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 چکیده
گذاران  صادرات یکی از صنایع با سابقه در کشور ایران بوده و در سالهاي اخیر نیز با افزایش توجه سرمایه

اي ه مواجه شده است. در عین حال، افزایش رقابت و همچنین واردات محصوالت مشابه باعث ایجاد چالش
مؤثر بر رشد و  کیعوامل استراتژ ییجدیدي براي صاحبان این صنعت شده است. مطالعه حاضر با هدف شناسا

توسعه در شرکت کاله با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفته است. در ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش، عوامل 
رگذارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه هاي مربوطه که بر رشد و توسعه صادرات تاثی استراتژیک و شاخص

نسبت به غربالگري شاخص ها اقدام شد. در این تکنیک، از دیدگاه ده نفر از  زيبا استفاده از تکنیک دلفی فا
خبرگان و کارشناسان استفاده شده است. با استفاده از ادبیات پژوهش و مرور تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، 

عوامل استراتژیک  نعوامل شامل منابع سازمانی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع فناوري بعنواچهار دسته از 
موثر بر رشد و توسعه صادرات شناسایی شده و براي هر یک از این عوامل تعدادي شاخص در نظر گرفته شد. در 

تکنیک دلفی فازي، حاکی از مجموع شانزده شاخص مختلف در این مطالعه شناسایی شده است.  نتایج حاصل از 
هاي مورد بررسی بر رشد  دیدگاه خبرگان، تمامی شاخص ازتایید تمامی شانزده شاخص می باشد؛ بدین معنی که 

 .و توسعه شرکت کاله تاثیر دارند
 

 منطق فازي ،استراتژي بازاریابی،  رقابت صادرات، بازار،واژگان کلیدي: 
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 مقدمه -1
علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه  ريیداي شکلگیکی از تحوالتی که از ابت

اقتصادي است شاید  ريیگ میو تصم استگذاريیاقتصادي است. رشد و توسعه اقتصادي از جمله اهداف اصلی در س
به خود معطوف داشته است. باید  جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را نیبه هم

اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهاي ملی، طرز تلقی  راتییتوسعه را جریانی چند بعدي دانست که مستلزم تغ
و پر تالطم  دهیچیپ ايیتسریع رشد اقتصادي است. در دن زیمردم، کاهش نابرابري، ریشه کن کردن فقر مطلق و ن

توسعه و افزایش رشد  ریدر حال توسعه، براي قرار گرفتن در مس کشورهاياز کشورها، به ویژه  اريیکنونی، بس
 ).1395گذاري در بخشههاي مختلف اقتصادي را در اولویت قرار دادهاند (قنبري و همکاران،  اقتصادي، سرمایه

 نییشرکت را تع کیاست که عملکرد بلند مدت  یتیریها و اقدامات مد میمجموعه تصم کیاستراتژ تیریمد
 نی)، تدویداخل طیو هم مح یخارج طی(هم مح یطیمح یعبارت است از بررس کیاستراتژ تیریکند. مد یم

بر فرصت ها و  یابیو ارز تبر نظار کیاستراتژ تیریمد نیو کنترل. بنابرا یابیارز ،ياستراتژ ياجرا ،ياستراتژ
). با 1394دارد (حالجیان و همکاران،  دیشرکت تأک کیتوجه به نقاط قوت و ضعف  هیدر سا یخارج يدهایتهد
 یطیمح راتییبرد. با توجه به تغ یبه ضرورت استفاده از آن پ توان یم کیاستراتژ تیریبه مفهوم مد قیدق ینگاه

 يا برنامه يریلزوم بکارگ ،یسازمان ماتیشدن تصم دهیچیاست و پ فتهبه خود گر يادیکه در حال حاضر شتاب ز
 کیجز برنامه استراتژ يزیبرنامه چ نی. ا شود یاز گذشته ملموس م شیمسائل ب نگونهیمواجهه با ا يجامع برا

 ). 2016(فرلی و همکاران،  ستین
 يها قضاوت هیبر پا ها یستگیو شا تیموفق یاتیعوامل ح میو مفاه اتیبا درك کل ها ستیاز استراتژ ياریبس

استخراج عوامل استراتژیک الزم جهت رشد و توسعه سازمان  نهیدر زم ییکردهایبه ارائه رو ،یو تجرب یذهن
 یها شامل طراح سازمان يرودررو يها الشتنها چ نه  ابدی یم شیبازارها افزا نیرقابت ب که ی. هنگامپردازند یم

. در چنین شرایطی است که ردیگ یدربر م زیو اثربخش آنها را ن عیسر يبلکه اجرا شود، یم یرقابت يها ياستراتژ
کند (اومار و سیمون،  شناسایی عوامل استراتژیک موثر بر موفقیت رشد و توسعه شرکت اهمیت زیادي پیدا می

منابع و امکانات  دیبا رانیمد شود، یعوامل استراتژیک انجام م لیو تحل  هیکه تجز ینزما گرید ي). از سو2015
خود را بشناسند.  يدیکل يها تیقابل یعنیسازمان  کیاستراتژ يها ییدارا که يطور به رند؛یرا در نظر بگ یدرون
. عوامل استراتژیک دهد یسازمان را شکل م یدرون یرقابت يها تیو اهمیت عوامل استراتژیک اساس مز تیماه

شوند،  مطلوب منجر جیوکار اشاره دارد که چنانچه به نتا کسب ایدر هر پروژه  يمحدود يها رشد و توسعه به حوزه
 ).1395خواهند کرد (محمود اقدم،  نیسازمان تضم يرا برا یمناسب یرقابت ییو کارا تیمز

صنعت  کیدر  تیفعال يهستند که برا یگفت عوامل استراتژیک، عوامل توان یم تر یدر حالت کل نیبنابرا
فعال  يها شرکت هیکل يشوند. عوامل استراتژیک برا يزیر طرح دیسازمان با تیبر مامور دیاست و با تاک يضرور

 نیاز ب نیموثر هستند؛ بنابرا نهاآ یموضع رقابت تیو بر موفق شوند یمحسوب م یو الزام يصنعت ضرور کیدر 
مطرح  تیموفق يدیعنوان عوامل کل هستند به تیاهم نیشتریب يکه دارا یعوامل مختلف استراتژیک، عوامل

 ). 2015 (الو و روپر، شوند یم
تولید یک کشور بخواهد افزایش یابد، بنگاه ها باید تولیدشان را زیاد کنند و اگر قرار است رقابت پذیري  اگر

ملی باالرود، بنگاه ها باید رقابت پذیري را زیاد کنند؛ بنابراین محورافزایش رقابت پذیري کشورها، بنگاه و 
در توسعه و  یراهبرد اصل کیبه عنوان  نینو يها يژاسترات يریبنگاه است. امروزه بنگاه ها با بکارگ ياستراتژ
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 دیبا یدهند. هر سازمان شیخود را افزا یرقابت تیدارند مز یمورد نظر خود سع يکاال نیو تأم دیتول ياجرا
دهد. (جعفري و  شیخود را افزا يدیتول يها يبالقوه دراستراتژ يتا بتواند ارزش ها دینما نیرا تدو ییراهبردها

هاي تولیدي و اقتصادي متعددي را مشتمل می شود،  ). از جمله صنایع مهم در کشور که بنگاه1392همکاران، 
پرسود کشور  عیاز صنا یکیدرصد، به عنوان  60تا  50در حدود  يسود ۀیصادرات است. تاکنون صادرات با حاش

سابق خود است.  تیصنعت در حال گذر از وضع نیا د،یولت تیظرف شیاکنون با توجه به افزا مطرح بوده است. هم
هاي فعال در حوزه صادرات در اثر افزایش رقابت شرکتهاي داخلی و رقباي  در چنین شرایطی، رشد و توسعه بنگاه

که بخواهند با  یدکنندگانیتول ،یرقابت يفضا نیخارجی، به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. مسلماً در ا
واحدها از چرخۀ رقابت حذف  نیاز ا يتعداد عتاًیخود کار کنند، نگران خواهند بود و طب یقبل ای یفعل ستمیس

خواهند شد. بنابراین، موفقیت از آن شرکتهایی خواهد بود که برنامه مناسبی براي بقاء و توسعه در شرایط رقابتی 
 ).1391بازار کسب و کار داشته باشد (حسینی و همکاران، 

و برنامه  يبقاء و توسعه شرکت هاي فعال در حوزه صادرات، داشتن استراتژ نیتضم يضرورت ها ازجمله
 یعوامل درون هیکل يو همفکر ياریهم ،یمستلزم همراه ر،یمس نیدر ا تینمودن آنهاست. موفق ادهیپ يبرا یعمل
 یجهان يمنطقه ا ،یخلدا تیعاز وض یو عمل قیشرکت ها و سازمان هاست که با توجه به شناخت دق یرونیو ب
. در این رابطه باید سازمان استراتژي مشخصی را در پیش گرفته و به بهترین شکل ممکن از ردیصورت گ دیبا

عوامل استراتژیک بهره گیرد. این امر در وهله اول مستلزم آن است که سازمان به شناسایی عوامل موثر 
هایی را تدوین نموده و به اجرا در  هر یک از عوامل، برنامه يیرگذاراستراتژیک بپردازد و متناسب با اهمیت و تاث

 رامونیپ يریگ میمجموعه در تصم کی یتخصص دگاهی). استفاده از دانش و د1395آورد (شاطري و همکاران، 
 گشا است.  راه اریدارند بس یفیک تیکه ماه یمسائل

کاربرد  زین یفیمسائل ک رامونیپ يریگ میاست که در تصم یکسب دانش گروه يها از روش یکی یدلف کیتکن
محور مطالعه  ده،یپد کی نیادیو عناصر بن تیماه ییدارد و شناسا یکه جنبه اکتشاف یفیک يها دارد. در پژوهش

 یاطالعات در ط يجهت گردآور ندساختارم يندیفرا یدلف کیاستفاده کرد. تکن یدلف کیاز تکن توان یاست م
). نظر به اهمیت شناسایی عوامل موثر 2014است (حبیبی و همکاران،  یاجماع گروه تیو در نها یمتوال يراندها

مؤثر بر رشد و توسعه صادرات با  کیعوامل استراتژ ییبر رشد و توسعه صادرات، مطالعه حاضر با هدف شناسا
 .استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفته است

 پیشینه و مبانی نظري پژوهش -2
غربال مهمترین عناصر تاثیرگذار بر مدیریت  ) از تکنیک دلفی براي شناسایی و2016چوي و همکاران (

شاخص  26نفر از خبرگان، محققان به بررسی  30سیستم کیفیت استفاده کردند. در این مطالعه با استفاده از نظر 
) به شناسایی و 2016معیار اصلی را شناسایی کنند. ففر و همکاران ( 14مختلف پرداخته و در نهایت توانستند 

وثر بر مدیریت گردشگري در مناطق حفاظت شده پرداختند. در این مطالعه از تکنیک دلفی و نظر ارزیابی عوامل م
تن از کارشناسان از هفت کشور مختلف استفاده شد و نتایج نشان داد که برنامه ریزي بلند مدت و استفاده از  31

) با بررسی 2013و همکاران (مدیریت تطبیقی از جمله مهمترین عوامل موثر در این حوزه می باشند. هوانگ 
تاثیر منابع مختلف سازمانی بر توسعه صنعت کاشی در گوانگژو چین دریافتند که استفاده بهینه از منابع سازمانی 

) به بررسی 2017یکی از استراتژي هاي مهم براي افزایش بهره وري شرکتهاي صادرات است. هرواس و همکاران (
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ات پرداخته و بیان کردند که متنوع سازي محصوالت، راهبرد استراتژیک و هاي موجود در توسعه صادر پویایی
 برقراري روابط بین شرکتها عامل مهمی در رشد و توسعه این شرکت است. 

) به بررسی عوامل موثر بر توسعه کاشی یزد با استفاده از کارت امتیازي متوازن و 2013اردکانی و همکاران (
FAHP-TOPSIS ین نتیجه رسیدند که شاخص مالی، شاخص مشتري، شاخص رشد و یادگیري و پرداخته و به ا

) از روش دلفی براي 1394شاخص فرایندها به ترتیب از بیشترین اهمیت برخوردارند. آقا حسینی و همکاران (
نی شناسایی و اولویت بندي مولفه هاي قابلیت هاي آینده نگاري استراتژیک، مدیریت بحران و چابکی منابع انسا

مولفه، براي چابکی  5استفاده نموده و با استفاده از این روش توانستند براي قابلیت هاي آینده نگاري استراتژیک 
) به 1394مولفه اصلی را شناسایی کنند. آرزمجو و همکاران ( 6مولفه و براي مدیریت بحران  5منابع انسانی 

مه با استفاده از رویکرد دلفی فازي پرداختند. با بررسی عوامل کلیدي پیاده سازي موفق طرح تحول صنعت بی
معیار طراحی گردید تا  41مولفه و  15بعد،  4استفاده از این روش، یک مدل یکپارچه تغییرات سازمانی در 

شرکت هاي بیمه بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوي تجارب موفق سایر سازمان ها، اقدام به 
 رهیزنج يساز ادهیپ يموانع و محرکها ی) به بررس1394و پایدار نمایند. توکلی و همکاران (اجراي تغییراتی موفق 

 یدرون يها موانع و محرك دهند یپژوهش نشان م نیا يها افتهیپرداختند.  زدیسبز در صادرات استان  نیتأم
دارند. موسوي و  یرونیب يسبز نسبت به موانع و محرکها نیتأم رهیزنج تیریمد يساز ادهیبر پ يشتریب ریتأث

) از تکنیک دلفی براي شناسایی ریسک هاي امنیت اطالعات سازمانی با استفاده از روش دلفی 1394همکاران (
زیر معیار را در رابطه با ریسک هاي  20استفاده کردند و توانستند شش شاخص اصلی و  نکداريفازي در صنعت با

 .امنیت اطالعات سازمانی شناسایی نمایند

 شناسیروش -3
مؤثر بر رشد و توسعه صادرات با استفاده از تکنیک  کیعوامل استراتژ ییپژوهش شناسا نیاز انجام اهدف 

 نیدر ا نکهیبا توجه به ا نی. همچنباشد یم يکاربرد قاتیتحق طهیدلفی است. پژوهش حاضر از نظر هدف در ح
 انیب توان یاستفاده شده است، م نامه پرسش رینظ یدانیم يها روش زیو ن يا مطالعه کتابخانه يها پژوهش از روش

 است.  یشیمایاز نوع پ یفیپژوهش توص کیو روش،  تیکرد که پژوهش حاضر بر اساس ماه
وجود ندارد، اما  يتعداد پانل مورد نظر در هر مطالعه فرد ایتعداد افراد  ییشناسا يبرا یقیسازوکار دق اگرچه

نامتجانس بهتر از  يها متعدد استفاده شود و گروه يها تخصصاز افراد با  یبیاست که ترک نیمعمول ا هیتوص
 متجانس است.  یگروه

 یمدل شناسائ يها از شاخص يا انجام شده مجموعه یتخصص يها پژوهش و مصاحبه اتیبراساس ادب ابتدا
کارشناس  يتعداد دگاهیاستفاده شده است. د يفاز یدلف کیها از تکن شاخص ینهائ دیغربال و تائ يشده است. برا

 ،يق از روش غربال فازیتحق يالگو يها از شاخص کیمربوط به هر يها شاخص تیاهم زانیسنجش م يبرا
 دهیپژوهش از مصاحبه و پرسشنامه  استفاده گرد يها داده يجمع آور يپژوهش برا نیشده است. در ا شیپاال

ها استفاده شده  شاخص تیاهم انیب در کرتینه درجه ل اسیمق يبرا یمثلث يفاز فیمطالعه از ط نیاست. در ا
فازي معادل با هر پاسخ براساس جدول زیر استفاده  ادیرهاي بدست آمده از مق است. براي فازي کردن جواب

 .شود می
 



 93 1396، بهار 6مدیر، شماره  فصلنامه بازاریابی پارس
 

 ها نسبت به هم ارزش گذاري شاخص -1جدول 
 مقیاس عدد فازي زبانیمتغیر  عدد فازي

 )1،1،1( خیلی بی اهمیت 1
 )1،2،3( خیلی بی اهمیت تا بی اهمیت 2
 )2،3،4( بی اهمیت 3
 )3،4،5( بی اهمیت تا اهمیت متوسط 4
 )4،5،6( متوسط 5
 )5،6،7( متوسط تا با اهمیت 6
 )6،7،8( بااهمیت 7
 )7،8،9( بااهمیت تا خیلی بااهمیت 8
 )9،9،9( خیلی با اهمیت 9

 
ها به صورت  در گام بعدي میانگین فازي نمرات افراد حساب شد. هر عدد فازي مثلثی براي هریک از شاخص

 زیر نشان داده شده است:
   τj = (Lj, Mj, Uj)                                                                                                     

   Lj = min�Xij�                                                                                                       

   Mj = �∏ Xijn
i=1

n                                                                                                   

   Uj = max�Xij�                                                                                                   

 به فرد خبره اشاره دارد. به طوري که iاندیس 
𝐗𝐢𝐣  مقدار ارزیابی خبره :i  ام از معیارj ام 
𝐋𝐣ها براي معیار : حداقل مقدار ارزیابیj ام 
𝐌𝐣 خبرگان از عملکرد معیار  مقدار ارزیابی: میانگین هندسیj ام 
𝐔𝐣 :ها براي معیار حداکثر مقدار ارزیابیj ام 

 شده است:زدایی از روش مرکز سطح به صورت زیر استفاده  براي فازي
𝐃𝐅𝐢𝐣 = ��𝐮𝐢𝐣−𝐥𝐢𝐣�+�𝐦𝐢𝐣−𝐥𝐢𝐣��

𝟑
+ 𝐥𝐢𝐣                                                                              

 7در نظر گرفته شده است. بنابراین مقدار فازي زدائی شده بزرگتر از  7در این مطالعه آستانه تحمل برابر با 
 شود. داشته باشد تائید می 7مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز باالي 

 

 ها  و تحلیل داده تجزیه  -4
بر اساس ادبیات پژوهش چهار عامل استراتژیک شامل منابع سازمانی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع 

هاي  عوامل استراتژیک و شاخص شناسایی شد. صادراتشاخص مربوطه در رابطه با رشد و توسعه  16فناوري و 
 بیان شده است.  2مربوطه در جدول 
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 کالهعوامل استراتژیک و شاخص هاي موثر بر رشد و توسعه شرکت  -2جدول
 ها شاخص عوامل استراتژیک

 
 منابع سازمانی

 ندگانیانتخاب نما ندیفرا
 روشن يها استیبا س یعطف برنامه اجمال نقاط

 و احترام متقابل اعتماد
 و توسعه قیو تحق يتکنولوژ انتقال

 
 

 منابع انسانی

 با استعداد رانیمد
 خبره سازمان

 مستمر بهبود
 کسب و کار سازمان نیمتخصص

 يگریمرب
 

 منابع فناوري
 دهی/ ا يتکنولوژ

 یفن دانش
 رساختیز

 و محصوالت ندهایدر فرا ينوآور
 

 منابع مالی
 هیو سرما یبه منابع مال یدسترس

 يو مشاوره ا یمال يها تیحما
 یمال يها تیحما انواع

 
میانگین هندسی و فازي دیدگاه  شده است.در این مطالعه از روش (کمینه، میانگین، بیشینه) استفاده 

 آورده شده است. 3خبرگان در جدول 

 هاي تحقیق میانگین فازي دیدگاه پنل خبرگان براي هریک از شاخص -3جدول 
 میانگین بیشینه میانگین هندسی کمینه  ها شاخص
 )9,7.81,5( 9.00 7.81 5.00 نمایندگانفرایند انتخاب 

 )9,7.93,5( 9.00 7.93 5.00 نقاط عطف برنامه اجمالی با سیاست هاي روشن
 )9,7.52,5( 9.00 7.52 5.00 اعتماد و احترام متقابل

 )9,7.62,5( 9.00 7.62 5.00 انتقال تکنولوژي و تحقیق و توسعه 
 )9,7.59,5( 9.00 7.59 5.00 مدیران با استعداد

 )9,8.47,6( 9.00 8.47 6.00 سازمان خبره
 )9,7.2,5( 9.00 7.20 5.00 بهبود مستمر

 )9,8.03,5( 9.00 8.03 5.00 متخصصین کسب و کار سازمان
 )9,7.8,5( 9.00 7.80 5.00 مربیگري

 )9,7.01,5( 9.00 7.01 5.00 تکنولوژي / ایده
 )9,7.62,5( 9.00 7.62 5.00 دانش فنی 
 )9,7.82,5( 9.00 7.82 5.00 زیرساخت

 )9,7.29,5( 9.00 7.29 5.00 نوآوري در فرایندها و محصوالت
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 میانگین بیشینه میانگین هندسی کمینه  ها شاخص

 )9,7.82,5( 9.00 7.82 5.00 دسترسی به منابع مالی و سرمایه
 )9,7.04,5( 9.00 7.04 5.00 حمایت هاي مالی و مشاوره اي 

 )9,7.65,5( 9.00 7.65 5.00 انواع حمایت هاي مالی 
 

محاسبه شد که نتایج آن در  قیتحق يها از شاخص کیهر يپنل خبرگان برا دگاهید يفاز نیانگیمدر ادامه، 
 جدول زیر بیان شده است. 

  قیتحق يها از شاخص کیهر يپنل خبرگان برا دگاهید يفاز نیانگیم -4جدول 
 نتیجه قطعی میانگین بیشینه میانگین هندسی کمینه ها شاخص 

 پذیرش 7.27 )9,7.81,5( 9.00 7.81 5.00 نمایندگانفرایند انتخاب 
 پذیرش 7.31 )9,7.93,5( 9.00 7.93 5.00 نقاط عطف برنامه اجمالی با سیاست هاي روشن

 پذیرش 7.17 )9,7.52,5( 9.00 7.52 5.00 اعتماد و احترام متقابل
 پذیرش 7.21 )9,7.62,5( 9.00 7.62 5.00 انتقال تکنولوژي و تحقیق و توسعه

 پذیرش 7.20 )9,7.59,5( 9.00 7.59 5.00 مدیران با استعداد
 پذیرش 7.82 )9,8.47,6( 9.00 8.47 6.00 سازمان خبره
 پذیرش 7.07 )9,7.2,5( 9.00 7.20 5.00 بهبود مستمر

 پذیرش 7.34 )9,8.03,5( 9.00 8.03 5.00 متخصصین کسب و کار سازمان
 پذیرش 7.27 )9,7.8,5( 9.00 7.80 5.00 مربیگري

 پذیرش 7.00 )9,7.01,5( 9.00 7.01 5.00 تکنولوژي / ایده ها
 پذیرش 7.21 )9,7.62,5( 9.00 7.62 5.00 دانش فنی 
 پذیرش 7.27 )9,7.82,5( 9.00 7.82 5.00 زیرساخت

 پذیرش 7.10 )9,7.29,5( 9.00 7.29 5.00 نوآوري در فرایندها و محصوالت
 پذیرش 7.27 )9,7.82,5( 9.00 7.82 5.00 سرمایهدسترسی به منابع مالی و 

 پذیرش 7.01 )9,7.04,5( 9.00 7.04 5.00 حمایت هاي مالی و مشاوره اي 
 پذیرش 7.22 )9,7.65,5( 9.00 7.65 5.00 انواع حمایت هاي مالی 

 
ها باالتر  میانگین نظرات کارشناسان در رابطه با تمامی شاخصنشان داده شده است،  4همانطور که در جدول 

ها از  شاخص یتماملذا  در نظر گرفته شده است 7آستانه تحمل  بوده است. از آنجا که در این تحقیق،  7از 
 اي بر رشد و توسعه صنعت کاشی دارند.  تاثیر بالقوهبرخوردار بوده و  ییباال تیاهم

 بحث و نتیجه گیري -5
هاي اولیه و تاثیرگذار در برنامه ریزي رشد و توسعه، شناسایی عوامل استراتژیک موثر بر رشد آن  از جمله گام

مؤثر بر رشد و  کیعوامل استراتژ ییشناسا). لذا پژوهش حاضر با هدف 2011صنعت است (گارسیا و همکاران، 
انجام شده است. در این مطالعه بر اساس ادبیات پژوهش و  با استفاده از تکنیک دلفی کاله شرکتتوسعه در 
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مصاحبه با صاحب نظران، چهار عامل منابع انسانی، سازمانی، مالی و فناوري بعنوان عوامل استراتژیک رشد و 
 . شناسایی شدند صادراتتوسعه 

ی براي رشد و هاي مورد بررسی از اهمیت باالی نتایج حاصل از تکنیک دلفی نشان داد که تمامی شاخص
 ندیفرابرخوردارند. این یافته ها با نتایج گزارش شده توسط محققان دیگر نیز مطابقت دارد.  صادراتتوسعه صنایع 

بعنوان چهار  و توسعه قیو تحق يتکنولوژ انتقالو  و احترام متقابل اعتماد، روشن يها استیس، ندگانیانتخاب نما
ت کاشی مورد تایید قرار گرفتند. در مطابقت با این یافته ها، پیش از شاخص منابع سازمانی موثر بر توسعه صنع

) گزارش کردند که انتقال تکنولوژي و تحقیق و توسعه عامل اساسی در رشد صنایع 2005این نیز هو و همکاران (
اسپانیا معرفی  صادرات) نیز تحقیق و توسعه را بعنوان زیربناي پیشرفت صنایع 2004فلور و همکاران (می باشد. 

) نیز بر وجود سیاست هاي روشن بعنوان یک عامل مهم در توسعه صنایع 2016کردند. گابالدون و همکاران (
 تاکید نمودند.  صادرات
بعنوان شاخص  يگریمربو  کسب و کار سازمان نیمتخصص، مستمر بهبود، خبره سازمان، با استعداد رانیمد

منابع انسانی بعنوان مهمترین سرمایه هر کنیک دلفی مورد تایید قرار گرفتند. هاي منابع انسانی، با استفاده از ت
این که چگونه به منابع انسانی اهمیت سازمان، جزئی الینفک از توسعه و پیشرفت هر شرکتی به مشار می آیند. 

نیروي انسانی در  داده شود نیازمند برنامه ریزي استراتژیک منابع انسانی است؛ یعنی بدون برنامه نمی توان از
چنین نتایجی پیش از این نیز . )1395(قیومی و رضایی،  راستاي تحقق اهداف کوتاه و بلند مدت سازمان بهره برد

) با استفاده از یک مطالعه تجربی ثابت کردند که 2014در صنایع مختلف گزارش شده است. برگین و همکاران (
) نیز به این نکته 1391حسینی و همکاران (مانهاي سنتی است. احتمال موفقیت براي سازمان خبره بیش از ساز

 در ایران است. صادراتاشاره کردند که اهمیت دادن به منابع انسانی الزمه توسعه 
هاي فناوري شامل  همچنین نتایج حاصل از تحلیل صورت گرفته در پژوهش حاضر نشان داد که شاخص

عوامل استراتژیک موثري در توسعه  و محصوالت ندهایدر فرا ينوآورو  رساختیز، یفن دانش، ها دهی/ ا يتکنولوژ
مورد مطالعه می باشد. دنیاي امروز، دنیاي فناوري است و سازمانها نیز از این قاعده مستثنا  صادراتو رشد شرکت 

ر عین حال هاي رقابتی زیادي براي سازمان به همراه داشته باشد، د تواند مزیت فناوري همانگونه که مینیستند. 
توان آن را بعنوان یک تهدید نیز به شمار آورد؛ چرا که غفلت از این مبحث باعث عقب افتادن سازمان از رقباي  می

هاي این پژوهش در رابطه با عوامل فناوري با نتایج سایر  . یافته)1394دیگر خواهد شد (سیدیان و همکاران، 
استفاده از یک مطالعه تجربی در بین شرکتهاي تولیدي ایاالت  ) با2016محققان مطابقت دارد. دکر و همکاران (

متحده به این نتیجه رسیدند که دانش فنی عامل موثري در رشد و توسعه این شرکتها به شمار می رود. اوکاس و 
) نوآوري را وجه تمایز بین شرکتهاي برتر و شرکتهاي معمولی معرفی نموده و پیش بینی کردند که 2014ساك (

آلگري و آینده، برنده رقابتهاي حوزه کسب و کار، شرکتهایی هستند که اتکاء بیشتري به نوآوري داشته باشند. در 
در اروپا، عامل تعیین کننده در موفقیت  صادرات) بیان کردند که با توجه به افزایش رقابت در 2013چیوا (

 انه می باشد. شرکتها استفاده بیشتر از نوآوري و به کارگیري رویکردهاي نوآور
 يها تیحما انواعو  يو مشاوره ا یمال يها تیحما، هیو سرما یبه منابع مال یدسترسدر نهایت سه شاخص 

در بحث همواره است که  یاز موضوعات یمنابع مالبعنوان مهمترین عوامل استراتژیک مالی شناسایی شدند.  یمال
توسعه هر صنعتی بدون داشتن پشتوانه مالی . بدیهی است رشد و شود یتوسعه شرکتهاي تولیدي مطرح م

برداشتن  امهاي سازمانی و گ مناسب، موضوعیت پیدا نمی کند. بنابراین باید منابع مالی کافی براي انجام ماموریت



 97 1396، بهار 6مدیر، شماره  فصلنامه بازاریابی پارس
 

پیش از این نیز محققان دیگري به اهمیت ). 2014هاي استراتژیک فراهم شود (بنینیو و فورنانو،  در مسیر برنامه
بعنوان یک عامل استراتژیک موثر در توسعه صنعت کاشی اشاره کرده اند. بعنوان مثال، شاطري و منابع مالی 
تواند راه را براي  ) با بررسی وضعیت صنعت کاشی کشور بیان کردند که تامین منابع مالی می1395همکاران (

) نیز منابع مالی را 2002ی هموار نماید. آلبورس (صادراتشکوفایی این صنعت و حتی توسعه صادرات محصوالت 
 یابیارز) نیز در 1394بعنوان نیروي محرکه براي رشد صنعت کاشی معرفی کرده است. کمالی و همکاران (

به اهمیت منابع مالی در تجهیز این شرکتها و رشد و ترقی صنعت کاشی تاکید  زدیاستان  صادراتعملکرد 
 .نمودند

 

 منابعهرست ف
عوامل کلیدي پیاده سازي موفق طرح تحول صنعت بیمه . 1394. فرد محمدتقیآرزمجو هانیه,ناصحی فر وحید,تقوي  .1

تا صفحه  215صفحه  ; 1, شماره   30دوره    Y)پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه. با استفاده از رویکرد دلفی فازي
240. 

ولویت بندي شناسایی و ا. 1394. سیداکبر ،نیلی پورطباطبایی؛ حسین ،رضایی دولت آبادي؛ مصطفی، آقاحسینی .2
مولفه هاي قابلیت هاي آینده نگاري استراتژیک، مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون 

 ; 102, شماره   26دوره  )؛ آینده پژوهی مدیریت (پژوهش هاي مدیریت. AHP اصفهان با استفاده از تکنیک دلفی و
 .68تا صفحه  55صفحه 

 ادهیپ يموانع و محرکها ی، بررس1394 ،يآباد فیشر یمروت یو عل ینیرفخرالدیم دریح دی, مهناز؛ سيزیبن یتوکل .3
 مشهد  ،يفرهنگ و توسعه اقتصاد ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب زد،یاستان  صادراتسبز در  نیتأم رهیزنج يساز

رشد سودآوري بنگاه بررسی اثر روش تامین مالی بر . 1392. جالل، منتظري؛ ایوب ،خزایی؛ احمد ،جعفري صمیمی .4
 .106تا صفحه  81صفحه  ; 7, شماره   2دوره  ؛ راهبرد اقتصادي. ها در ایران

ارائه مدلی براي سنجش تفکر استراتژیک مدیران . 1391. سحر ،رحمانی؛ بابک ،بهجتی اردکانی؛ سیدیعقوب ،حسینی .5
صفحه  ; 7, شماره   4دوره  ؛ ت اجراییپژوهشنامه مدیری . با رویکرد مدل سازي معادالت ساختاري ایران   صادرات

 . 36تا صفحه  13
شناسایی و تدوین استراتژي هاي موثر مدیریت استراتژیک توسعه شهري . 1394. شاد علی ،امین؛ ابراهیم ،حالجیان .6

 . 415تا صفحه  397صفحه  ; 40, شماره   14دوره  ؛ مدیریت شهري. شهرستان رامسر
 يها يو فناور ياستفاده از تکنولوژ ریتأث زانیم یکم ی، بررس1394کالهدوز،  يو شفق طاهر یدعلی, سانیدیس .7

 نیاول ،یاهللا آمل تیواحد آ یدانشگاه آزاد اسالم يارشد معمار انی: دانشجوينمونه مورد يدر آموزش معمار نینو
 رازیش ،يو توسعه اقتصاد شهر يعمران، معمار یالملل نیکنفرانس ب

 میپاراد یالملل نیکنفرانس ب نینخست ،صادراتو  یابی، بازار1395 ،يبدیخواه م ینیام یعل نی, فاطمه و حسيشاطر .8
 یو سازمان يتجار يهوشمند تیریمد نینو يها

. تحلیل روند رشد و توسعه ناموزون شهرهاي میانه اندام 1395قنبري، ابوالفضل؛کرمی، فریبا؛ حیدري نیا، سیداحمد.  .9
تا صفحه  71صفحه  ; 33, شماره   9آذربایجان شرقی). آمایش محیط؛ دوره   -مرنددر ایران (مطالعه موردي: شهر 

93. 
 یابیبازار ياستراتژ يبر اجرا یابیو بازار یتعامالت منابع انسان ری، تأث1395 ،ییو بابک رضا ی, عباسعلیومیق .10

در  يکاربرد يپژوهش ها شیخودرو ساپکو )، هما رانیقطعات ا نیوتأم یمهندس ،ی(موردمطالعه شرکت طراح
 واحد سمنان یسمنان، دانشگاه آزاد اسالم ،یصنعت تیریمد
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 قیبا استفاده از تلف زدیاستان  صادراتعملکرد  یابی، ارز1394 ،يآباد فیشر یمروت یو عل رضای, علیاردکان یکمال .11

و  تیریدر مد نینو يپژوهشها یالملل نیکنفرانس ب بد،یاردکان و م صادرات DEA , DEMATEL يکهایتکن
 عیصنا یمهندس

. بررسی الگوهاي استراتژي مدیریت دانش و کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک 1395محمود اقدم، حسین.  .12
 .116تا صفحه  99صفحه  ;1 , شماره 1ه هاي نو در علوم و فناوري؛ دوره در محیط هاي کار. اید

شناسایی ریسک هاي امنیت اطالعات سازمانی با استفاده از . 1394. , یوسفی زنوز رضا, حسن پور اکبرموسوي پریسا .13
 184تا صفحه  163از صفحه  ; 1ه  , شمار 7مدیریت فناوري اطالعات : دوره  . روش دلفی فازي در صنعت بانکداري
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