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بررسی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی
دکتر قنبر امیر نژاد :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مهدی سالمی :دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضربررسی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی است.این پژوهش از
نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت ،توصیفی-پیمایشی و از نوع علی میباشد.مبانی نظری پژوهش،به روش مطالعه کتابخانه
ای و داده های آن به وسیله نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه مزیت رقابتی و عوامل موثر با پایایی
کلی0/28بدست آمده است .در این پژوهش عالوه بر روایی محتوا از نوع صوری از روایی همگرا و روایی تمایز استفاده شده
که نتایج حاصل نشان دهنده تایید روایی است .جامعه آماری هدف این پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی
رازی است .نمونه پژوهش شامل 842نفراز مدیران و کارکنان است که به طور تصادفی انتخاب شدهاند .سؤال اصلی این
پژوهش این است که عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی کدامند؟ .برای پاسخ به سؤال پژوهش،
بررسی فرضیههاو تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده ،از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای  SPSSو
 LISRELاستفاده شده است.جهت بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه آماری ،از آمار توصیفی و تحلیل واریانس
استفاده شده است .به دلیل بررسی همزمان چندین متغیرو روابط بین آنها از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده
است.بر اساس نتایج بدست آمده تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان  %۵۹تأیید شد .به عالوه ،نتایج پژوهش نشان
داد که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده از جامعه آماری مورد نظر برازش دارد .مقادیر شاخصهای نیکویی برازش
در مدل نهایی ،نشان دهنده مناسب بودن مدل میباشد .بدین ترتیب عوامل (رهبری هزینه،استفاده از فناوری اطالعات ،ظرفیت
مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین کارا ،پاسخ دهی سازمانی،تمایز محصول ،نوآوری محصول) بطور
مستقیم برکسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تأثیرمیگذارد .در پایان پژوهش نیز پیشنهاداتی متناسب با نتایج
پژوهش ارائه شده است.
کلید واژهها :رهبری هزینه،استفاده از فناوری اطالعات ،ظرفیت مدیریتی،روابط با تأمین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین
کارا ،پاسخ دهی سازمانی،تمایز محصول ،نوآوری محصول ،کسب مزیت رقابتی
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مقدمه :
مزیت رقابتی با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است .مایکل پورتر از منظر اقتصادی مزیت رقابتی را
مترادف با بهره وری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند
(پورتر .)8004 ،1در مقیاس خرد ،مزیت رقابتی به ارزشی که یک محصول در مقایسه با رقیب برای مشتری می آفریند باز
میگردد( وارگاس  .)801۵،و این امر به دو عامل مهم بستگی دارد :میزان مطلوبیت های برآورده شده از تملک یا تصرف یک
محصول برای مشتری (منافع) و میزان هزینه ایجاد شده از تملک یا تصرف آن محصول برای مشتری .سرآمدی در هر یک از
این دو عامل ،موجب کسب مزیت رقابتی برای سازمان شده و سازمان را رقابتپذیر میسازد (ویلن و هنگ .)801۵،مطالعه
نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان میدهد که از مزیت رقابتی تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد .اما به
طور کلی میتوان مزیت رقابتی را قابلیت ها و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار ،صنعت ،منطقه و کشور دارا
هستند ( لئو )8012،و میتوانند آن ها را حفظ کنند تا در عرصه ی رقابت بینالمللی نرخ بازگشت باالیی را در فاکتورهای
تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً باالیی قرار دهند .به عبارت دیگر ،مزیت رقابتی توانایی افزایش
سهم بازار ،سوددهی ،رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه و بین المللی برای یک دوره طوالنی است (.فنگ
 )8012،مزیت رقابتی در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود میآید .دارایی ها یا به صورت موهبتی است (مثل منابع
طبیعی) و یا ساخته شده بوسیلة انسان است (مثل زیر ساخت ها)؛ و فرایندها که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از
فروش به مشتریان تبدیل میکند( انصاری و همکاران  )12%8،و در نهایت موجب ایجاد رقابتپذیری میگردند (جانت 8و
همکاران .)801۵ ،با توجه به این موارد در این مقاله به مزیت رقابتی و عوامل موثر در آن پرداخته میشود .

بیان مسأله :

Porter
Janet
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در بررسی مزیت رقابتی میتوان از زاویه ی دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد مزیت رقابتی است .منابع ایجاد
مزیت رقابتی را میتوان در سه دستة فناوری ،سازمان و نیروی انسانی تقسیمبندی کرد (.چین . )8014،در این میان ،مزیت
رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیت های رقابتی دارد و مدت زمان بیشتری الزم
است تا رقبا بتوانند این مزیت های رقابتی را تقلید کنند ( .اسکات )1%2% ،مزیت رقابتی را به عنوان توانایی افزایش درآمدها
با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف می کند (.بارنی  )8018،پیس و
استفان ( )1%%1در یک تعریف جامع تر ،مزیت رقابتی را بدین شرح بیان می کند :توانایی سازمان در جهت ماندگاری در
کسب وکار و محافظت از سرمایه های سازمان ،به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها و تضمین شغل ها در آینده می باشد
(اسفیدانی .)122۵،پورتر مزیت رقابتی را حاصل تعامل و برهمکنش چهار عامل اصلی میداند :فاکتورهای درونی ،شرایط
تقاضای داخلی ،صنایع مرتبط و حمایت کننده و در نهایت استراتژی ،ساختار و رقابت .به اعتقاد پورتر ،این فاکتورهای
چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها میتواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد.
عالوه بر آن ،دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیشبینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیرمستقیم دارند و از طریق تاثیر
بر آنها میتوانند در مزیت رقابتی نیز تاثیر گذار باشند .پورتر به منظور ایجاد مزیت های رقابتی ،استراتژیهای عمومی را
پیشنهاد می کند .بر اساس این استراتژیها یک کسب و کار از دو راه میتواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت
رقابتی خود را بهبود ببخشد :ارائه کاال و یا خدمات با هزینة کمتر (مزیت هزینهای) و ارائه کاال و خدمات متنوع با ویژگیهای
متمایز (مزیت تمایز) .هر یک از این استراتژیها میتواند توسط بنگاهها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند.
هر یک از این استراتژیها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد میکند (پورتر.)8004 ،این تحقیق تالش دارد تا به
بررسی عناصر تاثیرگذار بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی بپردازد.
با مطالعه منابع مختلف ،هشت عامل به عنوان عناصر تاثیرگذار انتخاب شدند که شامل نوآوری محصول ،استفاده از فناوری
اطالعات ،ظرفیت مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین کارا ،پاسخ دهی سازمانی ،تمایز محصول و رهبری
هزینه می باشند (وینایان 2و همکاران .)8018 ،در این تحقیق تاثیر تک تک این عوامل را بر کسب مزیت رقابتی در شرکت
پتروشیمی رازی بررسی می نماییم.شرکتهای پتروشیمی در ایران بدلیل دولتی بودن کمتر به مزیترقابتی خود در بازار توجه
مینمایند و با توجه به بازار رقابتی صنعت پتروشیمی و وجود رقبای قوی در سطح جهانی و داخلی  ،پتروشیمی رازی نیازمند
Vinayan
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بررسی مزیتهای رقابتی موثر در بقای این شرکت در بازار میباشد .پتروشیمی رازی با بررسی شرایط زنجیره تامین خود و
مشارکت دادن آنها میتواند مزیت رقابتی خود را از طریق کاهش هزینهها و افزایش کیفیت و سرعت تحویل محصوالت
افزایش دهد .با توجه به تحقیقات انجام گرفته قسمتی از این تحقیقات را به شرح زیر میتوان بیان کرد .

محقق

سال

نتایج

موضوع
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انصاری و

12%2

همکاران
صالح نیا

122%

ذبیحی

122%

لهرمی

ارائه مدل مفهومی تاثیر موفقیت پیاده

فرهنگ سازمانی و فناوری اطالعات بیشترین تاثیر را بر

سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت

موفقیت مدیریت دانش را دارد و ساختار سازمانی نیز

رقابتی در شرکتهای کوچک و متوسط

کمترین تاثیر را دارد.

جایگاه یابی استراتژیک و شناسایی منابع

عامل انسانی نقش بسیار اساسی در موفقیت بانک ها

دستیابی به مزیت رقابتی پایدار

دارد.

فرایندها و مکانیزمهای ایجاد و حفظ مزیت کسب مزیت رقابتی پایدار مستلزم تالش بنگاه در ارتباط
موثر با محیط بیرونی و کسب مهارتها و صالحیتهای

رقابتی پایدار

اساسی نسبت به رقبا می باشد.
وارگاس

801۵

جانت و

801۵

عوامل تعیین کننده در دستیابی به نوآوری ،آنها ابتدا با استفاده از روش تحلیلی -مصنوعی ،شواهد
عملکرد عالی و مزیت رقابتی در کسب و تجربی را تجزیه و تحلیل و ارائه دادند که اثبات میکند
کارهای کوچک با تاثیر یادگیری سازمانی یادگیری سازمانی یک عامل موثر است که سازمانها را
برای پاسخ سریع به فرصتهای بازار توانمند میسازد.

و سبک رهبری

سپس در بخش دوم مقاله خود شواهد تجربی در مورد
رقابت سبکهای رهبری و تاثیر آنها بر یادگیری
سازمانی به منظور دستیابی به نوآوری ،عملکرد باال و
مزیت رقابتی ،را ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل تئوریکی و
تجربی دریافتند که سبکهای رهبری برای ترویج
یادگیری سازمانی مناسب است و فرایند یادگیری
سازمانی برای دستیابی به نوآوری ،عملکرد باال و مزیت
رقابتی موثر میباشد.
همکاران

بررسی عناصر تاثیرگذار بر مزیت رقابتی

چهار عامل به عنوان عناصر تاثیرگذار انتخاب شدند که

سوپرمارکت های کشور کنیا

شامل نوآوری محصول ،استفاده از فناوری اطالعات،
ظرفیت مدیریتی و روابط با تامین کنندگان می باشند که
تمامی عناصر بر کسب مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارند.

وینایان و
همکاران

8018

بررسی عوامل کلیدی موفقیت و عناصر

چهار عامل به عنوان عناصر تاثیرگذار انتخاب شدند که

تاثیرگذار بر مزیت رقابتی پایدار

شامل مدیریت زنجیره تامین کارا ،پاسخدهی سازمانی،
تمایز محصول و رهبری هزینه می باشند که تمامی
عناصر بر کسب مزیت رقابتی تاثیر مثبت دارند.

مدل پژوهش
جانت و همکاران ( )801۵در مطالعه خود پیرامون کسب مزیت رقابتی عواملی همچون نوآوری محصول ،استتفاده از فنتاوری
اطالعات ،ظرفیت مدیریتی و روابط با تامین کنندگان را معرفی می کنند .در مطالعته دیگتری کته توستط وینایتان و همکتاران
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( )8018پیرامون کسب مزیت رقابتی صورت گرفته است ،چهار عامل مدیریت زنجیره تامین کارا ،پاسخدهی ستازمانی ،تمتایز
محصول و رهبری هزینه به عنوان عواملی مهم در کسب مزیت رقابتی برای شرکت معرفی شده اند .در مطالعه حاضر بتا بهتره
گیری از این دو مطالعه و ترکیب مدل های آنها ،به بررسی تاثیر هم زمان ایتن هشتت عامتل شتامل )1نتوآوری محصتول)8 ،
استفاده از فناوری اطالعات )2 ،ظرفیت مدیریتی )4 ،روابط با تامین کنندگان )۵ ،مدیریت زنجیتره تتامین کتارا)1 ،پاستخدهی
سازمانی )7،تمایز محصول و  )2رهبری هزینه بر کسب مزیت رقابتی در شرکت رازی می پردازیم.

عوامل مؤثر
مزیت رقابتی :

نوآوری محصول
استفاده از فناوری اطالعات

کارایی

ظرفیت مدیریتی

نوآوری

روابط با تامین کنندگان

کیفیت خدمات /تولید

مدیریت زنجیره تامین کارا

پاسخگویی به مشتریان

پاسخ دهیسازمانی
تمایز محصول
رهبری هزینه

شکل مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مطالعات جانت و همکاران ( )801۵و وینایان و همکاران ()8018
در این مدل متغیر مستقل عوامل تاثیرگذار بر کسب مزیت رقابتی شامل ) :نوآوری محصول )8 ،استفاده از فناوری اطالعات،
 )2ظرفیت مدیریتی )4 ،روابط با تامین کنندگان )۵ ،مدیریت زنجیره تامین کارا)1 ،پاسخدهی سازمانی )7،تمایز محصول و )2
رهبری هزینه می باشد که از تحقیق جانت و همکاران ( )801۵و وینایان و همکاران ( )8018اخذ گردیده است .و متغیر
وابسته نیز کسب مزیت رقابتی میباشد.
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روش پژوهش:
این تحقیق مبتنی بر اطالعات اولیه است که بهصورت پیمایشی تهیه ،تدوین ،تولید و جمع آوری می شود .پژوهش
حاضر ،از حیث هدف ،پژوهشی کاربردی است و از حیث روش انجام آن ،در زمره پژوهشهای توصیفی  -پیمایشی ،قرار
میگیرد .چرا که در انجام پژوهش حاضر ،پژوهشگر از روش آمار استنباطی و مدلسازی معادالت ساختاری برای بررسی
تأثیرگذاری متغیرها و روابط بین آنها استفاده کرده است .از طرف دیگر این تحقیق چون به بیان و تاثیر هر کدام از
متغیرها میپردازد از نوع علی است .
جامعه آماری به کل گروه  ،افراد و پدیده های مورد عالقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد اشاره دارد (خاکی
 .)122%،جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی رازی می باشد .که تعداد این افراد برابر با 700
نفر می باشد.
همیشه این سوال برای پژوهشگران وجود دارد که از چه تعداد نمونه استفاده کنند تا معرف کاملی از جامعه مورد پژوهش
باشد و نتایج دارای صحت و دقت کافی باشد (آذر و همکاران .)12%1 ،در این تحقیق برای برآورد حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده می شود  .این فرمول به شرح زیر است:
2
N
 Z 
 p.q
2 

n 
2
 N  1 2  
 Z 
 p.q
2 


 :Nجمع جامعه آماری میباشد
 :Zمقدار سطح معنی دار و درجه آزادی در جدول میگویند (ساروخانی،122۵ ،ص.)18
 :Eحداکثر خطای قابل قبول که در اینجا  ۹۵فرض شده است.
 :Pنسبت موفقیت بین افراد نمونه است که ۹۵0در نظر گرفته شده است.
 :qنسبت عدم موفقیت میباشد)1-p=q(.
از آنجایی که حجم جامعه آماری محدود فرض شده است این محاسبه با سطح خطای  ۵درصد صورت میگیرد ،لذا حجم
نمونه آماری با توجه به فرمول فوق  842در نظر گرفته شد.
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روش گرد آوری داده ها در این تحقیق روش میدانی است که به کمک پرسشنامه انجام میشود .در پژوهش حاضر از نرمافزار
لیزرل 4و اس .پی.اس.اس ،استفاده می شود .از آمار توصیفی و تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده میشود و مقدار
سطح خطای تحقیق  0/0۵در نظر گرفته می شود.
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است .به منظور جمع آوری اطالعات در بخش اصلی تحقیق و سنجش
متغیرهای پژوهش ،از پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه این تحقیق پرسشنامه ای استاندارد است که از مقاله جانت و
همکاران ( )801۵و وینایان و همکاران ( )8018استخراج شده است با این حال شاخص های مورد سنجش در پژوهش ،پیش
از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود ،در معرض قضاوت چندتن از خبرگان و کارشناسان قرارگرفت ،و نهایتاً
از پرسشنامه مورد توافق به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد .این پرسشنامه شامل دو بخش است .بخش اول
درمورد ویژگی های جمعیت شناختی و بخش دوم پرسشنامه به بررسی متغیر های تحقیق پرداخته و مشتمل بر  %0سوال
است.
متغیر

تعداد سواالت

رفرنس

مزیت رقابتی

 10سوال

وینایان و همکاران ()8018

نوآوری محصول

 7سوال

جانت و همکاران ()801۵

فناوری اطالعات

 2سوال

جانت و همکاران ()801۵

ظرفیت مدیریتی

 7سوال

جانت و همکاران ()801۵

روابط با تامین کنندگان

 1۵سوال

جانت و همکاران ()801۵

زنجیره تامین

 2سوال

وینایان و همکاران ()8018

پاسخدهی سازمانی

 7سوال

وینایان و همکاران ()8018

تمایز محصول

 2سوال

وینایان و همکاران ()8018

رهبری هزینه

 80سوال

وینایان و همکاران ()8018

روایی (اعتبار) ابزار تحقیق :

Lisrel soft ware
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بدین منظور از ابتدا با دقت در مطالعات کتابخانه ای و استفاده از مدلهای مرجع بین المللی و همچنین تحقیقات مشابه سعی
گردید از شاخصها و مولفه های مورد قبول و مناسب استفاده شود .الزم به ذکر است پس از طراحی اولیه پرسشنامه از طریق
ارسال آنها به خبرگان و اخذ تأییدیه شاخصها و مؤلفه ها در هر فرایند برای مواردی که بیش از  70درصد افراد موافق بودند
روایی محتوا و روایی صوری مورد تایید قرار گرفت  .سواالتی که از روایی کمی برخوردار بودند از پرسشنامه ها حذف و یا
مورد اصالح قرار گرفتند  .به طور کلی توافق بیش از  %0درصد برای اکثر شاخص ها به وجود آمد .
پایایی (قابلیت اطمینان) ابزار تحقیق :
زمانی یک ابزار تحقیق از پایایی برخوردار است که با کاربرد دوباره آن در یک تحقیق نتایج تقریبا یکسان و همانندی به دست
آید  .همچنین پایایی را همبستگی میان مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت
مستقل بر یک گروه آزمودنی بدست آمده است تعریف کرده اند( .دانایی فرد و همکاران . )122% ،
برای محاسبه پایایی ابزار اندازه گیری  ،شیوه های مختلفی مانند پایایی باز آزمون  ،پایایی به شکل موازی  ،سازگاری درونی
سنجه ها  ،پایایی سازگاری بین سوالها (ضریب آلفای کرونباخ) و پایایی دو نیمه کردن سوالها مورد استفاده قرار می گیرد .در
روش ضریب آلفا هر سوال آزمون با تک تک سواالت دیگر مقایسه می گردد  .دامنه ضریب آلفای کرونباخ بین صفر (عدم
پایایی) تا ( 1پایایی کامل) می باشد .و ابزاری که در آن ضریب آلفا بیش از  0/7شود از پایایی قابل قبولی برخوردار است
ابتدا باید هر زیر مجموعه از سوالها را برای نمونه ای از جامعه محاسبه و سپس واریانس کل را محاسبه کرد  .سپس با استفاده
از رابطه زیر ضریب آلفای کرونباخ محاسبه می گردد .
در این رابطه هر یک از متغیرها عبارتند از :

 : Jتعداد زیر مجموعه سوال هر پرسشنامه یا آزمون
 : S8jواریانس زیر آزمون  iام
 : S8واریانس کل آزمون
=jمقدارزیرمجموعه سوالهای پرسشنامه

همانطورکه درجدول زیر مشاهده میشود درتمامی موارد میزان آلفای کرونباخ موردتایید است .اصوال مقدار آلفای کرانباخ هر
چه به یک نزدیکتر باشد بیانگر پایایی خوب و عالی پرسشنامه ها است  .پایایی کل پرسشنامه ها  0/28به دست آمد که بیانگر
پایایی خیلی خوب پرسشنامه ها است .
9
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سازه

آلفای کرونباخ

مزیت رقابتی

497.0

رهبری هزینه

498.0

فناوری اطالعات

49800

ظرفیت مدیریتی

498.0

پاسخگویی سازمانی

498.0

تمایز محصول

49748

نوآوری محصول

49844

زنجیره تامین

49877

روابط با تامین کنندگان

49700

جدول  1-2ضریب آلفای کرونباخ

روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
در این پژوهش ،به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشها و آزمونهای آماری مختلفی استفاده میشود .به منظور ارائه
تفسیر مناسبی از دادهها ابتدا با استفاده از تحلیلهای توصیفی به بررسی جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته میشود ،به طوری
که بتوان در نگاهی توصیفی ،نمایی کامل از جامعه و آزمودنی ها بدست آورد .از روشهای مختلف آمار توصیفی ،همچون
میانگین ،فراوانی ،درصد فراوانی ،انحراف معیار و ترسیم نمودار ،جهت بررسی وضعیت جمعیت شناختی جامعه و نمونه های
مورد بررسی و مقایسه اطالعات استفاده گردیده است .پس از بررسی توصیفی ،با استفاده از روشهای استنباطی به تجزیه و
تحلیل آماری اطالعات بدست آمده ،برای آزمون مدل و فرضیهها مبادرت میشود .برای پردازش ،تجزیه و تحلیل ،دسته بندی
و خالصه کردن دادههای جمع آوری شده ،از چند نرم افزار از جمله اس پی اس اس ،۵و لیزرل 1استفاده شده است
آماره های توصیفی متغیرها:
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برای آماره های توصیفی متغیرها به سراغ سواالت اختصاصی پرسش نامه می رویم  ،که با استفاده از نمره گذاری لیکرت
استخراج شده اند و نهایتا آماره های توصیفی مربوط به هر متغیر در ادامه ارائه شده اند.
جدول .آماره های توصیفی برای متغیرهای پژوهش
متغیر

چولگی

کشیدگی

انحراف استاندارد

میانگین

فراوانی

نواوری محصول

4/880

4/02.

4/000.2

0/2.20

.08

استفاده از فناوری اطالعات

4/820

4/.87

4/20.0.

0/48.0

.08

ظرفیت مدیریتی

4/8.4

4/222

4/2.0.0

0/7720

.08

روابط با تامین کنندگان

4/800

4/278

4/00442

0/4.24

.08

4/822

4/787

4/24.0.

0/4000

.08

پاسخ دهی سازمانی

4/807

4/828

4/20..0

0/0220

.08

تمایز محصول

4/8.0

4/00.

4/200.4

0/0780

.08

4/8..

4/784

4/00.02

0/7080

.08

 ،مدیریت زنجیره تامین
کارا،

رهبری هزینه

تعداد آزمودنی هایی که در این تحقیق شرکت کرده اند بر اساس حجم نمونه که در فصل قبل ارائه شده .08 ،نفر می باشند
بنابراین با توجه به اینکه در ستون فراوانی برای تمامی متغیرها  .08مورد ثبت شده است هیچ داده گمشده ای نداریم به
عبارت دیگر اطالعات مذکور برای تمامی افراد مورد مطالعه به طور کامل ثبت شده اند.

آمار استنباطی
11
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آزمونهای بررسی نرمال بودن
برای پژوهشگر آزمون نرمال بودن جامعه آماری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا آزمونهای مربوط به فرضیات هر
پژوهش با توجه به نرمال بودن یا نبودن جامعه آماری متفاوت است (آذر و مومنی .)1224 ،از آزمونهای پارامتریک در
صورتی میتوان استفاده کرد که مفروضات آنها رعایت شود .روشهای متعددی برای بررسی نرمال بودن دادهها وجود دارد.
این روشها را میتوان به دو دسته روشهای کمی و گرافیکی تقسیم بندی کرد که هر یک کاربرد ویژه ای دارد .برای مثال از
میان روشهای کمی میتوان به آزمون کولموگروف -اسمیرنوف  ،ارزیابی شاخصهای چولگی و کشیدگی اشاره کرد
(.رامین مهر و چارستاد )12%4،

جدول .آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
تاییده فرضیه

نتیجه گیری

H4

نرمال است

H4

نرمال است

H4

نرمال است

نرمال است

متغیرها

آماره Z

si g

نواوری محصول

4/208

4/.0.

0/400

4/72.

4/0.2

4/400

4/778

4/400

H4

4/072

4/400

H4

نرمال است

4/200

4/400

H4

نرمال است

4/072

4/400

H4

نرمال است

4/78.

4/400

H4

نرمال است

استفاده از فناوری اطالعات
ظرفیت مدیریتی

روابط با تامین کنندگان
مدیریت زنجیره تامین کارا
پاسخ دهی سازمانی
تمایز محصول

رهبری هزینه

با توجه به نتایج جدول باال کلیه متغیرها دارای توزیع نرمال می باشند  .مقدار سطح معنی داری همه متغیرها از 000۵باالتر است .

ارزیابی هم گرایی به روش ) ( AVE
12
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برای ارزیابی روایی در مدلهای حداقل مربعات جزئی باید هم روایی همگرا و هم روایی افتراقی را مورد محاسبه قرار داد .از
متوسط واریانس استخراج شده ( )AVEبرای محاسبه روایی همگرا استفاده شده که در جدول مقادیر مربوطه آورده شده
است .الزم به ذکر است که مقدار بحرانی برای متوسط واریانس استخراج شده برابر با  00۵است (نادری و سیف نراقی
 .)12%0،مقدار متوسط واریانس استخراج شده برای تمامی متغیرها باالتر از 00180است که نشان دهنده روایی همگرایی
مناسب سازهها است.

سازه

AVE

مزیت رقابتی

490.4

رهبری هزینه

49700

فناوری اطالعات

497.0

ظرفیت مدیریتی

49702

پاسخگویی سازمانی

49707

تمایز محصول

490.7

نوآوری محصول

49700

زنجیره تامین

49704

روابط با تامین کنندگان

49000

تحلیل عاملی تائیدی(مدل اندازه گیری) متغیرهای تحقیق:
13
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شکل زیر مدل اندازه گیری متغیر های تحقیق را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد .بارهای عاملی مدل در حالت
تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان
می دهد .به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل
ها) می باشد.

شکل) مدل اندازه گیری متغیر های تحقیق در حالت تخمین استاندارد

شکل زیر معناداری ض رایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه گیری متغیر های تحقیق را نشان می دهد که تمامی ضرایب
بدست آمده معنادار شده اند .مقادیر آزمون معناداری بزرگتر از  10%1یا کوچکتر از  -10%1نشان دهنده معناداری بودن روابط
است .مبنای تائید یا رد شدن فرضیات (معناداری روابط) بررسی مدل در حالت ضرایب معناداری است .در سطح خطای
 000۵و آزمون دوطرفه (پیش فرض نرمال) مقادیر بحرانی اعداد  10%1و  -10%1می باشند.
چنانچه ضرایب معناداری بیشتر از  10%1و یا کوچکتر از  -10%1باشند فرض صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط
معناداری تائید می شود(.عطاران و همکاران  .)12%1،تمامی روابط موجود در مدل (فلش های یکطرفه) یک معادله می باشند
(.
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شکل مدل اندازه گیری متغیرهای تحقیق در حالت ضرایب معناداری

نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ها دارد .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  χ.محاسبه شده برابر با 4%2021
می باشد که نسبت به درجه آزادی ( )171کمتر از عدد  2می باشد .مقدار  RMSEAنیز برابر با  00072می باشد .شاخص
های  GFI , AGFIو  NFIبترتیب برابر با  0/%0 ، 0/%0و  0/%0می باشد که نشان دهنده برازش بسیار مناسبی می باشند.
Normed Fit Index (NFI) = 00%0
Goodness of Fit Index (GFI) = 00%0
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.%0
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بررسی فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق :
فرضیه اصلی :عناصر( نوآوری محصول ،استفاده از فناوری اطالعات ،ظرفیت مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت
زنجیره تامین کارا ،پاسخ دهی سازمانی،تمایز محصول ،رهبری هزینه) بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی
تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

16
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بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :عناصر( نوآوری محصول ،استفاده از
فناوری اطالعات ،ظرفیت مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین کارا ،پاسخ دهی سازمانی،تمایز
محصول ،رهبری هزینه) بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنی داری دارد  .میزان تاثیر
عناصر( نوآوری محصول ،استفاده از فناوری اطالعات ،ظرفیت مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین
کارا ،پاسخ دهی سازمانی،تمایز محصول ،رهبری هزینه) بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی  0/22و میزان
معناداری آن  4/21می باشد
فرضیه فرعی  :1نوآوری محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :نوآوری محصول بر کسب مزیت رقابتی در
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شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .میزان تاثیر نوآوری محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت
پتروشیمی رازی  0/48و میزان معناداری آن  1/17می باشد(.تائید فرضیه)
فرضیه فرعی  :.استفاده از فناوری اطالعات بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل) مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :استفاده از فناوری اطالعات بر کسب
مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .میزان تاثیر استفاده از فناوری اطالعات بر کسب
مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی  0/22و میزان معناداری آن  4/21می باشد .

18

www.SID.ir

Archive of SID

فرضیه فرعی  :0ظرفیت مدیریتی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :ظرفیت مدیریتی بر کسب مزیت رقابتی در
شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .میزان تاثیر ظرفیت مدیریتی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت
پتروشیمی رازی  0/71و میزان معناداری آن  %/11می باشد
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فرضیه فرعی  :0روابط با تامین کنندگان بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :روابط با تامین کنندگان بر کسب مزیت
رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .میزان تاثیر روابط با تامین کنندگان بر کسب مزیت
رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی  0/21و میزان معناداری آن  14/41می باشد .
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فرضیه فرعی  :2مدیریت زنجیره تامین کارا بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :مدیریت زنجیره تامین کارا بر کسب
مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .میزان تاثیر مدیریت زنجیره تامین کارا بر کسب
مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی  0/۵2و میزان معناداری آن  7/12می باشد(.تائید فرضیه)
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فرضیه فرعی  :0پاسخ دهی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل) مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل) مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :پاسخ دهی سازمانی بر کسب مزیت
رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .میزان تاثیر پاسخ دهی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی
در شرکت پتروشیمی رازی  0/۵۵و میزان معناداری آن  7/۵%می باشد .
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فرضیه فرعی  :7تمایز محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :تمایز محصول بر کسب مزیت رقابتی در
شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .تمایز محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی
 0/20و میزان معناداری آن  10/۵%می باشد .
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فرضیه فرعی  :8رهبری هزینه بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
شکل مدل پژوهش درحالت تخمین استاندارد

شکل مدل پژوهش درحالت اعداد معناداری

بر طبق معادله ساختاری به دست آمده و در سطح معنا داری  0/0۵فرضیه صفر رد شده است ،در نتیجه ادعای محقق با
اطمینان  0/%۵مورد تایید قرار گرفته است و با میزان خطای  ۹۵میتوان گفت که :رهبری هزینه بر کسب مزیت رقابتی در
شرکت پتروشیمی رازی تأثیر مثبت و معنا داری دارد  .رهبری هزینه بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی
 0/72و میزان معناداری آن  10/82می باشد .
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نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق :
نتیجه گیری از فرضیه اصلی تحقیق
عناصر( نوآوری محصول ،استفاده از فناوری اطالعات ،ظرفیت مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین کارا
،پاسخ دهی سازمانی،تمایز محصول ،رهبری هزینه)بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد .در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که  ،در شرکت پتروشیمی رازی ،به کنترل کیفیت تولید در سازمان بها داده
میشود.و شرکت به دنبال عملکرد قابل اطمینان می باشد.از این رو به منظور بررسی رضایت ،مکررا از مصرف کننده نهایی
نظرخواهی می شود.وبرای انجام امور از پرسنل آموزش دیده استفاده می شود.این در حالی است که با توجه به این که هدف
نهایی بیشتر سازمانها در بازار کسب سود ،سهم بازار بیشتر و کسب مزیت رقابتی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان می باشد
و نوآوری محصول ،استفاده از فناوری اطالعات ،ظرفیت مدیریتی ،روابط با تامین کنندگان ،مدیریت زنجیره تامین کارا ،پاسخ
دهی سازما نی ،تمایز محصول و رهبری هزینه موجب کسب مزیت رقابتی سازمان میشود ،وجود این موارد به مدیران شرکت
پتروشیمی رازی ،کمک خواهد کرد تا گامی در جهت بهبود عملکرد سازمان خود و کسب مزیت رقابتی بردارند و از این
طریق عملکرد سازمان را بهبود بخشند و به کسب مزیت رقابتی در مقابل رقبا و رضایت مشتریان دست یابند.
نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :0نوآوری محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد .در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که  ،بر اساس تحقیقات صورت گرفته مدیران امروزی باید درک درستی از
عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی سازمان داشته باشند .از این رو درک صحیح از شرکت سبب درک بهتر مدیران از عوامل
موثر بر کسب مزیت رقابتی سازمان خود میشود و به آنان در تصمیمگیری بهتر و جامعتر کمک میکنند.لذا مدیران شرکت
پتروشیمی رازی توانایی تولید محصوالت خاص را در سطح باال داشته و توانایی تولید محصوالت جدید را به صورت عملی
به کارکنان خود یاد داده از این رو شرکت توانایی بهبود عملکرد و مزیت های محصوالت پیشین را داردو در محصوالت
جدید از دانش قبلی استفاده مینماید و محصوالت جدیدتر و تازه تر تولید مینماید .
نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :.استفاده از فناوری اطالعات بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که شرکت پتروشیمی رازی  ،از فناروری اطالعات برای درک بازار
(چه تقاضای مشتریان و یا اقدامات رقبا) استفاده می کند.همچنین در این شرکت  ،از فناوری اطالعات برای ایجاد هماهنگی
در زنجیره تامین استفاده میشود .این امر موجب آن شده تا شرکت از فناوری اطالعات برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان
(چه قبل از فروش و چه بعد از فروش) استفاده نماید .که این به نوبه خود بر مزیت رقابتی تاثیر گذار است .
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نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :0ظرفیت مدیریتی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که ،مدیران شرکت پتروشیمی رازی ،قادر به درک و شناسایی تغییرات بازار هستند .از
این رو قادر به پیاده سازی و مدیریت تکنولوژی های جدید هستند.با توجه به ابزار ها و امکانات موجود به برقراری ارتباط
موثر با کارمندان و تهییج و برانگیختن آن ها اقدام مینمایند و موجب کسب مزیت رقابتی میشوند .

نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :0روابط با تامین کنندگان بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که در شرکت پتروشیمی رازی،سطح مشارکت باالیی در ارتباط با
مسائل مهم با تامین کنندگان وجود دارداز این رو تامین کنندگان اطالعات حساس و اختصاصی خود را در اختیار شرکت
پتروشیمی رازی قرار میدهند و با جلسات برنامه ریزی (در مراحل مختلف تولید ،طراحی و فروش) رو در روی ،پی در پی با
تامین کنندگان موجب افزایش رقابت میشوند .

نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :2مدیریت زنجیره تامین کارا بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد  .در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که ،در شرکت پتروشیمی رازی،با توجه به دیدگاه خوشبینانه ای که
نسبت به زنجیره تامین دارند  .این فرهنگ را در سرتاسر شرکت تسری داده و میدانند که زنجیره تامین انها را نه تنها قادر به
درک به موقع تغییرات محیطی (تهدید ها و فرصت ها) می کند بلکه زنجیره تامین شرکت را قادر به هماهنگی بهتر با تامین
کنندگان و مشتریان می نماید  .از این رو شرکت با زنجیره تامین  ،قادر به کنترل و مدیریت بهتر انبار و موجودی ها است
وشرکت را قادر به پاسخگویی بهتر (چه از بعد زمانی و چه از بعد کیفی) تقاضای مشتریان کرده است.

نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :0پاسخ دهی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد  .در توجیه این امر میتوان چنین بیان کرد که  ،شرکت پتروشیمی رازی بدنبال پاسخگویی به تقاضای مشتریان
در حداقل زمان ممکن است همچنین این شرکت بدنبال پاسخگویی به تقاضای مشتریان با حداقل قیمت ممکن است .از این
رو پاسخگویی به نیازهای آتی و پنهان مشتریان را در برنامه های اجرایی و مدیریتی خود دنبال میکنند .

نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :7تمایز محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد ..در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که در شرکت پتروشیمی رازی ،ارتباطات منظم با مشتریان برای پی بردن به
محصوالتی که در آینده نیاز خواهند داشت  ،صورت میگیرد .از این رو تحقیقات بازاریابی مداوم  ،در رابطه با نیازهای
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مشتریان صورت میگیرد و شرکت هم در نوع تولیدات خود منعطف بوده و به دنبال محصوالت متنوع میباشد  .این امر
موجب بوجود امدن مزیت رقابتی شده و موجب میشود شرکت در محصوالت خود نسبت به سایر رقباپیشی بگیرد .

نتیجه گیری از فرضیه فرعی  :8رهبری هزینه بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد که در شرکت پتروشیمی رازی ،فعالیتها از لحاظ هزینه ازکارایی الزم برخوردار
میباشند و اتالف منابع وجود ندارد .از این رو شرکت با صرف منابع کمتری نسبت به رقبا به اهدافش می رسد .بر روی
کارمندان و منابع انسانی خود سرمایه گذاری نموده و مدیران شرکت عملکرد کارکنان را در جنبه های مختلف ارزیابی ،
هدایت و کنترل میکنند  .لذا عملکرد به موقع کارگران برای سازمان فوق العاده مهم است .

پیشنهادات حاصل از فرضیه ها :
پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :0نوآوری محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .به مدیران شرکت پتروشیمی رازی پیشنهاد میشود تا به این مهم در سازمان خود توجه کافی بنمایند و با انجام
اقداماتی در جهت شناخت هر چه بهتر و بیشتر محرکها و عوامل موثر بر نوآوری سازمان خود ،به بهبود مزیت رقابتی شرکت
خود نیز کمک کنند .بدین منظور میتوانند از شرکتهای مشاوره خالقیت که در زمینه تدوین و اجرای استراتژی های
نوآوری محصول فعال هستند ،کمک بگیرند .مناسب است مدیران شرکت پتروشیمی رازی ،اقدام به تدوین برنامه جامعی
نمایند تا نیروهایی که جذب شرکت میشوند از تفکر خالق و نوآور برخوردار باشند .مناسب است مدیران شرکت پتروشیمی
رازی از افرادی به عنوان مسئول توسعه محصول جدید خود استفاده نمایند که دارای سیستم فکری مبتنی بر نوآوری باشند.
این شرکت مناسب است از افرادی استفاده نمایند که محصوالتی خالقانه طراحی و تولید نمایند .پیشنهاد میشود مدیران
شرکت درک درستی از عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی سازمان داشته باشند.

پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :.استفاده از فناوری اطالعات بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت
و معناداری دارد .لذا پیشنهاد میگردد مدیران شرکت های پتروشیمی رازی در پی توجه به ایجاد زیرساختهای فناوری
اطالعات برای سازمان خود باشند و براساس آن استراتژیهای پذیرش سیستمهای اطالعاتی را برای سازمان خود را تدوین
نمایند که این مسئله منجر به افزایش مزیت رقابتی شرکت خواهد گردید .سیستمهای اطالعاتی به فرایندهای شرکت سرعت
بیشتری می بخشند لذا مناسب است مدیران شرکت پتروشیمی رازی به منظور سرعت دهی به فرایندها از این سیستمها
استفاده نمایند .یکی دیگر از فواید استفاده از فناوری اطالعات امکان برقراری ارتباط با شرکا و تامین کنندگان می باشد که
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این مسئله موجب بهبود عملکرد سازمان و درنتیجه کسب مزیت رقابتی میگردد ، .از فناروری اطالعات برای درک بازار (چه
تقاضای مشتریان و یا اقدامات رقبا) استفاده می کند.

پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :0ظرفیت مدیریتی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .در نتیجه مناسب است شرکت پتروشیمی رازی برای بکارگیری و استخدام نیروهای خود ،افرادی که دارای
تخصص مناسب در سطح جهانی هستند را استخدام نمایند .بنابراین با در نظر گرفتن این مهم باید نهایت دقت را در برنامه
ریزیهای مربوط به استخدام نیروی انسانی در سازمان داشت .جهت کسب مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی پیشنهاد
می گردد شرکت پتروشیمی رازی از افرادی که دارای دانش باالیی می باشند ،استفاده نمایند تا در بازار جهانی بتوانند با رقبا
رقابت نمایند .مدیران شرکت پتروشیمی رازی ،قادر به درک و شناسایی تغییرات بازار هستند.

پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :0روابط با تامین کنندگان بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .با توجه به این نتیجه می توان بیان نمود که شرکت پتروشیمی رازی ارتباط مناسبی با تامین کنندگان خود ندارد
لذا پیشنهاد میگردد شرکت پتروشیمی رازی با بررسی تامین کنندگان خود با شرکتهایی که دارای اهمیت زیادی هستند و
منابع استراتژیکی را تامین می نمایند قراردادهای همکاری و تبادل اطالعات امضا نمایند و از سیستم تامین یکپارچه استفاده
نمایند تا توانایی رقابتی خود را افزایش دهند .به منظور توسعه محصوالت جدید شرکت پتروشیمی رازی مناسب است از
مشارکت تامین کنندگان خود نیز استفاده نماید تا براساس توانایی تامین مواد آنها محصولی منطبق با نیازهای مشتریان تولید
نماید.در شرکت پتروشیمی رازی،سطح مشارکت باالیی در ارتباط با مسائل مهم با تامینکنندگان وجود دارداز این رو تامین
کنندگان اطالعات حساس و اختصاصی خود را در اختیار شرکت پتروشیمی رازی قرار میدهند .

پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :2مدیریت زنجیره تامین کارا بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت
و معناداری دارد .لذا پیشنهاد میگردد که مدیران شرکت پتروشیمی رازی در پی تدوین و اجرای برنامههایی برای همکاری با
زنجیره تامین خود اعم از تامین کنندگان ،توزیع کنندگان ،مشتریان ،انبارها و فروشندگان باشند .یکی از راههای کسب مزیت
رقابتی برای شرکت پتروشیمی رازی همکاری با توزیع کنندگان و انبارها می باشد لذا مناسب است این شرکت با افرادی
همکاری نماید که هزینه توزیع و انبارداری را کاهش دهند .استفاده از راههای حمل و نقل کم هزینه یکی از این راهکارها می
باشد.
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پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :0پاسخ دهی سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .بنابراین به مدیران شرکت پتروشیمی رازی پیشنهاد میگردد که سیستم ارتباط با مشتریان خود را بهبود بخشند
و بتوانند به نیازها ،و شکایات آنها پاسخ مناسب دهند .یکی از راههای ارتقا پاسخدهی سازمانی دادن اختیار عمل به کارکنان
در مواجه با مشتریان و یا مشکالت در واحد آنها می باشد .مناسب است مدیران شرکت پتروشیمی رازی در هنگام دریافت
شکایت از شرکت خود منصفانه برخورد نموده و با مشتریان بصورتی برخورد نمایند که سبب همراهی و وفاداری آنها
گردد.در شرکت پتروشیمی رازی،با توجه به دیدگاه خوشبینانه ای که نسبت به زنجیره تامین دارند  .این فرهنگ را در سرتاسر
شرکت تسری داده و میدانند که زنجیره تامین انها را نه تنها قادر به درک به موقع تغییرات محیطی (تهدید ها و فرصت ها)
می کند بلکه زنجیره تامین شرکت را قادر به هماهنگی بهتر با تامین کنندگان و مشتریان می نماید  .از این رو شرکت با
زنجیره تامین  ،قادر به کنترل و مدیریت بهتر انبار و موجودی ها است وشرکت را قادر به پاسخگویی بهتر (چه از بعد زمانی
و چه از بعد کیفی) تقاضای مشتریان کرده است

پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :7تمایز محصول بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد .مناسب است شرکت پتروشی می رازی در نخستین گام به دنبال کسب فناوریهای پیشرفته باشد تا بتواند محصوالتی به
بازار ارائه دهد که نسبت به محصوالت رقیب در بازار داخلی و خارجی از کیفیت باالتری برخوردار باشند .همچنین پیشنهاد
میگردد عالوه بر کیفیت قیمت محصوالت خود را به گونه ای در نظر بگیرد که مشتریان حاضر به خرید آنها باشند .بسته
بندی مناسب راهکار دیگری برای ایجاد تمایز بین محصوالت شرکت با رقبا می باشد.در توجیه این امر چنین میتوان بیان کرد
که در شرکت پتروشیمی رازی ،ارتباطات منظم با مشتریان برای پی بردن به محصوالتی که در آینده نیاز خواهند داشت ،
صورت میگیرد .از این رو تحقیقات بازاریابی مداوم  ،در رابطه با نیازهای مشتریان صورت میگیرد .

پیشنهاد حاصل از فرضیه فرعی  :8رهبری هزینه بر کسب مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی رازی تاثیر مثبت و معناداری
دارد ، .محصوالت شرکت پتروشیمی رازی از نظر قیمتی توانایی ایجاد ارجحیت نسبت به محصوالت رقبا ندارند؛ بنابراین به
مدیران شرکت پتروشیمی رازی پیشنهاد میگردد که با تولید محصوالتی با هزینه کمتر امکان رقابت با رقبا را برای محصوالت
خود ایجاد نمایند .یکی از راههای کاهش قیمت ،تولید در حجم باال می باشد که این مهم مستلزم بازاریابی مناسب و ایجاد
بازارهای جدید می باشد .راهکار دیگر کاهش هزینه های توزیع با استفاده از توزیع کنندگان و انبارداری در مکان و زمان
مناسب است .همچنین پیشنهاد میگردد شرکت پتروشیمی رازی با همکاری و مشارکت تامین کنندگان خود و یا همکاری با
تامین کننندگان جدید قیمت مواد اولیه خود را کاهش دهند .در شرکت پتروشیمی رازی ،فعالیتها از لحاظ هزینه ازکارایی الزم
برخوردار میباشند .از این رو شرکت با صرف منابع کمتری نسبت به رقبا به اهدافش می رسد .
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محدودیتهای تحقیق :
پژوهش حاضر نیز همچون هر پژوهشی محدودیت های خاص خود را داشته است .هرچند سعی شد با اِعمال تدابیری
نظیر پرسشنامه بدون نام،جلب انگیزه در پاسخ دهندگان وتوضیح کافی درباره هدف پژوهش ،تشکیل جلسات و نشستهایی
با مدیران شرکت ،انجام نامه نگاریهای مختلف برای جلب همکاری و غیره ،تالش شود محدودیتها و موانع پیش رو به
حداقل ممکن کاهش یابد؛ با این وجود برخی از مهمترین محدودیتهایی که انجام پژوهش فعلی با آنها روبرو بود ،از این
جمله اند:
 .1با توجه به اینکه پاسخگویان را عالوه بر مدیران ،کارکنان شرکت پتروشیمی رازی نیز تشکیل می دادند ،مشکل دستیابی به
آنها دو چندان شد .از یک طرف هماهنگی با مدیران برای گرفتن وقت از آنان و از سوی دیگر دسترسی به کارکنان اصلی
برای پاسخ به سواالت پژوهش ،پژوهشگر را بارها دچار مشکل ساخت و پژوهش را با محدودیت های خاصی مواجه
نمود.
 .8از سوی دیگر دوره زمانی انجام این پژوهش ،در طی حدود  1ماه بوده است که ممکن است با گذشت زمان ،برخی از
متغیرها ،بر نظرات جامعه آماری مورد پژوهش تأثیر گذاشته و این مسئله منجر به لزوم ایجاد تغییراتی در مدل پژوهشی
گردد .قاعدتاً دوره نمونه گیری باید به اندازه کافی گسترده باشد تا کلیه عواملی را که نگرش و رفتار را تحت تأثیر قرار
میدهند ،در بر گیرد.
 .2به عالوه در هر پژوهشی عوامل کالنی وجود دارد که از یک محیط پژوهشی تا محیط پژوهشی دیگر متفاوت بوده و
ممکن است نتایج پژوهشی را تحتالشعاع قرار دهد .در این پژوهش ،علیرغم اذعان به تأثیر متغیرهای محیطی بر پژوهش
از جمله عوامل فرهنگی ،به دلیل لزوم تمرکز حوزه موضوعی پژوهش ،به بررسی آنها پرداخته نشد .لذا تعمیم نتایج باید با
احتیاط صورت پذیرد.
 .4مطالعه همزمان سازهها و متغیرهای متعدد مستلزم استفاده از گویه های زیاد در پرسشنامه بود .لذا این امکان وجود داشت
که زمان بر بودن پاسخگویی ،پاسخ دهنده را تا حدی با خستگی همراه نموده و بعضاً دقت پاسخگویی کاسته شود .البته با
تدابیری که اندیشیده شد و با کمک استاد محترم راهنما ،تعداد گویه ها تا حد ممکن کاهش داده شد تا جلب همکاری
پاسخگویان  ،بیشتر شود ولی کماکان پاسخگویی آنان با وقفه های همراه می شد که پژوهشگر مجبور به مراجعه و
توضیح مجدد نحوه تکمیل سنجه ها بود.
 .۵با توجه به سیاست و خط مشی شرکت پتروشیمی رازی و نوع فرهنگ حاکم بر آن و عدم صدور مجوز در بعضی موارد
مشکالتی در راه گردآوری داده برای محقق پیش می آمد.
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