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 .1مقدمه

امر ه تاویت صایرات غیرظگتی ا ظ راظیها اصلی راهبری بشور همچنین یغدغه اصلی
شربتها بینالمللی ،ب بوی عملکری صایراتی میباشد .پیچیدگی فرایند صایرات ر به رشد مو وی
یر یظیا امر به گوظها است به سا مانها ظمیتواظند برخی مسائ به وی شمده را ح بنند.
محد ییت مناب  ،باربنان ،امکاظات یوگی خاص برخی مسای  ،ظریر چند بعد بوین شظ ا ،ایجاب
میبند به تمامی احدها سا مانها با هم هماهنگ باشند .حتی یر صورت وی بوی ه امکاظات
بافی ،هیچ سا ماظی بد ن هماهن ی احدهای ظمیتواظد عملکری خوی را ب بوی بخشد .گاه اختمفاتی
بین احدها مختلف یک سا مان رخ مییهد .این امر مو ب تعارض میشوی .این ظوع ا اختمفات
به باعث گسیخت ی ظاهماهن ی بین احدها مختلف سا مان میشوظد ،هن امی پدید میشیند به
بین احدها یر خصوص اهداف ،بدی ها تصمیم ،معیارها عملکری ،تخصیص مناب  ،قواظین،
شیوهها ر یهها بار اختمفظرر وی یاشته باشد.
با وی اینبه ظیا به تحایاات بسیار برا شناخت رابطه تعاممت میان ظیگها با عملکری
صایرات احساس میشوی اما متاسگاظه تم)ها اظدبی یر این مینه به خصوص یر موری صایرات
باال ایراظی صورت گرفته است .ا ارف یی ر عدم موفایت بامیابی بسیار ا باالها صایراتی
ایران یر با ارها بینالمل به یلی عدم ارائه یک پکیچ استاظداری برا ظحوه صحیح مناسب
تعاممت میان ظیگها اهمیت مطالعه یر این مینه را افزای مییهد ،یر اق تضای بین با اریابی
یی ر ظایف بیگیت استراتو را باه مییهد منجر به باه عملکری صایراتی میگریی .یر این
بین مدیریت یقیس تعاممت صحیح میتواظد به سا مان بمک ظماید تا به صورت بارشمد موثرتر
تمامی ظایف را با هم منطبس سا ی [ .]1با تو ه به ضعف ایران یر صایرات باالها غیرظگتی باید به
یظبا راه حلی ت ب بوی عملکری صایراتی شربتها تولیدبننده باالها غیرظگتی باشیم.
صنعت موای غذایی به عنوان یکی ا صنای م م تاثیرگذار بر اقتصای اظی ظیز با یارا بوین
تنوع محصوالت یای شن همواره موری تو ه سرمایهگذاران مصرفبنندگان بویه است .تحایاات
ظشان مییهد به عمده محصوالت تولید صنعت موای غذایی یر ایران با وی بیگیت باال ای اه
مناسبی ظسبت به رقبا خار ی بسب ظنمویهاظد .این پو ه به یظبا فراهم ش رین یاظ تجربی
یرباره چ وظ ی تاثیر راهبری ششگت ی با ار تکنولوی بر ارتبااات تعاممت میان ظیگها شثار
شن بر عملکری صایراتی شربتها صایربننده موای غذایی همچنین به یظبا ارائه راهکارها
مناسب ت ب بوی عملکری صایراتی این صنعت میباشد.
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شظچه یر یههها اخیر بی ا پی ظموی پیدا بریه است ،بینالمللی شدن تجارت ر ش رین
شربتها به با ار اظی است [ .]7تعدای فزایندها ا شربتها یر این فضا فرصت مناسبی برا
گستر) فعالیتها بینالمللی به منرور بسب اهدافی چون رشد ،بسب سوی فر ) ،ایجای تنوع
برا ریسکها تجار حتی تمفی حضور خار یها یر با ارشان ،یافتهاظد [ .]93صایرات منجر به
رشد اقتصای میشوی؛ یر اثبات این سخن میتوان به یافتهها افرای ظریر بر گر ،فدر تورظتون
اشاره بری شظ ا یریافتند به بشورهایی به س م یای ا یستا ریها خوی را صایر میبنند یارا
رشد سری تر هستند .همچنین مد ها گر سمن هلپمن ،ریورا ـ بیتس ر مر بیان مییارظد به
توسعه تجارت بینالمل تعدای یایهها تخصصی را افزای یایه مو ب رشد اقتصای میگریی .بار
مارتین اشاره یارظد به اقتصایها با قابلیت بیشتر را یر ذب پیشرفت تکنولوی ا بشورها
پیشر ایجای میبنند .ظه تن ا صایرات بر رشد صایرات تاثیرگذار است بلکه ا شن تاثیرپذیر است
[.]97
با وی بسر رشد تجار بشور همچنین اشباع با ار یاخلی با محصوالت اریاتی ار ان
قیمت ،شربتها باید به صایرات به عنوان ابزار برا رشد بن رظد .همچنین صایرات برا شربتها
منافعی یر پی یاری ا مله این مناف فراهم ش رین مناب مالی برا سرمایهگذار ها دید ،توسعه،
تو ی ریسک بسب بار میان با ارها مختلف ب رهگیر ا قابلیتها عملیاتی است [ .]92یر
ای ی یهه گذشته صایرات یکی ا فعالیتها اقتصای ر به رشد بویه متعاقبا منجر به باال رفتن
ظرخ رشد ستایهها اقتصای شده است [.]23
براساس گزار) سا مان تجارت اظی ا رتبهبند بشورها ا ظرر ار ) تجارت باال یر سا
 ، 2299ایران رتبه  21یر بین اریبنندگان رتبه  23یر بین صایربنندگان قرار گرفته است .اگر چه
ایران ظسبت به برخی بشورها همچون بویت قطر ضعیت ب تر یاری اما با تو ه به ظرفیتها
تولید مو وی یر بشور ظسبت به بشورها اظد ظز مالز یر رتبه پایینتر قرار گرفته است .ا
ارفی با خیمترشدن ا ضاع تجارت یر سا ها  2293 2292باه حجم تجارت باال یر ان
بشور ما ،ایران ظیز ا این ضعیت بد مستثنی ظخواهد بوی ،بنابراین رشد صایرات به یک مسئله م م
تبدی شده است [.]33
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به علت افزای تمای به اقتصای اظی فشارها ظاشی ا بسر تجار به بر تعدای یای ا
بشورها اری میشوی رفتار عملکری شربت یر با ارها صایراتی تو ه تحایااتی یای را به خوی
ایغام سیستم تجارت اظی
لب بریه است .یر  32سا گذشته هم مان با رشد ش ایسا
صایرات به عنوان شیوها ذاب برا استگایه ا فرصتها با ار خار ی شناسایی شده است
بررسی عوام اساسی موفایت عملکری صایراتی شربت یر تحایاات فرا اظی موری تو ه اق شده
( 9114چتی همیلتون ( 9113گموظدن (9119
است ماظند :ابی اسمتر ( 9191با س ی
بستیکس پیرسی یواظیدیس ( 9113لئوظید  ،بتسیکس سامی ( 2222التر ( 9113شناسایی
عوام شرایطی را فراهم میش ری تا استراتو ها با اریابی سیاستها عمومی موثر را اراحی
ا را بنند .شربتها فراتر ا با ار یاخلیشان را ستجو میبنند بر با ارها صایراتی تمربز یارظد
این تن ا به یلی رشد شربت ظیست بلکه به منرور افزای رقابتپذیر اظجام میگیری .بشورها
یی ر همچون شمریکا ،اظ لستان ،باظایا بشورها ار پایی تم)هایی یای را برا بررسی عملکری
صایراتی شناسایی عوام اثرگذار بر شن اظجام یایهاظد لی عملکری صایراتی یر ایران موری مطالعه
یقیس قرار ظ رفته است ،بنابراین برا اینکه برظامهها ترفیعی توسعها موثر باشند مدیران
ماامات ی لتی ظیا مند شناسایی تعیینبنندهها عملکری صایراتی هستند.
یهه اخیر با بینالمللی شدن سری بسب بارها پیدای رقابت اظی متمایز شده است.
با ارها محصوالت مصرفی ،باالها صنعتی خدمات یا با ارها مناب همچون سرمایه ،موای
تکنولوی به شدت یر سطح اظی یکپارچه شدهاظد به اور هم مان شک گیر موافاتظامهها
تجار متنوع استارار سیاستها با تجارتی توسط بشورها توسعهیافته بشورها یر حا
توسعه منجر به الیاء ابزارها حمایتگرا رف مواظ تجار شده است یر ظتیجه یرعم تمام
شربتها بد ن تو ه به اظدا ه صنعت یا ریشه ملی شدن هم ابنون با این اقعیات موا ه شدهاظد یر
اظی ظمی تواظد یک اظتخاب اوالظیمدت باشد [.]93
یافتهاظد به عدم مشاربت یر با ارها
تصمیمات ا لیه یر موری ظحوه ر ی به یک با ار ،تصمیمات استراتویک تلای میشوظد .ظحوه ر ی به
بشور هدف ظه فاط با ممحره مر ها قاظوظی بشور ،بلکه با یرك ظااط قوت ضعف شربت
شناخت قابلیتها شن صورت میگیری .هر یک ا ر )ها ر ی ،یوگیها خاص خوی را یاری،
لذا با عنایت به ی عام بلی فوق ،ر شی اظتخاب میشوی به بتواظد موفایت رقابتی شربت را تاویت
بند .معموالً تصمیمات مذبور برا مدتی اوالظی اتخاذ میشوظد تیییر سری شن ماد ر به صمه
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شربت ظیست .ظوع استراتو ها
قب ا هر اقدام ضر ر است [.]9
شربتها ت ر ی به با ار بشورها میزبان میتواظند ا استراتو ها متگا تی استگایه
ظمایند .بعضی ا این استراتو ها عبارتند ا  -9 :صایرات  -2اعطا امتیا  -3فراظچایزینگ -4
قراریای مدیریتی  -2تولید قراریای  -3سرمایهگذار خار ی مستایم :الف  -سرمایهگذار مشترك،
ب  -تأسیس یک احد با مالکیت بام  -7پیمانها استراتویک.
سایهترین راه برا اری شدن به با ار خار ی صایرات است ،صایرات موری هن امی صورت
می گیری به شربت هر چند قت یکبار به اور اظگعالی به یلی یاشتن محصو ما ای بر مصرف یاخلی
شظ ا را به خریداران بشور خار ی بگر شد صایرات فعا هن امی صورت میگیری به شربت تصمیم
ب یری محصوالت را به بشور موری ظرر خوی صایر بند .یر صایرات تیییر یر خطوط تولید ظوع
مادار سرمایهگذار یا اهداف شربت یر سطحی محد ی صورت میگیری [.]2
با افزای صایرات تاثیر مثبتی به بر اقتصای ملی میگذاری ،بسیار ا محااین به این ماوله
تو ه بریهاظد ،برخی ا محااان معتادظد به عملکری صایرات به عنوان یک نبه یربنایی
تصمیمگیر یر تجارت بینالمل محسوب میشوی .بسیار بر این با رظد به عملکری عبارت است ا
سویش ر سا مان ،اقعیت شن است به عملکری شربت بسته به ظوع سا مان ،تگکرات مدیریت ،فلسگه
رسالت سا مان ،شرایط محیطی مواری بیشمار یی ر بررسی اظدا هگیر میشوی .ا
وی
اینر ا شاخصها معیارها متعدی ب ره گرفته میشوی .تعریف اظی یکساظی ا مگ وم
سنج عملکری صایرات وی ظداری .بررسی اهداف اقتصای (سوی ،فر ) ،هزینهها  ...اهداف
ا را استراتو
استراتویک (گستر) با ار ،افزای یامنه س م با ار  ...ا اریس برظامهریز
با اریابی به صورت اهداف باظوظی عملکری صایراتی هستند [ .]22بنابراین عملکری صایرات شربت،
یر ه یا مایاسی به شربت به اهداف صایراتی خوی ظای شده است به این مایاسها شام فر )،
سوی حاص ا صایرات ،رشد فر ) ر ی به با ار دید است .
تیییرات سری ظیا ها مشتریان توسعه تکنولوی ظیا به همکار بین احدها صایرات
یی ر احدها همچون احد تولید ،تحایس توسعه با اریابی را برا اامینان یافتن ا بر ارف
ساختن ظیا ها مشتریان همچنین تواظایی رقابت یر یظیا تجارت افزای یایه است .شربتهایی
با گرای صایرات اغلب رقابت بین احدها را برا به یست ش رین مناب وی میش ری به این امر
خوی منجر به وی تعارض تعاممت بین ظایف میگریی .تعاممت بین ظیگها صایرات بر موفایت
تصمیمگیر  ،ا راء بکارگیر استراتو موثر است [.]22
ر ی ،با توفیس شتی شربت ارتباط یاری ،لذا بررسی عمیس ا لیه،
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بستر [ ]24استدال میبنند به یک عملکری قو به
همچنین یر سا  9117موظت ومر
خوی خوی به وی ظمیشید بلکه یر پی یکپارچه شدن ایغام صحیح تمامی ظایف تنریم میگریی.
هماهن ی بین ظیگها به یر ها ا همکار بین تواب مختلف یپارتمانها یر نسا ماظی اشاره
یاری.
تگیر با ار میباشد میتواظد به عنوان
هماهن ی بین ظیگها یکی ا اصو
هماهنگبننده تمام تواب یاخلی فرایند یر ن یک سا مان ییده شوی ،بسیار ا ظویسندگان
همچون اسمتر ظار ر ( 9112هریس ( 9112الفرتی حالت ( 2229ا هماهن ی بین ظیگها
تگیر با ار ظام میبرظد به این مواظ خوی میتواظد به مواظ
به عنوان یک ماظ ت پیایهسا
فرهنگ سا ماظی ،سیستم ،ساختار ر یه ارتبااات یر ن سا ماظی تاسیم شوی به خوی منجر به تمربز
بی ا حد ،رسمیسا یا ایار سا گریی.
ارتباط ظایف صایرات ،محیطی را فراهم میبند به برظامه سیاست فعالیتها ب تر شناخته،
یرك ذب میشوظد .منرور ا سطح باال تعاممت ارتبااات یر صایرات سطحی است به
بارمندان مدیران بخ صایرات با باربنان یی ر بخ ها ا ر ابط رسمی غیر رسمی برا بحث
ح مسائ مربوط به پر یهشان استگایه بنند [ .]23برعکس  ،تضای بین احد صایرات یی ر
وی یاری به
احدها بسب بار یارا اثر مخالف بر عملکری صایرات میباشد ،یرا این احتما
سبب شوی ششکارا خصومت د بین احد صایرات یی ر احدها به وی شید یر چنین موقعیتی
است به سگارشات احتمالی مشتریان به تاخیر افتایه همچنین رضایت مشتریان حگظ مشتریان
مو وی به اور د شسیب میبیند .عم ه بر این یر محیطها ششگته صایرات ،ظیا بیشتر به اظتشار
اامعات تعاممت موثر مکرر احساس میشوی ،بنابراین اظترار میر ی یر محیطها ششگته میان
عملکری ،ارتباط تعارض ارتبااات بیشتر ظسبت به محیطها فاقد ششگت ی برقرار شوی.
امر ه به یلی شدت رقابت باال ،تیییرات تکنولوی  ،بنتر ها ظرارتی ی لت ششگت ی با ار،
احتما ظاهماهن ی میان محصوالت شربت ظیا ها مشتر صایراتی افزای یافته است .تن ا
شربتهایی تواظستهاظد با این ظاهماهن ی ماابله بنند به برا بران عدم اامینان محیطی ایراك
شده ،فعالیتها خوی را به سمت با ارها صایرات سوق یهند [ .]9ظتیجه تحایاات بور یس
( 9192یر این مینه ظشان یایه است ،میزان تم) شربتها ،به منرور هماهن ی سا گار با
ظیا ها مشتریان ،یر محیطها ششگته بی ا محیطها با ثبات است [ .]29ششگت ی تکنولوی
بیاظ ر پاسخ به بیثباتی تکنولوی شتاب ظوش ر است به سبب میشوی شربتها برا پاسخ به این
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را تیییر مییهند ،به عنوان مثا ( :سا گار برین فرایند یا پذیر) عملیات به ا

ششگت ی راه خوی
ششگت ی [.]2
تحایاات مختلگی یر مینه عوام مؤثر بر عملکری صایراتی صورت گرفته است .یر هر بدام ا
این تحایاات ،متییرهایی مدظرر بویهاظد به بنا به ظرر محاس ،به اور مستایم یا غیرمستایم بر
عملکری صایراتی مؤثر بویهاظد تعدای متییرها بررسی شده تا حد ی گستریه بویهاظد ،به مو ب
ایجای ظتیجهگیر ها ،اب امات یافتههایی متناقض شده است [.]32
اغلب تحایاات ا لیه یر مینه صایرات یر ت تشخیص صایربنندگان ا غیرصایربنندگان بویه
است ،لذا بیشتر فرشیند بینالمللی شدن شربت را مدظرر قرار مییایظد .بعد ا شن ،محااین به بررسی
فابتورها خار ی مؤثر بر رفتار صایراتی ،ظریر برظامهها تشویای یرست ،ر ش ریظد ،یر سومین
مرحله ،محااین به بررسی فابتورها مربوط به رفتار شربتها ،متناسب با صایرات ظتایج شن،
پریاختند [ .]3محااین یسته چ ارم فابتورهایی را موری بررسی مطالعه قرار یایظد به بر عملکری یا
موفایت صایراتی شربتها مؤثر میباشند .به عنوان مثا ( ،باسیکید همکاران 9113،با ارائه مدلی
به بررسی تأثیر سه عام خصوصیات عینی شربت ،متییرها مرتبط با یرك صایرات (اظدا ه تجربه
صایراتی ،اظ یزه صایرات ،مشکمت صایرات ،مزیتها رقابتی تع د به صایرات )بخ مجزا
صایرات ،ر ی به با ار خار ی معیارها اظتخاب مشتر  ،با یید مدا م ا با ار صایراتی ،برظامهریز
بنتر صایرات بر ر عملکری صایراتی یر بشورها ار پایی پریاختند [ .]93شوهام بر پ
( 9119به بررسی تأثیر متییرها شمیخته با اریابی (محصو  ،قیمت ،مکان ،ارتااء پیشبری فر )
استن با مر ر بر مطالعات گذشته،
بر عملکری صایراتی پریاختند [ .]21یر همان سا
چارچوبی 2*2را برا یستهبند عوام مختلف مؤثر بر عملکری صایراتی معرفی ظمویظد ،این
چارچوب عوام مؤثر بر عملکری صایراتی را به اور مؤثر به ی بعد بنتر پذیر یر مااب غیرقاب
بنتر بعد یر نسا ماظی یر مااب بر نسا ماظی یستهبند میظماید .ظی ش .مورگان ظایج اف.
پیرسی ( 9119به بررسی تاثیر ظا (مدیران ارشد ،بیگیت رهبر  ،بیگیت استراتویک ،فرایند
برظامهریز  ،بر پویایی بین یپارتمانها (تماس ،تعارض ارتبااات تاثیر شن بر عملکری با تو ه به
وی ی متییر مداخلهگر ششگت ی تکنولوی با ار پریاخته است .یر سا ( 2222یی  ،تامن وچ پ
مایر به بررسی تأثیر عوام یوگیها شربت (اظدا ه شربت ،میزان مواظ ر ی یرك شده سا -
ها اشتیا شربت یر بسب بار صمحیت شربت (تجربه صایراتی استراتو ها با اریابی
صایرات (تمربز بر با ار یر مااب متنوع بوین همچنین فعا بوین یر مااب اظگعالی عم برین ( بر
عملکری صایراتی شربت پریاختند .یر همان سا  ،بالدائف ،برا ظس اگنر با ارائه مدلی به بررسی
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رابطه میان یوگیها محیطی )ا تماعی ،فرهن ی سیاسی( ،یوگیها شربت ) معیتشناسی،
یا هزینه پایین( با عملکری صایراتی
اظ یزهها مدیریت( استراتو ها بسب بار )متنوعسا
پراختند .یر سا  2222بیسیک ،پاترسن شوهام با ارائه مدلی ،سه متییر ار تلای صایراتی ،مواظ
صایراتی حمایت مدیریت را به عنوان سه متییر مؤثر بر عملکری صایراتی معرفی ظمویظد [ .]99یر
سا  2224تحایای یر بره نوبی توسط لی گریگیس اظجام گرفته به این ظتیجه رسیدهاظد به،
تطابس محصوالت با سمیس مشتریان خار ی ترفیعات تجار ظسبت به تو ی بننده خار ی بر
عملکری صایراتی تاثیر یاشته است [ .]99ر یری ز همکاراظ یر سا  2227با ارائه مدلی به بررسی
ظوع تعاممت عملکری یک محصو دید میپریا ظد هدف ا این مطالعه تجزیه تحلی تعاممت
بین ی احد با اریابی تحایس توسعه تحت تاثیر ش متییر بلید ارتبااات ،همکار  ،اعتمای،
تع د ،رضایت تعارض بر عملکری یک محصو دید میباشد .لئوظید همکاران ( 2299با ر یکری
مبتنى بر مناب تواظمندىهاى یر ظى بن اه ا اریس تاثیراین مناب تواظمندىها بر راهبری
با اریابى صایرات اهمیت این راهبری یر ایجای مزیتهاى رقابتى به بررسى تاثیر برظامههاى توسعه
صایرات بر عملکری صایراتى بن اه پریاختهاظد .لوئیس باظو سکا توماس بو ا ( 2292به بررسی
تاثیر هماهن ی بین ظیگها یر شربتهایی با تکنولوی باال میپریا ی به مد ارائه شده توسط شظ ا
دید یر موری هماهن ی بین ظیگها متمربز شده است ،هماهن ی یر تمامی
بر تعیین یاظ
فعالیتها یک سا مان منجر به افزای عملکری بسب بار یک سا مان میگریی .هماهن ی بین
ظیگها با تگیر با ار مرتبط است استگایه ا تگیر با ار بد ن هماهن ی بین ظیگها
ممکن ظمیباشد ،ت گیر با ار به عنوان یک متد مدیریت ب تر توسط بسیار ا محااان توصیف
شده است.
توسعه فرضیهها و مدل مفهومی .مطالعه عملکری صایراتی به یهه 9132بر میگریی توبی (9134
برا ا لین بار عوام مرتبط با موفایت یر صایرات را شناسایی ظموی ،ا شن مان مطالعات یای
ارتبااات متااب مولگهها عملکری صایراتی بن اه را موری بررسی قرار یایظد ،ا مله م مترین شظ ا
( ]92[ 9114ال و باتسیکاس پیرسی
ال و ابی اسمتر ( ]3[ 9191ال و با س ی
لوئیندس ( ]92[ 9113ال و الگس ( 2222ال و باستیکاس لیئوظد مورگان ( 2222ال و لیئویند
باستیکاس سامی ( ]91[ 2222ال و یلر ( 2229ال و اسپاسو ا همکاران ( 2299است ،به به
برخی ا ال وها یر ایبیات تحایس اشاره شده است .اما پیچیدگی عوام موثر بر ب بوی عملکری صایرات
یخالت مولگهها یی ر را اثبات میبند .چنین به ظرر میرسد به یر تحایاات اظجام شده تاثیر
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همچنین تعاممت میان ظیگها بمتر موری بررسی قرار گرفته
ششگت ی با ار ،تحوالت تکنولوی
است ،با تو ه به تایید تاثیر مثبت رابطه تعاممت میان ظیگها صحیح بر عملکری صایرات یر
مطالعات بشورها خار ی با تو ه به مر ر بر ایبیات پو هشی عملکری صایراتی میتوان یریافت
به ا لین مطالعه یاخلی است به به بررسی رابطه بین تعاممت ظیگها عملکری صایراتی پریاخته
است .ضر ر است تا یر محیط ایراظی ظیز ضمن با ) پیرامون عوام ا تماعی تاثیرات این بعد بر
عملکری صایرات بررسی شده تا یر صورت تاثیر ر ابط یای شده شربتها صایربننده را تشویس به
ا راء یرك صحیح این تعاممت یاشته باشیم .مد موری استگایه یر پو ه حاضر ،مد ارائهشده
توسط بای گان همکاراظ [ ]1میباشد.

شک  .9مد مگ ومی پو ه
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یر این پو ه عملکری صایراتی متییر ابسته همچنین عوام سا ماظی عوام خاص
صایرات متییر مستا است ،عوام سا ماظی شام سه بعد تع د صایراتی ،سیستم پایا) سیستم
شمو ) میباشد عوام خاص صایرات شام ابعای ساختار صایرات ،رضایت شیلی تع د سا ماظی
میباشد ،تعاممت میان ظیگها متییر تعدی گر ششگت ی با ار تحوالت تکنولوییکی متییر
مداخلهگر میباشد.
با تو ه به مد مگ ومی (شک  9فرضیهها پو ه به شره یر میباشد.
 :H1عوام سا ماظی بر تعاممت میان ظیگها موثر است.
 :H 1-1شربتهایی با تع د مدیران صایراتی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد.
 :H1-2شربتهایی با سیستم شمو شی ب تر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد.
 :H1-3شربتهایی با سیستم پایا) بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد.
 :H2عوام خاص صایرات بر تعاممت میان ظیگها موثر است.
 :H2-1شربتهایی با ساختار غیر متمربز تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد.
 :H2-2شربتهایی با رضایت شیلی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد.
 :H2-3شربتهایی با تع د سا ماظی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد.
عملکری صایرات
 :H3سطوه باالتر ششگت ی با ار ،اثر مثبتی بر ارتباط بین ر ابط میان ظیگها
یاری.
عملکری
 :H4سطوه باالتر ششگت ی تکنولوییکی ،اثر مثبتی بر ارتباط بین ر ابط میان ظیگها
صایرات یاری.
 :H5شربتهایی با تعاممت میان ظیگها بیشتر ،عملکری صایرات بیشتر یارظد.
 .3روششناسی تحقیق

این پو ه ا حیث هدف ،پو هشی باربری است ا حیث ر ) ،یر مره پو ه ها
توصیگی ـ پیمایشی قرار میگیری .همچنین ا شن ت به به بررسی یایهها مرتبط با برهها ا
مان میپریا ی ،ا ظوع پو ه ها ماطعی است .برا اظجام پو ه تعدای  12شربت صایربننده
صنای غذایی استان ت ران به صورت تصایفی اباها اظتخاب شده است به ظموظه شمار شن شام
مدیران ارشد احدها صایرات ،با اریابی ،مالی تولید میباشد ،حجم ظموظه موری بررسی  222ظگر
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بویه است .به منرور م ش ر یایهها موری ظیا ا پرسشنامه استگایه شده است به با استگایه ا
مد ها ظرر پس ا بررسی ایبیات تحایس توسط محاس اراحی گرییده است.
ت بسب اامینان ا ر ایی پرسشنامه ،عم ه براینکه شاخصها پرسشنامه ا اریس بررسی
ظررات خبرگان بررسی ایبیات تحایس استخراج شده است ،ر ایی عاملی ظیز ا اریس تحلی عاملی
ابتشافی اظجام گرییده ا ست .برا سنج پایایی یا قابلیت پرسشنامه ظیز ا ضریب شلگا بر ظباخ
استگایه شده است .برا تحلی یایهها ش مون فرضیهها ا ر ) مد سا معایالت ساختار
تحلی مسیر استگایه شده است .برا تحلی یایهها معیتشناختی ا شمار توصیگی برا
شناخت عمیستر اثرات متییر شن ا ش مون  ANOVAاستگایه شده است .همچنین برا تحلی متییر
تعدی بننده (متییر تعدی بننده متییر است به با یک متییر یی ر یر توصیف تیییرات یک متییر
ابسته تعام یاری .به عبارت یی ر با تیییر متییر تعدی بننده ،تیییرات منرمی یر رابطه میان ی متییر
ابسته ر مییهد ا ر ) تحلی همبست ی یرگر ه استگایه شده است .یر د 9
مستا
خمصها ا شاخصها شلگا بر ظباخ مناب موری استگایه یر ت یه پرسشنامه ممحره میگریی.
یر ایامه ظتایج حاص ا م ش ر یایهها معیتشناختی تحلی عاملی ابتشافی ی متییر مستا
عوام سا ماظی عوام خاص صایرات ارائه میگریی.
د

 .9شلگا بر ظباخ خمصها ا مناب شاخصها موری استگایه
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د

 .2یایها

معیتشناختی

 .4تحلیل دادهها
وی احد صـایرات یر سـا مان ا ش مـون T

ت بررسی تاثیرات متییر مربوط به وی یا عدم
استگایه میشوی .خمصه ش مون  Tبا فرض برابر اریاظسها یر د یر ارائه گرییده است .ماـدار
خطا محاسبه شده یر ستون سوم ( 2/923بزرگتر ا سطح خطا قراریای ( 2/22اسـت .بنـابراین
میتوان گگت بین میاظ ین ظمره عملکری صایرات سا مانهـایی بـه یارا احـد صـایرات هسـتند
شظ ایی به ظیستند تگا تی وی ظداری.
د

 .3خمصه ش مون  Tمربوط به وی یا عدم وی احد صایرات
آزمون  Tنمونههای مستقل

فاصله اامینان  12یرصد
سطح پایین

سطح باال

Std. Error
Difference

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

Df

T

249

2/992

2/939

2/22

2/923

249

2/992

تحلیل تاثیر درصد فروش حاصل از صادرات ،سابقه صادراتی شرکت و تعداد کشورهای

هدف صادراتی .برا ظشان یاین تاثیر این متییرها بر ظ ر) باید ا تحلی اریاظس یک عامله
( ANOVAاستگایه ظموی .پس ا ش مون مربواه با اامینان  12یرصد میتوان گگت بین میاظ ین
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یرصدها مختلف فر ) حاص ا صایرات ،ساباه صایراتی شربت
صایراتی تگا تی وی ظداری.
د  .4خمصه ش مون  ANOVAبرا

متییرها

تعدای بشورها

هدف

معیتشناختی

تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عوامل سازمانی و عوامل خاص صادرات .برا سنج متییر
عوام سا ماظی سه عام تع د مدیران به صایرات ،سیستم شمو ) سیستم پایا) یر ظرر گرفته
شده است به این سه عام حد ی  73یرصد اریاظس متییر عوام سا ماظی را پوش مییهد
همچنین سه عام ساختار صایرات ،رضایت شیلی تع د سا ماظی برا اظدا هگیر عوام خاص
صایرات یر ظرر گرفته شده است به یر حد ی  94یرصد اریاظس متییرعوام خاص صایرات را تبیین
پوش مییهند به ظشانیهنده ر ایی مناسب سؤاالت این سا ه میباشد .ب سواالت مرتبط با
عوام سا ماظی عوام خاص صایرات یارا میزان اشتراك  2/2باالتر هستند ،بنابراین سواالت
پرسشنامه یارا ر ایی ال م یر تبیین اریاظس عام ها موری ظرر هستند .با عنایت به عدی معنایار
ش مون  2/72( KMOبه بزرگتر ا ( 2/7عدی معنایار ش مون بارتلت ( 2/22بوچکتر ا ، 2/22
میتوان گگت به ظموظه شمار ا قابلیت ال م ت ا را تحلی عاملی برخوریار است.
مدل اصلی تحقیق در سطح متغیرهای اصلی تحلیل مسیر و آزمون فرضیههای تحقیق .این
مد به یر شک  2یر حالت استاظداری ظشان یایه شده است .ر ابط بین متییرها بر ن ا یر ن ا را
ابسته ،متییر میاظجیگر
یر حالت بلی به ظمای میگذاری .یر این مد عم ه بر متییرها مستا
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هم بررسی میگریی .اعدای ظوشته شده بر ر خطوط یر اق ضرایب بتا حاص ا معایله رگرسیون
میان متییرها میباشند به به شظ ا ضرایب مسیر ظیز گگته میشوی.

شک  .2مد ساختار تحایس یر حالت استاظداری

همچنین به منرور بررسی ر ابط بین شاخصها متییر عوام سا ماظی متییر عوام خاص
صایرات با متییر تعاممت بین ظیگها ا مد رگرسیون چندگاظه استگایه شده است ،ظتایج حاص ا
این بررسی ارائه میگریی.
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 .2ظتایج تحلی رگرسیون چندگاظه شاخصها متییر عوام سا ماظی عوام خاص صایرات
ضرایب استاندارد نشده

مدل

B
تع دمدیران به صایرات
شمو )

2/993
2/291

پایا)
ساختارصایرات
رضایت شیلی
تع دسا ماظی

2/929
2/243
2/432
2/229

t

ضرایب استاندارد شده

معناداری

Beta

خطا استاظداری
2/239
2/231

2/972
2/94

2/733
9/212

2/227
2/919

2/233
2/232
2/233
2/222

2/942
2/421
2/322
2/229

2/213
9/739
3/992
4/139

2/222
2/222
2/222
2/222

هماناور به یر د  2مشاهده میشوی ضریب رگرسیون میان تع د مدیران ،پایا) ،ساختار
صایرات ،رضایت شیلی تع د سا ماظی تعاممت میان ظیگها معنایار است .بنابراین میتوان
وی یاری ،لی رابطه بین
گگت به بین این عوام تعاممت میان ظیگها رابطه مثبت معنایار
شمو ) تعاممت میان ظیگها معنایار ظیست.
بررسی مدلهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق .ظتایج مد اظدا هگیر مرتبه ا متییر عوام
سا ماظی عوام خاص صایرات حابی ا وی ر ابط همبست ی مثبت معنایار بین ابعای
پرسشنامه است .چناظچه ظسبت χ2به  dfبوچکتر ا  3همچنین میزان  RMSEAبمتر ا 2/29
باشد ،مد ا برا ) مناسبتر برخوریار است.
د
متغیر
عوام سا ماظی

عوام خاص
صایرات
مد اصلی تحایس
با بررسی متییرها
میاظجی گر

 .3ظتایج مد اظدا هگیر مرتبه ا

متییر عوام سا ماظی عوام خاص صایرات

ابعاد

بار عاملی

GFI

تع د مدیران
شمو )
پایا)
ساختار صایرات
رضایت شیلی
تع د سا ماظی

2/92
2/43
2/32
2/79
2/41
2/42

X2/df

2/27

2/97

2/13

RMSEA

2/232

2/239

2/222

2/19

2/12

2/19

AGFI

2/12

2/12

2/17
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بررسی رابطه تعدیلگری متغیر آشفتگی بازار و آشفتگی تکنولوژی .یر پو ه حاضر ،اثر
متییر تعدی بننده ششگت ی با ار ششگت ی تکنولوی موری بررسی قرار میگیری .ششگت ی به ی
یرگر ه مطلوب ظامطلوب تاسیم میشوی .ظموظه را بر اساس متییر ششگت ی به ی یرگر ه می توان
تاسیم بری مبنا تاسیم یایهها را عدی  4قرار یایهایم مااییر یر  4را یر یک گر ه به ظام گر ه
ششگت ی بم مااییر باال  4را یر گر ه ی م به ظام گر ه ششگت ی یای قرار یایهایم .سپس به صورت
داگاظه ،تحلی مسیر را بر ر هر یک ا یرگر هها اظجام یایه ضرایب استاظدار مسیر را به عنوان
 r1, r2,…, rkاستخراج بریه با قرار یاین این مااییر یر رابطه تبدی فیشر (= Zr
1+r

1

1−r

2

 ، Lnمادار  Zrظیز

Ns1 ×Zr1s1 +Ns2 ×Zr1s2
Ns1 +Ns2

=  Z0,AttitSCRرا محاسبه میبنیم .یر

2

𝐾∑
𝑘𝑁(𝑘=1

=  U0را محاسبه بریه
اظت ا با استگایه ا مااییر به یست شمده شماره ) − 3)(𝑍𝑘 − 𝑍0
با شماره مرب با ماایسه میبنیم .یر صورتی به شماره  U0مشاهده شده بیشتر ا مادار شماره مرب
وی خواهد یاشت.
با باشد ،رابطه تعدی گر
پارامترها این رابطه به شره یر میباشند:
 :Nkتعدای اعضا یرگر ه  kیر ظموظه موری بررسی
 :Z0میاظ ین مو ن مااییر ( Zkمااییر  Zkبرا هر یرگر ه را یر تعدای اعضا شن یرگر ه ضرب
بریه بر مجموع ب اعضا یرگر هها تاسیم میبنیم  Zkمادار  rkتحت تبدی فیشر میباشد.
ظتایج حاص ا شماره محاسبه شده  U0یر د  7خمصه شده است.
د
متغیر مستقل و وابسته
تعاممت میان ظیگه ا  -عملکری صایرات
اثر متییر ششگت ی با ار
تعاممت میان ظیگه ا  -عملکری صایرات
اثر متییر ششگت ی تکنولوی

 .7شماره محاسبه شده U0

اثر متغیر آشفتگی مقادیر آماره U0

مقایسه با آماره مربع کای

92/79

3/94>92/79

2/29

2/29>3/94

شماره مشاهده شده یر شرایط ششگت ی با ار ،بزرگتر ا شماره مرب با میباشد ،بنابراین ششگت ی
عملکری صایرات اثر تعدی گر یاری .شماره
با ار بر رابطه ی متییر تعاممت میان ظیگها
مشاهده شده ،یر شرایط ششگت ی تکنولوی بوچکتر ا شماره مرب با میباشد ،بنابراین ششگت ی
تکنولوی بر رابطه ی متییر تعاممت میان ظیگها عملکری صایرات اثر تعدی گر ظداری.
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بررسی فرضیههای تحقیق .باتو ه به ظتایج به یست شمده تحلی ها اظجام شده ا مد ها
ساختار  ،رگرسیون تحلی متییرها تعدی گر ظتیجه فرضیهها یر د  9خمصه ظموی.
د

 .9ظتایج ش مون فرضیهها

فرضیه تحقیق

نتیجه آزمون فرضیه

عوام سا ماظی برتعاممت میان ظیگها تاثیرگذار است
عوام خاص صایرات بر تعاممت میان ظیگها تاثیرگذار است
سطوه باالتر ششگت ی با ار اثر مثبتی بر ارتباط بین ر ابط میان ظیگها عملکری صایرات یاری
سطوه باالتر ششگت ی تکنولوی اثر مثبتی بر ارتباط بین ر ابط میان ظیگها عملکری صایرات یاری
شربتهایی با تعاممت میان ظیگها بیشتر عملکری صایرات بیشتر یارظد
شربتهایی با تع د صایراتی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد
شربتهایی با سیستم شمو ) بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد
شربتهایی با سیستم پایا) بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد
شربتهایی به ساختار غیرمتمربز یارظد تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد
شربتهایی با رضایت شیلی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد
شربتهایی با تع د سا ماظی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد

تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
ری فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
ری فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه
تایید فرضیه

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

موری بحث

یر این قسمت ،با تو ه به یافتهها ظتایج پو ه  ،هر یک ا فرضیهها پو ه
قرار خواهند گرفت.
فرضیه اصلی ا به تاثیر عوام سا ماظی بر تعاممت میان ظیگها یاللت یاری .ظتایج ش مون
این فرض را موری تایید قرار مییهد .بدین معنا به عوام سا ماظی بر تعاممت میان ظیگها تاثیر
مثبت معنایار یاری .ظتایج این تحایس یر راستا ظتایج تحایس (بای گان همکاران ( 2222،پ
گاظسان  2222،میباشد .این فرضیه خوی شام سه فرضیه فرعی میباشد ،فرضیه شربتهایی با
تع د صایراتی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد ،تایید میشوی .تع د مدیران یر بین عوام
سا ماظی یکی ا بحث اظ یزترین شاخصها میباشد ،تعیینبنندهها مدیریتی هماظطور به توسط
ییدگاه مبتنی بر مناب ایعا شده است بسیار ا پو هش ران شن را تایید بریه بویظد به اور اضح
یکی ا موثرترین تعیینبنندهها بر تعاممت میان ظیگها عملکری صایراتی میباشد ،یافتهها این
تحایس ،ماظند یافتهها محاااظی همچون ابی اسمتر ( 9191چتی همیلتون ( 9113اهمیت
فابتورها ایرابات ظ ر)ها مدیریت را گو) ی میبند .ظتیجه ش مون فرضیه فرعی
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شربتهایی با سیستم شمو شی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد ،را ری بریه است .اگر چه
(اظدرسون چمبرس( ، 9192،سینکتا ر ظکینن( ، 9112،مالتز بوهلی ( 2222،ر برت9112،
پیشن ای میبنند احد شمو ) را یر سا مان یظبا بنیم چرا به وی سیستم شمو ) صایرات گرا به
ایجای صداقت حساسیت یر بارمندان اظجام ب ترین شیوه اظجام بار توسط شظان ،ب بوی تعاممت
م ارت همکار با یکدی ر باه تعارضات بین ظیگها میشوی .ظتایج ش مون
میان ظیگها
فرضیه فرعی سوم شربتهایی با سیستم پایا) بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد ،را تایید
میبند .یر این مینه ابس ظرر (بای گان ،پائو  ،سالمینن ساظکو یست 2229 ،وی سیستم پایا)
بر ظرخ حگظ مشتر  ،رضایت مشتریان تاسیم با ار موثر است.
ظتیجه ش مون فرضیه ی م :این فرضیه به تاثیر عوام خاص صایرات بر تعاممت میان ظیگها
یاللت یاری .ظتایج ش مون این فرض را موری تایید قرار مییهد .بدین معنا به عوام خاص صایرات بر
تعاممت میان ظیگها تاثیر مثبت معنایار یاری .ظتایج این تحایس یر راستا ظتایج تحایس
بای گان همکاران میباشد[ . ]1همچنین ظتایج ش مون سه فرضیه فرعی مرتبط با فرضیه اصلی
هم ی تایید میشوظد .ظتایج این تحایس فرضیه فرعی ا  ،شربتهایی به ساختار غیرمتمربز یارظد
تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد را تایید ظمویه است .مطالعات ( ینخان ربریوگ 2222،
همچنین (مورگان پیرسی  9119،یر راستا این ظتیجه میباشد .فرضیه فرعی ی م ،شربتهایی با
رضایت شیلی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد ظیز تایید میشوی .چناظچه (مکنز
همکاران  ، 9119،منون ( 9117پورتر ( 9113یر تحایاات خوی اشاره میبنند به باربنان با
رضایت شیلی بیشتر تم) بیشتر برا ا بین برین مواظ اهداف سا ماظی بریه ،تعاممت میان
همکار ب تر را ایجای میبنند .ظتایج این تحایس فرضیه فرعی سوم ،شربتهایی با
ظیگها
تع د سا ماظی بیشتر تعاممت میان ظیگها بیشتر یارظد ،را تایید ظمویه است .تحایای به توسط
بیتمن استرسر ( 9194اظجام شده است ت عد سا ماظی را بر عملکری موثر مییاظد( .رابم
همکاراظ  2227،ظیز تع د سا ماظی را پی شرط ظزییکی ر ابط ،بار مشترك تس یم اامعات
مییاظند.
ظتیجه ش مون فرضیه سوم :سطوه باالتر ششگت ی با ار ،اثر مثبتی برارتباط بین ر ابط میان
ظیگها عملکری صایرات یاری .ظتایج ش مون این فرضیه را تایید ظمویه است .یر تحایای ( با س ی
 9114،تاثیر غیر مستایم معنایار را بر عملکری صایرات یافتند مطالعات شظ ا ظشان یایه به
ظیر ها محیطی با ار صایرات بر میزان تولید محصو ترفیعات فر ) تأثیر یاری .برخی محااین
ذابیت با ار صایراتی را یارا تاثیر مثبت بر عملکری صایرات یاظستند.
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ظتیجه ش مون فرضیه چ ارم :سطوه باالتر ششگت ی تکنولوییکی ،اثر مثبتی بر ارتباط بین ر ابط
عملکری صایرات یاری .ظتایج این تحایس این فرضیه را ری ظمویه است .چندین
میان ظیگها
محاس (گاظر،9192با س ی ظوین 9192،رابطه بین برتر تکنولوی  ،تحایاات توسعه یک باال
میزان صارات را موری بررسی قرار یایهاظد( .بوپر بمین اشمیت 9192،گزار) یایظد به رشد
صایرات با مزیت تکنولوی باال شربت رابطه یاری .عدم فرصتها بافی یر با ارها یاخلی
وی فرصت ها مناسب یر با ارها خار ی ،پایین شمدن تولید ظاخالص ملی باال رفتن مالیات،
بسب سوی فر ) صایراتی ا مله عوام اساسی گرای به با ار
اشباع شدن با ار یاخ
بینالمللی میباشد ا یید صایربنندگان موای غذایی بمبوی تااضا یر با ار یاخ امر م م ت
صایرات پنداشته ظمیشوی .عم ه بر شن ،عدم وی رابطه بین مو وی بوین اامعات یر رابطه با
فرصتها خار ی یا پذیر) سگارشات پی بینی ظشده ا خارج با عملکری صایراتی گویا این
مطلب است به شربتها صایراتی به ا اینکه به اور منگعمظه به موقعیتها مطلوب اتگاقی
متکی باشند؛ ر یکری فعاالظه ظسبت به بینالمللیسا شدن یاشته به اور منرم به م ش ر
اامعات ستجو فرصتها بسب بار یر با ارها خار ی مشیو میباشند [.]92
ظتیجه ش مون فرضیه پنجم :شربتهایی با تعاممت میان ظیگها بیشتر عملکری صایرات
بیشتر یارظد ،تایید میشوی .ظتایج این تحایس این فرضیه را تایید ظمویه است .باتسیکیز همکاران
( 9113اثر منگی مشکمت صایراتی را بر عملکری ظشان یایظد بر بمبوی اامعات ارتبااات یرباره
با ارها صایراتی تابید بریظد .همچنین مطالعاتی توسط (منون همکاران( ، 9113،موظت ومر
بستر ( 9113،ا رسکی بوهلی 9113،اظجام شده است استدال میبنند به یک عملکری
قو به خوی خوی به وی ظمیشید بلکه یر پی یکپارچه شدن ایغام صحیح تمامی ظایف تنریم
میگریی.
با تو ه به یافتهها ظتایج پو ه  ،پیشن ایهایی برا افزای تعاممت میان ظیگها افزای
عملکری صایراتی صنای غذایی به شره ذی ارائه میگریی.
یکی ا عوام تاثیرگذار یر ا را استراتو ها مختلف هر سا مان ا مله سا مانها
صایراتی میزان همکار احدها با یکدی ر میباشد .،همچنین عوام مختلگی ا مله هماهن ی بین
احدها ،مخصوصا یی ر احدها با احد مجر ظیا است .همچنین بلیه ظایف شربت (با اریابی،
فر ) ،تولید ،تحایس توسعه  ،مالی حسابدار باید یر ت ارضا ظیا مشتریان باشد به خوی
س می یر ب بوی عملکری صایراتی یاری .تمام شربتها صایراتی فعا یر ایران باید برا باال برین
عملکری صایراتی خوی به تعاممت میان ظیگها تو ه ظمایند سعی بنند ،به عواملی به مو ب
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تعاممت ب تر بین احدها میشوی تو ه بنند پیشن ای میشوی به تمامی احدها شربت به اور
مدا م اامعات مربوط به مشتریان ،رقبا سایر عوام محیطی اثرگذار بر این ی را م ش ر بنند
ظیر اظساظی موری ظیا را به این بخ اختصاص یهند ،یکی ا مواری به یر ابثر شربتها
صایراتی بمتر بدان پریاخته شده است اظدا هگیر رضایت باربنان میباشد ،با تو ه به اینکه رضایت
باربنان بر عملکری صایراتی موثر است توصیه میگریی سطح رضایت باربنان به صورت مستمر
ار یابی گریی .به یلی شدت رقابت باال ،تیییرات تکنولوی  ،احتما ظاهماهن ی میان محصوالت
شربت ظیا ها مشتر افزای یافته است ،برا ماابله با این ظاهماهن ی سا مانها باید عدم
اامینانها محیطی ااراف خوی را به خوبی یرك بنند ،تم) بیشتر به منرور هماهن ی
سا گار با ظیا ها مشتریان یاشته باشند .همانگوظه به محااین مختلف بر تأثیر مثبت عوام
یر نسا ماظی بر ب بوی عملکری صایراتی اشاره یاشتهاظد ،یکی ا بلیدها موفایت یر مینه صایرات،
تو ه یوه مدیران با اریابان به این بعد است .ا مله مواری به ظیا مند تو ه خاص یر این بعد
میباشد ،تع د سا ماظی است .مدیران شربتها فعا یر مینه صایرات باید تم) بنند تا با
ایجای تع د یر میان اعضا باظا ها ارتباای ،تم) شنها را برا ایجای ،حگظ تضمین یک
رابطه بلندمدت با مشتریان خوی لب ظمایند .ا سو یی ر افزای میزان مشاربت یر میان افرای
سا مان باعث خواهد شد تا شربت هرچه ب تر با شناسایی یقیس ظیا ها مشتریان خوی ،گامها
صحیح اساسی یر ت ارضا خواستهها شنها بریاری .بدی ی است این امر اظطباق بیشتر
محصوالت شربت را با سمیس مشتریان خوی به همراه خواهد یاشت بسب سوی باا سا مان
را تضمین خواهد بری.
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