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چکیده
فرش دستباف ایران هنری است ملی که ریشه در تاریخ ،فرهنگ و تمدن کهن ایران دارد ،اما در چند دهه اخیر کاربرد فرش
دستباف در خانه های ایرانی و در جهان با چالش رو به رو شده است .مروری بر پژوهشهای کنونی نشاندهنده آن است که
رکود فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهانی ،همزمان با تغییر شرایط مصرف فرش دستباف در بازارهای داخلی است .هدف از
نگارش مقاله حاضر ،بررسی رابطه بین عوامل موثر بر هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت است .برای
سنجش هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش از ابعاد تحولات فنی و ساختاری فرش ،تحولات فنی در بازار ،تحولات
ظاهری ،تحولات در عرضه کالا و بازاریابی و تبلیغات و تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش استفاده شد .در ابتدا با
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون رابطه معنادار هر پنج بعد هوشمندی رقابتی یعنی تحولات فنی و ساختاری فرش ،تحولات
فنی در بازار ،تحولات ظاهری ،تحولات در عرضه کالا و بازاریابی و تبلیغات و تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش بر
رقابت پذیری صنعت فرش اثبات گردید.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که همبستگی معنیداری بین این عوامل هوشمندی رقابتی(تحولات فنی و ساختاری فرش،
تحولات ظاهری ،تحولات در عرصه کالا و بازاریابی و تبلیغات ،تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش) با رقابت پذیری
صنعت فرش دستبافت وجود دارد ولی بین تحولات فنی در بازار با رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معناداری وجود
ندارد.
واژه های کلیدی :هوشمندی رقابتی ،رقابت پذیری ،صنعت فرش دستبافت
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مقدمه
فرش دستبافت ایران متاثر از ویژگیهای برجسته فرهنگی و هنری آن در سدهها و دهه های گذشته ،همواره به عنوان یکی از
کالاهای برجسته در سبد صادرات غیرنفتی ایران مطرح بوده و هست .به طوری که طی سالهای متمادی اولین و بالاترین ردیف
ارزآوری در صادرات ایران و حدود  %9اشتغال کل کشور و معیشت چند میلیون نفر را به خود اختصاص داده است( .الماسی و
همکاران)7071 ،
متاسفانه به دلیل فقدان اساسی در ابعاد سازمانی ،ساختاری ،مدیریتی ،تولیدی و بویژه تجاری و بازرگانی ،فرش ایران دوران افول
و رکود شکننده ای را در عرصه رقابتهای جهانی پیموده و اکنون در شرایط بحرانی خاصی به سر میبرد .از طرفی ،بی توجهی به
اصول و مبانی بازاریابی و تجارت که دربرگیرنده فرآیند تولید آن نیز می شود ،مزیت های رقابتی فرش دستبافت را در داخل و
بویژه در سط جهانی با مخاطرات جدی مواجه نموده است  .تجربه موفق دیگر کشورها حاکی از توجه آنها به واقعیت های
محیط تجارت و دیگر عوامل تاثیرگذار است (شم آبادی و خداداد حسینی)7077 ،
این صنعت ،یکی از توانمندترین صنایع کشور پس از صنعت پتروشیمی است که علی رغم سیر نزولی میزان صادرات طی سالیان
اخیر ،جایگاه خود را در راس بهترین صادرکنندگان فرش سراسر دنیا حفو کرده بود ،تا این که در سال  7069جای خود را به
کشورهای چین و هند سپرد .صادرات فرش دستباف ایران در پنج سال گذشته روندی نزولی داشته  ،پایین بودن قیمت فرش
کشورهای رقیب در مقایسه با فرش ایران و هماهنگ بودن آن با سلایق بازارهای جهانی نیز از عوامل عمده رشد برخی از
کشورهای رقیب در بازارهای جهانی به شمار می رود( .حقشناس کاشانی ،سعیدی و حسنپور پازواری)7067 ،
جهانی شدن فرآیندی است که در پی وقوع انقلاب الکترونیک در دهه  7793و بهبود تکنولوژی مخابراتی ،ارتباطی و حمل و
نقل ،امکان انتقال سرمایه ،فنآوری ،نیروی کار و اطلاعات را در سراسر کره زمین فراهم کرده و دامنه تجارت و مبادله را جهانی
نموده است .این فرآیند ،منجر به وابستگیهای متقابل اقتصادی ،همکاریهای منطقه ای و نزدیک شدن فرهنگها و الگوی رفتاری
در کشورهای مختلف شده است (اختر .) 7077 ،یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن ،ادغام رو به افزایش اقتصاد کشورها
در جهان است .اقتصاد جهانی شاهد بین المللی شدن روز افزون است که آثار آن را میتوان در افزایش حجم مبادلات بازرگانی
بین المللی ،جهانی شدن تولید ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی ملاحظه کرد.
طبق آمار ،رشد متوسط سالانه مبادله کالا در سط جهان دو برابر رشد تولید جهانی در نیمه دوم دهه  7763بوده است .این
نسبت در نیمه اول دهه  7773به سه برابر افزایش یافته است(.به کیش)7072 ،
با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن ،کشور ما نیز برای گسترش صادرات غیرنفتی و حضور در عرصه بین المللی ،درصدد
پیوستن به سازمان تجارت جهانی است .بدین منظور لازم است جهت ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء رقابت پذیری صنایع داخلی
در صحنه بین المللی ،تلاشهایی در داخل کشور صورت پذیرد (نجارزاده و همکاران .)7060 ،یکی از مهمترین گامها در این راستا،
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شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری صنایع داخلی است .فناوری اطلاعات ،مدیریت دانش ،سرمایه فکری و هوشمندی رقابتی
از جمله عواملی هستند که در سالهای اخیر به عنوان پدیده هایی نوین و مؤثر در کسب مزیت رقابتی سازمانها مورد توجه
بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت قرار گرفته اند.
صنعت فرش دستبافت کشور ،جزء مهمترین صنایع غیرنفتی کشور تلقی شده که روند نزولی آن در صادرات ،به یکی از معضلات
پیش روی اقتصاددانان بدل گشته است( .سعیدی)7072 ،
با نگاهی به روند تولید و صادرات فرش میتوان دریافت که تفکر سنتی تولید و صادرکنندگان و عدم توجه مسئولان و دست
اندرکاران به عواملی چون هوشمندی رقابتی و به کارگیری فناوریهای نوین ،موجب سقوط میزان صادرات فرش در سا لهای اخیر
شده است (الماسی و همکاران .) 7067 ،بنابراین سؤال اصلی پژوهش را میتوان بدین صورت مطرح نمود :آیا رابطه معناداری
بین عوامل هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت وجود داردو
 رقابت پذیرییکی از ویژگیهای شرکتهای موفق امروز برخورداری از قدرت رقابت پذیری است .قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز از داشتن
دیدگاههای جدید در مورد آن نشأت میگیرد ،در عین حال بستر محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخصهای رقابت پذیری
ایجاد کرده است .باید توجه داشت که تنها چهارچوبهای مفهومی از رقابت پذیری میتوانند کاربرد دائمی یابند که به قدر کافی
جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییرات محیطی انعطاف پذیر باشند .رقابت پذیری سازمان از سوی بسیاری از محققان
به صورت مفهومی چند بعدی ارائه شده است (.آمباشتا و مومایا)2331،7
از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای
بین المللی و به طور همزمان حفو و یا ارتقای سط درآمد شهروندان در بلند مدت(.مهرگان و همکاران)7073 ،
در حال حاضر رقابت پذیری ،موضوعی محوری در سراسر دنیا است و از آن به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به رشد اقتصادی
مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود .در یک اقتصاد جهانی شده ،رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت
مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است .در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن ،رقابت پذیری موضوعی مهم در بین
سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور ،صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی میشود( .شورچولو)2332 ،2
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 هوشمندی رقابتییکی از ویژگیهای بارز عصر حاضر ،تغییرات فزاینده در دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
تکنولوژیکی است .در چنین شرایطی یکی از الزامات اساسی رقابت ،شناخت ماهیت تغییرات و پیش بینی روندهای آتی بازار،
رقابت ،تکنولوژی ،نوآوری ،ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان و غیره است .این قبیل موضوعات در کانون توجه به هوشمندی
رقابتی قرار دارند و در واقع هوشمندی رقابتی توانایی حاصل از فرآیند منظم جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات درباره محیط،
رقبا ،مشتریان ،عرضه کنندگان ،روندهای صنعت ،بازار و الگوهای رفتاری عناصر محیطی و بازار است .به عبارت دیگر میتوان آن
را هنر جذب و انتقال دانش از عناصر فرا سازمانی محیط طی قواعد خاص و ضوابط معین به سازمان برای حفاظت از تهدیدات
رقابتی ،شناخت و بهره گیری از فرصتهای بالقوه و ساختن آینده نامید .نکته بسیار مهم در این رابطه این است که ماده اولیه
رقابت اطلاعات است .اما هر نوع اطلاعاتی هوشمندی تلقی نمیشود .پورتر معتقد است که هوشمندی ،اطلاعات فورد بر ضرورت
تمایز تحلیل شده است(.پورتر)7760،7
میان اطلاعات و هوشمندی تأکید داشته و بیان میدارد اطلاعات بیانگر آمار ،ارقام و دادههای جداشده واقعی درباره افراد ،سازمان
و رقبا است .در حالی که هوشمندی شامل اطلاعات فیلتر و تحلیل شده است (فورد.) 7777،2
تری نیز ،هوشمندی را با دانش مرتبط دانسته و بیان میکند که سازمانها برای بقا مجبور به ایجاد سیستمهایی هستند که قادر
به پرورش و بهینه سازی ارزش افزوده اطلاعاتی باشند و برای نیل به این هدف ،باید دانش مدار باشند(.تری)2336 ،0
هوشمندی رقابتی در واقع بیانی دیگر از مفهوم هوشمندی تجاری بوده و رشته ای است که اهمیت آن از سال  7763در عرصه
تجارت روز به روز در حال افزایش است .اگرچه پیاده سازی هوشمندی رقابتی در عمل تنها به چند ده سال پیش باز میگردد،
اما بنیان فکری آن در دهه  63میلادی توسط مایکل پورتر ،استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به هنگام تجزیه و تحلیل
رقبا در صنعت با استفاده از هوشمندی رقابتی شکل گرفت هوشمندی را میتوان انفجار اطلاعات نامید (فوریه )2333،4که توسط
قابلیت بالای دسترسی به اطلاعات به وجود می آید ،بیانگر بالا بودن تعداد پایگاههای داده تجاری در سراسر جهان است .تغییرات
گسترده اجتماعی و سیاسی ،روند رو به رشد تجارتها ،تشدید رقابت بین المللی از سوی رقبای تازه وارد ،افزایش رقابت و تغییرات
سریع تکنولوژیکی عوامل دیگری هستند که در نهایت به انفجار اطلاعات منجر میشوند .در گذشته هییگاه سازمانها به یکباره با
فرصتها و تهدیدهای شدید و جدی روبه رو نمیشدند ،اما امروزه شرکتهای چند ملیتی با بهره گیری از تکنیکهای منطقی و با
تلاش بسیار ،به طور فزاینده به کسب و کارهایی روی آورده اند که بیشتر به جنگ اقتصادی شباهت دارد تا تجارت .با توجه به
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چنین رقابت سختی ،این سازما نها همواره در حال تحقیقات گوناگون و بررسی وضعیت رقبا بوده تا بتوانند به بهترین نحو از
منابعی که در اختیار دارند ،استفاده کرده و رقبای خود را از عرصه رقابت خارج کنند (.کومبس و مورهید)2330،7
در حال حاضر هوشمندی رقابتی به آخرین سلاحی بدل شده است که در جنگهای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد و سازمانها
و صنایع مختلف ،به آن به عنوان ابزاری برای پیروزی در جنگهای اقتصادی در مقابل کشورهای بزرگتر و صنعتی تر مینگرند.
کشورهای مختلف با به کارگیری این تجربیات قادر خواهند بود دادههای خام را به هوشمندی قابل استفاده برای بهبود وضعیت
اقتصادی خود بدل کنند (کاهانر)2330 ،2
پیروزی اغلب سازمانها در نبردهای رقابتی ،ناشی از تولیدات و خدمات با طراحی بسیار مطلوب ،بازاریابی های اثربخش و استفاده
استراتژیک از هوشمندی باز میگردد .به بیان دیگر اکبر شکستها ناشی از زمانبندیهای نامناسب ،قضاوتهای نادرست از هوشمندی
رقابتی است(.فولد)2333 ،0
هوشمندی رقابتی را پیشنهادهایی قابل انجام یا اجرا معرفی کرد که از فرآیندی سیستماتیک شامل برنامه ریزی ،جمع آوری،
تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات در محیط خارجی سازمان نشأت گرفته و می تواند بر توان رقابتی یک سازمان یا یک کشور
تأثیرگذار باشد .در عمل ،میتوان گفت سازمانهایی که به دنبال مزیت رقابتی هستند ،کاربران اصلی و واقعی هوشمندی لقب
میگیرند .هوشمندی رقابتی خروجی نهایی اطلاعات تجاری فیلتر شده و تحلیل شده است .هوشمندی در داده های گذشته و
حال نهفته بوده تا آینده را پیش بینی کرده و رهبران و مدیران را در اتخاذ تصمیمات یاری کند(.پترسون) 2333،4
به طور کلی میتوان دانش را به دو جزء تفکیک کرد که یک جز آن اطلاعاتی است که قبلاً ایجاد و مستند شده و همواره قابل
استفاده و دسترسی است .جزء دیگر آن چگونگی دانستن و قضاوتهای خبره و بصیرت است که این جزء در حل معماهای غامض
کارکرد بسیار دارد .برای تبدیل این دو جز به دانش لازم است در سازمان همه افراد آن را دانسته و توانایی به کارگیری و استفاده
صحی از آن را داشته باشند(.برگن )2330 ،1در این مقاله به بررسی تحقیقات مختلف صورت گرفته در این زمینه پرداخته اشاره
می شود.
سپهوند و شریعت نژاد ( ) 7074در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی
صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان به این نتایج دست یافت که هوش رقابتی تاثیر ثابت و معنی داری بر رقابت صنعتی
و توان رقابتی در واحدهای صنعتی شهرکهای صنعتی استان لرستان دارد .به علاوه عوامل موثر بر هوش رقابتی ،هوش بازار،
هوش رقبا ،هوش تکنولوژیک و هوش استراتژیک شناسایی گردید.
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دشتی و فیضی زنگیر ( )7074در تحقیق خود با عنوان "اولویت بندی ابعاد هوشمندی رقابتی در اثربخشی استراتژی های
بازاریابی" ،یافته های تحقیق نشان می دهد ابعاد هوش رقابتی با اثربخشی استراتژی های بازاریابی رابطه مببت و معنی داری
دارد .همینین یافته ها حاکی از آن است که برای اثربخشی استراتژی های بازاریابی ،آگاهی از وضعیت رقبا دارای بیشترین
اهمیت نسبی می باشد.
پورهاشمی ( ) 7073در تحقیق خود تحت عنوان بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر استراتژی بازاریابی شرکت در صنعت
کاشی و سرامیک استان یزد به این نتیجه دست یافت که هوشمندی رقابتی در جامعهی مورد بررسی از سط مطلوبی برخوردار
نیست .بین وضعیت هوشمندی رقابتی موجود و جهتگیری استراتژی بازاریابی شرکت به سمت تمایز محصول رابطهی معنیدار
و مببت وجود دارد .بین ابهام محیطی ادراک شده و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطهی معنیدار و مببت وجود دارد .بین
قابلیت تکنولوژیکی شرکت و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطهی معنی دار و مببت وجود دارد .بین فرهنگ سازمانی و
وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطهی معنی دار و مببت وجود دارد .بین نوع استراتژی شرکت و وضعیت هوشمندی رقابتی
موجود رابطهی معنیدار وجود دارد .بین اندازهی سازمانی و وضعیت هوشمندی رقابتی موجود رابطهی معنیدار وجود ندارد.
رو ش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری دادهها ،پژوهشی توصیفی -میدانی و از نظر اهداف ،پژوهشی کاربردی محسوب میشود .برای
جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات پژوهش ،از روش کتابخانه ای مراجعه به (مقالات ،کتب ،اینترنت و غیره) و برای گردآوری
داده ها از پرسشنامه استفاده شد .جامعه آماری پژوهش ،تاجران و فروشندگان فرش از کلیه مناطق ایران می باشد .روش نمونه
گیری برای این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .حجم نمونه آماری برای این پژوهش با توجه به اینکه حجم
جامعه بزرگ می باشد ،با استفاده از جدول مورگان بزرگترین حجم جامعه یعنی  N=733333برای این پژوهش در نظر گرفته
می شود که حجم نمونه آن برابر با  064نفر میباشد.
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .که پرسشنامه اول مربوط به
هوشمندی رقابتی ،پرسشنامه دوم مربوط به رقابت پذیری صنعت فرش می باشد .جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای
کرونباخ استفاده شده است .در مورد پرسشنامه هوشمندی رقابتی برابر ،3/66آلفای کرونباخ پرسشنامه رقابت پذیری صنعت
فرش برابر  3/67آلفای به دست آمد و چون این مقادیر از 3/9بزرگتر می باشند بنابراین می توان گفت که پرسشنامه ها از اعتبار
کافی برخوردارند .روایی پرسشنامههای حاضر به صورت محتوایی و صوری توسط استاد راهنما و استاد مشاور و با همکاری و
مساعدت تعدادی از متخصصان تهیه و تنظیم گردیده است .روش های آماری تحقیق شامل ضریب همبستگی پیرسون می باشد.
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 یافته هافرضیه اصلی:بین هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف رابطه معنی دار وجود دارد.

جدول شماره( : )7آزمون همبستگی بین هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف

هوشمندی رقابتی
ضریب همبستگی

رقابت پذیری صنعت فرش

7

3/477
3/333
064

هوشمندی

پیرسون

رقابتی

Sig

-

N

064

مطابق جدول  7مشـخص میشـود که ضـریب همبستگی بین هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف را برابر
 3/477میباشد و معنیدار بودن آن توسط عدد مقابل ( )sigبه عنوان سط معنیداری نشان داده شده است .در جدول فوق
سط معنیداری معادل  3/333بدست آمده است و از  3/31کوچکتر میباشد و این بدین معنی است که در سط معنی داری
 3/31همبستگی معنیداری بین هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف وجود دارد.
فرضیه اول:بین تحولات فنی ،ساختار فرش و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول شماره( : )2آزمون همبستگی بین ساختار فرش و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت

ضریب همبستگی
ساختار فرش

پیرسون

ساختار فرش

رقابت پذیری صنعت فرش

7

3/773

Sig

-

3/330

N

064

064

مطابق جدول  2مشـخص میشـود که ضـریب همبسـتگی بین سـاختار فرش و رقابت پذیری صـنعت فرش دستبافت را برابر
3/773میباشـد و معنیدار بودن آن توسـط عدد مقابل ( )sigبه عنوان سط معنیداری نشان داده شده است .در جدول فوق
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سط معنیداری معادل  3/330بدست آمده است و از  3/31کوچکتر میباشد و این بدین معنی است که در سط معنی داری
 3/31همبستگی معنیداری بین ساختار فرش و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف وجود دارد.
فرضیه دوم:بین تحولات فنی در بازار و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول شماره( : )0آزمون همبستگی بین تحولات فنی در بازار و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت

تحولات فنی در
بازار
ضریب همبستگی

رقابت پذیری صنعت فرش

7

3/760
3/371
064

تحولات فنی در

پیرسون

بازار

Sig

-

N

064

مطابق جدول  0مشخص میشود که ضریب همبستگی بین تحولات فنی در بازار و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت را برابر
3/760میباشـد و معنیدار بودن آن توسـط عدد مقابل ( )sigبه عنوان سط معنیداری نشان داده شده است .در جدول فوق
سـط معنیداری معادل  3/371بدسـت آمده اسـت و از  3/31کوچکتر نمیباشـد و این بدین معنی است که در سط معنی
داری  3/31همبستگی معنیداری بین تحولات فنی در بازار و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف وجود ندارد.

فرضیه سوم:بین تحولات ظاهری و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول شماره( : )4آزمون همبستگی بین تحولات ظاهری و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت

تحولات ظاهری

تحولات ظاهری

رقابت پذیری صنعت فرش

ضریب همبستگی پیرسون

7

3/412

Sig

-

3/333

N

064

064

مطابق جدول  4مشـخص میشـود که ضـریب همبسـتگی بین تحولات ظاهری و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت را برابر
3/412میباشـد و معنیدار بودن آن توسـط عدد مقابل ( )sigبه عنوان سط معنیداری نشان داده شده است .در جدول فوق
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سط معنیداری معادل  3/333بدست آمده است و از  3/31کوچکتر میباشد و این بدین معنی است که در سط معنی داری
 3/31همبستگی معنیداری بین تحولات ظاهری و رقابت پذیری صنعت فرش دستباف وجود دارد.
فرضیه چهارم:بین تحولات در عرضه کالا ،بازاریابی ،تبلیغات و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معنی دار وجود دارد.
جدول شماره( : )1آزمون همبستگی بین تحولات در عرضه کالا ،بازاریابی ،تبلیغات و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت

تحولات در عرضه کالا،

رقابت پذیری صنعت فرش

بازاریابی ،تبلیغات
تحولات در عرضه
کالا ،بازاریابی،
تبلیغات

ضریب همبستگی

7

پیرسون

3/404

Sig

-

3/337

N

064

064

مطابق جدول  1مشـخص میشـود که ضریب همبستگی بین تحولات در عرضه کالا ،بازاریابی ،تبلیغات و رقابت پذیری صنعت
فرش دستبافت را برابر 3/404میباشد و معنیدار بودن آن توسط عدد مقابل ( )sigبه عنوان سط معنیداری نشان داده شده
است .در جدول فوق سط معنیداری معادل  3/337بدست آمده است و از  3/31کوچکتر میباشد و این بدین معنی است که
در سـط معنی داری  3/31همبسـتگی معنیداری بین تحولات در عرضه کالا ،بازاریابی ،تبلیغات و رقابت پذیری صنعت فرش
دستباف وجود دارد.
فرضیه پنجم:بین تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معنی دار وجود
دارد.
جدول شماره( : )0آزمون همبستگی بین تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش و رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت

تحولات صنعت فناوری
اطلاعات در زمینه فرش

تحولات صنعت فناوری

رقابت پذیری

اطلاعات در زمینه فرش

صنعت فرش

ضریب همبستگی پیرسون

7

3/706

Sig

-

3/337

N

064

064
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مطابق جدول  0مشخص میشود که ضریب همبستگی بین تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش و رقابت پذیری
صنعت فرش دستبافت را برابر 3/706میباشد و معنیدار بودن آن توسط عدد مقابل ( )sigبه عنوان سط معنیداری نشان داده
شده است .در جدول فوق سط معنیداری معادل  3/337بدست آمده است و از  3/31کوچکتر میباشد و این بدین معنی است
که در سط معنی داری  3/31همبستگی معنیداری بین تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش و رقابت پذیری صنعت
فرش دستباف وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری
نقش اقتصادی فرش دستباف در زندگی خانواده ها ،بر کسی پوشیده نیست و این امر در سط بین المللی اهمیت دارد و دستیابی
به توسعه واقعی را تشکیل می دهد .فرش دستباف ایران  ،نماد فرهنگ  ،ذوق و هنر ایرانی است و از آنجائیکه محصولی چند
بعدی بوده و دارای جنبه های مختلفی می باشد .حفو و صیانت از این صنعت بسیار حائز اهمیت است توجه به بهره وری و
کاهش قیمت تمام شده  ،اعزام هیات های تجاری به کشورهای هدف به منظور توسعه بازار  ،دعوت از هیات های تجاری خارجی
 ،تبلیغات کیفیت و مزیت فرش ایرانی و حمایت از فعالان این عرصه موجب می شود تا هنر – صنعت فرش بعنوان یکی از منابع
اصلی صادرات غیر نفتی جایگاه والاتری را در عرصه جهانی کسب نماید .
بررسی ها نشان می دهد که بازاریابی فرش دستباف به صورت علمی دنبال نمی شود و پس از تولید فرش دستباف برای یافتن
مشتری ها اقدام می کنند .در ضمن تحقیقات اندکی نیز که در زمینه وضعیت بازاریابی فرش دستباف در ایران انجام شده است
به کاستیهایی از قبیل کمبود اطلاعات به هنگام در مورد خواسته ها و گرایش های مصرف کنندگان ،عدم برنامه ریزی استراتژیک
برای صادرات فرش و کاهش کیفیت و ضعف تبلیغات و عدم برنامه ریزی برای شناسایی سلایق کشورها و ملت های مختلف،
نبود آشنایی با بازار هدف و ضعف در نمایشگاه های فرش دستباف اشاره کرده است .
همانطوری که اشاره شد این تحقیق با این موضوع آغاز شده است که رابطه بین عوامل موثر بر هوشمندی رقابتی و رقابت پذیری
صنعت فرش دستبافت را بررسی کند .پس با در نظرگرفتن ادبیات تحقیق موضوع ابتدا از نظر مبانی بررسی شد و رابطه معنادار
عوامل هوشمندی رقابتی با رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل از تحقیق نشان دادکه
همبستگی معنیداری بین این عوامل هوشمندی رقابتی(تحولات فنی و ساختاری فرش ،تحولات ظاهری ،تحولات در عرصه کالا
و بازاریابی و تبلیغات ،تحولات صنعت فناوری اطلاعات در زمینه فرش) با رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت وجود دارد ولی
بین تحولات فنی در بازار با رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت رابطه معناداری وجود ندارد.
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