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چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت شركتهای توليدی در صنعت كفپوش لمينيت از بعد رقابتپذیری

با استفاده از آزمونهای ناپارامتری است .جامعه آماری این تحقيق خبرگان و افراد مطلع در دو حوزه رقابتپذیری و ساختار صنعت
كفپوش لمينيت ،مدیران در شركتهای توليدكننده و واردكننده این محصول و مشتریان عمده كفپوش لمينيت بودند روش نمونهگيری،
بهصورت تصادفی طبقهبندیشده ،میباشد .برای تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است .برای تعيين شاخصهای تأثيرگذار
ضمن مطالعه منابع موجود و استفاده از مدل پورتر ،بهعنوان مدل پایه بعد از انجام مطالعات الزم و تحليل عاملی ،الگوی مفهومی تحقيق
در قالب سه معيار اصلی شامل عوامل محيطی ،عوامل درونسازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراكی و  9زیر معيار طراحی شد .پس از
انجام مطالعات الزم ،تنظيم پرسشنامه محقق ساخت و تحليل عاملی دادهها ،الگوی مفهومی تحقيق طراحی و با انجام یک تحقيق ميدانی
و تحليل نتایج با استفاده از آزمون t-استيودنت و آزمون فریدمن ارتباط بين رقابتپذیری كفپوش لمينيت با سه عامل و  9زیر شاخص
بررسی قرار گرفتند .پایایی دادههای بهدستآمده با روش آلفای كرون باخ مورد تائيد قرار گرفت .ميانگين كليه شاخصهای مورد بررسی
بر اساس نتایج آمار توصيفی در حد متوسط ارزیابی شدند بر اساس نتایج آزمون  ،tعوامل محيطی ،عوامل درونسازمانی و عوامل ایجاد
ارزش ادراكی نقشی بيشتر از حد متوسط بر رقابتپذیری در صنعت كفپوش لمينيت دارند .همچنين بر اساس آزمون فریدمن اولویتبندی
شاخصها به ترتيب عامل محيطی ،عامل ایجاد ارزش ادراكی و عامل درونسازمانی به دست آمد .تحریمهای كشورهای بيگانه و
سياستهای داخلی كشور دو جزء اصلی عامل محيطی هستند.
واژههای کلیدی :رقابتپذیری ،كفپوش لمينيت ،صنعت ،آزمونهای ناپارامتری.

مقدمه

دنيا تلقی میشود )(Webster, and Shurchuluu, 2002

رقابتپذیر بودن در اقتصاد جهانی به معنای امکان به
دست آوردن موقعيت مناسب و پایدار دربازارهای بينالمللی
است .رقابتپذیری موضوعی مهم در بين سياستگذاران
سطوح مختلف (كشور ،صنعت و شركت) در بخشهای مختلف

یک صنعت زمانی میتواند رقابتپذیر بوده و نسبت به صنایع
رقيب در بازارهای رقابتی ارزش بيشتری ایجاد نماید كه از
هماهنگی خوبی با عوامل محيط ملی برخوردار بوده و از
تعادل مناسبی در بين نيروهای ساختار داخلی خود بهرهمند
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باشد ).(Dess et al., 2013

بازار كفپوشهای چوبی از نظر اقتصادی مهـم و
اميدواركننده است اما ازآنجاكه توليدكنندگان و مواد اوليه
بسيار متنـوعی را در برمـیگيـرد ،بسيار رقابتی است
) .(Roos and Hugosson, 2008صنعت كفپوش لمينيت
یکی از صنایع وابسته به دكوراسيون و مبلمان بوده كه با شتاب
قابلتوجهی در حال رشد و توسعه است براساس آمارهای
منتشره ساليانه انجمن توليدكنندگان كفپوش لمينيت اروپا
( )European Producers of Laminate flooringكه در
ژانویه سال  2019ميالدی منتشر شد ،فروش كل جهانی
كفپوش لمينيت بر اساس اعالم شركتهای عضو در سال
 2018ميالدی  455ميليون مترمربع بوده است .بر اساس این
آمار كشورهای اروپای غربی با  ،%49كشورهای اروپای
شرقی با  ،%28كشورهای آمریکای شمالی با  ،%10كشورهای
آسيایی با  ،%7كشورهای آمریکای التين با  %4و سایر
كشورها  %2ميزان كل فروش كفپوش لمينيت در سال 2018
به خود اختصاص دادهاند ) .(EPLF, 2019بر اساس مصاحبه
شفاهی با مجریان مرتبط با توليد این محصول در ایران ،در
حال حاضر بيش از ده شركت فعال در زمينه توليد كفپوش
لمينيت فعاليت دارند و پنج خط توليد دیگر نيز در حال مونتاژ
و راهاندازی هستند كه ظرفيت توليد این خطوط در حدود 20
ميليون مترمربع در سال میباشد.
كفپوش لمينيت كه در دسته صفحات روكشدار قرار
میگيرد ،در سال  1995در اتریش متولد و به فعاالن صنعت
چوب و طرفداران مواد طبيعی معرفی و عرضه شد.
ویژگیهایی مانند سهولت نصب ،رنگبندیهای متنوع ،طول
عمر باال ،نگهداری آسان و از همه مهمتر نداشتن هزینه
نگهداری ،جابجایی و تعویض آسان كفپوشهای لمينيت
سبب شده است یکی از پرمصرفترین مصالح برای كف سازی
فضاهای مختلف باشد كه توسط معماران ،طراحان داخلی و
قشرهای مختلف مورد استفاده قرار میگيرد .لمينيت مانند
پاركت بهطور مستقيم از چوب درختان ساخته نمیشود؛ بلکه
محصولی چندالیه با روكشهای مصنوعی بوده كه با توجه به
شباهت سطح آن به چوب طبيعی و بعضی اوقات به سنگ در

مدل رقابتپذیری برای صنعت...

طرحهای مختلف و با سطوح مقاوم به سایش موجود است
) .(EPLF, 2019الیه داخلی كفپوش لمينيت معموالً از كاغذ
آرایشی آغشته به رزین مالمين با الیه ضدسایش اكسيد
آلومينيوم پرس شده بر روی اوراق فشرده چوبی بهویژه تخته
فيبر با دانسيته باال ،تشکيل میشود ).(EPLF, 2019
بهطوركلی بعد از پاركتهای توليد شده از چوب درختان
پهنبرگ ،كفپوشهای لمينيتی ،پوششی مناسب برای كف
منازل مسکونی ،اداری و تجاری است .عمر مفيد آن در
مکانهای پر رفتوآمد مانند ادارات و شركتها ،آموزشگاهها
و اماكن ورزشی بيش از چندین سال است و مقاومت بسيار
باالیی در برابر انواع نيروها و تنشهای فيزیکی و مکانيکی
دارد ).(EPLF, 2019
این محصول در قياس با كفپوشهای سنگی و سراميکی
به دليل زیبایی ،مقاومتهای مکانيکی و ویژگیهایی همچون
مقاومت در برابر هدایت گرما ،هدایت صوتی و هدایت
الکتریکی در ساختمانسازی و معماری داخلی از آن استفاده
میشود .كفپوشهای لمينيت معموالً مستطيل شکل هستند و
ابعادی در حدود عرض بين  14تا  25سانتيمتر و طولی بين
 120تا  140سانتيمتر دارند .ضخامت كفپوشهای لمينيتی
معموالً  10 ،8 ،7و  12ميلیمتر است .در برخی موارد امکان
توليد كفپوشهای لمينيت با طول بيشتر از  2متر هم وجود
دارد .كفپوشهای لمينيت بهطور معمول دارای عرض 20
سانتيمتر ،طول  120سانتيمتر و ضخامت  8و  12ميلیمتر
است (.)Khanmohammadi, 2017
 Rahmanisereshtو  ،)2011( Safaeianدر ارائه مدل
پویای رقابتپذیری صنایع توليدی در ایران با بررسی 23
شاخه فعاليت صنعتی طی سالهای  1373تا  1386اعالم
كردند كه نقش متغير "اندازه صنعت"در رقابتپذیری صنایع
توليدی ایران بيشتر از سایر عوامل است؛ درحالیكه نيروی
انسانی و قابليتهای آن ،در حوزه رقابتپذیری و عملکرد
صادراتی در بازه زمانی مورد مطالعه بسيار ضعيف ارزیابی
میگردد Mehregan .و همکاران ( )2008پژوهشی با عنوان
طراحی مدلی برای بررسی رقابتپذیری در سطح بنگاه با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختار یافته (مطالعه موردی:
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شركت ملی صنایع پتروشيمی ایران) انجام داده اند .هدف از
انجام این تحقيق ارائه مدلی برای بررسی و اندازه گيری
رقابتپذیری یا توان رقابتی بنگاه است .بر اساس این رویکرد
مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان ،موقعيت بنگاه
در بازار و توان خالقيت و نوآوری توسعه داده شد .طبق نتایج
كسب شده از این كار در تحقيقاتی مشخص شد كه توان رقابتی
شركت صنایع پتروشيمی ایران بيش از هر چيز وابسته به منابع
است ).(Mehregan et al., 2008
 Hanو همکاران ( )2008پژوهشی با عنوان رقابتپذیری
جهانی صنعت مبلمان چوبی چينی انجام داده اند .با توجه به
اینکه در دو دهه گذشته صنعت مبلمان چوبی چين شاهد رشد
سریع بوده است ،ازاینرو چين پيشرو صادرات مبلمان چوبی
شده است .ارزیابی وضعيت موجود و رقابت در صنعت مبلمان
چوبی چين در این شرایط بهشدت رقابتی جهانی و همچنين
تغييرات و چالشهایی كه چين در رقابت با دیگر كشورهای
تجاری اصلی مواجه خواهد شد ،حياتی است .بر اساس
شاخص مزیت نسبی( )RCAمیتوان نتيجه گرفت كه چين
تجربه انتقال از عدم مزیت نسبی به مزیت نسبی باال را در
طول یک مدت زمان مشخص داشته است و در این صنعت
پرقدرت موضع قوی خود را حفظ كرده است؛ اما هنوز رقبای
سنتی قدرتمندی مانند ایتاليا و آلمان در رابطه با كيفيت و
قيمت وجود دارد .عالوه بر این ،چين در حال حاضر با شرایط
اقتصادی ناخوشایند مانند افزایش هزینهها ،كاهش تقاضای
بينالمللی ،شکاف فنّاوری و افزایش موانع تجاری مواجه
است .دولت ،انجمنهای صنعتی و شركتها باید بهطور كامل
اقدامات ابتکاری را برای ارتقاء شركتهای چينی انجام دهند
و زمينه انتقال آنها را از توليدكنندگان اصلی تجهيزات به
توليدكنندگان اصلی طراحی و برند سازی تبدیل كنندGazo .
و  )2005( Quesadaراهبردهای رقابتی توليدكنندگان مبلمان
در كشورهای مختلف آسيایی را بررسی كرده و دالیل اصلی
موفقيت صنعت مبلمان چين را هزینههای پایين نيروی انسانی،
بازاریابی قوی ،حمایتهای دولتی ،خوشههای صنعتی مبلمان،
تنوع و نوآوری در طراحی و دسترسی آسان به مواد خام
گزارش نمود Gokay .و همکاران ( )2007طی تحقيقی با
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طراحی پرسشنامهای درباره وضعيت توليدكنندگان مبل و
كابينت در كشور تركيه بيان نمودند كه یکی از دغدغههای
اصلی این صنایع ،هزینه گزاف خرید مواد اوليه با كيفيت،
موجودی ناكافی مواد با كيفيت ،هزینههای باالی توليد
محصوالت و درنتيجه معضل بازاریابی چنين محصوالت گران
است كه سبب میگردد در مقابل محصوالت مشابه خارجی
قـدرت رقــابتپــذیری خـود را از دسـت دهــند
(.(Gokay et al., 2007
در مطالعه مزیت نسبی صادرات فراوردههای چوبی كشور
مالزی در بازارهای اروپا طی سالهای ،1999-2006
محققين اعالم كردند كه داشتن منابع فراوان ،ارتباطات ،فناوری
و هزینه توليد از مهمترین عوامل تأثيرگذار بر مزیت نسبی
صادراتی برای كشور مالزی در بازار اروپا بوده است
) .(Nooraini et al., 2010بهعالوه بررسی بازار صادراتی
فراوردههای جنگلی نيوزلند در بازه زمانی 1996-2005
نشان داد كه مزیت نسبی نيوزیلند در محصوالت كم ارزش
جنگـلی كاهش یافته است اما مزیت نسبی محصوالت با
ارزش بـاال در بـخـش جنـگل افـزایش یـافتـه اسـت
) Amirnejad .(Gonuguntla, 2007و  )2013( Alipourبا
استفاده از شاخصهای مزیت نسبی به بررسی بازار صادراتی
فراوردههای جنگلی ایران برای بازه زمانی 1970-2009
پرداختند .نتایج كاربرد شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده
و آشکار شده متقارن نشان داد كه كشور ایران در صادرات
این فراوردهها فاقد مزیت نسبی است .همچنين ،با بررسی
شاخص ثبات عملکرد صادراتی مشخص شد كه روند حركت
تجاری كشور در زمينه صادرات فراوردههای جنگلی دچار
نوسانهای عدیده همراه با رشد كاهشی و منفی است.
درنهایت ،برای افزایش صادرات این فراوردهها و برخورداری
از مزیت نسبی صادراتی ،پيشنهاد شد چشماندازهای از پيش
تعيين شده تجاری مانند شناسایی بازارهای هدف صادراتی
این فراوردهها ،مورد بررسی قرار گيرد .همچنين ،برای افزایش
صـادرات جنگلی از طریق افزایش توليدات ،واگذاری
بيشازپيش منابع جنگلی به بهرهبردارهای خصوصی پيشنهاد
شد.
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پژوهشگران در تجزیهوتحليل رقابتپذیری فراوردههای
صنعت چوب در جمهوری مقدونيه طی سالهای  1993تا
 2006بر اساس مدل رقابتپذیری پورتر اعالم كردند كه
قدرت اصلی رقابتپذیری برای صنایعی است كه از شرایط
مطلوب ،مانند نيروی كار ارزان ،هزینه انرژی پایين ،محل
جغرافيایی مناسب و زیرساختهای حملونقل نسبتاً مناسب
برخوردار هستند .بهطوریكه نقاط ضعف ،عدم وجود
زیرساخت سرمایهگذاری ،راهبرد نامناسب مدیریت،
ماشينآالت قدیمی ،بهرهوری پایين و محصوالت با ارزش
افزوده كم میباشد .برای دستيابی به نتایج بهتر ،سازماندهی
با روشهای مناسبتر و سرمایهگذاری در فنّاوری مدرن و
منابع انسانی ضروری است).(Savic et al., 2011
بررسی رقابتپذیری صنایع تبدیلی چوب در جمهوری
صربستان در سالهای  1995تا  2015مشخص كرد كه صنایع
تبدیلی چوب صربستان از مزیت رقابتی در بازارهای داخلی
و بينالمللی برخوردار بوده است و سهم این شاخه در توازن
تجارت ملی و رشد اقتصادی و نيز در توازن اقتصادی
بينالمللی مثبت ارزیابی میشود تواناییهای این بخش از
صنعت برای ایجاد مازاد توازن تجارت داخلی كاهشیافته ولی
ماهيت صنایع تبدیلی چوب از نظر ملی و رقابتی دارای
تخصصپذیری كمتری است .ضعف رقابتپذیری صنعت
تبدیلی چوب در صربستان در توليد محصوالت پيچيده و با
ارزش افزوده باال نيست بلکه در این حقيقت است كه
رقـابتپذیری بـه شـدت وابستـه بـه قيمــت مـیبـاشد
).(Milicevic et al., 2017
دنيای امروز و ضرورت توسعه صادرات برای كشوری
مانند ایران ،نيازمند مطالعه در مورد رقابتپذیری بهویژه در
عرصه صنایع توليدی است .از سالهای دور ،گامهایی برای
توسعه صنعت برداشته شده كه عمدتاً به دليل اتکا به
درآمدهای نفتی ،این تالشها بینتيجه مانده و منجر به رشد
توليدات صنعتی نشده است ،در عوض ،بازارهای داخل از
انواع كاالهای وارداتی اشباع و جانشين توليدات صنایعی شد
كـه در بـرنـامـههـای پيشـين ایجـاد شـده بـودنـد و
تـوانـایی رقـابـت را در عـرصـه بيـنالمـللی نـداشـتند
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( .)Hashemian Esfehani, 2005صنعت چوب و
فراوردههای چوبی در ایران با توليد نسبتاً ناچيز و ضایعات
قابلتوجه و درعينحال توليد محصوالتی با كيفيت باال
مشخص میشود .این بخش با موانع زیادی برای توسعه روبرو
است .كمبود سرمایه و فناوری ،وابستگی بيشازحد به تعداد
محدودی از گونهها ،ساختار صنعتی سازمان نيافته و
محدودیتهای قانونی ،رشد صنعت را محدود كرده است
( .)Sotoudeh Foumani et al., 2016صنایع مختلف
محصوالت چوبی در ایران با چالشهای عمدهای مانند كمبود
مواد اوليه ،عدم نوسازی خطوط توليد قدیمی ،هزینههای
باالی توليد ،عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری و
 ...روبرو هستند .وجود چنين مشکالتی در كنار عدم وجود
حمایت جدی دولت و سياستگذاران صنعتی باعث میشود
كه این صنایع برای ورود به بازارهای جهانی و رقابت با دیگر
صادركنندگان منطقه با مشکالت زیادی روبرو شوند .در
سالهای آینده ،ایران نيازمند توجه بيشتر به توسعه صنایع
چوبی باهدف ورود به بازارهای جهانی است؛ بنابراین،
شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت محصوالت مختلف در این
صنعت ،ازجمله كفپوش چوبی لمينيت ،بسيار مهم است.
هدف از این پژوهش ارائه مدل رقابتپذیری ،شاخصهای
اصلی و زیر شاخصهای تأثيرگذار برای صنعت كفپوش
لمينيت با اندیشه گسترش بازارهای صادراتی میباشد.

مواد و روشها
با توجه به ادبيات پژوهشی و همچنين برای تدوین
فرضيات تحقيق ،هر پژوهشگر به مدلی مفهومی نيازمند است
تا براساس آن ضمن شناسایی متغيرهای فرضيات ،روابط بين
این متغيرها و تعاریف مفهومی و عملياتی آنها را تبيين نماید.
بر این اساس ،چارچوب مدل مفهومی این مطالعه در شکل 1
ترسيم شد .در این مدل ،هر یک از متغيرهای مکنون(نهفته)
دارای چندین سازه هستند ،برای نمونه ،عوامل محيطی با
سازههای محيط خرد ،ملی و كالن مشخص شده است كه برای
هریک از سازهها نيز تعدادی سؤاالت طراحی شده است.

181

فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران ،جلد  ،37شماره 2

عوامل درونسازمانی بر اساس سازههای سه گانه عوامل
مبتنی بر منابع ،عوامل مبتنی بر بازار و عوامل مبتنی بردانش
و همچنين عوامل ایجاد ارزش ادراكی از طریق سازههای
چهارگانه ارزش ادراكی درونی ،ارزش ادراكی رقبا ،ارزش
ادراكی مشتریان و ارزش ادراكی بازار متمایز شدهاند كه بدین
وسيله فرضيههای تحقيق بررسی شد.
این پژوهش از نظر فرایند اجرا ،تركيبی ،از نظر هدف
توصيفی-پيمایشی و از نظر نتایج پژوهش ،از نوع تحقيق
كاربردی است كه بهصورت مقطعی در بازه زمانی سال
 1398-1399انجام شد .مدل مورداستفاده در این پژوهش،
در سطح بنگاه است ،بنابراین شركت مورد مطالعه ،شركت
ماهسان صنعت (گروه صنعتی آیدا) واقع در منطقه صنعتی
ماهدشت كرج میباشد .این شركت كه از سال  1385شروع

کالن -بین المللی
Macro-International
خرد  -ملی

به فعاليت كرد .دارای محصوالتی از قبيل پروفيلهای ،MDF
صفحات كابينت ،اوراق فشرده چوبی با روكش مالمينه و انواع
كفپوش لمينيت با ظرفيت اسمی  47هزار و  800تن در سال
بوده است .با توجه به مشکالت اقتصادی متعدد كشور در سال
گذشته از قبيل باال رفتن قيمت ارز و تأمين ماده اوليه و،...
كليه خطوط توليدی كفپوش به گروه صنعتی باران تجارت
پاسارگاد واگذار شد .در حال حاضر ظرفيت اسمی این
مجموعه توليدی در زمينه توليد اوراق فشرده چوبی با روكش
پیویسی ،CPL ،HPL ،روكش طبيعی چوب حدود 16
ميليون مترمربع ،در بخش اوراق فشرده چوبی با روكش
مالمينه حدود  5ميليون مترمربع در سال و پاركت لمينيت 20
هزار تن در سال است.

عوامل محیطی
Enviromental Factors

Micro-National

عملکرد بنگاه در قبال بازار

نگرش مبتنی بر منابع

Firm Performance against
the Market

Resource-based Approach

نگرش مبتنی بر بازار
Market-based Approach

عوامل درون سازمانی
Intera-Organizational
Factors

رقابت پذیری
Competitiveness

نگرش مبتنی بر دانش

عملکرد درونی بنگاه
Internal Performance of
Firm

عملکرد بنگاه در قبال مشتری

Knowledge-based Approach

Firm Performance towards
the customers

Internal Perceptual Value

عملکرد بنگاه در قبال رقبا
Firm Performance against
Competitors

ارزش ادراکی درونی
ارزش ادراکی رقبا
Perceptual Value of Competitors

عوامل ایجاد ارزش ادراکی
Factors Creating
Perceptual Value

ارزش ادراکی مشتریان
Perceptual Value of Customers

ارزش ادراکی بازار
Market Perceptual Value

شکل  - 1مدل پیشنهادی تحقیق
Figure 1. Proposed Conceptual Model
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این پژوهش در دو مرحلهی كلی انجام شد :در مرحلهی
اول عوامل اصلی و مؤلفههای تحقيق از طریق مرور ادبيات
شناسایی شده و مدل مفهومی آن شکل گرفت .در مرحلهی
دوم دادههای مربوط به متغيرهای مدل مفهومی جمعآوری و
از طریق روش كيفی آزمونهای نا پارامتریک تحليل شدند.
برای بررسی رقابتپذیری كفپوش لمينيت در سطح بنگاه،
مدل شکل  ،1بهعنوان مدل پایه پژوهش كه دربرگيرنده سه
معيار اصلی شامل عوامل محيطی ،عوامل درونسازمانی و
عوامل ایجاد ارزش ادراكی و نه زیر معيار است با تدوین یک
چارچوب مفهومی برای تحقيق كه برای بررسی ميزان تأثير
«عوامل محيطی ،عوامل درونسازمانی و عوامل ایجاد ارزش
ادراكی» بر «رقابتپذیری» در سطح بنگاه توليدكننده
كفپوش لمينيت ،توسعه داده شده است تا همه اهداف در قالب
این چارچوب بررسی شود.
جامعه آماری این تحقيق خبرگان و افراد مطلع در دو
حوزه رقابتپذیری و ساختار صنعت كفپوش لمينيت ،مدیران
و كارشناسان آگاه در شركتهای ماهسان صنعت و باران
تجارت پاسارگاد ،متخصصان و صاحبنظران در حوزه
سياستگذاری صنعتی و بازرگانی كشور و درنهایت مشتریان
عمده كفپوش لمينيت بودند .در این تحقيق برای گردآوری
اطالعات برحسب نياز از روشهای میدانی و كتابخانهای
استفاده شد .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه بود كه
با بهرهگيری از نظر استادان و كارشناسان خبره بر اساس
مقياس پنجگانه ليکرت )  (Likret Scaleانجام شد .روش
نمونهگيری ،طبقهبندیشده و برای تعيين حجم نمونه در تحقيق
از فرمول كوكران ) (Cochranاستفاده شد .تعداد جامعه آماری
این تحقيق با توجه به نظر انجمن صنفی  200نفر اعالم شد
ولی با توجه به فرمول كوكران حجم نمونه  132نفر محاسبه
شد و بعد پرسشنامهها ميان جامعه مذكور توزیع شد و
اطالعات جمعآوریشده توسط تحليل عاملی مورد
تجزیهوتحليل قرار گرفت (جدول  .)1برای سنجش پایایی و
روایی دادهها از روش سازگاری درونی با آزمون آلفای كرون
باخ و روایی محتوایی و نيز برای تحليل ساختار درونی

مدل رقابتپذیری برای صنعت...

پرسشنامه و كشف عوامل تشکيلدهنده هر سازه یا متغير
مکنون ،از ابزار تحليل عاملی تأیيدی (Confirmatory
)) Factror Analysis (CFAاستفاده شد .برای تحليل دادهها
از آزمونهای ناپارامتری با نرمافزار  SPSSاستفاده شد .سپس
با استفاده از آزمون  t-استيودنت ارتباط بين سه شاخص اصلی
و مؤثر در رقابتپذیری صنعت كفپوش لمينيت و نه زیرمعيار
بررسی شد و بعد با استفاده از روش آزمون ناپارامتری فریدمن
به اولویتبندی اهميت فاكتورهای مؤثر در رقابتپذیری
صنعت كفپوش ليمنيت پرداخته شد .آزمونهای ناپارامتری
شامل آزمونهایی میشود كه برای متغيرهای كمی غير نرمال،
رتبهای و اسمی بهكار میرود و پيش فرضی را در مورد توزیع
زیربنایی دادهها در نظر نمیگيرد .روشهای ناپارامتری برای
انواع مقياسهای متغيرها قابل بهكارگيری است و از سوی
دیگر مالک استفاده از این آزمونها حجم نمونه نيست بلکه
پيشفرضهای زیربنایی برای انتخاب آزمون تعيينكننده
هستند .بهعبارتدیگر ،اگر حجم نمونه كوچک باشد ولی
توزیع دادهها برای یک متغير كمی نرمال باشد ،بازهم میتوان
از آزمونهای ناپارامتری برای بررسی رابطه یا اختالف استفاده
كرد ).(Asghari Jafarabadi & Mohammadi, 2013
برای بررسی ویژگیهای جمعيتشناختی ،از روشهای
آمار توصيفی شامل توزیع فراوانی ،ميانگين ،انحراف معيار و
برای شناسایی عوامل مؤثر از روشهای آمار استنباطی شامل
آزمون ميانگين تکنمونهای و برای رتبهبندی عوامل از آزمون
فریدمن استفاده شد .برای این منظور الزم است در ابتدا به
بررسی توزیع دادههای تحقيق پرداخت ،سپس برای نيل به این
مقصود از آزمون نرمالسازی كلموگروف -اسميرنوف استفاده
شد .اگر سطح معنیداری برای كليه متغيرهای مستقل و وابسته
بزرگتر از سطح آزمون ( )0/05باشد توزیع دادهها نرمال
است .درصورتیكه داده نرمال نباشند میتوان با استفاده از
تبدیالت كاكس  -باكس دادهها را نرمال كرد.

نتایج
ویژگیهای جمعيتشناسی جامعه آماری و پاسخدهندگان
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برای انجام این تحقيق بهطور خالصه در جدول  1نشان
دادهشده است .ميانگين شاخصهای مورد بررسی ،در حد
متوسط طيف پنجگانه ليکرت ،یعنی عدد سه است ،ازاینرو
وضعيت مطلوب بودن این شاخصها در حد متوسط ارزیابی
شد .مقادیر كمينه و بيشينه و همچنين انحراف معيار نشان از
عدم وجود دادهای دورافتاده یا دادهای پرت دارد .بهطوریكه
با استفاده از دادههای بهدست آمده از  132پرسشنامه و به
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كمک نرمافزار آماری  ،SPSSميزان اعتبار (پایایی) با روش
آلفای كرون باخ محاسبه شد كه برای عوامل محيطی ،0/776
عوامل درونسازمانی  0/864و برای عوامل ایجاد ارزش
ادراكی  0/793بهدستآمده آمد كه این عدد نشاندهنده
سازگاری درونی مناسب است ،زیرا بيشتر از  0/7است ،به
عبارتدیگر پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان
Table 1. Demographic characteristics of the respondents

درصد

مشاهدات

مشخصات

Percentage

Number of

Specifications

9.1

12

2.3

3

10.6

14

47

62

25.8

34

14.4

19

11.4

15

< 300 million

78

103

300 to 600 million

10.6
28

14
37

>600 million

49.2
12.1

65
16

10.6
100

14
132

جنسیت

90.9

120

مرد
Male
زن
Female
دیپلم

Gender

Respondents

High school diploma

کارشناسی
Bachelor’s degree

تحصیالت

Associate’s degree

Education

فوقدیپلم

کارشناسی ارشد
Master’s degree

دکترا

40 to 50
>50

کل

سن

)Age (years

30 to 40

Annual Income

درآمد سالیانه
(ریال)

< 30

)(Rials

PhD
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از آزمونهای آماری به بررسی فرضيات پژوهش پرداخته
شده است .یادآوری میشود كه قبل از بررسی فرضيات ،ابتدا
مجموعهای از آزمونها بهعنوان پيشپردازش بر روی دادهها
انجام گردید ،سپس عمليات اجرای آزمون فرضيات انجام شد.
این پيشپردازشها شامل موارد زیر میباشد ،آلفای كرون باخ
برای تمام متغيرهای این شاخص دارای مقداری بزرگتر از
 0/7و معتبر بود .در مورد دادههای گمشده یا مقادیر بیپاسخ
از جایگزینی مقدار ميانه استفاده شد .با توجه به رعایت دقت
در ورود دادهها ،داده پرت مشاهده نشده است و شاخص كمينه
و بيشينه در هر متغير گویای این مطلب است .آزمون نرمال
بودن دادههای كمی با شاخصهای كشيدگی و چولگی ارزیابی
شد .بر این اساس اگر شاخص كشيدگی در دامنه ()-5 ،5
باشد و شاخص چولگی در دامنه ( )-3 ،3باشد و این دو شرط
بهطور همزمان برقرار باشد؛ متغيرها از توزیع نرمال انحراف
معناداری ندارند و امکان استفاده از روشهای پارامتری وجود
دارد (جدول .)3

با توجه به مقدار شاخص كرویت امکان استفاده از تحليل
عاملی وجود دارد ،زیرا اگر مقدار شاخص كرویت كمتر از
 0/5باشد دادهها برای تحليل عامل مناسب نخواهند بود و اگر
مقدار آن بين  0/5تا  0/69باشد میتوان با احتياط بيشتر به
تحليل عاملی پرداخت؛ اما درصورتیكه مقدار آن بزرگتر از
 0/7باشد همبستگی موجود در دادهها برای تحليل عاملی
مناسب خواهد بود .از سوی دیگر برای اطمينان از مناسب
بودن دادهها برای تحليل عاملی مبنی بر اینکه ماتریس
همبستگیهایی كه پایه تحليل عاملی قرار میگيرد در جامعه
برابر با صفر نيست ،باید از آزمون بارتلت استفاده كرد .برای
آنکه یک مدل عاملی مفيد و دارای معنا باشد ،الزم است كه
متغيرها همبسته باشند ،در غير این صورت دليلی برای تبيين
مدل عاملی وجود ندارد .سطح معناداری آزمون بارتلت
تأیيدكننده مدل تحليل عاملی است.
سطح معناداری آزمون بارتلت تأیيدكننده مدل تحليل
عاملی است .آزمون بارتلت معناداری مدل تحليل عاملی را
تائيد میكند (جدول  .)2در قسمت آمار استنباطی با استفاده

جدول  -2نتایج آزمون  KMOو بارتلت
Table 2. Results of KMO test and Bartlett sphericity

سطح معنیداری

آزمون بارتلت

Sig.

Bartlett’s Test of Sphericity

0.00

66.53

0.5

0.00

188.36

0.727

0.00

150.97

0.767

0.00

849.78

0.936

KMO

عوامل محيطی
Environmental Factors

عوامل درونی سازمانی
Intra-Organizational Factors

عوامل ایجاد ارزش ادراكی
Factors Creating Perceptual Value

كلی
Total
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جدول  -3بررسی وضعیت انطباق متغیرها و گویهها بر توزیع نرمال
Table 3. Investigation of the adaptation status of variables and items to the normal distribution

نتيجه

چولگی

كشيدگی

متغيرها

نتيجه

چولگی

كشيدگی

متغيرها

Result

Skewness
in statistic

Stretching

variables

Result

Skewness
in statistics

Stretching

variables

نرمال است

0.07

-0.35

نگرش مبتنی بر بازار

نرمال است

-1.32

2.47

رقابتپذیری

Market-based
Approach

It is normal

نگرش مبتنی بر دانش

نرمال است

Knowledge-based
Approach

It is normal

ارزش ادراكی درونی

نرمال است

Internal Perceptual
Value

It is normal

ارزش ادراكی رقبا

نرمال است

Perceptual Value
of Competitors

It is normal

ارزش ادراكی مشتری

نرمال است

Perceptual Value
of Customers

It is normal

ارزش ادراكی بازار

نرمال است

Market Perceptual
Value

It is normal

It is normal
-0.007

نرمال است

-0.47

It is normal
-0.7

نرمال است

0.40

It is normal
-0.43

نرمال است

-0.28

It is normal
-0.48

نرمال است

-0.40

It is normal
0.07

نرمال است

-0.81

It is normal

نرمال است

Competitiveness
-0.5

-0.05

عوامل محيطی
Environmental Factors

0.01

-0.9

عوامل درونسازمانی
Intra-Organizational
Factors

-0.6

-0.53

عوامل ایجاد ارزش ادراكی
Factors Creating
Perceptual Value

-0.34

-0.19

كالن – بينالمللی
Macro-International

-0.65

0.29

خرد – ملی
Micro-National

0.04

-0.51

It is normal

نگرش مبتنی بر منابع
Resource-based
Approach

جدول  -4بررسی وضعیت انطباق متغیرها بر توزیع نرمال
Table 4. Investigation of the adaptation status of variables to the normal distribution

نرمالسازی

عوامل محيطی

عوامل درونسازمانی

عوامل ایجاد ارزش ادراكی

رقابتپذیری

Normality check

Environmental
Factors
0.783

Intra-Organizational
Factors
0.83

Factors Creating Perceptual
Value
0.38

Competitiveness
0.412

سطح معناداری

0.47

0.68

0.23

0.35

آماره K-S

Sig.

انطباق توزیع متغيرهای تحقيق با منحنی توزیع نرمال با
استفاده از شاخصهای كشيدگی و چولگی انجام شد(جدول
 ،)3در این پژوهش شاخصهای كشيدگی و چولگی در دامنه

استاندارد نرمال قرار دارد ،بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال
بودن این فاكتورها تائيد شد ،به عبارتی متغيرهای پنهان تحقيق
دارای توزیعی منطبق بر توزیع نرمال هستند .پس از بررسی
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عادی یا نرمال بودن كشيدگی و یا چولگی توزیع دادهها ،از
آزمون شاپيرو-ویلک یا آزمون كولموگروف-اسميرنوف
استفاده شد تا از نرمال بودن دادهها اطمينان حاصل گردد.
هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اینکه
توزیع دادهها نرمال است ،در سطح خطای  %5آزمایش شد.
بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر یا مساوی  0/05به دست
آید ،در این صورت دليلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه
داده نرمال است ،وجود نخواهد داشت و توزیع دادهها نرمال
خواهد بود .آزمون نرمالسازی فرضهای آماری بهصورت
زیر تنظيم میشود :H0توزیع دادههای مربوط به هر یک از
متغيرها نرمال است H1:.توزیع دادههای مربوط به هر یک از
متغيرها نرمال نيست.

سطح معناداری آزمون كولموگروف اسميرنوف بزرگتر از
خطای  %5به دست آمد ازاینرو فرض صفر مبنی بر نرمال
بودن توزیع متغيرها رد نمیشود و متغيرها منطبق بر توزیع
نرمال فرض شدند(جدول  .)4با استفاده از آزمون  Tتک
نمونهای به بررسی مقدار ميانگين هر یک از ابعاد عوامل
محيطی ،عوامل درونسازمانی و عوامل ایجاد ارزش ادراكی
بر رقابتپذیری كفپوش لمينيت پرداخته شد .فرض صفر و
فرض مقابل برای اجرای آزمون بهصورت ذیل میباشد ،فرض
صفر :اهميت عامل مورد نظر در حد متوسط و یا كمتر از آن
است .فرض مقابل :اهميت عامل مورد نظر بيشتر از حد
متوسط است.

جدول -5نتایج آزمون  tو فریدمن برای بررسی سازها
Table 5. Indicators T-test & Friedman Test results

فریدمن

tآزمون

سازهها

Friedman

t-test

Indicators

آماره

درجه

سطح

آزادی

معناداری

Df.

Sig.

Amara
Friedman

2

13.49

فریدمن

متوسط

سطح

درجه آزادی

ميانگين

رتبه

معناداری

Df.

Avg

Average
ranking

Sig.

T

2.15

0.00

131

3.7

9.1

1.75

0.00

131

3.54

8.86

2.09

0.00

131

3.72

11.37

0.00

131

4.2

16.33

عوامل محيطی
Environmental Factors

0.001

-

عوامل درونسازمانی
Intra-Organizational
Factors

عوامل ایجاد ارزش ادراكی
Factors Creating
Perceptual Value

رقابتپذیری
Competitiveness
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جدول -6نتایج آزمون  tو فریدمن برای بررسی گویهها
Table 6. Relevant Items T-test & Friedman Test results

فریدمن

 tآزمون

friedman

T - test

درجه

سطح

آماره

متوسط

سطح

درجه آزادی

ميانگين

آزادی

معناداری

فریدمن

رتبه

معناداری

Df.

Avg

Df

Sig

Amare
Firedman

Average
Items

Sig

1

0.32

0.97

2

0.88

0.24

3

0.00

20.62

T

گویهها
Relevant items

1.53

0.00

131

3.73

8.95

1.47

0.00

131

3.67

7.57

1.99

0.00

131

3.54

7.5

1.99

0.00

131

3.54

8.07

2.02

0.00

131

3.57

8.03

2.5

0.00

131

3.74

9.09

2.25

0.00

131

3.52

5.79

2.82

0.00

131

3.95

12.69

2.43

0.00

131

3.67

8.79

0.00

131

4.2

16.3

کالن – بینالمللی
Macro-International

خرد – ملی
Micro-National

نگرش مبتنی بر منابع
Resource-based
Approach

نگرش مبتنی بر بازار
Market-based Approach

نگرش مبتنی بر دانش
Knowledge-based
Approach

ارزش ادراکی درونی
Internal Perceptual
Value

ارزش ادراکی رقبا
Perceptual Value of
Competitors

ارزش ادراکی مشتری
Perceptual Value of
Customers

ارزش ادراکی بازار
Market Perceptual
Value

-

رقابتپذیری
Competitiveness

با توجه به سطح معناداری آزمون  tبرای سازههای عوامل
درونی ،عوامل محيطی و عوامل ایجاد ارزش ادراكی ،مالحظه

میشود كه در ارزیابی برحسب طيف پنجگانه ليکرت دارای
متوسط مقداری بيشتر از  3شده و سطح معناداری برابر
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( )0/00و كمتر از خطای  0/01شده است ،ازاینرو فرض
صفر مبنی بر كمتر بودن اهميت این عوامل بر رقابتپذیری رد
میشود .بهعبارتی عوامل محيطی ،عوامل درونی و عوامل
ایجاد ارزش ادراكی نقشی بيشتر از حد متوسط بر
رقابتپذیری دارد .همچنين آزمون فریدمن برای مقایسه این
سه عامل با آماره فریدمن برابر  13/49و درجه آزادی 2
نشان داد كه بين اهميت نقش این سه عامل از نظر پاسخگویان
تفاوت معنادار وجود دارد ،بهطوریكه اولویتها بهترتيب با
عوامل محيطی با متوسط رتبه  ،2/15عوامل ایجاد ارزش
ادراكی با متوسط رتبه  2/09و درنهایت عوامل درونی سازمان
با متوسط رتبه  1/75است ،زیرا سطح معناداری آزمون دارای
مقدار  0/001شده كه از خطای  %1كوچکتر است (جدول
 .)5همچنين تکتک گویههای مورد استفاده در ارزیابی
سازهها با كمک آزمون  tو فریدمن بررسی شدهاند كه نتایج
گویای این مطلب است كه تمام گویههای كالن-بينالمللی،
خرد-ملی ،نگرش مبتنی بر منابع ،نگرش مبتنی بر بازار،
نگرش مبتنی بر دانش ،ارزش ادراكی درونی ،ارزش ادراكی
رقبا ،ارزش ادراكی مشتری ،ارزش ادراكی بازار و
رقابتپذیری دارای ميانگين بيشتر از حد متوسط طيف
پنجگانه ليکرت برابر عدد سه بوده و تأثيرگذاری این عوامل
بيشتر از حد متوسط است ،زیرا اختالف معنادار بين ميانگين
آنها و مقدار مورد آزمون برابر عدد سه بوده است و سطح
معناداری آزمون بيشتر از  %99است .همچنين رتبهبندی این
عوامل نشان داد كه بين اهميت گویههای مرتبط با عوامل
محيطی تفاوت معنادار وجود ندارد و عوامل محيطی كالن و
خرد داری اهميت یکسان است ،زیرا سطح معناداری آزمون
فریدمن بزرگتر از  %5بوده است .همچنين بين اهميت
گویههای مرتبط با عوامل درونسازمانی تفاوت معنادار وجود
ندارد ،زیرا سطح معناداری آزمون فریدمن بزرگتر از  %5بوده
است؛ بهعبارتی نگرش مبتنی بر بازار ،نگرش مبتنی بر منابع
و نگرش مبتنی بر دانش دارای اهميت یکسانی بودند ولی بين
اهميت گویههای مرتبط با عوامل ایجاد ارزش ادراكی تفاوت
معنادار وجود دارد؛ زیرا سطح معناداری آزمون فریدمن كمتر
از خطای  %1بهدست آمد .بهعبارتی بيشترین اولویت بهترتيب
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با ارزش ادراكی مشتری ،ارزش ادراكی درونی ،ارزش ادراكی
بازار و ارزش ادراكی رقبا گزارش شد (جدول .)6
در مورد عوامل محيطی كالن و خرد نتایج آزمون فریدمن
نشان داد كه آماره فریدمن برابر  0/97با سطح معناداری این
آزمون برابر  0/325بهدست آمد كه از خطای  %5بزرگتر
است ،ازاینرو بين اهميت گویههای مرتبط با عوامل محيطی
تفاوت معناداری وجود ندارد و عوامل محيطی كالن و خرد
دارای اهميت یکسان هستند (جدول .)6
در ارتباط با عوامل درونی سازمان نتایج آزمون فریدمن
نشان داد كه آماره فریدمن برابر  0/24با سطح معناداری برابر
 0/887شده كه از خطای  %5بزرگتر است ،ازاینرو بين
اهميت گویههای مرتبط با عوامل درونی سازمانی تفاوت
معناداری وجود ندارد؛ بهعبارتی نگرش مبتنی بر بازار ،نگرش
مبتنی بر منابع و نگرش مبتنی بر دانش دارای اهميت یکسانی
هستند (جدول .)6
در مورد عوامل ایجاد ارزش ادراكی ،نتایج آزمون فریدمن
نشان داد كه آماره فریدمن با مقدار  20/62و با خطای كمتر
از  %1كه از خطای  %5كوچکتر است ،ازاینرو بين اهميت
گویههای مرتبط با عوامل ایجاد ارزش ادراكی تفاوت
معناداری وجود دارد؛ زیرا سطح معناداری آزمون فریدمن
كمتر از خطای  %1بوده ،بهعبارتی بيشترین اولویت بهترتيب
با ارزش ادراكی مشتری ،ارزش ادراكی درونی ،ارزش ادراكی
بازار و ارزش ادراكی رقباست (جدول .)6
نتایج بررسیها در جدول  5نشان داد كه مقدار ميانگين
برای شاخص رقابتپذیری برابر  4/2شده است كه نسبت به
طيف پنجگانه ليکرت در بازه زیاد تا خيلی زیاد قرار گرفته
است ،ازاینرو این شاخص نشان میدهد كه در ایران از نظر
توان رقابتی در كفپوش المينيت ،شاخص رقابتپذیری در
سطح بنگاه دارای جایگاه مناسب و مطلوبی است ،البته با
كمک آزمون  tبه آزمون فرضيه پرداخته شد .مقدار آماره
آزمون  tبرابر  16/32شد و خطای كمتر از  %1نشان داد كه
اختالف معناداری بين ميانگين مشاهدهشده و مقدار مورد
آزمون ،برابر عدد سه وجود دارد ،بهعبارتی این جایگاه بيشتر
از حد متوسط است و شاخص رقابتپذیری كفپوش المينيت
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در ایران از نظر توان رقابتی در سطح بنگاه دارای جایگاه
میباشد و فرضيه مورد تائيد است.

بحث
در اقتصاد جهانی كه با سرعت باال به سمت جهانی شدن
در حال حركت است ،كشورهایی در بازار جهانی موفق
خواهند بود كه در بازارهای داخلی خود توانسته باشند
رقابتپذیری را تقویت كنند .در حقيقت بنگاههایی كه از یک
سيستم رقابتی قوی داخلی وارد بازار جهانی میشوند به دليل
ارائه كاالهای دارای قيمتهای پایين و كيفيت مناسب كه از
نتایج رقابت است ،در بازارهای جهانی از شانس موفقيت
باالیی برخوردارند ( .)Beheshti et al., 2009نتایج این
تحقيق نشان میدهد كه شركتهای توليدكننده كفپوش
المينيت از بعد رقابتپذیری در سطح بنگاه دارای جایگاه
مطلوبی هستند ،یکی از مهمترین دالیل توجه ویژه به
فناوریهای توليد ،تالش برای بهبود عملکرد و توسعه آنها
میباشد كه در قالب گویه مدیریت دانش و سازه عوامل
درونسازمانی در مدل مورد استفاده بيان شده است .چنين
نتيجهگيری بهوسيله دیگر محققان هم مورد تأكيد قرار گرفته
است )Zandhesami and Ashtianipour, 2012( .دریافتند
كه شركتهای كوچک و متوسط برای دستيابی به مزیتهای
رقابتی ،باید به عوامل بسياری توجه كنند كه قابليتهای
نوآوریهای فناورانه یکی از آنهاست .نوآوری فناورانه،
مجموعهای از تواناییها ،مهارتها و دانش یک سازمان برای
انتخاب ،نصب ،راهاندازی ،نگهداری ،تطبيق ،ارتقا و توسعه
فناوریها در درون سازمان است .این مفهوم به مدیران كمک
میكند با انتخاب مناسبترین فناوری و نيز حداكثر استفاده از
فناوری موجود در سازمان خود ،ضمن صرف هزینه كمتر،
بستر مناسبی برای رشد اقتصادی خود فراهم كنند .شناسایی
معيارهای توانمندیهای نوآوری فناورانه بهعنوان معيارهای
مؤثر و مداخلهگر بر رقابتپذیری و همچنين ارزیابی ميزان
تأثير آنها بر یکدیگر و بر رقابتپذیری ،امری ضروری است.
رقابتپذیری یک سازمان به توانایی آن در طراحی ،توليد و
ارسال محصوالت با ارزش بر اساس نياز مشتریان وابسته
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است ،چنين نتایجی نيز با یافتههای این تحقيق كه نشان
میدهد گویه مربوط به ارزش ادراكی مشتری از اولویت باالیی
برخوردار است (جدول  )6كامالً منطبق است .از سوی دیگر،
منابع سازمانی مانند دانش ،منابع فيزیکی ،نيروی انسانی و
منابع اجتماعی ،دستيابی به قابليتهای رقابتپذیری را ممکن
میكند كه كامالً بيانگر اهميت گویه رویکرد مبتنی بر منابع در
مدل مورد استفاده در این تحقيق دارد .همچنين توجه ویژه به
عوامل محيطی (خرد و كالن) در رقابتپذیری شركتهای
توليدكننده كفپوش المينيت در ایران ،آشکاركننده این
موضوع است كه بهطوركلی در دنيای رقابت ،بقای یک شركت
در سطح خرد و رشد و بقای یک كشور در سطح كالن ،به
شـدت به قابلـيتهای رقابـتپذیری بستگی دارد
( . (Santhapparaj et al., 2006بسياری از مطالعات بيانگر
رابطه مثبت بين رقابت و كارایی و بين رقابت و ميزان رشد
بهرهوری بودهاند .در صورت وجود رقابت ،بنگاهها عمليات
خود را برای افزایش كارایی و درنتيجه حفظ سودآوری تعدیل
میكنند و بنگاههای ناكارآمد از بازار خارج میشوند .خروج
این بنگاهها موجب آزاد شدن منابع میشود كه بنگاههای
كارآمدتر میتوانند از آن استفاده كنند .بهطوركلی دالیل
مختلفی را میتوان تشخيص داد كه در بروز شکلگيری
انحصار دخيل هستند ،از آن جمله میتوان به عوامل ساختاری
مانند وجود صرفههای مقياس ،تفاوت كاال ،تمركز باال ،موانع
ورود و علل رفتاری همانند تصميم بنگاهها راجع به همکاری
و ائتالف و توافق در مورد ميزان مخارج تحقيق ،توسعه و
تبليغات اشاره كرد ( .)Shahikitash, 2013چنين نتایجی
بهدرستی بازگوكننده اهميت مدل طراحی شده برای سنجش
رقابتپذیری شركتهای توليدكننده كفپوش المينيت در
ایران هستند .همواره یکی از مشکالت ساختاری بسياری از
شركتهای فعال در صنعت چوب و كاغذ را در ساختار بازار
انحصاری محصوالت این شركتها باید جستجو كرد .وجود
بازارهای انحصاری در كوتاهمدت میتواند سودآوری
قابلتوجهی را نصيب این شركتها بکند اما درنهایت در
ميانمدت و بلندمدت به دليل عدم توجه جدی به عوامل مهمی
از قبيل كارایی و ميزان بهرهوری ،شركتهای ذكرشده توان
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رقابتی خود را ازدستداده و با باز شدن دربهای اقتصادی
كشور و ورود شركتهای رقيب ،بالفاصله در زمره شركتهای
زیانده قرار میگيرند .مدل طراحی شده در این تحقيق،
رقابتپذیری شركتهای فعال در این صنعت را در قالب
عملکرد از جنبههای مختلف درون و برونسازمانی تا ایجاد
كننده ارزش ادراكی از مشتری تا شركتهای رقيب مورد
بررسی قرار میدهد ،چنين بنيان فکری بر این اصل استوار
است كه محققان این پژوهش معتقدند كه بر اساس نظرات
 )2011( Rezvani and Golizadehمدیران شركتهایی كه
مایل به ورود به بازارهای خارجی هستند باید یک بازار را از
مناظر مختلفی و براساس معيارهای مختلفی بررسی كنند تا
بتوانند تصميم بگيرند كه براساس چه شيوهای وارد بازار آن
كشور بشوند .البته هرچه تجربه بينالمللی ،مهارت بازاریابی
و دانش فنی شركت زیاد باشد انواع راهبردهای كنترل كامل
صادرات مستقيم و سرمایهگذاری مستقيم مناسبترند و
انتخاب نوع راهبرد بستگی به كانون توجه مدیران دارد .اگر
تمركز مدیران بر توليد در داخل كشور باشد صادرات مستقيم
راهبرد مناسبی است و اگر توجه به خارج مدنظر قرار گرفته
است ،راهبردهای سرمایهگذاری مستقيم مانند خرید یا
تأسيس راهبرد مناسبی است.
ازجمله مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات كفپوش
لمينيت متکی بر فناوریهای پيشرفته نوآوری ،سرمایهگذاری
در تحقيق و توسعه و شرایط اقتصادی كشور است .در نظر
گرفتن این عوامل برای بهبود صادرات این بخش نيازمند
رویکردی بلندمدت است اما در كوتاهمدت برای بهرهبرداری
از ظرفيتهای توليدی موجود نيز موانع بسياری وجود دارد.
رفع این موانع كه اغلب در انتهای زنجيره عرضه این
محصوالت به خارج از كشور هستند ،تقاضای بيشتری را برای
توليد پدید میآورد و بر افزایش توليد این محصوالت مؤثر
خواهد بود .شرایط اقتصادی موجود در كشور به دالیل
متعددی باعث میشود هزینه صادرات محصوالت و خدمات
برای صادركنندگان گرانتر از دیگر كشورها تمام شود .البته
تأمين منابع مالی به علت ميزان باالی بهره بانکی در كشور در
مقایسه با دیگر كشورها شرایط رقابتی را سخت میكند.

مدل رقابتپذیری برای صنعت...

همچنين عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت منجر به
پرداخت تعرفههای باالتری نسبت به سایر كشورهای عضو
برای ورود كاال به كشور مقصد میشود .عالوه بر دو مورد
ذكرشده عدم برقراری روابط بانکی بر اثر تحریمها نيز میتواند
هزینه بازگشت پول به كشور را افزایش دهد.
بنابراین پيشنهاد میشود با استفاده از عناصر و موارد
اصلی مؤثر در تقویت توان رقابت ،بستر بيشينه كردن
فرصتها و منافع اقتصاد ایران را در فرایند گسترش پيوندها
با اقتصاد جهانی در زمينه صنعت كفپوش لمينيت فراهم
نمایيم ،در ضمن سياستگذاری در مورد تقویت توان رقابت
اقتصاد ایران نيازمند نگرشی چندبعدی و سياستی چند سطحی
برای موارد كليدی مؤثر و ابعاد اصلی توان رقابتپذیری
صنعت كفپوش لمينيت است.
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Abstract
The purpose of this study was to identify the factors affecting the production companies in the
laminate flooring industry in terms of competitiveness using nonparametric tests. The statistical
population of this research includes experts and specialists in two areas of competitiveness and
structure of the laminate flooring industry; managers in companies producing and importing this
product and customers of laminate flooring. The sampling method was randomly classified. The
Cochran formula was used to determine the sample size. In order to determine the effective
indicators while studying the available sources and using the Porter model, as a basic model and
after conducting the necessary studies and factor analysis, the conceptual model of the research
was designed in form of three main criteria including environmental factors, intra-organizational
factors and factors creating perceptual value as well as 9 sub-criteria. After conducting the
necessary studies, preparing a researcher-made questionnaire and data factor analysis, the
conceptual research model was designed and by conducting a field research and analyzing the
results using student's t-test and Friedman test, the relationship between laminate flooring
competitiveness with 3 criteria and 9 sub-criteria was examined. The reliability of the data was
confirmed by Cronbach's alpha method. The mean of all studied indices was evaluated as
moderate based on the results of descriptive statistics. Based on the results of the t-test,
environmental factors, intra-organizational factors and factors creating perceptual value have a
more than average role on competitiveness. Also, based on Friedman test, prioritization of
indicators was obtained respectively based on environmental factors, factors creating perceptual
value and intra-organizational factors.
Keywords: Competitiveness, laminate flooring, industry, nonparametric tests.

