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نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار میان متلیرهای پژوهش بوده و
چكيده

آزمررون رگرسرریون نیررز ،شرردت ترراایر هررر یررر از متلیرهررا بررر

روند نزولی میزان صادرات فرش دستبافت در سالهای اخیرر

رقابتپذیری صنعت فرش را نشران داد کره در ایرن میران تروان

و پیشی گرفتن کشورهای چین و هند از ایران ،فکر اقتصراددانان

فناوری اطالعات با ضریب  0/36و توان تصقیق و توسعه برا وزن

بسیاری را به حل معضالت این صنعت توانمنرد مشرلول سراخته

 ،0/36بیشترین تاایر را بر رقابتپذیری صنعت فرش داشتند.

است .عدم استفاده از فناوری اطالعات ،دانش ،خالقیت و نوآوری

نتای حاصل از بهکارگیری آزمون میان ین نیز نشران داد کره

در فرآیند تولید ،بازاریابی و فروش ایرن مصصرول در سرالهرای

هیچ یر از متلیرهرای پرژوهش از موقعیرت مناسربی برخروردار

اخیر ،مشکالت عدیدهای را برای این صنعت توانمند ایجاد کررده

نبودند.

است.

در انتها نیز با بهکرارگیری تکنیرر تاپسریف فرازی ،ایرزای

در این پژوهش به بررسی نقش توان خالقیرت و نروآوری در

دیدگاه مبتنی بر توان خالقیت و نوآوری رتبهبندی شردند کره در

افزایش توان رقابتی صنعت فرش پرداخته خواهد شد وبرای توان

نهایت «توان تصقیق و توسرعه»« ،کسرب اطالعرات از برازار» و

خالقیت ،سه معیار اصلی «توان تصقیق و توسعه»« ،توان فناوری

«خلق دانش» بره عنروان مهمتررین زیرمعیارهرای ایرن دیردگاه

اطالعات» و «مدیریت دانش» و سیزده زیرمعیار تعریف شد.

انتخاب شدند.

نترای حاصرل از برهکرارگیری آزمرون همبسرت ی پیرسررون،

با تویه به نتای به دست آمده ،میتوان پیشنهاداتی همچرون
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«آشناسازی تجار با فنون نوین تجارت الکترونیکری»« ،بازاریرابی

داشت ،لذا فقط شرکتهای معدودی کره از تروان مرالی مناسربی

اینترنتی و بازرگانی بینالملل»« ،بهرهگیرری از دانرش ،تجربره و

برخوردار بودند از این تکنولوژی استفاده میکردند .به مرور زمران

مهارت استادکاران مجرب و تخصص یوانان تصصیلکرده در کنار

و در نتیجرره پیشرررفت علرروم رایانرره عررالوه بررر پیشرررفتهررا و

استفاده از مواد اولیه برا کیفیرت در تولیرد مصصرول»« ،افرزایش

اختراعهای یدید ،در ایرن حروزه کراهش چشرم یر هزینرههرای

دانش مویود در یهت افزایش فعالیتهای بازاریرابی ،تبلیلرات و

به کارگیری این فناوری از یر سو و مزایای متعدد ناشی از آن از

تصقیقررات بازاریررابی اینترنترری ،برررای رقابررت بررا صررادرکنندگان

سوی دی ر باعث شده که در حرال حاضرر بره نردرت مریتروان

اینترنتری»« ،ایجراد پای راههرای داده مشرتری یهرت شناسرایی

شرکتی را یافت که از این فناوری استفاده نکند [.]6

مشتریان هدف»« ،تمرکز گسترده بر تصقیقرات بازاریرابی یهرت

این صنعت ،یکی از توانمندترین صنای کشور پف از صرنعت

شناسایی نیازهای مشتریان در هرر منطقره یلرافیرایی»« ،تولیرد

پتروشیمی بوده که علیرغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان

مطابق با سالیق و نیازهای مشتریان» و «ایجراد مراکرز تصقیرق

اخیر ،یای اه خود را در راس بهترین صادرکنندگان فرش سراسرر

برای نوآوری در امر تولیرد و بازاریرابی» را بره عنروان مهمتررین

دنیا حفظ کرده بود تا این کره در سرال  6631یرای خرود را بره

راهکارهای توسعه توان رقابتی این صنعت ارائه داد.

کشورهای چین و هند سپرد .صادرات فرش دستباف ایران در پن
سال گذشته روندی نزولری داشرته و پرایین برودن قیمرت فررش

مقدمه و بيان مساله

کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با

تلییر ،تصول و نوآوری در ابعاد مختلف زنردگی همرواره یرز

سرالیق بازارهرای یهرانی نیررز از عوامرل عمرده رشرد برخرری از

یدائی ناپذیر نظام هستی بوده است .این نوآوری ها و پدیده هرای

کشورهای رقیب در بازارهرای یهرانی بره شرمار مریرود [ .]2از

نوین ،تمام ینبههای زندگی بشر را تصت تأایر قرار داده است.

سویی دی ر افزایش قیمتهای داخلی در اار رشد ترورم و انتقرال

دنیای کسب و کار و اقتصاد نیز یزئی از زندگی بشر میباشد

تاایرات تورم ،کاهش حجم تجارت یهانی فرش دستباف به علت

و از موج نوآوری و تلییر در امان نمانده اسرت .شراید بره یررتت

یای زین شدن سایر کفپوشها از یمله فرش ماشرینی ،موکرت،

بتوان گفت زمینههرایی کره بیشرترین تأایرپرذیری را از تلییرر و

سنگ ،پارکت ،و سایر زیراندازها نیز بره کراهش صرادرات فررش

نوآوری داشته است در حوزه کسب و کار و اقتصاد قرار دارند.

دستبافت ایران در سالهای اخیر منجر گردیده است .امرا شرایان

نوآوری و تلییرر در بخرش کسرب و کرار از آن یهرت حرائز

ذکر است که ایران تا سال  6631همچنان رتبه اول بازار یهرانی

اهمیت است که سازمان ها به عنروان بن راههرای اقتصرادی ،بره

را به خود اختصاص داده بود ،اما در سالهای بعد یای اه خرود را

لصاظ در اختیار داشتن نیرروی کرار ،ترأمین مرواد اولیره و انجرام

در صدر یدول بهترین صادرکنندگان به کشورهای چرین و هنرد

فعالیتهای تولیدی ،چرخهای صنعت و خدمات را بره گرردش در

سپرد [.]6

میآورند .بن اهها و شرکتهای مویرود در بخرشهرای مختلرف

قسمت اعظمی از فرش دستبافت ایران با ابعراد و ارزشهرای

اقتصاد هر کشور و حتری در سرط یهرانی بررای کسرب منراب

بریسته اقتصادی ،فرهن ی و ملری آن بررای صرادرات در سرط

مصدود ،حفظ و افزایش سهم برازار خرود از نروآوری هرای یدیرد

بینالمللی ،تولید و عرضه مریشرود .لکرن بخراطر نارسراییهرا و

استفاده میکنند.

تن ناهای مویود در داخل کشور و شرایط رقابتی بررای صرادرات

یکی از یدیدترین نوآوری ها در عرصه تجارت و کسب و کار،

آن در بازارهای هدف ،صادرات این کاال با مشکالت یدی موایه

بهکارگیری شبکه های کامپیوتری و بویژه اینترنرت مریباشرد .در

میباشد ،بهطوری که این هنر -صنعت از سالهرا قبرل از افرول

ابتدای به کارگیری کامپیوتر در فعالیت هرای تجراری و اقتصرادی

قهقرایی پیموده است .یای راه و نقرش تعیرینکننرده و هردایت ر

هزینه های مربوطه بسیار باال بودند و مشرکالت متعرددی ویرود

بازاریابی صادراتی و بینالملل برای ارتقای کیفیت و انطباق آن بر

بررسیهای بازرگانی
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خواستها ،نیازها و ترییصات مشتریان و خریداران ،امرری اسرت

دیدگاه مبتنی بر خالقيت و نوآوری

که از آن غفلت شده است [.]4

یهانی شدن صنای  ،باعث ایجاد مجموعه یدیدی از مسائل،

برخی کاستیهایی را که در مورد تبلیلرات و بازاریرابی فررش

چالشها و مشکالت استراتژیر برای مردیران سرازمانهرا شرده

دستبافت ویود دارد ،میتوان به این صورت بیان نمود:

است که از آن یمله میتوان بره تلییررات سرری تکنولروژیکی و

ناباوری صادرکنندگان به تبلیلات و استفاده ناچیز از آن ،عردم

نوآوریهای بازارمصور شتابان در بازارهرای مصصرول و خردمات،

موفقیررت تبلیلررات انجررام شررده ،عرردم موفقیررت در معرفرری

تلییرات سری و روزافزون در انتظارات و خواستههرای مشرتریان،

مشخصههای فرش دستباف و بی تویهی به گروههای هدف [.]1

تلییر ارزش اقتصرادی ناشری از دانرش ،شردت رقابرت یهرانی و

همچنین در تولید حجم عمدهای از فرش دستبافت ایران (یز

فناوری اطالعات دیجیتالی اشاره کرد.

در مواردی معدود و ان شت شمار) معیارها ،ن اه کالن و فرآیندی

این تلییرات ،ضرورتها و الزامرات یدیردی را بررای رقابرت

برای تولید با مزیت رقابتی مبتنی بر اصرول بازاریرابی ملصروظ و

فراروی سازمانها قرار دادهاند که با توویه به وسعت و تنوع ایرن

مورد تویه تولیدکننردگان نمریباشرد و عمومراپ پرف از تولیرد در

الزامات و ضرورتها و نیز سرعت تلییر در این الزامرات و مطررح

گرداب مشکالت عدیدهای از عوامرل داخلری و در سرط رقابرت

شدن ضرورتها و شرایط یدید روابط ،همکاری و ائرتالف بررای

بینالمللی ،اقدام به صادرات و رقابت با رقبرایی مریشرود کره در

سازمان ها است .اگرچه بهکرارگیری اسرتراتژیهرای همکراری و

نقطه مقابل تولیدکنندگان و صرادرکنندگان ایرانری ،برا تکیره برر

ائتالف و برقراری روابط ،موضوع یدیردی در عرضره رقابرت بره

آخرین دسرتاوردهای علمری و فنراوری و ضرمن بهرره گیرری از

شمار نمیآید ،اما آنچه لزوم تویه به آن در عصر یدید را بیش از

بریست یهای هنری فرش ایران ،تولیردات خرود را برا موفقیرت

پیش ضروری ساخته است ،ماهیت این نوع روابط و همکراریهرا

بیشتر به فروش میرسانند [.]3

است که در گذشته ،بیشتر تاکتیکی بودهاند؛ در حالی که تلییررات

یکی از مهمترین نقاط ضعف صنعت فرش دسرتبافت کشرور،

پیش آمده یهت آن را از تاکتیکی بودن به استراتژیر بودن تلییر

عدم استفاده از فناوری اطالعات ،دانرش ،خالقیرت و نروآوری در

داده و آن را تبدیل به یکی از مهمترین ضررورتهرا و ابزارهرای

فرآیند تولید ،بازاریابی و فروش آن میباشد .عدم آشنایی تجار برا

کسب توان رقابتی باالتر نموده است [.]3

فنون نوینی همچون تجرارت الکترونیکری و بازاریرابی اینترنتری،

در حال حاضر ،سازمانها به صورت یاه طلبانهتر و از طریرق

فقدان پای اه هرای داده هرای مناسرب بررای شناسرایی نیازهرای

تولید و انتقال دانش یدید و نوآوریها با اسرتفاده از شربکههرای

مشتریان و عدم بهرهگیری از فناوری اطالعات در یهت افرزایش

عمودی و افقی سرعی در غلبره برر ایرن شررایط و دسرتیابی بره

فعالیتهای بازاریابی و تبلیلات از یمله مهمترین عواملی بوده که

مزیترقابتی میباشند [.]9

روند نزولی صادرات این مصصول در سرالهرای اخیرر را در پری

در دنیای پرتالطم امروزه که سازمانها و صنای برای از پا در

داشته است [ .]1در این پژوهش ،سعی بر آن اسرت کره برا بیران

آوردن رقبای خود ،با بیرحمی تمام عمل نموده و از هیچ کوششی

دیدگاه مبتنی بر توان خالقیت و نوآوری و ارائه مردلی بررای آن،

فروگرذار نمرریکننرد ،نیرراز بره خالقیررت و نروآوری در خرردمات و

نقش آن بر بهبود وضعیت فعلی صنعت فررش دسرتبافت کشرور

مصصوالت ،بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

مورد بررسی گیرد .بنابراین سؤال اصلی تصقیق را میتوان به این

این دیدگاه ،به نوعی یزئی از دیدگاه مبتنی بر مناب مصسوب

صورت مطرح نمود:

میشود .اگر بتوان مناب را به دو دسرته مصسروس و نامصسروس

آیا توان خالقیت و نوآوری بر توسرعه صرنعت فررش کشرور

طبقررهبنرردی نمررود ،ترروان خالقیررت و نرروآوری در زمررره منرراب

تاایرگذار است؟

نامصسوس به شمار میآید [.]60
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توان خالقیت و نوآوری ،ممکن است منسوب به مناب انسانی

مصسوب میشد .پورتر و میلر ( )6931به این نتیجه رسریدند کره

و یا داراییهای سازمانی باشد .توان خالقیرت منراب انسرانی ،بره

 ITاز طررق ماننررد «ایجرراد تلییررات در سرراختار و ترروان رقررابتی

ایجاد مصصوالت و خدماتی متمایز در زیبایی و یذابیت ظاهری و

صنعت»« ،حمایت و پشرتیبانی از ایجراد تجرارتهرای یدیرد» و

نوآوری در داراییهای سازمانی نیز در نهایت میتواند به کراهش

"انتخاب شرکتهای برونسپار" میتوانرد مویرب کسرب مزیرت

هزینههای عملیاتی ،کاهش زمان تولید و ارائه مصصرول و حتری

رقابتی شود [.]61

توسعه مصصول و رسوخ در بازار منجر گردد [.]66
نقش دیدگاه مبتنی بر خالقيت و نوآوری در توسعه

نرروآوری را مرریترروان برره نرروعی مهمترررین سررنگ بنررا برررای
مزیترقابتی به حساب آورد .چون در دراز مدت رقابرت بره واسرط

توان رقابتی صنعت فرش

نوآوری ادامه مییابد .اگر چه تمام نوآوری ها موفق نمیگردند ولری

ایررن دیرردگاه ،دربرگیرنررده ترروان تصقیررق و توسررعه ،ترروان

آن هائی که موفق میشوند میتوانند به عنوان منبر مهمری بررای

بهکارگیری فناوری اطالعات و مردیریت دانرش مریباشرد [.]63

مزیت رقابتی به حیات خود ادامه دهند .دلیل آن این اسرت کره برا

اهمیت این دیدگاه بررای صرنعت فررش از آن یهرت اسرت کره

استفاده از تعریف ،یر نوآوری موفق به شرکت چیزی منصصرر بره

دیدگاه سنتی مسئوالن و دستاندرکاران امر همچنان ادامه داشته

فرد عطا میکند .چیزی که رقبا از داشرتن آن مصرومنرد (البتره ترا

و کماکان تویه بیش از حد به مناب ورودی و عردم برهکرارگیری

زمانی که آن را تقلید نمایند) .این منصصر به فررد برودن مریتوانرد

فناوریهای نوین اطالعاتی از قبیل تجارت الکترونیکی ،بازاریابی

شرکت را قادر سازد تا خرود را از رقبرایش متمرایز سرازد و قیمتری

اینترنتی و مدیریت دانش ،مویبات نزول بیشتر میزان صادرات را

باالتر برای مصصوالتش در نظر ب یرد و یا میتواند شرکت را قرادر

برای این صنعت به همراه داشته است [.]69
موضوع توان تصقیق و توسعه که بخشی از دیدگاه مبتنی برر

سازد تا هزینه هر واحد را نسبت به رقبایش بسیار پائین بکشد.
باید تویه داشت که ممکن است رقبا با تویه به فرصتهرای

خالقیت و نوآوری مصسوب میشود ،ن رشی یدید برای صرنعت

تکنولوژیر ،به سهم بازار بیشتری دست یابند .اما اعالم نروآوری

فرش مصسوب میشود .زیرا با استفاده از آن میتوان ،به افزایش

و ابت اختراع از سوی سازمانی خاص ،اطالعات مورد نیاز رقبرا را

کیفیت ،کاهش هزینه ،هماهن ی میان تولید با نیراز برازار دسرت

در اختیار آنان قرار خواهد داد [.]62

یافت.

چ ون ی انجام فعالیتهای مختلف و گردش مواد ،کار ،افرراد

در ارتباط با نوآوری نیز میتوان گفت با بهکارگیری این عامل

و اطالعات میتواند منبعی برای کسب مزیرت رقرابتی مصسروب

میتوان ،نقشهایی یالب و بازارپسند طراحی نمود .از لصاظ رنگ

گردد [ .]66در حال حاضر ،سازمانها سررمایهگرذاری زیرادی برر

نیز میتوان فرشهایی هماهنگ با نیاز بازار تولید نمود .همچنین

روی اینترنت انجام داده و متفقالقول معتقدند استفاده از اینترنرت

اخیراپ با استفاده از فناوریهای نوینی همچون گره ماشرینی ،چلره

مویب کسب مزیت رقابتی برای کسرب و کارشران خواهرد شرد.

کشرری ماشررینی ،پودکشرری ماشررینی و حترری بافررت ماشررینی،

ارتبراط و خرردمت رسررانی برره مشررتری از طریررق اینترنررت ،یررز

نوآوریهایی در صنعت فرش بهویود آمده که به نف این صرنعت

رای ترین شیوههای ارتباط با آنان میباشد [.]64

و شاغلین آن ،بخصوص بافندگان نمونه میباشد.

استفاده از  ITمویب تسهیل در استفاده و پشتیبانی از نوآوری

مدل مفهومی و فرضيات پژوهش

و توسعه کسب و کار خواهرد شرد [ .]61رشرد بهررهوری ،پایره و

نمودار ( )6بخشی از مدل نهایی پژوهش مهرگان و همکاران

اساس شکوفایی اقتصادی ،پریش نیرازی بررای توسرعه کشرور و

[ ]20میباشد .در این مدل ،توان خالقیت شامل سه معیار اصرلی

همچنین شاخصی برای رقابت سازمانها به شمار میآید [.]63

«توان تصقیق و توسعه»« ،توان فناوری اطالعرات» و «مردیریت

در دهه نود IT ،منبعی کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی

بررسیهای بازرگانی
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4

توسط یمعی از خبرگان رشته مدیریت ،به صورت زیر ارائه شد:

دانش» و  66زیرمعیار میباشد .مدل مذکور پف از یرح و تعدیل

تحقیق و توسعه
توان R & D

توسعه محصول جدید
کسب اطالعات از بازار

برنامه
دانش

توان خالقیت و
رقابت پذیری

توان IT

نوآوری

فرهنگ
تجهیزات
خلق دانش
کسب دانش
یادگیری سازماني
مدیریت دانش
تسهیم دانش
ذخیره دانش
کاربری دانش

نمودار  -1مدل مفهومی پژوهش

 .1صررنعت فرررش از لصرراظ ترروان فنرراوری اطالعررات در سررط

 .6توان تصقیق و توسعه بر رقابتپرذیری صرنعت فررش کشرور

مطلوبی قرار دارد.

تاایر مثبت و معنادار دارد.

 .3صنعت فرش از لصاظ مدیریت دانش در سط مطلروبی قررار

 .2توان فناوری اطالعات بر رقابتپذیری صرنعت فررش کشرور

دارد.

تاایر مثبت و معنادار دارد.
 .6مدیریت بر رقابت پذیری صنعت فرش کشرور تراایر مثبرت و

روش شناسی تحقيق

معنادار دارد.

در این پرژوهش کره در از نظرر اهرداف ،تصقیقری کراربردی

 .4صنعت فرش از لصاظ توان تصقیق و توسعه در سط مطلوبی

مصسوب میشود ،بررای گرردآوری دادههرا از روش کتابخانرهای

قرار دارد.
5
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در رابطه با هزینه است (فرمول .)6

(مرایعه به کتب ،مقاالت ،آرشیو و  )...و روش میدانی (اسرتفاده از
پرسشنامه) استفاده شد.

 a j a j a j a j 
rij  
, , ,
, j C
 d ij c ij bij aij 


 aij bij c ij d ij 
rij   * , * , * , *  , j  B
dj dj dj d j 



()2

برای پژوهش حاضر ،دو پرسشنامه مجزا در نظر گرفتره شرد.
پرسشنامه اول دربرگیرنده  66سؤال بسرته و یرر سرؤال براز در

()6

مورد پیشنهادات یامعه آماری و پرسشنامه دوم نیرز در برگیرنرده

مرحله  -3بنابراین ماتریف وزن دهی شده بره شرکل فرمرول 4

 66سوال فوق (با طیف هفرت ترایی فرازی) بودنرد کره پرف از

میشود:

طراحی ،میان  31نفر از مدیران و مسئوالن اتاق بازرگانی اسرتان

()4

قم و مرکز ملی فرش توزی شد.

V  v ij  , i  1, 2,..., m , j  1, 2,..., n
m n

برای تائید روایی پرسشنامهها ،بره روایری مصتروا اکتفرا شرد.

j

بدین ترتیب که پرسشنامههرای مرذکور پرف از طراحری ،میران

مرحله  -4تعیین راه حل ایدهآل فازی مثبت) v~j* (FPISو ایدهآل

یمعی از اساتید حوزه مردیریت توزیر و نظررات اصرالحی آنران

فازی منفی ( (FNIS) v~jفرمول  1و:)3

اعمال شد و پف از تائید نهایی ،میان یامعه آماری توزی گشت.
برای تعیین پایایی پرسشنامه نیرز از تکنیرر آلفرای کرانبراخ

v~ij ; j  B

imax
*
1,..., m
~
vj  
min v~ ; j  C

i 1,...,m ij

()1

استفاده شد .این مقردار بررای دو پرسشرنامه بره ترتیرب  0/19و

}FPIS  {v~j* | j  1, ...,n

 0/13به دسرت آمرد کره حراکی از قابلیرت اعتمراد براالی ابرزار
اندازهگیری میباشد.

v~ij ; j  B

imin

1,...,m
~
vj  
max v~ ; j  C

i 1,...,m ij
}FNIS  {v~j | j  1, ..., n

()3

تكنيک تاپسيس فازی

مرحله  -5مصاسبه فواصل اندازهها با استفاده از فاصله اقلیدسری

تاپسیف (روش رتبه بندی با تویه به شباهت با راه حل ایدهآل

فازی:

مثبت) ،به عنوان یکی از روشهرای کالسریر  MCDMشرناخته
شده است که توسط هوانگ و یرون بررای حرل مسرائل

()1

MCDM

توسعه داده شرد و برر اسراس تعیرین ایردهآل شرکل گرفتره برود.

مصاسبه میشود:

مراحل تصمیم گیری به کمر تکنیرر تاپسریف فرازی بره

n

()3

شرح زیر است:

d i   d (v~ij , v~ j ), i  1, ..., m
j 1

n

مرحله  -1بهدست آوردن بردار اوزان .w~j

()9

مرحله  -2نرماالیز کردن ماتریف به دسرت آمرده از نظرسرنجی

d i*   d (v~ij , v~j* ), i  1, ..., m
j 1

مرحله  -6مصاسبه نزدیکی نسبی به ایدهال و رتبهبندی(فرمول)60

خبرگان در رابطه با گزینهها که ماتریف یدیدی به شرح زیر



میباشد:

()60
R   rij 
m n

} B  {1, ...,nمربوط به شاخصهایی که در رابطه با سرود
است (فرمول  )2و } C  {1, ...,nمربوط به شاخصهایی کره

بررسیهای بازرگانی

D a,b 

فاصله هر گزینه از ایدهآل مثبت و منفی با فرمولهای  3و 9

مثبت و از سویی دی ر ،بیشترین فاصله از ایدهآل منفی باشند [.]26
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1
2
2
2
2
a1  b1   a2  b2   a3  b3   a4  b4  

4

گزینههای انتخاب شرده بایرد دارای کوتراهترین فاصرله از ایردهآل

()6

v ij  rij  w

6

di

di  di


Cci 

همانطور که در یدول ( )6مالحظه میشود سط معنی داری

تجزیه و تحليل یافتهها

برای اکثر متلیرها از  0/01بیشتر بروده و بنرابراین نرمرال برودن

الف) آزمون کولموگروف -اسميرنف

نمره دادهها اابات میشود .با تویه به اینکه یامعه آماری نرمرال

از آنجا که یامعه آماری تصقیرق ،از حجرم پرایینی برخروردار

میباشد ،برای آزمون فرضیات پژوهش از یکسری آمار پارامتریر

است ،برای آزمون نرمال بودن دادههرا از آزمرون کولمروگروف-

استفاده شد.

اسمیرنف استفاده شد.

ب) آزمون همبستگی

جدول  -1نتایج حاصل از بهکارگیری آزمون

برررای بررسرری رابطرره میرران متلیرهررای تصقیررق از آزم رون

کولموگروف -اسمیرنف
متغیرها

کل

توان تحقیق توان فناوری

همبست ی پیرسون استفاده شد که نترای حاصرله در یردول ()2
مدیریت

پرسشنامه

و توسعه

اطالعات

دانش

0/019

0/662

0/016

0/033

sig

مالحظه میشود.

جدول  -2نتایج حاصل از بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون
ردیف

متغیرها

 rپیرسون

سطح معني داری

6

توان تصقیق و توسعه با رقابتپذیری

0/33

0/01

2

توان فناوری اطالعات با رقابتپذیری

0/31

0/01

6

مدیریت دانش با رقابتپذیری

0/14

0/01

ج) آزمون رگرسيون

با عنایت به یدول ( ،)2ویود رابطه همبست ی مثبت و قروی

برای بررسی شدت تاایر هر یر از متلیرها بر رقابتپذیری از

میان ابعاد «توان خالقیرت و نروآوری» و رقابرتپرذیری صرنعت

آزمون رگرسیون چندمتلیره استفاده شد کره نترای آن در یردول

فرش تائید میگردد.

( )6مشاهده میشود.
جدول  -3نتایج حاصل از بهکارگیری آزمون رگرسیون
ضریب استاندارد 

خطای استاندارد

ضریب متغیر

مقدار t

سطح احتمال

0/012

4/466

3/464

0/022

توان تصقیق و توسعه

0/33

0/036

0/36

2/136

0/000

توان فناوری اطالعات

0/10

0/033

0/36

2/323

0/004

مدیریت دانش

0/49

0/646

0/12

6/962

0/046

متغیرها
مقدار اابت
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با تویه به یدول ( ،)6معادله زیر برای رقابتپذیری صنعت فرش

همانطور که در یدول ( )6مالحظه میشود تاایر توان فناوری

بهدست خواهد آمد:

اطالعات بر رقابتپذیری صنعت فررش برا 0/36بیشرتر از سرایر
متلیرها بوده و مدیریت دانش دارای کمترین دریه اهمیت اسرت.

(مدیریت دانش) ( + 0/12توان فناوری اطالعات) ( + 0/36توان تصقیق و توسعه) ( = 4/46 + 0/36رقابتپذیری)

Y

میان ین بهدست آمده در ناحیه بصرانی قررار ن رفتره و در نتیجره

ج) آزمون ميانگين

یهت بررسی سط هر یرر از ابعراد تروان خالقیرت نیرز از

فرض صفر تصقیق رد میشود .بنابراین صنعت فرش دستبافت از

آزمون میان ین استفاده شد .با تویه به اینکه مقادیر بهدست آمده

لصاظ توان تصقیق و توسعه ،توان فنراوری اطالعرات و مردیریت

برای هر سه متلیر از میزان خطا کوچکتر اسرت ،بنرابراین مقردار

دانش ،در سط پایینی قرار دارد.

جدول  -4نتایج حاصل از بهکارگیری آزمون میانگین


Z

Z

نتیجه آزمون

توان تصقیق و توسعه

6/341

0/364

توان تصقیق و توسعه صنعت فرش در سط مطلوبی قرار ندارد

توان فناوری اطالعات

6/341

6/229

توان فناوری اطالعات صنعت فرش در سط مطلوبی قرار ندارد

مدیریت دانش

6/341

6/401

مدیریت دانش صنعت فرش در سط مطلوبی قرار ندارد

متغیرها

2

1

روش تاپسیف فازی ،به منظور رتبه بنردی عوامرل تاایرگرذار برر

د) رتبهبندی عوامل با تكنيک تاپسيس فازی

رقابتپذیری استفاده گردد .مقادیر فازی متلیرهرای زبرانی بررای

در دنیای واقعی بدلیل ویود اطالعات نراقص یرا غیرر قابرل

مقبولیت هر یر از ایزا در یدول ( )1نشان داده شده است [.]22

دسترس ،دادهها اغلب به صورت قطعی نیستند؛ بلکه معمروالپ بره
صورت فازیاند .بنابراین در این پژوهش سعی شرده اسرت ترا از

جدول  -5متغیرهای زبانی برای تعیین وزن هریک از معیارها
 

VL

خیلی کم

 

L

کم

 

ML

کمتر از متوسط

 

M

متوسط

 

MH

بیشتر از متوسط

 

H

زیاد

 

VH

خیلی زیاد

ماتریف تصمیمگیری فازی و اوزان فازی ،با اسرتفاده از نظرر

بررسیهای بازرگانی
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مدیران و صاحبنظران ،بدین ترتیب بهدست آمدند.

8

 ماتریس تصمیمگیری و اوزان فازی-6 جدول
 

متغیرها

 

 

 

 

توان تحقیق و توسعه

 

 

 

 

توان فناوری اطالعات

 

 

 

مدیریت دانش

P1
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.) مالحظه میشود1( ماتریف نرماالیزشده وزنی فازی نیز در یدول
 ماتریس نرماالیزشده وزنی فازی-7 جدول
متغیرها

توان تحقیق و توسعه
 


P1

 

P2

 

 

P3

 

P4

توان فناوری اطالعات
 
 
 

 

مدیریت دانش
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P13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.) مالحظه میشود3(  ضریب نزدیکی و رتبه نهایی متلیرها در یدول، منفی،مجموعه نقاط ایدهآل مثبت

 بررسیهای بازرگانی2951  ـ خرداد و تير95 شماره
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جدول  -8مجموعه نقاط ایدهآل مثبت ،منفی ،ضریب نزدیکی و رتبه نهایی متغیرها
توان تصقیق و توسعه

Di+
 

Di 

Cci
 

6

توسعه مصصول یدید

 

 

 

1

کسب اطالعات از بازار

 

 

 

2

برنامه

 

 

 

60

دانش

 

 

 

1

فرهنگ

 

 

 

66

تجهیزات

 

 

 

3

خلق دانش

 

 

 

6

کسب دانش
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متغیرها

مدیریت دانش میباشد بر رقابتپذیری صنعت فرش مورد آزمون

بحث و نتيجهگيری

قرار گرفت.

امروزه رقابت پذیری سازمان ها و صنای به میزان کمتری برر

در ابتدا با استفاده از آزمون کولمروگروف -اسرمیرنف ،نرمرال

عوامل سنتی (سرمایه ،زمین ،نیروی کار) استوار است و دانش بره

بودن یامعه آماری مربوطه اابات و بردین ترتیرب بررای آزمرون

میزان زیادی یای زین این عوامل قردیمی شرده اسرت .بنرابراین

فرضیات ،از یر سری آمار پارامتریر استفاده شد.

دانش نه فقط منبعی برای مزیت رقرابتی مصسروب خواهرد شرد؛

بررا بررهکررارگیری آزمررون همبسررت ی پیرسررون ،رابطرره میرران

بلکه همانطور که ذکر شد ،تنهرا منبر آن مریباشرد .در مکترب

متلیرهای پژوهش به اابات رسیده و در ادامه با استفاده از آزمون

مبتنی بر دانش ،استفاده از امکانات فناوری اطالعات ،روش هرا و

رگرسیون ،شدت تاایر هر یر از متلیرها بر رقابتپذیری صرنعت

برنامه های کاربردی یدید (ماننرد گرروه افرزار ،پای راه دادههرای

فرش بررسی شدند که توان فناوری اطالعات با ضرریب  0/36و

برخط ،اینترانت و  )...را تسهیل میکند .این عوامل به سازمان هرا

ترروان تصقیررق و توسررعه بررا وزن  ،0/36بیشررترین ترراایر را بررر

و صنای این امکان را میدهد کره کاالهرا و خردمات خرود را برا

رقابتپذیری صنعت فرش داشتند .این امر به آن معنرا اسرت کره

کیفیت بهتری ارائه نموده و بنابراین بره مزیرت رقرابتی براالتر و

برای این صنعت ،دیدگاه مبتنی بر فناوری اطالعرات بریش از دو

منفعت بیشتری دست یابند.

دیدگاه دی ر ،ااربخش خواهد بود.

همانطور که اشاره شد عدم بهکرارگیری فنراوریهرای نروین

نتای حاصل از بهکارگیری آزمون میان ین نیز نشران داد کره

اطالعاتی در امر تولید ،بازاریابی و صرادرات ،از عمرده مشرکالت

متلیرهررای ترروان خالقیررت و نرروآوری شررامل «ترروان تصقیررق و

صنعت فرش دستبافت میباشد .اما از سویی دی رر ،برهکرارگیری

توسعه»« ،توان فناوری اطالعات» و «مدیریت دانش» ،هیچ یر

طرحها و نقشهای اصریل ایرانری و خالقیرت در طررح و رنرگ،

از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند.

مزایای رقابتی باالیی برای این صنعت ایجاد کرده است .بنابراین

بنابراین با مقایسه آزمونهای رگرسیون و میان ین ،میتروان

در پژوهش حاضر ،نقرش تروان خالقیرت و نروآوری کره شرامل

اظهار داشت از آنجا کره متلیرهرای پرژوهش برر رقابرتپرذیری

متلیرهررای ترروان تصقیررق و توسررعه ،ترروان فنرراوری اطالعررات و

بررسیهای بازرگانی
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صنعت فرش ،تاایر معنادار و مثبتی داشرته و از سرویی دی رر ،در

تاایرگذار این پژوهش برای افزایش رقابتپرذیری صرنعت فررش

سط نامطلوبی قرار دارند ،به مسرئوالن و دسرتانردرکاران ایرن

مطرح ساخت .همچنین به دستاندرکاران صرنعت فررش کشرور

صنعت پیشنهاد میشود هزینه و زمان بیشرتری را صررف بهبرود

پیشنهاد میشود برای بازپفگیری یای اه این مصصول در صردر

وضعیت این متلیرها نمایند.

یدول صادرکنندگان ،با بهکارگیری فنون نوین بازاریابی و بهویژه

در انتها نیز با بهکرارگیری تکنیرر تاپسریف فرازی ،ایرزای

بازاریابی الکترونیکی که بدون شرر بره شرناخت بهترر نیازهرا و

دیدگاه مبتنی بر توان خالقیت و نوآوری رتبهبندی شردند کره در

خواستههای مشتریان منجر مریشرود ،در یهرت ارتقرا و بهبرود

نهایت «توان تصقیق و توسرعه»« ،کسرب اطالعرات از برازار» و

موقعیت این صنعت و افزایش صادرات گام بردارند.

«خلق دانش» بره عنروان مهمتررین زیرمعیارهرای ایرن دیردگاه

با قرار گرفتن عامل «خلق دانش» ،در رتبه سروم ،مریتروان

انتخاب شدند .نتیجه حاصل از قرار گرفتن عامل خلرق دانرش در

اذعان نمود که این بعد مدیریت دانش نیرز از یهراتی مریتوانرد

زمره مهمترین عوامل تاایرگذار ،با تصقیق حق شناس و سرعیدی

مویب افزایش رقابت پذیری صنعت فرش گرردد .بهرره گیرری از

( ]26[ )6690همخوانی دارد.

دانش ،تجربه و مهارت اسرتادکاران مجررب و تخصرص یوانران

اما از آنجا که «توان تصقیق و توسعه» ،به عنوان مهمترین و

تصصیلکرده در کنار اسرتفاده از مرواد اولیره برا کیفیرت در تولیرد

تاایرگذارترین عامل بر رقابتپذیری صنعت فررش انتخراب شرد،

مصصول ،مویب توسعه ابعاد مختلف رقابتی فرش مانند کیفیرت،

پیشنهاد میشود با صرف زمان و هزینه برای بهبود ایرن عامرل،

استاندارد ،بهکارگیری نقشهای نوین و بااصالت ایرانی ،زیبرایی و

مویبات توسعه صنعت فررش را از طریرق «تمرکرز گسرترده برر

دوام بیشتر خواهد شد .از سویی دی ر ،افزایش دانرش مویرود در

تصقیقات بازاریرابی یهرت شناسرایی نیازهرای مشرتریان در هرر

یهت افزایش فعالیتهای بازاریابی ،تبلیلات و تصقیقات بازاریرابی

منطقه یلرافیایی»« ،تولید مطابق با سالیق و نیازهای مشتریان»

اینترنتی ،برای رقابت با صرادرکنندگان اینترنتری نیرز برر توسرعه

و «ایجاد مراکز تصقیق برای نوآوری در امر تولید و بازاریرابی» را

بازارهای فعلی و رسوخ در بازارهای یدید تاایرگذار خواهد بود.
همان ونه که مالحظه میشود میتوان اظهار داشرت مشرکل

فراهم آورند.
همچنین عامل «کسب اطالعات از بازار» در مکان دوم یای

اصلی صنعت فرش کشور ،زیبایی ،دوام و کیفیرت پرایین ،قیمرت

گرفررت .ایررن نتیجرره نیررز ،ب رهطورکامررل بیرران ر اهمیررت برراالی

باال و عدم ویود مزایای رقرابتی بررای رقابرت برا صرادرکنندگان

بهکارگیری فناوری اطالعات در امر بازاریابی و در واقر  ،تائیردی

بینالمللی نیست ،بلکه عمده معضالت این صنعت را میتروان در

بر ضعف در این امرر مریباشرد .اسرتفاده از فنراوری اطالعرات و

ضعف در تبلیلات و فنون نروین بازاریرابی ،بازرگرانی برینالملرل،

اینترنت در رابطه با مصصول ،قیمت ،ترفیر و توزیر و از سرویی

تصقیقات بازاریابی ،بهروزساختن آنها و در مجموع تکیه بر تفکرر

دی ررر در فرآینرردهای مربرروط مشررتریان ،کانررالهررای توزی ر و

سنتی و اکتفا به منراب ورودی خالصره کررد .تویره صررف بره

تامین کنندگان ،میتواند تا حد زیادی گره گشای مشرکالت ایرن

طرحها و نقشهای منصصربفرد ایرانی ،دانش ،مهارت و تخصص

صنعت توانمند باشد [ .]24ایجاد پای اه های داده مشرتری یهرت

بافنرردگان ،تجرب ره اسررتادکاران و تنرروع تولیررد و  ،...مسررئوالن و

شناسایی مشتریان هدف نیز ،از دی رر راهکارهرای توسرعه تروان

دستاندرکاران را از برهکرارگیری فنراوریهرای نروینی همچرون

رقابتی این صرنعت مریباشرد .از آنجرا کره کمبرود شربکههرای

تجارت الکترونیکی ،بازاریابی اینترنتی و بازرگانی بینالملل غافرل

اطالعرراتی تجرراری و عرردم آشررنایی صررادرکنندگان بررا تجررارت

ساخته است .این بدان معنا است کره برهکرارگیری فنراوریهرای

الکترونیکی ،یکی از نقاط ضعف صنعت فرش به حساب مریآیرد

نوین اطالعات و آشناسازی تجار با این فنون میتواند برر کسرب

[ ،]21بنابراین ،آشنا کردن تجار برا فنرون بازاریرابی برینالمللری،

مزیترقابتی صنعت فرش دستبافت کشور تاایر قابل مالحظرهای

صادرات و تجارت الکترونیکی را میتوان به عنوان دی ر پیشنهاد

داشررته باشررد .بنررابراین تصقیقررات گسررترده بازاریررابی ،شناسررایی
11
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خواستهها و نیازهای مشتریان بازارهای هدف ،آشناسازی تجار برا

فازی» ،فصلنامه علمی-پژوهشی تصقیقرات بازاریرابی نروین،

فنون بازاریابی اینترنتی ،تجارت الکترونیکی و بازرگانی بین الملل،

سال اول ،شماره اول.6690 ،614-621 ،

تصقیقات بازاریابی و در مجمروع توسرعه همره یانبره تبلیلرات و

حقشناس کاشرانی ،فریرده ،نیمرا سرعیدی و مصمرود حسرنپرور

بازاریابی میتواند گره از مشکالت یدید این صنعت براز کررده و

پازواری« ،برنامهریزی است بررای صرنعت فررش کشرور در

مویبات صعود مجدد ایران به راس یدول برترین صرادرکنندگان

آستانه عضویت در  WTOبا اسرتفاده از مراتریف ،»SWOT

فرش در سرتاسر یهان را فراهم آورد.
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