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دهیکچ
لگویی به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین ا

تمایز درصنعت کانی غیر فلزی)با رویکرد مبتنی بر منابع(کشور است. در این راستا رویکردهای موجود در حوزه 
 تعیین کننده های عملکرد صادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعامالت کسب و کار و رویکرد
مبتنی بر منابع است، شناسایی شد. در این مطالعه، محقق با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجزای رویکرد 

کند.  های اصل تحقیق هستند، بررسی می های رقابتی)تمایز( و عملکرد صادراتی را که سازه   راهبرد  منابع سازمان،
ور مستقیم و غیرمستقیم )با استفاده از  راهبرد رقابتی این تحقیق در پی این هدف است که چگونه منابع به ط

شود. الگوی مفهومی تحقیق حاضر در واقع سه عنصر عمده در مدیریت  تمایز( منجر به سطوح باالی عملکرد می
های رقابتی سازمان(، راهبرد رقابتی و عملکرد را با هم  ها و سیستم راهبردی، یعنی محیط داخلی )منابع، قابلیت

پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. از  582پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد  911کند. تعداد  می ادغام
پرسشنامه در سطح  051این تعداد براساس روش تحلیل خوشه ای و روش میانگین سؤاالت راهبرد موردنظر تعداد

طح راهبرد حداقل هزینه قرار گرفتند. در این تا نیز در س 01پرسشنامه در سطح راهبرد تمرکز و  30راهبرد تمایز، 
تحقیق فقط الگوی به دست آمده براساس راهبرد تمایز بررسی می شود. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه 

های تحلیل عاملی و الگوسازی معادالت ساختاریافته اصالح و پس از تعدیل به  تحقیق نیز با استفاده از تکنیك
تایج حاصل، تمامی فرضیه های تأیید شده و از میان اجزای رویکرد مبتنی بر منابع، منابع تأیید رسید. براساس ن

%( بر عملکرد صادراتی است.11رقابتی دارای بیشترین تأثیر)
رقابتیتمايز،هاواژهکلید راهبرد سیستمهايسازمانی، قابلیتهايرقابتی، رقابتی، منابع :

عملکردصادراتی.
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مقدمه

صدور کاال و خدمات  .دهدترین بخشهای اقتصاد هر کشور را تشکیل میی از حیاتیصادرات یک
شود که نبض اقتصاد زنده و فعال دنیا را در مهمترین منبع تأمین درآمد ارزی کشور محسوب می

. اگر پذیرفته شود که صادرات کاالهای غیر نفتی مؤثرترین و مهمترین راه برای [6]دست دارد
ریزی مدّون، یدن به وضع اقتصادی کشور است باید همسو با یك برنامهسر و سامان بخش

. از [3]اند را مالک عمل قرار دادالگوپذیری از کشورهایی که مسیر توسعه را با موفقیت پیوده
شمسی منابع  0101آنجایی که منابع نفتی کشور محدود است و طبق اعالم وزارت نفت تا سال 

ای جز توسعه و بهبود هت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چارهنفتی به صفر خواهد رسید، ج
عملکرد صادرات غیر نفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد. پس در این راستا باید عوامل 
مؤثر بر این را شناخته تا سیاستگذاران امر در مواقع ضرورت نسبت به بهبود و تقویت آن تالش 

 یاده مارائه ددولتمردان  یسال هاست که از سو ینفت ریصادرات غ شیافزا . چشم انداز[2]کنند
آمار  سهیجامه عمل بپوشانند، اما مقا چشم انداز نیاند به ا دهیشود. هرچند دولت ها همواره کوش

و  امدهیبه دست ن یچندان تیدهد که موفق یکشورها نشان م ریکشور با سا ینفت ریصادرات غ
این خود نشان دهنده این است که مدیران درعمل و برای  است. نیاز به برنامه ریزی بیشتری

. ایران یکی [01]انجام صادراتی بهتر عوامل مؤثر بر آن را نتوانسته اند که به خوبی شناسایی کنند
های معدنی زیاد و ذخائر ارزشمندی برخوردار از معدود کشورهایی است که بطور طبیعی از پشتوانه

این اقالم معدنی، سنگ است که می توان ایران را از جمله کشورهایی است. برای مثال یکی از 
. [8]دانست که در زمینه سنگ نما و تزئینی از قابلیت های معدنی بسیار باالیی برخوردار است

ایران از نظر ذخائر قطعی سنگ های تزئینی در رتبه دوّم و از نظر تنوع سنگ در رتبه اول دنیا 
آید به دلیل یرفلزی نیز که جزو مواد و محصوالت  معدنی بشمار میقرار دارد. صنعت کانی غ

ذخایر عظیم معدنی در کشور از مزیت های قابل توجه تولید و صادرات برخوردار است و از این 
قاعده مستثنی نیست. با توجه به ارزش افزوده ای که این صنعت داراست توسعه آن باید در 

. این صنعت با برخورداری از [1:9]بطور جدی مدنظر قرار گیرد برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها
مزیت های فراوان تولیدی از جمله مواد اولیه، سوخت، انرژی، نیروی انسانی و غیره طی سالهای 
اخیر از اهمیت ویژه ای برخوردار و رشد فراوانی را در گروه مواد و محصوالت معدنی به خود 

لید اکثر زیرگروه های این صنعت )تولیدات کاشی  و اختصاص داده است و بدین جهت تو
سرامیك، سنگ و برش و تکمیل، قطعات چینی و چینی بهداشتی، بلور و شیشه سازی، تیرچه 
بلوک، انواع آجر، سیمان، آهك پزی، تولید انواع گچ تحریر و پاکتی و قطعات گچی، بتون آماده و 

و تولید پودر میکرونیزه و دی شن و ماسه وعات سنگی، دانه بنقطعات بتونی، سنگبری و مصن
پودر سنگ( دارای توجیه اقتصادی است. از مشکالت اولیه این صنعت نیز می توان به نداشتن 
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. از سوی دیگر براساس آمارهای [5]برنامه صادراتی بطور ویژه و مصرف مناسب آن اشاره کرد
ادرات این صنعت نیز روند رسمی منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، میزان ص

که این صنعت نیز مانند سایر  01نزولی را از خود نشان می دهد. این کاهش بویژه نسبت به دهه 
.  همچنین با توجه به سیاستهای دولت [01]صنایع دارای رشد باالیی بود، بسیار چشمگیر است

واردات این صنعت نیز  مبنی بر آمادگی کشور جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی، نرخ تعرفه
کاهش یافته است. این موضوع سبب شده است تا حضور شرکتها و رقبای خارجی در بازارهای 

. در نتیجه، با توجه به شرایط بوجود آمده، رقابت در این صنعت [0]داخلی پررنگ تر از قبل گردد
ر برخی از بسیار شدیدتر و بیرحمانه تر از قبل شده است. همواره در یك محیط کسب وکا

سازمانها نسبت به سایر رقبا دارای عملکرد بهتری بوده و سود باالتری را کسب می کنند. این 
مسأله که چگونه می توان در یك محیط یکسان، نسبت به دیگران موفق تر عمل کرد سؤالی 
است که نظر صاحبنظران را به خود جلب کرده و مطالعات متعددی نیز در این زمینه جهت پاسخ 

.عده ای از صاحبنظران مدیریت راهبردی که اثر محیط خارجی را بر [2]به آن صورت گرفته است
تدوین راهبرد سازمان مهمتر از عوامل داخلی می دانند، این تفاوت را در چگونگی انطباق با 
محیط و شرایط و الزامات محیط جستجو می کنند. با توجه به این دیدگاه، می توان گفت که این 

است که تعیین می کند مدیران بر چه عواملی در سازمان خود سرمایه گذاری کرده و توجه  محیط
ویژه کنند تا بدین وسیله موفقیت الزم را در محیط رقابتی کسب نمایند. لذا با توجه به این 
دیدگاه، شناخت محیط و الزامات نشأت گرفته از آن برای کسب موفقیت شرکتها، الزم و ضروری 

سوی دیگر، باتوجه به محدود بودن منابع سازمان، شناسایی نواحی و بخش هایی که است. از 
سازمان بتواند با سرمایه گذاری و ایجاد عملکرد خوب در آن بخشها، بازده سرمایه باالتری را به 

.در نتیجه، با توجه به موارد ذکر شده، شناسایی این عوامل [9]دست آورد، مهم و حیاتی می باشند
ی برای مدیران سازمانها مهم است؛ چرا که با شناخت آنها عالوه بر تخصیص بهینه منابع، و نواح

موفقیت سازمان نیز در محیط رقابتی تضمین خواهد شد. اما متأسفانه تاکنون تحقیقی در این 
مورد در محیط کسب وکار شرکتهای ایرانی انجام نگرفته است. لذا انجام چنین تحقیقی در ایران 

نعتی که شاخص های کالن اقتصادی آن قابل توجه است ضروری به نظر می رسد؛ چرا و در ص
که شناخت و معرفی این عوامل و اینکه با چه رویکردی به بازار صادراتی نگاه کرد، مدیران 
صنعت را در تدوین راهبردهای رقابتی، تخصیص بهینه منابع و کسب موفقیت در محیط رقابتی 

.  پس، هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگوی [0]هد کردبازار هدف مساعدت خوا
جهت ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس راهبرد رهبری 
هزینه در صنعت کانی غیر فلزی کشور است. این الگو بر اساس نظرات مدیران ارشد و مدیران 

ق مورد آزمون قرار می گیرد. می توان اظهار کرد که سطح عالی شرکت های موجود در تحقی
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هدف اصلی این مطالعه، طراحی الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی و توسعه الگویی منطبق 
با دیدگاه مبتنی بر منابع و براساس راهبرد رقابتی پورتر در صنعت کانی غیرفلزی است و اهداف 

 فرعی ذیل نیز شامل می شود:

ضع موجود شرکتهای صنعت کانی غیرفلزی؛ ب( ارزیابی الگوهای موجود در حوزه الف( تبیین و
عملکرد صادراتی با رویکرد مبتنی بر منابع؛ ج( تبیین الگوی نهایی) توسعه یك الگوی نظری چند 
متغیره در جهت تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی؛ به گونه ای که به تعیین راهبرد کسب 

 ز نیز بپردازد(؛ و د( شناخت ارتباط بین متغیرها و نوع آن.مزیت رقابتی تمای
 

 پیشینهپژوهش

با توجه به اهمیت این موضوع، در کشورهای مختلف تحقیقات متفاوتی در زمینه شناسایی عوامل 
مؤثر بر عملکرد صادراتی در صنایع مختلف انجام شده است؛ در هر کدام از این تحقیقات، 

ند که بنا به نظر محقق، بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی متغیرهایی مدنظر بوده ا
.تعداد متغیرهای بررسی شده تا حدودی گسترده بوده اند. این گستردگی [02:590]مؤثر بوده اند

به حدی است که حتی موجب ایجاد نتیجه گیری ها، ابهامات و یافته هایی متناقض نیز شده 
یه در زمینه صادرات در جهت تشخیص صادرکنندگان از . اغلب تحقیقات اول[00]است

؛ به این معنا که بیشتر فرایند بین المللی شدن شرکت را مدنظر [50]غیرصادرکنندگان بوده است
قرار می دادند. بعد از آن، محققان به بررسی عوامل خارجی مؤثر بر رفتار صادراتی، نظیر برنامه 

ن مرحله،  محققان به بررسی عوامل مربوط به رفتار . در سومی[50]های تشویقی روی آوردند
شرکت ها، متناسب با صادرات و نتایج آن، پرداختند. محققان دسته چهارم عواملی را مورد بررسی 

. برای مثال، [59]و مطالعه قرار دادند که بر عملکرد یا موفقیت صادراتی شرکتها مؤثر می باشند
ی به بررسی تأثیر سه عامل خصوصیات عینی شرکت، کاسی کید و همکارانش با ارائه الگوی

متغیرهای مرتبط با درک صادرات )اندازه و تجربه صادراتی، انگیزه صادرات، مشکالت صادرات، 
مزیت های رقابتی( و تعهد به صادرات) بخش مجزای صادرات، ورود به بازار خارجی و معیارهای 

برنامه ریزی و کنترل صادرات( بر روی عملکرد  انتخاب مشتری، بازدید مداوم از بازار صادراتی،
. وایت، گریفیت و ریانز نیز به تجزیه و تحلیل [55]صادراتی در کشورهای اروپایی پرداختند

تعدادی از روشهای اندازه گیری عملکرد صادراتی در بخش خدمات پرداختند. واالس و بیکر نیز 
. آنان در این [05]لکرد صادراتی ارائه دادنددر استرالیا الگویی را برای متغیرهای مؤثر بر عم

دسته متغیرهای غیرملموس)گرایشی، مهارتی، دانشی( و ملموس)توزیع،  5مطالعه متغیرها را به 
محصول، ارتباط با مشتری، کنترل، عرضه کنندگان( تقسیم کردند. تیرکل و رمضانی به بررسی 

فیت(، گرایش بازاریابی، ویژگی های تأثیر صالحیت ها) فناوری، دانش بازار و صادرات، کی
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شرکت، راهبرد و محیط بر عملکرد صادراتی شرکتها پرداختند. در الگوی ارائه شده ازسوی آنان، 
ویژگی های شرکت به واسطه تأثیرگذاری بر راهبرد، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر خود قرار می 

خته بازاریابی بر عملکرد صادراتی ( به بررسی تأثیر متغیرهای آمی0338دهد. شوهام و کروپ)
را  5در  5. در همان سال نیز زو و استن با مروری بر مطالعات گذشته، چارچوبی[00]پرداختند

. این چارچوب، [51]برای دسته بندی عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی کردند
ذیری در مقابل غیرقابل بعد کنترل پ 5عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی را به طور مؤثری به 

کنترل و بعد درون سازمانی در مقابل برون سازمانی دسته بندی می کند. از ترکیب این ابعاد با 
یکدیگر چهار خانه جهت تقسیم بندی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی به وجود می آید. در سال 

ت)اندازه شرکت، میزان دیل، تامنگوچ و پل مایرز به بررسی تأثیر عوامل ویژگی های شرک 5111
موانع ورود و سالهای اشتغال شرکت درکسب وکار(, صالحیت شرکت) تجربه صادراتی( و 
راهبردهای بازاریابی صادرات)تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن و همچنین فعال بودن در 

لدائف، . در همان سال، با[08]مقابل انفعالی عمل کردن( بر عملکرد صادراتی شرکت پرداختند
کراونس و واگنر با ارائه الگویی به بررسی رابطه میان ویژگی های محیطی)اجتماعی, فرهنگی, 
سیاسی(، ویژگی های شرکت)جمعیت شناسی, انگیزه های مدیریت( راهبردهای کسب وکار)تمایز 

شوهام و  5115. در سال [09]ویا حداقل بهای تمام شده( با عملکرد صادراتی پرداختند
با تقسیم بندی شرکتهای صادرکننده به سه دسته مدافعان, تحلیل گران و جویندگان  همکارانش

متغیرهای متنوعی را در هر یك از این انواع شرکتها، که بر عملکرد صادراتی مؤثر بودند، معرفی 
. آنها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی از نوع تحلیل گر، میان [52]کردند
کاالی جدید، مدیریت تولید، گرایش بازار و راهبردهای کنترل از یك سو و عملکرد  تولید

صادراتی از سوی دیگر رابطه معناداری وجود دارد. در همان سال، رز و شوهام، به بررسی تأثیر 
کاسی  5115برخورداری شرکت از گرایش بازار بر سود و فروش صادراتی آن پرداختند. در سال 

با ارائه الگوی سه متغیر طرز تلقی صادراتی، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را  کید و همکاران
. دو متغیر اول عالوه بر [52،56]به عنوان سه متغیر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی کردند

تأثیرگذاری مستقیم خود بر متغیر حمایت مدیریت، بطور غیرمستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر 
همان سال لئونیدو، کاسی کید و سمیعی با انجام تجزیه وتحلیلی مضاعف بر  می گذاشتند. در

تحقیقات قبلی، به ارائه الگویی پرداختند که در آن متغیرهای مؤثر به پنج دسته)ویژگیهای 
مدیریت، مؤلفه های سازمانی، فشارهای محیطی، هدفگذاری صادرات و عناصر استراتژی 

. سه متغیر اول با تأثیرگذاری بر دو متغیر بعدی [52]ده استبازاریابی صادرات( تقسیم بندی ش
ای که از منابع  بطور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر گذار بوده اند. بر اساس مطالعه گسترده

مختلف داخلی صورت گرفت، فقط چهار مورد تحقیق در خصوص عملکرد صادراتی نیز مشاهده 
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( در تحقیق خود با عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد 0986ی)شد که در ادامه ارائه می شوند. دهدشت
صادراتی شرکتهای کوچك و متوسط جهت توسعه و پیشبرد اهداف صادراتی شرکتهای کوچك و 
متوسط تأثیر سه دسته عوامل)شایستگی های شرکت، مشخصات و ویژگی های شرکت و راهبرد 

ادراتی را مورد ارزیابی قرار داده است و متغیر فرعی بر عملکرد ص 99بازاریابی صادرات( در قالب 
. ده [2]نتایج حاکی از تأثیر و رابطه مثبت عوامل فوق با متغیر عملکرد صادراتی دارد

( به بررسی رابطه بین ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی شرکتهای ایرانی 0989یادگاری)
قتباس از نگرش منبع مدار و با صادرکننده سنگ های تزئینی پرداخته است. در این تحقیق با ا

هدف پاسخگویی به یکی از دالیل عمده پایین بودن سطح عمومی صادرات در صنعت سنگ، 
میزان تأثیر ابعاد مزیت رقابتی)کیفیت، کارایی، نوآوری و پاسخگویی به مشتریان( بر عملکرد 

د مزیت رقابتی در صادراتی بررسی شده است. سپس با ارائه یك الگوی مفهومی رابطه میان ابعا
شرکت های صادرکننده سنگ های تزیینی و عملکرد صادراتی آنها مورد آزمون واقع شده است. 

( اگرچه شرکتهای صادرکننده سنگ های تزئینی در بعد 0نتایج بررسی ها مؤید ان است که 
و  کیفیت از سطح کیفی مطلوب برخوردارند اما در سایر ابعاد مزیت رقابتی)کارایی، نوآوری

( میان ابعاد مزیت رقابتی و عملکرد 5پاسخگویی به مشتریان( در سطح پایینی قرار دارند و 
. در تحقیقی [6]صادراتی شرکتهای صادرکننده سنگ های تزئینی رابطه معنادار مثبت وجود دارد

( شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی را 0980دیگر، نجفی مجد)
. در این مطالعه در راستای کمك به توسعه صادرات و بازاریابی صادراتی در [3]العه کرده استمط

قلمرو صنعت مواد غذایی، تأثیر ده عامل شامل: اندازه شرکت، تجربه صادراتی، محرک های 
صادراتی، مشکالت صادراتی، مزیت های رقابتی، تعهد صادراتی، راهبرد انطباق محصول، راهبرد 

قیمت، کانال های صادرات مستقیم و هزینه های تبلیغات خارجی بر عملکرد رقابتی، مورد انطباق 
بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأیید روابط معنادار میان عوامل ده 

( بررسی تأثیر برنامه های 0983گانه و عملکرد صادراتی این شرکتها می باشد. حسینی طولی)
صادراتی بر عملکرد صادراتی در صنعت برق را با اقتباس از نگرش بیرونی به حوزه مشوق های 

عملکرد صادراتی)رویکرد اقتضایی( تحقیق کرده و تأثیر برنامه های تشویقی دولت بر عملکرد 
 .[9]صادراتی را مورد ارزیابی قرار گرفته است

زمان از چهار متغیر منابع فیزیکی، الزم به ذکر است که در این تحقیق متغیر منابع رقابتی سا   
منابع انسانی، منابع فناورانه، منابع رابطهای تشکیل شده است. متغیر قابلیت های رقابتی نیز به 

های تحقیقات بازاریابی، رابطه ای و راهبردی سازمانی اشاره دارد. متغیر سیستم های  قابلیت
ثر ؤوری م ر هر بنگاه در افزایش بهرههای کارآمد د نحوه سازماندهی و وجود سیستمسازمانی،

وحدت فرماندهی، واگذاری مسئولیت، نظارت  و کنترل، تقسیم  ،است. رعایت اصول شناخته شده
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از ضروریات اداره هر  اطالعات مدیریت و سیستم های پرسنلی کار، ایجاد هماهنگی، سیستم
به مشتریان در بازار، نوآوری در  راهبرد تمایز بیانگر تعیین هویت و شناساندن برند سازمانی است.

فنون و روشهای بازاریابی، نوآوری در تبلیغات و کنترل کانال های توزیع است. و سرانجام 
عملکرد صادراتی به میزانی که اهداف راهبردی و اقتصادی یك شرکت در خصوص صادرات یك 

یابی صادرات حاصل می محصول به یك بازار خارجی از طریق برنامه ریزی و اجرای راهبرد بازار
های نسبت فروش صادراتی، رشد صادراتی، حجم  . در این تحقیق، شاخص[00]شود، بر می گردد

های تعیین  فروش صادراتی و میزان دستیابی به اهداف راهبردی صادراتی به عنوان شاخص
 شود. ها به کار برده می کننده عملکرد صادراتی شرکت



 شهايپژوهمفهومی/فرضیهالگوي

جریان متفاوت در  9از میان مطالعات و تحقیقات متعدد محققان به این نتیجه رسیده اند که 
تعیین عوامل مؤثر بر رفتار )عملکرد( صادراتی نقش دارند که براساس واحد تجزیه و تحلیل 

. ابتدا رویکرد اقتضایی است که بیان می کند [51، 08:26،55،50،51، 01]متفاوت عمل می کنند
د موفق شرکت نتیجه انتخاب راهبردی آن است تا منجر به ایجاد یك موضع بهتر برای عملکر

 2( بیان می کند که انتخاب راهبردی از طریق 0381شرکت در ساختار صنعت شود. پورتر )
نیروی رقابتی مشخص می شود: الف( قدرت چانه زنی مشتریان؛ ب( قدرت چانه زنی تأمین 

رکتهای موجود در صنعت؛ د( تهدید محصوالت جایگزین؛ و ه( کنندگان؛ج( شدت رقابت بین ش
تهدید تازه واردان به صنعت. در این رویکرد پورتر تبیین می کند که مزیت رقابتی حاصل از 
راهبردها، در سیستم های فعالیت کسب و کار نهفته است تا منابع شرکت. دوم، رویکرد منابع بر 

نی منابع است که مزیت رقابتی متمایز و سطوح عملکردی این موضوع تأکید دارد که این ناهمگو
متفاوت بین شرکتها را موجب می شود. این عامل در رویکردهای دیگر مور توجه قرار نگرفته 
است. بر اساس این دیدگاه ، منابع موجد مزیت رقابتی شرکت شامل دارایی های فیزیکی، سرمایه 

فناوری و دانش، و دارایی های نامشهود)مانند عالمت مالی، منابع انسانی، سیستم های سازمانی، 
( نشان می دهد که 0330تجاری، اختراع، کپی رایت و سر قفلی( می باشد. در این راستا، بارنی )

منابعی توان ایجاد مزیت رقابتی را دارند که دارای چهار ویژگی باارزش بودن، کمیاب بودن، تقلید 
. این دیدگاه بر مشخصه های داخلی شرکت )سازمان( به [01]ناپذیری و عدم جایگزینی باشند

ویژه منابع راهبردی آن متمرکز است. سوم، دیدگاه رابطه ای)شبکه تعامالت کاری( که عوامل 
موجد راهبرد، کسب مزیت و عملکرد را ناشی از همکاری یا روابط اجتماعی بین شرکتها می داند 

( چهار منبع بالقوه بین 0338ردی. دیر و سینق)تا منابع متمایز یك شرکت یا فعالیت های ف
سازمانی را جهت کسب مزیت رقابتی درنظر می گیرند: الف( دارایی های مبتنی بر روابط؛ ب( 
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خط مشی های تسهیم دانش؛ )ج( قابلیت ها و منابع مکمل؛ و )د( نظارت مؤثر. در این دیدگاه، 
ا منابع خاص درون شرکت را شامل برای مثال قابلیت های کلیدی یك شرکت، دانش ضمنی ی

نمی شود؛ بلکه قابلیت ها و منابع رابطه ای با استفاده از روابط اجتماعی بین سازمانها ایجاد می 
شود. بر این اساس در این دیدگاه یك شرکت به تنهایی نمی تواند مزیت رقابتی ایجاد کند و 

گیرد.در این مطالعه، محقق با استفاده چنین مزیتی با تعامالت پویا فی مابین سازمانها شکل می 
راهبردهای   از رویکرد مبتنی بر منابع، روابط بین اجزای رویکرد مبتنی بر منابع سازمان،

کند. این  های اصل تحقیق هستند، بررسی می رقابتی)تمایز( و عملکرد صادراتی را که سازه
یرمستقیم )با استفاده از راهبرد تحقیق در پی این هدف است که چگونه منابع به طور مستقیم و غ

شود. مدل مفهومی تحقیق حاضر در واقع سه  رقابتی تمایز( منجر به سطوح باالی عملکرد می
های رقابتی  ها و سیستم عنصر عمده در مدیریت راهبردی، یعنی محیط داخلی )منابع، قابلیت

کند. مدل، روابط بین این  میسازمان(، راهبرد رقابتی تمایز  و عملکرد صادراتی را با هم ادغام 
( این ساختار صنعت است IO) 0کند. بر اساس نظریة سازمان صنعتی سه عنصر اصلی را ارائه می

که تعیین کنندة رفتار یك شرکت بوده و این عوامل به نوبة خود عملکرد یك شرکت را مشخص 
. اما بر [59]گذارد می کند. محیط خارجی اثرات قابل توجهی بر راهبرد و عملکرد یك شرکت می

تواند منشأ مزیت رقابتی بوده و  اساس رویکرد مبتنی بر منابع، منابع رقابتی داخلی سازمان می
. پس [50،56،01]بخشد پذیری سازمان را بهبود می استفاده صحیح و مؤثر از این منابع رقابت

شود که خود  بتی میانطباق منابع رقابتی داخلی با محیط خارجی منجر به تدوین راهبردهای رقا
نیز عملکرد مطلوب را برای سازمان در پی دارد. از طرفی دیگر، سهم دیدگاه مبتنی بر منابع در 

( درباره 0381تشریح تغییرات عملکرد سازمانی در قیاس با دیگر الگوها مانند مدل پورتر )دهه 
یك  0331سط دههباشد. در اوانقش صنعت در تشریح سودآوری سازمانی قابل توجه و مهم می

% 1شرکت آمریکایی نشان داد که شرایط صنعت تنها  5811ساله در مورد 1بررسی طولی 
% تغییرات سودآوری 11کند در حالی که منابع اصلی یك شرکت تغییرات سودآوری را تشریح می
شرکت اسپانیایی  0615دهد. همچنین با مطالعه انجام شده بر را در میان شرکتها توضیح می

% تغییرات عملکرد را تشریح 96 % و منابع شرکت9(، مشخص شد که شرایط صنعت5110)
 کند. می
چون   در برخی از موارد، منابع رقابتی مستقیماً عملکرد مطلوب را به دنبال خواهد داشت،   

های رقابتی شناسایی کنند. در مواردی  ها نمی توانند این منابع را در جهت توسعه راهبرد شرکت
کنند که منابعی ممکن است در  نتایج عملکرد مدیران شرکت را از این جهت آگاه میدیگر، 

شرکت وجود داشته باشد که بتواند راهبردهای رقابتی را توسعه دهد و در مواردی نیز عملکرد 
                                                 

1. Industrial Organization 
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ها  . بنابراین، ضروری است که شرکت[52]مطلوب ممکن است نتیجة دورة رونق یك صنعت باشد
  های   ختلف را تجزیه و تحلیل کرده و طبق برنامة زمانبندی شده خاص، راهبردهای م نتایج دیدگاه

تواند تحت تأثیر قرار دهد و این  . منابع رقابتی شرکت عملکرد را می[03،06]خود را بازنگری کنند
(، منبع رقابتی باید با 0330باشند. بر اساس اصل بارنی )  گونه منابع تقریباً در کنترل شرکت می

تواند دامنة وسیعی از منابع را در بر  ، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزین باشد و میارزش
 . [01]شود بگیرد؛ اما همة منابع را شامل نمی

های  بر اساس تجزیه و تحلیل منابع رقابتی و محیط، راهبردهای مرتبط باید جهت اجرای فعالیت
باشند که  می  های سازمان   ای از راهبرد ی در واقع دستهی رقابت ها   شرکت توسعه داده شوند. راهبرد

قابلیت انطباق و سازگاری با محیط رقابتی پیچیده را داشته باشند. برای افزایش و بهبود ارزش 
هایی در محیط رقابتی به عملکرد مطلوب مانند  ها، الزم است که چنین شرکت سهامداران شرکت

ن به این نتیجه رسید که عملکرد یك شاخص بسیار مهم توا می  حداکثر سود دست یابند. پس
. معموالً، یك راهبرد رقابتی مناسب در [02]برای ارزیابی اثربخشی استراتژی رقابتی مناسب است

ها باید  شود. در غیر این صورت، شرکت یك محیط مطلوب به عملکرد رضایتبخش منجر می
سائلی که مرتبط با تدوین، اجرا یا کنترل فرایند مدیریت راهبردی خود را بازنگری کرده و م

ها باید به این موضوع توجه داشته باشند که یك راهبرد   باشد را تصحیح کنند. شرکت راهبرد می
ها باید  راهبرد و فرایند مدیریت  تواند برای همیشه منجر به موفقیت آنها شود. شرکت نمی

های پویا، به طور منظم  ژه در محیطراهبردی خود را جهت اطمینان از حصول اهداف، به وی
 . [55]ارزیابی و بازنگری کنند

باشد تا بتوانند راهبرد  الگوی مفهومی ارائه دهنده چارچوبی برای مدیران اجرایی و محققان می
ها را در یك محیط پویا درک کنند. عملکرد یك شرکت به شناسایی و تعریف  رقابتی شرکت

هایی نتیجة تجزیه و تحلیل  بستگی دارد و تدوین چنین راهبردهای رقابتی مناسب  دقیق راهبرد
الگوی مفهومی تحقیق ارائه شده است. الزم به ذکر است  0محیط و منابع رقابتی است. در شکل 

که در این الگو برای سنجش عملکرد صادراتی از معیارهای معتبر از منظر رویکرد مبتنی برمنابع 
عملکرد با در نظر  _راهبرد  _هت تکمیل پارادایم رویکرد استفاده شده است.این الگو در ج

 گرفتن کلیه عناصر و اجزای رویکرد منابع ارائه شده است. 
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 الگوی مفهومی پژوهش .0شکل 

 
در الگوی مفهومی فوق تمامی روابط بین مفهوم، ابعاد، مؤلفه ها و شاخصها به صورت روابط 

. در [0]در قالب الگوهای رگرسیونی ساده و رگرسیونی چندگانه تعریف شده استاندازه گیری 
اینجا،تمامی فرضیه های الگوی مفهومی به دلیل داشتن ماهیت اندازه گیری به صورت 
همبستگی تعریف شده است. پس، هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین الگویی به منظور 

اتی براساس راهبرد رهبری هزینه در صنعت کانی غیر فلزی تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادر
کشور با استفاده از رویکرد مبتنی بر منابع است. این الگو بر اساس نظرات مدیران ارشد و مدیران 
سطح عالی شرکت های موجود در تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به سؤال اساسی 

لفه ها و شاخص های الگوی عملکرد صادراتی با تأکید بر تحقیق که به دنبال تعیین ابعاد ، مؤ
کسب مزیت رقابتی، تبیین روابط بین اجزای الگوی تحقیق و بررسی امکان تعمیم الگو به صنعت 

 موردنظر می باشد، فرضیه های تحقیق به صورت زیر تعریف شده است:
 بین منابع و  قابلیتهای سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.  .0

 منابع و سیستم های سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.بین  .5

 بین قابلیت ها و سیستم های سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. .9

 منابع سازمانی بر اهبرد رقابتی تأثیر معنادار دارد. .1

 های سازمانی بر راهبرد رقابتی تأثیر معنادار دارد.  قابلیت  .2

 یر معنادار دارد.سیستم های سازمانی بر راهبرد رقابتی تأث .6

 راهبرد رقابتی بر عملکرد صادراتی تأثیر معنادار دارد.  .0

 منابع سازمانی بر عملکرد صادراتی تأثیر معنادار دارد. .8

 های سازمانی بر عملکرد صادراتی تأثیر معنادار دارد. قابلیت  .3

 منابع رقابتی

قابلیت های 
 رقابتی

سیستم های 
 سازمانی

راهبرد 
 رقابتی تمایز

عملکرد 
 صادراتی
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 سیستم های سازمانی بر عملکرد صادراتی تأثیر معنادار دارد.  .01

 های تحقیق ذکر شده است. ز عمده ترین منابع استخراج فرضیهنی 0در جدول
 

 . پیشینه فرضیه های پژوهش0جدول

رابطه محققین)سال(

 متغیرها

 فرضیه

؛ مورگان و 5110b؛ 5110a؛ پریم و باتلر،5110b؛ 5110a؛ 0330بارنی، 
؛ سیرمون و 5110b، کینگ، 5110؛ آینودین و همکاران، 5111همکاران، 
(، پاراهالد 5110؛ آینودین و همکاران، 5111؛ مورگان و همکاران، 5110همکاران، 

 (5113( و هانگر و ویلن )0336(، گرانت )0331و همل )

منابع و 
 قابلیتها

0 

؛ پریم و 5110b؛ 5110a؛ 0330؛ بارنی، 0382؛ پورتر و میالر، 0381ورنرفلت، 
؛ گیمنز و  5119، میلر و روس، 0333؛ چهارباغی و لینچ، 5110b؛ 5110aباتلر،

؛ ما، 0338؛ ماسکاران هاس و همکاران، 5119؛ کولوتال و همکاران، 5115ونتورا، 
0338b ،5119؛ ویکلوند و شفرد 

منابع و 
 سیستم

5 

؛ ری و 5119؛ وینتر، 0338؛ ماسکاران هاس و همکاران، 0331پراهاالد و همل، 
وتال و همکاران، ؛ کول5110فریاجه و انکل،  -؛ پرز5112؛ وس، 5111همکاران،

 5111؛ ری و همکاران،5119

قابلیت و 
 سیستم

9 

؛ ویکلوند و شفرد، 0333a 0333b؛ ما، 0383؛ دیریکس و کول، 0381ورنرفلت، 
؛ فوساوان و 5116؛ سانتا پاراج و همکاران،  5111؛ مورگان و همکاران، 5119

 (5110هار ) ؛ هیت، بیرمن، شیمیزو و کوچ5110کانچانا، 

منابع و 
اهبردر  

1و2و6  

(؛ کوتابه، 5115(؛ بارنی )0388(؛ کیم و لیم )5101( کیم من)0339پارنل و رایت)
؛ ویکلوند و شفرد، 5119؛ وانگ ولو، 5111؛ فاهی، 5111(؛ ما، 5111تیگن و آالخ )

 5110سانتوز و همکاران،  -؛ فرانکو5111؛ مورگان و همکاران، 5119

راهبرد و 
 عملکرد

0 

؛ بو ون 5119؛ ویکلوند و شفرد، 5115؛ گیمنز و ونچورا، 5111، ؛ فاهی0330بارنی،
؛ سیرمون و همکاران، کوپر و کلین 5111؛ مورگان و همکاران، 5111و استروف، 

 5110 0332؛ واگنر، 0332، موئینی، 0382اشمیت، 

اجزای 
رویکرد 
مبتنی بر 

منابع)منابع ، 
قابلیت ها و 
سیستم( و 

 عملکرد

8و3و01  
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یپژوهشروششناس

طرحتحقیق

ای است؛ تحقیق از این نظر کاربردی توسعه –تحقیق حاضر از نگاه هدف تحقیق، کاربردی    
است که این نوع تحقیقات به سمت کاربرد عملی دانش و نتایج حاصله در جهت حل مشکل 

انش ها بوده و مرزهای دهدایت می شود و از آن جهت که به دنبال کشف حقایق و شناخت پدیده
. تحقیق از نظر روش جمع [0:03]ای استدهداز نوع تحقیق توسعهعمومی بشر را توسعه می

آوری اطالعات از نوع توصیفی و از شاخه توصیفی تحلیلی و به طور مشخص همبستگی 
معادالت ساختاری است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ 

شود.اطالعات توصیفی معموالً از وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه میبه سؤاالت مربوط به 
شوند و قابل دستکاری نیستند و از این نظر آوری میطریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع

در باشد. )میزان دخالت محقق در تحقیق( از نوع تحقیقات منفعل )مطالعه آنچه هست( می
ای بین دو یا چند متغیر کمّی  مشخص شود آیا رابطه دفاصلی آن است کهحتحقیق همبستگی 

 ( وجوددارد و اگر این رابطه وجود دارد، اندازه و حد آن چقدر است؟گیریو  اندازه )قابل سنجش
آن و به کارگیری روابط در   هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یك رابطه یا نبود

ی، تعدادی از متغیرهایی را که تصور می رود با مسأله مطالعات همبستگانجام پیش بینی ها باشد. 
تحقیق از نظر نوع داداه ها )اندازه گیری و بخش( از نوع  [.0:511مرتبط هستند ارزیابی می کند]

تحقیقات کمی است چون داده ها بشکل اعداد و ارقام و از طریق پرسشنامه استخراج می شود و 
یز کمی است. از نظر رویکرد و ماهیت مسئله و هدف از نظر شیوه تجزیه و تحلیل داده ها ن

. در [0:083]مطالعه از نوع تبیینی است؛ چون بدنبال تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات است
 Theoryنهایت این تحقیق از نظر برخورد با نظریه از نوع آزمون نظریه یا نظریه آزمایی )

Testingه سود می جوییم تا مشاهداتمان را هدایت کند، ( است. در آزمون هر نظریه از آن نظری
کنیم و مشاهدات باید آزمون تعیین کننده نظریه باشند.این در اینجا از عام به خاص حرکت می

تحقیق با تبیین روابط بین متغیرها درصدد توسعه دانش موجود درباره اصول و قوانین عملی 
ز تحلیل مسیر به ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد باشد و در آن با استفاده اموضوع مورد مطالعه می

 شود.صادراتی صنعت کانی غیرفلزی پرداخته می
 

 ها ابزار و روش گردآوری داده
ای شامل بررسی  های ثانویه از روش مطالعه کتابخانه آوری داده در این تحقیق برای جمع   

های خارجی،  نامه  های پایان اههای اینترنتی علمی مدیریتی، پایگ مجالت مدیریتی خارجی، سایت
های  ها و نهادهای دولتی و خصوصی و نیز گزارشات و اسناد شرکت اسناد و گزارشات سازمان
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آوری اطالعات اولیه نیز از روش  زی استفاده شده است. برای جمعغیرفلصادرکننده صنعت کانی 
 سؤال( استفاده شده است. 25تایی( و پرسشنامه ) 91مصاحبه)نمونه 

 

 روايیوپايايیابزار

در این تحقیق، اعتبار )روایی( پرسشنامه با استفاده از دو شیوه اعتبار محتوا و اعتبار عاملی به    
نفر از اعضای هیأت  2دست آمد. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و 

مورد بررسی قرار گرفت و  نفر از خبرگان صنعت کانی غیرفلزی 01ها و نیز  علمی دانشگاه
اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال شد. در این تحقیق همچنین از اعتبار عاملی )تحلیل عاملی 
اکتشافی( برای تعیین روایی سازه تحقیق استفاده گردید. همچنین برای تعیین پایایی یا قابلیت 

ای از صفر )عدم  یی در دامنهابزار سنجش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب پایا 0اعتماد
. بدین منظور با توجه به نمونه نهایی که شامل [9:02]شود )پایایی کامل( تعریف می 0پایایی( تا 

آوری و  های صادرکننده صنعت موردنظر است، این پرسشنامه ها جمع پرسشنامه از شرکت 051
میزان ضریب  SPSSافزار  نرمها و  های به دست آمده از این پرسشنامه سپس با استفاده از داده

 به آن اشاره شده است.  5اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول
  

 . نتایج آزمون آلفای کرونباخ5جدول 
 مقدار آلفا سازه)متغیر مکنون(

 1,833 منابع رقابتی
 1,310 قابلیت های رقابتی

 1,891 سیستم های سازمانی
 1,813 راهبرد رقابتی تمایز
 1,391 عملکرد صادراتی

 
اعداد محاسبه شده برای ضریب اعتماد تك تك متغیرهای این پیش آزمون)همه اعداد محاسبه 

می باشد( نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد و  1,0شده بزرگتر از 
 خوردار است.یا به عبارت دیگر از پایایی الزم جهت توزیع در جامعه آماری بر

 
هاادهروشتجزيهوتحلیلد

، از آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و تحلیل مسیر استفاده هاآزمون فرضیهبرای
 انجام گردید.  SPSSو  LISREL8.53ها نیز با استفاده از نرم افزار شد. تجزیه و تحلیل داده

                                                 
1. Reliability 
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گیريعهآماري،حجمنمونهوروشنمونهجام
های صادرکننده صنعت کانی غیرفلزی در  شرکتکلیه آماری این پژوهش شامل  امعهج   

در بازه زمانی انجام پژوهشبه دفتر مرکزی شرکتهای مورد نظر  که محدوده شهر تهران می باشد
ای در دو مرحله  ای سهمیه گیری تصادفی طبقه اند. در این پژوهش از روش نمونهمراجعه کرده

های  شرکتهای صادرکننده در گروهکه در مرحله اول فهرست بدین ترتیب استفاده شده است.
یازده گانه صنعت موردنظر تهیه و سپس سهم هر گروه از شرکتها در انجام این تحقیق مشخص 
گردید. در مرحله دوم و پس از مشخص شدن سهم هر گروه، تعدادی را به طور تصادفی انتخاب 

های صادرکننده این صنعت که بطور  تکمیل گردید. تعداد شرکتها توسط آنها  نموده و پرسشنامه
شرکت بوده است)وزارت صنایع و معادن( و بر  0015قابل توجهی به امر صادرات فعالیت دارند، 

 911برابر 0/1درصد و دقت  2سطح خطای این مبنا حجم نمونه براساس جدول مورگان در
 ندی هر گروه مشخص شده است. ب نحوه سهمیه 9که در جدول  شرکت برآورد شد

 
 . جدول نمونه گیری تحقیق9جدول 

 
 
 

تعداد نوعگروه رديف

 صادرکننده

سهمگروهدرنمونه

 مطالعه
 56 38 سیمان 0
تولید انواع گچ، گچ تحریر و پاکتی و قطعات  5

 گچی
019 50 

سنگ و برش و تکمیل، سنگبری و مصنوعات  9
 سنگی

010 90 

یكتولیدات کاشی و سرام 1  059 95 
 58 012 بلور و شیشه سازی 2
 53 005 تولید انواع آجر 6
 56 011 تیرچه بلوک 0
 50 80 تولید پودر میکرونیزه معدنی و پودر سنگ 8
 56 33 قطعات چینی و چینی بهداشتی 3
 56 81 بتون آماده و قطعات بتونی 01
 55 36 دانه بندی شن و ماسه 00
 911 0015 جمع 05
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های آنها مبنای تحلیل قرار گرفت که از این  پرسشنامه برگشت داده شد و داده 582ایان در پ
 کنند.  تمایز استفاده می هایی است که از راهبرد پرسشنامه مربوط به شرکت 051عداد ت
 

 هايپژوهشتجزيهوتحلیلداده

 توصیفجمعیتشناختینمونه
 1سؤال( و شرکتی) 2ق در دو بخش فردی)شناختی تحقی تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت   

% از 80,8سؤال( صورت گرفت. در این مطالعه در بخش مشخصات فردی پاسخ دهندگان، 
%( 6/81دهندگان ) % آنها را زن تشکیل می دادند و اکثریت پاسخ08,5دهندگان را مرد و  پاسخ

ارشناسی نیز دارای دهندگان با تحصیالت ک دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر هستند. پاسخ
دهندگان هستند. نتایج به دست آمده از تحقیق در مورد  %( در بین پاسخ9/25بیشترین فراوانی )

سال،  2دهندگان دارای سابقه کار زیر  درصد از پاسخ 8/06دهد که  سابقه کار افراد نشان می
درصد  8/58ل و سا 02تا  01درصد بین  8/92سال،  01تا  2درصد دارای سابقه کار بین  6/08

اند.سمت سازمانی بیشتر پاسخ دهندگان در این  سال و بیشتر دارای سابقه کار بوده 02نیز 
%(. بیشترین فراوانی از لحاظ سن پاسخ 90,3پژوهش نیز، مدیر صادرات شرکت بوده اند)

سال است. در بخش مشخصات شرکت های مورد بررسی، بیشتر  12%( بیش از 26,8دهندگان)
سال تجربه در امر بازاریابی بین المللی و صادرات  02%( بیش از 98,3حاضردر تحقیق )شرکتهای 

دارند و این نشان دهنده این است که غالب شرکت های مورد بررسی دارای تجربه کافی در 
بازار هدف را در  01تا  02% از شرکت های مورد بررسی بین 99,0صادرات می باشند.  همچنین 

کشور را برای صادرات  2تا  0% شرکت ها نیز بین 90,3ر دارند و بعد از آن این صنعت مورد نظ
% دارای 56,0داشتن نماینده یا توزیع کننده در خارج از کشور با مورد نظر دارند. سرانجام اینکه، 

% دارای کمترین کاربرد به عنوان روش های 0,1بیشترین استفاده و شرکت مدیریت صادرات با 
 مطالعه مورد توجه می باشند.   صادراتی در این

 

هايپژوهشنتايجحاصلازتحلیلداده

 LISREL8.53 افزار نرماز های مکنون و قابل مشاهده با استفاده متغیرآزمون روابط بین    
)ضریب بین متغیر و عامل مانند reflectiveصورت گرفته است. ضرایب موجود در شاخصهای 

)بین  formativeیزیکی(، بارعاملی و ضرایب موجود در شاخصهای متغیر منابع رقابتی و منابع ف
. نتایج تحلیل عاملی مرتبه [0:583]متغیرها مانند منابع رقابتی و راهبرد تمایز(وزن تلقی می شود 

اول و دوم براساس راهبرد رقابتی تمایز نشان می دهد که از نظر منابع رقابتی، به ترتیب منابع 
%( دارای بیشترین 68%( و منابع رابطه ای)89%(، منابع انسانی)80فیزیکی) %(، منابع31فناورانه)
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دهد که  ل عاملی مرتبه اول و دوم نشان میدرصد تبیین در بعد منابع است. همچنین نتایج تحلی
%( و 88%(، قابلیت های تحقیقات بازاریابی)35از نظر قابلیت های رقابتی،  قابلیت های راهبردی )

%( دارای بیشترین درصد تبیین در بعد قابلیت است. در بعد سیستم 81طه ای )قابلیت های راب
% دارای بیشترین درصد تبیین در بعد منابع است. در ادامه 86نیز دانش سازمانی با  زمانیهای سا

 الگوهای تحقیق در دو حالت تخمین استاندارد و معناداری ارائه شده است.  9و5و در دو شکل 
ختاری تحقیق را در حالت تخمین استاندارد و براساس راهبرد تمایز نشان ، الگوی سا5شکل 

دهد. در این شکل شاخص های برازش الگو قابل ارائه است که در ذیل به آن اشاره شده  می
 است: 

مقدار  .0
2  و مقدار  515,06محاسبه شده برابرdf  باشد که در نتیجه مقدار  می 052معادل

df/2 دهنده مناسب بودن الگوی ساختاری تحقیق   شود و این نشان می 9تر از  کوچك
 است. 

است. این شاخص نیز  18/1تر از  است که کوچك 100/1معادل  RMSEAمیزان شاخص  .5
 نشان دهنده مناسب بودن الگوی ساختاری تحقیق است. 

نیز معادل  AGFIو شاخص  39/1معادل  GFI، شاخص 1,30معادل  NFIمیزان شاخص  .9
 است که همگی بیانگر مناسب بودن الگوی ساختاری تحقیق است. 81/1

 

 
 الگوی ساختاری )تحلیل مسیر( تحقیق در حالت تخمین استاندارد .5شکل
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ضرایب و پارامترهای به دست آمده الگوی ساختاری  (t- value)، سطح معناداری 9شکل
اند. زیرا مقدار آزمون  ضرایب به دست آمده معنادار شدهدهد که تمامی  تحقیق را نشان می

دهنده  تر است. معناداری این اعداد نشانبزرگ 36/0تك تك آنها از عدد  (t- value)معناداری 
ها و متغیرها در قالب یك  معنادار بودن الگو است. به عبارت دیگر قرار گرفتن هر کدام از شاخص

 الگوی کلی معنادار است.
 

 
 الگوی ساختاری )تحلیل مسیر( تحقیق در حالت ضرایب معناداری .9شکل

 

های  قابلیتدهد که  با به کارگیری راهبرد تمایز بعد  مینشان  5نتایج تحلیل مسیر در شکل 
رقابتی دارای سهم و وزن بیشتری نسبت به بعد منابع رقابتی و سیستم های سازمانی در شکل 

% است 90میزان تأثیر قابلیت های رقابتی بر راهبرد تمایز دهی به راهبرد تمایز است؛ بطوریکه
% می باشد. اما از نظر تأثیر 51% و برای سیستم های سازمانی95که این تأثیر برای منابع رقابتی 

اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی و براساس راهبرد تمایز، میزان تأثیر قابلیت 
% و برای سیستم 11%است و این میزان برای منابع رقابتی 58اتی های رقابتی بر عملکرد صادر

% استخراج شده است. نتیجه مدیریتی از این بحث این است که با به کارگیری 06های سازمانی 
راهبرد تمایز، قابلیت های رقابتی دارای تأثیر بیشتری در شکل دهی به راهبرد شرکت و  منابع 

ی تأثیر مهمتری بر عملکرد صادراتی شرکت های فعال در بازار رقابتی در محیط بازار هدف دارا
ضرایب معناداری است نیز نشان  که الگوی تحلیل مسیر در حالت 9بین المللی است. شکل 

 دهد که تمامی روابط تعریف شده در فرضیات معناداربوده و همه فرضیه ها تأیید می
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حث قرار یم بین متغیرهای تحقیق مورد بآثار مستقیم و غیر مستق 1شوند.همچنین در جدول  می
 گیرد.  می

 

 . نتایج آثار مستقیم ، غیر مستقیم و کل متغیرهای تحقیق در راهبردتمایز1جدول

 

دهد که تأثیر منابع رقابتی، قابلیتهای رقابتی و سیستم های سازمانی بر  ین جدول نشان میا
عملکرد صادراتی با به کارگیری راهبرد رقابتی تمایز افزایش داشته است. این نتیجه با مقایسه 

 ستون اثر مستقیم با ستون اثر کل صورت پذیرفته است.

 

يگیرنتیجه
هدف از انجام این مطالعه، ارائه الگویی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس    

راهبرد رقابتی تمایز در صنعت کانی غیر فلزیکشور)با رویکرد مبتنی بر منابع(بوده است. با مروری 
ه به وهشی عملکرد صادراتی می توان دریافت که این اولین مطالعه ای است ک بر ادبیات پژ

بررسی رابطه بین اجزای رویکرد مبتنی بر منابع و عملکرد صادراتی براساس راهبرد رقابتی 
حداقل هزینه و ارائه الگویی مفهومی برای سنجش آن می پردازد. نتایج حاکی از اهمیت منابع 

های رقابتی و سیستم های  ترقابتی در مقایسه با دیگر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع) قابلی
ازمانی( در تعیین عملکرد صادراتی شرکتهای منتخب است. افزون بر این، بعد منابع فناورانه س

دهی به  ای( در شکل منابع انسانی و رابطهوزن بیشتری نسبت به دیگر ابعاد )منابع فیزیکی، 
مفهوم منابع رقابتی را دارد. نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از تحقیقات دیگر همخوانی دارد. 

های سازمانی وجود  اند که یك رابطة مثبت معنادار بین منابع و قابلیت مطالعات نشان داده

اثرکلاثرغیرمستقیماثرمستقیممتغیرها

 1,95 - 1,95 تأثیر منابع رقابتی بر راهبرد تمایز

 1,90 - 1,90 تأثیر قابلیت های رقابتی بر راهبرد تمایز

 1,51 - 1,51 تأثیر سیستم های سازمانی بر راهبرد تمایز

 1,03 - 1,03 تأثیر راهبرد تمایز بر عملکرد صادراتی

 1,160 1,160 1,11 تأثیر منابع رقابتی بر عملکرد صادراتی
 1,92 1,10 1,58 تأثیر قابلیت های رقابتی بر عملکرد صادراتی

د صادراتیتأثیر سیستم های سازمانی بر عملکر  1,06 1,11 1,51 
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های تحقیقات دیگر به این نتیجه رسیده است که منابع  . همچنین یافته[2، 02، 00، 51، 59]دارد
لد و . پاراها[55،59،51،01،00،00]های رقابتی به طور معناداری با همدیگر ارتباط دارند  و قابلیت

( نیز وجود یك رابطة مثبت معناداری بین 5113( و هانگر و ویلن )0336(، گرانت )0331همل )
اند که یك رابطة  . مطالعات نشان داده[51]اند های سازمانی را مدلسازی کرده منابع و قابلیت

یان . نتایج تجربی تحقیقات دیگر ب[51، 55]ها و منابع سازمانی وجود دارد معنادار بین سیستم
های سازمانی را  کند که منابع سازمانی به طور قابل توجهی تفاوت و مغایرت در سیستم می

. دیگر تحقیقات نیز این نظریة مفهومی را مطرح [59،00،09،05،03]کند  توضیح و تشریح می
ها و منابع سازمانی، به ویژه در جهت بهبود عملکرد شرکت، یك رابطة  اند که بین سیستم کرده
. در تحقیقات فوق به کاربرد نوع راهبرد اشاره ای نشده است. [00،01،05،08]ار وجود داردمعناد

های سازمان یك رابطه  ها و قابلیت بررسی مطالعات به این نتیجه رسیده است که بین سیستم
های مطالعات دیگر نیز وجود رابطة معنادار  . یافته[01،51،50،56،52،55،6:061]معنادار وجود دارد

های سازمانی با به  . اثربخشی قابلیت[09،00]کند های سازمانی را تأیید می ها و قابلیت ن سیستمبی
های سازمانی مطلوب بهبود خواهد یافت. همچنین مطالعات ده  کارگیری مناسب سیستم

( وجود رابطه معنادار بین راهبرد 5119(و کادوگان)5113(، بنی هانی و الهواری )0989یادگاری)
(، 5113. از طرفی تحقیقات کیم من و عزیزی وفا)[06،05،6]عملکرد را تأیید می کنند تمایز و

( 5113( و بنی هانی و الهواری)5119(، داناراج و بیمیش)5101(، کیم من)5115کالکا و همکاران)
وجود یك رابطه معنادار مثبت بین اجزای رویکرد مبتنی بر منابع )منابع و قابلیت های رقابتی( و 

. [59،51،52،05،03]رد تمایز را نشان می دهد که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داردراهب
(نیز به این نتیجه دست 0339(، و چتی و همیلتون)5111(، بالدائف و کرونر)0331کاوسگیل و زو)

یافته اند که اجزای رویکرد مبتنی بر منابع )منابع و قابلیت های راهبردی سازمان( بر عملکرد 
. با مقایسه نتایج این [00،08،09]موجود در یك صنعت خاص تأثیر بسزایی دارند شرکتهای

تحقیق با تحقیقات پیشین می توان نتیجه گرفت که نتایج این تحقیق با بیشتر مطالعات پیشین 
 همخوانی دارد.  

ها نیز یکی  ای، روش گردآوری داده نی و بودجههای زما از لحاظ علمی، عالوه بر محدودیت   
مرتبط با متغیرهای های این تحقیق است. متأسفانه به دلیل نبود پایگاه داده  دیگر از محدودیت
های مورد بررسی، به جز اطالعات عملکردی که از طریق سازمان گمرک  تحقیق در شرکت

جمهوری اسالمی ایران و وزارت صنایع و معادن به صورت پراکنده بدست آمد، جمع آوری 
های زیادی برای  فت. هر چند که تالشز طریق پرسشنامه انجام گراطالعات به صورت ا

گان را دهند سشنامه نوعی قضاوت و سوگیری پاسخاستاندارد کردن پرسش نامه انجام شد، ولی پر
دهندگان، اطالعات تحریف شده را ارائه دهند، محقق معیارهای عینی  به همراه دارد و اگر پاسخ
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ی ندارد، بنابراین شیوه ای که محقق می تواند برای سنجش اعتبار برای ارزیابی پاسخ های دریافت
 نتایج به کار ببرد، تکرار آن در صنایع دیگر و مقایسه نتایج آن با یکدیگر است.

ها  بر عملکرد شرکت از نظر نظریه پردازی و علم بازاریابی، متغیرهای مهم و کلیدی تأثیرگذار   
معروف است. از محدودیت  3C0رکت می باشد که به شامل متغیرهای جامعه، مشتریان و ش

های این تحقیق بررسی یك دسته عوامل )در سطح شرکت( می باشد و دیگر عوامل در این 
تحقیق بررسی نشده است. از طرفی هم، اجزای رویکرد مبتنی بر منابع عالوه بر تأثیر بر عملکرد 

و وفاداری کارکنان و مشتریان( نیز مالی، بر عملکرد غیر مالی شرکت )مانند رضایت، تعهد 
 تأثیرگذار است؛ اما در این تحقیق به عوامل دیگر پرداخته نشده است.

های تحقیق، دخالت نداشتن سایر رویکردها مانند رویکرد اقتضایی و  دیگر از محدودیت یکی   
منابع نتایج  تواند در مقایسه با رویکرد مبتنی بر تحقیق است که می رویکرد رابطه ای در الگوی

 های صنعت مورد نظر ارائه دهد. ح تغییرات عملکرد صادراتی شرکتواقعی تری در تشری
 رسد: می با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظر

های  عت کانی غیر فلزی بصورت زیر گروههای مربوط به صن انجام تحقیق در شرکت .0
 تخصصی؛

 یق با همین رویکرد در صنایع دیگر کشور؛انجام تحق .5

 بررسی نحوه تأثیر متقابل اجزای الگو به صورت یکپارچه؛ .9

بررسی نحوه تأثیر سایر رویکردها )رویکرد اقتضایی و رویکرد رابطه ای( و مقایسه نتایج آنها  .1
 با تأثیرگذاری رویکرد مبتنی بر منابع در این صنعت؛

ی بر منابع بر عملکرد غیر مالی در سطح کالن شرکت شناسایی تأثیر اجزای رویکرد مبتن .2
 مانند رضایت، تعهد و وفاداری کارکنان و مشتریان شرکت؛

مقایسه عملکرد صادراتی صنعت کانی غیر فلزی نسبت به همین صنعت در کشورهای  .6
 رقیب؛

 مقایسه عملکرد صادراتی صنعت کانی غیر فلزی نسبت به سایر صنایع داخلی؛ .0
 

















                                                 
1. Community, Customers, Company 
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