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رابطه ای

چکیده
پيشی گرفتن صادرات چين  و  اخير  در سال های  دستبافت  فرش  ميزان صادرات  نزولی  روند 
اين صنعت  به حل معضالت  را  اقتصاددانان  از  بسياری  فکر  ايران، در حال حاضر  از  هند  و 
توانمند مشغول ساخته است. از مهم ترين داليل بروز اين مشکل می توان به »عدم آشنايی تجار 
با فنون نوين تجارت الکترونيکی و بازاريابی اينترنتی« و عدم ايجاد و به کارگيری پايگاه داده 
مشتری برای شناسايی نيازهای آن ها اشاره کرد. از سوی ديگر، بهره مندی از تجربه استادکاران 
مزايای رقابتی  ايرانی،  نقش های اصيل  به کارگيری طرح ها و  و  انگيزه جوانان  ماهر در کنار 
بااليی برای اين صنعت ايجاد کرده است. اين پژوهش به بررسی وضعيت سرمايه های انسانی، 

سازمانی و رابطه ای و تأثير آن ها بر مزيت رقابتی صنعت فرش کشور می پردازد.
سرمايه  ابعاد  تمامی  رابطه  پيرسون،  همبستگی  آزمون  به کارگيری  از  حاصل  نتايج  براساس 
از  حاصل  نتايج  همچنين،  است.  معنادار  و  مثبت  اين صنعت  رقابتی  مزيت  بر کسب  فکری 
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ابعاد آن بر کسب مزيت رقابتی  تأثير مثبت و معنادار سرمايه فکری و  نيز  آزمون رگرسيون 
از سرمايه  بيش  رابطه ای  و  انسانی  سرمايه  ميان، سهم  اين  در  می کند.  تأييد  را  فرش  صنعت 
انسانی،  سرمايه  نظر  از  فرش  صنعت  می دهد  نشان  ميانگين  آزمون  بارگيری  است.  سازمانی 
رابطه ای و مزيت رقابتی در سطح مطلوبی قرار دارد. در انتها با به کارگيری تکنيک تاپسيس 
فازی، 46 زيرمعيار سرمايه فکری و 28 معيار مزيت رقابتی رتبه بندی شده و درنهايت »ايجاد 
و کاربرد شبکه های اطالعاتی درون سازمانی«، »توانايی شناسايی نيازهای مشتريان« و »ايجاد و 
کاربرد پايگاه داده مشتری« به عنوان مهم ترين اجزای سرمايه فکری برگزيده شدند. همچنين، 
به عنوان  آموزش ديده،  بسيار  پرسنل  و  بازار  »هوشمندی  متوسط«،  زير  بازاری  »قيمت های 

مهم ترين عوامل مزيت رقابتی صنعت فرش انتخاب شده اند. 
در  دستباف  فرش  بازار  سهم  توسعه  راهکارهای  مهم ترين  از  برخی  به  مقاله  پايان  در 
تجارت  و  صادرات  بين المللی،  بازاريابی  فنون  با  تجار  »آشنايی  نظير  جهانی  بازارهای 
شناسايي  براي  بازاريابي  تحقيقات  بر  گسترده  »تمرکز  بازار«،  سهم  حفظ  برای  الکترونيکی 
هرچه بيش تر نيازها و سالئق مشتريان در هر منطقه جغرافيايي« و »توليد محصوالتی مطابق با 

نيازهای آنان« اشاره می شود.
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مقدمه

و  سده ها  در  آن  هنری  و  فرهنگی  برجسته  ويژگی های  از  متأثر  ايران  دستبافت  فرش 
غيرنفتی  صادرات  سبد  در  برجسته  کاالهای  از  يکی  به عنوان  همواره  گذشته،  دهه های 
ايران مطرح بوده و هست؛ به طوری که سال های متمادی اولين و باالترين رديف ارزآوری 
به خود  را  نفر  ميليون  معيشت چند  و  اشتغال کل کشور  ايران و حدود 7 درصد  صادرات 

اختصاص داده است1. 
متأسفانه به دليل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی، ساختاری، مديريتی، توليدی 
و به ويژه تجاری و بازرگانی، فرش ايران دوران افول و رکود شکننده ای را در 
عرصه رقابت های جهانی پيموده و اکنون در شرايط بحرانی به سر می برد. از سوی 
فرآيند  دربرگيرنده  که  تجارت  و  بازاريابی  مبانی  و  اصول  به  بی توجهی  ديگر، 
توليد آن نيز می شود، مزيت های رقابتی فرش دستبافت را در داخل و به ويژه در 
سطح جهانی با مخاطرات جدی مواجه کرده است. تجربه موفق ديگر کشورها 
تأثيرگذار  عوامل  ديگر  و  تجارت  محيط  واقعيت های  به  آن ها  توجه  از  حاکی 

است2. 
است  پتروشيمی  از صنعت  توانمندترين صنايع کشور پس  از  يکي  اين صنعت، 
در رأس  را  اخير، جايگاه خود  ساليان  در  ميزان صادرات  نزولي  سير  علي رغم  که 
بهترين فرش  صادراتی دنيا حفظ کرده بود تا اين که در سال 1387 جايگاهش را به 
کشورهاي چين و هند سپرد. صادرات فرش دستباف ايران در پنج سال گذشته روند 
ايران  فرش  با  مقايسه  در  رقيب  فرش کشورهاي  قيمت  بودن  پايين  و  داشته  نزولي 
برخي کشورهای  رشد  عمده  عوامل  از  بازارهاي جهاني،  سليقه  با  آن  هماهنگی  و 
رقيب در بازارهاي جهاني به شمار مي رود3. همچنين، افزايش قيمت هاي داخلي در 
تجارت جهاني فرش دستباف  تورم، کاهش حجم  تأثيرات  انتقال  و  تورم  اثر رشد 
سنگ،  موکت،  ماشيني،  فرش  جمله  از  کف پوش ها  ساير  شدن  جايگزين  به علت 

1. الماسی و همکاران )1389(.
2. شم آبادی و خداداد حسينی )1386(.

3. حق شناس کاشانی و همکاران )1389(.
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در سال های  ايران  فرش دستبافت  به کاهش صادرات  زيراندازها،  ساير  و  پارکت، 
اخير منجر شده است. 

ايران  در  دستبافت  فرش  بازاريابی  می دهد  نشان  مختلف  تحقيقات  از  حاصل  نتايج 
اقدام  فرش،  توليد  از  پس  همچنين  دارد،  سنتی  جنبه  هنوز  و  نشده  دنبال  علمی  به صورت 
فرش  بازاريابی  وضعيت  زمينه  در  اندکی  تحقيقات  ضمن  در  می شود1.  مشتريان  جذب  به 
درباره  روزآمد  اطالعات  کمبود  قبيل  از  کاستی هايی  و  شده2  انجام  ايران  در  دستبافت 
ضعف  کيفيت،  کاهش  استراتژيک،  برنامه ريزی  فقدان  مشتريان،  گرايشات  و  خواسته ها 
ملت های  و  کشورها  سليقه  شناسايی  برای  برنامه ريزی  خأل  و  مديريت  ضعف  تبليغات، 
مختلف، عدم آشنايی با بازارهای هدف و ضعف در مشارکت يا برپايی نمايشگاه های فرش 

دستبافت، به چشم می خورد3. 
اين پژوهش، می کوشد با شناسايی و درک سرمايه فکری و اجزای آن، تأثير اين عوامل 
بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش دستبافت را بررسی کند. بنابراين، سواالت اصلی تحقيق 

را می توان به اين صورت مطرح کرد:

آيا سرمايه فکری و اجزای آن بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش دستبافت، مؤثرند؟ ●
رتبه بندی اجزای سرمايه فکری به چگونه است؟ ●

1. آمار صادرات فرش ایران 

است.  داشته  شديدي  نوسانات  اخير  دهه  چند  در  ايران  دستباف  فرش  صادرات  روند 
بديهي است براي داشتن مزيت نسبي در صادرات فرش بايد بازاريابي مؤثري داشته باشد. 
ميزان صادرات فرش کشور در سال هاي اخير بر حسب وزن و قيمت در جدول )1( نشان 

داده شده است.

1. نجار فيروزجايی )1381(.
2. صبوری خسروشاهی )1382(.

3. عزيزپناه )1380(.
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جدول 1ـ ميزان صادرات فرش طی 5 سال اخير1 

صادرات )هزار تن(صادرات )ميليون دالر(سال

1384466/216/3

1385436/714/9

1386398/110/7

1387418/97/7

1388493/57/9

براساس جدول )1( نتيجه روند ميزان صادرات )برحسب کيلوگرم و دالر( در سال های 
است،  يافته  افزايش  نقدی  صادرات  ميزان   ،1387 سال  در  همچنين  نيست؛  مشابه  اخير 
آمار  در  روند  اين  تعابير  از  يکی  است.  شده  کم  آن  وزنی  صادرات  ميزان  از  درحالی که 

مذکور را می توان افزايش صادرات فرش های نفيس و ظريف دانست. 

2. ادبيات تحقيق

1ـ2. سرمایه فکری؛ تعاریف و مفاهيم
با پيروزی انقالب »تکنولوژی اطالعات« ، شکل گيری جامعه اطالعاتی و شبکه ای و نيز 
در  و  اساسی کرده  تغيير  اقتصاد جهانی  الگوی رشد  برتر،  تکنولوژی  توسعه سريع  و  رشد 
نتيجۀ اين تحوالت، دانش به عنوان مهم ترين سرمايه، جايگزين سرمايه های مالی و فيزيکی 
ــ  اقتصاد جهانی شده است. در يک سازمان دانش محور، روش های سنتی حسابداری  در 
که  ــ  فکری  سرمايه  ارزش گذاری  برای  ــ  است  مبتنی  سازمان  ملموس  دارايی های  بر  که 
بزرگ ترين و ارزشمندترين دارايی ناملموس سازمان ها است ــ ناکافی است. رشته نوظهور 
سرمايه فکری، حوزه تحقيقاتی جديدی برای محققان و دست اندرکاران سازمانی باز می کند 
که مکانيزم های اندازه گيری جديد برای گزارش دهی متغيرهای ناملموس مهم، مثل سرمايه 

انسانی، سرمايه سازمانی، رضايت مشتری و نوآوری تمرکز دارد2.

1. www.incc.ir
2. قليچ لی )1385(.
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در يک تعريف ساده، سرمايه فکری عبارت است از تفاوت ميان ارزش بازاری و ارزش 
دفتری دارايی های يک سازمان1. در تعريف ديگر، از سرمايه فکری به عنوان تمام فرآيندها و 
دارايی هايی نام برده می شود که معموالً در ترازنامه منعکس نمی شوند. متأسفانه هيچ تعريف 
به   و  داشته  يکسانی  اجزای  فکری  سرمايه  ندارد.  وجود  فکری  سرمايه های  از  جهانشمولی 

سرمايه انسانی، سرمايه سازمانی و سرمايه رابطه ای2 دسته بندی می شود. 

1ـ1ـ2. سرمایه انسانی

سرمايه انسانی که از آن تحت عنوان سرمايه منابع انسانی نيز ياد می شود3، ستون فقرات سرمايه 
فکری محسوب شده و عامل بسيار مهمی در ارزش آفرينی سازمان ها است4. سرمايه انسانی شامل 
تمام دارايی های فکری سازمان ها5 )مانند دانش، مهارت و ساير قابليت های کارکنان( است که 
از  که  سرمايه  اين  می سازد6.  توانمند  مشتريان  و  سازمان  به  مربوط  مشکالت  رفع  در  را  آن ها 
آن به عنوان مهم ترين معيار سرمايه فکری ياد می شود7، تمام دانش موجود در افراد سازمان را 
دربرگرفته8 و قابليت سازمان را برای يافتن بهترين راه حل از طريق دانش کارکنان نشان می دهد9.

جدول 1ـ اجزای سرمايه انسانی10 

شايستگی 
کارکنان

کارآيي  کارکنان،  يادگيری  توانايي  کارکنان،  صفات  مديريت،  استراتژيک  رهبری 
آموزش کارکنان، توانايي کارکنان برای مشارکت در تصميم گيری و مديريت، آموزش 

کارکنان فنی و مديريتی.

 کسب هويت از ارزش های سازمانی؛ ميزان رضايت؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متوسط نگرش کارکنان
زندگی مفيد افراد.

خالقيت 
توانايي خالقيت کارکنان، درآمد حاصل از فکرهای خالقانه کارکنان.کارکنان

1. Seetharaman et al. (2002).
2. Edvinson and Sullivan (1996).
3. Shun Wang (2011).
4. Royal and O’Donnell (2008).
5. Roos et al. (1997).
6. Skandia (1994); Sullivan (1998).
7. Cornachione (2010).
8. Bontis et al. (2001 ).
9. Bontis (1998).
10. Chen et al. (2004).
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2ـ1ـ2. سرمایه سازمانی

عواملی  دربرگيرنده  که  است1  سازمان ها  غيرفکری  دارايی های  شامل  سازمانی  سرمايه 
چون پايگاه داده ها، اطالعات مربوط به مشتريان، عالئم تجاری و ساختار سازمانی بوده و 
نوع  اين  می ماند2.  باقی  سازمان  در  بازمی گردند،  خانه شان  به  کارکنان شب ها  که  هنگامی 
سرمايه به سازمان تعلق داشته و مستقل از افراد است3؛ همچنين نشانه قابليت سازمان ها برای 

برآوردن نيازمندی های بازار نيز محسوب می شود4. 

جدول 2ـ اجزای سرمايه سازمانی5

ايجاد فرهنگ سازمانی، کسب هويت کارکنان از چشم انداز سازمان.فرهنگ سازمانی

رابطه روشن اختيار، مسؤليت و منافع، اعتبار سيستم کنترلی سازمان.ساختار سازمانی

يادگيری 
ايجاد وکاربرد شبکه اطالعاتی درون سازمانی، ايجاد و کاربرد مخازن اطالعاتی سازمانی.سازمانی

دوره زمانی فرايند کسب وکار، سطح کيفيت محصول، کارآيي عملياتی سازمانی.فرايند عملياتی

تسهيم سيستم اطالعاتی سازمانی،  اطالعات  به  دسترسی  قابليت  کارکنان،  متقابل  همکاری  و  حمايت 
دانش.

3ـ1ـ2. سرمایه رابطه ای

و  رفته6  به شمار  افزوده  ارزش  ايجاد  در  فکری  سرمايه  جزء  مهم ترين  رابطه ای  سرمايه 
و  رضايت  و  توزيع  کانال های  و  بوده  سازمان  ذينفعان  با  خارجی  و  داخلی  روابط  شامل 
وفاداری مشتريان از اساسی ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در سازمان ها محسوب می شود7. 
مشتريان  به خصوص  و  عمده فروشان  خرده فروشان،  تأمين کنندگان،  رابطه  به  سرمايه  اين 
رابطه ای  سرمايه  مفهوم  دانست8.  آن  از  می توان جزئی  را  مشتريان  وفاداری  و  داشته  اشاره 

1. Roos et al. (1997).
2. Skandia (1994).
3. Edvinson and Malone (1997).
4. Saint-Onge (1996).
5. Chen et al. (2004).
6. Kamath (2008).
7. Bannany (2008).
8. Haanes & Lawendahl (1997).
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شد1  داده  بسط  رابطه ای  سرمايه  به  به تدريج  می شد،  شناخته  مشتری  سرمايه  نام  با  ابتدا  در 
برای جذب و حفظ مشتريان الزم است(  بازار )که  ذينفعان و اطالعات  با ساير  که روابط 
با محيط  را دربرمی گيرد2. اين سرمايه عبارت است از تمام دارايی هايی که روابط شرکت 
سهامداران،  مشتريان،  با  ارتباط  به  می توان  آن جمله  از  می کند؛  مديريت  و  ترتيب دهی  را 
عرضه کنندگان، دولت، مؤسسات دولتی و رقبا اشاره کرد. اگرچه سرمايه مشتری مهم ترين 

بُعد سرمايه رابطه ای است، اما نبايد فقط اين بُعد را در نظر داشت3.

جدول 3ـ اجزای سرمايه رابطه ای4

قابليت اساسی 
بازاريابی

ايجاد و کاربرد پايگاه داده مشتری؛ قابليت خدمات مشتری؛ توانايي شناسايي نيازهای 
مشتريان.

شدت بازار
سهم بازار، توانايي بالقوه بازار، واحدهای فروش به مشتريان، شهرت مارک تجاری و 
نام تجاری، ايجاد کانال فروش، مقررات منصفانه با تأمين کننده، انجام به موقع تعهدات 

در قبال تأمين کننده، پاسخ صادقانه به سؤال های سرمايه گذار از سوی منابع آگاه.

رضايت مشتريان، شکايات مشتريان، فرار مشتريان، سرمايه گذاری بر رابطه با مشتريان.وفاداری مشتری

2ـ2. مزیت رقابتی
ايجاد  به  وادار  را  آن ها  اينترنتی،  به ويژه  الکترونيکی،  بازارهای  در  شرکت ها  رقابت 
مزيت های رقابتی ساخته است. هرچند تعاريف متعددی از سوی صاحبنظران مختلف برای 

مزيت رقابتی عنوان شده، اما در اينجا به ارائه دو مورد بسنده می شود:
1( مزيت رقابتی شامل مجموعه عوامل يا توانمندی هايی است که همواره شرکت را به 

نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد5. 
را  رقابتی سازمان  از عوامل است که در يک محيط  ترکيبی  يا  رقابتی عامل  2( مزيت 

بسيار موفق تر از ساير سازمان ها می نمايد و رقبا نمی توانند به راحتی از آن ها تقليد کنند6.

1. Sveiby (2003).
2. Stewart (1997).
3. Bozbura (2004).
4. Chen et al. (2004).
5. Bourgeois et al. (1999).
6. Feurer and Chaharbaghi (1996).
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همان گونه که از اين دو تعريف برمی آيد و نيز به هر تعريف ديگری از مزيت رقابتی که 
بنگريم، به اين وجوه مشترک در بين آن ها برمی خوريم که برای دستيابی به مزيت رقابتی، 
يک بنگاه هم بايد به موقعيت خارجی خود توجه کند1 و هم توانمندی های داخلی را مورد 

توجه قرار دهد2.
در مسير ايجاد مزيت رقابتی دو نکته مهم به شرح زير قابل تعمق است: نخست، اين مسير 
فرآيند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذيری بنگاه منجر می شود. به عبارت 
پايداری خلق  به واسطه شايستگی های خود، مزيت رقابتی  بتواند  بنگاه  ديگر، درصورتی که 
کند که برای مشتريان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، درواقع عملکرد شايسته ای 

از خود برجا گذاشته و رقابت پذيری را به ارمغان آورده است3.
به راحتی  يا  پيچيدگی های محيطی و شدت رقابت، مزيت رقابتی  افزايش  به خاطر  دوم، 
با مزيت های  بايد  و  مشتريان رنگ می بازد  نظر  به راحتی در  يا  و  تقليد می شود  رقبا  توسط 
رقابتی  مزيت های  پايدارکردن  فکر  به  بايد  بنگاه  اساس،  اين  بر  شود4.  جايگزين  جديدی 
بر  تکيه  با  است  شايستگی هايی  مستلزم  رقابتی  مزيت  پايداری  حفظ  و  ايجاد  باشد5.  خود 

قابليت های سازمان، برای مشتريان ارزش ايجاد می کند6.
مطالعات اوليه رقابت پذيری را مترادف با عملکرد در نظر گرفته اند. برخی انديشمندان 
به فرآيندهای ويژه ای اشاره می کنند که فرصتی برای خلق مزيت رقابتی در سازمان ها فراهم 
می سازد7. رقابت پذيری به عنوان يک مفهوم چندبُعدی، با استفاده از متغيرهای منابع ورودی 
بنگاه های داخلی، موقعيت در بازار و توان خالقيت، سنجيده می شود. رقابت پذيری را به عنوان 
افزايش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ايجاد سرمايه های ضروری جهت رويارويی با آن ها 
در آينده نيز تعريف می کنند. همچنين، تعريف جامع تری از رقابت پذيری به اين شرح ارائه 
می شود: »توانايی سازمان جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمايه های سازمان، 

1. Porter (1985).
2. Barney and Griffin (1992).

3. الماسی و همکاران )1389(.
4. Barney and Griffin (1992).

5. الماسی و همکاران )1389(.
6. Brazell et al. (1998).
7. Bourgeois et al. (1999).
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به دست آوردن بازگشت سرمايه ها و تضمين شغل ها در آينده«1.

3ـ2. مدل مفهومی و فرضيات پژوهش
مدل زير تأثير ابعاد سه گانه سرمايه فکری بر مزيت رقابتی صنعت فرش را نشان می دهد. 
که  فکری  سرمايه  و  وابسته  متغير  به عنوان  فرش  صنعت  رقابتی  مزيت  پژوهش،  اين  در 
نظر  در  مستقل  متغير  به عنوان  است،  رابطه ای  و  سازمانی  انسانی،  سرمايه  ابعاد  دربرگيرنده 

گرفته شده اند.

  
  
  
  
  
  

   

 

 

نمودار 1ـ مدل مفهومی پژوهش

1ـ3ـ2. فرضيه اصلی

سرمايه فکری بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش تأثير مثبت دارد.

2ـ3ـ2. فرضيات فرعی

سرمايه انسانی بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش تأثير مثبت دارد.
سرمايه سازمانی بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش تأثير مثبت دارد.
سرمايه رابطه ای بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش تأثير مثبت دارد.

3. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر را می توان از نظر هدف، پژوهشی ـ کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، 

1. Akimova (2000).
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کتابخانه ای  روش های  از  اطالعات  گردآوری  برای  آورد.  به حساب  پيمايشی  ـ   توصيفی  
)مراجعه به کتب، مقاالت، آرشيو، اينترنت و... ( و ميدانی )توزيع پرسشنامه( استفاده شده 
است. جامعه آماری اين تحقيق  67 نفر از مديران اتاق بازرگانی استان قم و مرکز ملی فرش 

ايران بودند که با توجه به حجم پايين جامعه، از روش نمونه گيری استفاده نشده است. 
پرسشنامه در دو بخش سرمايه فکری با 46 و مزيت رقابتی با 28 سؤال طراحی شد. ابعاد 
مورد نظر برای سرمايه فکری، »سرمايه انسانی«، »سرمايه سازمانی« و »سرمايه رابطه ای« بوده 
و برای مزيت رقابتی نيز ابعاد »کيفيت»، »تصوير عمومی« و »طراحی«، »قيمت«، »پشتيبانی«، 

»عدم تمايز«، »هوشمندی رقابتی« و »مديريت دانش« در نظر گرفته شده است. 
همچنين، برای تعيين روايی پرسشنامه، به روايی محتوا اکتفا شده و برای آزمون پايايی 
پرسشنامه نيز از تکنيک آلفای کرانباخ استفاده شده است. اين مقدار برای پرسشنامه مربوط 
قابليت  از  به دست آمد که حاکی  به ترتيب، 0/82 و 0/78  به سرمايه فکری و مزيت رقابتی 

اعتمادپذيری باالی پرسشنامه ها است.

1ـ3. تکنيک تاپسيس فازی
در  تقريباً  است.  موجود  گزينه هاي  بين  در  موقعيت  بهترين  يافتن  فرآيند  تصميم گيري 
از  مي شود.  مشکل  دچار  تصميم گيرنده  معيارها،  کثرت  به علت  تصميم گيري  مسائل  اکثر 
اين رو براي اکثر مسائل، تصميم گيرنده در راستاي انتخاب نحوه اجراي فعاليت ها، مي خواهد 

به بيش از يک هدف دست يابد1.
در تصميم گيري چند معياره کالسيک، وزن معيارها کاماًل شناخته شده است؛ اما به دليل 
وجود ابهام و عدم قطعيت در اظهارات تصميم گيرنده، بيان داده ها به صورت قطعي نا مناسب 
خواهد بود. از آنجا که قضاوت هاي انساني به وسيله مقادير عددي دقيق بر آورد نمی شود و 
مسائل  اين گونه  براي  تکنيک هاي تصميم گيري کالسيک  از  نمي توان  است،  مبهم  معموالً 
تصميم گيري استفاده کرد2. در سال هاي اخير تالش هاي بسياري براي رفع اين گونه ابهامات 
در  فازي  مجموعه هاي  تئوري  از  استفاده  درنهايت  به  که  گرفته  صورت  عدم قطعيت ها  و 

1. Zeleni (1982).
2. آسيان )1387(.
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روش هاي ارزيابي چند معياره منجرشده است1.
براي  تئوري  اين  پيدا کرد .  نشر  لطفي زاده  پروفسور  فازي در سال 1965 توسط  تئوري 
به صورت  عموماً  مردم  قضاوت هاي  است.  مناسب  مقايسه،  غيرقابل  شرايط  و  متغير  شرايط 
مبهم مانند عباراِت زباني ِ »مساوي«، »نسبتاً قوي «، »خيلي قوي «، »بي نهايت قوي« و... با يک 
درجه اهميت است . تئوري فازي مي تواند به ابهام موجود در عبارت هاي زباني نظردهندگان 
فازي  اعداد  به صورت  معموالً  معيارها  همه  با  مقايسه  در  گزينه ها  مطلوبيت  کند2.  کمک 
بيان شده و آن را مطلوبيت فازي مي  نامند که توسط روش هاي ارزيابي تصميم گيري فازي 

سنجيده مي شود. رتبه بندي گزينه ها براساس مقايسه مطلوبيت هاي فازي مربوطه است3.

2ـ3. مراحل تصميم گيري به کمک تکنيک تاپسيس فازي
از  با راه حل ايده آل مثبت(، به عنوان يکي  با توجه به شباهت  تاپسيس )روش رتبه بندي 
براي حل مسائل  يون  و  MCDM شناخته می شود که توسط هوانگ  روش هاي کالسيک 
MCDM توسعه داده شد و براساس تعيين ايده آل شکل گرفته است. گزينه های انتخاب شده 

بايد داراي کوتاه ترين فاصله از ايده آل مثبت و همچنين، بيش ترين فاصله از ايده آل منفي 
باشند4. 

مراحل تصميم گيري به کمک تکنيک تاپسيس فازي به شرح زير است :
 w~j مرحله 1ـ به دست آوردن بردار اوزان

مرحله 2ـ نرمااليز کردن ماتريس به دست آمده از نظر سنجي خبرگان در رابطه با گزينه ها 
که ماتريس جديدي به  شرح زير است:

ij m n
R r

×
 =  

   )1

 }..., ,1{ nC ⊆ }1, ,...{ مربوط به شاخص هاي مرتبط با سود است )فرمول 2( و  nB ⊆

به شاخص  هاي مرتبط با هزينه مربوط است )فرمول 3(.

1. Chen & Hwang (1992).
2. Semih et al. (2009).
3. Yeh & Deng (2004).
4. Hwang & Yoon (1981).
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مرحله 3ـ بنابراين، ماتريس وزن دهي شده به صورت زير است:
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روش زير )فرمول 5 و6( تعيين می شود:
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محاسبه  زير  به صورت  فازي   اقليدسي  فاصله  از  استفاده  با  اندازه ها  فواصل  5ـ  مرحله 
می شود:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 4 4

1,
4

D a b a b a b a b a b = − + − + − + − 
  )7

فاصله هر گزينه از ايده آل مثبت و منفی با از رابطه  )8( و )9( به دست می آيد:
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مرحله 6ـ نزديکي نسبي به ايده آل و رتبه بندي با استفاده از فرمول )10( محاسبه می شود.
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غيرقابل دسترسی،  اطالعات  يا  ناقص  اطالعات  وجود  به علت  داده ها  واقعي  دنياي  در 
اولويت بندی  به منظور  بنابراين، سعي شده  نبوده و اغلب به صورت فازي اند.  معموالً  قطعي 
اجزای سرمايه فکری از روش تاپسيس با داده هاي فازي استفاده شود. مقادير فازي متغيرهاي 

زباني براي مقبوليت هر زيرمعيار در جدول شماره )5( نشان داده شده است1. 

جدول 5ـ متغيرهاي زباني براي تعيين وزن هريک از معيارها

)VL)2 ,1 ,0 ,0خيلي کم

)L)3 ,2 ,2 ,1کم

)ML)5 ,4 ,3 ,2کم تر از متوسط

)M)6 ,5 ,5 ,4متوسط

)MH)8 ,7 ,6 ,5بيش تر از متوسط

)H)9 ,8 ,8 ,7زياد

)VH)10 ,10 ,9 ,8خيلي زياد

4. تجزیه و تحليل یافته های پژوهش

1ـ4. آزمون کولموگروف ـ اسميرنف
از آنجا که حجم جامعه مورد نظر، نسبتاً کم است، برای بررسی نرمال بودن آن ابتدا از 

آزمون کولموگروف ـ اسميرنوف استفاده می شود.

جدول 6ـ نتايج به کارگيری آزمون کولموگروف ـ اسميرنف

 سرمايه
رابطه ای

 سرمايه
سازمانی سرمايه انسانی سرمايه فكری مزيت رقابتی

0/156 0/082 0/103 0/125 0/039 Sig

از مقدار خطا  برای بيش تر متغيرها   sig به جدول فوق، مالحظه می شود مقدار  با توجه 
)0/05( بيش تر بوده و بنابراين، نرمال بودن جامعه تأييد می شود.

1. Chen (2000).
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2ـ4. آزمون همبستگی پيرسون
برای بررسی رابطه هريک از متغيرهای سرمايه فکری با مزيت رقابتی صنعت فرش، از 

آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده که نتايج آن در جدول )7( ارائه شده است.

جدول 7ـ نتايج به کارگيری آزمون همبستگی پيرسون

عدد معناداریضريب همبستگیابعاد متغير سرمايه فكریشماره

0/650/05سرمايه فکری بر کسب مزيت رقابتی1

0/790/05سرمايه انسانی بر کسب مزيت رقابتی2

0/660/05سرمايه سازمانی بر کسب مزيت رقابتی3

0/560/05سرمايه رابطه ای بر کسب مزيت رقابتی4

براساس اين جدول، رابطه ميان سرمايه فکری و ابعاد آن با کسب مزيت رقابتی صنعت 
فرش دستباف، مثبت و معنادار است.

3ـ4. آزمون رگرسيون
در ادامه، برای بررسی تأثير هريک از ابعاد سرمايه فکری بر کسب مزيت رقابتی صنعت 
فرش دستبافت، از آزمون رگرسيون استفاده شده و نتايج به کارگيری آزمون رگرسيون در 

جدول )8( آورده شده است.

 جدول 8ـ تحليل رگرسيون چندمتغيره 
بين متغيرهای مستقل و مزيت رقابتی صنعت فرش

ضريب متغيرهای واردشده در معادله
b استاندارد

خطای 
استاندارد

ضريب 
سطح مقدار tمتغير

احتمال

5/2840/73618/4420/002مقدار ثابت

0/7440/0710/4237/230/014سرمايه فکری

2/6350/93519/730/000مقدار ثابت

0/7480/0830/7149/960/000سرمايه انسانی

0/5240/1640/5637/450/000سرمايه سازمانی

0/5910/0970/5848/110/003سرمايه رابطه ای
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رقابتی صنعت فرش،  بر مزيت  بُعد آن  )8(، سرمايه فکری و هر سه  به جدول  توجه  با 
تأثير مثبت و معناداری دارند. معادله مربوط به تأثير سرمايه فکری و ابعاد آن بر کسب مزيت 

رقابتی به صورت زير است:

)سرمايه فکری( Y  =0/736 +0/423 X)مزيت رقابتی(  

)سرمايه سازمانی( 0/563+ )سرمايه انسانی( Y  =0/935 + 0/714)مزيت رقابتی(  
)سرمايه رابطه ای(0/584+

4ـ4. آزمون ميانگين
از اين آزمون برای اندازه گيری سطح هر يک از متغيرهای پژوهش استفاده شد.

جدول 9ـ نتايج حاصل از به کارگيری آزمون ميانگين

نتيجه آزمونآماره آزمونZ0/05متغيرها

سرمايه فکری در سطح بااليی قرار دارد.1/6451/891سرمايه فکری

سرمايه انسانی در سطح بااليی قرار دارد.1/6452/746سرمايه انسانی

سرمايه سازمان در سطح پايينی قرار دارد.1/6451/012سرمايه سازمانی

سرمايه رابطه ای در سطح بااليی قرار دارد.1/6451/735سرمايه رابطه ای

مزيت رقابتی صنعت فرش در سطح بااليی قرار دارد. 1/6452/057مزيت رقابتی

سرمايه  به جز  پژوهش  متغيرهای  تمام  می شود،  مشاهده   )9( جدول  در  که  همان طور 
سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارند. 

5ـ4. رتبه بندی اجزای سرمایه فکری با تکنيک تاپسيس فازی
از اين روش جديد نيز برای رتبه بندی کليه اجزای سرمايه فکری استفاده شده و ماتريس 

تصميم گيری و اوزان فازی در جدول )10( ارائه شده است.
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جدول 10ـ ماتريس تصميم گيری و اوزان فازی

سرمايه رابطه ایسرمايه سازمانیسرمايه انسانی

455656784556رهبری استراتژيک مديريت

001223452345صفات کارکنان

455656782345توانايی يادگيری کارکنان

234545560012کارايی آموزش کارکنان

 توانايی کارکنان برای مشارکت 
001212234556در تصميم گيری

788978897889آموزش کارکنان فنی و مديريتی

45567889891010کسب هويت از ارزش های سازمان

234556784556ميزان رضايت کارکنان

56788910104556نرخ ترک خدمت کارکنان

23454556891010متوسط زندگی مفيد کارکنان

001223457889توانايی خالقيت کارکنان

23457889891010درآمد حاصل از تفکر خالقانه کارکنان

5678891010891010دانش، مهارت و تخصص کارکنان

56788910105678روحيه کارآفرينی

001245565678شايستگی مرتبط با کار

234523450012ايجاد فرهنگ سازمانی

 کسب هويت کارکنان از 
788956785678چشم انداز سازمان

234523454556رابطه روشن اختيار

567845562345مسئوليت ها و منافع

78890012891010اعتبار سيستم کنترلی سازمان

ايجاد و کاربرد شبکه های اطالعاتی 
7889891010891010درون سازمانی

ايجاد و کاربرد مخازن اطالعاتی 
001256782345سازمانی
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سرمايه رابطه ایسرمايه سازمانیسرمايه انسانی

567856782345دوره زمانی فرآيند کسب وکار

122345562345سطح کيفيت محصول

001212237889کارايی عملياتی سازمانی

788978894556همکاری متقابل کارکنان

89101078895678قابليت دسترسی به اطالعات سازمانی

234578890012تسهيم دانش

56788910100012حمايت کارکنان از يکديگر

234545567889مالکيت معنوی

00122345891010فلسفه مديريت

8910108910107889ايجاد و کاربرد پايگاه داده مشتری

455678897889قابليت خدمات مشتری

891010891010891010توانايی شناسايی نيازهای مشتريان

00124556891010سهم بازار

23452345891010توانايی بالقوه بازار

455656780012واحدهای فروش به مشتريان

234545564556شهرت نام و مارک تجاری

788956787889ايجاد کانال های فروش

56788910102345مقررات منصفانه با تامين کنندگان

پاسخ صادقانه به سؤال های سرمايه گذار 
788923454556از سوی منابع آگاه

567845565678رضايت مشتريان

001278897889شکايت مشتريان

45562345891010فرار مشتريان

78892345891010سرمايه گذاری بر رابطه با مشتريان

788900122345انجام به موقع تعهدات در قبال تأمين کننده

ماتريس نرمال شده فازی نيز در جدول )11( نشان داده شده است.
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جدول 11ـ ماتريس نرمااليزشده وزنی فازی

0/280/350/350/420/40/480/560/640/320/40/40/48رهبری استراتژيک مديريت

000/070/140/160/240/320/40/160/240/320/4صفات کارکنان

0/280/350/350/420/40/480/560/640/160/240/320/4توانايی يادگيری کارکنان

0/140/210/280/350/320/40/40/48000/080/16کارايی آموزش کارکنان

توانايی کارکنان برای 
000/070/140/080/160/160/240/320/40/40/48مشارکت در تصميم گيری

آموزش کارکنان فنی و 
0/490/560/560/630/560/640/640/720/560/640/640/72مديريتی

کسب هويت از ارزش های 
0/280/350/350/420/560/640/640/720/640/720/80/8سازمان

0/140/210/280/350/40/480/560/640/320/40/40/48ميزان رضايت کارکنان

0/350/420/490/560/640/720/80/80/320/40/40/48نرخ ترک خدمت کارکنان

0/140/210/280/350/320/40/40/480/640/720/80/8متوسط زندگی مفيد کارکنان

000/070/140/160/240/320/40/560/640/640/72توانايی خالقيت کارکنان

درآمد حاصل از تفکر خالقانه 
0/140/210/280/350/560/640/640/720/640/720/80/8کارکنان

دانش، مهارت و تخصص 
0/350/420/490/560/640/720/80/80/640/720/80/8کارکنان

0/350/420/490/560/640/720/80/80/40/480/560/64روحيه کارآفرينی

000/070/140/320/40/40/480/40/480/560/64شايستگی مرتبط با کار

0/140/210/280/350/160/240/320/4000/080/16ايجاد فرهنگ سازمانی

کسب هويت کارکنان از 
0/490/560/560/630/40/480/560/640/40/480/560/64چشم انداز سازمان

0/140/210/280/350/160/240/320/40/320/40/40/48رابطه روشن اختيار

0/350/420/490/560/320/40/40/480/160/240/320/4مسئوليت ها و منافع

0/490/560/560/63000/080/160/640/720/80/8اعتبار سيستم کنترلی سازمان

ايجاد و کاربرد شبکه های 
0/490/560/560/630/640/720/80/80/640/720/80/8اطالعاتی درون سازمانی
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ايجاد و کاربرد مخازن 
000/070/140/40/480/560/640/160/240/320/4اطالعاتی سازمانی

دوره زمانی فرآيند کسب 
0/350/420/490/560/40/480/560/640/160/240/320/4و کار

0/070/140/140/210/320/40/40/480/160/240/320/4سطح کيفيت محصول

000/070/140/080/160/160/240/560/640/640/72کارايی عملياتی سازمانی

0/490/560/560/630/560/640/640/720/320/40/40/48همکاری متقابل کارکنان

قابليت دسترسی به اطالعات 
0/560/630/70/70/560/640/640/720/40/480/560/64سازمانی

0/140/210/280/350/560/640/640/72000/080/16تسهيم دانش

0/350/420/490/560/640/720/80/8000/080/16حمايت کارکنان از يکديگر

0/140/210/280/350/320/40/40/480/560/640/640/72مالکيت معنوی

000/070/140/160/240/320/40/640/720/80/8فلسفه مديريت

ايجاد و کاربرد پايگاه داده 
0/560/630/70/70/640/720/80/80/560/640/640/72مشتری

0/280/350/350/420/560/640/640/720/560/640/640/72قابليت خدمات مشتری

توانايی شناسايی نيازهای 
0/560/630/70/70/640/720/80/80/640/720/80/8مشتريان

000/070/140/320/40/40/480/640/720/80/8سهم بازار

0/140/210/280/350/160/240/320/40/640/720/80/8توانايی بالقوه بازار

0/280/350/350/420/40/480/560/64000/080/16واحدهای فروش به مشتريان

0/140/210/280/350/320/40/40/480/320/40/40/48شهرت نام و مارک تجاری

0/490/560/560/630/40/480/560/640/560/640/640/72ايجاد کانال های فروش

مقررات منصفانه با 
0/350/420/490/560/640/720/80/80/160/240/320/4تامين کنندگان

پاسخ صادقانه به سؤاالت 
سرمايه گذار از سوی منابع 

آگاه
0/490/560/560/630/160/240/320/40/320/40/40/48

0/350/420/490/560/320/40/40/480/40/480/560/64رضايت مشتريان

000/070/140/560/640/640/720/560/640/640/72شکايت مشتريان
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0/280/350/350/420/160/240/320/40/640/720/80/8فرار مشتريان

سرمايه گذاری بر رابطه با 
0/490/560/560/630/160/240/320/40/640/720/80/8مشتريان

انجام به موقع تعهدات در قبال 
0/490/560/560/63000/080/160/160/240/320/4تأمين کننده

در  فازی  تاپسيس  تکنيک  با  فکری  سرمايه  اجزای  اولويت بندي  از  به دست آمده  نتايج 
-d فاصله هر گزينه از ايده آل مثبت و ايده آل 

i و d+
i  جدول )12( نشان داده شده، که در آن

به کار   d-

i +d و 
i به  با توجه  Cli برای رتبه بندي اجزای سرمايه فکری  منفي است و شاخص 

رفته است؛ هرچه مقدار Cli بيش تر باشد، اولويت باالتري را براي آن گزينه نشان مي دهد. 
ماتريس نهايی رتبه بندی شاخص ها نيز در جدول )12( مشاهده می شود.

جدول 12ـ اولويت بندی اجزای سرمايه فکری با تکنيک تاپسيس فازی

رتبه  cli d-
i d+

i
ابعاد

24 0/424418711 1/285099109 1/742804883 رهبری استراتژيک مديريت

44 0/21723244 0/666139917 2/400344612 صفات کارکنان

30 0/386438562 1/17505768 1/865678402 توانايی يادگيری کارکنان

43 0/245729012 0/75061934 2/304043739 کارايی آموزش کارکنان

45 0/214049135 0/651948204 2/393839414  توانايی کارکنان برای مشارکت در
تصميم گيری

5 0/611893331 1/847173516 1/171610024 آموزش کارکنان فنی و مديريتی

7 0/575129252 1/738944834 1/284627392 کسب هويت از ارزش های سازمان

29 0/391213694 1/188812859 1/849968445 ميزان رضايت کارکنان

14 0/530864117 1/608628931 1/421579516 نرخ ترک خدمت کارکنان

17 0/46277563 1/404143645 1/630034377 متوسط زندگی مفيد کارکنان

34 0/33225984 1/014696285 2/039227669 توانايی خالقيت کارکنان

11 0/541336596 1/642658584 1/391790954 درآمد حاصل از تفکر خالقانه کارکنان

4 0/641747576 1/947615758 1/087246907 دانش، مهارت و تخصص کارکنان
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رتبه  cli d-
i d+

i
ابعاد

9 0/569930706 1/732284972 1/307180974 روحيه کارآفرينی

35 0/331099357 1/009878815 2/040199031 شايستگی مرتبط با کار

46 0/208827684 0/640577911 2/426917258 ايجاد فرهنگ سازمانی

13 0/532626257 1/617455721 1/419299787  کسب هويت کارکنان از چشم انداز سازمان

38 0/313939402 0/95511539 2/087240506 رابطه روشن اختيار

31 0/381650176 1/159600675 1/878785645 مسئوليت ها و منافع

20 0/457538527 1/394592988 1/653441015 اعتبار سيستم کنترلی سازمان

2 0/676493537 2/048117294 0/979431653  ايجاد و کاربرد شبکه های اطالعاتی درون
سازمانی

40 0/293785128 0/899837387 2/16307255 ايجاد و کاربرد مخازن اطالعاتی سازمانی

26 0/421065188 1/283256716 1/764387103 دوره زمانی فرآيند کسب و کار

42 0/278788905 0/846411391 2/189618294 سطح کيفيت محصول

41 0/292332848 0/890463143 2/15559599 کارايی عملياتی سازمانی

12 0/532930982 1/608658578 1/409853448 همکاری متقابل کارکنان

6 0/600704723 1/820227521 1/209925981 قابليت دسترسی به اطالعات سازمانی

36 0/323782473 0/989134278 2/065800316 تسهيم دانش

25 0/423549648 1/294091452 1/761256268 حمايت کارکنان از يکديگر

22 0/430283771 1/303671757 1/726123563 مالکيت معنوی

32 0/364635826 1/115168173 1/943138483 فلسفه مديريت

3 0/672789463 2/035558308 0/989991914 ايجاد و کاربرد پايگاه داده مشتری

10 0/542686351 1/638472945 1/380716577 قابليت خدمات مشتری

1 0/704976067 2/136030196 0/893902728 توانايی شناسايی نيازهای مشتريان

28 0/402304986 1/225209602 1/820264964 سهم بازار

23 0/42471215 1/294102217 1/752907896 توانايی بالقوه بازار

37 0/31789973 0/97056163 2/082481635 واحدهای فروش به مشتريان

33 0/35159216 1/065156818 1/964366987 شهرت نام و مارک تجاری
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رتبه  cli d-
i d+

i
ابعاد

8 0/572142168 1/732314619 1/295454906 ايجاد کانال های فروش

16 0/492463864 1/498587503 1/544453035 مقررات منصفانه با تأمين کنندگان

27 0/415728152 1/260102211 1/770970391   پاسخ صادقانه به سؤاالت سرمايه گذار
از سوی منابع آگاه

18 0/459105299 1/393298144 1/641513584 رضايت مشتريان

21 0/448237347 1/363252652 1/678110726 شکايت مشتريان

19 0/457947184 1/390388467 1/645744334 فرار مشتريان

15 0/526756567 1/599089038 1/436637781 سرمايه گذاری بر رابطه با مشتريان

39 0/309391093 0/945564732 2/110647143 انجام به موقع تعهدات در قبال تأمين کننده

6ـ4. رتبه بندی اجزای مزیت رقابتی صنعت فرش با تکنيک تاپسيس 
فازی

ماتريس  استفاده شد.  برای رتبه بندی کليه اجزای مزيت رقابتی  نيز  اين روش جديد  از 
تصميم گيری و اوزان فازی در جدول )13( مشاهده می شود.

جدول 13ـ ماتريس تصميم گيری و اوزان فازی

ی
ی فاز

س تصميم گير
ماتري

)10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()9 ،8 ،8 ،7()5 ،4 ،3 ،2()9 ،8 ،8 ،7()2 ،1 ،0 ،0()6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8(

کيفيت
 تصوير 
عمومی

دانشعدم تمايزپشتيبانیقيمتطراحی
هوشمندی 

رقابتی

P1)6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()6 ،5 ،5 ،4()2 ،1 ،0 ،0(

P2)9 ،8 ،8 ،7()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()2 ،1 ،0 ،0()6 ،5 ،5 ،4()4 ،3 ،2 ،1()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8(

P3)10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()9 ،8 ،8 ،7()2 ،1 ،0 ،0()4 ،3 ،2 ،1(

P4)8 ،7 ،6 ،5()8 ،7 ،6 ،5()8 ،7 ،6 ،5()8 ،7 ،6 ،5()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4(

P5)2 ،1 ،0 ،0()2 ،1 ،0 ،0()2 ،1 ،0 ،0()6 ،5 ،5 ،4()8 ،7 ،6 ،5()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4(

P6)9 ،8 ،8 ،7()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()2 ،1 ،0 ،0()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4()6 ،5 ،5 ،4(
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ی
ی فاز

س تصميم گير
ماتري

)10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()9 ،8 ،8 ،7()5 ،4 ،3 ،2()9 ،8 ،8 ،7()2 ،1 ،0 ،0()6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8(

کيفيت
 تصوير 
عمومی

دانشعدم تمايزپشتيبانیقيمتطراحی
هوشمندی 

رقابتی

P7)9 ،8 ،8 ،7()9 ،8 ،8 ،7()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()8 ،7 ،6 ،5()5 ،4 ،3 ،2()4 ،3 ،2 ،1(

P8)9 ،8 ،8 ،7()9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()2 ،1 ،0 ،0(

P9)5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()2 ،1 ،0 ،0()2 ،1 ،0 ،0()4 ،3 ،2 ،1()2 ،1 ،0 ،0(

P10)9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()6 ،5 ،5 ،4()2 ،1 ،0 ،0()8 ،7 ،6 ،5()9 ،8 ،8 ،7()8 ،7 ،6 ،5()8 ،7 ،6 ،5(

P11)9 ،8 ،8 ،7()8 ،7 ،6 ،5()9 ،8 ،8 ،7()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()6 ،5 ،5 ،4(

P12)5 ،4 ،3 ،2()2 ،1 ،0 ،0()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()8 ،7 ،6 ،5(

P13)10 ،10 ،9 ،8()9 ،8 ،8 ،7()9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()9 ،8 ،8 ،7()9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8(

P14)8 ،7 ،6 ،5()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()6 ،5 ،5 ،4()9 ،8 ،8 ،7()2 ،1 ،0 ،0()2 ،1 ،0 ،0(

P15)2 ،1 ،0 ،0()6 ،5 ،5 ،4()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8(

P16)5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()9 ،8 ،8 ،7()4 ،3 ،2 ،1(

P17)9 ،8 ،8 ،7()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5(

P18)8 ،7 ،6 ،5()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5()4 ،3 ،2 ،1(

P19)5 ،4 ،3 ،2()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()6 ،5 ،5 ،4()9 ،8 ،8 ،7()8 ،7 ،6 ،5()4 ،3 ،2 ،1()2 ،1 ،0 ،0(

P20)6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2()2 ،1 ،0 ،0()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8(

P21)10 ،10 ،9 ،8()9 ،8 ،8 ،7()2 ،1 ،0 ،0()8 ،7 ،6 ،5()2 ،1 ،0 ،0()9 ،8 ،8 ،7()6 ،5 ،5 ،4()4 ،3 ،2 ،1(

P22)8 ،7 ،6 ،5()10 ،10 ،9 ،8()4 ،3 ،2 ،1()5 ،4 ،3 ،2()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5(

P23)10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5()6 ،5 ،5 ،4()6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8(

P24)6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8()5 ،4 ،3 ،2(

P25)5 ،4 ،3 ،2()6 ،5 ،5 ،4()8 ،7 ،6 ،5()8 ،7 ،6 ،5()5 ،4 ،3 ،2()6 ،5 ،5 ،4()5 ،4 ،3 ،2()10 ،10 ،9 ،8(

P26)8 ،7 ،6 ،5()8 ،7 ،6 ،5()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()8 ،7 ،6 ،5()5 ،4 ،3 ،2()2 ،1 ،0 ،0()10 ،10 ،9 ،8(

P27)6 ،5 ،5 ،4()6 ،5 ،5 ،4()2 ،1 ،0 ،0()10 ،10 ،9 ،8()6 ،5 ،5 ،4()8 ،7 ،6 ،5()4 ،3 ،2 ،1()8 ،7 ،6 ،5(

P28)10 ،10 ،9 ،8()4 ،3 ،2 ،1()6 ،5 ،5 ،4()10 ،10 ،9 ،8()8 ،7 ،6 ،5()5 ،4 ،3 ،2()8 ،7 ،6 ،5()4 ،3 ،2 ،1(

جدول )13(، نتايج به دست آمده از اولويت بندي اجزای مزيت رقابتی با تکنيک تاپسيس 
-d فاصله هر گزينه از ايده آل مثبت و ايده آل منفي است و 

i و d+
i فازی را نشان می دهد که

-d به کار رفته است؛ هرچه 
i و d+

i برای رتبه بندي اجزای مزيت رقابتی با توجه به Cli شاخص
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مقدار Cli بيش تر باشد، نشانگر اولويت باالتري براي آن گزينه است.
ماتريس نهايی رتبه بندی شاخص ها نيز در جدول )14( مشاهده می شود.

 جدول 14ـ مجموعه نقاط ايده آل مثبت، منفی، ضريب نزديکی 
و رتبه نهايی متغيرها

رتبه Cci d+
i d+

i شاخص ها

18 0/3050 2/5028 5/7008 رويه هاي کنترل کيفيت

21 0/2909 2/3975 5/8430 بهبود محصوالت موجود

26 0/2494 2/0580 6/1927 نوآوري در فرآيند توليد

4 0/4105 3/3958 4/8759 افزايش کيفيت تبليغات

28 0/2457 2/0180 6/1948 کارايي عملياتي

23 0/2804 2/3058 5/9154 ايجاد هويت  براي  نام  تجاري

9 0/3610 2/9773 5/2701 قابليت ارائه   خدمات  به  مشتري

12 0/3343 2/7566 5/4871 توسعه محصوالت جديد

25 0/2634 2/1720 6/0737 قابليت  توليد محصوالت  ويژه

8 0/3693 3/0428 5/1960 انعطاف پذيري

6 0/3998 3/2884 4/9347 ايجاد آوازه

20 0/2927 2/4106 5/8228 عرضه  محصول  با  قيمت پايين

1 0/4729 3/9321 4/3814 قيمت هاي بازاري زير متوسط

16 0/3130 2/5876 5/6783 کاهش هزينه ها

17 0/3077 2/5503 5/7378 دسترسي به مواد خام اوليه

19 0/2944 2/4194 5/7967 دامنه وسيع محصول

7 0/3982 3/2767 4/9510 حفظ سطوح موجودي باال

14 0/3237 2/6706 5/5787 خدمت در بخش هاي جغرافيايي خاص

27 0/2474 2/0344 6/1866 کانال هاي توزيع

3 0/4389 3/6300 4/6398 پرسنل بسيار آموزش ديده

24 0/2683 2/2150 6/0691 نوآوري بازاريابي
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رتبه Cci d+
i d+

i شاخص ها

15 0/3191 2/6356 5/6225 ترفيع باالتر از متوسط

2 0/4390 3/6501 4/6627 هوشمندي بازار

13 0/3309 2/7104 5/4821 هوشمندي تکنولوژيک

11 0/3398 2/8139 5/4657 هوشمندی مرتبط با رقبا

5 0/4081 3/3869 4/9115 ايجاد دانش

22 0/2894 2/3802 5/8431 بازسازی دانش

10 0/3504 2/8890 5/3549 ارتقای دانش

براساس جدول )14(، عوامل »قيمت های بازاری زير متوسط«، »هوشمندی بازار و پرسنل 
بسيار آموزش ديده، به عنوان مهم ترين عوامل مزيت رقابتی صنعت فرش انتخاب شده اند. 

جمع بندی و مالحظات

و  می کنند  زندگی  دانش  براساس  سازمان ها  و  محصوالت  دانش،  بر  مبتنی  اقتصاد  در 
و  بهتر  نحو  به  ناملموس  دارائی  اين  از  که  هستند  آنهايي  سازمان ها،  موفق ترين  و  می ميرند 
سريع تری استفاده می کنند. مطالعات اخير نشان داده است که بر خالف کاهش بازدهی منابع 
سنتی )مثل پول، زمين، ماشين آالت و غيره(، دانش، منبع افزايش عملکرد کسب وکار است. 
نيز ارزش دانش و عوامل نامشهود ديگر را در فرايند  بازار  بايد به اين نکته توجه کرد که 

ايجاد ارزش تشخيص داده است.
ارزش موجود  پويايي و  افزايش  ارتقا،  منابع دانش يک سازمان موجب  از  بهره برداري 
در کسب وکار مي شود. امروزه رقابت پذيري سازمان ها و صنايع به ميزان کم تري بر عوامل 
سنتي )سرمايه، زمين، نيروي کار( استوار بوده و دانش به ميزان زيادی جايگزين اين عوامل 
قديمي شده است. بنابراين، دانش نه فقط منبعی برای مزيت رقابتي محسوب می شود، بلکه 
از  استفاده  تسهيل  باعث  دانش   مديريت،  در  است.  آن  منبع  تنها  شد،  ذکر  که  همان طور 
پايگاه  )مانند گروه افزار،  برنامه هاي کاربردي جديد  فناوري اطالعات، روش ها و  امکانات 
داده هاي برخط، اينترانت و...( مي شود. همچنين، اين عوامل به سازمان ها و صنايع اين امکان 
با کيفيت بهتري ارائه داده و مزيت رقابتي باالتر و  را مي دهد که کاالها و خدمات شان را 
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منفعت بيش تری به دست آورند.
مزيت  بر کسب  فکری  تأثيرگذار سرمايه  عوامل  تأثير  بررسی  با هدف  پژوهش حاضر 
اتاق  مديران  و  دست اندرکاران  از  نفر   67 از  متشکل  جامعه ای  در  فرش  صنعت  رقابتی 

بازرگانی استان قم و مرکز ملی فرش انجام شد.
براساس نتايج حاصل از به کارگيری آزمون همبستگی پيرسون، رابطه اجزای تأثيرگذار 
با  ادامه  در  است.  معنادار  و  مثبت  فرش  صنعت  رقابتی  مزيت  کسب  بر  فکری  سرمايه 
به کارگيری آزمون رتبه ای فريدمن، رتبه بندی اجزا مشخص شد که سرمايه انسانی، به عنوان 
مهم ترين جزء سرمايه فکری انتخاب شده و پس از آن، سرمايه  رابطه ای و سرمايه سازمانی 

جای گرفتند. 
با فرش بافان و مرتبط با صادرکنندگان  سرمايه انسانی صنعت فرش به دو بخش مرتبط 
تفکيک می شود که اين بخش ها کاماًل مجزا از يکديگرند. بنابراين، پيشنهادها بايد براساس 

هريک از انواع سرمايه انسانی، به طور جداگانه ارائه شود.
کرد  ادعا  می توان  معيار،  مهم ترين  جايگاه  در  انسانی  سرمايه  قرارگرفتن  به  عنايت  با 
عدم آشنايی صادرکنندگان با فنون و پيشرفت های نوين بازاريابی و تجارت الکترونيکی و 
همچنين عدم توانايی شان بر ايستادگی در برابر رقبای اينترنتی، تأثير بسزايی بر مزيت رقابتی 
صنعت فرش دارد. بنابراين، »آشنايی تجار با فنون بازاريابی بين المللی، صادرات و تجارت 
در  فرش  موقعيت صنعت  بهبود  مناسبی جهت  راهکار  بازار«  برای حفظ سهم  الکترونيکی 

بازارهای جهانی محسوب می شود.
مهارت، تخصص و تجربه باالی فرشبافان در امور مربوط به توليد فرش بی ترديد يکی از 
مهم ترين عواملی است که در سال های اخير بيش ترين تأثير را بر مزيت رقابتی صنعت فرش 
داشته است. علی رغم آن که اين عامل، در ميان اجزای سرمايه فکری در رتبه آخر قرار دارد، 
اما بايد توجه داشت که در حال حاضر، تنها سالح رقابتی اين صنعت، تکيه بر منابع ورودی 
ــ  همچون بافندگان ماهر، استادکاران باتجربه، مواد اوليه باکيفيت، طرح ها و نقش های زيبا 
و اصيل ايرانی و کيفيت و دوام باالی محصوالت ــ است. از آنجا که توجه بيش از حد به 
اين بُعد موجب غفلت از ساير ابعاد شده و همچنين، شاخص هايی همچون دانش، مهارت، 
از اهميت  تخصص و شايستگی فرش بافان، تجربه استادکاران ماهر و جوانان تحصيلکرده، 
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زمينه  در  يکديگر  کنار  در  عامل  سه  اين  همراهی  گفت  می توان  است،  برخوردار  بااليی 
ارائه محصوالتی مرغوب تر و درنتيجه کسب مزيت رقابتی  به  بافت فرش،  طراحی نقش و 

باالتر خواهد انجاميد.
گفت  می توان  ارائه شده،  تحليل های  و  تجزيه  به  توجه  با  نيز  رابطه ای  سرمايه  مورد  در 
»تمرکز گسترده بر تحقيقات بازاريابي براي شناسايي هرچه بيش تر نيازها و سالئق مشتريان 
بازار(  )توسعه  آن ها«  نيازهای  با  مطابق  محصوالتی  »توليد  و  جغرافيايي«  منطقه  هر  در 
راهکارهايی برای بهبود رابطه با مشتريان و افزايش وفاداری و رضايت شان می باشد. همچنين 
برای افزايش توان رقابت با رقبای اينترنتی، پيشنهاد می شود گسترش فعاليت هاي بازاريابي، 
بازار و رسوخ در آن  استراتژی های توسعه  اينترنتي در زمره  بازاريابي  تبليغات و تحقيقات 

قرار گيرند.
سرمايه سازمانی عامل ديگری است که بر مزيت رقابتی صنعت فرش تأثيرگذار است. 
فناوري هاي اطالعاتي  از  استفاده  بدون شک »کمبود شبکه های اطالعاتی تجاری« و »عدم 
بازارهای  در  رسوخ  و  توسعه  در  ناکامی  عوامل  مهم ترين  از  تبليغات«  و  بازاريابي  براي 
بين المللی است. از اين رو، پيشنهادهايی همچون »بهره گيری آسان و ارزان از تکنولوژی های 
جديد در توليد فرش« و »به کارگيری فناوري هاي اطالعاتي براي بازاريابي و تبليغات« که از 
جمله استراتژی های رسوخ در بازار محسوب می شود را می توان برای بهبود وضعيت سرمايه 

سازمانی ارائه داد. 
اينترنت روش کم هزينه اي براي توليدکننده جهت برقراري ارتباط مستقيم با مصرف کننده 
ايجاد مي کند. سازمان ها و نهادهای مرتبط با صنعت فرش با استفاده از اينترنت و رجوع به 
نظر  از  مختلف  مشتريان  ساليق  و  نيازها  با  مطابق  فرش هايی  مي توانند  داده هايشان  پايگاه 
نقش، رنگ، اندازه و... طراحی کرده و در اختيار آن ها قرار دهند. اينترنت به دليل کاربرد 

خاصي که دارد سبب تغيير مدل ارتباطات بازاريابي شده است. 
اينترنت از يک سو اطالعات گسترده اي درمورد فرش دستبافت ايران به خريداران عرضه 
از سوی ديگر مي تواند  ايجاد مزيت رقابتي در هزينه جست وجو می شود. و  کرده و سبب 
به عنوان ابزاري براي ارائه محصوالت جديد و مشابه مانند گليم و جاجيم بوده و با جمع آوري 

سريع اطالعات الزم، طراحي بهتر و استفاده از طرح ها و نقش های نوين را تحقق بخشد.
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همان گونه که مالحظه می شود، مشکل اصلی صنعت فرش ايران، زيبايی، دوام و کيفيت 
پايين، قيمت باال و عدم وجود مزايای رقابتی برای رقابت با صادرکنندگان بين المللی نيست، 
بازاريابی،  نوين  فنون  و  تبليغات  حوزه های  در  ضعف  صنعت،  اين  معضالت  عمده  بلکه 
تفکر  بر  تکيه  مجموع،  در  و  آن ها  به روزساختن  بازاريابی،  تحقيقات  بين الملل،  بازرگانی 
منحصربه فرد  نقش های  و  طرح ها  به  ِصرف  توجه  است.  ورودی  منابع  به  اکتفا  و  سنتی 
ايرانی، دانش ، مهارت و تخصص بافندگان، تجربه استادکاران و تنوع توليد و...، مسئوالن و 
دست اندرکاران را از به کارگيری فناوری های نوينی همچون تجارت الکترونيکی، بازاريابی 
فناوری های  به کارگيری  بهتر،  عبارت  است.به  ساخته  غافل  بين الملل  بازرگانی  و  اينترنتی 
نوين اطالعات و آشناسازی تجار با اين فنون می تواند بر کسب مزيت رقابتی صنعت فرش 
بازاريابی،  گسترده  تحقيقات  بنابراين،  باشد.  داشته  قابل مالحظه ای  تأثير  کشور  دستبافت 
بازاريابی  فنون  با  تجار  بازارهای هدف، آشناسازی  مشتريان  نيازهای  و  شناسايی خواسته ها 
اينترنتی، تجارت الکترونيکی و بازرگانی بين الملل، تحقيقات بازاريابی و در مجموع توسعه 
و  کرده  باز  صنعت  اين  جديد  مشکالت  از  گره  می تواند  بازاريابی  و  تبليغات  همه جانبه 
موجبات صعود مجدد ايران به رأس جدول برترين صادرکنندگان فرش در سرتاسر جهان 

را فراهم سازد.
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