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بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آالت 

 راهسازی

 1حامد متقیان

 2علی محمدیان

 3لیال فرجو

 چکیده

حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت تولید ماشین آالت راهسازی کشور می  پژوهش

مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این  PLS پردازد. فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، توسط آزمون

وان خالقیت و تبازارهای جهانی و  ، موقعیت درداخلی صنعتاست که عضویت به سازمان تجارت جهانی بر منابع 

نوآوری صنعت تولید ماشین آالت راهسازی اثر خواهد داشت و در نهایت به این نتیجه می رسیم که توان رقابت 

ن آالت راهسازی از عضویت کشور به سازمان تجارت جهانی اثر می پذیرد. مهمترین پذیری صنعت تولید ماشی

عبارتند از: افزایش تحقیقات بازاریابی، شرکت  WTOراهکارها برای بهبود وضعیت فعلی این صنعت در روند الحاق به 

سرمایه گذاری مشترک  در نمایشگاه های بین المللی، تولید محصول مطابق با سالیق و نیازهای مشتریان جهانی،

داخلی و خارجی، آشنا کردن تجار با فنون نوین بازاریابی بین المللی، صادرات و تجارت الکترونیک جهت حفظ و 

 گسترش سهم بازار.

 : سازمان تجارت جهانی، رقابت پذیری، صنعت ماشین آالت راهسازی، ایران.کلید واژگان
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 مقدمه  -1

کشور جهان از جمله ایران جهت  42عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند و کشور جهان رسما به  061تا کنون 

پیوستن کامل به آن به عنوان عضو ناظر مشغول به مذاکرات دو یا چند جانبه هستند، که در بین کشورهای غیر عضو 

اپذیر برای کشورهای ایران مهم ترین اقتصاد به شمار می آید و پیوستن به این سازمان یک ضرورت و الزام اجتناب ن

غیرعضو از جمله ایران در دنیای با تغییرات پرشتاب امروز که پیوسته با ادغامها و ترکیبهای اقتصادی همراه است، به 

 حساب می آید.

از دیگر روی چشم انداز آتی صنعت تولید ماشین آالت راهسازی نمایانگر این واقعیت است که این صنعت در معرض 

 6عرصه تکنولوژیک و سازمانی قرار دارد به طوری که پیش بینی می گردد که ساالنه رشدی تحوالت اساسی در 

میلیارد دالر  در جهان خواهد رسید. در چهارچوب  091به  4102درصدی داشته باشد و ارزش این صنعت در سال 

آن و مجموعه های اصلی این تحوالت از یکسو در زمینه مواد و قطعات مورد نیاز این ماشین آالت، نیروی محرکه 

تشکیل دهنده آن دگرگونی های بنیادین در حال وقوع است و از سوی دیگر به اعتبار مالحظات معطوف به روندهای 

جهانی سازی، دگرگونی های بنیادین در زمینه موازین رقابت در عرصه های ملی و بین المللی به وقوع خواهد 

در صنعت ماشین آالت راهسازی در کشور ورورد ماشین آالت راهسازی با  پیوست. اولین و ساده ترین پیام این روند

برندهای معتبر جهانی به کشور خواهد بود و از طرفی ورود قطعات اولیه با کیفیت باالتر و هزینه کمتر جهت تولید 

 این ماشین آالت را درپی خواهد داشت.

ای بزرگ این صنعت از جمله کاترپیالر، لیبهر، صنعت ساخت ماشین آالت راهسازی در طول تاریخ و در شرکت ه

کوماتسو، آلیسچالمرز  و اینترنشنال هیوج صاحب تکنولوژی و مرجع صدور استانداردهای ویژه خود بوده اند که به 

طراحی، مهندسی و تولید انواع لودر، بکهو لودر، بیل مکانیکی، بولدوزر، غلطک های راهسازی، گریدر، اسکریپر اقدام 

اند، لذا این صنعت همواره به عنوان صنعتی مهم مطرح بوده و از لحاظ اشتغال زایی این نکته قابل تأمل است  نموده

ارتباطات نفر ایجاد خواهد شد و به واسطه  04که به ازای هر دستگاه لودر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال 

ید شده بسیار وسیعی که دارند از جمله انواع شین و پسین که در طیف محصوالت تولبسیار گسترده و وسیع پی

لودرها، غلطک ها، بیل های مکانیکی، بولدوزرها و بسیاری دیگر  نیز  مورد توجه توسعه و نظام سیاستگزاری 

 (2و  1، ش 0191،  کشورهای جهان قرار داشته اند. )سترگ

اهمیت این صنایع برای کشور و روند جهانی آن نشان می دهد که جهت گیری امروز صنعت ساخت ماشین آالت 

راهسازی و نیز ماشین آالت عمرانی و معدنی ایران چاره ای جز جهانی شدن ندارد و بطور کلی استراتژی جهانی 

 وسعه صنعتی است. شدن کشور و ورود به عرصه رقابت جهانی، بزرگترین چالش کشور در راه ت

فعالیت در تولید ماشین آالت راهسازی، که به دلیل تقاضا، نقدینگی و سودآوری باال امکان پذیر شده است، اگر با 

اصالحات ساختاری و برنامه ریزی جهت ارتقای کیفی محصوالت تولید شده و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی 

ت زیرساخت های جدید در کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای همسایه از که به دلیل نیاز روز افزون در تولیدا

 جمله عراق و افغانستان، ترکمنستان استمرار پیدا کند، می تواند به صنعت رقابت مندی تبدیل شود. 

د با توجه به اینکه تا کنون هیچگونه تحقیقی درباره تأثیرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت تولی

ماشین آالت راهسازی کشور انجام نپذیرفته است، لذا در این پژوهش با هدف بررسی تأثیرات این الحاق سعی دارد تا 

به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که آیا پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین 

 آالت راهسازی کشور اثر خواهد داشت؟

 مبانی نظری -2
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 رقابت پذیری 2-1

های شرکت های موفق امروز برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز یکی از ویژگی

های دیدگاهیری بیش از هر چیز از داشتن ذقدرت رقابت پ .دم برخورداری از این ویژگی استـع، ای ناموفقـشرکت ه

ی ار محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخص هدر عین حال بست، می گیردأت جدید در مورد آن نش

رقابتپذیری ایجاد کرده است. بایستی توجه داشت که تنها تئوری ها و چارچوب های مفهومی از رقابت پذیری می 

توانند کاربرد دائمی یابند که بقدر کافی جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییرات محیطی انعطافپذیر باشند. 

دی ارائه شده است )آمباشتا و ـد بعـومی چنـسازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهرقابت پذیری 

( نیز به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح 4111کیموا)(، آ99، 4114،مومایا

 د. سازمان تعریف میکن

رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی ، طبق تعریف مارتز

دانشکده از ه گفته کریستنسن ـمهارت ها و ایدهها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. ب، خدمات، کاالها

د که بنگاه های آن ها بتوانند رقابت کنند. پورتر درصورتی دولت ها قادر به رقابت هستن، بازرگانی دانشگاه هاروارد

( در تحقیقی نشان 4116ازار رقابت می کند و نه دولت. مک گاهان )ـه در بـبنگاه است کیک بیان می کند که این 

ه ویژگی های درونی شرکت ها و فعالیت های آن ها دارد. ـدرصد از واریانس سوددهی وابسته ب 16ی دهد که ـم

( نیز برای شناسایی منابع رقابت پذیری 0991( و پراهالد و همل )0999یگری چون بارتلت و قوشال )صاحبنظران د

  تمرکز کردهاند. شان و موقعیت منابعشان و استراتژی هایها ود بنگاه ـبر خ

ارهای ه دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازـرقابت پذیر بودن به معنای امکان ب، در یک اقتصاد جهانی شده

م در بین سیاست گذاران ـرقابت پذیری موضوعی مه، بین المللی است. در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن

 (409، 4114شورچه لو، صنعت و شرکت( در بخشهای مختلف دنیا تلقی میشود.)، سطوح مختلف )کشور

مجمع اقتصاد جهانی رقابت پذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد و یا حفظ استاندارد زندگی )درآمد سرانه ( 

ا و خدمات ـمی داند. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کااله

 د شهروندان در بلندمدت. از ـطح درآمـای سـظ و یا ارتقـزمان حف مـرای ارایه در بازارهای بین المللی و به طور هـب

رقابت پذیری ملی عبارت است از میزان تولید کاالها و خدماتی که از سوی یک ، ( نیز0999بر اساس دیدگاه هیت )

ا افزایش بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد. ضمن آنکه در همین مدت درآمد واقعی شهروندان خود رکه کشور 

( نیز معتقد است که رقابت پذیری را می توان به صورت 0992انع کاهش آن شود. کوهمن )ـدهد و یا دست کم م

توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر 

د رقابت پذیری ـانداردهای زندگی را برای حاضران در فرآینبه شرطی که است، ه انجام می دهد تعریف کردـفعالیتی ک

 استانداردها شود. اینبهبود بخشد و یا حداقل مانع افت 

 رویکردهای مرتبط با رقابتپذیری  2-2

 منابع بر مبتنی دیدگاه 2-2-1

 سازمانها داخلی عوامل بـر نقش کـه اسـت منابع یا برقابلیت مبتنی رویکرد رقابتپذیری، با مرتبط رویکردهای از یکی

 و سـازمانی عملکرد اساسا دیدگاه، این(. 460، 0999گوشـال، و بارتلت)  دارد تأکید آنها رقابتی توان صنایع بر و

 عملکردی نتایج و سـازمانی هـای مشخصـه بـین رابطه و میداند هـای سازمانی ویژگـی تـابع آن را بـازار موقعیـت

 میباشند منـابعی مجموعه از متشکل سازمانها که است این منابع بر مبتنی دیدگاه محوری اصل. کند می بررسی را

 حد و مزیت چگونگی منابع، خصوصیات و ویژگیها و بـوده برخوردار رقابتی کسب مزیت در بـاالیی اهمیت از که
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 از ناشی رقابتی مزایای بر تاکید رویکرد، این اصلی هدف (.204، 0999، گرانت) میکند تعیین را آن پایداری

 . شـرکت است یـک منابع قابلیتهـای

در پارادایم صنعتی قدیم شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که 

منابع و دارایی های تحت سلطه و کنترل شرکت ها، محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها 

 ولی در عصر اقتصاد اطالعاتی و دانشی، این اصول صدق نمی کند.  می کاهد.

در اقتصاد دانشی، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید شرکت ها نامشهود هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها کم 

ری و ... هستند. نمی کند و حتی به ارزش آنها نیز می افزاید. این نوع دارایی های نامشهود شامل دانش، سرمایه فک

اما در اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید و دارایی ها مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها، از ارزش آنها 

می کاهد و این دارایی ها شامل زمین، ماشین آالت و سرمایه های پولی و ... است. در مدل پیشنهادی عناصر مرتبط 

 (.401، 0190سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی )مهرگان و همکاران، با منابع داخل بنگاه عبارتند از 

 سرمایه سازمانی 2-2-1-1

سرمایه سازمانی به صورت مجموع دارایی هایی تعریف می شود که توانایی خالقیت سازمان را ممکن می سازد. 

یندهای درونی یک شرکت می تواند در مأموریت شرکت، چشم انداز، ارزش های اساسی و سیستم های کاری و فرآ

 .ته این نوع دارایی ها شمرده شودطبقه با دس

فرآیندها  سرمایه سازمانی آن چیزی است که به هنگام نبودن کارکنان در سازمان، همچنان در آن باقی می ماند و از

 .و روال های سازمانی برمیخیزد 

 سرمایه معنوی: -

سرمایه معنوی آن قسمت از دارایی های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد (، 4111و  0999به عقیده بونتیس )

ط به این نوع حمایت و شناسایی قرار گرفته است. حق کپی رایت، حق اختراع و حق امتیاز از جمله موارد مربو

 .سرمایه می باشد

 سرمایه فرآیندی: -

و در واقع روال ها و روتین های یک کسب و کار  سرمایه فرآیندی با سیستم و ساختارهای یک بنگاه سروکار دارد

است. یک بنگاه با سرمایه ساختاری قوی می تواند یک شرایط مساعد و مناسبی را برای استفاده و بهره برداری از 

عث سرمایه انسانی ایجاد کند و به سرمایه انسانی اجازه دهد تا از توان بالقوه خود نهایت استفاده را ببرد و بنابراین با

افزایش سرمایه نوآوری و مشتری می شود. سرمایه فرآیندی را می توان به صورت فرهنگ، ساختار سازمانی، 

 (11، 4112)چن و همکاران، و سیستم های اطالعاتی تقسیم کردیادگیری سازمانی و فرآیندهای عملیاتی 

 سرمایه تکنولوژی: -

ر سازمان است. در واقع رشد اقتصادی و رقابت پذیری بین سرمایه تکنولوژی در بر گیرنده تکنولوژی استفاده شده د

 المللی وابسته به توسعه تکنولوژیک است. 

مقصود از توسعه تکنولوژی، تالش ها و اقداماتی است که کشورهای در حال توسعه برای پر کردن شکاف تکنولوژیک 

می شود سطح تکنولوژی ملی ارتقا  خود با کشورهای پیشرفته صنعتی به عمل می آورند. توسعه تکنولوژی موجب

 (411، 0190یابد و کشور بتواند از نظر اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی آماده شود. )مهرگان، 

 ( سرمایه انسانی2-2-1-2

است زیرا منبع خالقیت به حساب سرمایه انسانی یکی از مهمترین نوع دارایی های دانشی یا فکری در سازمان 

ار بر روی سرمایه معادل با دانشی ضمنی در افراد داخل یک سازمان است که یکی از عوامل حیاتی اثرگذآید. این می

 .عملکرد بنگاه می باشد
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سرمایه انسانی دانش فنی، تحصیالت، دانش مرتبط با کار، شایستگی مرتبط با کار، روحیه کارآفرینی، توانایی های 

غییر یا انعطاف پذیری و شایستگی حرفه ای است. در مدل پیشنهادی مربوط به نوآوری و اثرگذار بودن قابلیت ت

، 0190سرمایه انسانی مشتمل بر دانش فنی افراد، وفاداری به سازمان، انگیزش و رضایت کارکنان است. )مهرگان،

412) 

 ( سرمایه مالی2-2-1-3

مین مالی استفاده نمایند. شرکت می شرکت ها برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری می توانند از دو منبع تأ

تواند نیاز مالی خود را از داخل سازمان و سرمایه گذاری سهامداران تأمین نماید یا می توانند به سراغ بازارهای مالی 

یا منابع خارج از سازمان برود. شرکت هایی که به سراغ منابع مالی بیرونی می روند باید سه قابلیت مکمل هم داشته 

اول اینکه آنها باید از منابع تأمین مالی سرمایه گذاری های خود آگاهی داشته باشند و شرایط تأمین مالی از باشند. 

آنها را کامال بدانند. دوم اینکه این شرکت ها باید به این بازارها دسترسی داشته باشند، یعنی امکان استفاده از منابع 

سوم اینکه شرکت ها عالوه بر دو شرط فوق شرایط جذب منابع مالی را  این بازارهای مالی را در اختیار داشته باشند.

 داشته باشند، یعنی باید بتوانند تعهدات و شرایط الزامی برای جذب منابع مالی را برآورده سازند. 

 بازار در موقعیت دیدگاه 2-2-2

 باید پایدار، رقابتی مزیت کسب منظور بنگاههای فعال در یک صنعت به که است استوار اصل براین دیدگاه این

 به گرایش دیدگاه، این اساس بر. باشند داشته یادگیری به باالیی نیـز گرایش و کارآفرین و نوآور بازارگرا، یا مشتریگرا

 . میآید حساب به پایدار رقابتی مزیت حتی و رقابتی مزیت آوردن برای به دست مهم منبعی بازار،

 ایجادشده ارزش ساختار، این .میشـود محسوب آن رقـابتی توان کسب بر مؤثر عاملی صنعت، ساختار رویکرد، این در

)  میکند توصیف را ایجادشده ثروت در بـرای سهیم شدن آنهـا توان نیز و صنعت اعضای اقتصادی فعالیتهای توسط

 (.09، 411وایلد  و هاکس

 اساس و پایه عمومی، و استراتژیهای ارزش زنجیره صنعت، ساختار مانند چارچوبهایی از اسـتفاده با رویکرد این

 باالیی تنوع از که نیز بازار بر مبتنی منابع. سـازمان است از خارج استراتژیها طراحی و رقابتی مزیت تعیین

 نوآوری توان و انسانی منابع شهرت، بر مبتنی داراییهای با مشتری، ارتباط قابلیتهـای: از عبارتنـد برخوردارند

 (.41، 4111همکاران،  هـولی و) بازار در آمیز موفقیت

 و نیازها آن برآوردن خـدمات برای و کاالها ارائه سپس و مشتری خواسته های و نیازها شناسایی رویکرد این هدف

 که میکند تولید را و خدماتی کاالها شـرکت رویکـرد، ایـن در. است رقیب شرکتهای از بهتر گونه ای به خواسته ها

 استراتژی امروزه، .مییابد دست سود به کرده، را تأمین مشتریان رضایت وسیله بدین و است مشتریان خواست مورد

 برنامه ریزی و سازمانی فرهنگ همانند مشتریگرایی و است استوار برپایه مشتریگرایی موفق شرکتهای از بسیاری

 (49، 0192آبادی،  دولت رضایی) نیست جدا شرکت استراتژیک از

 سرمایه مشتری 2-2-2-1

سرمایه مشتری عبارت است از مجموع همه دارایی هایی که روابط شرکت با محیط را ترتیب دهی و مدیریت می 

کند و این سرمایه شامل ارتباط شرکت با مشتریان و سهامداران و عرضه کنندگان و رقبا است. اگرچه مهمترین 

د فقط این روابط مورد توجه قرار گیرد. این سرمایه ارتباطی در قسمت سرمایه مشتری، روابط مشتری است ولی نبای

واقع انعکاس و بازتابی از شرکت است. اندازه گیری سرمایه مشتری با این موضوع که چگونه محیط، شرکت را درک 

می کند مرتبط است. سرمایه مشتری شامل برندها و مقیاس های وفاداری مشتری و شهرت شرکت و عرضه 

 سیستم بازخورد مشتری و غیره است.  کنندگان و
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 هوشمندی رقابتی 2-2-2-2

 (:420، 0190بطور کلی هوشمندی رقابتی دارای سه جزء است که در ادامه تشریح می شوند)مهرگان، 

هوشمندی بازار: سعی دارد که نیازمندی های جاری و آتی مشتریان، فرصت های جدید و خالقانه موجود  -

 ات عمده ای را نمایان کند که در فرآیندهای بازاریابی و توزیع رخ می دهد.در تقسیم بازار و تغییر

هوشمندی رقبا: تکامل استراتژی رقابتی طی زمان را با مشاهده تغییرات ساختار رقبا، جایگزینی محصوالت  -

 جدید و تازه واردان به صنعت، بازنمایی می کند.

فایده، تکنولوژی های موجود و جدید را ارزیابی و وقفه هوشمندی تکنولوژیک: با استفاده از فرآیند هزینه  -

 های تکنولوژیکی آتی را پیش بینی می کند.

 

 نوآوری و خالقیت توان بر مبتنی دیدگاه 2-2-3

 بکارگیری تـوان توسعه، تحقیق و توان دربرگیرنده که میباشد نوآوری و خالقیت توان بر مبتنی دیدگاه سوم، دیدگاه

 (.4116،0412و سیلورمن،  گاهـان مـک)  باشـد مـی دانش مدیریت و فناوری اطالعات

 دسته دو به مـی توان را منابع. آورد حساب نیز به برمنابع مبتنی دیدگاه جزء نوعی به میتوان را دیدگاه این

 نامحسوس منابع زمره در نوآوری و خالقیت تـوان طبقـه بنـدی، این در و نمود طبقه بندی نامحسوس و محسوس

 (.409، 4111المپکین،  و دس)  می آید شمار به

 منابع خالقیت توان. سازمانی باشد هـای دارایی یا و انسانی منابع به منسوب است ممکن نوآوری، و خالقیت توان

 در نیز سازمانی دارایی های در نوآوری و جذابیت ظاهری و زیبایی متمایز در خدماتی و محصوالت ایجاد به انسانی،

 در رسوخ و محصول توسعه حتی و محصـول ارائه و تولید زمان عملیاتی، کاهش هزینه های کاهش به میتواند نهایت

 (.99، 0191گـردد )مهری،  منجـر بـازار

 سبب به رقابت در درازمدت، زیـرا. آورد حساب بـه رقابتی مزیت بنای سنگ مهمترین نوعی به میتوان را نوآوری

 منبع عنوان به میتوانند میشوند موفق که ولی آنهائی نمیگردند موفق نوآوری ها تمام چه اگر. می یابد ادامه نوآوری

 موفق نوآوری یک تعریف، از استفاده با که است این آن، دلیل. دهند خود ادامه حیات بـه رقابتی مزیت برای مهمی

 (.41، 0199سعیدی، ) محرومند آن داشتن از رقبا که چیزی میکند، عطا به فرد چیـزی منحصر شرکت به

 سرمایه نوآوری 2-2-3-1

سرمایه نوآوری به ارائه )معرفی( ترکیب جدیدی از عوامل حیاتی و ضروری تولید در درون یک سیستم تولیدی 

اطالق می شود. این سرمایه می تواند شامل محصوالت جدید، تکنولوژی های جدید، بازار جدید و مواد جدید و 

فزایش اهمیت دانش، سرمایه نوآوری به جزء مهمی از سرمایه فکری تبدیل می شود و این ترکیب جدید باشد. با ا

سرمایه می تواند به سه جزء موفقیت های نوآوری، مکانیزم های نوآوری و فرهنگ نوآوری تقسیم شود. )چن و 

 (406، 4112همکاران، 

عه، توان توسعه محصول جدید و میزان در این تحقیق برای بررسی سرمایه نوآوری سه مورد توان تحقیق و توس

 (491، 0190ارتباط با نهادهای تحقیقاتی و مشاوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. )مهرگان، 

 توان فناوری اطالعات 2-2-3-2

زیرساخت فناوری اطالعات در هر کسب و کار ابتکاری به کار می رود تا قسمت های مختلف بنگاه را به هم متصل 

کرده و آنها را به تأمین کنندگان، مشتریان و شرکای تجاری پیوند دهد. پورتفوی فناوری اطالعات سازمان دربرگینده 

بوده و شامل سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات از راه دور، کل سرمایه گذاری شرکت در فناوری رایانه ای و ارتباطی 
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ذخیره الکترونیکی داده ها، وسایل جمع آوری و نمایش داده ها و افرادی که خدمات فناوری اطالعاتی را ارائه می 

 دهند می شود. این توانمندی زیرساختی ممکن است از داخل سازمان یا خارج سازمان تأمین شود. 

 یت دانشمدیر 2-2-3-3

تفاوت در زنجیره ارزش رقبا، یک منبع کلیدی مزیت رقابتی است. در فرهنگ رقابت، ارزش میزان تمایل مشتری به 

پرداخت برای خرید محصوالت/خدمات شرکت است. ارزش با درآمد کل سنجیده می شود که انعکاسی از قیمت 

تش بیشتر از هزینه خلق و تولید محصول یک شرکت است. یک شرکت زمانی سودمند است که ارزش محصوال

(. خلق ارزش برای مشتریان که بیشتر از هزینه خلق آن ارزش باشد، هدف هر 60، 0929محصوالتش باشد )پورتر، 

استراتژی رقابتی است. در اصل بجای هزینه، شرکت ها باید از ارزش برای تجزیه و تحلیل موقعیت رقابتی استفاده 

ه هایشان را به منظور ایجاد تمایز افزایش می دهند. فرآیند مدیریت دانش شامل پنج کنند، خصوصا زمانی که هزین

 ( 461، 0190فعالیت تحصیل دانش، ادغام دانش، نوآوری، حفظ دانش و درنهایت نشر دانش است. )مهرگان، 

 

 سازمان تجارت جهانی 2-3

رفتهای چشمگیر صنعت اطالعات و مخابرات ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیش

در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از تحول عظیمی

بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی 

 (.029-022: 0190، )سرافراز  جب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید.اقتصادی را مو

 سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبـارت 

راسـتای ایـن هـدف،    ست از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادالنـه بـرای رقابـت. در    ا

سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانـع تجـارت ترغیـب کـرده و از آنهـا      

 شـده  خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کاالها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه به طور کامـل شـرح داده  می

 است.

قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کامال با مفاد این موافقنامه ها  اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند

هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها دربارة تجارت کاال و خدمات باعث تسهیل تجارت 

رات و شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادگردد. همچنین باعث میمی

 های باالتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد.واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه

( خواستار پیوستن به 0996، ژوئیه 0129ایران نخستین بار در دومین سال تأسیس سازمان تجارت جهانی ) تیرماه 

بار نامزدی آن برای این عضویت مطرح  گردید. اما میالدی نخستین  4110سازمان تجارت جهانی شد و در ماه مه 

که از آن پس تشکیل شد، واشنگتن هر بار با استفاده از حق وتو، مانع از آغاز های متعدد شورای عمومیدر نشست

 روند عضویت ایران شده بود.

کردند که دادن تدالل میبسیاری از هیأت های نمایندگی در سازمان تجارت جهانی با انتقاد از مخالفتهای آمریکا اس

تواند محرکی برای اصالحات در ایران باشد و به نفع همسایگان آن کشور در امکان عضویت ایران در این سازمان می

 خاورمیانه تمام شود.

، ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی درآمده و در اصل بیست ونهمین 0192خرداد ماه  9از روز پنج شنبه 

 ناظر در این سازمان است.کشور عضو 
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 مدل مفهومی -3
پذیری  مدل این تحقیق برگرفته شده از مدل ارائه شده توسط دکتر مهرگان و همکارانشان جهت بررسی رقابت

پذیری صنعت تولید  شرکت ملی پتروشیمی ایران می باشد، که با توجه به مشورت خبرگان جهت بررسی رقابت

 الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت مدل مفهومی تحقیق اصالح گردید.ماشین آالت راهسازی در صورت 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق 1-3نمودار

 

 روش تحقیق -4

در این تحقیق جامعه آماری شامل مدیران ارشد اجرایی شرکت  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است.

راهسازی می باشد که از انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آالت های فعال در صنعت تولید ماشین آالت 

شرکت  01سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی جهت شناسایی ایشان همکاری های الزم اخذ گردیده است. در 

قلمرو  ند.نفر به عنوان مدیران ارشد اجرایی مشغول به فعالیت بوده ا 91تولید کننده ماشین آالت راهسازی ، مجموعا 

ماهه بود که از ابتدای آذر ماه  4زمانی پژوهش شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه پژوهش حدودا یک دوره ی 

 91به طول انجامید. زمان تحلیل داده ها و نتیجه گیری تحقیق در بهمن ماه سال  91تا اواخر دی ماه سال  91سال 
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مطالعات کتابخانه ای جهت تعریف مفاهیم و شاخص ها و  ابتدا از به منظور گردآوری اطالعات صورت پذیرفت.

متغیرها استفاده شده و در مرحله ی بعد با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها ، فرضیات مورد آزمون قرار 

امه ی پرسشن  گرفته اند. لذا ابزار تحقیق ، ابزاری مرکب از مطالعات کنابخانه ای و تحقیق میدانی محسوب می شود.

گزینه ای لیکرت طراحی شده  9براساس طیف  بود که سؤال برای سنجش متغیر های تحقیق  24  تحقیق شامل

بودند. روایی محتوا و صوری پرسشنامه با نظرات تخصصی و اصالحی برخی از خبرگان موضوعی مورد تایید قرار 

 کرونباخ پرداخته شد.گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز به محاسبه ضریب آلفای 

 : ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از ابعاد پرسشنامه0-2جدول 

  تعداد سواالت ضریب آلفای کرونباخ

 سرمایه سازمانی 2 291/1

 سرمایه انسانی 2 249/1

 سرمایه مالی 2 292/1

 منابع داخل صنعت 09 922/1

 سرمایه مشتری 6 212/1

 هوشمندی رقابتی 9 916/1

 موقعیت در بازار 09 924/1

 سرمایه نواوری 1 219/1

 توان فناوری اطالعات 2 996/1

 مدیریت دانش 9 911/1

 توان خالقیت و نوآوری 04 922/1

 کل پرسشنامه 24 919/1

 

است که نشان 1.2براساس جدول فوق مشخص می شود که مقدار آلفا برای تمامی سازه ها  دارای مقداری باالتر از 

 دهنده اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای متغیرهای مربوط به هر سازه است. 

مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیر ها از مدل  با هدف سنجش روابط همزمان ،نیز برای آزمون فرضیات تحقیق 

 ( استفاده شده است.PLSمعادالت ساختاری و بطور اخص تکنیک حداقل مربعات جزئی )

 

 روش تحقیق -5

 آزمون کولموگروف اسمیرنف 5-1

بدین اسمیرنف  -نحوة داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.این آزمون 

ها ( باشد توزیع داده19/1( برای کلیة متغیرها بزرگتر از سطح آزمون )sigداری )صورت است که اگر سطح معنی

 باشد. نرمال می
 اسمیرنف شاخص ها –داری آزمون کولموگروف سطح معنی -0-9جدول 

 نتیجه آزمون مقدار آماره آزمون Sigسطح معناداری  مولفه ها

 تأیید 41/0 000/1 سرمایه سازمانی

 تأیید 49/0 120/1 سرمایه انسانی

 تأیید 41/0 199/1 سرمایه مالی

 تأیید 41/0 199/1 سرمایه مشتری

 تأیید 920/1 111/1 هوشمندی رقابتی
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 رد 22/0 146/1 سرمایه نواوری

 رد 62/0 119/1 توان فناوری اطالعات

 تأیید 922/1 499/1 مدیریت دانش

 تأیید 292/1 606/1 منابع داخل صنعت

 تأیید 921/1 111/1 موقعیت در بازار

 تأیید 614/1 909/1 توان خالقیت و نوآوری

 تأیید 220/1 621/1 رقابت پذیری

 

با توجه به نتایج سطح معناداری دو متغیر سرمایه نوآوری و توان فناوری اطالعات دارای سطح معناداری کمتر از 

غیرنرمال این دو متغیر می باشد. برای سایر متغیرها در این آزمون سطح  می باشند که نشان دهنده توزیع 19/1

باشد. لذا فرض صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد می شود. فرضیه پژوهش به معنای می 19/1معناداری بزرگتر از 

 توزیع غیرنرمال و فرضیه صفر به معنای توزیع نرمال برای داده ها می باشد. 

 

 تحقیقآزمون فرضیات  5-2

 استفاده گردید.  PLSنفر( از نرم افزار  011برای آزمون فرضیات تحقیق به دلیل تعداد کم نمونه آماری )زیر 

 به بوته آزمون قرار داده شده است.  حداقل مربعات جزئی مدل کلی تحقیق با استفاده از تکنیک

 کدگذاری متغیرها0-9جدول 

 متغیرها کدها

WTO  جهانیالحاق به سازمان تجارت 

IN.INPUT.RES منابع داخل صنعت 

Market situ موقعیت در بازار 

INN & creativity توان خالقیت و نوآوری 

orgcapital سرمایه سازمانی 

HUMcapital سرمایه انسانی 

Fincapital  سرمایه مالی 

Comintell  هوشمندی رقابتی 

CUScapital سرمایه مشتری 

INNOcapital  نوآوریسرمایه 

IT توان فناوری اطالعات 

KM مدیریت دانش 
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 مدل کلی پژوهش با تکنیک حداقل مربعات جزئی -0-9نمودار 

و مطلوب می  1/1مالحظه می نمایید بار عاملی تمامی متغیرهای تحقیق باالتر از  0-9همانطور که در نمودار 

بوده و  9/1)در ادامه توضیح داده می شود( همه متغیرها باالتر از  2باشد. همچنین میزان متوسط واریانس استخراجی

 میزان مطلوبی می باشد.

 

 

                                                           
4 AVE 
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 آماره تی مدل کلی پژوهش با تکنیک حدأقل مربعات جزئی 4-9نمودار 

 مدل بیرونی حداقل مربعات جزئی -4-9جدول 

 شماره سواالت

 
 توان نواوری و خالقیت موقعیت در بازار منابع داخل صنعت

   21/1 سرمایه سازمانی

   24/1 سرمایه انسانی

   91/1 سرمایه مالی

  99/1  هوشمندی رقابتی

  99/1  سرمایه مشتری

 94/1   سرمایه نوآوری

 21/1   توان فناوری اطالعات

 26/1   مدیریت دانش

 

 مقدار بوت استراپینگ حداقل مربعات جزئی -1-9جدول 

 شماره سواالت

 
 توان نواوری و خالقیت موقعیت در بازار صنعتمنابع داخل 

   29/00 سرمایه سازمانی

   20/00 سرمایه انسانی

   20/44 سرمایه مالی

  01/19  هوشمندی رقابتی

  69/19  سرمایه مشتری

 92/42   سرمایه نوآوری

 92/01   توان فناوری اطالعات

 99/04   مدیریت دانش

 

 1/1بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر  4-9گیری مندرج در جدول براساس نتایج مدل اندازه

 دهد همبستگی مناسبی بین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان مربوط به خود وجود دارد. دارد که نشان می

( در تمامی موارد tمقدار بوت استراپینگ )آماره  1-9گیری مندرج در جدول همچنین براساس نتایج مدل اندازه

دهد همبستگی بین متغیرهای قابل مشاهده با متغیرهای پنهان بزرگتر است که نشان می 96/0از مقدار بحرانی 

 مربوط به خود معنادار است. 

های ت به یافتهتوان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی مورد سنجش قرار گرفته است و با عنایبنابراین می

 پرداخت. پژوهش یهاهیآزمون فرضتوان به حاصل از این مقیاس می

 های پژوهشآزمون فرضیه 5-2-1

 ساختاری مدل ارزیابی 5-2-1-1

 مدل ساختاری تحقیق در. سازد می میسر را ساختاری مدل ارزیابی اجازه گیری اندازه مدل پایا و روا برآوردهای

است خالصه نتایج مربوط به بار  Smart PLSنمایش داده شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار  0-9نمودار 

و مقدار بوت استراپینگ برای سنجش  tبر وابسته ارائه شده است. آماره  مستقلعوامل عاملی استاندارد روابط 

 تعیین ضریب درونزا، پنهان متغیرهای ارزیابی برای اساسی آمده است. معیار 4-9معناداری روابط نیز در نمودار 
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(R2)  ،تخمین (. نتایج0190است)آذر و همکاران PLS ارزش 0-9 شماره نمودار در R2 های  برای تمامی متغیر

 وابسته را نمایش میدهد.

 مدل در درونی مکنون متغیرهای برای 49/1و  29/1 ،91/1( R2ارزشهای ) بازاریابی، تحقیقات مطالعات در

 توان می بنابراین (.Sarstedt,2008, 114)شود تفسیر ضعیف و متوسط قوی، بعنوان ترتیب به تواند می ساختاری

( توسط الحاق 21/1( و توان نوآوری و خالقیت )60/1متغیر منابع داخل صنعت ) واریانس سطح متوسطی از که گفت

 تبیین می شود. WTOالحاق به  ( توسط90/1تبیین می شود و سطح قوی از متغیر موقعیت در بازار ) WTOبه 

 ( معیار نیکویی برازش 5-2-1-2

. این  GOF( پیشنهاد شده است: شاخص 4119یک معیار کلی برای نیکویی برازش به وسیله تننهاوس و همکاران)

شاخص هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مدنظر قرار می دهد و به عنوان معیاری برای پیش بینی عملکرد کلی 

 ، از طریق فرمول زیر محاسبه گردید.(9GoF)شاخص نیکویی برازش  (0190) آذر و همکاران، مدل به کار می رود

 
 

برآورد و  62/1متغیرها برابر  AVEهر یک از متغیرهاست، که مقدار متوسط  AVEمعادل میانگین  6متوسط اشتراک

محاسبه گردید. وتزلس و  24/1تمامی متغیرهای درونزا نیز برابر  R2در مدل قرار داده شد. همچنین متوسط 

نموده  معرفی GOFرا به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  16/1، 49/1، 10/1( سه مقدار 4119همکاران )

و تناسب قابل توجه مدل را  69/1شاخص بدست آمده (.  در مدل فوق مقدار Wetzels et al.2009, 96اند )

 نشان می دهد. 
 نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری :2-9جدول شماره 

 نتیجه T ضریب مسیر مسیر ردیف

 تأیید 09/09 296/1 منابع داخل صنعت WTOالحاق به  0

 تأیید 94/24 910/1 موقعیت در بازار WTOالحاق به  4

 تأیید 19/12 999/1 توان نوآوری و خالقیت WTOالحاق به  1

تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آالت راهسازی  سازمان در عضویتفرضیه فرعی اول: 

 اثر دارد.

 

تجارت جهانی، بر منابع  سازمان در عضویتراجع به اثرگذاری  4-9با توجه به خروجی نرم افزار پی ال اس در جدول 

می باشد، لذا  96/0و بیشتر از  09/09به دلیل اینکه عدد معناداری برابر  داخل صنعت تولید ماشین آالت راهسازی

تجارت جهانی، بر  سازمان در عضویتمی توان گفت فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه پژوهش مبنی بر اثرگذاری 

 و قوی برآورد شد. 29/1می شود. ضریب این اثر  منابع داخل صنعت تولید ماشین آالت راهسازی تأیید

 معادله ساختاری= اثرات مستقیم + اثرات غیر مستقیم

y=0.78x+0 

 
                                                           

Goodness of Fit index 5 
6 Communality 
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تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آالت راهسازی در  سازمان در عضویتفرضیه فرعی دوم: 

 دارد.بازارهای جهانی اثر 

تجارت جهانی، بر  سازمان در عضویتراجع به اثرگذاری   4-9با توجه به خروجی نرم افزار پی ال اس در جدول 

و بیشتر از  94/24به دلیل اینکه عدد معناداری برابر  موقعیت صنعت تولید ماشین آالت راهسازی در بازارهای جهانی

 سازمان در عضویتد و فرضیه پژوهش مبنی بر اثرگذاری می باشد، لذا می توان گفت فرضیه صفر پژوهش ر 96/0

می شود. ضریب این اثر  تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آالت راهسازی در بازارهای جهانی تأیید

 و بسیار قوی برآورد شد. 91/1

 معادله ساختاری= اثرات مستقیم + اثرات غیر مستقیم

y=0.9x+0 

تجارت جهانی، بر توان خالقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین  سازمان در عضویتفرضیه فرعی سوم: 

 آالت راهسازی اثر دارد.

تجارت جهانی، بر توان  سازمان در عضویتراجع به اثرگذاری  4-9-با توجه به خروجی نرم افزار پی ال اس در جدول 

 96/0و بیشتر از  19/12د معناداری برابر به دلیل اینکه عد خالقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آالت راهسازی

تجارت  سازمان در عضویتمی باشد، لذا می توان گفت فرضیه صفر پژوهش رد و فرضیه پژوهش مبنی بر اثرگذاری 

و  96/1می شود. ضریب این اثر  جهانی، بر توان خالقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آالت راهسازی تأیید

 بسیار قوی برآورد شد.

 معادله ساختاری= اثرات مستقیم + اثرات غیر مستقیم

y=0.86x+0 
 

 رتبه بندی ابعاد 5-3

عادالت ماز دیدگاه پاسخ دهندگان از ضریب اثر آنها در مدل  WTOبعد متأثر از الحاق به  1برای تعیین اولویت 

  ساختاری استفاده گردید.

 WTOرتبه بندی ابعاد متأثر از الحاق به 9-9جدول 

 اولویت ضریب اثر WTOابعاد متأثر از الحاق به  ردیف

 سوم 26/1 منابع داخل صنعت 0

 اول 91/1 رقابت در بازار 4

 دوم 96/1 توان خالقیت و نواوری 1

 

رقابت در بازارهای بین المللی باالترین رتبه و منابع داخل صنعت پایین ترین رتبه را به خود  9-9با توجه به جدول 

 اختصاص داده اند.

 نتیجه گیری -6
تولید ماشین آالت راهسازی کشور حاضر به بحث پیرامون تأثیرات ناشی از جهانی شدن بر صنعت  پژوهشدر 

در ادامه نتایج  مورد تحلیل قرار گرفتند. PLS توسط آزمون . فرضیه های مطرح شده در این پژوهش،پرداخته شد

 حاصل از آزمون فرضیات آمده است:

 منابع داخل صنعت 6-0
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مورد است. سرمایه سازمانی، سرمایه انسانی و سرمایه مالی. با توجه به بار  1منابع داخل صنعت دربرگیرنده 

 20/00و مقدار بوت استراپینگ  24/1سرمایه سازمانی، بار عاملی  29/00و مقدار بوت استراپینگ  21/1عاملی 

سرمایه مالی، می توان نتیجه گرفت که بار عاملی  20/44و مقدار بوت استراپینگ  91/1سرمایه انسانی و بار عاملی 

 دهد همبستگی قوی بین متغیرها وجود دارد. دارد که نشان می 6/1مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر 

بزرگتر است که نشان  96/0همچنین براساس نتایج مقدار بوت استراپینگ در تمامی موارد از مقدار بحرانی 

توان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی مورد سنجش تغیرها معنادار است. بنابراین میدهد همبستگی بین ممی

 و قوی برآورد شده است. 29/1ضریب این اثر قرار گرفته است. 

 موقعیت در بازار 6-4

و  99/1مورد است. سرمایه مشتری و هوشمندی رقابتی. با توجه به بار عاملی  4موقعیت در بازار دربرگیرنده 

هوشمندی رقابتی  69/19و مقدار بوت استراپینگ  99/1سرمایه مشتری و بار عاملی  01/19مقدار بوت استراپینگ 

دهد همبستگی دارد که نشان می 6/1ی بزرگتر می توان نتیجه گرفت که بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقدار

 قوی بین متغیرها وجود دارد. 

 بزرگتر است که نشان  96/0همچنین براساس نتایج مقدار بوت استراپینگ در تمامی موارد از مقدار بحرانی 

مورد توان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی دهد همبستگی بین متغیرها معنادار است. بنابراین میمی

 و بسیار قوی برآورد شده است. 91/1ضریب این اثر سنجش قرار گرفته است. 

  توان خالقیت و نوآوری 6-1
مورد است. سرمایه نوآوری، توان فناوری اطالعات و مدیریت دانش. با توجه به  1منابع داخل صنعت دربرگیرنده 

 92/01و مقدار بوت استراپینگ  21/1بار عاملی سرمایه نوآوری،  92/42و مقدار بوت استراپینگ  94/1بار عاملی 

مدیریت دانش، می توان نتیجه گرفت که بار  99/04و مقدار بوت استراپینگ  26/1توان فناوری اطالعات و بار عاملی 

 دهد همبستگی قوی بین متغیرها وجود دارد. دارد که نشان می 6/1عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر 

بزرگتر است که نشان  96/0براساس نتایج مقدار بوت استراپینگ در تمامی موارد از مقدار بحرانی همچنین 

توان نتیجه گرفت هر متغیر اصلی به درستی مورد سنجش دهد همبستگی بین متغیرها معنادار است. بنابراین میمی

 و بسیار قوی برآورد شده است. 96/1ضریب این اثر قرار گرفته است. 

مهمترین و پس از  91/1اس ضرایب اثر بدست آمده از معادالت ساختاری، موقعیت در بازارهای بین المللی با بر اس

در رده سوم اولویت تأثیر قرار می  29/1و سرانجام منابع داخل صنعت با ضریب  96/1آن توان خالقیت و نوآوری با 

 گیرند.

 بنابراین، پیشنهادات بدین ترتیب می باشند:

 به فرضیه سوم، افزایش توان خالقیت در صنعت تولید ماشین آالت راهسازی از طریق:با توجه  -0

در شرکت های تولید کننده و نیز ایجاد اتاق های فکر مشترک با نهادهای  R&Dتشکیل واحدهای فعال  -

 تحقیقاتی و مشاوره ای

آشنا کردن تولید کنندگان با روشهای نوین تجارت موجب افزایش استفاده از تجارت الکترونیک و در نتیجه  -

در شرکت ها نیز  ERPتقویت فرهنگ استفاده از رایانه و فناوری اطالعات خواهد شد. ایجاد سیستمهای 

عات مورد نیاز بخش های عالوه بر تقویت فرهنگ استفاده از یارانه، می تواند به یکپارچگی بیشتر اطال

 مختلف یک سازمان منجر شود. 

 با توجه به فرضیه دوم، بهبود موقعیت صنعت تولید ماشین آالت راهسازی در بازارهای بین المللی: -4
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با انجام تحقیقات متمرکز بازاریابی بر روی شناسایی هرچه بیشتر نیازهای مشتریان در هر منطقه خاص  -

جغرافیایی و انطباق تولید محصوالت مطابق با آخرین نیازهای روز بازار و از طرف دیگر طراحی کانالهای 

ه را بدست آورد که موجب مناسب توزیع برای آن مناطق می توان سهم بیشتری از بازارهای جهانی و منطق

 درآمدهای این شرکت ها خواهد شد.رشد 

جاد ننموده اتخاذ تدابیر ویژه از جمله ایجاد واحد صدای مشتریان در شرکت هایی که هنوز این واحد را ای -

 اند.

شرکت در نمایشگاه های بین المللی به منظور کسب اطالعات بیشتر در مورد بازارهای جهانی و ایجاد  -

با تأمین کنندگان مطرح بین المللی و همچنین تبلیغ و معرفی بهتر محصوالت به مشتریان و ترغیب ارتباط 

 ایشان به استفاده از محصوالت با برند ایرانی.

 با توجه به فرضیه اول، تقویت منابع داخل صنعت از طریق: -1

 ( با شرکت های تولید کننده خارجی. Joint Ventureسرمایه گذاری مشترک ) -

ل یک کنسرسیوم صنعتی در میان شرکت های تولید کننده ماشین آالت راهسازی، عمرانی و معدنی تشکی -

ایرانی به منظور تهیه، پیاده سازی و بکارگیری تکنولوژی های به روز این صنعت و همچنین ایجاد واحد 

ا محصوالت آموزش برون مرزی جهت ارتقای کیفیت و افزایش تولید و صادرات محصوالت در جهت رقابت ب

 خارجی.
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