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 چکیده

 دنبال تعیین درجۀ اثرگذاری نوآوری دانش فنی و راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی این مطالعه به     
سازی، با در نظر گرفتن نقش محیط رقابتی اثرات صنعت بلور و شیشه بخش موجود در SMEهای  شرکت

فوق، است. چارچوب مفهومی این تحقیق بر اساس هدف اصلی تحقیق که شناخت نوع رابطۀ میان متغیرهای 
سازی است. و شیشهشرکت در صنعت بلور  87باشد، توسعه یافته است. نمونۀ تحقیق دراین مطالعه شامل  فوق

ها از طریق پست الکترونیکی و همچنین مصاحبه با کارکنان و  داده یافته، های ساختار با استفاده از پرسشنامه
دهد که راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی هر دو بر عملکرد  آوری گردید. نتایج نشان میمدیران ارشد جمع

کارگیری نوع راهبرد  دانش فنی بر عملکرد صادراتی بیشتر از به صادراتی اثرگذارند؛ اما میزان تأثیر نوآوری
ها وجود  ها حاکی از آن است که رابطۀ معناداری میان نوع راهبرد و نوآوری این شرکت است. همچنین یافته

دهد که محیط تأثیر معناداری بر روابط میان متغیرهای برونزا )انواع  ها نشان می دارد. از طرف دیگر، یافته
 کند. اهبرد و نوآوری دانش فنی( و متغیر درونزا )عملکرد صادراتی( دارد و این امر روابط را تعدیل میر

 

ها: نوآوری دانش فنی؛ راهبردهای رقابتی؛ عملکرد صادراتی؛ محیط رقابتی؛  کلیدواژه

 های کوچک و میانه. شرکت
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 مقدمه. 1

ای  فردشان در صنعت از جایگاه ویژه حصربههای من میانه با توجه به ویژگی های کوچک و شرکت     
 های تازه، پذیری در تولید فرآورده هایی همچون انعطاف ها با توجه به قابلیت این شرکت برخوردارند.

ها سریع پیرامونی را  دانش نوین، نوآوری و... توانایی پاسخگویی به دگرگونی آوری و از فن برگرفتن
الزمۀ دستیابی به چنین هدفی بررسی  کنند. لمللی کشورها ایفا میادارند و نقش کلیدی در تجارت بین

در این راستا و در  ها جهت انطباق با محیط بیرونی است. مستمر عملکرد خارجی شرکت همیشگی و
های کوچک و میانه  عملکرد صادراتی شرکت نوع راهبرد رقابتی و بررسی حاضر رابطۀ میان نوآوری،

میانه نقشی بسیار  های کوچک و شرکت موردبررسی قرارگرفته است. سازی در صنعت بلور و شیشه
این بررسی تأثیر  .[73] کنند به توسعه ایفاء می رو یافته و حیاتی در نظام بازرگانی کشورهای توسعه

در  ها بررسی کرده و نوع راهبردهای رقابتی و محیطی را بر عملکرد صادراتی این شرکت نوآوری،
تواند بر عملکرد  که در آن، رابطۀ میان نوآوری و راهبرد رقابتی می کند جاد مینهایت الگویی را ای

 به توسعه، مشابه دیگر کشورهای رو کند. محیط نیز این روابط را تعدیل می داشته و صادراتی تأثیر
در این پژوهش  رو بوده است. ها با چالش روبه SME ایران نیز در رویارویی با یک تعریف منسجم از

این  .[1] نفر نیروی انسانی دارند 711شود که کمتر از  هایی اطالق می به شرکت SME های تشرک
هایی با تعداد کمتر از  بانک توسعه آسیاست که شرکت ملل متحد و تعریف مانند تعاریف بانک جهانی،

ترین  از طرفی، صادرات یکی از حیاتی کنند. های میانه قلمداد می نفر نیروی انسانی را شرکت 11

ترین منبع تأمین درآمد  صدور کاال و خدمات مهم .دهد های اقتصاد هر کشور را تشکیل می بخش
. اگر پذیرفته شود [6] شود که نبض اقتصاد زنده و فعال دنیا را در دست دارد ارزی کشور محسوب می

دن به وضع سامان بخشی و ترین راه برای سر ارزش که صادرات کاالهای غیر نفتی کارآمدترین و با
 عمل ریزی مدّون، الگوپذیری از کشورهایی را مالک اقتصادی کشور است باید همسو با یک برنامه

پایه  که منابع نفتی کشور محدود است و بر . ازآنجایی[1]اند  که راه توسعه را با موفقیت پیموده داد قرار
رشد، توسعۀ اقتصاد و اشتغال  روی شمسی به صفر خواهد رسید، ازاین 1171اعالم وزارت نفت تا سال 

ای جز گسترش و بهبود عملکرد صادرات غیر نفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد. پس  چاره
گذاران در مواقع ضرورت نسبت به بهبود و  در این راستا باید متصدیان کارآمد را شناخته تا سیاست

های فراوان تولیدی از جمله مواد اولیه،  از مزیت. این صنعت با برخورداری [1] تقویت آن تالش نمایند
ای برخوردار شد و رشد های اخیر از اهمیت ویژه سوخت، انرژی، نیروی انسانی و غیره طی سال

خود اختصاص داده است و بدین جهت تولید  فراوانی را در گروه مواد و محصوالت معدنی به
ه اقتصادی است. از مشکالت اولیه این محصوالت آن جهت فروش داخلی و صادراتی دارای توجی
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. از سوی [7] طور ویژه و مصرف مناسب آن اشاره نمود توان به نداشتن برنامه صادراتی به صنعت می
دیگر براساس آمارهای رسمی منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، میزان صادرات این 

های دولت مبنی بر آمادگی  با توجه به سیاست. همچنین [11] دهد صنعت نیز روند نزولی را نشان می
کشور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نرخ تعرفه واردات این صنعت کاهش یافته است. این 

 تر از قبل گرددها و رقبای خارجی در بازارهای داخلی پررنگ موضوع سبب شده است تا حضور شرکت
تر از ه، رقابت در این صنعت بسیار شدیدتر و بیرحمانهوجود آمد . در نتیجه، با توجه به شرایط به[7]

ها نسبت به سایر رقبا دارای  پیش شده است. همواره در یک محیط کسب وکار برخی از سازمان
توان در یک محیط  نمایند. این مسأله که چگونه می عملکرد بهتری بوده و سود باالتری را کسب می

رد سئوالی است که نظر صاحبنظران را به خود جلب کرده و تر عمل کیکسان، نسبت به دیگران موفق
. عده ای از صاحبنظران [1] مطالعات متعددی نیز در این زمینه جهت پاسخ به آن صورت گرفته است
دانند،  تر از عوامل داخلی می مدیریت راهبردی که اثر محیط خارجی را بر تدوین راهبرد سازمان مهم

 کنند جو میوباق با محیط و شرایط و الزامات محیط جستاین تفاوت را در چگونگی انط
کند مدیران  توان گفت که این محیط است که تعیین می . با توجه به این دیدگاه، می[17،18،77،71]

وسیله موفقیت گذاری نموده و توجه ویژه نمایند تا بدینباید بر چه عواملی در سازمان خود سرمایه
رو، با توجه به این دیدگاه، شناخت محیط و الزامات سب نمایند. از اینالزم را در محیط رقابتی ک

ها، الزم و ضروری است. از سوی دیگر، باتوجه به  نشأت گرفته از آن برای کسب موفقیت شرکت
هایی که سازمان بتواند با سرمایه گذاری و ایجاد  محدود بودن منابع سازمان، شناسایی نواحی و بخش

در نتیجه، با  .[77،71، 3] اند ها، بازده باالتری را کسب نماید، مهم و حیاتی بخش عملکرد خوب در آن
ها مهم است؛ چرا که با  توجه به موارد ذکر شده، شناسایی این عوامل و نواحی برای مدیران سازمان

ها عالوه بر تخصیص بهینه منابع، موفقیت سازمان نیز در محیط رقابتی تضمین خواهد  شناخت آن
های کالن  انجام چنین تحقیقی در ایران و در صنعتی که شاخصبا توجه به اهمیت این موضوع  شد.

رسد؛ چرا که شناخت و معرفی این عوامل، مدیران  نظر می اقتصادی آن قابل توجه است ضروری به
صنعت را در تدوین راهبردهای رقابتی، تخصیص بهینه منابع و کسب موفقیت در محیط رقابتی بازار 

. پس، هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگوی جهت [11]دف مساعدت خواهد نمود ه
موجود  SMEهای  نوآوری دانش فنی و راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی شرکت ارزیابی تأثیر

سازی، با در نظر گرفتن نقش محیط رقابتی اثرات فوق، است. این الگو بر دربخش صنعت بلور و شیشه
گیرد.  های موجود در تحقیق مورد آزمون قرار می ظر مدیران ارشد و مدیران سطح عالی شرکتاساس ن

شناخت و معرفی این عوامل و اینکه با چه رویکردی به بازار صادراتی نگاه کرد، مدیران صنعت را در 
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تدوین راهبردهای رقابتی، تخصیص بهینه منابع و کسب موفقیت در محیط رقابتی بازار هدف 
نوع راهبرد و نوآوری چه "بنابراین سئوال اصلی این پژوهش این است که .[7] عدت خواهد نمودمسا

و با توجه به سؤال اساسی پژوهش که به دنبال تعیین ابعاد،  "تأثیری بر عملکرد صادراتی دارد؟
و های الگوی عملکرد صادراتی با تأکید بر نوآوری دانش فنی و راهبرد رقابتی  ها و شاخص مؤلفه

های پژوهش به صورت زیر تعریف شده  باشد، فرضیه بررسی امکان تعمیم الگو به صنعت مورد نظر می
 است:

 بر عملکرد صادراتی تأثیر دارد.دانش فنی نوآوری ـ 

 کارگیری شده بر عملکرد صادراتی تأثیر دارد. نوع راهبرد رقابتی بهـ 

 کند. راتی را تعدیل میبر عملکرد صاددانش فنی محیط رقابتی تأثیر نوآوری ـ 

 کند. کارگیری شده بر عملکرد صادراتی را تعدیل می محیط رقابتی تأثیر نوع راهبرد رقابتی بهـ 

 یک رابطۀ معنادار وجود دارد.دانش فنی میان راهبرد رقابتی و نوآوری ـ 

 
 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

کارگیری و  ه ایجاد یک ایده جدید و به، نوآوری ب1188بر اساس نظر آرابه دانش فنی.  نوآوری
گردد که منجر به رشد پویای اقتصاد  اجرای آن در یک محصول، خدمت یا فرآیند جدید اطالق می

ملی شده و از طرفی نرخ بیکاری را کاهش داده و برای شرکت مبدع آن، سود خالص را به همراه 
نوآوری در قالب توسعه یک ایده جدید  دهد که ، در تحقیق خود نشان می1188 دارد. همچنین آلباچ

در فرآیند، خدمات و یا یک محصول جدید سهم بازار شرکت را افزایش داده و منجر به عملکرد بهتر 
توانند به  طور مؤثر بتوانند نوآوری را به کار گیرند می هایی که فعاالنه و به شود. پس شرکت شرکت می

های خود به  وری در فعالیتتوانند با افزایش بهره ها می سود باالیی برسند. در چنین وضعیتی شرکت
تواند کارآیی و  های جدید می . عالوه بر این، اجرای ایده[76،17] بهبود فرآیندهای کاری خود بپردازد

 اند . مطالعه[11،78] ها را باال ببرد ها را افزایش داده و در نهایت سطح عملکرد آن اثربخشی شرکت
هایی به دنبال ایجاد یک محیط مساعد در  دهد که چنین شرکت یز نشان می( ن1181وسوم وان )

تواند  توسعه آن می گذاری بر نوآوری وباشند. پس سرمایه های نو می جهت نوآوری وایجاد ایده
هایی در پی  تواند برای چنین شرکت ها ایجاد کند و مزیت رقابتی می های جدید برای شرکت فرصت

های جدید است. فریمن  تر، نوآوری بهره برداری تجاری از ایدهبه زبان ساده .[16،11] داشته باشد
دهد که نوآوری در واقع اولین مبادله بازرگانی در حوزۀ تجهیزات، خدمات، فرآیندها،  نشان می

صورت گرفته است  1187ای که از سوی دامانپور ها یا محصوالت جدید است. در مطالعه سیستم
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انی فنی و تخصصی تأثیری معنادار بر نوآوری فنی دارد. نکتۀ قابل توجه در اینجا های سازم پشتیبانی
این است که اهمیت نوآوری از نظر مفهومی به اثبات رسیده اما به ندرت از نظر تجربی و عملی مورد 
بررسی قرار گرفته است. در یک تحقیق، از وجود رابطۀ مثبت میان شدت رقابت و نوآوری، پشتیبانی 

سازی زمان چرخه عمر ، نوآوری با کوتاه1178 پایۀ پژوهش دامانپور . بر[11،78] یده استگرد
های آن و همچنین با تغییر در طراحی محصول، تنوع محصول، فرآیند  محصول و کاهش هزینه

گیری نوآوری در سطح مدیریت و ساختاردهی مجدد سازمان همراه است. این مطالعه به دنبال اندازه
% 81دهد که  ها نشان می SMEدر مورد  7117 چن است. اما مطالعۀ اخیر لین و SME های شرکت
کننده فروش را به کار گرفته اما این عامل تشریحدانش فنی های بررسی شده، نوآوری  شرکت
 تواند باشد. ها نمی شرکت

 
شود.  استفاده میدر این پژوهش برای اجرای فرآیند تحقیق از راهبردهای عام پورتر راهبرد رقابتی. 

 ،ها نهیهزرهبری  راهبرد به سه نوع ژنریک یا عام را یراهبردها بندی خودمایکل پورتر در دسته
ها با استفاده از دو  براساس اظهارات پورتر، سازمانکرده است.  تمرکز تقسیم راهبرد و تمایز راهبرد

 خدمات نسبت به سایر رقبا و مزیت رقابتی هستند: ایجاد تمایز در کاالها و کسب دنبال بهش رو
رقابت ۀ استاندارد. از طرف دیگر دامن محدوده نسبت به سایر رقبا با رعایت تر نییقیمت پا تبیین

رقابتی  ۀ: دامنکنند یم ها دامنه رقابتی خود را نیز دردو حالت تعیین ها نیز مهم است. سازمان شرکت
 .پردازند یمبه انتخاب راهبرد  ها سازمانن دو بعد . بر اساس ای[71،71رقابتی محدود ] ۀگسترده و دامن

 
اند  ، در تالشکنند یانتخاب م را ها نهیکه راهبرد رهبری هز ییها سازمانها.  راهبرد رهبری هزینه

به دنبال کاهش  ها آنبه عبارت دیگر  شده باشند. تمام قیمت نیتر نییکاال و خدمات با پا ۀکنند نیتأم
 کاال را برای مشتری )که نسبت به قیمت حساسیت دارد( هستند.بهای تمام شده هر واحد 

 
در راهبرد تمایز، ایجاد ارزش از طریق منحصر به فرد راهبرد متمایز ساختن محصول یا خدمت. 

ه . منحصر بردیپذ ییا خدمات و متمایز شدن آن نسبت به کاالها و خدمات رقبا صورت م شدن کاال
 ستفاده از چشمکا کیفیت برتر، تبلیغات مبتکرانه،  تولید، یها یورمانند نوآ ییها فرد شدن از راه

این محصوالت به . [71] دیآ یم دیگر به دست یها روابط بهتر فروشنده و یا راه بازار، یها زن
 تواند یم. در این حالت شرکت دهند ینمکه به قیمت حساسیت چندانی نشان  شود یممشتریانی عرضه 

پذیری بیشتری برخوردار شود، برای سازش با محیط در حال تغییر از انعطافاز نظر عرضۀ محصول از 
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. [71]و تجهیزات هزینۀ کمتری صرف کند  ها دستگاهتوان بیشتری برخوردار باشد و برای نگهداری از 
قیمت محصول را باالتر از  تواند یمآمیزی به اجرا درآورد، سازمانی که این راهبرد را به شیوۀ موفقیت

ی ها یژگیوو مشتریان شیفتۀ  دینما یمی رقیب تعیین نماید، زیرا به وفاداری مشتریان تکیه ها تشرک
 متمایز و منحصر به فرد آن محصول خواهند شد.

 
ی ها گروهمقصود از این راهبرد این است که نیازهای  راهبرد تمرکز بر محصول یا خدمت خاص.

نماید. راهبرد تمرکز بر روی گروه خاصی از  نیتأمکوچکی از مشتریان را با محصول یا خدمات خاص 
مشتریان زمانی موفق است که بخشی از صنعت از اندازه و وسعت کافی و رشد بالقوه برخوردار باشد و 

ی بسیار متمایز باشند و ها قهیسلهمچنین این راهبرد زمانی اثربخش خواهد شد که مشتریان دارای 
و نوع است: د راهبرد تمرکزین بخش از بازار نباشند. بنابراین ی رقیب درصدد دستیابی به اها شرکت

 تمرکز ارائه محصوالت راهبرد کلید رسیدن به. مبتنی بر هزینهتمرکز راهبرد تمرکز مبتنی بر تمایز و 
 .یا خدمات به بخش خاصی از بازار است

 
ردکه بر محیط به عدم اطمینان محیط خارجی شرکت و شدت رقابت اشاره دامحیط رقابتی. 

حاصل ( راهبرد نوظهور) ها اثرگذار است. دیدگاه مینتزبرگ از راهبرد های کسب و کار شرکت فعالیت
و درک متقابل از تغییرات صنعتی و سازمانی  1111اثرات محیطی و اهداف و مقاصد مدیران شرکت 

 دید برایهایی که در ایجاد یک محیط ج . این تغییرات از طریق زنجیرۀ ارزش و بخش[16] است
SME هایی خود را با  مهم هستند گسترش خواهند یافت. در اینجا ضروری است که چنین شرکت

های جدی وارد نسازد.  ها آسیب هایی را دنبال کنند که به ساختارکاری آن محیط وفق داده و رویه
به  های کسب و کاری خود در محیط SMEهای  کنند که شرکت نیز بیان می 7116ریموند وکروتیو 

های راهبردی برای توسعه در نوآوری محصول، گسترش بازار و افزایش شبکه روابط کاری  انتخاب
احتیاج دارند. توجه به محیط خارجی و داخلی دو جنبۀ مهم در اثرگذاری محیط بر نوع فعالیت 

های اخیر مطالعات وسیعی در خصوص بررسی اثربخشی  آیند. در سال به شمار می SMEهای  شرکت

همچنین مطالعۀ  .[11] ها صورت گرفته است آیندهای توسعه راهبرد میان محیط با عملکرد شرکتفر
آید.  ها از عوامل اصلی و مهم به شمار می نشان داد که محیط در عملکرد شرکت 1117مک الرین 

ها و تهدیداتی را در  کنند که محیط خارجی عواملی چون فرصت خاطر نشان می 1111ویلن و هانگر 
ر دارد که عوامل محیطی نقش حیاتی در تعیین شکست یا موفقیت یک شرکت یا سازمان دارند. ب

ها و انجمن کنندگان، قانونگذاران وبراساس نظر گریفین، محیط خارجی شامل رقبا، مشتریان، تأمین
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مؤسسات باشد. شدت رقابت به درجه و میزان رقابت در قیمت، محصول، تکنولوژی، توزیع، نیروی 
ای از گیری شدت رقابت به عنوان مؤلفهگردد. در این مطالعه برای اندازه نسانی و مواد اولیه اطالق میا

شود که رقابت قیمتی، رقابت محصول، رقابت  محیط، از الگو نیروهای پنجگانه پورتر استفاده می
در زمینه تأثیر  7111پژوهش هاشم تکنولوژیکی، توزیع، نیروی انسانی و مواد اولیه را در بر دارد. 

نشان داد که  SMEهای  کنندگی محیط بر رابطۀ میان انواع راهبرد رقابتی و عملکرد شرکتتعدیل
کنندگی دهد. نقش تعدیل ها را تحت تأثیر خود قرار می محیط، انواع راهبرد و عملکرد این شرکت

عامل شدت  7ت، از اس 7111و هاشم  1187 و گریفین 1181محیط که برگرفته از مطالعات پورتر 
و مواد اولیه( و عدم  رقابت )شامل رقابت در قیمت، محصول، تکنولوژی، کانال توزیع، نیروی انسانی

شود  گذاران، و مؤسسات( استفاده میکنندگان، قانوناطمینان محیطی )شامل رقبا، مشتریان، تأمین
[11،17،16،17،77]. 

 
ؤثر، بهبود عملکرد سازمانی است. در این راستا، هدف اولیه فرآیند مدیریت معملکرد صادراتی. 

کنند که چگونه  ها تعیین می گیری عملکرد سازمانی مورد نیاز است. این روشهایی برای اندازه روش
صورت تابعی از فرآیندهای راهبردی آن در نظر گرفت. عملکرد سازمانی از  توان به یک سازمان را می

کند که عملکرد  کلی، آداب پژوهش اقتضا می طور گیری است. بههطریق معیارهای مختلفی قابل انداز
اساس نظر رامیانسون  گیری شود. بروری اندازهسازمانی غالباً برحسب کارآیی، اثربخشی، رشد و بهره

ها بیشتر تمایل دارند عملکرد سازمانی خود را بر  شرکت 1111مونتاناری، مورگان و براکر  1187
بیان کردند که اثربخشی سازمانی  1111 گیری کنند. مونتاری، مورگان و براکراساس اثربخشی اندازه

گیری نمود. معیارهای اثربخشی رفتاری توان بر اساس معیارهای رفتاری، عملیاتی و مالی اندازه را می
توان جهت تعیین عملکرد فردی به کار گرفت.  مانند: سازگاری، رضایت، توسعه و ارتباطات باز را می

وری، کسب منابع، کارآیی و واکنش کارکنان برای ارزیابی اثربخشی یارهای عملیاتی چون بهرهمع
تواند مورد استفاده قرار گیرد و معیارهای مالی نیز مانند  جریان کاری و پشتیبانی کاری در سازمان می

د. کودمن و توان برای ارزیابی عملکرد مالی یک سازمان مورد توجه قرار دا سودآوری و رشد را می
اشاره دارند که هنوز دربارۀ معنای اثربخشی سازمانی، توافقی وجود ندارد. همچنین در  1117پنگر 

میان محققان، این اختالف نظر وجود دارد که این سازه به صورت تک بعدی یا چند بعدی در نظر 
ربخشی سازمانی از سازی اثهای اصولی در مفهوم کردند که تفاوت گرفته شود. این محققان ادعا می

ها به طور ضمنی و یا صریح  گیرد. این دیدگاه ها شکل می های مختلف دربارۀ ماهیت سازمان دیدگاه
ای سازمان را به صورت مجموعه دیدگاه اول،تعریف اثربخشی سازمانی را در نظر گرفته است. 
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تواند سطح  اهداف مشخص میگیرد که با تأکید بر دستیابی به  عقالیی از ترتیبات و اصولی در نظر می
ای ها است که اثر بخشی را در درجه دیدگاه سیستم باز سازمان دیدگاه دوم،اثربخشی را تعریف نماید. 

کند. فرآیند تعیین عملکرد یک  که یک سازمان بتواند اجزایش را در خود حفظ کند، توصیف می
براساس آن سازمان بتواند در کسب  گیری متغیرهای کلیدی است کهسازمان در گرو انتخاب و اندازه

گذاری کرده است موقعیت رقابتی خود را یافته و بر آن نظارت داشته باشد. به بیان وکاری که سرمایه
. در [13] ها در فرآیند کنترل راهبردی است ترین گام گیری عملکرد، یکی از مهمدیگر، اندازه

یان نوآوری و عملکرد شرکت انجام دادند دربارۀ ارتباط م 7113ای که کمپ و دیگران  مطالعه
توان بر اساس مفاهیم مختلف از قبیل فروش به ازای هر  مشخص گردید که عملکرد شرکت را می

گیری نمود. در مطالعه های کل و سود عملیات اندازه نفر نیروی انسانی، ارزش صادرات، نسبت دارایی
العه کمپ و دیگران اقتباس شده است. در این گیری عملکرد صادراتی بر اساس مطحاضر نیز اندازه

تحقیق، عملکرد صادراتی با معیارهایی چون نسبت فروش صادراتی، فروش صادراتی و رشد صادرات 
 .[17] شود سنجیده می

 
توانایی یک  دانش فنی، انواع راهبرد رقابتی، محیط و عملکرد صادراتی. رابطۀ میان نوآوری

هداف داخلی و خارجی خود متأثر از عوامل مختلفی است که برخی قابل سازمان برای بقاء و پیشبرد ا
کنترل و برخی دیگر غیر قابل کنترل هستند. پس عملکرد یک سازمان تابعی از متغیرهای قابل 

ها،  هایی چون کاهش هزینه . در تحقیق حاضر سازۀ نوآوری جنبه[11] کنترل و غیر قابل کنترل است
بر  مر محصول، تنوع محصول و ساختاردهی مجدد سازمان را درتغییر طرح محصول، چرخۀ ع

طور نهفته فرآیند  گیرد که برگرفته از معیارهای نوآوری مطالعۀ دامانپور است. این معیارها به می
طورکلی میزان تغییرات  توان تحت تأثیر قرار دهد و به گیری سازمان در یک حوزۀ خاص را می تصمیم

. بر اساس تحقیقات و مطالعات متعدد این تعریف از [11] کند ن را تعیین میهای یک سازما در فعالیت
طور متفاوت به کار گرفته شده است. بر اساس مطالعه  نوآوری، جهت تعیین تغییر در متغیر پیشگو به

 دامانپور، عملکرد سازمانی بیشتر به نوآوری در چند جنبه بستگی دارد تا یک جنبۀ خاص. عالوه به
. بنابراین [73] کننده یکدیگر هستندچنین حالتی ابعاد نوآوری بر هم اثرگذار بوده و تکمیلراین، در

بیشتر  .[71] ها جهت حفظ یا بهبود سطح عملکردشان اثرگذار است نوآوری غالباً در کمک به سازمان
شخص مطالعات در زمینۀ نوآوری سازمانی، این متغیر را با تعداد نوآوری خاص در یک مدت زمان م

های نوآوری  های چندگانه مورد مطالعه قرار گیرد، تأثیر ویژگی اند. چنانچه نوآوری گیری کردهاندازه
یابد. منظور از نوآوری فنی در واقع نوآوری در محصول جدید، بهبود در محصول جدید،  کاهش می
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تجهیزات ، اجرای اتوماسیون کاری جدید، (عملکرد آن یا شکل ظاهری) بهبود در محصول فعلی
تر، طراحی در جهت قابلیت ساخت و  جدید، فرآیندهای جدید یا تکنیک عملیات برای چرخۀ عمر کوتاه

 نهایتاً بهبود در مواد اولیه یا عرضه است.
مدیریت، راهبردهای رقابتی را جهت مواجهه با تغییرات سریع و پویای محیطی انتخاب و اجرا      
شود، نتایج اجرای آن  ها تدوین می جهت رقابت با دیگر سازمان کند. زمانی که راهبرد سازمان، می

. راهبرد سازمان تحت [18] توان در عملکردکسب شده توسط آن سازمان تبیین نمود راهبرد را می
هایی که با  . حتی شرکت[71] اند، است تأثیر نحوۀ درک مدیریت سازمان از محیطی که با آن مواجه

 .[71] شوند ممکن است در عمل راهبردهای مختلفی را انتخاب کنند یهای مشابهی روبه رو م محیط
بیان نمود،  7111نیز هاشم تر دربارۀ ارتباط محیط و عملکرد سازمان اشاره شد و  طور که پیشهمان

ها دارد. مشخص است که  SMEمحیط، تأثیر تعدیل بخشی بر رابطۀ میان انواع راهبرد و عملکرد 
 های سازمانی با ت بقاء در فضای کسب و کار با محیط سازگار نماید. محیطسازمان باید خود را جه

های محیطی عدم  دهند. پویایی باشند و آن را تحت تأثیر خود قرار می عملکرد سازمانی توأم می
اطمینان را برای سازمان در پی دارند. عدم اطمینان محیط سازمانی و شدت رقابت تهدیداتی برای 

آیند. اگر یک شرکت بخواهد در فضای کسب و کار خود عقالیی رفتار  ه شمار میعملکرد سازمانی ب
دارد  کند، باید جهت بقاء، این عدم اطمینان محیطی را کاهش دهد. نظریۀ اقتضایی همچنین بیان می

ها در یک محیط نامطمئن،  های خود و روش انجام آن فعالیت تواند با تغییر فعالیت که یک شرکت می
به فعالیت  های نسبتاً پایدار هایی که در محیط هش عدم اطمینان باشد. در مقابل شرکتدر پی کا

هایی با پویایی  هایی که در محیط اند. همچنین شرکت اند بالنسبه با عدم اطمینان کمتری مواجه مشغول
طم هایی که در یک محیط پرتال کنند. سازمان کمتر فعالیت دارند فضای رقابتی کمتری را تجربه می

اند معموالً  هایی که در یک محیط با ثبات به کسب و کار پرداخته پردازند نسبت به آن به فعالیت می
وتحلیل خود از صنایع مورد در تجزیه 7111. کیم ولیمز [71،77] کنند راهبرد تمایز را انتخاب می
 غالباً از راهبرد تمایز وهای مختلف  هایی که عملکرد باال دارند در محیط مطالعه، دریافتند که سازمان

هایی که  بیان کردند که سازمان 1113کنند. عالوه بر این پارنل ورایت  حداقل هزینه استفاده می
گیرند از رشد  های مجری راهبرد تمرکز یا هزینه به کار می راهبردهای تمایز را در مقایسه با سازمان

 باالی درآمدی و عملکردی باالتری برخوردارند.
های سازنده خارجی موجود در کشور در مواجهه با  این راستا دولت جهت کمک به شرکت در     

های جدی و  هایی چون تمرکز بر کیفیت، تشویق به انتقال تکنولوژی های جدید، با روش چالش
های مشترک، کاهش مالیات، توسعه  گذاریتجهیزات پیشرفته به این کشور و تشکیل سرمایه
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ها افزوده  های این شرکت ها در جامعه بر سرعت فعالیت و ایمنی و باالبردن آن استانداردهای سالمتی
های سازندۀ خارجی را تحت تأثیر قرار  است. این عوامل به نوبۀ خود اجرای راهبرد و عملکرد شرکت

خواهد داد. عالوه بر این، دولت در این راستا به دنبال آن است که صنایع تولیدی و سازنده خود را به 
تر هایی با پویایی بیشتر که ارزش افزوده باالتر، میزان سرمایه گذاری بیشتر، تکنولوژی پیشرفته بخش
کارگیری دانش و مهارت بیشتر را در این صنایع در پی داشته باشد، تبدیل کند. پیشنهاد این  و به

 های صادراتی شرکتکننده رابطۀ میان نوآوری، انواع راهبرد، محیط و عملکرد تحقیق در واقع تبیین
SME سازی ایران است.صنعت بلور و شیشه 

 
هر تحقیقی مبتنی بر الگوی تحقیق خاصی است که باید های پژوهش.  الگوی مفهومی و بیان فرضیه

های حاصل از ادبیات تحقیق و نیز دانش محقق طراحی گردیده و  این الگوی تحقیق بر اساس داده
استفاده در این تحقیق مبتنی بر دو روش تحقیق کیفی و کمی مورد آزمون قرار گیرد. روش مورد 

شود تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و با استفاده از ادبیات  باشد. در مرحلۀ اول، تالش می می
های حاصل از ادبیات  پیشین تحقیق الگوی تحقیق طراحی گردد. این الگو، با ترکیب و تحلیل داده

نی )از طریق مصاحبه( طراحی شده است. در این قسمت به صورت خالصۀ های میدا تحقیق و نیز داده
این تحقیق در پی این هدف است که شود.  الگوی تحقیق که حاصل مرحلۀ اول است، تشریح می

شود. الگوی  چگونه نوآوری تکنولوژیکی و راهبردهای رقابتی منجر به سطوح باالی عملکرد می
عمده در مدیریت راهبردی، یعنی پیچیدگی محیط رقابتی،  عنصر 1مفهومی تحقیق حاضر در واقع 

عنصر  1کند. الگو، روابط میان این  نوآوری دانش فنی، راهبردهای رقابتی و عملکرد را با هم ادغام می
باشد تا  کند. الگوی مفهومی ارائه دهنده چارچوبی برای مدیران اجرایی و محققان می اصلی را ارائه می
ها را در یک محیط پویا درک کنند. عملکرد یک شرکت به شناسایی و  ابتی شرکتبتوانند راهبرد رق

تحلیل وتعریف دقیق راهبردهای رقابتی مناسب بستگی دارد و تدوین چنین راهبردهایی نتیجۀ تجزیه
 باشد. در شکل زیر الگوی مفهومی تحقیق ارائه گردیده است. محیط و منابع رقابتی می
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 ی پژوهش. الگوی مفهوم1 شکل

 

 تحقیقشناسی . روش3

که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعۀ  کاربردی است-مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی     
در بازۀ زمانی  که سازی استهای صادرکننده صنعت بلور و شیشه شرکت آماری این پژوهش، تمام

تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه  پس ازهای مورد نظر مراجعه شد.  انجام پژوهش به دفتر مرکزی شرکت

های این پژوهش  ابزار گردآوری داده. تالش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود

شناختی  متغیر جمعیت 1سئوال مرتبط با متغیرهای اصلی پژوهش و  13ساز شامل ای محققپرسشنامه
ورد آزمون قرارگرفت. برای تعیین پایایی بود که پس از توزیع نمونۀ مقدماتی، پایایی و روایی آن م

% 87پرسشنامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب محاسبه شده برای این پرسشنامه برابر 
بخش است. این ضریب پس از حذف  های علوم انسانی این مقدار رضایت بود که در پژوهش

دهای رقابتی، محیط رقابتی و عملکرد های نامرتبط برای متغیرهای نوآوری دانش فنی، راهبر سئوال
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دست آمد. برای بررسی روایی پرسشنامه، از  به 113/1و  161/1، 117/1 ،711/1صادراتی به ترتیب 
روایی صوری و روایی اعتبار عاملی )از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم( استفاده شد. 

 111بل توجهی به امر صادرات فعالیت دارند، طور قا های صادرکننده این صنعت که به تعداد شرکت
شرکت بوده است )وزارت صنعت، معدن و تجارت( و بر این مبنا حجم نمونه براساس جدول مورگان 

گیری  شرکت برآورد شد. در این پژوهش از روش نمونه 86برابر  1/1درصد و دقت  1درسطح خطای 
پرسشنامه توزیع شد  111ها، تعداد  رسشنامهتصادفی استفاده شده است. جهت اطمینان از بازگشت پ

ها، از آزمون تحلیل  تحلیل داشتند. برای آزمون فرضیهوعدد عودت داده شد و قابلیت تجزیه 87که 
 LISREL افزاربا استفاده از نرم ها نیز تحلیل دادهوعاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم استفاده شد. تجزیه

 انجام پذیرفت. SPSS19و  8.54
 
 ها . تحلیل یافته4

شناختی پژوهش در دو بخش  تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی نمونه. توصیف جمعیت
دهندگان را مرد  % از پاسخ71/87، در این مطالعهسئوال( صورت گرفت.  1) سئوال( و شرکتی 1) فردی

حصیالت کارشناسی %( دارای ت87دهندگان ) اکثریت پاسخ دادند و تشکیل می ها را زن % آن71/17و 
%( در میان 8/17دهندگان با تحصیالت کارشناسی نیز دارای بیشترین فراوانی ) و باالتر هستند. پاسخ

 18دهد که  دهندگان هستند. نتایج به دست آمده از پژوهش دربارۀ سابقۀ کار افراد نشان می پاسخ
سال،  11تا  1سابقۀ کار میان  درصد دارای 71سال،  1دهندگان دارای سابقۀ کار زیر  درصد از پاسخ

اند. سمت  سال و بیشتر دارای سابقۀ کار بوده 11درصد نیز  71سال و  11تا  11درصد میان  37
بیشترین %(. 11) اند سازمانی بیشتر پاسخ دهندگان در این پژوهش نیز، مدیر صادرات شرکت بوده

%( در 17) های حاضر بیشتر شرکت .سال است 11%( بیش از 18) فراوانی از لحاظ سن پاسخ دهندگان
دهد که  المللی و صادرات دارند و این نشان میسال تجربه در امر بازاریابی بین 11تحقیق بیش از 

های  % از شرکت31های مورد بررسی دارای تجربۀ کافی در صادرات هستند. همچنین  غالب شرکت
ها نیز  % شرکت37ظر دارند و بعد از آن ن بازار هدف را در این صنعت در 11تا  11مورد بررسی میان 

کننده در داشتن نماینده یا توزیعکشور را برای صادرات مورد نظر دارند. سرانجام اینکه،  1تا  1میان 
% دارای کمترین کاربرد 1% دارای بیشترین استفاده و شرکت مدیریت صادرات با 71خارج از کشور با 

 باشند. لعه مورد توجه میهای صادراتی در این مطا عنوان روش به
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آزمون روابط میان متغیرهای مکنون و قابل مشاهده با های پژوهش.  نتایج حاصل از تحلیل داده
 reflectiveهای  ضرایب موجود در شاخصصورت گرفته است.  LISREL8.53افزار استفاده از نرم

های  شاخص ضرایب موجود در ، بار عاملی و)ضریب میان متغیر و عامل مانند نوآوری و کاهش هزینه(
formative نتایج تحلیل  .[11]شود  )میان متغیرها مانند نوآوری و عملکرد صادراتی( وزن تلقی می

%( دارای 11) دهد که از نظر سازه نوآوری، چرخۀ عمر محصول عاملی مرتبۀ اول و دوم نشان می
دهد که از  تبۀ اول و دوم نشان میبیشترین درصد تبیین در بعد نوآوری است. نتایج تحلیل عاملی مر

%( دارای بیشترین درصد تبیین در بعد راهبرد است. در بعد 11) نظر انواع راهبرد رقابتی، راهبرد تمایز
دارای بیشترین درصد تبیین در بعد عملکرد صادراتی  %17عملکرد صادراتی نیز فروش صادراتی با 

خمین استاندارد و ضرایب معناداری ارائه شده ، الگوی تحقیق در دو حالت ت3و  7است. در شکل 
 است.

 

 
 تخمین استاندارد. الگو ساختاری )تحلیل مسیر( پژوهش در حالت 7 شکل
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 . الگوی ساختاری )تحلیل مسیر( پژوهش در حالت ضرایب معناداری3 شکل

 
راهبرد به دهد که میزان تأثیر نوآوری دانش فنی از  نشان می 7نتایج تحلیل مسیر در شکل      

% 11کارگرفته شده بر سطح عملکرد صادراتی بیشتر است؛ به طوری که این میزان تأثیر برای نوآوری 
دهد که تمامی روابط تعریف شده از  نیز نشان می 3% است. همچنین شکل 38و برای راهبرد رقابتی 

گذاری بر روی یهضرایب معناداری برخوردارند. نتیجه مدیریتی از این بحث این است که با سرما
های آن،  سازی زمان چرخۀ عمر محصول، کاهش هزینههای نوآوری دانش فنی یعنی کوتاه مؤلفه

ویژه چرخۀ  تغییر در طراحی محصول، تنوع محصول، فرآیند مدیریت و ساختاردهی مجدد سازمان )به
کارگیری نوع  ا بهعمر محصول( عملکرد صادراتی بهبود بیشتری خواهد یافت و این تأثیر درمقایسه ب

 طور کلی بیشتر است. راهبرد رقابتی در بازار هدف، به
 

کنندگی در این بخش از تحقیق برای تعیین تأثیر تعدیلگری محیط رقابتی. بررسی روابط تعدیل
طور جداگانه تأثیر  شود. در اینجا به های فرعی( عمل می )روش گروه SAمتغیر محیط براساس روش 

طه میان نوآوری و عملکرد صادراتی و همچنین میان راهبرد رقابتی و عملکرد این متغیر بر راب
گیرد. پس از تحلیل رگرسیون چندگانه، ضرایب رگرسیون برای هر  صادراتی مورد بررسی قرار می

های  کنندگی محیط بر رابطۀ میان روابط فوق در زیرگروهنتایج تأثیر تعدیل آید. زیرگروه به دست می

77 =n1  61وn2= نشان داده شده است. 7و  1جداول  در 
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 های یک و دو ضرایب رگرسیون در زیر گروه .1جدول 

 مسیر
ضرایب رگرسیون 

 (S2) زیرگروه دو

ضرایب رگرسیون 

 (S1)زیرگروه یک 

مقدار اختالف دو 

 ضریب رگرسیون

 r1(S2) = 831/1 r1(S1) = 161/1 771/1 تأثیر نوآوری بر عملکرد صادراتی

 r2(S2) = 611/1 r2(S1) =  383/1 311/1 اهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتیتأثیر ر

 
 ها عبارت خواهد بود از: های مربوط به هر یک از سازه فرضیه

r1(s1)= r2 (s2) H0: تفاوت معناداری وجود ندارد 
 محیط فرضیۀ مربوط به متغیر

r1(s1) ≠ r2 (s2)H1 تفاوت معناداری وجود دارد:   

از رابطه( فیشر Z) Zkسپس مقادیر 
r

r
LnZ r






1

1

2

 7شود که نتایج در جدول  محاسبه می1

 نمایش داده شده است.
 

 های یک و دو در زیر گروه Zkمقادیر  .7جدول 

 مسیر
 Zkمقادیر 

 (S2زیرگروه دو )

 Zkمقادیر 

 (S1)زیرگروه یک 

  = R1 (s1) = - 711/1- R1 (s1) 872/1 تأثیر نوآوری بر عملکرد صادراتی

  = R1 (s1) = 811/1- R1 (s1)  ـ371/1 تأثیر راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی

 
)کای مربع مشاهده شده(  U0 استاندارد( و آمارۀ Z) Z0حال برای هر یک از متغیرها مقادیر      

 شود. محاسبه می
 

 

 
 

 ر است با:براب 11/1و آلفای  k-1=1مقدار مربع کای مورد انتظار، با درجۀ آزادی 
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شود. در صورتی که آماره مشاهده شده  مشاهده شده با مقدار فوق مقایسه می U0در پایان مقدار      
 3گری وجود دارد. نتایج حاصل برای تمام متغیرها در جدول تر باشد، اثر تعدیلاز این مقدار بزرگ
 خالصه شده است.

 
 دگی محیطیکنندگی پیچیبررسی اثر تعدیل .3جدول 

 مسیر
مقادیر   Z0  ( Z 

 استاندارد(

 اثر متغیر پیچیدگی محیطی:

مقادیر آماره   U0 

 مقایسه با آماره

 مربع کای

 3.84<12.458 12.458 0.967- تأثیر نوآوری بر عملکرد صادراتی
 3.84<4.138 4.138 0719- تأثیر راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی

 
کننده محیط بر روابط را نشان برای بررسی اثر متغیر تعدیل U0ه آمارۀ محاسبه شد 3جدول      
تفاوت معناداری میان دو ضریب همبستگی ) شده، فرض صفردهد و با توجه به مقایسه انجام می

تواند تأثیر نوآوری و راهبرد رقابتی را  عبارت دیگر، محیط می ها وجود ندارد( رد شده است. به زیرگروه
دهد  نیز که از خروجی لیزرل گرفته شده است نشان می 1تعدیل نماید. در شکل  بر عملکرد صادراتی

 که با توجه به تأثیر متغیر محیط، اثر نوآوری و راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی کاهنده است.
 

 
 کنندگی محیط در حالت تخمین استانداردالگوی مفهومی با توجه به اثر تعدیل .1 شکل
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ارائه  1 صورت شکل دست آمده الگو آزمون شده به های به به مجموع خروجیپس با توجه      
دهنده  دهنده درجه اثرگذاری و اعداد درون پرانتز نشانشود. در این شکل اعداد خارج از پرانتز نشان می

 ضرایب معناداری هستند.

 
 الگوی آزمون شده پژوهش .1شکل 

 

 و پیشنهاد گیری. نتیجه5

پژوهش، ارائۀ الگو جهت ارزیابی تأثیر نوآوری دانش فنی و راهبرد رقابتی بر عملکرد هدف از این      
سازی، با در نظر گرفتن نقش محیط موجود در صنعت بلور و شیشه SMEهای  صادراتی شرکت

توان دریافت که این اولین  وهشی عملکرد صادراتی می با مروری بر ادبیات پژاست. رقابتی اثرات فوق، 
ای است که به بررسی رابطه میان اجزای فوق و ارائۀ الگوی مفهومی برای سنجش آن مطالعه

کارگیری راهبرد  های آن در مقایسه با به پردازد. نتایج حاکی از اهمیت نوآوری دانش فنی و مؤلفه می
های منتخب است. افزون بر این، بعد چرخۀ عمر محصول  رقابتی در تعیین عملکرد صادراتی شرکت

ها نشان  ای در سازۀ نوآوری دانش فنی را دارا است. پژوهشکنندهها نقش تعیین به سایر مؤلفهنسبت 
 . [1، 11، 17، 71، 73]های سازمانی وجود دارد  اند که یک رابطۀ مثبت معنادار میان منابع و قابلیت داده
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رابطۀ معنادار وجود  7113 و کادوگان 7111، بنی هانی و الهواری 1383های ده یادگاری  پژوهش
. از طرفی تحقیقات کیم من و [16،17،6]کنند  میان راهبرد حداقل هزینه و عملکرد را تأیید می

و بنی هانی و  7113، داناراج و بیمیش 7111، کیم من 7117 ، کالکا و همکاران7111عزیزی وفا 
های  ع )منابع و قابلیتوجود یک رابطۀ معنادار مثبت میان اجزای رویکرد مبتنی بر مناب 7111الهواری 

دهد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد  رقابتی( و راهبرد حداقل هزینه را نشان می
نیز به  1113، و چتی و همیلتون 7111، بالدائف و کرونر 1111. کاوسگیل و زو [73،71،71،17،11]

های راهبردی سازمان( بر  لیتاند که اجزای رویکرد مبتنی بر منابع )منابع و قاب این نتیجه دست یافته
. با مقایسه نتایج این [17،18،13]های موجود در یک صنعت خاص تأثیر بسزایی دارند  عملکرد شرکت

توان نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق با بیشتر مطالعات پیشین  تحقیق با تحقیقات پیشین می
ادات کاربردی ذیل برای سیاست همخوانی دارد. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنه

 رسد: نظر می گذاران و دست اندرکاران این صنعت ضروری به
روز و دانش فنی مناسب برای افزایش بهره وری در تولید و اولویت بر تولید  دانش فنیاستفاده از ـ 

 ؛(دیوارو پرسالنی و گرانیتی با سایز بزرگ کف  های کاشیمحصوالت با ارزش افزوده باال )نظیر 
بازارهای  مخصوصاًتولید با گرایش بازارهای صادراتی هدف  دانش فنیانتخاب نوع محصول و ـ 

 ؛اروپایی
 ازجمله:اصالح قوانین و مقررات در جهت تشویق و کمک به صدور محصوالت تولیدی ـ 
 افزایش مناسب مبالغ تشویق صادراتی و تسهیل پرداخت به موقع آن.. 1
 .(مانند چین و ترکیه)نقل مواد اولیه و کاالی صادراتی  ارائۀ یارانه در حمل و. 7
های گمرکی مناسب جهت ورود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آالت مورد نیاز  ارائۀ معافیت. 3

 جهت تولید صادراتی.
باالبردن  منظور  بهکنندگان صاحب نام اروپایی مشارکت و همکاری نزدیک با تولیدکنندگان و توزیعـ 

 ؛و کمی محصوالت و تضمین بازارهای صادراتیکیفی 
حمایت شده دولتی و ممنوعیت استفاده ریالی  تسهیالت ارزی وحذف  عدم صدور مجوزهای جدید وـ 

از حساب صندوق ذخیره ارزی و همچنین ابطال مجوزهای تخصیص ارزی که تاکنون گشایش اعتبار 
 اند؛ ننموده و پیشرفت فیزیکی مناسبی نیز نداشته

راردادن تولیدات این صنعت در سبد محصوالت صادراتی دولت و دادن اعتبارات مناسب به قـ 
 کشورهای هدف برای خرید آن توسط دولت؛

 برخورداری از معافیت مالیاتی از فروش داخلی به میزان صادرات انجام شده؛ ـ
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 ؛داخلی های قیمتحفظ ـ 
 و اصالح ساختار سازمانی و رفع موانع تولید؛و بررسی نقاط بحران و مشکالت تولید مدیریت تولید ـ 
 های بازاریابی جهت معرفی برند و حضور در بازارها؛ و تشکیل تعاونیـ 

 صدور مجوز فعالیت برای واحدهای جدید براساس اولویت و نیازهای کشور و منطقه؛ـ 
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