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 جنگل و چوب فناوري و علوم هاي پژوهش نشریه

  1395 ،2نامه  ویژه ،ومس و بیست جلد
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  ایران  در سازي کارتنصنایع پذیري  رقابت ثر برؤدر انتخاب عوامل م تحلیل سلسله مراتبی فرایند
  

   3و شادمان پورموسی 2دینی آژنگ تاج*، 1رو نازنین سادات روشن
  ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، وي دوره کارشناسیدانشج1

  دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،2
 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،3

 19/08/1395تاریخ پذیرش: ؛  27/12/1394تاریخ دریافت: 

 
  1چکیده

گذاران بوده و  پذیري موضوعی مهم در بین سیاست در عصرجهانی شدن، رقابت هدف: سابقه و
هدف ازاین مطالعه، ، لذا گردد مطلوب و توسعه پایدارتلقی می اي براي نیل به رشد اقتصادي وسیله

  بود. کشور  سازي کارتنصنایع  پذیري رقابت ثر برؤهاي م بندي شاخص رتبه تعیین و
از  و از نظر فرآیند اجراي آن ترکیبی ،پیمایشی -پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی ها: روش و مواد

هاي صورت گرفته با مطالعات و بررسی پژوهشبراي این منظور،  .باشد نظر نتایج، از نوع کاربردي می
عامل فرعی  26ی و عامل اصل 4اي مشتمل بر  پرسشنامهو مصاحبه با تعدادي از کارشناسان متخصص، 

ها و درجه اهمیت شاخص .توزیع گردید سازي کارتنهاي فعال در صنایع  شرکتو بین  طراحی
پایایی  کارگیري فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. هها پس از اخذ آراي کارشناسان با بزیرشاخص

که  ایی نیز باتوجه به اینمنظور سنجش رو . بهگیري شد اندازهپرسشنامه توسط آزمون آلفاي کرونباخ 
 ییدي بهره گرفته شدهأاند، از آزمون تحلیل عاملی تچند بعد (مؤلفه) تشکیل شده متغیرهاي پژوهش از

  است. 

                                                             
 ajang.tajdini@kiau.ac.ir  مسئول مکاتبه:*
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 نسبی وزن( محصول و مواد افزار اکسپرت چویس نشان داد که عامل نتایج با استفاده از نرم ها: یافته
 وزن(عامل منابع اقتصادي  ،)140/0 نسبی وزن( فنی عامل ،)185/0 نسبی وزن( عامل انسانی ،)59/0

 .داشتند ایران در سازي کارتن صنایع پذیري در رقابت را ثیرأتا کمترین ت بیشترین ترتیب به ،)07/0 نسبی
بیشترین  از پایدار مدیریت و مواد در تنوع که داد نشان مجموع در محصول و مواد يها لفهؤم بندي رتبه

ثر در عامل انسانی بیانگر این موضوع ؤهاي م بندي زیر شاخص اولویت .رندادروبرخ اهمیت کمترین و
 گروه در اهمیت کمترین و بیشترین از متخصص انسانی نیروي و مهارت ارتقاي يها لفهؤمباشد که  می

در  اهمیت کمترین تا بیشترین از فناوري پیشرفته و نوآوري کارگیري هب فرهنگ يها لفهؤم دارند.ربرخو
 يها لفهؤم ترتیب به داد نشان مجموع در اقتصادي يها لفهؤم بندي رتبه و برخوردارند ل فنیعام

  .برخودارند این گروه در اهمیت کمترین تا بیشترین از اقتصادي ثبات و برندسازي
کننده و  بندي نشان داد که عواملی که بیشترین مطلوبیت را از نگاه مصرف نتایج رتبه گیري: نتیجه

 سازي کارتنپذیري صنایع  بیشترین درجه اهمیت رادر رقابت، ندگان مواد و محصوالت دارندکن مینأت
پذیري، ابعاد ظریف و در عین حال مهمی  هاي کیفیت با الگوي رقابت اند. بررسی تحلیل نگرش داشته

هاي مختلف کیفیت مواد و محصوالت تولیدي و موفقیت شرکت را آشکار  از رابطه بین نگرش
تواند در محیط رقابتی، موفقیت  توان ابراز داشت که تنها کیفیتی می در تبیین این نتایج می .سازد می

 مین کند.أهاي مشتري و سودآوري سازمان را ت متوازنی منافع و هزینه  پایدار ایجاد کند که به گونه
ز به منظور افزایش توان رقابتی خویش نیا هاي گوناگون صنعت چوب و کاغذ به شاخههمچنین، 

  گیري از ماشین آالت جدید و مدرن دارند. هاي نوین تولید و بهره ه از فناوريداستفا
  

  مراتبی سلسله تحلیل فرایند ،پذیري ، رقابتسازي کارتن صنایع کلیدي: هاي واژه
  
  قدمهم

نظام جدید تولید  دست آوردن موقعیت مناسب در همنظور ب شناخت فضاي نوین اقتصاد جهانی به  
پذیري در  اي برخوردار است. امروزه باگسترش بازارها و اهمیت یافتن رقابت للی از اهمیت ویژهالم بین

ویژه صنعتی را منطبق با  هاي اقتصادي و به بتوانند سیاستبایستی  المللی، کشورهاي جهان تجارت بین
ن مسأله به موقعیت نسبی خود و بر اساس رویکردهاي نوین اقتصاد جهانی، اتخاذ نمایند. شناخت ای

یکی  .)1( بخشند ءهاي خود را در جهت بهبود عملکردشان، ارتقا ها کمک خواهد کرد تا توانمندي آن
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پذیري است که بیش از هر چیز،  قدرت رقابت هاي موفق امروز، برخورداري از هاي شرکت ویژگی از
پذیري موضوعی  تدر حال حاضر رقاب .)6( گیرد هاي جدید در مورد آن نشأت می از داشتن دیدگاه

اي براي دستیابی به رشد اقتصادي مطلوب و  عنوان وسیله محوري در سراسر دنیا تلقی شده و از آن به
دست آوردن  پذیر بودن به معناي امکان به شود. در اقتصادي جهانی شده، رقابت توسعه پایدار یاد می

 اي رو طور گسترده ه جهانی شدن بهعصري ک المللی است. در موقعیت مناسب و پایدار در بازارهاي بین
 گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و پذیري موضوعی مهم دربین سیاست به افزایش است، رقابت

 و صنایع کشورها، موفقیت درجه ارزیابی براي کلیدي معیاري پذیري . رقابتشود می تلقی شرکت)
 کشور، هر که معنی بدین آید؛ می ابحس به تجاري و اقتصادي سیاسی، هاي رقابتی میدان در ها بنگاه

از  دتوان می باشد، برخوردار رقابتی بازارهاي در باالیی رقابتی توان از که یا بنگاهی صنعت
   .)4( باشد می برخوردار باالتري پذیري رقابت

 پذیري انطباق درجه همچون متغیرهایی از استفاده با بعدي، چند مفهوم یک عنوان به پذیري رقابت  
 ارزیابی و سنجش مورد عملکرد هاي شاخص و رقابتی مزیت کار، و کسب محیط تغییرات با نسازما
 از اعم دسترس در منابع ممکن، شکل بهترین به بتواند شرکتی هر که، مفهوم بدین ،)2( گیرد می قرار

 هب را مناسب خدماتی یا و پسند مشتري محصوالتی و نموده تلفیق را فناوري و کار نیروي سرمایه،
 را پذیري رقابت .)1( بود خواهد برخوردار رقابتی فضاي در بیشتري موفقیت از نماید، عرضه بازار
 قابل یا قابل دستیابی ها دارایی که نمود قلمداد فرآیندهایی و ها دارایی اي از مجموعه صورت به توان می

 پذیري رقابت همچنین .)9( کنند لتبدی اقتصادي نتایج به را ها این دارایی نیز یندهاافر بوده، شدن ایجاد
 شود می تعریف پیشنهادهاي رقبا قبال در شرکت پیشنهادهاي انتخاب به کردن مشتري وادار توانایی به
 در و شده منجر بهتر پیشنهادي ارائه به شرکت؛ فرآیندهاي مداوم بهبود در توانایی کهي نحو هب ،)1(

 قلمرو یا مفهوم پذیري رقابت کلی، طور به ).21( یافت خواهد ارتقاء پذیري رقابت سطح نتیجه
 همچون عواملی این اساس بر ).17 ،14( دارند دخالت متعددي عوامل آن تعیین در و دارد اي گسترده
 بنگاه درونی عملکرد و رقابتی عملکرد مشتري، قبال در بنگاه عملکرد بازار، قبال در بنگاه عملکرد
 داخلی عوامل نقش پیشینمطالعات  نتایج اساس بر .دهند می شکیلت را پذیري رقابت اصلی هاي استوانه
 از رقبا ادراکی ارزش هاي لفهؤم و ادراکی ارزش ایجاد نقش، )18( محیطی عوامل ثیرأت ،)8( ها سازمان
 ،3( بنگاه درونی ادراکی ارزش و بنگاه، از بازار ادراکی ارزش بنگاه، از مشتري ادراکی ارزش بنگاه،



  1395) 2( نامه ویژه، )23جلد ( هاي علوم و فناوري چوب و جنگل نشریه پژوهش

246 

 بر مبتنی نگرش برمنابع، مبتنی نگرش یعنی آن گانه سه هاي لفهؤم و ازمانیس درون املعو نقش و )19
  .)1( اند کرده عنوان دار معنی پذیري رقابت روي را )20( دانش بر مبتنی نگرش و بازار
طراحی، تولید و یا ارائه  صورت توان شرکت در توان به سطح شرکت را می پذیري در رقابت  

اي برابر  تر یا کیفیتی باالتر در مقابل هزینه قابل محصوالت رقبا، داراي قیمتی پایینم محصوالتی که در
  باشد، تعریف نمود.

هاي کوچک تا  که درگستره وسیعی از تولید از کارگاه دلیل این هب سازي کارتن در این میان صنایع  
زم، نقش بسزایی در صورت داشتن شرایط ال تواند در نماید، می واحدهاي صنعتی بزرگ فعالیت می

حال حاضر، چنین صنایعی با  زایی و توسعه بازارهاي صادراتی داشته باشد. در رشد اقتصادي، اشتغال
المللی  اي و بین هاي منطقه اي در زمینه توسعه بازارهاي هدف و ورود به عرصه هاي گسترده چالش

تولید کاالهاي با کیفیت براي تولید یک توان  ،تولیدکنندگان داخلی بنا به دالیل زیادي باشند. روبرو می
دسترسی کم به مواد اولیه با کیفیت، عدم استفاده بهینه از  مثالً بسته مطلوب را کمتر در اختیار دارند.

، شوند هاي مکانیکی محصوالت می مواد شیمیایی در صنعت کاغذ که موجب باالرفتن مقاومت
 108در حال حاضر  ).12( ي و کمبود نقدینگیفرسودگی و عدم صرفه اقتصادي ماشین آالت تولید

برداري با ظرفیت تولید نزدیک به دو میلیون تن در سال  سازي داراي پروانه بهره واحد بزرگ کارتن
هزار تن تجاوز نکرده است. بنابراین وقتی  700طول سالیان گذشته، نیاز کشور از  کنند. در فعالیت می

شود، یعنی  برداري داده می دو میلیون تن ظرفیت تولید پروانه بهرههزار تن نیاز به تولید، به  700با 
ها،  ظرفیت تولیدش استفاده کند. عالوه براین درصد 35ر واحد تولیدي از یک سوم و یا بایست ه می
اند، که با  برداري نگرفته ه بهرهندلیل این که در حال احداث هستند، هنوز پروا واحد دیگر نیز به 40

هاي گذشته، تولید  هزار تن ظرفیت تولید وجود خواهد داشت. در سال 2300بازار بیش از ورودشان به 
افزایش  سازي  کارتن عنوان یک محصول دهد تا نیاز به تولید کارتن به محصوالت رشدي را نشان نمی

سازي در ایران به شدت رقابتی است و تولیدکنندگان براي جلب رضایت  بنابراین صنعت کارتن .یابد
تقویت و  ،هاي زیادي را باید در خود ایجاد مشتریان و کسب حداکثر توان براي تولید الجرم توانمندي

). صنایع گوناگون چوب و کاغذ از اهمیت استراتژیک بسیار زیادي در رشد و توسعه 7توسعه دهند (
هاي  از شاخهبسیاري دیگر  این صنایع در قیاس با. هاي جهان برخوردارند اقتصادي بسیاري از کشور

در ایران نیز این صنایع از پتانسیل . باشد صنعتی از توان رقابتی و مزیت نسبی باالتري برخوردار می
گرچه  بسیار خوبی در زمینه تولید، رفع نیاز و احیانا دستیابی به بازارهاي صادراتی برخوردار هستند،
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و متوسط در ایران نشان  پذیري صنایع کوچک بندي قدرت رقابت در خصوص رتبه پژوهشنتایج 
و ساخت کاغذ و  اي، صنایع ساخت محصوالت از چوب دهد که در شرایط ایستاي مقایسه می

باشند  صنعت مورد بررسی می 38پذیري در بین  رقابت 37و  33هاي  محصوالت کاغذي داراي رتبه
ارت جهانی بر صنایع ثیر پیوستن به سازمان تجأدر تحقیقی درباره ت )2016(پورموسی و همکاران  .)5(

مین کننده مواد اولیه، بازار مصرف و ارزان بودن أسازي ایران دریافتند که نزدیکی ایران به منابع ت کارتن
تواند باشد و از سویی، فقدان ساختار  سازي می هاي صنایع کارتن هزینه نیروي کاراز جمله مزیت

وجود نیروي کار تحصیل کرده و  ؛گذاري، مدیریت، راهبري و نظارت در صنعت منسجم خط مشی
ترتیب از  المللی و نزدیکی ایران به بازارهاي تامین مواد اولیه و مصرف به هاي بین تحریم ؛پذیر اموزش

  .   )12( باشد سازي می هاي صنعت کارتن ترین نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت جمله مهم
ها  پذیري آن توان به عدم رقابت المللی، می ینهاي تولیدي در بازارهاي ب از دالیل مهم ناکامی شرکت  

پذیري و عوامل مـؤثر بـر    رقابتموفقیت در هاي عدم  چه بتوان ریشه در قیاس با رقبا اشاره نمود. چنان
توان راهکارهایی جهت افـزایش قـدرت آن پیشـنهاد     نمود، می ها را شناسایی پذیري این شرکت رقابت

 ککمـ  بـه  تولیدکننـدگان  رقـابتی  توان افزایش پژوهشهدف از این نمود. با توجه به موارد ذکر شده، 
 سـازي  کـارتن  صنایع در پذیري رقابت بر ثرؤم یفنی، اقتصادي و انسان عوامل بندي اولویت و شناسایی

  شوند: و فرضیات زیر مورد آزمون قرار داده می باشد می
  .ددار اثر ایران در سازي کارتن صنعت پذیري رقابت بر فنی عوامل -
  .دارد اثر ایران در سازي کارتن صنعت پذیري رقابت بر اقتصادي عوامل -
  .دارد اثر ایران در سازي کارتن صنعت پذیري رقابت بر انسانی منابع عوامل -
  .دارد وجود داري معنی رابطه ایران در سازي کارتن صنعت پذیري رقابت و مشتري رضایت بین -
  .دارد وجود داري معنی رابطه ایران در سازي کارتن نعتص پذیري رقابت و اولیه مواد بین -
 .دارد وجود داري معنی رابطه ایران در سازي کارتن صنعت پذیري رقابت و محیطی هاي محدودیت بین -

  
  ها  مواد و روش

از نظر نتایج،  ، واز نظر فرآیند اجراي آن ترکیبی ،پیمایشی -از نظر هدف توصیفیپژوهش حاضر   
باشد. براي انجام  از هر دو نوع دادهاي کمی و کیفی میپژوهش هاي  داده .باشد ي میاز نوع کاربرد

مراجعه شد. این  سازي کارتن اي از تولیدکنندگان صنایع ها به مجموعه پژوهش و گردآوري داده
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 1392زمانی آن مربوط به سال   گیرد و دامنه هاي مقطعی قرار می پژوهش  پژوهش از نظر زمانی در زمره
اول عوامل   باشد. در مرحله صنایع مورد مطالعه می هاي فعال در شرکت، قلمرو مکانی باشد. می 1393 و

. در گرفتهاي تحقیق از طریق مرور ادبیات شناسایی شده و مدل مفهومی آن شکل  لفهؤاصلی و م
گیري  یمهاي تصم آوري و از طریق روش هاي مربوط به متغیرهاي مدل مفهومی جمع ي دوم داده مرحله

 پذیري صنایع چوب و کاغذ ثیرگذار بر رقابتأهاي ت منظور تعیین شاخص . بهشدندچند معیاره تحلیل 
کشور، ضمن مطالعه منابع موجود، با تعداد زیادي از کارشناسان و متخصصان، مصاحبه حضوري و 

 ه منابع،آوري شده از طریق مصاحبه و مطالع . سپس با توجه به اطالعات جمعگرفتتلفنی صورت 
 بر اساس مدل محقق ساختهکشور  پذیري صنایع چوب و کاغذ ثر براي بررسی رقابتؤهاي م شاخص

انتخاب  بود،زیر معیار  26 و )فنی، اقتصادي، انسانی، مواد و محصول( معیار اصلی 4 که در بر گیرنده
  .شدندبررسی  مدلهاي تحقیق در قالب این  و فرضیه تاهداف، سؤاال ).1(شکل  ندشد
  

 
  .مدل مفهومی تحقیق -1 شکل

Figure 1. The conceptual model of research. 
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مصاحبه با صاحبان با و اي  کتابخانه -هاي میدانی براي گردآوري اطالعات بر حسب نیاز از روش  
 پذیري صنایع ثر در رقابتؤهاي م صنایع، اساتید مربوطه، خبرگان صنایع با هدف شناسایی شاخص

بندي شده (گروهی)  روش طبقه باآماري  نمونه .شدایران استفاده ) سازي کارتن( کشور کاغذ چوب و
افراد د. یگرد ، میان جامعه مذکور تدوین نظر هاي مورد ها براساس شاخص و سپس پرسشنامه انتخاب

بر اساس  دست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران هو براي ب بودندنفر  60جامعه آماري پژوهش 
  که در آن  استفاده شد ذیل رابطه

Nحجم جامعه آماري؛ = P نسبتی از جامعه داراي صفت موردنظر؛ =Q نسبتی از جامعه فاقد صفت =
∝ که سطح سمت راست آن برابر z= مقداري از ∝푍موردنظر؛ 

= حداکثر دقت قابل d؛ باشد می 2
   قبول 

2
/ 2

2 2
/ 2

N z P Qn
N d z P Q








  30
25.0)96.1()5.0(60

25.0)96/1(60
22

2




  

حجم  ها براي محاسبه حجم نمونه آماري است یکی از پرکاربردترین روش براساس این فرمول که  
  گیري تصادفی ساده استفاده شده است. ها از روش نمونه  باشد. براي انتخاب نمونه می 30نمونه برابر با 

ره تحلیل گیري چند معیا هاي گردآوري شده از روش تصمیم در این تحقیق براي تحلیل داده 
هاي مدل مفهومی پژوهش و تعیین ارزش وزنی براي تحلیل دادههمچنین،  سلسله مراتبی استفاده شد.

تحلیل سلسله مراتبی  استفاده شد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی در فرایند ثر از روشؤهاي مشاخص
تواند استفاده  می گیري روبرو استگیري با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمکه عمل تصمیمهنگامی

کند. درخت سلسله مراتب  گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می گردد. تصمیم
دهد. در نهایت  هاي رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه

مقایسات زوجی را با یکدیگر هاي حاصل از اي ماتریس گونهمنطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به
سازد که تصمیم بهینه حاصل آید، همچنین میزان سازگاري و ناسازگاري تصمیم را نشان  تلفیق می

  .)15(گیري است دهد که از مزایاي ممتاز این روش در تصمیم می
 يها روش ترین متداول از یکی که باخکرون آلفاي روش از تحقیق این ابزار اعتبار سنجش براي  

نامه این است که اگر یا پایایی پرسش منظور از اعتبار .گردید است، استفاده اعتبار گیري اندازه
 هاي مختلف مجدداًزمان در هاي مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و شاخص

ید باخ ابتدا بابراي محاسبه ضریب آلفاي کرون شود. حاصلیکسان  گیري شوند، نتایج تقریباً اندازه
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نامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با هاي پرسشهاي هر زیرمجموعه سوالواریانس نمره
  استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود:

2

1
21

1

n

j
j

S
Jr

J S


 
 
  
 
 
 


  

  که در آن:
2ام=j واریانس زیرآزمـون ؛ Jهاي پرسشنامه یا آزمون= هاي سوال تعداد زیرمجموعه

jSکـل  واریـانس   ؛
  2S پرسشنامه یا آزمون=

تـوان نتیجـه گرفـت کـه سـئواالت      باشد مـی  7/0تر یا مساوي در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ  
  نامه از اعتبار الزم برخوردارند.پرسش

  
  و بحثنتایج 

پرسشنامه برگردانده شد  35فراد نمونه آماري، تعداد پرسشنامه توزیع شده میان ا 50از میان تعداد   
 30ها بر روي نتایج  دلیل ناقص بودن کنار گذاشته شد. در مجموع تحلیل پرسشنامه نیز به 5و 

آمده  1در جدول  دهندگان و جامعه آماري هاي جمعیت شناختی پاسخ ویژگیپرسشنامه انجام شد. 
 است.

آوري شده و استنباط آماري، نخست باید از هاي جمعروي داده جام هرگونه تحلیل براز ان قبل  
کرد. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفاي کرونباخ  گیري اطمینان حاصل پایایی و روایی ابزار اندازه

سنجش منظور  استفاده از پایایی و دقت الزم برخوردارند. به هاي موردداد که پرسشنامه ) نشان87/0(
 که متغیرهاي پژوهش از هاي گوناگونی وجود دارد که دراین پژوهش باتوجه به اینروایی نیز روش

است. در انجام  ییدي بهره گرفته شدهأاند، از آزمون تحلیل عاملی تعد (مؤلفه) تشکیل شدهبچند 
د را براي تحلیل هاي موجوتوان دادهتحلیل عاملی باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا می

هاي موردنظر براي تحلیل عاملی مناسب عبارت دیگر؛ آیا تعداد داده مورد استفاده قرارداد یا نه. به
است. براساس این دو  و آزمون بارتلت استفاده گردیده KMOهستند یا خیر؟ بدین منظور از شاخص 

) و نزدیک به 6/0بیشتر از ( KMOها زمانی براي تحلیل عاملی مناسب هستند که شاخص آزمون داده
 دهها در جداول زیر ارائه ش) باشد. خروجی این آزمون05/0آزمون بارتلت کمتراز (داري  معنییک و 
  است.
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 .دهندگان سخهاي جمعیت شناختی پا ویژگی -1 جدول
Table 1. Demographic characterizes of respondents. 

  فراوانی درصد  فراوانی درصد
percentage  Frequency   percentage  Frequency   

 دیپلم -  - 

 میزان تحصیالت
(Education 

level) 

 جنسیت مرد 17 56%

    (Diploma)   Male  (Sex)  
  (Female)(F)  زن 13 %44 فوق دیپلم -  - 

    (Associate 
Degree)    Female   

  سال 40تا  B 14% 4 30 کارشناسی 15 50%

  (Bs.C)    30 to 40    
 سن سال 50تا  40 24 %80 ارشد کارشناسی 12 40%

  (M.Sc.)    40 to 50  (Age)  
  سال 50باالتر از  2 %6  يدکتر 3 10%

  (Ph.D)     Upper than 50   
 

  .و بارتلت براي سؤاالت پرسشنامه KMOآزمون  -2جدول 
Table 2. KMO and Bartlett tests for questionnaire. 

 KMOآزمون 
(KMO test) 

0.711  

  بارتلت آزمون
(Bartlett test) 

χ2  1445.124  
 درجۀ آزادي

df  112  

  داري معنی
Sig.  0.000  

 
)، لذا تعداد نمونه (تعداد 6/0از  (بیشتر 711/0برابر  KMOمقدار شاخص  2توجه به جدول  با 

ز ا آزمون بارتلت، کوچکتر داري معنیباشد. همچنین مقدار دهندگان) براي تحلیل عاملی کافی میپاسخ
 شده دهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته؛ نشان می05/0

ها از روش  در تحلیل عاملی اکتشافی براي استخراج عامل شود.بودن ماتریس همبستگی، رد می
 شدهبهره گرفته  2سازي کیسر با نرمال 1ها از روش واریماکسهاي اصلی و براي چرخش عامل مؤلفه

مورد بقا یا حذف سؤاالت پرسشنامه از تحلیل عاملی؛ مقادیر اشتراك  گیري دراست. مالك تصمیم

                                                             
1- Varimax Rotation 
2- Kaiser Normalization 
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د، از و) ب5/0از ( کمتر سؤال هرهاست. بدین ترتیب اگر مقدار اشتراك استخراجی آن 1استخراجی
 بندي سؤاالت، مقادیر ویژة باالترمورد دسته گیري در. مالك تصمیمشد گذاشته میعاملی کنار  تحلیل

   .نظر گرفته شد ) در4/0) و نمرات عاملی باالتر از (1از (
باتوجه به جدول باال مقدار اشتراك استخراجی براي اغلب : تحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت پرسشنامه

ی از هیچ سؤالالزم نیست  22و  20 ،15، 11، 8سوال جز  هبباشد و ) می5/0از ( سؤاالت بیشتر
توجه به جدول، چهار عامل با مقدار ویژة باالتر از یک استخراج  شود. با پرسشنامه کنار گذاشته

این چهار عامل جاي  مربوط به این متغیر در 22و  20 ،15، 11، 8جز سوال  هباند که تمام سؤاالت  شده
ی عاملی را در همان عامل؛ هریک از سؤاالت بیشترین بار . همچنین باتوجه به بارهاي عاملیاندگرفته

کند که براي آن گیري میهمان عاملی را اندازه اًند. پس هر سؤال دقیق، دارشده که از پیش تعیین
 د.انبنابراین سؤاالت پرسشنامه از روایی الزم برخوردار .است طراحی شده

 4 در این پژوهش: هاي پژوهش هاي اصلی و شاخص نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی براي عامل
بندي  منظور اولویت هاي فرعی به هاي اصلی تعدادي شاخص عامل اصلی و براي هر یک از عامل

براساس روش فرایند تحلیل  رانیدر اکارتن سازی عیصنا يریپذ رقابتمربوط به هاي  عوامل و شاخص
هاي اصلی نسبت به  در ابتدا ماتریس مقایسات زوجی شاخص .سلسله مراتبی شناسایی شده است

اصلی استخراج گردید.  هاي  شاخص به نسبت هاي فرعی شاخص زوجی مقایسات هاي ماتریس هدف و
و ورود ماتریس مقایسات زوجی، وزن معیارها و  Expert Choiceه پس از ساخت مدل در برنام

بندي عوامل  اولویت 2دست آمد. در شکل  هاي که در زیر نشان داده شده است، ب زیرمعیارها به گونه
گیري  هاي تصمیم در ایران براساس ترکیب روشسازي  کارتنصنایع پذیري  رقابتهاي  اصلی شاخص

نشان داده شده  Expert Choiceافزار  به کمک نرم AHP یل سلسله مراتبیبا استفاده از فرآیند تحل
بیشترین اهمیت را دارد و  59/0شود، عامل مواد و محصول با وزن نسبی  که دیده می  است. همچنان

در اولویت سوم  140/0 در اولویت دوم و عامل فنی با وزن نسبی 185/0عامل انسانی با وزن نسبی 
کند مشخص می 3هم چنین، شکل در رتبه آخر قرار دارد.  07/0منابع اقتصادي نیز با قرار دارد. عامل 
ترتیب داراي باالترین اولویت بوده و بهتنوع در مواد، چسب و کیفیت چاپ  هايکه زیرشاخص

                                                             
1- Communalities Extraction 



 و همکاران رو نازنین سادات روشن

253 

ترین ترتیب داراي کم، بهفضاي رقابتی وکاهش قیمت تمام شده ، ثبات اقتصادي هايزیرشاخص
  د.باشناولویت می

 
 .سازي کیسربا نرمال اکساصلی و روش چرخش واریم ۀتحلیل مولفماتریس عوامل چرخش یافته با روش  -3جدول 

Table 3. The rotated factors matrix with fundamental factor analysis and varimax rotation with Kaiser 
Normalization. 

 سؤاالت
Questions  

 عامل اول
First Fact.  

 عامل دوم
Second Fact.  

 عامل سوم
Third Fact.  

 عامل چهارم
Fourth Fact.  خراجیاشتراك است  

(Share extractive) مواد و محصول 
Mat.Fact.  

 یعوامل انسان
Human Fact.  

 یعوامل فن
Tech. Fact.  

 يعوامل اقتصاد
Econ. Fact.  

1  .753 -.227 -.012 .281 .795 
2  .465 -.581 .185 -.008 .694 
3  .490 .301 -.246 .226 .570 
4  .489 -.230 .227 .423 .587 
5  .455 -.202 .632 .140 .668 
6  -.091 .242 .607 .295 .535 
7  .037 .218 .037 -.242 .565 
8  .111 .191 .264 -.179 .122 
9  .740 .230 -.003 -.142 .623 
10  .727 .189 -.075 -.087 .581 
11  .279 .552 .067 .477 .429 
12 -.041 .556 .188 .005 .700 
13 -.128 .821 .202 .365 .593 
14 .095 .638 -.022 -.236 .754 
15 -.078 .054 -.113 .266 .227 
16 .271 -.039 .618 -.339 .643 
17 .145 -.209 .783 -.208 .723 
18 -.081 .356 .417 .705 .803 
19  .598 -.138 -.510 -.069 .681 
20  -.115 .084 -.175 .228 .494 
21  .338 -.255 .597 .364 .699 
22  .067 -.208 -.188 .384 .182 
23  .197 -.131 .511 -.039 .841 
24  .159 .048 .785 .053 .650 
25  -.067 -.181 .790 .705 .556 
26  -.001 -.404 -.030 -.551 .711 
27  .069 -.034 .359 -.643 .555 
28  .019 .061 -.193 -.712 .548 
29  .024 .150 .211 .557 .663 
30  -.009 .169 .004 -.807 .709 
31  -.318 -.268 .430 -.506 .649 
32  .224 -.255 -.391 -.442 .899 
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 .Expert Choiceافزار  بندي عوامل اصلی با استفاده از نرم تیاولو -2 شکل

Figure 2. Prioritizing of main factors by Export Choice Software. 
  

  
  (عوامل فرعی)ها  بندي گزینه تبهر -3شکل 

Table 3. Prioritizing of alternatives (sub-factors). 
  

0.597

0.185

0.14

0.078
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(Materials and product factor) مواد و محصول

(Human being factor)عوامل انسانی

(Technical factor)عوامل فنی

(economic factor)عوامل اقتصادي
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0.011
0.005

0.008
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00.020.040.060.080.10.120.140.160.18
Variety of materials تنوع در مواد

Adhesive  چسب

Graphic designing طراحی گرافیکی

Stability supply عرضه پایدار

)Sustainability mangement مدیریت پایدار

Motivating ایجاد انگیزه

)Culture of innovation(  فرهنگ بکار گیري نوآوري

Accessory industries صنایح جانبی

Standard developmentتوسعه استاندارد 

Strategic planningبرنامه ریزي استراتژیک

Customer satisfactionرضایت مشتري 

Cashنقدینگی 

Lower Costکاهش قیمت تمام شده  
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 گیري   نتیجه
نشان از است،  10/0دست آمده است که چون کمتر از  هب 07/0اسازگاري مقایسات زوجی نرخ ن  

 میان در داد نشان مجموع در محصول و مواد يها لفهؤم بندي رتبه ثبات و سازگاري باالي نتایج دارد.
 چسب، چاپ، کیفیت مواد، در تنوع ،ایران در سازي کارتن پذیري رقابت بر ثرؤم محصول يها لفهؤم
عامل  گروه در اهمیت کمترین ازپایدار مدیریت و فرموالسیون پایدار، عرضه بیشترین و بندي ستهب

این صنایع  به شدت رقابتی  شود که در عرصه می يگیر از این نتایج چنین نتیجه .برخوردارند محصول
اب محصول و ثر در انتخؤهاي م گزینه عنوان بندي به وجود مواد اولیه متنوع و کیفیت تولید و بسته

بیان گردید، پورموسی و همکاران  گونه که قبالً همان کنندگان ایفاي نقش دارند. مین نیازهاي مصرفأت
به سازمان تجارت  در ایران جهت پیوستن سازي کارتن از بزررگترین مشکالت صنایع یکی )2016(

کمبود مواد اولیه با کیفیت  اي را کنندگان عمده منطقه جهانی و در نتیجه افزایش توان رقابت با تولید
 بر ثرؤم انسانی يها لفهؤم میان در داد نشان مجموع در انسانی يها مولفه بندي رتبه .)12( داند می

 نیروي و انگیزه ایجاد مهارت، ارتقاي يها لفهؤم ترتیب هب ایران در سازي  کارتن صنایعپذیري  رقابت
. جایگاه واالي ارتقاي مهارت، دارندربرخو وهگر در اهمیت کمترین و بیشترین از متخصص انسانی

هاي شغلی پرسنل  مهارت باشد که استفاده از نیروي کار متخصص و ارتقاي گویاي این مطلب می
پذیري  هاي آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت، از اهمیت خاصی در رقابت تولیداز طریق دوره

 میان در داد نشان مجموع در یفن يها لفهؤم بندي رتبه .محصوالت یک صنعت برخوردار است
 کارگیري هب فرهنگ يها لفهؤم ترتیب هب ایران در سازي کارتن صنایعپذیري  رقابت بر ثرؤم فنی يها لفهءم

 تا بیشترین پیشرفتهفناوري  و استاندارد توسعه توسعه، و تحقیق جانبی، صنایع تجهیزات، نوآوري،
چنین نتایجی، سازگاري قابل  پذیري داشتند. بر رقابتثر ؤهاي فنی م لفهؤم گروه در را اهمیت کمترین

هاي  که گویاي این مطلب است که شاخه دارد )2016(هاي تحقیق تاج دینی و همکاران  توجهی با یافته
هاي نوین  منظور افزایش توان رقابتی خویش نیاز به استفاه از فناوري گوناگون صنعت چوب و کاغذ به

 مجموع در اقتصادي يها لفهؤم بندي رتبه. )13( آالت جدید و مدرن دارند گیري از ماشین تولید و بهره
 ترتیب به ایران در سازي کارتن صنایعپذیري  رقابت بر ثرؤم اقتصادي يها لفهؤم میان در داد نشان

 نقدینگی، رقابتی، فضاي بازاریابی، مشتري، رضایت استراتژیک، ریزي برنامه برندسازي، يها لفهؤم
 .دارندربرخو گروهاین  در اهمیت کمترین تا بیشترین از اقتصادي ثبات و شده تمام قیمت کاهش

پذیري محصوالت تولیدي در ، سبب افزایش قدرت رقابتسازي کارتن برندسازي موفق در صنایع
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گردد. در عصر جدید بازاریابی، هدف، برقراري روابط بلندمدت و متقابل قیاس با محصوالت مشابه می
تري را از تري را حفظ و مشتریان کمشود که مشتریان بیشاي ترسیم میگونهست و بهبا مشتري ا

  .)16(یابد ها افزایش میترتیب در بلندمدت سهم بازار و سودآوري شرکتدست داده و بدین

کنندگان  مینأبندي نشان داد که عواملی که بیشترین مطلوبیت را از نگاه مصرف کننده و ت نتایج رتبه  
 کارتن سازي پذیري صنایع سازي دارند بیشترین درجه اهمیت را در رقابت اد و محصوالت کارتنمو

پذیري، ابعاد ظریف و در عین حال مهمی  هاي کیفیت با الگوي رقابت اند. بررسی تحلیل نگرش داشته
هاي مختلف کیفیت مواد و محصوالت تولیدي و موفقیت شرکت را آشکار  از رابطه بین نگرش

تواند در محیط رقابتی، موفقیت  که تنها کیفیتی می توان ابراز داشت در تبیین این نتایج می .ازدس می
مین کند. به أهاي مشتري و سودآوري سازمان را ت متوازنی منافع و هزینه  پایدار ایجاد کند که به گونه

در طراحی، صورت توان شرکت  پذیري در سطح شرکت را به رقابت )1992دکروز و راگمن ( بیان
تولید و یا ارائه محصوالتی که در مقابل محصوالت رقبا، داراي قیمتی پایینتر یا کیفیتی باالتر در مقابل 

شود که کیفیت مواد و  گیري می رو این نتیجه . از این)10( اي برابر باشد، تعریف کرده است هزینه
تخاب کاال و محصوالت از نر در اثؤعنوان یکی از مهمترین عوامل م به سازي کارتن صنایعمحصوالت 

سازي در ایران  پذیري صنایع کارتن منظر تامین گنندگان و مصرف کنندگان بیشترین تاثیر را در رقابت
 محصول، تنوع مشتري، رضایت مشتري، خدمات بازار، سهمعواملی مانند  )11(دارد. همچنین 

 تعداد محصول، توسعه زمان د،تولی کیفیت موقع، به تحویل زمان سرمایه، بازگشت سودآوري،
 تعویض زمان تولید، خط زمان سربار، و مواد هزینه واحد، تولید هزینه میانگین جدید، محصوالت
 وري بهره کارکنان، رضایت کننده، تأمین کیفیت انبار، موجودي گردش ها، رویه تغییر زمان تجهیزات،
را  محصول اضافات بازیافت قابلیت حصول،م بازیافت قابلیت انرژي، مصرف کار، محل ایمنی کارکنان،

  اند. هاي اقتصادي تولیدي برشمرده بنگاه
 

  گیري کلی نتیجه
ها ي آنپذیرقابتم ربه عدان میتو، لمللیابیني هازارباي در تولیدهاي شرکتالیل مهم ناکامی از د  

ه هنددمل تشکیلاعو ي وقابتپذیرم رعدي یشههاان رچنانچه بتولذا  .دنموره شادر قیاس با سایر رقبا ا
رت یش قدافزاجهت را هایی رهکاان رامیتود، شناسایی نموها را شرکتین ي اقابتپذیررمؤثر بر و 
ثر بر ؤبا درك عوامل مست که این امطالعه حاضر در صلی این مسأله ابنابر. د کردپیشنهاها آن
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ثیرگذار در آن، أاب و عوامل تگیري آن انتخپذیري این صنعت، مدلی جامع براي بررسی و اندازه رقابت
در ایران  سازي  کارتن بودن صنایع پذیر رقابت بندي گردد.تحلیل سلسله مراتبی اولویتفرایند با روش 

باشند که  هاي تولیدي همانند خمیر و کاغذ می کید برکارخانجات کارتن و مقواسازي در زمره واحدأبا ت
  باشند. هاي تولید) وابسته می رفته (ماشینهاي پیش  عامل مواد و محصول و فناوري به دو
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Abstract 1 
Background and objectives: In the era of growing globalization competitiveness 
has been considered as a major issue among policy-makers at different levels, so, 
the purposes of this study were determining and ranking of the effective indices on 
competitiveness of Iran’s corrugated box making industries by an analytical 
hierarchy process.  
Materials and Methods: This study from the point of aim was descriptive-survey. 
Implementation process was combination and results were applied. For this 
purpose, reviewing and investigating of researches carried out by others and 
interviewing with a number of specialists, the questionnaire including 4 main- 
factors and 26 sub-factors is designed and distributed between active corporations. 
The importance degree of criteria and alternatives after getting expert’s opinions 
and applying analytical hierarchy process are determined. Questionnaire reliability 
was measured by Cronbach's alpha test. Considering the fact that the research 
variables have been formed from several dimensions (factors), in order to assess 
the validity, the confirmatory factor analysis has been used. 
Results: The results in Expert choice software showed that material and product 
factor (0.59 relative weights), Human being factor (0.185), technical factor (0.140) 
and economic factor (0.07) had the highest to the lowest impact on competitiveness 
of corrugated box making industries in Iran respectively. Ranking of the materials 
and products sub-factors showed that the variety of materials and sustainability 
management has the most and least importance respectively. Prioritizing of the 
effective sub-factors of human being indicated that skill improvement and 
personals have highest and lowest importance respectively. The sub-factors of 
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applying innovation and modern and high technology has the most and least 
importance respectively. Ranking of the economic sub-factors showed that 
branding and economic stability has the most and least importance respectively. 
Among the effective sub- factors, the variety of products ( 0.154) ,quality of 
products(0.143) and economic stability and lower cost- price had the most and least 
importance respectively.  
Conclusions:  The ranking results showed that the factors had the most utility from 
the consumers and suppliers of materials and products, in competitiveness have 
been the most important for the coruugated box making industry. Analysis of the 
attitudes of quality with the competitive patterns, reveal important aspects of 
relationship between different attitudes of the quality of materials and products and 
the company's success. In explaining these results, it can be noted that only quality 
can create sustainable success in a way that balanced the benefits and costs to meet 
customer and organization profitability in a competitive environment. Furthermore, 
various branches of wood and paper industry to enhance its competitiveness 
require to have to use of new technologies and take advantage of new machinery 
and modern production. 
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