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 صفحات                                                                           عنوان                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 رقابت لیفصل اول: مفهوم رقابت و تحل

 15 مقدمه

 15 تعریف رقابت

 13 رقابت یچارچوب نظر

 60 رقابت یهاییایپو

 66 کارهاوصحنة رقابت کسب

 63 فرا رقابت

 63 یرقابت تیمز

 63 پایدار  یرقابت تیمز

 67 داریپا یرقابت تیکردن مز یاتیعمل

 61 یکرد ساختاریرو

 61 بر منابع یمبتن دگاهید

 63     ایپو تیقابل دگاهید

 63 یانوس آبیاق یستراتژا

 50 بیرق لیساختارتحل

 55 یریادگی: بیرق لیتحل

 53 های رقباسیگنال: بیرق لیتحل

 57 یستگیها و شاتی: قابلبیرق لیتحل

 30 صنعت یرقابت: سودآور لیتحل

 33 رقابت نیقوان

 37 رقبا یهایرقابت: استراتژ لیتحل
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 36 تالیجیرقابت در عصر د

 33 تالیجیدر عصر د یاقدامات رقابت

 33 صنعت لیفصل دوم: تحل

 33 مقدمه

 33 صنعت فیتعر

 37 چرخه عمر صنعت

 33 دینوپد عیصنا لیتحل -الف

 71 بالغ عیصنا لیو تحل هیتجز -ب

 73 درحال افول یبازارها لیتحل -ج

 73 های خصمانهبازار

 73 افول یهایاستراتژ

 73 آورمانده سودی بازاستراتژ -1

 73 برداشت )دوشیدن( یاستراتژ -6

 77 حفظ یاستراتژ -5

 71 انحالل یاستراتژ -3

 71 تحول صنعت کردیرو

 16 دانش زیچرخه عمر صنعت و سرر

 13 یو تهاجم رقابت شگامانهینعت و اقدامات پچرخه عمر ص

 13 تحلیل صنایع منفصل

 11 و نوظهور کیکار استراتژوکسب یهاشبکه

 30 تجارتهای های بالقوه آن برای شبکهو پیامد صنعت ییهمگرا

 35 صنعت ییهمگرا یریگاندازه



 9پویایی رقابت /    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33 کیگروه استراتژ

 33 کیگروه استراتژ لیتحل

 100 و اسنو لزیما یاهیاستراتژ

 106 رقابتی ماتریس مزیت

 105 صنعت سیماتر جادیدر ا تیموفق یدیعوامل کل

 SPACE 103 لیتحل

 SPACE 103 روش اجرای

 107 بازار لیتحل فصل سوم:

 107 مقدمه

 107 بازار لیتحل

 101 بازار فیتعر

 111 بازار لیابعاد تحل

 113 یآت یتقاضا ینیبشیپ

 113 از افراد ینظرسنج

 113 ات خبرگاننظر

 113 های پیشینتحلیل داده

 113 کشف بلوغ و افول

 117 ینیبشیپ یهاروش

 117 تحلیل سری زمانی کالسیک

 160 بلندمدت ینیبشیپ

 161 ویسنار ینیبشیپ

 166 استراتژی پا برجاوسعه ت
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 163 بازار یفضا یاستراتژ

 151 بیرق لیتحل ندیفرآ فصل چهارم:

 151 مقدمه

 156 بیرق ییشناسا

 153 رقابت ییایرقبا و پو یینقشه شناسا

 151 یرقابت لیتحل ندیآفر

 136 رقابت با رقبای همسطح

 133 یرفتار رقابت ینیبشیمدل پ

 131 تیتعادل قابل -یچارچوب وابستگ

 CPM 135رقابت یاسهیمقا یبررس سیماتر

 NVM 133مدل ارزش خالص 

 NVM 131 ده از روشمراحل استفا

 131 یرقابت یهوشمند فصل پنجم:

 131 مقدمه

 136 یرقابت یهوشمند

 133 یرقابت یهوشمند یکارکردها

 133 یرقابت یچرخه هوشمند

 133 ریزی و هدایتبرنامه

 133 آوری جمع

 133 تحلیل

 131 انتشار

 133 منابع اطالعات رقابتی



 00پویایی رقابت /    

 

 

 
 

 133 کیاستراتژ یزیرنامهبر ینظارت بر رقبا برا

 171 منابع

 173 یواژگان تخصص


