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 The present research studies and explains the role of 
technological challenges in the stagnation process of industrial 
enterprises, whose spatial territory is Kermanshah Province. The 
research method was based on the exploratory mix approach; 
first, to collect data, sampling, judgment and snowball methods 
were used to achieve theoretical data saturation through in-depth 
interviews with 31 people. Second, the data was collected through 
interviewing 97 people using a questionnaire and by stratified 
sampling method. The results showed that the paradigm model is 
classified in the form of causal, intervening and contextual 
conditions and different consequences can be proposed for it. 
Testing to explain the role of technological challenges showed that 
this factor, as one of the sub-categories of contextual conditions, 
has a significant impact on model strategies and includes the 
following concepts: low level of technologies in the process of 
production, distribution and sale of products, inconsistency of 
production cycle technologies, and non-compliance of product 
technology with market changes. 
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صنعتی؛   هایهای فناورانه در فرایند رکود بنگاهمطالعه و تبیین نقش چالش
 رویکرد آمیخته اکتشافی 
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های پژوهش حاضر، به مطالعه و تبیین نقش معضالت فناورانه در فرایند رکود بنگاه 
پردازد که قلمرو مکانی آن استان کرمانشاه است. روش پژوهش، مبتنی  صنعتی می

نخست،   گام  در  است؛  اکتشافی  آمیخته  رویکرد  داده بهبر  گردآوری  از  منظور  ها، 
نمونهروش و    گیری های  دادبرفگلولهقضاوتی  نظری  اشباع  به  دستیابی  تا  از  ه ی  ها، 

ها از طریق  نفر استفاده گردید. در گام دوم، داده   31عمیق با    هایطریق انجام مصاحبه
د. نفر گردآوری شدن  97ای از  گیری طبقهساخته و با روش نمونهپرسشنامه محقق

  یبندطبقهای  ینهزمگر و  مداخلهنتایج نشان داد مدل پارادایمی در قالب شرایط علّی،  
منظور تبیین نقش  شده و پیامدهای مختلفی برای آن قابل طرح است. انجام آزمون به

ای  های شرایط زمینههای فناورانه نشان داد این عامل به عنوان یکی از زیرمقولهچالش 
راهبردهای مدل، فناوری   بر  پایین  مفاهیم: سطح  و شامل  دارد  معنادار  در  تأثیر  ها 

فناوری  ناهماهنگی  محصوالت،  فروش  و  توزیع  تولید،  تولید فرایند  چرخه  های 
 .تطابق فناوری محصوالت با تغییرات بازار استمحصوالت و عدم
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 مقدمه 
صنعت عبارت است از مجموعه تغییراتی که انسان در مواد معدنی و طبیعی به وجود آورده تا آنها را برای مصرف  

دهد افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت  یافته صنعتی نشان می خویش مناسب سازد. تجربه کشورهای توسعه 
کنار   در  داخلی  ناخالص  تولید  زمره  در  در  فرهنگی،  و  اجتماعی  سیاسی،  عرصه  در  توجه  قابل  تغییرات  از  بسیاری 

های صنعتی،  . در این راستا بنگاه ۱( ۲۰۱۱و ورسپگن،   ی رم ی س )  شود ترین دستاوردهای توسعه صنعتی تلقی می شاخص 
های  . بنگاه ۲( ۲۰۱۵،  و همکاران   ی ذوالکپل )   های اشتغال دارند های فناورانه و بهبود فرصت سزایی در تقویت نوآوری نقش به 

کنندگان اشتغال  و تأمین   ( ۲۰۱۲  ، ی و هومان سلطان   ی ب ی حب   ی ل ی ل   ، ی جان ی حسن فارس ) صنعتی ستون فقرات بخش خصوصی  
اهمیت آنها را از دو ُبعد کّمی و کیفی    که   3( ۲۰۰۷،  و همکاران   ک ی س ی اسوتل ) های جدید هستند  و پیشرو در ابداع فناوری 

صنعتی کوچک و متوسط تشکیل  های  های موجود را بنگاه توان بررسی کرد؛ از بُعد کمّی، درصد بسیار باالیی از شرکت می 
سازی در  ا به عنوان ابزاری مناسب برای خصوصی ه دهند و تعداد شاغالن آنها قابل توجه است. از ُبعد کیفی، این بنگاه می 

 . 4( ۲۰۰۹،  و همکاران   ر ی اودوا )   نظر گرفته شوند 
تواند نتیجه ترکیبی از پیامدهای حوادث و اتفاقات و رویدادها  می   ای است که از سوی دیگر، رکود، پدیده پیچیده 

تواند به صورت تدریجی رخ دهد، شناخت و درک آن  باشد که در داخل یا خارج بنگاه رخ داده است. چون رکود می 
تواند از نوع رکود مربوط به صنعت  ها می ریشه رکود در بنگاه   گردد. سخت است و به ادراک مدیران ارشد از علل رکود برمی 

های موجود در صنعت دچار  یابد، تمامی بنگاه باشد یا رکود مربوط به بنگاه؛ هنگامی که اندازه و رشد صنعت کاهش می 
مسائل داخلی دچار  شوند. در مقابل، در رکود مربوط به بنگاه، صنعت در حال رشد و رونق است اما بنگاه به علت  رکود می 

های  های عملکردی بنگاه از متوسط شاخص رکود شده است. در صورتی که ریشه رکود مربوط به بنگاه باشد و شاخص 
یابد. در برخی شرایط، رکود، ناشی از اتخاذ  تر باشد، نیاز به تغییرات راهبردی ضرورت بیشتری می صنعت بسیار پایین 

خوانی ندارد و در مواقع دیگر رکود ناشی  ا شرایط محیط کسب وکار، تناسب و هم راهکارهای نامناسب و ضعیف است که ب 
کاهش منابع و    . بنابراین، هر زمان ( ۲۰۱4  راندوست، ی ا )   مناسب است از اجرا یا عملیاتی کردن ضعیف و ناقص راهبردهای  

 گردد.  خروجی صنایع به همراه کاهش مقیاس عملیات همراه گردد، رشد متوقف شده و بنگاه راکد می 
گذاری در زمینه توسعه  با توجه به موقعیت کنونی کشور و فقدان انگیزه کافی برای سرمایه   ( ۲۰۰۸  ، ی ق ی شا ) از دیدگاه  

بخشیدن  های مؤثر برای تحرک  های صنعتی موجود، از راه صنایع بزرگ توسط بخش خصوصی، کمک به ادامه حیات بنگاه 
های صنعتی ایران، نزدیک به  باشد. براساس آمار شرکت شهرک های مولد و کاهش نرخ بیکاری در کشور می به فعالیت 

درصد ظرفیت اسمی    ۵۰ها و نواحی صنعتی کشور با ظرفیتی کمتر از  های صنعتی مستقر در شهرک درصد از بنگاه   ۵۷
های صنعتی، این  پتانسیل رغم وجود  دهد علی . این آمارها نشان می ( ۲۰۱۸  ، و همکاران   ی نظر )   مشغول به فعالیت هستند 
 اند: های مرتبط با موضوع ارائه شده رو است. در ادامه، تعدادی از مطالعات و پژوهش حوزه با موانع جدی روبه 

نبود حمایت   ۵( ۲۰۱۸  شا، ی د ی ب   و   حان ی ر )  که  یافتند  نتیجه دست  این  به  خود  پژوهش  کافی،  در  اجتماعی  های 
های دولتی و خصوصی،  حمایت از نیروی انسانی، نبود قوانین حمایتی مناسب در بخش هنجارهای غلط در جامعه، عدم 

هستند. نتایج  الدش های صنعتی در بنگ ترین علل رکود بنگاه نبود آموزش و مهارت کافی و نبود تجهیزات مناسب، مهم 
نشان داد تغییر نیازهای بازار هدف، تغییرات فناوری، تغییرات نوآوری، کاهش حجم    ۶( ۲۰۱۶  ،   و همکاران   لجا ی ل )   پژوهش 
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ترین عوامل  های صنعتی، مهم گیرانه، تورم باال و تشدید رقابت میان بنگاه ها، قوانین سخت بازار هدف، تغییرات قیمت نهاده 
در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند    ۱( ۲۰۱۵،  و همکاران   بوآزا ) های صنعتی در فنالند و سوئد هستند.  رکود بنگاه 

وکار است که فراتر از کنترل آنهاست؛ عوامل  وکارهای صنعتی تحت تأثیر عوامل درونی و محیطی کسب    که رشد کسب 
های منابع انسانی است و عوامل داخلی نیز  های قانونی، دسترسی به تأمین مالی بیرونی و ظرفیت بیرونی شامل چارچوب 

 گیرد.  های فناورانه را در بر می های بازاریابی و ظرفیت های مدیریت، مهارت ارآفرینانه، ظرفیت های ک ویژگی 
بینی  ترین موانع کسب وکار در صنعت عبارتند از: غیرقابل پیش نشان داد مهم   ( ۲۰۱۹وزارت صنعت، معدن و تجارت،  ) 

ها، قوانین و مقررات و  ثباتی سیاست ها، بی اولیه و محصوالت، دشواری تأمین مالی از بانک بودن و تغییرات قیمت مواد 
ها در رسیدگی به شکایات  های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات، ضعف دادگاه های اجرایی ناظر بر کسب وکار، رویه رویه 

ها،  عملکردی بانک نشان داد شش مؤلفه اصلی شامل ضعف    ( ۲۰۱۷، و همکاران   ی رضو ) مؤثر متجاوزان. نتایج پژوهش 
همکاری و  های تأمین مالی، عدم های تخصصی، ضعف یا نبود روش ضعف عملکردی بازار سرمایه، ضعف یا نبود بانک 

های کوچک و متوسط  ها و نهادهای مالی و ضعف عملکردی فناوری اطالعات بر تأمین مالی بنگاه ناهماهنگی بین بنگاه 
در پژوهش خود دریافتند ظرفیت یافت    ( ۲۰۱۶  ، و همکاران   کفاش   ی ق ی حق )   ازی خودرو اثرگذارند. س در زنجیره قطعه 

فرصت محیطی، ظرفیت ساخت ایده، ظرفیت دانش فردی، ظرفیت دانش سازمانی، ظرفیت مدیریتی، ظرفیت فرهنگی،  
پشتیبانی مهم  و ظرفیت  فناورانه  ارتباطی، ظرفیت  مؤلفه ظرفیت  به ترین  استخراج شده  بر  های  اثرگذار  عوامل  عنوان 

 های صنعتی هستند.  بنگاه 
اند پیوند منطقی بین مدل  های داخلی انجام شده، نتوانسته توان گفت اغلب پژوهش با واکاوی و تحلیل در پیشینه می 

اند.  های موجود برقرار سازند و بسیاری از عوامل و متغیرها را به طور کامل شناسایی و بررسی نکرده پژوهش و تئوری 
تا برای فضای کسب وکار و تولید در کشور ایران، قابل استفاده باشند.   سازی دارند های خارجی نیز نیاز به بومی پژوهش 

پژوهش، از اهمیت بسیار برخوردار    لذا انجام پژوهش حاضر در راستای ُپرکردن شکاف موجود در مبانی نظری و پیشینه 
 بوده است. 

بالاستفاده هستند که رکود    های های صنعتی راکد منبعی از سرمایه توان گفت بنگاه بر اساس مطالب بیان شده می 
ها از  آنها سبب کاهش اشتغال پایدار و هدر رفتن منابع فیزیکی، انسانی، مادی و ... شده است. در صورتی که این بنگاه 

ای  های واسطه های تولید و صنعت، در بخش های سرگردان کشور به جای هزینه شدن در حوزه رکود خارج نشوند، سرمایه 
سازند، لذا با توجه  اساسی مواجه می   کنند که این مسأله زنجیره حمایت از تولید داخلی را با معضل می   و داللی ورود پیدا 

ویژه در استان کرمانشاه که با جمعیت دو میلیون نفری، باالترین نرخ بیکاری در کشور را دارد و  به اینکه در کشور و به 
های فناورانه  تر از نقش چالش ژوهش حاضر با هدف شناخت عمیق های صنعتی راکد در آن قابل توجه است، پ تعداد بنگاه 

بنگاه  فرایند رکود  می در  آن  نتایج  که  است  انجام شده  کاربردی  راهکارهای  ارائه  و  استفاده  های صنعتی  مورد  تواند 
، منظور از  سازان در حوزه صنعت قرار گیرد. الزم به توضیح است در این پژوهش ریزان و تصمیم گذاران، برنامه سیاست 

فناوری، استفاده عملی از دانش و مهارت در خطوط تولید و فرایندهای تولید، توزیع و فروش است و صرفًا به فناوری  
 شود؛ زیرا نقش فناوری در صنعت، انکارناپذیر است؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر این است: اطالعات محدود نمی 

های صنعتی به چه صورت است؟ و چه  حوزه فناوری در فرایند راکد شدن بنگاه های مرتبط با تأثیر و نقش چالش 
 شود؟ راهکارهایی برای بهبود این وضعیت پیشنهاد می 

 

 
1 Bouazza 



   صبا امیری و همکاران                                                                        99-1112(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

103 

 

 مواد و روش 
ای، نیازمند اکتشاف و  باشد؛ زیرا واکاوی دقیق چنین مسأله کّمی می   - اکتشافی کیفی   ۱رویکرد پژوهش، آمیخته 

های کمّی و آماری دارد تا مدل طراحی  حوری است و همچنین نیاز به اعتبارسنجی تحلیل عمیق در خصوص پدیده م 
های اثرگذار بر رکود  شده، مورد تأیید و تعمیم قرار گیرد. بنابراین، هدف از اجرای بخش کیفی، شناسایی مفاهیم و مقوله 

یند، و هدف از انجام بخش  های صنعتی و طراحی یک مدل بومی جهت مشخص شدن جایگاه فناوری در این فرا بنگاه 
 های صنعتی است. های فناورانه بر فرایند رکود بنگاه کمّی، آزمون مدل برای بررسی تأثیر چالش 

 ها به تفکیک تشریح شده است. شناسی هریک از بخش در ادامه، روش 

 بخش کیفی 
گیرد  هنگامی مورد استفاده قرار می بنیاد بود. این روش  در گام اول، راهبرد مورد استفاده در بخش کیفی، نظریه داده 

هایی ارائه و آزمون شده باشد اما  ای برای تبیین یک فرایند وجود نداشته باشد یا ممکن است در پیشینه مدل که نظریه 
های موجود  هایی غیر از جمعیت و نمونه مدنظر پژوهشگر کیفی؛ همچنین ممکن است نظریه ها و جمعیت بر مبنای نمونه 

برای تجزیه    . ( ۲۰۱۲،  و همکاران   فرد   یی دانا ) اند  شمند مدنظر پژوهشگر نپرداخته زیرا به متغیرهای بالقوه ارز   ناقص باشند؛ 
 استفاده شد.   ۲( ۱۹۹۸  ن، ی کورب استراوس و  )   مند ها در بخش کیفی، از رهیافت نظام و تحلیل داده 

صنعتی )راکد/ فعال و نیمه فعال(، استادان دانشگاه، متخصصان  های  جامعه موردمطالعه در این بخش، مدیران بنگاه 
ی  برف گلوله گیری قضاوتی و  نمونه   های بخش دولتی و خبرگان در استان کرمانشاه بودند؛ برای انتخاب نمونه، از روش 

را    نظر صاحب برفی، پس از هر مصاحبه، از فرد مطلع کلیدی خواسته شد تا سایر افراد  گیری گلوله استفاده شد؛ در نمونه 
اند. در  جز چند نفر نخست، دیگر افراد کلیدی مطلع را متخصصان مصاحبه شده معرفی و تأیید کرده معرفی نمایند؛ لذا به 

گیری  نفر از روش نمونه   ۲۲ی قضاوتی و  گیر نفر از روش نمونه   ۹های عمیق قرار گرفتند که  نفر تحت مصاحبه   3۱مجموع  
ویکم  گیری تا مصاحبه سی ها محقق شد؛ لذا نمونه گیری توسط اشباع نظری داده کفایت نمونه   گلوله برفی بررسی شدند. 

 آوری شدند.  ها از طریق مصاحبه عمیق جمع که مدل به حد ساخت و اشباع رسید، ادامه پیدا کرد. داده 
ها و مضامین خاص را  اند گزارش نهایی یا توصیف های کیفی پیشنهاد کرده درباره روایی پژوهش   3( ۲۰۱3کرسول،  ) 

کنند؟ لذا در این مطالعه برای بررسی  شوندگان برگردانید و مشخص کنید آیا آنها درستی نتایج را تأیید می به مصاحبه 
اعضا   تأیید  از  پژوهش،  به مصاحبه و مصاحبه روایی  نتیجه مطالعه  که  بدین صورت  استفاده شد؛  شوندگان  شوندگان 

های  های اصالحی آنان دریافت و اصالحات الزم به عمل آمد. کرسول برای بررسی پایایی در پژوهش برگردانده شد و دیدگاه 
. بنابراین در زمینه  ( ۲۰۱3کرسول،  )   کنند کیفی، توافق در همسانی رمزگذاری بین دو یا چند رمزگذار را پیشنهاد می 

 درصد به دست آمد.    ۷۲شوندگان استفاده شد و ضریب توافق  خوانی بین مصاحبه پایایی، از روش توافق یا هم 
هاست که از آن به  ای داده ها، قلب روش نظریه داده بنیاد است. همچنین نوعی تحلیل مقایسه تجزیه و تحلیل داده 

ها و ایجاد ارتباط بین آنها از طریق مقایسه بین رویدادها با یکدیگر، رویدادها  شود. تولید مقوله می مقایسه مستمر تعبیر  
 . ( ۲۰۲۰  ، و همکاران   ی جالل آباد   ی لطف )   شود ها با یکدیگر حاصل می ها و مقوله با مقوله 

 بخش کمّی 
های صنعتی مورد آزمون قرار  های فناورانه بر فرایند رکود بنگاه در گام دوم، با روش کمّی، تأثیر زیرمقوله چالش 

های صنعتی، جامعه آماری بخش کّمی باید از بین افرادی انتخاب  ه رکود بنگا گرفت. برای بررسی تأثیر زیرمقوله فناوری بر  
های صنعتی بوده یا تجربه کافی در این خصوص داشتند. به همین  شدند که دارای اطالعات کافی در حوزه رکود بنگاه می 

 
1 Mix Method 
2 Strauss & Corbin 
3 Cresswell 
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  ۱3۰ای  شدند؛ لذا جامعه ربط تعیین  دلیل، جامعه آماری این بخش از پژوهش، کارشناسان علمی و افراد عملیاتی ذی 
های فناورانه  نفره برای بررسی تأثیر چالش   ۹۷نفره از میان خبرگان انتخاب شدند. براساس فرمول کوکران، نمونه آماری  

 های صنعتی انتخاب گردید.  بر فرایند رکود بنگاه 
یک شد و بر اساس  بخش خصوصی تفک   - ۲بخش دولتی و    - ۱منظور کاهش واریانس، جامعه آماری به دو طبقه:  به 

 ( ۱انتساب متناسب، نمونه آماری از هر طبقه انتخاب شد )جدول  

 های صنعتی . خالصه اطالعات نمونه آماری برای بررسی تأثیر معضالت فناورانه بر فرایند رکود بنگاه 1جدول  

 ت یجنس ت یحوزه فعال
سن   نیانگیم

 )سال(

سابقه   نیانگیم
مرتبط   تیفعال

 )سال(
 ی فراواندرصد  ی فراوان

 47 28 9 37 زن یدولت بخش
 33 32 10 39 مرد 

 37 14 8 35 زن یخصوص بخش
 63 23 17 42 مرد 

 
ساخته مستخرج از بخش کیفی بود که پنل متخصصان، اعتبار  محقق   ها، پرسشنامه در این بخش، ابزار گردآوری داده 

افزار  آن را تأیید کردند و برای تأیید قابلیت اعتماد پرسشنامه از روش انجام آزمون پایلوت و محاسبه آلفای کرونباخ با نرم 
SPSS   محاسبه گردید که نشان از تأیید قابلیت اعتماد    ۰/ ۸۰3ی کرونباخ برابر با  استفاده گردید؛ بر این اساس، آلفا

بندی شده در بخش  سوال بود که به مفاهیم طبقه   ۱۱۸ساخته شامل  ساخته دارد. پرسشنامه محقق پرسشنامه محقق 
 کیفی اشاره داشتند. 

 ها یافته 

شود؛ از این رو ابتدا جایگاه  پرداخته می های پژوهش در قالب دو بخش کیفی و کّمی  در این بخش به شرح یافته 
شود و سپس در بخش کّمی، معناداری این  های صنعتی مشخص می های فناورانه در مدل رکود بنگاه فناوری و چالش 
 گردد. تأثیر، آزمون می 

 های فناورانه در مدل های صنعتی و مشخص شدن نقش چالش بخش کیفی؛ تدوین مدل رکود بنگاه 
منظور شناسایی کدهای باز و  ستراوس و کوربین، بخش کیفی شامل سه مرحله کدگذاری باز )به براساس رهیافت ا 

مقوله دسته  میان  ارتباط  )ایجاد  آنها(، کدگذاری محوری  مقوله بندی  و  انتخابی  ها  و کدگذاری  مفاهیم(  و  های فرعی 
 اند. گیری روایت از پدیده مورد مطالعه( بود که در ادامه تشریح شده )شکل 

 دگذاری باز ک 
های عمیق، در قالب یک مدل پارادایمی،  های به دست آمده از مصاحبه در بخش کیفی پژوهش، ابتدا براساس داده 

های در این مدل بومی پرداخته شد. بر این اساس، با تحلیل محتوای  های فناورانه در فرایند رکود بنگاه به نقش چالش 
، مفاهیم اولیه شکل  به هم تخراج شدند و با پیوند دادن کدها متون، از کدگذاری استفاده گردید و فهرستی از کدها اس 

بندی  ها و اسناد، استخراج شده است. با مقایسه و طبقه مصاحبه و بررسی یادداشت   3۱کد از    ۲3۰گرفت. در این مرحله،  
ساب مقوله  زیرمقوله )با احت   3۲بندی مفاهیم مشابه،  مفهوم استخراج شدند و در نهایت با طبقه   ۱۱۸کدهای مشابه،  

ای  های شرایط زمینه های فناورانه به عنوان یکی از زیرمقوله دهد چالش محوری( به دست آمد؛ مدل پارادایمی نشان می 
 گردند. های صنعتی تشریح می بندی شده است. در ادامه، اجزای مدل بومی رکود بنگاه دسته 
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کنند و منجر به بروز  ای مرتبط با پدیده را خلق می ه علل ایجاد پدیده اصلی یا رویدادهایی که موقعیت   شرایط علّی:  •
ضعف  . شرایط عّلی در بخش کیفی پژوهش عبارتند از:  ( ۲۰۲۰و همکاران،    ی جالل آباد   ی لطف )   گردند پدیده اصلی می 

  ضعف ی، ساز کسب وکارها و ضعف در سازمان   ی سنت   اداره ،  و اختالف شرکا   ی حقوق   مشکالت ی،  ت ی ر ی مد   ی ها مهارت 
ز  و  فقدان/ عدم   / کمبود ی،  ا مشاوره   ی سازوکارها   ضعف ی،  گذار است ی و س   ی قانون   ی ها رساخت ی در  امکانات  تناسب 
  ی سنج در امکان   ضعف و    بازار   ت ی ر ی مد   ی ها ی استراتژ   ی و اجرا   ن ی در تدو   ضعف ی،  بان ی پشت   ی ها ت ی حما   ضعف ،  زات ی تجه 
 . س ی تأس 

های صنعتی« است. نتایج به دست  با عنایت به موضوع، پدیده محوری تعریف شده »رکود بنگاه   پدیده محوری:  •
سازند، منجر  های صنعتی را با معضل مواجه  های عّلی، بستر ایجاد و رشد بنگاه دهد زمانی که مقوله آمده نشان می 

های مدیریتی، کار تیمی و اختالف شرکای منجر به کاهش سرمایه  گردند. ضعف در مهارت ها می به رکود این بنگاه 
برد. همچنین  شود و فضای اعتماد متقابل را از میان می متخصصان و کارگران بنگاه صنعتی می اجتماعی میان مدیران،  

وسیله دیگران است، در صورتی که این هنر و  با توجه به یکی از تعاریف مدیریت که هنر و مهارت انجام کار با و به 
شوند و رکود را به دنبال دارد.  عضل می های زنجیره تولید در بنگاه دچار م مهارت وجود نداشته باشد، همه فرایند 

همچنین نبود تنوع، تجربه و دانش کافی جهت انجام کارهای تیمی منسجم منجر به هدر رفتن حجم زیادی هزینه،  
ترین بستری است که عمدتًا در کنترل  گذاری، اصلی های قانونی و سیاست گردد؛ ضعف زیرساخت زمان و انرژی می 

گردد  های مصوب و تغییرات مدیریتی، سبب می چنین اجرا نشدن دقیق و صحیح برنامه نیست. هم   مدیران بنگاه 
های پشتیبانی  ای به همراه ضعف حمایت فرایند حمایت از صنعتگران، ناتمام باقی بماند؛ ضعف سازوکارهای مشاوره 

انی ضعیف مادی،  های پشتیب های اجرایی، مشاوران مجرب و متخصص، شبکه ها، دستگاه کافی متشکل از سازمان 
ها را  شود که رکود آن ها می خانوادگی و کاری همه منجر به پیمودن مسیرهای اشتباه و طوالنی توسط مدیران بنگاه 

آالت  در پی خواهد داشت؛ کمبود یا فقدان تجهیزات و امکانات مناسب اعم از فضای فیزیکی، تجهیزات و ماشین 
شود؛ زیرا صدور مجوزها به فضای کارگاهی متناسب با استانداردها  شود فرایند تولید دچار وقفه جدی  باعث می 

بستگی دارد و عمدتًا تجهیزات موجود بسیار قدیمی و با سطح فناوری پایین هستند، همچنین هزینه خرید تجهیزات  
ز  های جدی مواجه باشد؛ یکی ا گردد بنگاه صنعتی با چالش جدید بسیار زیاد است، مجموع این عوامل موجب می 

توجهی به ضرورت امکاسنجی فنی، اقتصادی  سنجی مناسب است، بی های صنعتی، نبود امکان های جدی بنگاه چالش 
دنبال آن، حجم بسیار زیاد سرمایه و  درستی بررسی و مطالعه نشوند و به وکارها به   شود کسب و بازاری موجب می 

راه  برای  کسب زمان  تو اندازی  ابتدا  از  که  شود  هزینه  در  وکاری  ضعف  نهایت،  در  است؛  نداشته  اقتصادی  جیه 
باعث می ترین و پرتکرارترین مؤلفه های مدیریت بازار، یکی از مهم استراتژی  شود محصوالت از طریق  ها بود که 

گذاری، تبلیغات و توزیع نامناسب و اشتباه وارد  های قیمت طلب توزیع شود و عمدتًا با روش های واسطه منفعت کانال 
بینی نشده است؛ به بیان دیگر برنامه تحلیل بازار شفاف و صحیحی  ها پیش گردند که تقاضای مناسبی برای آن بازاری  

 برای محصوالت تدوین نشده است.  

اند و مجموعه  ای، الگوهای پایداری هستند که با زمان و مکان خاص عجین شده شرایط زمینه   ای: شرایط زمینه  •
  ی لطف )   دهند ها از خود کنش یا واکنش نشان می ها تحت این موقعیت که افراد و سازمان اند  هایی را ایجاد کرده واقعیت 

ی،  فرهنگ   - ی اجتماع   ی ها چالش ای در بخش کیفی پژوهش عبارتند از:  . شرایط زمینه ( ۲۰۲۰و همکاران،    ی جالل آباد 
و  اقتصاد   ی ها چالش ی،  اس ی س   ی ها چالش  چالش   ی ها چالش ی  بنابراین،  شرایط  فناورانه؛  دسته  در  فناورانه،  های 
 های صنعتی دارد. ساز را در فرایند رکود بنگاه گیرند و نقش عامل زمینه ای قرار می زمینه 
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و طبقه بندی مصاحبه براساس جمع  زیرمقوله چالش ها  مفاهیم  فناورانه شامل:  بندی کدها،  پایین  ( س ۱های  طح 
فروش محصوالت  فناوری  و  توزیع  تولید،  فرایند  در  مورداستفاده  فناوری ۲های  میان  ناهماهنگی  تولید  (  های چرخه 

 اند: تطابق فناوری محصوالت با تغییرات بازار بودند که هریک در ادامه تشریح شده ( عدم 3محصوالت و  

یکی از معضالتی که  یع و فروش محصوالت:  های مورداستفاده در فرایند تولید، توز سطح پایین فناوری  -
های  ها عمدتًا از فناوری های سطح متوسط و باال است و بنگاه های صنعتی با آن مواجه هستند، ناآشنایی با فناوری بنگاه 

در این رابطه بیان کرد:    A11کنند. مصاحبه شونده  سطح پایین در تولید محصوالت، توزیع و فروش آنها استفاده می 
شود؛ مثاًل در استان  های زیادی ایجاد می های جدید و سطح باال استفاده نشود، چالش صر حاضر، اگر از فناوری »در ع 

ها آشنایی چندانی با  شود و بنگاه های سنتی و قدیمی استفاده می کرمانشاه هنوز برای توزیع محصوالت از روش 
 شود«. لید در استان بسیارکم استفاده می تک در فرایند تو های های دیجیتال مارکتینگ ندارند. فناوری 

مفهوم دوم در این زیرمقوله، مربوط به زمانی است که  های چرخه تولید محصوالت: ناهماهنگی میان فناوری  -
آالت دارند و چون در فواصل زمانی مختلف  های صنعتی در خط تولید خود، چندین خط تجهیزات و ماشین بنگاه 

تناسب منجر به چالش در تولید محصوالت  های آنها وجود ندارد. همین عدم اند، تناسب میان فناوری خریداری شده 
بنگاه صنعتی باید فناوری همسان،    A7شونده  شود. مصاحبه باکیفیت می  بیان کرد: »خط تولید و تجهیزات در 

صورت، محصوالت نقص فنی خواهند داشت یا اصاًل خط تولید کار  متناسب و هماهنگ داشته باشند، در غیر این 
 شود.« خارجی مشاهده می یافته از کشورهای  های وارد شده و انتقال کند. این چالش، بیشتر در فناوری نمی 

ای، زمانی است  آخرین مفهوم در زیرمقوله شرایط زمینه تطابق فناوری محصوالت با تغییرات مداوم بازار:  عدم  -
شوند با تغییرات و تقاضای بازار همخوانی ندارند؛ مثاًل سطح دانش  هایی که محصوالت با آنها تولید می که فناوری 

ها در لبه فناوری هستند یا برعکس که در این حالت، مشتریان بازار  ست و اصطالحًا ایده آنها باالتر از نیازهای بازار ا 
در این رابطه بیان کرد: »امروزه مدیریت بازار، دیدگاه    A4شونده  هدف، تقاضای سطح فناوری باالتری دارند. مصاحبه 

های  . لذا توجه به محیط فناورانه و فناوری طلبد و باید نیازهای بازار هدف در اولویت اقدامات قرار گیرند نوین را می 
 موردتقاضای بازار هدف اهمیت بسیاری دارد«. 

گر بر وقایعی داللت دارند که موجب تغییر در شدت اثرگذاری شرایط علّی  شرایط مداخله   گر: شرایط مداخله  •
منابع    ن ی تأم گر در بخش کیفی پژوهش عبارتند از:  . شرایط مداخله ( ۲۰۲۰و همکاران،    ی جالل آباد   ی لطف )   شوند می 
  تناسب و    گذاران است ی و س   سازان م ی درست تصم   درک ی،  بخش خصوص   ی ها ت ی حما ی،  بخش دولت   ی ها ت ی حما ی؛  مال 

 ی. باالدست   ع ی با صنا   د ی تول   ره ی زنج 

اجرای پدیده محوری کمک می هایی که  ها و کنش طرح   ها: راهبردها و کنش  • آباد   ی لطف )   کنند به  و    ی جالل 
در    ی عملکرد   ی ها چالش ،  در حوزه فروش   ی ارتباط   ی ها چالش های مدل پژوهش عبارتند از:  . کنش ( ۲۰۲۰همکاران،  
و    توانمند   ی رو ی در جذب ن   ضعف ی،  ساز ت ی و هو   نگ ی برند   ضعف ،  ن ی در حوزه تأم   ی عملکرد   ی ها چالش ؛  د ی حوزه تول 

 . توان رقابت بنگاه   کاهش 

کارگیری راهبرد یا پیامدهای مشهود و نامشهودی که در اثر اجرای پدیده محوری ایجاد  به معنای نتایج به   پیامدها:  •
  ی زگ ی انگ ی ب های صنعتی عبارتند از:  . پیامدهای رکود بنگاه ( ۲۰۲۰و همکاران،    ی اد جالل آب   ی لطف )   شوند، هستند می 

به عنوان پیامدهای سطح    دار ی اشتغال پا   کاهش ؛  ن ا وارد تازه   ی ورود برا   ی مانع روان   جاد ی ا ی؛  صنعت   ی ها فعاالن بنگاه 
،  و اعتبار بنگاه   ها یی ارزش دارا   کاهش ،  برند   ژه ی ارزش و   کاهش ی؛  انسان   ی رو ی ن   ل ی تعد ی،  مال   ی ها ی بده   ش ی افزا کالن و  

 ی به عنوان پیامدهای سطح بنگاه. د ی کل   ی شرکا   ن ی ب   اختالف   د ی تشد 
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 کدگذاری محوری 
های  ها و زیرمقوله کند، کدگذاری محوری، مقوله های مختلف تفکیک می ها را به مقوله در حالی که کدگذاری باز، داده 

ها با یکدیگر، پژوهشگر  سازد. برای کشف نحوه ارتباط مقوله ابعاد آنها به یکدیگر مرتبط می ها و  آنها را با توجه به مشخصه 
ها پیشنهاد کردند. لذا پس  کند. پارادایم، ابزار تحلیلی است که استراوس و کوربین برای مطالعه داده از پارادایم استفاده می 
بندی شدند، به نحوی که هر طبقه جامع و مانع باشد؛ از  ه و طبقه ها با یکدیگر مقایس ها و زیرمقوله از کدگذاری باز، مقوله 

های مرتبط را پوشش دهند. در نهایت، یک مدل پارادایمی شکل  رو، طبقات طوری سازماندهی شدند که همه مقوله این 
 (. ۱شوندگان اصالح گردید )شکل  گرفت که بر اساس نظر مصاحبه 

 
 هش. مدل پارادایمی در بخش کیفی پژو1شکل 

 

 کدگذاری انتخابی 
ها حول مقوله محوری، یک روایت اصلی، بر اساس نظریه برای پدیده محوری  در این بخش، با کنار هم قراردادن مقوله 

 های صنعتی، ارائه شد: رکود بنگاه 
سازی،  های مدیریتی، مشکالت حقوقی و اختالف شرکا، اداره سنتی کسب وکارها و ضعف در سازمان »ضعف مهارت 

تناسب امکانات و  ای، کمبود/ فقدان/ عدم گذاری، ضعف سازوکارهای مشاوره های قانونی و سیاست ضعف در زیرساخت 
های مدیریت بازار، و ضعف در امکانسنجی  های پشتیبانی، ضعف در تدوین و اجرای استراتژی تجهیزات، ضعف حمایت 

های ارتباطی  دهای منتج از این پدیده، شامل مواردی مانند چالش های صنعتی هستند. راهبر ساز رکود بنگاه تأسیس زمینه 
های عملکردی در حوزه تأمین، ضعف برندینگ، ضعف در  های عملکردی در حوزه تولید، چالش در حوزه فروش، چالش 

دولتی    های بخش جذب نیروی توانمند، کاهش توان رقابت بنگاه است که متأثر از عواملی چون تأمین منابع مالی، حمایت 
باشد. این مهم در فضایی پیچیده و  سازان و تناسب زنجیره تولید با صنایع باالدستی می و خصوصی، درک درست تصمیم 

ها  ها، انگیزه های زیادی با اهداف، ارزش دهد که گروه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و فناورانه رخ می   - چندبُعدی اجتماعی 
های صنعتی، ایجاد مانع روانی ورود  انگیزگی فعاالن بنگاه رند. در نهایت، بی گیری آن نقش دا و منافع متفاوت در شکل 

های مالی، تعدیل نیروی انسانی، کاهش  عنوان پیامدهای کالن و افزایش بدهی واردین و کاهش اشتغال پایدار به برای تازه 
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عنوان پیامدهای سطح بنگاه در  ارزش ویژه برند، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه و تشدید اختالف بین شرکای کلیدی به 
 شوند«. های صنعتی مطرح می فرایند رکود بنگاه 

 ای بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده شرایط زمینه .2جدول  

هاگویه زیرمقوله  مقوله  داری معنی بار عاملی  T 
متوسط واریانس  

 استخراج شده 
پایایی 
 مرکب

آلفای 
 کرونباخ

شرایط 
ایزمینه  

های  چالش 
  -اجتماعی
 فرهنگی 

۱ ۹۱۵ /۰  ۷۶۷ /۲4  ۶۶ /۰  ۸۰ /۰  ۷۱ /۰  
۲ ۸4۰ /۰  ۷۹۸ /۱4  
3 ۷۷۹ /۰  ۵۷3 /۷  
4 ۹۱۰ /۰  ۸۹۷ /3۱  
۵ ۸۸۸ /۰  ۶3۵ /۱۷  
۶ ۸۷۹ /۰  ۲۰۰ /۱۹  
۷ ۹۲3 /۰  ۹۹۷ /۲۶  

های  چالش 
 سیاسی

۱ ۷۵4 /۰  ۵۶۱ /۷  ۷۲۶ /۰  ۸۱ /۰  ۷4 /۰  
۲ ۸۷۹ /۰  ۹۱۱ /۹  
3 ۶۵۹ /۰  ۵۷۸ /۸  
4 ۹۰۰ /۰  ۲۵۹ /44  
۵ ۸۹۱ /۰  ۸۷۱ /3۶  

های  چالش 
 اقتصادی 

۱ ۸۸۹ /۰  ۸3۲ /۱۰  ۵۶۰ /۰  ۸3 /۰  ۸۰ /۰  
۲ ۷3۹ /۰  ۷34 /۱۰  
3 ۶۹۰ /۰  4۶4 /۱۵  
4 ۷۱۷ /۰  ۱۸۹ /۵  
۵ ۷۸۹ /۰  ۱۷۸ /۶  

های  چالش 
 فناورانه

۱ ۹۱۶ /۰  ۷۹۸ /۲4  ۶۹3 /۰  ۷۸ /۰  ۷۱ /۰  
۲ ۸4۱ /۰  ۷۹۹ /۱4  
3 ۷۸۰ /۰  ۸۹۵ /۸  

 

 های صنعتی های فناورانه بر فرایند رکود بنگاه بخش کمّی: آزمون تأثیر چالش 
های  ای در فرایند رکود بنگاه های فناورانه به عنوان یکی از شرایط زمینه در بخش کیفی، نشان داده شد که چالش   

های فناورانه بر  کند. در این بخش، به اعتبارسنجی مدل و آزمون فرضیه برای بررسی تأثیر چالش صنعتی ایفای نقش می 
 دالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی( پرداخته شده است. های صنعتی با کمک مدلسازی معا فرایند رکود بنگاه 

شود، پایایی سازگاری درونی است که معیار سنتی برای  ها کنترل می اغلب اولین معیاری که در اعتبارسنجی مدل 
گیرانه از پایایی سازگاری درونی متغیرهای  این کنترل، آلفای کرونباخ است. با توجه به اینکه آلفای کرونباخ بر رد سخت 

شود. وقتی مقدار  ( استفاده می CRای دیگر به نام پایایی مرکب ) نجه از س   PLSهای مسیر  دهد، در مدل مکنون، ارائه می 
( برای  AVEبعدی است. همچنین حداقل متوسط واریانس استخراج شده ) است، آن بلوک تک   ۰/ ۷پایایی مرکب بیش از  

 است.    R2زا، ضریب تعیین  باشد. معیار اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درون   ۰/ 4همگرایی باید  
( برای تمامی  CRدهند اعداد به دست آمده برای پایایی مرکب ) نشان می   ۲و شکل    3، جدول  ۲طور که جدول  ان هم 

باشد. همچنین متوسط واریانس  قبول بودن مدل می دهنده قابل است که نشان   ۰/ ۷ای، بیشتر از  های شرایط زمینه زیرمقوله 
دهد. بنابراین  است که اعتبار همگرایی مناسبی را نشان می   ۰/ 4ها بیشتر از  ( برای تمامی گویه AVEاستخراج شده ) 
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توان نتیجه گرفت  دهند این مدل دارای برازش مناسب و خوبی است و می کار رفته نشان می های برازش به تمامی شاخص 
 گیری پدیده محوری پژوهش و اجزای مدل دارد. مدل پژوهش، توانایی باالیی در اندازه 

)واریانس    R2داری ضرایب مسیر و مقدار  ختاری با استفاده از بررسی ضرایب مسیر، معنی همچنین مدل معادالت سا 
 است.   Smart PLS افزار  نمایش مدل به دست آمده در محیط نرم   ۲آزماید. شکل  پژوهش را می   تبیین شده( فرضیه 

 

 
 های صنعتی )مدلسازی معادالت ساختاری( مدل رکود بنگاه. نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی 2شکل 

 ها، آزمون فرضیه پژوهش است.  گام بعدی برای تحلیل یافته
 های صنعتی، تأثیر معنادار دارند. ای بر راهبردهای رکود بنگاه فرضیه پژوهش: شرایط زمینه 

های صنعتی شناسایی  ای در مدل رکود بنگاهزمینههای فناورانه به عنوان یکی از شرایط  با توجه به اینکه چالش 
های  های فناورانه در فرایند رکود بنگاه و تأیید گردید، تأیید فرضیه پژوهش، به معنای تأیید تأثیر معنادار چالش 

 صنعتی است.

مشاهده    3طور که در جدول  دار است. همانمعنی   ±۵۸/۲باالتر از    Tضرایب    ۰۱/۰توضیح اینکه در سطح  
  ۰/ ۰۱های صنعتی در سطح ای در مدل رکود بنگاه های فناورانه به عنوان شرایط زمینهشود گزاره تأثیر چالش می

در تمام مسیرها مثبت است که نشانگر تأثیر مثبت و معنادار است. بر   Tمعنادار است. عالوه بر این، جهت ضریب 
  های فناورانه نیز ای که چالش شرایط زمینه  ب تأثیر دهنده آن است که ضریها نشاناین اساس، آزمون و تحلیل داده

( مثبت و معنادار است؛ به  P  < ۰/ ۰۱در سطح )  ۰/ ۷۰۲های صنعتی برابر با  یکی از آنها است، بر راهبردهای رکود بنگاه 
ای و بسترساز  زمینه های صنعتی به عنوان یک مقوله های فناورانه عاملی اثرگذار بر فرایند رکود بنگاه بیان دیگر، چالش 

   نشان داده شده است(.   ۲است )با ستاره قرمز رنگ در شکل  

های فناورانهچالش  
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 های فناورانه( بر راهبردهای مدل ای )چالشداری تأثیر شرایط زمینه. ضرایب مسیر و معنی3جدول 

 گزاره )رابطه( 
ضریب رگرسیون 

(R2 ) 
P  آمارهt نتیجه 

ایشرایط زمینه  تأیید  ۱۵/ ۸۹۰ ۰/ ۰۰۱ ۰/ ۷۰۲ صنعتی های راهبردهای رکود بنگاه  با 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه 
های صنعتی منجر به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد و رونق تولید و  اندازی و توسعه بنگاه امروزه، از آنجا که راه 
طور ویژه در استان  ها حیاتی است. این مسئله در کل کشور و به گردند، توجه به توسعه آن می بهبود فضای کسب و کار  

برد، از اهمیتی مضاعف برخوردار  در حوزه صنعت، از نرخ بیکاری باالیی رنج می های فراوان  کرمانشاه که با وجود قابلیت 
   های صنعتی پرداخته شد.  های فناورانه در فرایند رکود بنگاه است؛ لذا در پژوهش حاضر به مطالعه و تببین نقش چالش 

گیری  نفر از روش نمونه   ۹که  نفر از افراد کلیدی مطلع    3۱های عمیق با  رو، نخست از طریق انجام مصاحبه از این 
های  گیری گلوله برفی انتخاب شدند، کدهای باز مربوط به پدیده محوری رکود بنگاه نفر از روش نمونه   ۲۲قضاوتی و  

بندی صورت گرفت و  ها، طبقه باره متون مصاحبه صنعتی احصاء گردید. پس از فرایند مقایسه مداوم و مرور چندین 
سازی انجام شد و این مدل برای تأیید اعتبار و  ها( شکل گرفتند. در نهایت، مدل ی )زیرمقوله های فرع ها و مقوله مقوله 

باره و تکرار  قابلیت اعتماد در اختیار متخصصان موضوع و مصاحبه  شوندگان قرار گرفت و پس از اصالحات چندین 
های صنعتی نشان  ومی از رکود بنگاه ها، مدل نهایی تدوین شد. نتایج بخش کیفی عالوه بر طراحی یک مدل ب کدگذاری 

گردد. این مقوله شامل سه مفهوم  بندی می ای، دسته های فناورانه به عنوان یکی از شرایط زمینه داد، فناوری و چالش 
فناوری ۱پرتکرار:   پایین  سطح  محصوالت  (  فروش  و  توزیع  تولید،  فرایند  در  مورداستفاده  میان  ۲های  ناهماهنگی   )

 تطابق فناوری محصوالت با تغییرات بازار بود. ( عدم 3تولید محصوالت و    های چرخه فناوری 
گویه تدوین گردید که اعتبار    ۱۱۸ساخته شامل  در گام دوم از این پژوهش آمیخته اکتشافی، یک پرسشنامه محقق 

مورد تأیید    ۰/ ۸۰3  آن مورد تأیید پنل متخصصان بود و قابلیت اعتماد آن به کمک انجام آزمون پایلوت و آلفای کرونباخ 
نفر بودند که توسط فرمول کوکران و روش    ۹۷قرار گرفت. نمونه آماری که در این بخش مورد آزمون قرار گرفتند،  

سازی معادالت ساختاری( با  گیری انتساب متناسب انتخاب و آزمون شدند. آزمون تحلیل عاملی تأییدی )مدل نمونه 
های کّمی محاسبه شده، مورد تأیید  احی شده و فرضیه پژوهش بر اساس آماره نشان داد، مدل طر   Smart PLSافزار  نرم 

های صنعتی، تأثیر  های آن است، بر راهبردهای رکود بنگاه های فناورانه یکی از مقوله ای که چالش است و شرایط زمینه 
 معنادار دارد. 

در   ( ۲۰۱۵بوآزا و همکاران، ) و  ( ۲۰۱۶و همکاران،  لجا ی ل ) های نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش 
خوانی  در داخل کشور هم   ( ۲۰۱۶کفاش و همکاران،    ی ق ی حق ) ،  ( ۲۰۱۷و همکاران،    ی رضو ) های  خارج از کشور و پژوهش 

دهد امروزه  کنند. این مسأله نشان می های صنعتی را تأیید می دارد که تأثیر فناوری بر ایجاد، رشد، توسعه و رکود بنگاه 
با تغییرات نیازها و سالئق مشتریان و رقابت شدید در بازار، توجه به فناوری در کلیه فرایندهای تولید محصوالت، ارائه  

 ع کاالها، نحوه فروش و مدیریت بازار تأثیرات مهمی دارد که تاکنون خیلی مورد توجه قرار نگرفته است.  خدمات، توزی 
های  ها و ظرفیت گذاری ها، سیاست ریزی با توجه به اینکه به دستور مقام معظم رهبری )مدظله العالی( باید برنامه 

ف  از  است  ضروری  بگیرد؛  قرار  تولید  جهش  و  رونق  جهت  در  دانشگاه کشور  در  روز  بحث  که  و  ناوری  صنایع  ها، 
های صنعتی  های دولتمردان و بخش خصوصی نیز است، به عنوان یک ظرفیت در راستای احیای مجدد بنگاه سازی تصمیم 

سازان استانی و کشوری، مدیران  برداری شود. امید است نتایج حاصل از پژوهش، مورد استفاده سیاستگذاران و تصمیم بهره 
 ریز و پژوهشگران قرار گیرد.  های صنعتی، مسئولین برنامه بنگاه 
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 در نهایت، پیشنهادهای کاربردی برخاسته از پژوهش عبارتند از:  
گذاران  های صنعتی راکد با سرمایه فنی بنگاه های الزم در راستای اشتراک دانش  ایجاد و توسعه زیرساخت  -

 عتی های صن بخش خصوصی، با همکاری کارشناسان شرکت شهرک 

 آالت متناسب با تقاضای بازار هدف در خطوط تولید و ماشین   روز و به   د ی جد   ی ها ی فناور   ی ر ی کارگ ه ب  -

ی از سایر کشورها جهت بهینه کردن فرایندهای داخلی متناسب با نیازهای  واردات   ی ها ی فناور   ی ساز ی بوم  -
 کشور و استان 

 در خطوط تولید، توزیع و فروش   گر ی کد ی شده با    کارگرفته به   ی ها ی فناور   تناسب رعایت اصول در راستای   -

 های صنعتی برای کاربردی کردن علم و فناوری در صنعت ( در بنگاه R&Dاندازی واحد تحقیق و توسعه ) راه  -

های نوین توزیع و  های مدیریت بازار به کمک متخصصان خبره بازاریابی برای استفاده از شیوه تدوین برنامه  -
 والت فروش محص 

های جدید  های صنعتی برای آشنایی و استفاده از انواع فناوری آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان بنگاه  -
 کاربردی در صنعت در حوزه تولید، توزیع و فروش 

های خرید و انتقال  ها و کاهش هزینه گذاری فناوری های صنعتی جهت به اشتراک سازی میان بنگاه شبکه  -
 زات. دانش فنی و تجهی 

 تشکر و قدردانی 
های مادی و  پژوهش حاضر، مستخرج از رساله دکتری دانشجوی دانشگاه رازی است. همچنین بدین وسیله از حمایت 

 گردد. های صنعتی استان کرمانشاه سپاسگزاری می معنوی سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک 
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