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  چکیده
رقابتی امری ضروری در دستیابی به عملکرد موفق در عرصه تجارت مندی انطباق با پویایی محیط توان
رد صادراتی که بر عملک باشدیمپویا  یهاتیقابلشناسایی ابعاد این پژوهش،  هدف باشد.المللی میبین

 حلیل تمتاز رویکرد کیفی و روش  بدین منظور. گذارندیمصنعت شیرینی و شکالت تاثیر  یهابنگاه
بر پایه اطالعات حاصل از پایگاه داده اتحادیه تولیدکنندگان صنعت مذکور و استفاده شد. در این راستا 

 یهااهبنگمدیران از هشت نفر با  افتهیساختارنیمه از مصاحبه  با استفاده روش نمونه گیری مبتنی بر هدف
پویای  یهاتیابلق. اصلی شناسایی شدند یهاتیقابل شیرینی و شکالت استان تهران صنعت صادرکننده

از هوشمندی رقابتی، توسعه نوآورانه، رویکرد چابک، توسعه سریع محصول،  اندعبارتشناسایی شده 
درکننده صا یهابنگاه .استراتژیک، مدیریت دانش و بسط حوزه بازارها یریپذانعطافهوشمندی فناوری، 

ز کسب و استفاده ا، پویای مذکور قادر به حس و درک پویایی محیط رقابتی یهاتیقابلبرخوردار از 
    .باشندیمبه تهدیدهای محیطی  موقعبه ییگوپاسخشناسایی شده و  یهافرصت

 .  مجدد منابع یدهشکلپویا، عملکرد صادراتی، درک پویایی محیط،  یهاتیقابل کلیدی: هایواژه

 .  JEL: F1 ،F13 ،M1 ،M16 یبندطبقه
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  مقدمه
 تجارت جهانی، رقابت فشرده در بازارهای داخلی، همگرایی شرایط اقتصادی در سراسر روزافزونگسترش 

دنبال  هب هابنگاهوری اطالعات باعث شده است که بسیاری از او فن ونقلحملت در ارتباطات، جهان، پیشرف

و د ونیئل ;4244 ،1همکاران و )کاتزیکاسباشند  یالمللنیبتجاری خود در بازارهای  یهاتیفعالتوسعه 
 . (2442 ،2همکاران

 ش تجارتبا گستر .کندیمایجاد  هابنگاهرشد برای  یهافرصت یالمللنیب، مبادالت از دیدگاه اقتصاد خُرد

این امر  که دهندیمسطح تولید خود را افزایش  هابنگاه، و سطح دسترسی به بازارهای خارجی یالمللنیب
ت ورود به عرصه رقاب منظوربه .گرددیمسود بیشتر  یهانرخو دستیابی به  شدهتمامکاهش بهای  موجب

تراتژی اس هاآن نیترمهمکه یکی از  کنندیم متنوعی استفاده یهاروشاز  هابنگاه، یالمللنیبدر تجارت 

و به  کندیمایجاد  هابنگاهایجاد تنوع در محصوالت و بازارها را برای  یهافرصتصادرات . استصادرات 
که این موضوع  دهدیمرشد متفاوت در بازارهای گوناگون هدف را  یهانرخاز  یمندبهرهاجازه  هاآن

یادگیری  یهاتیموقع. از دیگر مزایای صادرات ایجاد دهدیمرا کاهش  وابستگی بنگاه به یک بازار خاص
   (.6199 ،3زینکوتا) باشدیمفعال در این امر  یهاسازمانوجود رقابت برای  واسطهبه

اصلی و پیشگام در توسعه اقتصادی کشورها هستند که با استمرار و  یهابخشصادرکننده از  یهابنگاه
رشد اقتصادی کشورها را ارتقا داده و در پی آن  توانندیم، خود و ایجاد نوآوری در صنایع یهاتیفعالرشد 

 . (1399و همکاران،  زاده)بساق شوندرا موجب  یوربهرهافزایش اشتغال و 
 یتوجهلقابکه سهم  باشدیمصنعت شیرینی و شکالت ایران جزو صنایع پیشرو و موفق در امر صادرات 

 یهابنگاه ،یالمللنیبکشور را به خود اختصاص داده است. در عرصه تجارت  یرنفتیغسالیانه صادرات  از آمار
 باشدیمدر حال تغییر و تحول  دائم طوربهصنعت شیرینی و شکالت با محیطی مواجه هستند که  صادرکننده

رده و از شناسایی ک یخوببه. پویایی محیط را ی با این تغییرات را داشته باشندسازگار باید توانایی هاآنو 
ه کنند ، مقابلباشندیمکه مانعی در راه دستیابی به اهداف  ییدهایتهدشوند و با  مندبهرهموجود  یهافرصت

توانمندی سازگاری با . گرددیممذکور  یهابنگاهگوناگون عملکرد صادراتی  که این امر موجب بهبود ابعاد
باید  هاآن. دارد صادرکننده صنعت شیرینی و شکالت یهابنگاهسزایی برای هپویایی محیط رقابتی اهمیت ب

، هاتیقابلاین  ازجمله. یایی محیط را برایشان فراهم آوردباشند که امکان انطباق با پو مندبهره ییهاتیقابلاز 
ونی و در یهاتیظرفو  هاییتوانا، مجدد منابع یدهشکل، ادغام و پویا است که توانایی ایجاد یهاتیقابل

 (. 2442، 0همکاران و تیس) بیرونی برای سازگاری با تغییرات محیطی را دارد
، منابع مانند مدیریت دانشمبتنی بر  یکردهایرواز مبانی سایر  یدرستبهپویا  یهاتیقابلویکرد ر

 جهت توسعه خود استفاده نموده کسب و کار و غیره در یندهایفرا، مهندسی مجدد رندهیادگی یهاسازمان
که  باشدیمیادگیری و منابع ناملموس بنگاه  یسازوکارهااز پویا برآمده  یهاتیقابل، ماهیت . در واقعاست

آن  جه بهکنند و توی بنگاه در بازار نقش موثری ایفا میهاتیفعالرقابتی پایدار و استمرار در ایجاد مزیت 
 .است میت، بسیار حائز اهکنندیمی تجارت المللنیب یی که در عرصههابنگاهدر افزایش سودآوری  هاتیقابل

منابعی  تا کندیممذکور کمک  صنعت یهابنگاهبه مدیران  پویا یهاتیقابل (.1392همکاران، ناصحی فر و )
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  .گردد صادراتیرد عملک نمایند که موجب بهبود ییهاتوانمندی در یگذارهیسرماکه در اختیار دارند را صرف 
شنی برای رو اندازچشم ددهندهینو یراستبه، مناسب صنعت شیرینی و شکالت ایرانبالقوه و  یهاتیرفظ

هه د و موفق صادرات صنعت مذکور طی دو جلوروبهمطالعه روند  .باشدیمتولید و توسعه صادرات  افزایش
 یهاامگ اندتوانسته، غم کشمکش با مشکالت متعددلیراست که ع ییهابنگاهوجود  دهندهنشان ،گذشته
تلف صادراتی مخ جایگاه و سهم مناسبی در بازارهای تنهانهشدن را با کامیابی طی کرده و  یالمللنیب فرایند

 .نددهیمخود ادامه  یالمللنیبارت تج یهاتیفعالهمچنان حفظ کرده و به  را هاآن، بلکه اندآورده به دست
 یاژهیو یهاتیقابلبرخاسته از  ییهابنگاه، توسعه و رشد چنان هاتیموفقاز  یتوجهقابلبخش ، بدون شک

.  باشندیم و کارها دارا کسبعملیاتی معمول و عادی است که بسیاری از  یهاتیقابلاست که متفاوت از 
 ودمند و کاهشس یهافرصتشدن صنعت شیرینی و شکالت ایران با هدف دستیابی به  یالمللنیبضرورت 

ه تاثیر ک ییهاتیقابلبه شناسایی  آن نیاز تبعبهداخل کشور و  یهارقابتناشی از  یهاچالشو  مصائب
به  شد که نسبت یازهیانگ ان، برای پژوهشگرلکرد بنگاه در عرصه صادرات دارندبر افزایش عم حداکثری

با توجه . پویای ضروری و الزم برای ارتقا عملکرد صادراتی اقدام نماید یهاتیقابلمتغیرهای  کاوش درباره
 ازارهایصادرکننده در ب یهابنگاهپویا بر عملکرد  یهاتیقابلبه اهمیت و نقش استراتژیکی که رویکرد 

که بر  ویاپ یهاتیقابلشناسایی ابعاد  الگویی است در جهت ارائهاصلی این پژوهش  هدف، دارد یالمللنیب
 هدفو  . مسئله پژوهشگذاردیمصادرکننده صنعت شیرینی و شکالت تاثیر  یهابنگاهعملکرد صادراتی 

 یهانگاهبپویا که بر عملکرد  یهاتیقابلابعاد  از عبارت استمنشا طرح سوال اصلی شده است که  الذکرفوق
  ؟ندامکد، گذارندیمتاثیر  صادراتی صنعت شیرینی و شکالت در بازارهای صادرکننده

 مبانی نظری پژوهش 

 ا  پوی یهاتیقابل

 ت دف تبیین چگونگی دستیابی به مزیمکمل رویکرد منبع محور با ه عنوانه های پویا بویکرد قابلیتر
 ردای این رویکمبنا و اصول پایه .وجود آمدهها در دهه آخر قرن بیستم برقابتی بنگاه یهاطیمح در رقابتی

، لیمستحکم و اص یهایتوانمند، کلیدی  یهایستگیشا، های سازمانی برگرفته از پژوهش بر روی رویه
احتماالً اولین مقاله منتشره شده توسط تیس و همکارانش در  (.2414 ،1د )بارتوباشنیم جذب ظرفیتو 

 ویا راپ یهاتیقابلمفهوم  صراحتبهدانست که  یاگرفتهنخستین پژوهش انجام  توانیمرا  1994سال 
 و معتقد بودند که صرفاً دانستندیممنبع محور  از رویکرد تریغندیدگاه جدید خود را  هاآن. بیان نموده است

 باشد بلکه مکانیسم یادگیری و تواندینم برای بنگاه یتیاهم با، موضوع از منابع یامجموعهمالکیت 
سازمانی حائز  یندهایو مدیریت فرا یدهجدید در کنار قدرت جهت یهایها و توانمندمهارت یآورجمع

ه ها بیان نمودند کشد. آن منتشر 1990 رسمی در سال طورن اندیشمندان به. عقاید ایباشدیماهمیت 
 و یریپذانعطاف که دارای ییهابنگاهکه دالیل و چگونگی موفقیت  باشدینمویکرد منبع محور قادر ر

تغییرات  ماهیت توجه به، (1990) 2پیزانو تیس و غییرات محیطی هستند را تشریح کند.سریع به ت یدهپاسخ
، هامهارت مجدد یکربندیپ، ادغام و ویژه انطباق طوربهمحیط خارجی و نقش مدیریت استراتژیک را که 

بسیار مهم  محیطی سریعبه تغییرات  ییگوپاسخ، در دهدیمقرار  مدنظرسازمانی را  یهایستگیشامنابع و 
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بود  ییهابنگاهشکست  مطالعه در مورد عللن برگرفته از استدالل تیس و همکارا (.2414بارتو،  ) دانندیم
  (.2442 ،1مکارانه هارلد و) نبودند با تغییرات محیطی  که قادر به انطباق و سازگاری

با  ییراگهمدستیابی به  منظوربهبنگاه  یهایستگیشاتجدید و بازسـازی  یهایتوانمند، به اژه پویاو
 سرعتهبماهیت رقابت و وضعیت بازارهای آینده با توجه  ینیبشیپ. محیط کسب و کار اشاره دارد تغییرات
 ،، بر نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در انطباق مناسبهاتیقابل. واژه هستورانه امری دشوار افن تغییرات

 هدف باعملیاتی داخلی و خارجی سازمان  یهایستگیشا، منابع و هامهارتو بازسـازی  یسازکپارچهی
 تنهانهپویا  یهاتیقابل (.2442 تیس و همکاران،) با تغییرات محیطی تاکید دارد ییراستاهم تجانس و

 آیزنهارت و .(2442 ،2همکاران هلفات و) اندشده فیتعرنیز  هاهیروو  ندهایفرابلکه  هاتیقابل عنوانبه
. در کنندقابل شناسایی و ویژه تعریف می یندهایفراای از مجموعه پویا را یهاتیقابل، (2444) 3مارتین
ه بکنند که حاصل تجربیات تعریف می پویا را الگوهای پایدار یهاتیقابل، (2442) 0وینتر که زوال و حالی
پویا  یهاتیقابلدارند که ، اظهار می(2442) 1همکاران سیلو و .باشندجمعی می یهاتیفعالآمده از  دست

دانش را مورد  مجدد یکربندیپدانش و  ادغام، طور ویژه خلقه ب هاآن .مبتنی بر دانش هستند یندهایفرا
وسعه یا ، ت(، قابلیت بنگاه به منظور خلق2411) 6همکاران . در تعریفی دیگر سالونکه ودهندتوجه قرار می

 یهاتیقابلرا  یاثربخشسازمانی جهت بهبود معمول  یهاهیروو  هایتوانمند، اصالح هدفمند منابع دانش
 . اندپویا توصیف کرده

ایانگر معمولی نم یهاتیقابل. وجود دارد ییهاتفاوتمعمولی بنگاه  یهاتیقابلپویا و  یهاتیقابلین ب
امین اقدام به تهای موجود و شیوه هاهیروعملیاتی است که علیرغم اینکه بر پایه بهترین  یهایتوانمند

دارند ن ولی توانایی سازگاری با تغییرات و انطباق محصوالت با نیازهای آتی بازار را کنندنیازهای بازار می
رقبا  توسط معمولی یهاتیقابلدارد که ( اظهار می2412، تیس )این رابطه. در (2412، 2همکاران )دنگ و

 لندمدتب رقابتی هایقادر به خلق و حمایت از مزیت هاآنهمین دلیل ، . بهی هستندالگوبردارقابل تقلید و 
ی و دهند تا با ایجاد هماهنگها این امکان را میی پویا اساساً به بنگاههاتیقابلاما . باشندبرای بنگاه نمی

ی بازار هافرصتمندی از ی موجود برای شناخت و درک بهتر و بهرههایتوانمندی مجدد منابع و دهشکل
معمولی  یهاتیقابل توانایی ایجاد تغییر گسترده در پویا یهاتیقابل .با تغییرات سریع محیطی سازگار شوند

 و نتواند منجر به تغییر در عملکرد گردد )الکسونبنگاه را دارند و این تغییرات در نهایت میو پایگاه منابع 
  (.2412 ،2پلتونیمی

پویا به طور اجمالی قابلیت  یهاتیقابلدارند که مولفه های اصلی رویکرد ر می، اظها(2412) 9اچ هان و
. قابلیت باشندیمجدد م یکربندیپ، قابلیت هماهنگی و یکپارچه سازی و قابلیت گری، قابلیت یادگیری حس
الت ، شناخت تحو، درک سلیقه و ترجیحات مشتریانهافرصت هیپاال، گری به عنوان توانایی رصد حس

مذکور  از قابلیتشود. مدیرانی که برخوردار تعریف میبازارها و صنایع مرتبط و مواجه شدن با اقدامات رقبا 
 و نه تنها رشد بنگاه را تضمینتجاری را به موقع شناسایی و درک کنند  یهافرصتتوانند ، میهستند
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پس از شناخت و درک . (2413 ،1دهند )بوگودیستوفبنگاه را افزایش می یریپذرقابتکنند بلکه قدرت می
برخوردار  ییهافرصتو ارزیابی چنان  یدهشکلبرای  ییهاتیقابلها باید از ، مدیران بنگاهدر بازار هافرصت
ار جدید کن و همچنین ایجاد مدل های کسب و کاالها یا خدمات نویکه مرتبط با خلق  ییهاتیقابل. باشند

 .  (2442آورد ) تیس ، ده با نتایج ارزشمند را فراهم میشناخته ش یهافرصت استفاده ازاست که امکان 
ی نوین برا یهاروشنظیر تجمیع دانش و ابداع  ییهاتیفعالمجدد مشتمل بر  یدهشکل یهاتیابلق

ع و مجدد مناب یکربندیپمحیطی و  یدهایتهدسازی منابع بنگاه از طریق مدیریت و یکپارچه یآورجمع
ت ببنگاه در عرصه رقا یریپذانعطافو عدم  ایستایی، موانع اصلی و بازدارنده که باعث ساختار سازمانی

 .  (2424، 2همکاران دهند )علی وکاهش می یتوجه قابلگردند را تا حد می

    ادراتص
 خدمات میان کشورهای جهان.ها و از داد و ستد کاالاست  یا تجارت خارجی عبارت المللنیبازرگانی ب

تمایل داشته و در این رهگذر افزون بر تامین نیازها و دستیابی  یمرزبروندیرباز به انجام مبادالت  از هاملت
یز سرعت را ن اروند توسعه اقتصادی کشوره، سایر نقاط جهان تولید و عرضه شدهخدماتی که در  به کاالها و

 یشورهاکبازرگانی در  یهاتیفعال را ازبخشی از حجم فروش و منفعت خود  هابنگاهبسیاری از . انددهیبخش
 تجاری کافی در یهافرصتو عدم لید ناخالص ملی، افزایش مالیات کاهش تو .آورندیم به دستدیگر 

، انگیزه و مناسب تجاری در بازارهای خارجی یهافرصت و هاتیموقعوجود  بازارهای داخلی و همچنین
 بازارهای .(1399، )حقیقی باشندیم المللنیبفعالیت در عرصه بازرگانی  به هابنگاهعامل اصلی گرایش 

 فراهم هابنگاهرا برای  یترمناسب یگذارهیسرما ، منافع بیشتر و بازدهخارجی امکان افزایش حجم تولید
  (.1399 ،روستا و همکاران) فرصتی برای رشد و توسعه است المللنیبازرگانی بو  کندیم

 اقتصاد و نبض گرددیمنبع تامین درآمد ارزی برای کشورها محسوب م نیتردور کاالها و خدمات مهم
 مختلفی را جهت ورود به فرایند یهایها استراتژبنگاه. (1323، ده یادگاری)پویای جهان را در دست دارد 

که  باشدیها، صادرات مآن نیتر. یکی از مهمبرندیسازی و دستیابی به بازارهای خارجی بکار م یالمللنیب
رویکردی معمول و اساسی ، سازمانی کم حجم منابع، ریسک پایین و تعهد نیترکم یریکارگبا توجه به به

 مگام با رشد اقتصاده. (2449 ،3لشبنآ وصدیق )هست  یالمللنیها جهت نفوذ در بازارهای ببرای بنگاه
 یوررهبهی با هدف افزایش المللنیبورود به تجارت  منظوربهشیوه  نیترجیرا عنوانبهجهانی، صادرات 

تیابی برای دس هابنگاه. گرددیمو ضروری محسوب  ی محوریتتجار ، فعالیتید و رشد اقتصاد کشورهاولت
ول تمام شده و حص یهانهیهز، کاهش منابع کمیاب، افزایش درآمد، کسب بیشتری از بازارها یهابخشبه 

وروزی و )ن دهندیمسازی قرار  یالمللنیبفرایند استراتژی اصلی در  عنوانبه، صادرات را مزایای رقابتی
 . (1392، همکاران

 عملکرد صادراتی 

. عملکرد صادراتی مناسب اهمیت هستدر امر صادرات  هابنگاهحد موفقیت  گرنشانعملکرد صادراتی 
، زیرا اطمینان از بقا و ماندگاری بلند مدت در بازارهای صادراتی را موجب کنندگان داردبرای صادر یاژهیو

                                                                                                                             
1. Bogodistov.  
2. Ali et al.  

3. Sedigh & Alashban.  
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 .ستا یالمللنیبعملکرد صادرات حاصل فعالیت تجاری بنگاه در بازار (. 2411، 1همکاران زهیر و) گرددیم
 بازرگانی بنگاه در یک حوزه یهاتیقابلع و کار بردن منابه در ب خاص، عملکرد صادرات یک رفتار در واقع

                                         .(2241 ،2همکاران هاندیانی و) باشدیمطی مقطع زمانی مشخص  یالمللنیب
بر عملکرد صادرات را در چهار  رگذاریتأثانجام شده طی چهار دهه گذشته در زمینه عوامل  یهاپژوهش

مدیریتی  یهانگرش، ادراکات و مدیریت یهایژگیو، بنگاه یهایژگیو. کرد یبنددسته توانیماصلی  گروه
( 2414) 0لی توسط ژو و ی کهپژوهش یهاافتهیبر اساس  .(4102 ،3بلسکا اسپاسووا)استراتژی صادرات  و

توسعه صادرات، تعهد صادراتی مدیران و  یگذاراستیس، فیزیکی بنگاه یهامشخصه ،انجام شده است
 بر، (1992) 1همکاران زو و .باشندیمعوامل بر عملکرد صادراتی  ، موثرترینحمایتی دولتی یهااستیس

ارزیابی عملکرد صادراتی  برای صورت گرفته مدلی کلی و جامع یهاپژوهشاساس مطالعه گسترده نظری 
ارزیابی  صلی برایسنجه ا است و از سه پیشین یهادگاهیدمدل حاصل ادغام  .ارائه دادند 6نام اکسپرفه ب

 :   (2412 ،2والیسر )دسکوتز و باشندیمدارای ابعادی به شرح ذیل  هرکدامکه  کندیماستفاده 

 اندبارتع . ابعاد این سنجههسترویکردی بسیار متداول برای ارزیابی عملکرد صادرات بنگاه  :ملکرد مالیع

 . ، رشد فروش صادراتی و کثرت صادراتسود حاصل از صادرات، فروش صادراتیاز 
 ر. در امباشدیممهم برای مفهوم سازی عملکرد صادرات  یهاسنجهیکی دیگر از  :ملکرد استراتژیکع

به  ، دستیابیر اساس این دیدگاهند. بدارای اهداف استراتژیک همانند اهداف مالی هست هابنگاه، صادرات
استراتژیک  و تحکیم موقعیت ، افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتاستراتژیک نظیر بهبود رقابت هدافا

 . دباشنیم هابنگاهاز عملکرد صادراتی  یریناپذییجداابعاد 
 راتداشتن تمایل مثبت نسبت به صادمنطق این سنجه بر این اساس است که  :(بینشی)ملکرد ادراکی ع
بر پایه  . مطالعاتی کهگر موفقیت در صادرات باشدنشان تواندیم، صادراتی یهاتیفعالرضایت مدیران از  و

 ،مستقیم عملکرد صادراتی بنگاه را با ابعادی چون موفقیت صادراتی طوربه، شوندیمدیدگاه انجام  این
ن همچنی .دهندیمدر امر صادرات و برآورده شدن انتظارات مورد ارزیابی قرار  یگذارهیسرما رضایت از

 صادرات، تمایل به صادرات وغییرات نگرش بنگاه به امر تحت عنوان ت میرمستقیغ طوربه توانندیم هاآن
 . گرایش نسبت به غلبه بر موانع صادراتی، عملکرد صادرات را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند

   شناسی پژوهشوشر

 .است یاتوسعهکاربردی از نوع  یهاپژوهشبر مبنای هدف در زمره  یبندطبقهژوهش حاضر از دیدگاه پ

پژوهش ، هادادهگردآوری  برحسب یبنددستهاز نظر . باشدیماز نوع نتیجه گرا ، اساس گرایش پژوهشبرو 
در برگیرنده  رویکرد کیفی .باشدیمکیفی  رویکرد پژوهش .توصیفی پیمایشی با روش مقطعی استاز نوع 
ری، آوگرد رویکرد شامل این. است افتهیساختارنیمه  یهادادهآوری گرد یندهایفرآو  کوچک ییهانمونه

 اعداد صورتبهبیان  قابل کمی پذیر و یا به عبارتی یداریمعن طوربهاست که  ییهادادهو تفسیر  تحلیل
 ایروش کتابخانه .اندشدهی گردآورو میدانی  یاکتابخانهاین پژوهش اطالعات به دو صورت  در. باشندینم

                                                                                                                             
1. Zehir et al.  
2. Handiani et al.  
3. Beleska-Spasova.  
4. Zhou & Li.  

5. Zou et al.  
6. EXPERF.  
7. Descotes & Walliser.  



  7ــــــــــــ ی پویای موثر بر عملکرد صادراتی  هاتیقابلشناسایی 

 روش صورت گرفته است و، ، ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شدهبررسی جامع مبانی نظری براساس
 ینی وفعال در صادرات محصوالت شیربا مدیران  افتهیساختاراستفاده از ابزار مصاحبه نیمه  بر پایه میدانی

 کارشناسان جامعه آماری این پژوهش .هستندتجربه کافی در حوزه شغلی خود  که دارای دانش و شکالت
  .است استان تهران در امر صادرات صنعت شیرینی و شکالت های فعالصادرات بنگاهو مدیران  ارشد

  هاافتهیو  هادادهتحلیل 
 ئلهمس نظر و. انتخاب روش مناسب بستگی به پدیده مورد استمختلف  یهاروشژوهش کیفی دارای پ

 فادهاست برای پاسخ به سوال پژوهش (مضمون)پژوهش حاضر از روش کیفی تحلیل تم. در تحقیق دارد
 ه نیمهابزار مصاحب از و شدانجام و گلوله برفی  )مبتنی بر هدف( نظری یهاروش بهگیری نمونه .است شده

 نیمحصوالت شیری ولیدکنندگانتمدیران/کارشناسان ارشد نفر  شته از هادادهگردآوری برای  افتهیساختار
ات فعال ردر امر صادو بیش از سه سال  طور مستقیم و مستمربه های آنهابنگاه و شکالت استان تهران که

ه پیدا عدم ایجاد بینش جدید ادام ییعن ها تا دستیابی به نقطه اشباعمصاحبهاستفاده شده است.  هستند،
 .   کرد

  مشخصات مشارکت کنندگان در گردآوری داده های پژوهش (:1جدول)

 تحصیالت سمت مصاحبه شونده تعداد مقاصد صادراتی سابقه صادراتی بنگاه ردیف
 کارشناسی ارشد مدیر صادرات کشور 11بیش از  سال 11بیش از  1
 کارشناسی ارشد کارشناس ارشد بازرگانی 3 6 2
 کارشناسی ارشد مدیر صادرات 10 14 3
 کارشناس ارشد کارشناس ارشد بازرگانی خارجی 0 1 0
 دکتری کارشناس ارشد صادرات کشور 11بیش از  سال 11بیش از  1
 کارشناسی ارشد قائم مقام مدیرعامل 14 سال 11بیش از  6
 کارشناسی ارشد مدیر صادرات کشور 11بیش از  سال 11بیش از  2
 دکتری مدیر صادرات 2 12 2

 انرگپژوهشده و برداشت فرد مصاحبه شون یهاپاسخاز  یادهیچک، پس از هر مصاحبه روایی تحقق منظوربه
صاحبه شونده درخواست شد برای وی ارسال شد و از م هادادهصحیح  ثبت و تحلیل منظوربه از اظهارات
، هادادهگردآوری  نتایجبرای اطمینان از پایایی . را تایید یا در صورت نیاز اصالح نماید گفته شده که مطالب

 منظورهب ندهایفرا کلیه .قرار گرفتند دقیق مورد بازبینی هایکدگذار، هادادهتحلیل  پس از انجام مراحل
 اساتید محترمدو تن از پژوهش تحت راهنمایی و نظارت  هدف بااز انجام صحیح و متناسب  اطمینان

 (مضمون)کیفی از روش تحلیل تم  یهادادهبرای تحلیل  شده است. انجام دانشگاه تهرانمدیریت دانشکده 
 که اطالعات اندکی در مورد کندیمضرورت پیدا  تحلیل تماتیک زمانی یریکارگبه. استفاده شده است

 بهکه انجام شده فقدان یک چارچوب نظری  یهاپژوهشپدیده مورد مطالعه وجود دارد و یا در مطالعات و 
 ،داخل کشور یهاپژوهشجامع پیشینه  . در بررسیمشهود باشد به پردازدجامع به تبیین موضوع  یصورت

 با توجه ،واقع در. اندنکرده برخورد موردنظربه الگو یا مدل مفهومی خاصی در مقوله پژوهش  انپژوهشگر
 ادبیات پژوهشی ایران وجودر د پویا بر عملکرد صادرات یهاتیقابل ری ابعادتاثیرگذااز اخت اندکی که شن

 مورد تحلیل کبراون و کالر در پژوهش بر پایه رویکرد کنندهمشارکت، عقاید و تجربیات افراد دارد، دانش
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 چندین مرتبه مورد بازخوانی قرار گرفت هامصاحبه، متن هادادهآشنایی با  هدفبا در مرحله اول  .قرار گرفت
 . مرحلهمفاهیم صورت پذیرفت کاوش هدف باعبارات کوتاه  صورتبهدارای اهمیت  یهابخشو نگارش 

 . با توجه بهج مفاهیم از متون نگارش شده داشتکدهای اولیه به معنای استخرا اختصاص به ایجاد دوم
 بندیدر سه مبحث اصلی طبقه یکدگذار، مصاحبه یاهو بر اساس سوال پویا یهاتیقابلمفهوم رویکرد 

 مفهوم اولیه شامل پنج و یسو  کصدیمشابه و غیر مرتبط مجموعاً  پس از حذف مفاهیم تینها در .شد
 تصاحب و استفاده" کد در مبحث پنج و چهل، "محیط رقابت حس و درک پویایی" کد در مبحث شصت

 مرحله در .آمد دستبه "دهایتهدمجدد منابع برای پاسخ به  یدهشکل" و سی کد در مبحث "هافرصت از
 بررسی اولیه هر یک از مباحث را مورد یکدها ،دوم در گام ذکرشدهبندی بر پایه دسته انپژوهشگر، سوم

 ده تم رحتم فرعی به ش وچهارستیب مجموع در ،ندیافت هاآنین و بر مبنای ارتباطاتی که ب نددقیق قرار داد
 و "هافرصت استفاده ازتصاحب و " مبحث ، هشت تم در"رقابتیس و درک پویایی محیط ح"ث در مبح

 امپس از انج .استخراج گردید "اهتهدید مجدد منابع برای پاسخ به یدهشکل" شش تم فرعی در مبحث
کل  در ،ترجامع معنایی فرعی در دامنه یهاتم، در گام چهارم پس از واکاوی و تجمیع الذکرفوقمراحل 

اصالح  و شده انجام یهایکدگذار بازنگری عمیقپس از  .آمد دستبهذیل جداول هشت تم اصلی به شرح 
ا باصلی  یهاتم، پنجم گام . دریافتنددست  هاتمبه توصیف قابل قبولی از شبکه  انپژوهشگر، موارد الزم

  گردند.تحلیل میو  ، تعریفکندیت آنچه هر تم در مورد آن بحث میشناخت ماه هدف

   صادراتیپویایی محیط رقابتی بازارهای  درکحلیل متغیر حس و ت

  .ستا و توسعه نوآورانه یهوشمندی رقابت یمشتمل بر دو تم اصل "طیمح ییایحس و درک پو" تغیرم

   "محیط پویایی دركحس و "اصلی  یهاتم(: 2ول )جد

 تم اصلی تم فرعی ردیف

  گردآوری مستمر اطالعات 1

 هوشمندی رقابتی

 رصد مستمر 2

 کنندگانعیتوزکسب اطالعات از  3

 درک تحوالت 0

 ی پیشرفتههایفناورشناسایی  1

 ارتباط مستمر با مشتریان 6

 شناسایی ترجیحات 2

 شناسایی مشتریان احتمالی 2

  پژوهش و توسعه 9
 توسعه نوآورانه

  ایده پژوهی 14

ع به راج ال اطالعات از محیط خارجی سازمان، تجزیه و تحلیل و انتقرقابتی توانمندی گردآوری هوشمندی
(. 2411 ،1یا)یول باشدیم، صنعت و الگوی رفتاری آینده محیط و بازار کنندگاننیمات، مشتریان ،محیط، رقبا

 : از اندعبارتهوشمندی رقابتی  یبندطبقه

                                                                                                                             
1. Yulia.  
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 یهاتیاولوا و ، تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات در مورد نیازهتوانمندی گردآوری وشمندی بازار:ه
 حال و ، تحوالت مهم و اساسی در حوزه بازاریابی و توزیع و روندهایمختلف بازار یهابخش، مشتریان

 . (2449، 1سنتی ها )راچ وبازارآینده 
 ،جدید ، محصوالتتغییرات ساختاری رقبا مندنظامبررسی و ارزیابی مستمر و  :وشمندی مربوط به رقباه

 . (1391 رقبا )نظرپوری و همکاران، رقابتی یهایاستراتژبه صنعت و سیر تکاملی  واردانتازه
، یعلم یهاگاهیپا ری از منابع گوناگون نظیرروز در حوزه فناوهگردآوری اطالعات ب :ورانهاوشمندی فنه

  (.1396 ،رنجبر و همکاران) و توسعه استپژوهش  یواحدها صنعتی و  یندهایفرا، کاربردی یهاپژوهش

ناوری در ف یگذارهیسرماپژوهش و توسعه نقش حائز اهمیتی در روند نوآوری دارد و اساساً  :توسعه نوآورانه
 به هک ییهابنگاه. گرددیم، فرایندها و خدمات که تبدیل به محصوالت جدید است آینده یهاتیقابلو 

 تروفقم هابنگاهدر امر رقابت از دیگر  یتوجهقابل طوربه، دهندیمتوسعه اهمیت  ویژه به پژوهش و صورت
 نقش محوری  ، توسعه و نوآوریالت جدید پژوهشفرایند توسعه محصو در .(2424 ،2آمونگو) کنندیمعمل 
زاویدنا و ) باشدیمعملکرد بنگاه  یهاشاخصپویایی برای  . توسعه نوآورانه پایه و اساسکندیمایفا 

 (.  2419، 3همکاران

 ا  هیافتهلیل تح
پیشرفته  یهاروش، شناسایی نوآوری یندهایفرا همچون شناسایی ییهایتوانمنداز  مندبهره یهابنگاه
که  شیرینی و شکالت قادر خواهند بود صنعت فناوری یدادهایروساختاری و  یهاشرفتیپ، آگاهی از تولید

که رشد فناوری  ییهابنگاه. استفاده کنند و بهتر ترعیسرشناسایی شده در قیاس با دیگر رقبا  یهافرصتاز 
نیز در  مانعی ، بلکهگرددیممخاطره  در بازارها دچار هاآنموقعیت فعلی رقابتی  تنهانه کنندینمرا درک 

گذاشتن  مستمر تحلیلی بازارهای صادراتی و به اشتراک یهاگزارشارائه  .کنندیمبرابر پیشرفت خود ایجاد 
خالقانه از جانب  یهاطرحو  هادهیابرای مدیرانی که پذیرای جذب  بنگاه یواحدهاآن اطالعات در سطح 

 یهاارکراهپژوهی  مند از قابلیت ایدهبهره یهابنگاهکه  آوردیم، این امکان را فراهم باشندیم کارکنان
مشارکت در ارائه  داشتن روحیهکنند. همچنین  محیطی دریافت یدهایتهدمناسبی را برای پاسخ به 

. دردگیشناسایی شده م یهاموقع فرصتکارا منجر به درک تحوالت و تصاحب به یهادهیاو  دهاپیشنها
که  ییهاگاهاز بن بسیاری ،کندیطی م یالمللنیصنعت شیرینی و شکالت روند رو به رشدی را در سطح ب

 دیوناند، پیشرفت خود را مشده یالمللنیاز بازارهای ب یتوجهبه توسعه سریع و تصاحب سهم قابل موفق
و مشاوره با پژوهشگران تحقیق و توسعه  ها با جذب افراد ممتاز در واحد . آندانندیپژوهش م وجه به امرت

ساز در زنجیره ارزش را دارند. از محیط سازمان، سعی در شناسایی نقاط مشکل خارج پژوهشیو واحدهای 
رصت ف تواندیه مک است یامقوله هاآنمشتریان و تغییرات در سالیق و ذائقه  یهاخواسته درک و شناسایی
ت بخش پژوهش اهمی که به یدکنندگانیتول، واقع در. شکالت تلقی گردد کننده شیرینی وبرای بنگاه صادر

 قبااز دیگر ر تر، چابککنندیتلقی م ینگرندهیزمینه را نوعی آ آن مستمر در یگذارهیسرماو  دهندیم
شناخت  .تاثیر مثبتی خواهد داشت هاآنعملکرد صادراتی  بر ارتقا تبعبهرا تصاحب کرده که  هافرصت

 هایتفرص شناسایی تنها امکاننهدر حال پیدایش  یهاانیجرتحوالت ساختاری بازارهای صادراتی و درک 
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، عالوه بر موارد مذکور  .سازدیممحیطی ایمن  یدهایتهدمعرض از بلکه بنگاه را  آوردیمجدید را فراهم 
 دهدیممشتریان را  جدید یهاگروهو  هابخشامکان شناسایی  هابنگاهقابلیت شناسایی مشتریان احتمالی به 

 .  گرددصادراتی میه بازار و افزایش عملکرد که این امر باعث توسع
و  اهخواسته، شناسایی درست سالیق و تغییرات انتخاب محصول یهاتیاولورک و دانستن چرایی د

 وقعیتمنجر به حفظ م هاآن موقعبهاز جمله مواردی است که آگاهی و فهم  کنندگانمصرف ترجیحات
  قابلیت شناسایی ترجیحات د.گردیمبا رقبای دیگر  در قیاس  به مزیت رقابتی  و حتی دستیابی رقابتی 

صادرات  فعال در امر یهابنگاهرا برای  هافرصتآوردن  به دستامکان  الذکرفوقحاوی ابعاد  مشتریان

هنگام ه درک ب . حس ومعناداری بر عملکرد صادراتی داردمتغیر درک تحوالت تاثیرگذاری  .کندیممهیا 
نوین  یدادهایرونوظهور و  یروندها، شناسایی رقابتی و تحوالت فضای کسب و کار محیط یهایدگرگون

تهدیدها  و هافرصتکه  دهدیمصادرکننده شیرینی و شکالت این امکان را  یهابنگاهبازارهای صادراتی به 
 موقعبه وجدید اقدام نموده و واکنش مناسب  یهاتیموقعپیش از رقبا شناسایی کنند و در جهت کسب  را

 گوناگون و رصد مستمر بازارهایبع گردآوری مستمر اطالعات از منا. محیطی داشته باشند یهاسکیربه 
 یهانگاهب، . در حقیقتباشدیمبر پایش رقبا  هاآن محوریکه تمرکز هستند  ییهاتیقابلصادراتی  هدف

 در بازارهای هاآن، سیر تکامل عملیاتی رقبا یهایتوانمندو  هاتیفعالارزیابی  صادرکننده که امکان
 الت محیطی و تغییرات در استراتژینشان دادن به تحوو واکنش  ییگوپاسخصادراتی، شناخت نحوه 

 .کنندیم، بهتر و کاراتر عمل رقبا هستند هاآنکه منشا  ییدهایتهد، نسبت به دفع رقیب را دارند یهابنگاه
اعث مشتریان ب یانتقادهاو  شنهادهایپنگرش مثبت نسبت به پذیرش  وارتباط مستمر با مشتریان قابلیت 

ص و مشکالتی ینقا ، توجه مدیران به. همچنینگرددیمبنگاه  مناسبی برای یهافرصتدرک و شناسایی 
در بازارهای صادراتی وجود دارد و از  هاآنعرضه و توزیع  که در کاالهای تولیدی یا نحوه کندیمجلب 

  . گرددیمجانب مشتریان به بنگاه گوشزد 
، یراستبهتهدید برای موقعیت رقابتی بنگاه باشد .  تواندیماست که عدم توجه به آن موارد  الزم به ذکر

ا یمدیریت ارتباط با مشتری قابلیت ارتباط مستمر با مشتریان از طریق واحد  صادرکنندگانی که از
صادراتی را بهبود  یرمالیغ خصوصبهمالی و  ، عملکردباشندیمبرخوردار  یادوره یهاینظرسنج

گردآوری مستمر اطالعات از عوامل و شبکه توزیع و حفظ روابط مناسب با تجار عمده فروش  د.بخشنیم
پیش از ایجاد مشکل  محیطی و درک تهدیدها یهافرصتکه به شناسایی سریع و کارآمد  استتوانمندی 

لی و به مقوله تجارت داخ کنندگانعیتوز یاحرفه، تجارب و دیدگاه مثال طوربه .کندیمبرای بنگاه کمک 
اطالعات  ، سبب کسبشکالت کشور مورد نظر حضور دارند که در بازار شیرینی و ییهابنگاهاز  هاآنشناخت 

و تحوالت  یدادهایرو، ا، میزان عرضه و تقاضدرباره نحوه فعالیت رقبا ایرانی مفیدی برای صادرکنندگان
 . گرددیممحیطی 

 

  "هافرصتتصاحب و استفاده از "حلیل متغیر ت

، توسعه سریع محصول و شامل سه تم اصلی رویکرد چابک "اهفرصتاحب و استفاده از تص" تغیرم
 . باشدیمفناوری  هوشمندی
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  "هافرصتتصاحب و استفاده از " اصلی یهاتم: (3دول )ج

 تم اصلی تم فرعی ردیف

  انطباق فرایندهای مدیریتی 1
 

 رویکرد چابک
 سازگاری مدل کسب و کار  2

 هوشمندی مدیریتی  3

 فروش  یهااستیسانطباق  0

  توسعه محصول جدید  1
  یسپاربرون 6 توسعه سریع محصول

  هادهیا یریکارگبه 2

 هوشمندی فناوری  پیشرفته  یهایفناورآوردن  به دست 2

ف و ، قابلیت انعطامحیطی ییگوپاسخسرعت در  .است ویکرد چابک از سه مشخصه مهم تشکیل شدهر
با  .لفه اول به بداهه سازی بنگاه اختصاص دارد. موسازمانی یهاهیروو چاالکی  ساختاری یریپذانطباق

 یهاتیموقعو تطابق با وضعیت عدم قطعیت و  یریپذانعطافرا در  هابنگاه، بداهه سازی لفه دوممو توجه به
 شرایط متالطم بنگاه در یهاتیفعالر به عدم کند شدن روند که این امر منج سازدیمتوانمند  پیچیده

 مرتبط با فرایندهای مدیریتی کسب بداهه سازی را، لفه آخرمو. (2442 ،1زهیر و همکاران) گرددیممحیطی 
یاری رساندن  هاآنو هدف  اندنشدهکه از قبل برنامه ریزی  ییهامیتصم، اعمال و واقع . درداندیمو کار 

 ز خصوصیت موجب تمای همین . واست نشدهی نیبشیپه تغییرات ب ییگوپاسخ به بنگاه برای درنگیب
 . (2442 ،2)کالریو و همکاران گرددیمسازی با نوآوری  بداهه

غاز آ بازارهای رقابتی یهافرصتاز اقداماتی است که با شناخت و درک  یامجموعهوسعه محصول جدید ت
، هارصتف، موجب کسب توسعه محصول .ابدییم، فروش و تحویل محصول به مشتریان پایان تولید و با

ت که توسعه محصول چالشی اس یندهایفراسرعت بخشیدن به . گرددیمدستیابی به مزیت رقابتی  رشد و
لیه تا او رح و ایدهط زمان تولید: گام توسعهی اهمولفه ،امر دارند. در این یاژهیونسبت به آن توجه  هابنگاه

، مرحله گذر کسب سود زمان، ارائه محصول به بازار ، زمان مناسبگام قبل از عرضه در بازار، بازار سنجی
 . (1322 رادفر و همکاران،) کنندنقش مهمی در موفقیت بنگاه ایفا می سرسربهاز نقطه 

 کسب یهاقالب تفکرات و سبکنوآوری و تولید محصوالت جدید در  شیوه مهمی برایوشمندی فناوری ه
 قطری ها ازدنبال دارد. بنگاهنوآورانه را به یهاتیشایستگی و قابل که خلق استو کار موجود سازمان 

ران و گیتصمیم بهها را دست آورده و آنپیشرفته را به یهایوشمندی فناوری اطالعات مرتبط با فناوره
 سب وبقای ک ورانه که بر رشد وافن یدهایو تهد هافرصت، عبارتی. به دهندیریزان بنگاه انتقال مبرنامه

 . (1390 هاجری و همکاران،) کندیمرا به موقع شناسایی  باشندیمکار بنگاه تاثیرگذار 

 ا هل یافتهحلیت
صنعت شیرینی و شکالت که در گردآوری  صادرکننده یهابنگاهارشد  پایه اظهارات مدیران و کارشناسان رب

 یتکه در بازارهای هدف صادراتی از موقعیت رقاب یدکنندگانیتول ،همکاری نمودند انداده با پژوهشگر
از آن  یمندبهره منظوربه، ها دارندآنمثبتی از برند  تصویر کنندگانمطلوبی برخوردار هستند و مصرف

  یارسپبرون یهانامهتوافقدر قالب  فیت تولیدکنندگان دیگرجایگاه مساعد اقدام به استفاده از ظر
                                                                                                                             
1. Zehir et al.  2. Chelariu et al.  
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 یبردارعملکرد بهره شد و افزایها از این قابلیت برای توسعه محصول/بازار خوحقیقت، آندر  .دکننیم
 فراخور هک آوردیموجود ه ب امکاناتی را برای صادرکنندگان یسپاربرون، از سوی دیگر .کنندیم یانهیبه

احب تصبرای دیگر  یهابنگاه یهایتوانمندشده در بازارهای صادراتی از فناوری و شناسایی  یهافرصت
این سرعت العمل  که.مستقیم برخوردار شوند یگذارهیسرمابا صرف هزینه کمتر و بدون  هافرصت ترعیسر

 از دیگر یکی .متنوع بر عملکرد صادراتی تاثیر معناداری خواهد داشت یتقاضاهاگویی به خدر پاس
 یهابنگاه .، توسعه محصول جدید استباشدیمعملکرد تاثیرگذار  یرمالیغکه بر ابعاد مالی و  ییهاتیقابل
 یندهایفرا ، ایجادولیدت پیشرفته یهاوهیشدانش نوین و  یریکارگبهصنعت شیرینی و شکالت با  دکنندهیتول

 دیدج موجود با تغییرات محیطی اقدام به ارائه سریع محصوالت روندهایجدید یا بازبینی مستمر و انطباق 
 . بخشندمی کرده یا کیفیت محصوالت فعلی را بهبود هافرصتکسب  هدف باو متنوع 

 ری سریع با تحوالت و پویایی محیط، بنگاه برای سازگادر بازارهای صادراتی هافرصتس از شناسایی پ
 رایندهایون ایجاد فهمچ ییهالفهوم. مدیریتی باشند یندهایفراباید برخوردار از توانمندی انطباق  رقابتی

 یریگمیصمت، اعمال تغییر در الگوهای عملیاتی یهاوهیش، اصالح بازاریابی یهابرنامهاصالح د، نوین در تولی
 یندهایفراکه فاقد توانایی و چاالکی الزم برای سازگاری  ییهابنگاه. مدیران زنجیره ارزش بازنگری در و

آگاهی و  .شوندینم هافرصتتصاحب و استفاده بهنگام از  ه، موفق بمحیطی هستند سازمانی با تغییرات
 ابلیتیمناسب ق یهایفناورفناوری در صنعت شیرینی و شکالت، گزینش و کسب  یدادهایروشناسایی 

 . دهدیم را پیشرفته یهایفناورن بر پایه امکان تولید محصوالت نوی دکنندهیتول یهابنگاهاست که به 
به ا محصوالت ر بهای تمام شده و توسعه در تولید ، کاهشنوین با فناوری موجود یهایفناورایگزینی ج

شناسایی شده در بازارهای صادراتی به نحو  یهافرصتکه صادرکنندگان از  گرددیمدارد که باعث  دنبال
 یرندهاببین  به سرعت تغییرات و فشردگی رقابت در بازارهای صادراتی با توجهد. استفاده کنن مطلوبی

ید قادر با اهآن برای استفاده از صادرکنندهکه بنگاه  گرددیمشناسایی  ییهافرصت، موجود از ملل مختلف
 ییتمرکززدا، فروش یهاروشو  هایمشخطریت در تغییر/اصالح مدی توانمندی. سریع باشد یریگمیتصمبه 
به  ، منجرهایندگینما روش و تفویض اختیار کنترل شده بهمدیریت ف مرتبط با یریگمیتصم یهاهیرودر 

 . گرددیمفروش در بازارهای صادراتی  یهااستیسو انطباق  یریپذانعطاف
 یهاتفرصمهمی که در تصاحب . مقوله قابلیت پویای رویکرد چابک استاد وشمندی مدیریتی از ابعه

 ،ژیک. رویکرد استراتباشدیممالی تاثیرگذار ملکرد بنگاه در ابعاد مالی و غیربازارهای صادراتی و ارتقا ع
ز ا یمندبهره منظوربهموجود  یندهایفراو  هاروش، اصالح یا تغییر نوین مدیریت یهاوهیش یریکارگبه

 یریگمیتصم یهاهیروو دارا بودن  شوندیمکه در محیط رقابتی درک و شناخته است مناسبی  یهاتیموقع
 ینیبشیپبالدرنگ به تغییرات  ییگوپاسخکه مدیران کاردان و با تجربه را در  باشندیم ییهاتیقابل، هوشمند

 . سازدیمصادراتی قدرتمند  محیطی در بازارهای نشده
موضوعی  اهدهیا یریکارگبهارتباط دو سویه سازگاری مدل کسب و کار با هوشمندی مدیریتی و  یراستهب

است  یریگمیتصم هایلفهو مو وستهیپ همبه یهاتیفعالاز  یامجموعه . مدل کسب و کارباشدیم معنادار
های فعالیت در محیط .می آوردهای سازنده فراهم کارگیری ایدههخلق ارزش را با گزینش و ب که فرایند

ای حکومتی هزیربنایی و پشتیبانی با امکانات رقبا حتی که بسیاری از یالمللنیبسطح  متالطم رقابتی در
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از هوشمندی مدیریت در خلق مدل کسب  های تولیدکنندهبنگاه یمندمستلزم بهره ،در آن تجارت می کنند
 . استو کار صادراتی یا اعمال تغییرات در مدل فعلی بنگاه 

 قادر به کسب منفعت بهینه آید که مدل کسب و کار موجودوجود میه هایی در بازارهای صادراتی برصتف
 آمده هست. از وجودههای بدن عناصر مدل با تحوالت و موقعیتباشد و نیاز به منطبق کرنمی هاآناز 

 ،در واقع د.باشنوین و کارآمد میهای ، استفاده از ایدهمدل کسب و کار جمله مباحث محوری در سازگاری
یده ا داشتن رویکرد سیستمی و مشارکت کارکنان متخصص و با تجربه در ارائه هوشمندی مدیریت بنگاه و

 و یا اعمال تغییرات مقتضی در آن ایفا اثربخشایجاد مدل کسب و کار صادراتی  ، نقش موثری درکارو راه
های نوین ارائه شده از طرف نیروهای داخل سازمان ذاری بر ایدهگتوانایی سرمایه هایی که. بنگاهکندمی

 . ها خواهند داشت، دستاورد بهتری در کسب فرصترندپردازان و پژوهشگران خارج از سازمان داایده یا

  "یمجدد منابع برای پاسخ گویی به تهدیدهای محیط رقابت یدهشکل"حلیل متغیر ت

 ،تراتژیکپذیری اسسه تم اصلی انعطاف مشتمل بر "پاسخ به تهدیدهامجدد منابع برای  یدهشکل" تغیرم
 . دباشیریت دانش و بسط حوزه بازارها میمد

   "مجدد منابع یدهشکل"اصلی  یهاتم( : 0دول)ج

 تم اصلی تم فرعی ردیف

  پیکربندی مجدد فرایندها 1
 پیکربندی مجدد مدیریت منابع  2 استراتژیک  یریپذانعطاف

 بازنگری مدیریت توزیع  3

 مدیریت دانش  بهسازی مدیریت دانش  0

 تجربیات  یسازکپارچهی 1

 بسط حوزه بازارها   گسترش بازار و محصول  6

 را  هانآبا  یریپذانطباقمیزان توانایی بنگاه در شناسایی تغییرات و تحوالت عمده محیطی و سرعت 
نگاه ب استراتژیک تحت عنوان قابلیت یریپذانعطاف، . همچنینکنندیماستراتژیک تعریف  یریپذانعطاف

 .شودیمموجود شناخته  یهاهیروو  یهایاستراتژتغییر  لهیوسبهموقعیت رقابتی خود در بازار  برای دگرگونی
 دارای ، سازمانحال نیا با. باشدیم هابنگاههدیدی مهم برای ت، قطعیت محیط رقابت شرایط عدم

ا ر هاآنو حتی  استبه این نوع تهدیدها  موقعبهمناسب و  ییگوپاسخقادر به  استراتژیک یریپذانعطاف
 . (1326، و دانش پور اعرابی) ندینمایمتبدیل به فرصت 

 است. هقرارگرفت هابنگاهی نامشهود در طی سالیان گذشته مورد توجه مدیران یدارا عنوانبهدیریت دانش م

الوه بر ع .گرددیمزمانی و افزایش عملکرد سا یهاتیفعال، بهبود کیفیت مدیریت دانشحاصل استقرار 
 یازهاینبه  ییگوپاسخکه این موضوع منتج به توانمندی  دهدیمرا ارتقا  یاثربخشو  یریگمیتصمتوان  ،آن

 اصلی تشکیلش از دو بعد مدیریت دان .گرددیمبا تغییرات محیطی  یریپذانطباقسازگاری و  ان،مشتری
 ،کسب یهاتیفعالمجموع  ،دوم .آوردیم، اطالعات مورد نیاز بنگاه را در زمان مناسب فراهم اول؛ شده است

که  ستابهبود فرایندهای عملیاتی  اصالح و منظوربهر مربوط به خالقیت دانش کاربرد امو ،، توزیعتلفیق
 . (1392 )درگاهی، گرددیممزیت رقابتی  خلقمنجر به 
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بیشتر  دزار اختصاص منابع بنگاه به تعدا، تنوع بازار یا گسترش بادر ادبیات علم بازاریابی: حوزه بازارهاسط ب
و کاهش ریسک ناشی از متمرکز کردن منابع در گستره  یریپذانعطافدستیابی به  هدف بابازارها  ترمتنوعو 

 . (2416، 1آلبام و همکاران) است محدوده بازارها تعریف شده

 ا هل یافتهحلیت
 ییهابنگاه .باشدیم شکالت و شیرینی صادرکنندگان برای مهم تهدیدی رقابت محیط قطعیت معد رایطش

 و دارند یریپذانعطاف عملیاتی یهاهیرو هستند، سازمانی فرایندهای مجدد یکربندیپ قابلیت دارای که
  ییگوپاسخ به قادر ،بخشندیم بهبود مستمر طوربه بیشتر بازدهی هدف با را تولید مدیریت یندهایفرا

زیع مدیریت تو. ندینمایم تبدیل فرصت به را هاآن حتی و بود خواهند شده شناخته یدهایتهد به هنگامهب
بسیار  نقش کاالهای مصرفی نظیر محصوالت تولیدکنندگان شیرینی و شکالت در بازارهای صادراتی

 هایندگینماو  کنندگانعیتوز. تعامل و ارتباط پیوسته با کندیممحوری را در اثرگذاری بر عملکرد بنگاه ایفا 
 . سازدیم ریپذامکانمحیطی را برای صادرکنندگان  یدهایتهددرک و شناسایی 

مدیریت توزیع با تحوالت محیط رقابتی و بررسی و نظارت  یهایگذاراستیس که توانایی انطباق ییهانگاهب
 یکنندگانعیتوز، در صورت لزوم اقدام به بازنگری در همکاری با را دارند توزیع یهاشبکهمستمر بر عملکرد 

ر د ییجابه. این امر واکنش مناسب و اندنداشتهتحقق اهداف بنگاه  که کارکرد مناسبی در راستای کنندیم
 . تاثیر منفی داشته باشد هاآنو عملکرد  هایاستراتژاجرای  بر تواندیمکه  باشدیم ییدهایدتهمقابل 

 .تنابع در گستره محدوده بازارها اس، متمرکز کردن میالمللنیبعمده در بحث تجارت  یهاکی از مخاطرهی
و با  اشندبیممتاسفانه بسیاری از صادرکنندگان ایرانی فاقد توانایی ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی 

 وضوعاین م .همسایه دارند کشورهایسنتی بیشتر تمایل و گرایش به انجام مبادالت تجاری با  دیدگاهی
 ه عملکرد مالی بنگاه را نیزموجود در بازارهای دیگر را دارد، بلک یهافرصتدست دادن  باعث از تنهانه
ا محدود تجاری ر یهاتیفعالبهینه منابع تولید برای توسعه و گسترش  یریکارگبه کاهش داده و تواندیم

 ناو صادرات محصوالت شیرینی و شکالت که پژوهشگر یالمللنیبمقوله تجارت  موفق در یهابنگاه. کند
 توجه عملیاتی، یندهایفرا یریپذانعطافکه  اندداشتهاظهار  ،اندکرده هاآن اقدام به گردآوری اطالعات از

 هستند که باعث ییهاتیجدید، قابل موجود و ارائه مستمر محصوالت کیفیت محصوالتجدی به بهبود 

ر، متغیر دیگ. دهندیاز عملکرد رقبا و دیگر مخاطرات را کاهش م ناشی یدهایبسط حوزه بازارها شده و تهد
 ا هدف مقابله . بباشدیمجدد مدیریت منابع بنگاه م یکربندیاستراتژیک، پ یریپذانعطافابلیت پویای ق

 طورقابلیت مذکور، به برخوردار از یهابا تغییرات و تحوالت محیط رقابتی در بازارهای هدف، بنگاه
ها را ، آنمحیطی اقدام به بازنگری منابع خود کرده و بنا به فراخور پاسخ به تهدیدهای یاهوشمندانه

 ،ه. یا با شناسایی و جذب منابع مکمل از محیط خارجی بنگاکنندیتجمیع، ترکیب و جایگزین م
دد منابع مج یکربندی. در واقع، قابلیت پکنندیرا ایجاد م باشدیها مجدیدی که نیاز به آن یهایتوانمند

بهسازی  .که سودآوری بیشتری دارد را تقویت نمایند ییهاتیتا موقع کندیصادراتی کمک م یهابنگاه به
 یهابنگاه .باشندیمپویای مدیریت دانش  قابلیت یهالفهوم ،تجربیات یسازکپارچهیو  مدیریت دانش

ا تهدیدها حضور دارند ب یالمللنیب مستمر و فعال در بازارهای صورتبهو شکالت که  صادرکننده شیرینی

                                                                                                                             
1. Albaum et al.  
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 یکارهاراه یسازکپارچهی که توانمندی ییهاآن. اندشدهران تجارت مواجه مختلفی طی دو یهاسکیرو 
 مسائل و مشکالت موثر پیشین در پاسخ به تهدیدها و تجمیع تجربه و دانش متخصصان در نحوه مدیریت

و  یالمللنیب . با توجه به پویایی رقابت در تجارتابندییممقابله با تهدیدها را  کارراه ترچاالک، را دارند
ارائه  راز نظام مشارکتی د مندبهرهکه دارای تفکر سیستمی و  ییهابنگاه ،تغییرات سریع عوامل محیطی

 نشان اهآنو موثری به  یاحرفه، تهدیدها را پیش از وقوع درک و شناسایی کرده و واکنش باشندیم کارراه

 . دهندیم

 ا  و پیشنهاده یریگجهیتن
 کرداهمیت دستیابی به عمل. ی در صادرات غیر نفتی ایران داردسزایشکالت سهم بهنعت شیرینی و ص

 صنعت شیرینی و شکالت نسبت صادرکننده یهابنگاهکه  یادغدغهو  المللنیبموفق در عرصه تجارت 

 رمدنظ، مسائلی است که ت در بازارهای هدف صادراتی دارندبه حفظ جایگاه رقابتی و توسعه فعالی
 یهاتیابلق. شناسایی متغیرهای اندکردهدانش افزا تالش  یهاافتهیبوده و با قصد دستیابی به  گرانپژوهش

هدف  و شکالت یفعال در امر صادرات شیرین یهابنگاهمحوری و الزم برای ارتقا عملکرد صادراتی  یپویا
 . از انجام پژوهش حاضر بوده است

این است که متغیر حس و درک پویایی محیط رقابتی مشتمل بر  دهندهنشانپژوهش  یهاافتهیحلیل ت
ناسایی ش یهافرصت، متغیر تصاحب و استفاده از وشمندی رقابتی و توسعه نوآورانهپویای ه یهاتیقابل

 یهاتیقابل ، توسعه سریع محصول و هوشمندی فناوری ورویکرد چابکپویای  یهاتیقابلشده شامل 
مجدد  یهدشکل پویای متغیر یهاتیقابلمدیریت دانش و بسط حوزه بازارها  ،استراتژیک یریپذانعطاف

نعت صادرکننده ص یهابنگاهکه بر عملکرد صادراتی  باشندیم محیطی یدهایتهدمنابع برای پاسخ به 
 . ندشیرینی و شکالت تاثیرگذار هست

 یهاتیقابلادبیات پژوهشی مقوله  از منظر محتوایی در پژوهش حاضر لگوی حاصل از تحلیل تماتیکا
 یمللالنیب یهاپژوهشاما از دیدگاه تشابه با . باشدیمو بدیع  فردبه منحصردر داخل کشور کامالً  پویا

 هاآنذیل به متون با مطالعات گذشته انجام داد که در  یاسهیمقا توانیم ،پژوهش مرتبط با موضوع
 . شودیم ختهپردا

ا یپو یهاتیقابل یرهایمتغ نیترمهمگرایی را جزو  ، در نتایج حاصل از پژوهش بازار(2412) 1و لیننگ پ
 یازهاین ینیبشیپ. باشدیمتایوان تاثیرگذار  صادرکننده یهابنگاه یالمللنیبکه بر عملکرد  دانندیم

 یت ، فعالمشتریان، تغییر در ترجیحات یهاخواسته، اطالعات از تحوالت بازار یدائم ، گردآوریمشتریان
 توانمندی طراحی محصول  هاآن. همچنین گرددیمگرایی محسوب  در بازار و رفتار رقبا امری محوری

 که بر عملکرد  دارندیمیان پویا ب یهاتیقابلاز ابعاد اساسی  پژوهش و توسعه استکه حاصل جدید را 

، در (2419) 2نو همکارا تارتگلیون .باشدیمدارای تاثیر معناداری  صادرکنندهکوچک و متوسط  یهابنگاه
درست اطالعات از منابع  ، گردآوریپژوهشی یهاتیفعالکه  دارندیمپژوهش اظهار  یهاافتهیبخشی از 

  ،بازارهای هدف صادراتی محیطی از موسسات مشاور بازار در یهالیتحلمختلف نظیر خریداری اطالعات و 
 شناسایی پویایی گری وپویا در مبحث حس یهاتیقابلمحلی و دیگر همکاران از جمله  کنندگانعیتوز

                                                                                                                             
1. Peng & Lin.  2. Tartaglione et al.  
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 فراهم موجود را یدهایتهدو  هافرصت موقعبهکه امکان دریافت و تشخیص  باشندیممحیط رقابتی 
 د. کننیم
پژوهش و  و ارتباط قوی و موثری با مقوله باشدیموانمندی فناورانه که حاصل جذب ایده و خالقیت ت

حاصل  مطالب مذکور .گرددیمخدمات  صادرکننده یهابنگاهعملیاتی  یوربهره، منجر به بهبود توسعه دارد
 صادرکننده یهابنگاهپویای  یهاتیقابل عنوانبه هاآنکه از  باشدیم (2421) 1مطالعه نوروان و همکاران

حاصل مطالعه خود را چنین ، (2419) 2حسن و وانگ است.خدمات در صنایع گوناگون کشور مالزی یاد شده 
که این امر توسعه محصوالت  گرددیمبه نوآوری  برجسته منجر یهادهیاکه جذب و استفاده از  کنندیمبیان 

. همچنین صادراتی را به همراه داردزارهای با یاستانداردها جدید یا بهبود کیفیت محصوالت فعلی مطابق با
 . گرددیم هافرصتتصاحب  محیطی با هدف با تغییرات هاآننوآوری فرایندها منجر به انطباق 

 ملکردعپویا تاثیرگذار بر  یهاتیقابلنتایج پژوهشی که هدف آن شناسایی ابعاد (، در بیان 2412) 3یلینکا
 ازگارسسازمانی و  یندهایفرا یریپذانعطاف، شرق اروپا استصادرکننده روسیه و  یهابنگاه یالمللنیب

 .کندیم معرفیپویا  یهاتیقابل عنوانبه، باشدیمرا که حاصل هوشمندی مدیریتی  کردن مدل کسب و کار
مدیریتی و سازمانی منجر به  یندهایفرا یریپذانعطافکه  کنندیماظهار (، 2412) 0وانگ و همکاران

مذکور  یهاهبنگاکه این امر ارتقا عملکرد  گرددیمصادرکننده کره جنوبی  یهابنگاهقدرت رقابتی  افزایش
پژوهش خود اظهار داشتند که  یهاافتهیدر بیان ، (2412) 1لینو و فرمیسانو. خواهد داشت دنبالبه را 

و بازنگری در مدیریت  با تغییر و تحوالت بازارهای صادراتی هاآن مجدد منابع داخلی و انطباق یکربندیپ
 .  گرددمی یالمللنیه در بازارهای بصادرکنند یهابنگاهبه افزایش عملکرد  توزیع منجر

                                                                                                             ی کاربردی هایشنهادپ
 پیشنهادهای کاربردی ذیل برای مدیران صنعت شیرینی و شکالت از سوی  ،های پژوهشبر اساس یافته

ت عالیف مند در خصوصها و اقدامات نظامیگیرتوانند از آنها در تصمیمپژوهشگر ارائه می شود. مدیران می
 . های خود استفاده نمایندصادراتی بنگاه های

های مرتبط با هوشمندی بازار همچون توانمندی گردآوری تقویت فعالیت گردد مدیران نسبت بهیشنهاد میپ
های بخشو ترجیحات انتخاب مشتریان در ، سالیق هانیازها، خواسته مستمر اطالعات در حس و درک

 . گوناگون بازار کوشش نمایند
با  وجود دارد، رقبا اعمال واکنش مقتضی به تهدیدهایی که از سویمنظور بهشود مدیران یشنهاد میپ

های توزیع محلی و انجام دائمی تحقیقات ها و شبکهنمایندگی های مختلفی مانند کسب اطالعات ازروش
 ،شناسایی محصوالت جدیدی که وارد بازار می گردد و در رفتار رقباو تغییرات ساختاری  فعالیتنحوه بازار، 

 . رقبا را مورد ارزیابی مستمر و سیستماتیک قرار دهند
های تحلیلی در مورد بازارهای صادراتی و به اشتراک گذاشتن اطالعات حاصله هیه و ارائه مستمر گزارشت

های خالقانه از ها و طرحنگرش مثبت و اعتقاد به جذب ایده های بنگاه برای مدیرانی کهسطح واحد در

                                                                                                                             
1. Norwan et al.  
2. Hassan & Wang.  
3. Ilinykh.  

4 . Wang et al.  
5 . Lino & Fermisano.  
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و  رویارویی با تهدیدهای محیطی آورد که در، این امکان را فراهم میکارکنان متخصص را دارند جانب
 . نگامی داشته باشندهصحیح و ب واکنش

عه امر پژوهش و توسگذاری مستمر در موضوع سرمایه نگر بهشود مدیران ارشد نگاهی آیندهیشنهاد میپ
اشد بی و شکالت حاصل پژوهش و توسعه میهای اخیر صنعت شیرینزیرا بسیاری از پیشرفت باشند. داشته

مندی از بهره تحقیق و توسعه و کارگیری دانش متخصصان ممتاز در بخش ههایی که توانایی بو بنگاه
های مشتریان در موقعی از خواستهدرک و شناسایی بهتر و به را دارند،پژوهشی   یهامشاوره با موسسه

 . تغییرات در سلیقه و ترجیحات آنها دارند بازارهای هدف صادراتی و
 العمل درشده در بازارهای صادراتی و سرعت های شناساییظور کسب و استفاده چاالک از فرصتمنهب

های ههای بنگامدیران از ظرفیت و توانمندی ودش، پیشنهاد میبه تقاضاهای متنوع مشتریان پاسخگویی
 . ار شوندهای برون سپاری، برخوردخارج کشور در چارچوب توافقنامه دیگر در داخل یا

به استفاده  شود مدیران نسبتی، پیشنهاد میا توجه به تاثیر توسعه سریع محصول جدید بر عملکرد صادراتب
 هایوه، توسعه شیهای مدیریتیعملیاتی بنگاه، اصالح رویههای دانش نوین و تلفیق آن با قابلیت از

تولید و اعمال تغییرات در زنجیره ارزش بنگاه در راستای ارائه محصوالت متنوع و بهبود کیفیت  پیشرفته
 . اهتمام ورزند محصوالت موجود

و  ننوی هایشناسایی فناوریان پس از های شناسایی شده، ضرورت دارد که مدیرهدف کسب فرصت اب
ولیدکنندگان را ت ،رکارگیری آنها نمایند. این امهپیشرفته در صنعت شیرینی و شکالت اقدام به تصاحب و ب

 . دسازمیو کاهش بهای تمام شده توانمند های پیشرفته س فناوریتولید محصوالت جدید بر اسا در
سازی تقاضا، بازنگری جدید برآوردههای یوهکارگیری شههای مدیریتی همچون بمندی از توانمندیهرهب

 ایهگاه امکان کسب و استفاده از فرصتزنجیره ارزش و تغییر/بازنگری در فرایندهای سازمانی به بن در
محیط رقابتی بازارهای  مدیران کاردان را در پاسخگویی بهنگام به پویاییاین امر شده را می دهد.  شناسایی
 .  سازدقدرتمند می صادراتی

ها با هدف تسریع در پاسخگویی مقتضی به تغییرات محیطی، در گردد مدیران ارشد بنگاهد میاپیشنه
یار ترل شده و تفویض اختهای فروش انعطاف پذیر باشند. رویکرد مدیران در تمرکز زدایی کنسیاستگذاری

 هایانطباق سیاستها در بازارهای صادراتی منجر به رتبط با مدیریت فروش به نمایندگیم گیریدر تصمیم
 .  دگردیرات محیطی در آن بازارها میتغی فروش متناسب با

های قابل توجهی طی چند دهه اخیر در صنعت شیرینی و شکالت بدست آمده که بسیاری از آنها یشرفتپ
نهاد صادرکننده در آن صنعت پیشهای . لذا به مدیران بنگاههای تولیدکنندگان بوده استوآوریسبب ن به

توانند یهای نوین که مکارگیری ایدههو ب گذاریبه سرمایه نسبت ،به منظور حفظ موقعیت رقابتی شودمی
 . جدی نمایند کوشش ،نوآوری و توسعه بنگاه گردد زمینه ساز

غییرات و گردد به منظور انطباق با تپیشنهاد میهای صادرکننده صنعت شیرینی و شکالت ه مدیران بنگاهب
 ،های شناسایی شده و اعمال واکنش مناسب به تهدیدهای محیطیاز فرصت و انتفاع تحوالت محیطی

 . تغییرات مقتضی سازگار کنند مدل کسب و کار فعلی را با انجام
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طور هها در بازارهای هدف صادراتی را بات عملکرد شبکه توزیع و نمایندگیگردد مدیران صادرمییشنهاد پ
انی کنندگم به بازنگری در همکاری با توزیعر دهند و در صورت لزوم اقدامورد بررسی و نظارت قرا مستمر

 . ه اندمناسبی در راستای تحقق اهداف بنگاه نداشت کنند که کارکرد
ا در نظر گرفتن مسائل و مشکالت حمل و نقل در شرایط تحریم، بهتر است به جهت ممانعت از تاخیر در ب

صادرکننده اقدام به تهیه انبارهای ذخیره کاال در کشورهای هدف های کاالها به مشتریان، بنگاه تحویل
 . صادراتی نمایند

با استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات باعث دستیابی سریع به  حمایت مدیران از اشتراک و تسهیم دانش
هایی که برخوردار از قابلیت پویای مدیریت دانش بنگاه. گرددروز رسانی دانش موجود میهعات و باطال
 د. های رقابتی دارنبا تالطم محیط تر و بهتریاالکامکان انطباق چ باشند،می

  منابع
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