. منابع متمركز كرده است بر ،يريپذ جاد رقابتيا
گاه بنگاه يق جايعمدتاً از طر) آمريكا از Metanexمثل (ا ي دنيمي پتروشيمي قديها شركت

مثل آرژانتين و ( با قدمت كمتر يها دهند و شركت يش مي خود را افزايدر بازار توان رقابت
ش ي خود را افزاي، توان رقابتيت و نوآوريكنند كه با افزاش توان خالق ي ميسع) شيلي
، بواسطه ورود زودتر به يمي قديها ب است كه شركتي ترتنيز بدياستدالل آنها ن. دهند

آنچه . جاد موانع ورود، سهم خود را از دست ندهنديكنند كه با ا ي ميك بازار خاص، سعي
 ي كه بتازگي قويها گر شركتياز طرف د. مهم است، آشنا بودن بازار با آنها است

ت و ي خود را بر توان خالقيروياً ن، عمدت)مثل ژاپن و آلمان (اند وارد بازار شوند توانسته
 يت محصول خود سعيفيق باالبردن تنوع و كي چونكه از طر.كنند ي متمركز مينوآور

ع ي مثل شركت صناييها اما شركت. رندي از سهم بازار را در دست بگيكنند كه قسمت يم
ان ا توي، عمدتاً قدرت  و چينيي فعال عربيمي پتروشيها ا شركتيران و ي ايميپتروش
ن يريتر از سا تر و ساده  آنها به منابع سهليچون دسترس. رنديگ ي خود را از منابع ميرقابت
  :ر استيب زيشود بترتيشنهاد مين خصوص پي كه در اين راهبرد كالنيبنابرا. است
ت و ي بر خالقيكرد مبتنيت و رويا قابلي بر منابع يكرد مبتني از دو رويبياستفاده ترك«

  »ينوآور
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مدت راهگشا د در كوتاهيه صرف بر منابع شاي جهان، تكيقت در بازار كنونيدر حق
.  را از دست بدهديم جهانين بازار عظيران ايشود كه ايباشد، اما در بلندمدت باعث م

ت، ي بر خالقيكرد مبتني حركت به سمت رويريگيق پيشود كه از طريه مين توصيبنابرا
 در يريپذ كسب رقابتي از منابع اصليكي و  شدهين صنعت در كشور بومي ايدانش فن
 يها طرحي تماميانداز كه امكان راهيابگونه . جهان كسب شودي و آتيبازار فعل
  . سر گرددي مي متخصصان داخلي براي خارجي و حتي داخليميپتروش

  
  منابع

 . تهران، نشر ني،اقتصاد ايران در بستر جهاني . )1380(بهكيش محمد مهدي .1
 ،هاي تحقيق در علوم رفتاري روش .)1380( بازرگان عباس؛ حجازي الهه زهره؛سرمد .2

  .چاپ پنجم، تهران، نشر آگاه
، ترجمه سيد جالل صدرالسادات و اصغر راهنماي آسان تحليل عاملي .)1380(كالين پل .3

  .مينايي، تهران، انتشارات سمت
، تهران، SPSS 11.5راهنماي روش تحقيق به كمك پرسشنامه  .)1382(رضانگهبان علي .4

 .انتشارات جهاد دانشگاهي
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