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عملكرد صادراتي براساس تعيين عوامل مؤثر بر ارائه مدلي براي 
با رويكرد مبتني ( فلزيدر صنعت كاني غير تمايزرقابتي استراتژي 

)بر منابع

 

  

دهيچك

 

  
تعيين عوامل مؤثر بر عملكرد صادراتي براساس هدف از انجام اين تحقيق طراحي و تبيين مدلي جهت 

در اين راستا رويكردهاي . كشور است )با رويكرد مبتني بر منابع(فلزيصنعت كاني غير  استراتژي تمايز در
موجود در حوزه تعيين كننده هاي عملكرد صادراتي كه شامل رويكرد اقتضايي، رويكرد شبكه تعامالت كسب 

وابط در اين مطالعه، محقق با استفاده از رويكرد منابع، ر. و كار و رويكرد مبتني بر منابع است، شناسايي گرديد
هاي اصل تحقيق  را كه سازهصادراتي و عملكرد  )تمايز(هاي رقابتي   استراتژي  بين اجزاي رويكرد منابع سازمان،

از (اين تحقيق در پي اين هدف است كه چگونه منابع به طور مستقيم و غيرمستقيم . كند هستند، بررسي مي
سه مدل مفهومي تحقيق حاضر در واقع . شود رد ميمنجر به سطوح باالي عملك) تمايز رقابتي    طريق استراتژي

، )هاي رقابتي سازمان ها و سيستم منابع، قابليت(عنصر عمده در مديريت استراتژيك، يعني محيط داخلي 
 ۲۸۵پرسشنامه توزيع گرديد كه از اين تعداد  ۳۰۰تعداد . كند رقابتي و عملكرد را با هم ادغام مي    استراتژي

ساس روش تحليل خوشه اي و روش ميانگين ااز اين تعداد بر. جزيه و تحليل داشتندپرسشنامه قابليت ت
پرسشنامه در سطح استراتژي  ۹۱پرسشنامه در سطح استراتژي تمايز،  ۱۲۴سئواالت استراتژي موردنظر تعداد

براساس  در اين تحقيق فقط مدل بدست آمده .تا نيز در سطح استراتژي حداقل هزينه قرار گرفتند ۷۰تمركز و 
هاي  تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه تحقيق نيز با استفاده از تكنيك. بررسي مي شود تمايزاستراتژي 

براساس نتايج حاصل، . تحليل عاملي و مدلسازي معادالت ساختاريافته اصالح و پس از تعديل به تأييد رسيد
بر  %)۴۰(بيشترين تأثيرداراي ابع، منابع رقابتي تمامي فرضيات تأييد شده و از ميان اجزاي رويكرد مبتني بر من

. استعملكرد صادراتي 
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