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چكیده
هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی نقش هوشمندی 
رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور است. برای 
سنجش هوشمندی رقابتی از ابعاد هوشمندی اجتماعی- 
بازار  تکنولوژیک و هوشمندی  استراتژیک، هوشمندی 
و جهت سنجش رقابت پذیری نیز از شاخص های منابع 
نوآوری  و  خالقیت  توان  و  بازار  در  موقعیت  ورودی، 
استفاده شد.  در ابتدا با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 
و رگرسیون، تأثیر مثبت و معنادار هر سه بعد هوشمندی 
رقابتی یعنی هوشمندی اجتماعی- استراتژیک، هوشمندی 
تکنولوژیک و هوشمندی بازار بر رقابت پذیری صنعت 
میانگین،  آزمون  طریق  از  ادامه  در  گردید.  اثبات  فرش 

موقعیت هر یک از ابعاد هوشمندی رقابتی صنعت فرش 
استراتژیک  اجتماعی-  تنها هوشمندی  که  آمد  به دست 
در سطح مطلوب و مناسبی قرار نداشت. در انتها نیز با 
هوشمندی  اجزای  فازی،  تاپسیس  تکنیک  به کارگیری 
با  رابطه  تداوم  از  »اطمینان  که  شدند  رتبه بندی  رقابتی 
برنامه ریزی  »انجام  و  مشتریان«  از  »بازخورد  مشتری«، 
استراتژیک« به عنوان مهم ترین اجزای هوشمندی رقابتی 

انتخاب شدند.

رقابت پذیری،  رقابتی،  هوشمندی  واژه های كلیدی: 
چند معیاره،  تصمیم گیری  دست بافت،  فرش  صنعت 

تاپسیس فازی.

دكتر سید عباس حیدری 
استادیار و عضو هیئت علمی دانشكده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مركز 

نیما سعیدی
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مركز

بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر 
رقابت پذیری صنعت فرش كشور
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مقدمه و بیان مسئله
انقالب  وقوع  پی  در  که  است  فرآیندی  جهانی شدن 
الکترونیک در دهه 1970 و بهبود تکنولوژی مخابراتی، 
ارتباطی و حمل و نقل، امکان انتقال سرمایه، فن آوری، 
نیروی کار و اطالعات را در سراسر کره زمین فراهم کرده 
و دامنه تجارت و مبادله را جهانی نموده است. این فرآیند، 
همکاری های  اقتصادی،  متقابل  وابستگی های  به  منجر 
منطقه ای و نزدیک شدن فرهنگ ها و الگوی رفتاری در 
از  یکی   .)1380 )اختر،  است  شده  مختلف  کشورهای 
افزایش  به  رو  ادغام  شدن،  جهانی  پیامدهای  مهم ترین 
شاهد  جهانی  اقتصاد  است.  جهان  در  کشورها  اقتصاد 
بین المللی شدن روزافزون است که آثار آن را می توان در 
افزایش حجم مبادالت بازرگانی بین المللی، جهانی شدن 
الحاق  افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و  تولید، 
کرد. طبق  تجارت جهانی مالحظه  به سازمان  کشورها 
آمار، رشد متوسط ساالنه مبادله کاال در سطح جهان دو 
برابر رشد تولید جهانی در نیمه دوم دهه 1980 بوده است. 
این نسبت در نیمه اول دهه 1990 به سه برابر افزایش یافته 

است )به کیش، 1380(. 
     با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن، کشور ما 
نیز برای گسترش صادرات غیرنفتی و حضور در عرصه 
جهانی  تجارت  سازمان  به  پیوستن  درصدد  بین المللی، 
است. بدین منظور الزم است جهت ایجاد فضای رقابتی 
و ارتقاء رقابت پذیری صنایع داخلی در صحنه بین المللی، 
تالش هایی در داخل کشور صورت پذیرد )نجارزاده و 
همکاران، 1386(. یکی از مهم ترین گام ها در این راستا، 
داخلی  صنایع  رقابت پذیری  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی 
است. فناوری اطالعات، مدیریت دانش، سرمایه فکری و 
هوشمندی رقابتی از جمله عواملی هستند که در سال های 
اخیر به عنوان پدیده هایی نوین و مؤثر در کسب مزیت 

رقابتی سازمان ها مورد توجه بسیاری از صاحب نظران علم 
مدیریت قرار گرفته اند. 

     صنعت فرش دست بافت کشور، جزء مهم ترین صنایع 
غیرنفتی کشور تلقی شده که روند نزولی آن در صادرات، 
به یکی از معضالت پیش روی اقتصاددانان بدل گشته 

است )سعیدی، 1389(. 
تولید و صادرات فرش می توان  به روند  با نگاهی      
دریافت که تفکر سنتی تولید و صادرکنندگان و عدم توجه 
مسئوالن و دست اندرکاران به عواملی چون هوشمندی 
نوین، موجب سقوط  فناوری های  به کارگیری  رقابتی و 
است  شده  اخیر  سال های  در  فرش  صادرات  میزان 
)الماسی و همکاران، 1389(. بنابراین سؤال اصلی پژوهش 
را می توان بدین صورت مطرح نمود: هوشمندی رقابتی 
چه تأثیری بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور خواهد 

داشت؟

پیشینه تحقیق
-  رقابت پذیری

یکی از ویژگی های شرکت های موفق امروز برخورداری 
از قدرت رقابت پذیری است. قدرت رقابت پذیری بیش 
از هر چیز از داشتن دیدگاه های جدید در مورد آن نشأت 
تغییرات  زمان  و  محیط  بستر  حال  عین  در  می گیرد، 
کرده  ایجاد  رقابت پذیری  شاخص های  در  چشمگیری 
است. باید توجه داشت که تنها چهارچوب های مفهومی از 
رقابت پذیری می توانند 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 

 .)Ambashta & Momaya, 2002(

     از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، رقابت پذیری 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 19

تابستان1390

85

یعنی توانایی یک ملت در تولید کاالها و خدمات برای 
ارائه در بازارهای بین المللی و به طور همزمان حفظ و یا 
ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلند مدت )مهرگان و 

همکاران، 1387(. 
      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 
بازارهای  در  پایدار  و  مناسب  موقعیت  آوردن  به دست 
جهانی  روزافزون  گسترش  عصر  در  است.  بین المللی 
شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران 
سطوح مختلف )کشور، صنعت و شرکت( در بخش های 

.)Shurchuluu, 2002( مختلف دنیا تلقی می شود

- هوشمندی رقابتی
یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در 
دانش بشری و عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
یکی  شرایطی  چنین  در  است.  تکنولوژیکی  و  سیاسی 
و  تغییرات  ماهیت  شناخت  رقابت،  اساسی  الزامات  از 
پیش بینی روندهای آتی بازار، رقابت، تکنولوژی، نوآوری، 
ترجیحات و الگوهای رفتاری مشتریان و غیره است. این 
رقابتی  به هوشمندی  توجه  کانون  در  قبیل موضوعات 
قرار دارند و در واقع هوشمندی رقابتی توانایی حاصل 
بررسی و تحلیل اطالعات  فرآیند منظم جمع آوری،  از 
رقبا، مشتریان، عرضه کنندگان، روندهای  درباره محیط، 
صنعت، بازار و الگوهای رفتاری عناصر محیطی و بازار 
است. به عبارت دیگر می توان 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 فرصت های بالقوه و ساختن آینده 

نامید. نکته بسیار مهم در این رابطه این است که ماده اولیه 
رقابت اطالعات است. اما هر نوع اطالعاتی هوشمندی 
تلقی نمی شود. پورتر معتقد است که هوشمندی، اطالعات 
تحلیل شده است )Porter, 1986(. فورد بر ضرورت تمایز 
میان اطالعات و هوشمندی تأکید داشته و بیان می دارد 
واقعی  داده های جداشده  و  ارقام  آمار،  بیانگر  اطالعات 
درباره افراد، سازمان و رقبا است. در حالی که هوشمندی 
.)Ford, 1999( شامل اطالعات فیلتر و تحلیل شده است

     تری نیز، هوشمندی را با دانش مرتبط دانسته و بیان 
می کند که سازمان ها برای بقا مجبور به ایجاد سیستم هایی 
افزوده  ارزش  بهینه سازی  و  پرورش  به  قادر  هستند که 
اطالعاتی باشند و برای نیل به این هدف، باید دانش مدار 

.)Terry, 1998( باشند
مفهوم  از  دیگر  بیانی  واقع  در  رقابتی  هوشمندی       
هوشمندی تجاری بوده و رشته ای است که اهمیت آن 
در حال  روز  به  روز  تجارت  در عرصه  از سال 1980 
در  رقابتی  پیاده سازی هوشمندی  اگرچه  است.  افزایش 
عمل تنها به چند ده سال پیش بازمی گردد، اما بنیان فکری 
آن در دهه 80 میالدی توسط مایکل پورتر، استاد دانشکده 
بازرگانی دانشگاه هاروارد به هنگام تجزیه و تحلیل رقبا در 
Fou-(  ننعت با استفاده از هوشمندی رقابتی شکل گرفت
rie, 1999(. هوشمندی را می توان انفجار اطالعات نامید 

به وجود  به اطالعات  باالی دسترسی  قابلیت  که توسط 
می آید، بیانگر باال بودن تعداد پایگاه های داده تجاری در 
سراسر جهان است. تغییرات گسترده اجتماعی و سیاسی، 
روند رو به رشد تجارت ها، تشدید رقابت بین المللی از 
سوی رقبای تازه وارد، افزایش رقابت و تغییرات سریع 
تکنولوژیکی عوامل دیگری هستند که درنهایت به انفجار 
اطالعات منجر می شوند. در گذشته هیچ گاه سازمان ها به 
یکباره با فرصت ها و تهدیدهای شدید و جدی روبه رو 
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نمی شدند، اما امروزه شرکت های چند ملیتی با بهره گیری 
از تکنیک های منطقی و با تالش بسیار، به طور فزاینده 
به جنگ  بیشتر  به کسب و کارهایی روی آورده اند که 
اقتصادی شباهت دارد تا تجارت. با توجه به چنین رقابت 
سختی، این سازمان ها 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 
 Combs & Moorhead,( را از عرصه رقابت خارج کنند
آخرین  به  رقابتی  هوشمندی  حاضر  حال  در   .)1992

سالحی بدل شده است که در جنگ های اقتصادی مورد 
استفاده قرار می گیرد و سازمان ها و صنایع مختلف، به آن 
به عنوان ابزاری برای پیروزی در جنگ های اقتصادی در 
مقابل کشورهای بزرگتر و صنعتی تر می نگرند. کشورهای 
بود  خواهند  قادر  تجربیات  این  به کارگیری  با  مختلف 
داده های خام را به هوشمندی قابل استفاده برای بهبود 
 .)Kahaner, 1996( کنند  بدل  خود  اقتصادی  وضعیت 
از  ناشی  رقابتی،  نبردهای  در  سازمان ها  اغلب  پیروزی 
تولیدات و خدمات با طراحی بسیار مطلوب، بازاریابی های 
اثر بخش و استفاده استراتژیک از هوشمندی باز می گردد. 
زمان بندی های  از  ناشی  شکست ها  اکثر  دیگر  بیان  به 
نامناسب، قضاوت های نادرست، عدم استفاده یا استفاده 
ناکافی از هوشمندی رقابتی است )Fuld, 1995(. پترسون 
انجام  قابل  پیشنهاد هایی  را  رقابتی  هوشمندی   )2000(
شامل  سیستماتیک  فرآیندی  از  که  کرد  معرفی  اجرا  یا 
برنامه ریزی، جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات 
در محیط خارجی سازمان نشأت گرفته و می تواند بر توان 

رقابتی یک سازمان یا یک کشور تأثیرگذار باشد.
     در عمل، می توان گفت سازمان هایی که به دنبال مزیت 
رقابتی هستند، کاربران اصلی و واقعی هوشمندی لقب 
اطالعات  نهایی  خروجی  رقابتی  هوشمندی  می گیرند. 

است. هوشمندی در  تحلیل شده  فیلتر شده و  تجاری 
داده های گذشته و حال نهفته بوده تا آینده را پیش بینی 
کرده و رهبران و مدیران را در اتخاذ تصمیمات یاری کند 

.)Patterson, 2000(

     به طور کلی می توان دانش را به دو جزء تفکیک کرد 
که یک جز آن اطالعاتی است که قباًل ایجاد و مستند شده 
و همواره قابل استفاده و دسترسی است. جزء دیگر آن 
چگونگی دانستن و قضاوت های خبره و بصیرت است که 
این جزء در حل معماهای غامض کارکرد بسیار دارد. برای 
تبدیل این دو جز به دانش الزم است در سازمان همه افراد 
آن را دانسته و توانایی به کارگیری و استفاده صحیح از آن 

.)Bergen, 2003( را داشته باشند

-  نقش هوشمندی رقابتی در افزایش توان رقابتی
در سال های اخیر مباحثی همچون دارایی های نا مشهود و 
سرمایه های فکری، توجه پژوهشگران بسیاری را در حوزه 
فزاینده  تغییرات  به خود معطوف کرده است.  مدیریت 
در روند بازارها، تولید محصوالت و ارائه خدمات، نیاز 
سازمان ها به تبادل و دسترسی سریع به اطالعات به روز و 
بهنگام را بیش از پیش آشکار ساخته است که این امر ناشی 
از افزایش رقابت در سطح جهانی، از میان رفتن مرزهای 
جغرافیایی و از دست رفتن کنترل بر روی ذینفعان است. 
ظهور رقبای تازه وارد بین المللی با ساختارهای اقتصادی 
متنوع، تولیدات و فرآیندهای تولید مختلف، موجب تغییر 
در ویژگی های اساسی و کاهش چشمگیر چرخه حیات 

محصوالت گشته است. 
     اقتصاد دانش محور که یکی از اقتصادهای مبتنی بر 
قابلیت های  یا خدماتی است، در  کشاورزی، صنعتی و 
آنها  از  سیستماتیک  استفاده  چگونگی  و  انسانی  منابع 
جهت کسب منافع و مزایای آنها نهفته است. چالش پیش 
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روی این اقتصاد، تعیین ارتباطی یکپارچه و منطقی میان 
شایستگی های منابع انسانی و عملکرد اقتصادی سازمان یا 

.)Amidon, 1999( صنعت مربوطه است
      افرادی که از دانش باالیی بهره مندند، قادر خواهند بود 
با به کارگیری اطالعات مناسب و در دسترس، تصمیمات 
سریع و هوشندانه ای اتخاذ نمایند. زیرا محیط خارجی 
سازمان ها به شدت پیچیده و همواره در حال تغییر بوده و 
تنها واکنش های سریع و هوشمندانه، منجر به افزایش توان 
رقابتی سازمان ها گشته و بقای آنها را در عرصه بین المللی 
حفظ می نماید. نیروهای رقابتی موجود در سطح داخلی 
و خارجی سازمان ها و صنایع موجب می گردند که منابع 
انسانی همواره واکنش های سریع و تازه ای از خود نشان 
 Du( داده و در نتیجه توانمندی شان افزایش خواهد یافت

.)Toit, 2003

اقتصاد مبتنی بر دانش، بر مبنای 4 عنصر كليدی استوار 
است كه عبارتند از:

• درک نقش تعیین کننده دانش در جامعه و تجارت؛
• صرفه جویی در فرآیندهای دانش  محور از طریق کاهش 

در تکرار فرآیندهای دانش؛
• استفاده و بهره برداری از دانش به عنوان ابزاری جهت 

افزایش توان رقابتی؛  
• درک درستی از ارزش دارایی های نا مشهود که اغلب 
میزان سرمایه فکری موجود در سازمان ها است  بیانگر 

.)Skyrme & Amidon, 1997(

     در اقتصاد مبتنی بر دانش، سرمایه دانشی از ارزش 
اقتصادی باالیی برخوردار بوده و در میزان درآمد سازمان ها 
کاماًل مشهود است. دارایی های فکری تنها در دوره های 
ایجاد  دفتری  ارزش  سازمان ها  برای  خرید،  یا  ادغام 
می کنند. وقتی یک سازمان از نظر ارزش های دفتری در 
سطح مطلوبی قرار داشته باشد، دارایی های مادی جایگزین 

 .)Ostro, 1997( سرمایه دانشی سازمان می گردند
     نظریه هایی که در گذشته پیرامون رشد اقتصادی مطرح 
می شدند، در حال حاضر حول مباحث سرمایه انسانی و 
قدرت ذهن افراد هستند که از اطالعات در جهت کسب 
در  سازمان ها  بقاء  برای  می کنند.  استفاده  رقابتی  مزیت 
عرصه بین المللی، توان رقابت پذیری و حفظ آن به عنوان 
مزیتی استراتژیک، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین 
سازمان ها برای نوآوری و یادگیری موفقیت آمیز، ابتدا باید 
با سرعت  آن  به کارگیری  دانش و سپس  فکر خلق  در 
Patter-(  ررچه بیشتر در سطوح مختلف سازمان باشند

 .)son, 2000

     رشد سازمان ها اغلب به قابلیت شان در دستیابی به یک 
حاشیه رقابتی بستگی دارد که توسط استانداردهای نوین 
عملکرد در بازارهای رقابتی تعیین می شود. سازمان ها برای 
دستیابی به چنین حاشیه رقابتی، نه تنها باید فعالیت های 
خود را در سازمان ها مدیریت و کنترل کنند، بلکه باید در 
تا خود،  نیز اطالعاتی به دست آورند  مورد رقبای خود 
محصوالت و خدمات شان را در برابر آنها محافظت نمایند 

 .)Patterson, 2000(

میزان زیادی  به       فشردگی رقابت در یک صنعت، 
به تعداد و تنوع سازمان هایی که در صنعت مربوطه به 
تعداد  افزایش  با  زیرا  دارد.  بستگی  مشغولند،  فعالیت 
رقبا، منافع و مزایای صنعت مربوطه دستخوش تغییرات 
عرصه  در  سازمان ها  موفقیت  شد.  خواهد  زیادی 
رقابت نیز تا حد زیادی به اطالعات شان در مورد رقبا، 
محصوالت و خدمات شان و چگونگی واکنش آنها در 
برابر نوآوری های استراتژیک بستگی دارد. در واقع، قابلیت 
تجزیه و تحلیل موقعیت )وضعیت( بالقوه و فعلی رقبا، 
نقطه عطف استراتژی رقابتی است. کلیه فعالیت های رقبا 
باید با به کارگیری عواملی همچون نیت های استراتژیک، 
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انگیزاننده ها، اهداف یا موقعیت های داخلی شان، به دقت و 
 Du Toit,( به طور مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
1998(. هدف اغلب مطالعاتی که در زمینه رقابت پذیری 

انجام می شود، جمع آوری اطالعاتی در مورد رقبا برای 
شناخت  و  ناخواسته  اتفاقات  از  اجتناب  بهینه کاوی، 
که  است  واضح  است.  محیطی  تهدیدات  و  فرصت ها 
اندازه، رقبا و استراتژی هایی که یک سازمان برای خود در 
نظر می گیرد، همه و همه بر میزان تأثیرگذاری هوشمندی 
 Du Toit,( رقابتی بر مزیت رقابتی نقش خواهد داشت
2003(. هوشمندی رقابتی تنها تحقیقات بازار یا بررسی 

بازار نیست، بلکه فرایند شناخت رقابت و دستیابی به علل 
باال رفتن مزیت رقابتی از طریق جمع آوری اطالعات در 
خصوص رقبا، تفکر بر روی اطالعات و به کارگیری آن در 
برنامه ریزی استراتژیک کوتاه و بلند مدت شرکت می گردد 

)مشبکی و زنگویی نژاد، 1387(.
  - مدل مفهومی و فرضيات پژوهش

مدل مفهومی زیر برگرفته از تحقیقات مهرگان و همکاران 
)1387( و مشبکی و زنگویی نژاد )1387( است. مشبکی 
و زنگویی نژاد سه بعد هوشمندی اجتماعی- استراتژیک، 
تعریف  را  بازار  هوشمندی  و  تکنولوژیک  هوشمندی 
کرده اند که در این پژوهش به عنوان متغیر مستقل به کار 
برای  نیز  همکاران  و  مهرگان  همچنین  رفت.  خواهند 
رقابت پذیری، متغیر های منابع ورودی، موقعیت در بازار و 
توان خالقیت و نوآوری را برشمرده اند که به عنوان متغیر 

وابسته در نظر گرفته خواهد شد. 

- فرضيات پژوهش
1. هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور، 

تأثیر مثبت دارد. 
1 . 1 . هوشمندی اجتماعی- استراتژیک بر رقابت پذیری 

صنعت فرش کشور، تأثیر مثبت دارد.
صنعت  رقابت پذیری  بر  تکنولوژیک  هوشمندی    . 2 . 1

فرش کشور، تأثیر مثبت دارد.
1 . 3 . هوشمندی بازار بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور، 

تأثیر مثبت دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهشی  داده ها،  گردآوری  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
توصیفی- پیمایشی و از نظر اهداف، پژوهشی کاربردی 
زمینه  در  اطالعات  برای جمع آوری  می شود.  محسوب 
ادبیات پژوهش، از روش کتابخانه ای )مراجعه به مقاالت، 
از  داده ها  گردآوری  برای  و  غیره(  و  اینترنت  کتب، 
پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه در دو بخش مختلف 
اجتماعی-  »هوشمندی  بعد  سه  در  رقابتی  هوشمندی 
»هوشمندی  و  تکنولوژیک«  »هوشمندی  استراتژیک«، 
ورودی«،  »منابع  ابعاد  در  نیز  رقابت پذیری  و  بازار« 
»موقعیت در بازار« و »توان خالقیت و نوآوری« طراحی 
شد. توزیع سؤاالت مربوط به هر یک از متغیر ها در جدول 

1 مشاهده می شود.

توزیع سؤاالتابعاد رقابت پذیریتوزیع سؤاالتابعاد هوشمندی رقابتی

هوشمندی اجتماعی- 
استراتژیک

10منابع ورودی 13

موقعیت صنعت 8هوشمندی تکنولوژیک
در بازار

19

توان خالقیت و 10هوشمندی بازار
نوآوری

15

هوشمندی  اجتماعی- 
استراتژیك 

هوشمندی تكنولوژیك هوشمندی رقابتی رقابت پذیری 

هوشمندی بازار

تصویر 1: مدل مفهومی پژوهش )مأخذ: مهرگان و همکاران )1387(، مشبکی و 
زنگویی نژاد )1387((

جدول 1: توزیع فراوانی مربوط به متغیر های پژوهش )مأخذ: مفروضات تحقیق(
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برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای SPSS استفاده شد. 
جامعه آماری نیز شامل 67 نفر از مسئوالن اتاق بازرگانی 
استان قم و مرکز ملی فرش بودند که با توجه به حجم 
انجام  سرشماری  به صورت  نمونه گیری  جامعه،  پایین 
شد. برای تأیید روایی پرسش نامه نیز از نظرات خبرگان 
و صاحب نظران علم مدیریت استفاده شد. بدین منظور، 
پرسش نامه در اختیار جمعی از استادان قرار گرفت و پس 
از اعمال نظرات اصالحی آن ها، میان جامعه آماری توزیع 
شد. برای اثبات پایایی نیز از تکنیک آلفای کرانباخ استفاده 
هوشمندی  متغیر های  برای  کرانباخ  آلفای  مقدار  شد. 
رقابتی و رقابت پذیری به ترتیب 0/84 و 0/81 به دست 
آمد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی ابزار اندازه گیری است.

- تكنيك تاپسيس فازی
تاپسیس )روش رتبه بندی با توجه به شباهت با راه حل 
کالسیک  روش های  از  یکی  به عنوان  مثبت(،  ایده آل 
یون  و  هوانگ  توسط  که  است  شناخته شده   MCDM

برای حل مسائل MCDM توسعه داده شد و بر اساس 
تعیین ایده آل شکل گرفته بود. گزینه های انتخاب شده باید 
دارای کوتاه ترین فاصله از ایده آل مثبت و از سویی دیگر، 
 Hwang & Yoon,( بیشترین فاصله از ایده آل منفی باشند
1981(. مراحل تصمیم گیری به کمک تکنیک تاپسیس 

فازی به شرح زیر است :
 w~j مرحله 1: به دست آوردن بردار اوزان

مرحله 2: نرماالیز کردن ماتریس به دست آمده از نظر سنجی 
خبرگان در رابطه با گزینه ها که ماتریس جدیدی به  شرح 

زیر است:

   ij m n
R r

×
 =  

 
         )1(

}1, ,...{ مربوط به شاخص هایی که در رابطه  nB ⊆  
}1, ,...{  مربوط به  nC ⊆ با سود است )فرمول 2( و 

شاخص  هایی که در رابطه با هزینه است )فرمول 3(.
 )2(
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مرحله 3: بنابراین ماتریس وزن دهی شده به شکل فرمول 

4 می شود:
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فاصله  از  استفاده  با  اندازه ها  مرحله 5: محاسبه فواصل 
اقلیدسی فازی :

   )7(

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )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 = − + − + − + − 


فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت و منفی با فرمول های 8 و 
9 محاسبه می شود :

)8(

)9(

  

مرحله 6: محاسبه نزدیکی نسبی به ایده ال و رتبه بندی 
)فرمول 10(: 

    )10(

تجزیه و تحلیل یافته ها
- آزمون كولموگروف- اسميرنف

از آنجا که در پژوهش حاضر حجم جامعه نسبتاً کوچک 
است، برای بررسی نرمال بودن نمره عامل های به دست 
آمده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد که 

نتایج حاصله در جدول 2 مالحظه می شود.) جدول 2(

با توجه به نتایج فوق، مقدار sig برای اکثر متغیر ها بزرگتر 
از 0/05 به دست آمد؛ از این رو نرمال بودن توزیع، ثابت 
برخی  پژوهش  فرضیات  آزمون  برای  بنابراین  می شود. 

تکنیک های آمار پارامتریک مورد استفاده قرار گرفتند.

- آزمون همبستگی پيرسون
آزمون  از  پژوهش  متغیر های  میان  رابطه  بررسی  برای 
همبستگی پیرسون استفاده شد که در جدول زیر مشاهده 

می شود.

هوشمندی 
بازار

هوشمندی 
تكنولوژیك

هوشمندی اجتماعی- 
استراتژیك

هوشمندی رقابتی 
)مفهوم كلی(

متغير های پژوهش

0.0440.0550.1190.078Sig

جدول 2: نتایج حاصل از به کارگیری آزمون کولموگروف- اسمیرنف )مأخذ: یافته های تحقیق(

نتیجه آزمونسطح معنی داریمقدار r پیرسونمتغیر ها

فرض صفر رد می شود0.4940.000هوشمندی رقابتی

فرض صفر رد می شود0.5530.001هوشمندی اجتماعی- استراتژیك

فرض صفر رد می شود0.4170.009هوشمندی تكنولوژیك

فرض صفر رد می شود0.5020.003هوشمندی بازار

همانطور که در جدول 3 مالحظه می شود، مقدار sig برای 
تمام متغیر ها کمتر از مقدار خطای پژوهش )0/05( بوده 

و بنابراین رابطه مثبت و معنادار هوشمندی رقابتی و کلیه 
ابعاد آن با رقابت پذیری صنعت فرش کشور تأیید می گردد.

جدول 3: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون )مأخذ: یافته های تحقیق(
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همان گونه که در جدول 4 مشاهده می شود، سطح احتمال 
تمامی متغیر ها کمتر از 0/05 بوده و در نتیجه تأثیر مثبت 
و معنادار تمامی متغیر ها بر رقابت پذیری صنعت فرش 
تأیید می گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، هوشمندی 
اجتماعی- استراتژیک بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری 

و  بازار  هوشمندی  آن،  از  پس  و  داشته  فرش  صنعت 
هوشمندی تکنولوژیک در رتبه های بعدی جای گرفتند.

- آزمون ميانگين
فرش  صنعت  رقابتی  هوشمندی  سطح  بررسی  برای 

دست بافت نیز، از آزمون میانگین استفاده شد.

سطح احتمالمقدار tضریب متغیرخطای استانداردضریب استاندارد βمتغیر های وارد شده در معادله

4.3230.42621.3940.029مقدار ثابت

0.5190.0790.3597.3650.015هوشمندی رقابتی

3.4270.84515.1960.000مقدار ثابت

0.7190.1090.73411.3510.000هوشمندی اجتماعی- استراتژیک

0.4270.0340.3924.4220.007هوشمندی تکنولوژیک 

0.6440.0710.5979.1070.000هوشمندی بازار

Z0.05متغیر ها
Zنتیجه آزمون

هوشمندی رقابتی صنعت فرش در سطح باالیی قرار دارد.1.6454.22هوشمندی رقابتی

هوشمندی اجتماعی- استراتژیک صنعت فرش در سطح پایینی قرار دارد.1.6451.16هوشمندی اجتماعی- استراتژیک
هوشمندی تکنولوژیک صنعت فرش در سطح باالیی قرار دارد.1.6456.67.هوشمندی تکنولوژیک

هوشمندی بازار صنعت فرش در سطح باالیی قرار دارد.1.6451.912هوشمندی بازار

رقابت پذیری صنعت فرش در سطح باالیی قرار دارد.1.6452.433رقابت پذیری

جدول 4: نتایج حاصل از به کارگیری آزمون رگرسیون )مأخذ: یافته های تحقیق(
- آزمون رگرسيون

جدول 5: نتایج حاصل از به کارگیری آزمون میانگین )مأخذ: یافته های تحقیق(

با توجه به جدول 5 مشاهده می شود که صنعت فرش 
هوشمندی  رقابتی،  هوشمندی  لحاظ  از  دست بافت، 
قرار  مطلوبی  در سطح  بازار  هوشمندی  و  تکنولوژیک 
داشته و تنها از نظر هوشمندی اجتماعی- استراتژیک در 

وضعیت مناسبی به سر می برد.
- رتبه بندی ابعاد هوشمندی رقابتی

در دنیای واقعی به دلیل وجود اطالعات ناقص یا اطالعات 
غیر قابل دسترس، داده ها معموالً به صورت قطعی نیستند؛ 
بلکه اغلب به صورت فازی اند. بنابراین در این پژوهش 
سعی شده است تا از روش تاپسیس با داده های فازی، 

به منظور اولویت بندی اجزای هوشمندی رقابتی صنعت 
فرش استفاده گردد. مقادیر فازی متغیر های زبانی برای 
است  شده  داده  نشان   4 جدول  در  متغیر  هر  مقبولیت 

.)Chen, 2000(

)Chen, 2000 :جدول 6. متغیر های زبانی برای تعیین وزن هریک از معیارها )مأخذ
)0, 0, 1, 2(VLخیلی کم
)1, 2, 2, 3(Lکم
)2, 3, 4, 5(MLکمتر از متوسط
)4, 5, 5, 6(Mمتوسط
)5, 6, 7, 8(MHبیشتر از متوسط
)7, 8, 8, 9(Hزیاد

)8, 9, 10, 10(VHخیلی زیاد
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برای رتبه بندی ابعاد هوشمندی رقابتی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد که نتایج حاصل از آن در جدول 7 مالحظه 
می شود.

متغير ها 8 9 10 10 2 3 4 5 7 8 8 9

 هوشمندی اجتماعی-
استراتژیك

هوشمندی تكنولوژیك هوشمندی بازار

P1 2 3 4 5 2 3 4 5 4 5 5 6
P2 0 0 1 2 0 0 1 2 2 3 4 5
P3 2 3 4 5 2 3 4 5 8 9 10 10
P4 5 6 7 8 5 6 7 8 2 3 4 5
P5 4 5 5 6 4 5 5 6 5 6 7 8
P6 8 9 10 10 2 3 4 5 5 6 7 8
P7 8 9 10 10 8 9 10 10 4 5 5 6
P8 8 9 10 10 0 0 1 2 4 5 5 6
P9 0 0 1 2 5 6 7 8 8 9 10 10
P10 8 9 10 10 4 5 5 6 7 8 8 9
P11 0 0 1 2 2 3 4 5 2 3 4 5
P12 4 5 5 6 7 8 8 9 7 8 8 9
P13 2 3 4 5 4 5 5 6 7 8 8 9
P14 5 6 7 8 2 3 4 5 8 9 10 10
P15 0 0 1 2 8 9 10 10 4 5 5 6
P16 2 3 4 5 4 5 5 6 2 3 4 5
P17 7 8 8 9 2 3 4 5 4 5 5 6
P18 5 6 7 8 2 3 4 5 2 3 4 5
P19 2 3 4 5 4 5 5 6 8 9 10 10
P20 5 6 7 8 8 9 10 10 4 5 5 6
P21 2 3 4 5 7 8 8 9 2 3 4 5
P22 4 5 5 6 8 9 10 10 7 8 8 9
P23 8 9 10 10 5 6 7 8 2 3 4 5
P24 5 6 7 8 8 9 10 10 4 5 5 6
P25 2 3 4 5 4 5 5 6 5 6 7 8
P26 4 5 5 6 5 6 7 8 8 9 10 10
P27 4 5 5 6 4 5 5 6 0 0 1 2
P28 8 9 10 10 1 2 2 3 4 5 5 6
P29 4 5 5 6 2 3 4 5 0 0 1 2
P30 8 9 10 10 7 8 8 9 2 3 4 5
P31 8 9 10 10 2 3 4 5 8 9 10 10

جدول 7: ماتریس تصمیم گیری و اوزان فازی )مأخذ: یافته های تحقیق(

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه 
علمی_ پژوهشی 

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 19

تابستان1390

93

با به کارگیری فرمول 4، ماتریس نرماالیز شده وزنی فازی به صورت زیر به دست می آید:

P1 0.16 0.27 0.4 0.5 0.04 0.09 0.16 0.25 0.28 0.4 0.4 0.54
P2 0 0 0.1 0.2 0 0 0.04 0.1 0.14 0.24 0.32 0.45
P3 0.16 0.27 0.4 0.5 0.04 0.09 0.16 0.25 0.56 0.72 0.8 0.9
P4 0.4 0.54 0.7 0.8 0.1 0.18 0.28 0.4 0.14 0.24 0.32 0.45
P5 0.32 0.45 0.5 0.6 0.08 0.15 0.2 0.3 0.35 0.48 0.56 0.72
P6 0.64 0.81 1 1 0.04 0.09 0.16 0.25 0.35 0.48 0.56 0.72
P7 0.64 0.81 1 1 0.16 0.27 0.4 0.5 0.28 0.4 0.4 0.54
P8 0.64 0.81 1 1 0 0 0.04 0.1 0.28 0.4 0.4 0.54
P9 0 0 0.1 0.2 0.1 0.18 0.28 0.4 0.56 0.72 0.8 0.9
P10 0.64 0.81 1 1 0.08 0.15 0.2 0.3 0.49 0.64 0.64 0.81
P11 0 0 0.1 0.2 0.04 0.09 0.16 0.25 0.14 0.24 0.32 0.45
P12 0.32 0.45 0.5 0.6 0.14 0.24 0.32 0.45 0.49 0.64 0.64 0.81
P13 0.16 0.27 0.4 0.5 0.08 0.15 0.2 0.3 0.49 0.64 0.64 0.81
P14 0.4 0.54 0.7 0.8 0.04 0.09 0.16 0.25 0.56 0.72 0.8 0.9
P15 0 0 0.1 0.2 0.16 0.27 0.4 0.5 0.28 0.4 0.4 0.54
P16 0.16 0.27 0.4 0.5 0.08 0.15 0.2 0.3 0.14 0.24 0.32 0.45
P17 0.56 0.72 0.8 0.9 0.04 0.09 0.16 0.25 0.28 0.4 0.4 0.54
P18 0.4 0.54 0.7 0.8 0.04 0.09 0.16 0.25 0.14 0.24 0.32 0.45
P19 0.16 0.27 0.4 0.5 0.08 0.15 0.2 0.3 0.56 0.72 0.8 0.9
P20 0.4 0.54 0.7 0.8 0.16 0.27 0.4 0.5 0.28 0.4 0.4 0.54
P21 0.16 0.27 0.4 0.5 0.14 0.24 0.32 0.45 0.14 0.24 0.32 0.45
P22 0.32 0.45 0.5 0.6 0.16 0.27 0.4 0.5 0.49 0.64 0.64 0.81
P23 0.64 0.81 1 1 0.1 0.18 0.28 0.4 0.14 0.24 0.32 0.45
P24 0.4 0.54 0.7 0.8 0.16 0.27 0.4 0.5 0.28 0.4 0.4 0.54
P25 0.16 0.27 0.4 0.5 0.08 0.15 0.2 0.3 0.35 0.48 0.56 0.72
P26 0.32 0.45 0.5 0.6 0.1 0.18 0.28 0.4 0.56 0.72 0.8 0.9
P27 0.32 0.45 0.5 0.6 0.08 0.15 0.2 0.3 0 0 0.08 0.18
P28 0.64 0.81 1 1 0.02 0.06 0.08 0.15 0.28 0.4 0.4 0.54
P29 0.32 0.45 0.5 0.6 0.04 0.09 0.16 0.25 0 0 0.08 0.18
P30 0.64 0.81 1 1 0.14 0.24 0.32 0.45 0.14 0.24 0.32 0.45
P31 0.64 0.81 1 1 0.04 0.09 0.16 0.25 0.56 0.72 0.8 0.9

جدول 8: ماتریس نرماالیز شده وزنی فازی )مأخذ: یافته های تحقیق(
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مجموعه نقاط ایده آل مثبت، منفی، ضریب نزدیکی و رتبه نهایی متغیر ها نیز در جدول 9 مالحظه می شود.

متغیر ها+ CciDi -Diرتبه نهایی متغیر ها
دسترسی آسان به اطالعات260.1527037840.9282425.150468
وجود سیستم اطالع رسانی310.0779418230.4747265.61605
تصمیم گیری180.2078942421.2682254.832114
تسهیم دانش210.1968191321.2028324.908527
ارتباط با دیگر سازمان ها190.2010792161.2218294.854527
افزایش توان پیش بینی50.2567186961.5760884.563269
توانمندی مدیران برای تصمیم گیری40.2686129451.6473344.485409
تصمیم گیری150.2198518371.344644.771479
تدوین مأموریت از سوی تیمها220.1851982861.1320714.980679
انجام برنامه ریزی استراتژیک30.2822875671.7296354.397574
حس مسئولیت پذیری300.094691320.577245.518774
به روز رساندن مهارت100.237270391.442194.636064
تدوین سیاست رشد اقتصادی200.198982821.2107244.87384
نفوذ در دستگاه قانونگذاری60.2520591831.5404884.571124
ائتالف270.1450019420.8836815.210586
تقویت ساختارهای اجتماعی280.1420799720.8649285.222688
میزان تحقیقات پایه160.2182078561.3270114.754396
هم افزایی تحقیقات پایه و فعالیت های فنی240.1792927251.0942455.008873
تعداد کتب منتشره170.2150833061.3111724.784939
تعداد مقاالت منتشره130.2295689861.4006864.700685
کیفیت آموزش های فنی250.15985220.9746885.122746
تعیین استاندارد صنعت80.2448474081.4896644.594388
شرایط منصفانه قرارداد با تأمین کنندگان110.2359668641.4494814.69325
انجام به موقع تعهدات در قبال تامین کنندگان120.2295689861.4006864.700685
اجرای ایده های جدید230.1805704981.1001234.992361
استفاده از تکنیک های روز بررسی بازار70.2459632061.4985194.593934
خدمات با ارزش افزوده260.1276956570.7760525.301304
سرمایه گذاری بر روی نیازهای مشتریان140.2260721381.381484.729313
نشر اطالعات مشتری90.2378989660.7331062.348478
بازخورد از مشتریان20.4756566181.4935991.64648
اطمینان از تداوم رابطه با مشتری10.5686114141.7871361.355847

جدول 9: مجموعه نقاط ایده آل مثبت، منفی، ضریب نزدیکی و رتبه نهایی متغیر ها )مأخذ: یافته های تحقیق(
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همانطور که در جدول 8 مشاهده می شود، »اطمینان از 
تداوم رابطه با مشتری«، »بازخورد از مشتریان« و »انجام 
اجزای  مهم ترین  به عنوان  استراتژیک«،  برنامه ریزی 

هوشمندی رقابتی انتخاب شدند.

نتیجه گیری و توصیه ها
بر  رقابتی  هوشمندی  نقش  بررسی  به  حاضر  مقاله  در 
رقابت پذیری صنعت فرش کشور پرداخته شد. در این 
بعد  سه  در  فرش  صنعت  رقابتی  هوشمندی  پژوهش، 
هوشمندی اجتماعی- استراتژیک، هوشمندی تکنولوژیک 

و هوشمندی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
     از آنجا که حجم جامعه نسبتاً کم بود، در ابتدا با 
نرمال  اسمیرنف،  کولموگروف-  آزمون  به کارگیری 
حاصل  نتایج  همچنین  شد.  اثبات  داده ها  توزیع  بودن 
بیانگر وجود  پیرسون،  همبستگی  آزمون  به کارگیری  از 
رابطه مثبت و معنادار میان هوشمندی رقابتی و ابعاد آن 
با رقابت پذیری صنعت فرش بود. در ادامه با به کارگیری 
آزمون رگرسیون چند متغیره، تأثیر تمامی متغیر ها نیز بر 
که  همان طور  شدند.  تأیید  فرش  صنعت  رقابت پذیری 
مشاهده شد، هوشمندی اجتماعی- استراتژیک از سویی 
بیشترین نقش را بر رقابت پذیری صنعت فرش ایفا کرده 
و از سوی دیگر، با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری 
آزمون میانگین، این بعد از هوشمندی در سطح مطلوبی 
قرار نداشت. بنابراین پیشنهادی که با توجه به این نتیجه 
می توان ارائه داد به این صورت مطرح است که مدیران و 
مسئوالن امر، برای توسعه توان رقابتی صنعت فرش باید 
بیش از هر چیز، بر دید استراتژیک، منابع انسانی مجرب 
و مسائل اقتصادی تمرکز کنند تا بدین ترتیب قابلیت های 
این صنعت توانمند را برای رقابت با رقبای بین المللی 
بلند مدت  و  استراتژیک  برنامه ریزی های  دهند.  افزایش 

نوعی  به  که  افرادی  در  مسئولیت پذیری  ایجاد حس  و 
با این صنعت در ارتباطند، می تواند راهکاری در جهت 
کسب دید استراتژیک مدیران باشد. اما منابع انسانی را نیز 
می توان از طریق به کارگیری نیروی جوان و تحصیلکرده 
در کنار استفاده از فرش بافان ماهر و استادکاران مجرب، 
تقویت نموده و بهبود بخشید. نفوذ در دستگاه قانونگذاری، 
ائتالف و تدوین سیاست رشد اقتصادی را نیز می توان از 

دیگر راهکارهای بهبود و حل مسائل اقتصادی دانست. 
     اما صنعت فرش از لحاظ هوشمندی تکنولوژیک در 
موقعیت مطلوبی به سر می برد. تحقیقات بنیادی و کاربردی 
متعدد پیرامون این صنعت، کتب و مقاالت منتشره و باال 
بودن کیفیت آموزش آخرین فنون قالی بافی به بافندگان 
موجب شده است هوشمندی تکنولوژیک این صنعت در 

وضعیت مناسبی قرار گیرد.
     هوشمندی بازار نیز در رتبه دوم تأثیرگذارترین عامل 
هوشمندی رقابتی قرار گرفت. بنابراین »استفاده از طرح ها 
و نقش های اصیل ایرانی«، »آموزش فنون نوین بازاریابی، 
بازرگانی بین الملل و تجارت الکترونیک به صادرکنندگان«، 
»به کارگیری استراتژی های رسوخ در بازار همچون ایجاد 
طریق  از  بازار  به  جدید  رقبای  ورود  راه  سر  بر  موانع 
شناساندن و تبلیغات بیشتر نام تجاری فرش ایرانی« و 
»تأکید بر زیبایی و دوام و استحکام آن و همچنین افزایش 
بازاریابی  تحقیقات  و  تبلیغات  بازاریابی،  فعالیت های 
اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی« که در زمره 
استراتژی های رسوخ در بازار و توسعه بازار جای دارند، 
می توانند راهکارهایی در راستای افزایش هوشمندی بازار 
به سالیق مشتریان  توجه  از  نباید  در عین حال  باشند. 
جهانی و شناختن نیازهای آنان نیز غافل شد. اما با توجه 
به نزول هر ساله میزان صادرات فرش، می توان ادعا کرد 
که در آینده ای نزدیک، این صنعت از لحاظ هوشمندی 
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بازار به سطح زیر متوسط سقوط خواهد کرد، مگر آنکه با 
بهره گیری از راهکارهای فوق، در صدد جبران ضرر های 
سالیان اخیر برآید. ضمن اینکه نتایج حاصل از به کارگیری 
تکنیک تاپسیس فازی نیز بیانگر برقراری و تداوم ارتباط با 
مشتریان جهت برخورداری از مزیت رقابتی باالتر خواهد بود.
اذعان نمود که دید سنتی  باید  یافته ها  با  با توجه       
مدیران و مسئوالن و تمرکز بیش از حد آنان بر هوشمندی 
تکنولوژیک و دیدگاه مبتنی بر منابع، موجب نزول هر چه 
بیشتر صادرات این محصول در سالیان اخیر شده است و 
آنان را به میزان زیادی از توجه به سایر ابعاد هوشمندی 
رقابتی همچون هوشمندی بازار و اجتماعی- استراتژیک 

غافل ساخته است.
     با توجه به مباحثی که در بخش نتیجه گیری مطرح شد 
می توان راهکارهایی در جهت افزایش توان رقابتی صنعت 

فرش کشور بدین صورت ارائه داد:
تحقیقات  و  تبلیغات  بازاریابی،  فعالیت های  افزایش   .1

بازاریابی اینترنتی، برای رقابت با صادرکنندگان اینترنتی
2. تمرکز گسترده بر تحقیقات بازاریابی برای شناسایی هر 
چه بیشتر نیازها و سالیق مشتریان در هر منطقه جغرافیایی 
3. آشنا کردن تجار با فنون بازاریابی بین المللی، صادرات 

و تجارت الکترونیک جهت حفظ سهم بازار
فراهم آوردن بستر مناسب برای بهره گیری از فناوری های  .4
اطالعاتی در جهت بازاریابی و تبلیغات برای گسترش 

فعالیت های بازاریابی و تبلیغات در بازارهای جهانی 
5. تأکید بیشتر بر کیفیت، زیبایی و دوام فرش ایرانی در 
تبلیغات و بازاریابی جهانی جهت پررنگ نمودن نقطه 

ضعف رقبا.
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