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چکـیده
هدف این پژوهش تبیین تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادارتی صنعت کاشی سرامیک با تأکید بر نقش تعدیلکننده
محیط بیرونی بوده است .روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود.
جامعه آماری پژوهش شرکتهای فلزات اساسی در شهر تهران بودند که  260نفر از مدیران ،سرپرستان و کارشناسان
مرتبط با صادرات در صنعت فلزات اساسی در پژوهش شرکت کردند .آنان به پرسشنامههای استراتژی تولید ،محیط بیرونی
و عملکرد صادراتی پاسخ دادند .پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،تحلیل تأییدی،
متوسط واریانس استخراج شده و بارهای عاملی متقاطع مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و
روایی مورد قبول برای ابزارها داشت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از همبستگی و روش معادالت ساختاری با نرم افزار
 SMART PLSاستفاده گردید .نتایج نشان داد که ضریب تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی مثبت و معنی دار
است .عالوه بر این نتایج نقش تعدیل کننده محیط بیرونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و عملکرد صادرات را مورد تأیید
قرار داد .در مجموع نتایج تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادارتی صنعت کاشی سرامیک با و نقش تعدیلکننده محیط
بیرونی را مورد تأیید قرار دادند.

واژگـان کلـیدی :راهبرد تولید ،محیط بیرونی ،عملکرد صادراتی؛
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 -1مقدمه
توسعه صادرات از نظر علمی و عملی در همه کشورها مستلزم توسعه تجارت خارجی و روابط اقتصاد بین المللی است .هدف
صادرات و روابط اقتصادی بین المللی کشورها ،کمک گیری از این روابط برای توسعه اقتصادی ،تحصیل رشد اقتصادی مداوم ،باال
بردن سطح زندگی و رفاه مردم در شرایط اشتغال نزدیک به کامل و ثبات نسبی سطح قیمتها و ارزش پول ملی است .طی سالهای
گذشته اکثر مسئوالن اجرائی کشور توسعه صادرات غیر نفتی را به عنوان جایگزین مناسب نفت مورد توجه قرار داده و در مسیر نیل
به این اهداف تالش کرده اند .توسعه صادرات غیر نفتی نه تنها راه حل مناسب کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی است بلکه
در تم ام دنیا به عنوان تنها مسیر تداوم ،تضمین و شکوفایی تولید و اشتغالزایی مورد توجه برنامه ریزان بوده است .یکی از مهم ترین
بخش های صادراتی در تمام کشورهای دنیا صادرات کاالهای صنعتی و یا کاالهای واسطهای است .هر کشور در تجارت بین الملل
به فراخور جایگاه خود و بهرهمندی از مزیت های نسبی خود برخی از کاالها و خدمات خاص را صادر نموده و سود مناسبی را نیز از
این رهگذر نصیب خود میسازد.

 -2بیان مساله
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)03 :خرداد  ،0733جلد دو

اقتصاد ایران در طول سده گذشته وابستگی جدی به صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی به عنوان بهترین منبع درآمدهای
ارزی خود داشته است .البته سهم بخش غیر نفتی در سالهای اخیر افزایش یافته لیکن کماکان این وابستگی وجود دارد .آسیب-
پذیری ناشی از وابستگی به صدور نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی در اقتصاد ملی به صورت
نوسان تولید ناخالص ملی ،درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی بازتاب می یابد .ایران در طول دو دهه گذشته به دنبال تنوع
بخشی به اقتصاد و درآمدهای خود در جهت کاهش وابستگیها ،نوسان های اقتصادی ،ایجاد اشتغال و افزایش رفاه بوده است .به
منظور نیل به توسعه صادرات که همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور محسوب می شود مطالعه و تحقیق در
مورد تمامی محصوالتی که ایران در آنها از مزیت نسبی برخوردار است ،ضروری به نظر میرسد .بنابر این در پژوهش حاضر
عملکرد صادراتی صنعت فلزات اساسی بررسی میشود .برای موفقیت در بازارهای بین المللی باید به عوامل بسیار زیادی دقت شود.
عالوه بر فاکتورهایی که در هنگام بازاریابی داخلی به آنها دقت میشود باید شرایط کشور مقصد ،نحوة استفاده آنها از کاالی مورد
نظر ،شرایط قیمت گذاری و پرداختها و بسیاری از عوامل دیگر مورد دقت قرار گیرند .در صورت دقت در برنامهریزی و هدفگذاری
مناسب میتو ان حضوری موفق در بازارهای بین المللی داشت .موفقیت در بازارهای بین المللی عالوه بر منافع بیشمار برای
سازمانها ،در تراز تجاری و توسعة اقتصادی کشورها نیز بسیار تاثیرگذار است .برخورداری از درآمدهای صادراتی میتواند به توسعه
اقتصادی کشورها روند شتابانی دهد (پیرسی.)1320 ،2
مادسن )2771(1از عملکرد صادراتی به عنوان جنبه بنیادی برای تصمیمگیری در تجارت بینالملل اشاره می کند .مرحله
تصمیمگیری بنگاه جهت صادرات ،به مرحلهای اطالق میشود که شرکتها و بنگاههای داخلی با توجه به شرایط و موقعیت
اقتصادی جامعه تمایل و توان اقدام به صادرات محصوالت خود به بازارهای جهانی را داشته باشند (فتحی .)2012،امروزه ،به منظور
ماندن در بازارهای رقابتی صادارت ضروری است که شرکتها عملکرد صادراتی خود را بهبود بخشند .بهبود عملکرد صادراتی تنها
یکی از روشهایی است که رشد مداوم و بقا در بازارهای بینالمللی را تضمین میکند (آدو-گیمفی و کورنیلیوسن .)1320 ،0با
توجه به آنچه گفته شد شناسایی پیشبینی کنندههای عملکرد صادراتی ضروری به نظر میرسد .بنابر این هدف اصلی مطالعه حاضر
غلبه بر شکاف مطالعات انجام شده از طریق ارائه الگویی برای عملکرد صادرات است تا نقش متغیرهای استراتژی تولید و محیط
بیرونی را در عملکرد صادراتی مورد آزمون قرار دهد.
علیرغم اینکه محققان بسیاری در زمینه صادرات فعالیتکرده اند ،اما تنها تعداد محدودی از محققان متغیر استراتژی تولید را در
ارتباط با عملیات صادرات و موفقیتهای صادراتی بنگاهها دخالت دادهاند (سینگه1320 ،0؛ سالوو و هالیکیاس.)1337 ،5
چندلراستراتژی را به این صورت تعریف میکند :استراتژی عبارت است از یک طرح واحد ،همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف
سازمان را با فرصتها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر میسازد .6مینتزبرگ تعریف
کوتاهی راجع به استراتژی ارائه داده است.از نظر وی استراتژی عبارت است از الگوی به جریان انداختن تصمیمات .9اندروز معتقد
بود که مفهوم استراتژی در بردارنده هم هدفهایی است که سازمان به دنبال دستیابی به آنهاست و هم وسایل و چگونگی دستیابی
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به آنها ولی در مقابل انسوف اعتقاد داشت که استراتژی تنها به معنای وسایل و چگونگی دستیابی به هدفها منحصر میگردد (به
نقل از روستا .)2016 ،استراتژی تولید عنصر داخلی یک شرکت و عامل تعیینکننده اساسی در موفقیت صادراتی بنگاه محسوب
میشود زیرا استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم دارد (آبی و اسالتر2717 ،؛ سینگه .)1320 ،میلتنبرگ ( )1331اظهار
کرده است شرکتهایی که استراتژی تولید را به کار میگیرند ،به احتمال زیاد سود بیشتری از فروش به دست میآورند.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد صادراتی محیط بیرونی است .سه مؤلفه محیط بیرونی یعنی آشفتگی بازار ،آشفتگی
تکنولوژی و شدت رقابت برای فعالیت های صادراتی دارای اهمیت ویژهای هستند (کالکا و برتون .)1336 ،2آشفتگی بازار به سطح
ناامنی در محیط بیرونی اشاره دارد که شرکتها را ملزم به تغییر راهبردهایشان در راستای تغییر نیازهای مشتریان می کند (گاور،
وادوان و گاور .)1322 ،1آشفتگی فناوری نشاندهنده نرخ باالی تغییر تکنولوژیکی در تولید محصوالت است .رقابتهای تجاری در
صنایع با سطوح باالی آشفتگی تکنولوژیکی گرایش بیشتری به سوی راهبردهای عملیاتی و بازاریابی انطباقی نسبت به صنایع با
وضعیت ثابت دارد (پاورز و لویکا .)1323 ،0شدت رقابت به میزان رقابت میان تولیدکنندگان مختلف در یک صنعت اشاره دارد،
همچنانکه که تعداد شرکتکنندگان در یک بازار افزایش پیدا میکند ،حجم و میزان غیرقابل پیشبینی از تغییرات استراتژیک
ممکن است به طور قابل توجهی افزایش پیدا کند (پورتر .)2715 ،0بنابر این شرکتها نیاز بیشتری برای واکنش و انطباق با این
تغییرات دارند .پژوهشهای انجام شده نیز نشان دادهاند که محیط بیرونی بر انطباق با بازار و در نتیجه عملکرد صادراتی تأثیر دارد
(کیورشی و میان1321 ،5؛ پاورز و لویکا1323 ،6؛ ناوارو ،آرناس و روندان.)1320 ،
از سوی دیگر هایز و ویلرایت ( )2710استدالل می کنند که به منظور مؤثر واقع شدن استراتژی ،باید اشتراک مساعی در
زمینه های مهمی مانند استراتژی رقابتی ،استراتژی تولید و محیط بیرونی وجود داشته باشد (به نقل از سینگه .)1320 ،پژوهشهای
انجام شده نشان میدهند که محیط بیرونی ،استراتژی تولید را با عملکرد شرکت پیوند میدهد (وارد 9و همکاران2776 ،؛ سینگه،
 .)1320روشهای استراتژی تولید بر اساس محیط بیرونی میتواند متفاوت باشد بنابر این برقراری تناسب مناسب بین استراتژی
تولید و محیط بیرونی الزم است (ماچوسا 1و همکاران1322 ،؛ سینگه.)1320 ،
در مجموع امروزه صنعت جهان پیوند عمیقی با صادرات دارد و موفقیت و شکست بسیاری از شرکتها در گرو حضور آنها در
بازارهای جهانی است .در سالهای اخیر تسخیر بازارهای مناسب جهانی برای بسیاری از شرکتهای تولیدی ،صنعتی و بازرگانی از
مهمترین رموز بقای آنان بوده است و اتخاذ سیاستهای مناسب تجاری از سوی دولتها تأثیر بسزایی در تحقق آن داشته است.
نگاهی به اقتصاد و وضعیت تجارت کشورهای غیرنفتخیز نشانگر آن است که چنانچه کشوری با صبر و حوصله و تدبیر صحیح،
صادرات غیرنفتی مستعد تولید در کشور خود را مد نظر قرار دهد ،درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند به حد ومرزی برسد
که حتی درآمدهای حاصل از صادرات کشورهای نفتخیز نظیر ایران قابل قیاس با آن نیست .در ضمن ،یکی از مهمترین مباحث
دائمی در اقتصاد و تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر ،بحث صادرات غیرنفتی بوده است و مطالب بسیاری در زمینه جایگاه
صادرات غیرنفتی در اقتصاد و تجارت کشور در ارتباط با افزایش ابعاد ظرفیت تولیدی ،ایجاد اشتغال و نیز ایجاد درآمدهای ارزی
نگارش شده است ،علیرغم این مباحث هنوز به یک تحول ملموس در گسترش آن دست نیافتهایم.
از سوی دیگر آشکار است که استعدادها و قابلیتهای بالقوه و گسترده جهت رونق صادرات کشورمان وجود دارند ،ولی در
میزان صادرات در مقایسه با حجم ذخایر ،تعداد معادن و کارخانجات فرآوری فعال مطابقت و تناسب چندانی مشاهده نمیشود .در
حالی که ایران از جهت توانمندیها و قابلیت های موجود و رفع موانع و مشکالت ،می تواند در زمینه صادرات عملکرد خوبی داشته
باشد و چنین امری بطور قطع و یقین نتایج و آثار اساسی و متعدد بیشتری در امور مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور به ارمغان
خواهد آورد .بنابر این ،با توجه به اهمیت صادرات در شرایط اقتصاد رقابتی امروز ،پژوهش حاضر نقش استراتژی تولید بر عملکرد
صادراتی تولیدکنندگان صنعت فلزات اساسی را با تأکید بر نقش تعدیلکننده محیط بیرونی مورد بررسی قرار میدهد .بنابراین مساله
اصلی پژوهش حاضر این است که آیا محیط بیرونی در ارتباط بین استراتژی تولید و عملکرد صادراتی نقش تعدیلگر دارد؟

 -3ضرورت انجام تحقیق
به منظور نیل به توسعه صادرات که همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور محسوب میشود مطالعه و
تحقیق در مورد تمامی محصوالتی که ایران در آنها از مزیت نسبی برخوردار است ،ضروری به نظر میرسد .طی سالهای گذشته
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اکثر مسئوالن اجرائی کشور توسعه صادرات غیر نفتی را به عنوان جایگزین مناسب نفت مورد توجه قرار داده و در مسیر نیل به این
اهداف تالش کرده اند .توسعه صادرات غیر نفتی نه تنها راه حل مناسب کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی است بلکه در تمام
دنیا به عنوان تنها مسیر تداوم ،تضمین و شکوفایی تولید و اشتغالزایی مورد توجه برنامهریزان بوده است .یکی از مهم ترین
بخشهای صادراتی در تمام کشورهای دنیا صادرات کاالهای صنعتی و یا کاالهای واسطهای است .هر کشور در تجارت بین الملل
به فراخور جایگاه خود و بهرهمندی از مزیت های نسبی خود برخی از کاالها و خدمات خاص را صادر نموده و سود مناسبی را نیز از
این رهگذر نصیب خود میسازد.
صادرات عالوه بر فواید کالن نظیر افزایش تولید ناخالص ملی ،افزایش اشتغال ،افزایش توانایی رقابت بینالمللی ،تأمین ارز
خارجی ،ارتقاء کیفیت فعالیتهای تولیدی ،تخصیص بهینه منابع و تقویت و توسعه زیرساختها ،فواید مضاعفی برای بنگاههای
اقتصادی دارد و سبب توسعه آنها میگردد ،به نحوی که شاخصهای بهره وری آنها را افزایش داده و ضمن کسب مشروعیت
محیطی ،تعالی سازمان را موجب میشود (ایمانی راد .)2091 ،شرکتهایی که به طور موفقیتآمیزی فعالیتهای خود را به خارج از
مرزها گسترش میدهند یاد میگیرند که چگونه رضایت مصرفکنندگان را جلب کنند و تجربیات انباشته آنها ،توانایی بقاء را بر
آنها میبخشد و قادر میشوند به صرفههای ناشی از مقیاس تولید دست یابند (پورتر .)2773 ،از طرف دیگر محدود نماندن در
مزیتهای نسبی موجود کشور میطلبد که در مورد کاالهایی که دارای مزیت تولید میباشد به شکلی اصولی سیاستهای تولیدی
و تجاری خود را با شرایط استانداردهای بینالمللی منطبق سازیم و استفاده از مزیتهای تولیدی و تبدیل آن به یک مزیت
ساختاری و از آن جمله مزیت رقابتی ،جز از طریق بکارگیری سیستم بازاریابی مناسب به منظور شناسایی شرایط حاکم بر بازارهای
جهانی و شناخت فرصتهای موجود ،قدرت رقبا ،ترفندهای رایج و تنگناهای مسیر نخواهد بود.
از سوی دیگر وجود منابع معدنی و کانی های فلزی و غیر فلزی باعث گردیده که بسیاری از سرمایه گذاری های جدید به
منابع کانی فلزی یا غیر فلزی گرایش یابند .تولید فلزات اساسی نیز از جمله صنایعی می باشند که به علت سهم باالی صنایع
داخلی در قیمت تمام شده آنها این محصول را از جایگاه ویژه ای برخوردار نموده است و از طرف دیگر سوخت ارزان که از
فاکتورهای بسیار مهم در تولید اقتصادی این محصول می باشد ،عامل دیگری است که تولید فلزات اساسی را توجیه می کند .با
عنایت به این امر که اغلب کشورهای برتر در این صنعت از کشورهای آسیایی می باشند ،لزوم و ضرورت مطالعه همه جانبه برای
برن امه ریزی و بهبود رقابت پذیری این صنعت در سطح جهان و ارائه راهکارهایی جدید و کاربردی در این زمینه بسیارحائز اهمیت
است  .بهبود وضعیت جهانی تولید و صادرات صنعت فلزات اساسی در گرو برنامه ریزی هوشمندانه به منظور بهبود وضعیت رقابتی
این صنعت در بازارهای بین الملل است .در نهایت اینکه مدل ارائه شده در این پژوهش میتواند به عنوان یک الگو و راهنما ،مورد
استفاده شرکتهای صادرکننده صنعت کاشی و سرامیگ قرار گیرد تا صادرات و ورود به بازارهای جهانی را تقویت نماید.

 -4مبانی نظری ،پیشینه و مدل مفهومی تحقیق
شمآبادی ( )2010در رساله دکتری خود تحت عنوان" :طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران" به بررسی
استمرار روند رو به افول صادرات فرش دستباف ایران و مشکالت فراوان در بازاریابی صادراتی آن پرداخته است .وی مهمترین
عوامل مؤثر بر الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران را شامل عوامل مدیریتی (اعم از هدفگذاری ،برنامهریزی،
سازماندهی و نظارت) ،عوامل محیطی (محیطهای رقابتی اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،فنآوری) ،استراتژیهای
بازاریابی ،تقسیمبندی بازار (تقسیم مشتریها بر اساس ویژگیهای مشترک به گروههای مشابه و متفاوت) و آمیخته بازاریابی
(محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع) میداند .شمآبادی مطالعه خود را در دو وضعیت موجود و مطلوب و در رابطه با  5عامل مؤثر مزبور،
 25متغیر و  10مؤلفه تعیینکننده آنها انجام داده است .جامعه آماری تحقیق وی شامل صاحبنظران و کارشناسان ،صادرکنندگان،
وارد کنندگان (خارج از کشور) و فروشندگان فرش دستباف ایران (داخل و خارج از کشور) بود که با استفاده از مصاحبه و تکمیل
 206پرسشنامه نتایج تحقیق را تحلیل نموده است .نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین عوامل موثر عبارتند از :عوامل مدیریتی،
محیط ،استراتژی ،بخشبندی و آمیخته بازاریابی میباشد .همچنین اولویت تأثیرگذاری عوامل در این پژوهش عبارتند از :استراتژی،
محیط ،مدیریت ،بخشبندی ،آمیخته بازاریابی .کرمپور ،اسداللهی دهکردی و حیدر ( )2070پژوهشی با هدف ارزیابی تاثیر منابع
بازاریابی بر عملکرد صادراتی در صنعت فلزات اساسی ایران با رویکرد مبتنی بر منابع و با درنظرگرفتن نقش استراتژی رقابتی تمایز
بهعنوان متغیر میانجی انجام دادند .روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شرکت-
های صادرکننده در صنعت فلزات اساسی ایران بودند .در این راستا تعداد  210پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد  72پرسشنامه
قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل
معادالت ساختاری با نرم افزار  Lisrelاستفاده گردید .نتایج نشان داد که بازارمحوری دارای بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
بر عملکرد صادراتی است .استراتژی رقابتی تمایز تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی داشت.
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حقیقی ،فیروزیان و نجفی مجد ( )2019پژوهشی با هدف کمک به توسعه صادرات و بازاریابی صادراتی درقلمرو صنعت مواد
غذایی انجام دادند .روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود .جامعه آماری پژوهش 53
شرکت تولیدکننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و معادالت ساختاری
استفاده شد .نتایج نشان داد که عوامل ده گانه اندازه شرکت ،تجربه صادراتی ،محرک های صادراتی ،مشکالت صادراتی ،مزیت
های رقابتی ،تعهد صادراتی ،استراتژی انطباق محصول ،استراتژی انطباق قیمت ،کانال های صادرات مستقیم و هزینه های تبلیغات
خارجی بر عملکرد صادراتی تأثیرگذارند.
ناوارو ،آریناس و روندان ( )1320در پژوهشی به مطالعه رابطه بین محیط صادراتی ،فاصله روانشناختی ،انطباق آمیخته
بازاریابی ،جهت گیری بازار صادرات و عملکرد صادرات در شرکت های صادرکننده در اسپانیا پرداختند .نتایج مدل معادالت
ساختاری نشان داد که محیط بیرونی و فاصله روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر انطباق آمیخته بازاریابی دارند .جهت گیری
بازار صادرات و انطباق آمیخته بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی داشتند .عالوه بر این جهت گیری بازار صادرات
در ارتباط بین انطباق آمیخته بازاریابی و عملکرد صادراتی نقش تعدیل کننده دارد.
ویالر ،آلگری و پال-بابر ( )1320در پژوهشی به مطالعه نقش روشهای مدیریت دانش در صادرات در اسپانیا و ایتالیا پرداختند.
روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد .نمونه پژوهش  259شرکت صادرکننده
در صنعت سرامیک بودند .برای تجزیه و تحلیل دادههای از معادالت ساختاری با نرم افزار  LISRELاستفاده شد .نتایج نشان داد
که روش های مدیریت بر صادارت تأثیرگذار است .آدو-گیمفی و کورنیلسن ( )1320در پژوهشی به مطالعه عوامل مؤثر بر عملکرد
صادراتی پرداختند .روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد .نمونه پژوهش
 233شرکت صادرکننده ثبت شده در شورای ارتقای صادرات گانان بودند .برای تجزیه و تحلیل دادههای از معادالت ساختاری با
نرم افزار  LISRELاستفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که اندازه شرکت رابطه مثبتی با موانع درونی صادرات دارد .اندازه شرکت
و موانع درونی صادرات رابطه مثبتی با عملکرد صادراتی دارند .درجه بین المللی سازی بر عملکرد صادراتی تأثیر داشت.
رودریگوز ،ویس و مارتین ( )1320پژوهشی با هدف مطالعه تأثیر قابلیت های استراتژیک در عملکرد صادرات شرکتهای
مکزیکی انجام دادند .روش اجرای پژوهش توصیفی پیمایشی بود .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد 227 .شرکت
صادرکننده با صادرات باالی مکزیکی در پژوهش شرکت کردند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری با
نرمافزارهای  SMARTPLSو  Lisrelاستفاده شد .نتایج نشان داد که درگیری باالی شرکتهای مکزیکی برای انطباق از
طریق طراحی محصول ،مدیریت فناوری و روابط مشارکتی بر نوآوری و قابلیت های گسترش انطباق بازار تأثیرگذار است .جهت
گیری کارآفرینی بر انعطاف پذیری ،انتقال نوآوری و عملکرد صادراتی تأثیرگذار است.
تو و اسالن ،)1320( 2طی پژوهش با عنوان؛ موانع بازاریابی و عملکرد صادرات :روش مقوله بندی استراتژی در صنعت غذاهای
دریایی ویتنام ،انجام دادند .این مطالعه با هدف آزمون اثر ترکیبی از پنج موانع بازاریابی (محصول ،قیمت ،توزیع ،تدارکات ،و ترویج)
بر عملکرد صادرات شرکت های غذاهای دریایی ویتنام صورت گرفت .نتایج نشان میدهد که ،به جز مانع ارتقاء ،موانع محصول،
قیمت ،توزیع ،و تدارکات را تاثیر قابل توجه و منفی بر عملکرد صادرات داشتند .سیباندا 1و همکاران( ،)1320به مطالعه تفاوت میان
عملکرد صادراتی مناسب و ضعیف در کشورهای در حال توسعه و عوامل تاثیر گذار بر این تفاوت پرداختند .آنها عوامل تاثیر گذار
بر ایجاد تفاوت در عملکرد صادراتی را پیادهسازی استراتژی ،تجربه در تجارت بین المللی ،عوامل اقتصادی ،عوامل فرهنگی ،اندازه
شرکت ،گرایش استراتژیک ،آموزش و عوامل قانونی/سیاسی معرفی کردند .براساس تحقیقات و مدل های ارائه شده می توان مدل
مفهومی  2را تدوین نمود .همانطور که مشاهده میشود استراتژی تولید به عنوان متغیر مستقل ،عملکرد صادراتی به عنوان متغیر
وابسته و محیط بیرونی به عنوان متغیر تعدیلکننده در نظر گرفته شده است.
همچنین براساس مدل مفهومی ارائه شده فرضیات
تحقیق بصورت زیر قابل ارائه است:
 -2استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی صنعت
فلزات اساسی تأثیر دارد.
 -1محیط بیرونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
عملکرد صادرات صنعت فلزات اساسی نقش تعدیلکننده
دارد.

1 Tuu & Olsen
2 .Sibanda

00

 -5روش تحقیق
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی به شیوه پیمایشی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادالت ساختاری است؛
زیرا در این پژوهش ،روابط بین متغیرها از نوع پیمایشی همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شرکتهای فلزات اساسی در شهر
تهران هستند .با توجه به بررسیهای عمل آمده در صنعت فلزات اساسی در شهر تهران تعداد کلیه مدیران ،سرپرستان و
کارشناسان مرتبط با صادرات این شرکتها  116نفر هستند .با توجه به حجم جامعه آماری ،برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول
کوکران استفاده شد که  260نفر از مدیران ،سرپرستان و کارشناسان مرتبط با صادرات در صنعت فلزات اساسی در شهر تهران به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونهگیری تصادفی ساده خواهد بود .هت
سنجش متغیرهای تحقیق از یک پرسشنامه  01سئوالی که کلیه مولفه های تحقیق را نیز پوشش می دهد استفاده گردیده است.
برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمونهای توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد .در بخش توصیفی درصد ،میانگین و
انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمونهای همبستگی پیرسون و معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی ()PLS
استفاده خواهد شد .جهت تحلیل دادههای پژوهش از نرم افزارهای  SPSSو  SMARTPLSاستفاده خواهد شد.

 -6نتایج و یافتههای تحقیق
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در شکل  1مدل آزمون شده رابطه بین متغیرهای پژوهش نشان داده شده است .با توجه به این شکل استراتژی تولید تأثیر
مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد .محیط بیرونی تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد صادراتی دارد .عدد داخل دایره واریانس
تبیین شده متغیرها است .نقش تعدیل کننده محیط بیرونی بر رابطه هماهنگی استراتژی تولید و عملکرد صادراتی مثبت و معنی دار
می باشد .یعنی با افزایش نمره محیط بیرونی میزان تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی افزایش مییابد.

شکل  :2الگوی آزمون شده پژوهش

در شکل  0ضرایب تی برای مسیرهای پژوهش گزارش شده است .ضرایب تی باالی  ±2/76تا  ±1/51در سطح  3/35معنی
دار می باشند و ضرایب تی باالتر از  ±1/51در سطح  3/32معنی دار هستند .همچنین در جدول 2برآورد ضرایب و واریانس تبیین
شده متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
جدول  :1ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده

متغیرها

ضرایب مسیر

به روی عملکرد صادراتی از:
استراتژی تولید
استراتژی تولید * محیط بیرونی

**3/502
**3/101

واریانس تبیین شده
%00
*p<0.05, **p<0.01
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عالمت ستاره در بین متغیرهای پژوهش در جدول  2نشاندهنده نقش تعدیل کننده است .با توجه به جدول  00 ،2درصد
واریانس عملکرد صادراتی توسط مدل پژوهش تبیین میشود.

 -7بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش تبیین تأثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادارتی صنعت کاشی سرامیک با تأکید بر نقش تعدیلکننده محیط
بیرونی بوده است .روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .جامعه آماری
پژوهش شرکتهای فلزات اساسی در شهر تهران بودند که  260نفر از مدیران ،سرپرستان و کارشناسان مرتبط با صادرات در
صنعت فلزات اساسی در پژوهش شرکت کردند .ابزار اندازه گیری استفاده شده در این پژوهش شامل  0پرسشنامه بود)2 :استراتژی
تولید  )1محیط بیرونی  )0عملکرد صادراتی که از پرسشنامههای استاندارد شده قبلی انتخاب شده بودند .پایایی و روایی ابزارها با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،تحلیل تأییدی ،متوسط واریانس استخراج شده و بارهای عاملی متقاطع مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان از پایایی و روایی مورد قبول برای ابزارها داشت .تجزیه و تحلیل دادهها در دو
سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های توصیفی میانگین و انحراف معیار به تجزیه
و تحلیل داده ها پرداخته شد و در سطح استنباطی از همبستگی و روش معادالت ساختاری با نرم افزار  SMARTPLSاستفاده
گردید.
در فرضیه اول نتایج معادالت ساختاری نشان داد که ضریب تاثیر استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی مثبت و معنی دار است.
این یافته با نتایج پژوهشهای آبی و اسالتر ()2717؛ سینگه ( )1320همخوانی دارد .میلتنبرگ ( )1331اظهار کرده است شرکت-
هایی که استراتژی تولید را به کار میگیرند ،به احتمال زیاد سود بیشتری از فروش به دست میآورند .بنابر این کاهش موجودی،
افزایش بهرهبرداری از ظرفیتها ،افزایش بهرهبرداری از تجهیزات ،کاهش هزینههای تولید ،کنترل آماری فرآیندهای شرکت،
سیستم های کنترل فرآیند زمان واقعی ،به روز رسانی تجهیزات فرآیند ،ایجاد فرآیندهای جدید برای محصوالت جدید ،ایجاد
فرآیندهای جدید برای محصوالت قدیمی ،کاهش زمان تحویل ،توانایی تغییر اولویتهای مشاغل در کارگاه ،توانایی تغییر وظایف
دستگاهها در طبقه شغلی ،فراهم کردن تحویلهای سریع و تحقق تعهدات تحویل منجر به بهبود عملکرد صادراتی شرکت میشود.
بنابر این مدیران شرکتهای صادرکننده باید آگاه باشند که جهت کسب مزیت رقابتی در برابر رقبای خود باید استراتژی تولید در
شرکتهای آنان پیاده شود .شرکتهایی که قادر کنترل موجود کاالی خود هستند ،میتوانند هزینه و فضای ذخیره سازی را کاهش
دهند .همچنین شرکتهایی که تجهیزات خود را به طور مؤثر و کارآمد مدیریت میکنند میتوانند بهرهوری را افزایش داده و بر
ظرفیت تولید خود بیفزایند .شرکتهایی که میتوانند محصوالت خود را با پایینترین هزینه تولید کنند ،قادر خواهند بود که
محصوالت خود را با قیمت پایین تری به فروش برسانند و ضمن دستیابی به سهم بیشتری از بازار ،حجم فروش خود را افزایش
دهند .در نتیجه با دستیابی به سهم بیشتری از بازار و رشد فروش خود میتوانند به عملکرد صادراتی باالتری دست پیدا کنند .بنابر
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این توانایی شرکت در کاهش هزینهها ،دستیابی به انعطافپذیری باال ،اعتماد و کیفیت شکلی از فرآیند تولید است که شرکت را
قادر میسازد تا مزیت رقابتی خود را بر اساس استراتژی تولید افزایش دهد و در نتیجه عملکرد صادراتی خود را بهبود بخشد.
همچنین در فرضیه دوم نتایج معادالت ساختاری نشان داد که نقش تعدیل کننده محیط بیرونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و
عملکرد صادرات معنیدار میباشد .بنابر این محیط بیرونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و عملکرد صادرات صنعت فلزات اساسی
نقش تعدیلکننده دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای کیورشی و میان ()1321؛ پاورز و لویکا ()1323؛ ناوارو ،آرناس و روندان
( )1320وارد و همکاران ( )2776و سینگه ( )1320همخوانی دارد .بنابر این تمایل مشتریان به جستجوی محصوالت جدید ،حساس
بودن مشتریان نسبت به قیمت ،تقاضای محصوالت و خدمات از جانب مشتریان جدید و تفاوت نیازهای مشتریان جدید با مشتریان
کنونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و عملکرد صادراتی تأثیرگذار است .این یافته نشان میدهد که اتخاذ موفقیتآمیز استراتژی
تولید تا حد زیادی به قابلیتها و ظرفیتها ،آمادگی برای ایجاد تغییر و فرهنگ سازمانی بنگاه بستگی دارد .تطابق بین قابلیتهای
و ظرفیت های بنگاه و محیط بیرونی نقش تعیین کننده در موفقیت شرکت دارند .از اینرو ،بنگاههای کوچک و متوسط باید آن
دسته از استراتژیهای تولید را انتخاب کنند که متناسب با محیط بیرونی آنها باشد تا از عملکرد بهتری برخوردار باشند .محیط
بیرونی از طریق سه مؤلفه آشفتگی بازار ،آشفتگی تکنولوژی و شدت رقابت برای فعالیت های صادراتی دارای اهمیت ویژهای
هستند (کالکا و برتون .)1336 ،آشفتگی بازار بر اساس ناامنی در محیط بیرونی شرکتها را ملزم به تغییر راهبردهایشان در راستای
تغییر نیازهای مشتریان می کند (گاور ،وادوان و گاور .)1322 ،آشفتگی فناوری که صنایع با سطوح باالی آشفتگی فناوری گرایش
بیشتری به سوی راهبردهای عملیاتی و بازاریابی انطباقی نسبت به صنایع با وضعیت ثابت دارد (پاورز و لویکا .)1323 ،شدت رقابت
نیز از طریق افزایش رقابت در بین شرکتکنندگان در یک بازار منجر به تغییرات استراتژیک در شرکت میشود .براساس این نتایج
پیشنهادات کاربردی بصورت زیر قابل ارائه است:
 .2نتایج نشان داد که استراتژی تولید بر عملکرد صادراتی تأثیر مثبت و معنیدار دارد .بنابر این به مدیران شرکتهای
صادرکننده فلزات اساسی پیشنهاد میشود موجودی کاالی خود در شرکت را کنترل کنند ،در راستای افزایش بهرهبرداری از
ظرفیتها و تجهیزات شرکت تالش کنند ،راهکارهایی جهت کاهش هزینههای تولید و افزایش سهم بازار را اتخاذ کنند ،بر
فرآیندهای شرکت جهت تولید نظارت داشته باشند ،در راستای به روز رسانی تجهیزات ،ایجاد فرآیندهای جدید برای محصوالت
جدید ،ایجاد فرآیندهای جدید برای محصوالت قدیمی تالش کنند و راهکارهایی جهت بهبود کاهش زمان تحویل ،توانایی تغییر
اولویتهای مشاغل در کارگاه و فراهم کردن تحویلهای سریع و تحقق تعهدات اتخاذ کنند.
 .1نتایج نشان داد که محیط بیرونی بر ارتباط بین استراتژی تولید و عملکرد صادرات صنعت فلزات اساسی نقش تعدیلکننده
دارد .از اینرو ،بنگاههای کوچک و متوسط باید آن دسته از استراتژیهای تولید را انتخاب کنند که متناسب با محیط بیرونی آنها
باشد تا از عملکرد بهتری برخوردار باشند .این استراتژیها باید سه مؤلفه آشفتگی بازار ،آشفتگی تکنولوژی و شدت رقابت برای
فعالیت های صادراتی را مدنظر قرار دهند .آنها باید راهبردهایشان را در راستای تغییر نیازهای مشتریان تغییر دهند .مطابق با
پیشرفت های فناوری راهبردهای عملیاتی خود را تغییر دهند و خود را با تغییرات روز هماهنگ کنند و با توجه به شدت رقابت در
بازار استراتژیهای خود را جهت افزایش سهم بازار تغییر دهند .بنابر این شرکتها باید نسبت به شرایط بازار ،ماهیت و شدت رقابت
در آن آگاه باشند و از این طریق بتواند عملکرد مناسب را با توجه به شرایط بازار و سازمانی داشته باشند.
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همانطور که عنوان شد پژوهش حاضر در میان شرکتهای صادرکننده فلزات اساسی انجام گرفته است .پیشنهاد می شود
مدل ارائه شده در این تحقیق در شرکت های دیگر نیز به اجرا در آمده و نتایج مربوط به آن با نتایج این پژوهش مقایسه
شود.
رویکرد پژوهش حاضر رویکرد کمی بوده است پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده رویکرد پژوهش کیفی و یا تلفیقی از
رویکرد کیفی و کمی (روش آمیخته) در ارائه الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر عملکرد صادراتی در شرکتهای
صادرکننده فلزات اساسی استفاده شود.
محققان آینده میتوانند دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده فلزات اساسی را به مدل این پژوهش
اضافه کرده و مجدداً به آزمون مدل بپردازند.
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