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 یمراتبسلسله لیتحل کردیرو از استفاده با متوسط

  

  2یمنشاد یشهباز مهرداد ،1یساالرزه اهلل بیحب
 بلوچستان و ستانیس دانشگاه ،تیریمد گروه اریدانش .1

 بلوچستان و ستانیس دانشگاه ،ینیکارآفر تیریمد ارشد کارشناس .2

 
 25/09/1399 :افتیدر خیتار
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 دهیچک
 یبند تیاولو و ییشناسا حاضر پژوهش هدف کشورها، یاقتصاد توسعة در متوسط و کوچک عیصنا مهم نقش به توجه با

 نظر از قیتحق نیا .است کیسرام و یکاش صنعت در متوسط و کوچک یوکارها کسب یتعال بر مؤثر یراهبرد عوامل

 یها پژوهش جزء اطالعات یگردآور ةنحو نظر از و یکم پژوهش روش .است یکاربرد یها پژوهش جزء هدف

 .شد استفاده یمراتبسلسله لیتحل و یراهبرد لیتحل یقیتلف کردیرو از پژوهش هدف به لین یبرا .است یشیمایپ -یفیتوص

 هدف با سپس و یا کتابخانه قیعم مطالعات قیطر از هادیتهد و ها فرصت ،ها قوت ،ها ضعف ییشناسا منظور به نخست

 ،نیهمچن .گرفت صورت شده تیهدا و آزاد یها مصاحبه صنعت نیا کارشناسان از یتعداد با ،یفیک یها داده یآور جمع

 بنابر .شد استفاده مؤثر عوامل ینسب تیاهم سنجش و یبندتیارجح پرسشنامة دو از مستندتر اطالعات یآور جمع یبرا

 و یداخل عوامل نیب در محصوالت یباال افزودة ارزش و باال ةاورانفن توان در قدرت ،قیتحق نیا جینتا لیتحل و هیتجز

 بر مؤثر یخارج عوامل نیتر مهم ،یجهان تجارت سازمان به وستنیپ دیتهد و بالقوه یا منطقه یبازارها به یدسترس فرصت

 یتدافع راهبرد صنعت نیا در یسرآمد یبرا برتر راهبرد ،نیهمچن .بود صنعت نیا متوسط و کوچک یوکارها کسب یتعال

(WT) شد انتخاب. 

 

 یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا ک،یسرام و یکاش صنعت راهبرد، لیتحل ،وکار کسب یتعال زد،ی استان :یدیکل یها واژه

AHP، مدل SWOT.  

 

                                                 
 Email: Mehrdad.Shahbazi65@gmail.com :مسئول سندةینو* 
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 مقدمه
 بر یشگرف راتیتأث ریاخ یها دهه در یجهان رقابت سطح شیافزا و شدن یجهان یصعود ریس

 در تیریمد علوم نظران صاحب هکیا گونه به است، داشته جهان سرتاسر در ها سازمان و عیصنا

 زکمتمر ییهاسازوکار یریکارگ به و گسترش جاد،یا محور بر را خود یها تالش ها سال نیا

 محصول تیفیک ،یور بهره سطح بهبود یراستا در بتوانند ها آن کمک به ها سازمان هک اند کرده

 استمرار یجهان یبازارها در ها آن یبقا لهیوس نیا به تا بردارند گام ها نهیهز اهشک جهیدرنت و

 بین از را جغرافیایی یمرزها ،یفناور عرصة های نوآوری .(Bonavia & Marin, 2006) ندک دایپ

 به محلی حالت از و شده پیچیده بسیار یتجار محیط .است شده مشتریان آگاهی موجب و برده

 بهبود و عملیاتی های هزینه کاهش با تا شود می وارد فشار مدیریت رب .است شده تبدیل جهانی

 به و ندآگاه بسیار استانداردها افزایش از مشتریان .دهد افزایش را خود رقابتی مزیت پشتیبانی،

 (,Harringtonکنند انتخاب ها آن میان از تا دارند دسترسی خدمات و محصول به یزیاد میزان

 ضرورت ،ها سازمان یرو شیپ های چالش و اطالعات حجم و سرعت  به توجه با .2004)

 شیب ،ها ضعف و ها قوت براساس ریزی برنامه و تیموقع نییتع یبرا ییارهایمع ارداشتنیاختدر

 ناپذیر پایان تالش و ها سازمان انیم در دیشد یرقابت جو جادیا .رسد می نظر به یضرور شیپ از

 یازهاین و انتظارات ساختنبرآورده و محصوالت و خدمات تیفکی بهبود راستای در ها آن

 پذیر انعطاف و اعتماد قابل جامع، یروش یجوو جست در ها سازمان است دهش سبب انیمشتر

 و گاهیجا ت،یموقع مورددر یجامع و قیدق اطالعات بتوانند تا باشند خود ردکعمل یابیارز یبرا

 ایجاد از مانع گذشته، های ضعف و ها قوت به توجه با و آورند دستبه جامعه در خود ردکعمل

 ،یقوشچ یجعفر) ندنک نیتضم را خود اتیح ترتیبنیابه و دونش ندهیآ در شتریب خطاهای

 در و ایدر یکیتار در که است یا یکشت مانند ،باشد نداشته راهبرد و هدف که یسازمان .(1339

 یها سازمان .(1333 زاده،یعل و زادکیب) است کرده گم را خود ریمس پرتالطم امواج انیم

 نفعان یذ بر متمرکز راهبرد کی گرفتنشیپدر قیطر از را خود یدورنما و تیمأمور سرآمد

 و اهداف ،ها برنامه ،ها یمش خط .کنند یم اجرا آن در فعال بخش و بازار گرفتننظردر با و

 .(1333 ،یاکبر و یحر) ندشو یم اجرا و ابندی یم توسعه هاراهبرد تحقق یبرا هاندیفرا

 یاشک .شود می محسوب مدرن جهان در رخدادها ترین مهم از یکی یکسرام و یاشک انقالب
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 یزندگ تیوضع بر یادیز تأثیر هک است بوده فناوری و علم ةحوز در یمهم تحول سرامیک و

 ساله هزار نیچند ةسابق دارای رانیا در مهم ةدیپد نیا .است داشته صنعت بخش و ها انسان

 درنتیجه، .(1391 ،دهقانی و مقیمی) دارد ایران در یممتاز و ژهیو گاهیجا اساس، براین و است

 منظور به مناسب های راهبرد انتخاب و تهدیدها و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت شناخت به

 ،اساساینبر .است نیاز صنعت این در فعال وکارهای کسب تعالی برای مناسب بستری تدارک

 در متوسط و کوچک وکارهای کسب تعالی بر مؤثر عوامل شناسایی درصدد حاضر تحقیق

 .هاست آن بندی اولویت و سرامیک و یکاش صنعت

 

 قیتحق ةنیشیپ و ینظر یمبان بر یمرور
 متوسط و کوچک یوکارها کسب

 وجود با .نددار یاریبس یها شباهت تلفمخ یکشورها در متوسط و کوچک یوکارها کسب

 خاص طیشرا به توجه با کشور هر و داد ارائه ها آن از یکسانی و واحد فیتعر توان ینم ن،یا

 بر فیتعار نیا از یبعض .(Hauser, 2000) است کرده ارائه وکارها کسب نیا از یفیتعر خود،

 ،هستند ها ییدارا و معامالت حجم کارکنان، سطوح لیقب از یکم یها شاخص یمبنا

 جدول در فیتعار نیا از یکی .کنند یم استفاده هم یفیک کردیرو از فیتعار ریسا که یدرحال

 .است قیتحق نیا در متوسط و کوچک یها سازمان ییشناسا یمبنا ریز فیتعر .است آمده 1

 
  متوسط و کوچک یها سازمان یها مشخصه .1 جدول

 کل ةترازنام معامالت حجم کارکنان تعداد اندازه

 نفر 052 از کمتر متوسط
 یمساو کمتر،

 وروی ونیلیم 52

 یمساو کمتر،

 وروی ونیلیم 34

 نفر 52 از کمتر کوچک
 یمساو کمتر،

 وروی ونیلیم 12

 یمساو کمتر،

 وروی ونیلیم 12

 نفر 12 از کمتر کوچک یلیخ
 یمساو کمتر،

 وروی ونیلیم 0

 یمساو کمتر،

 وروی ونیلیم 0

 (1431) انیو کمال یمنوچهر :منبع
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 شتریب یاقتصاد و یصنعت ةتوسع در یمؤثر نقش ریاخ یها سال در کوچک عیصنا

 درصد 93 از شیب کوچک عیصنا آنکه رغم یعل رانیا در اما ،است دهکر فایا جهان یکشورها

 خود در را صنعت بخش در شاغل کارکنان درصد 50 از شیب و یصنعت کوچک یواحدها

 مشکل با بلکه ،ندارد یاقتصاد و یصنعت ةتوسع در یا ژهیو گاهیجا تنها نه ،است داده یجا

 .(1333 ،همکاران و ی)پهلوان است بوده مواجه ریاخ یها سال در یلیتعط و یورشکستگ
 

 (یسرآمد ای یبرتر) یتعال

 به یسازمان تعهد یمعنابه یسازمان یتعال و است شدنبرتر و شدنبلند یمعنبه لغت در یتعال

 مستمر شیافزا و یمشتر تیرضا کسب یراستا در شرکت یدائم و داریپا ةتوسع و رشد

 طیشرا تابع یسازمان یتعال .است کننده تیحما و ریفراگ یمل طیمح کی در شرکت یسودآور

 ها، قوت سازمان، یانسان یروین یژگیو ،وکار کسب و یخارج و یداخل طیمح فرهنگ، ژه،یو

 روش به یسازمان یتعال .(1336 نژاد،ی)نخع ستا سازمان یدهایتهد و ها فرصت ها، ضعف

 و کند می نیتأم متعادل طور به را نفع ذی و یمشتر های گروه قیعال هک کند می توجه یارک

 در یمال و گرایی مشتری ،یاقتصاد مناسب ردکعمل قیطر از را سازمان تیموفق احتمال

 .(Darlymple et al., 1999) دهد می شیافزا بلندمدت

 
 رانیا در کیسرام و یکاش صنعت

 در یکسرام صنعت و هنر ییطال عصر و ییوفاکش اوج ةدور را یهجر هفتم و ششم های نقر

 و وهکش زین اروپا یصنعت انقالب از شیپ و آن از پس قرن چند تا صنعت نیا اما ،اند نامیده رانیا

 رانیا در گرید عیصنا از یاریبس همچون زین یکسرام صنعت یول ،ردک حفظ را خود عظمت

 .(1332 ،یمکسا) ندک یط خوبی به را یصنعت انبوه دیتول به گذار ةدور نتوانست

 با همزمان و گرفت صورت 1350 ةده در یزد استان در یاشک یصنعت داتیتول نیاول

 ةرتب حاضر حال در و افتی ای ویژه گاهیجا زدی ،1310 ةده در رانیا در صنعت نیا گسترش

 .(1391 ،دهقانی و مقیمی) دارد را رانیا در یاشک دیتول اول
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 تحقیق ةپیشین و ادبیات بر مروری
 ،است ردهک بررسی را توسعه چهارم و سوم ةتوسع ةبرنام تحقیقی در (1335) فروشانی صادقی

 مطالعه غیرنفتی صادرات در مهم صنایع از یکی عنوان به را سرامیک و کاشی صنعت نقش ویژه به

 از افراطی گراییحمایت راستای در زیاد های تعرفه وضع دهد می نشان تحقیق این نتایج .است کرده

 گفتار راست و شایگان دیگری تحقیق در .دوش می المللی بین ةعرص در ضعف موجب صنعت این

 جهان روز فناوری از سرامیک و کاشی صنعت واحدهای نکردن استفاده گرفتند نتیجه (1335)

 پناهی و حسینی .دوش می جهانی ةشدتمام قیمت به نسبت محصول ةشدتمام قیمت افزایش موجب

 های شرکت رقابتی مزیت بر مؤثر عوامل DEMATEL تکنیک از استفاده با تحقیقی در (1336)

 به توجه دهد می نشان تحقیق این نتایج .کردند بندی اولویت و شناسایی را ایران کاشی صنعت

 و بازار صحیح و سریع ارزیابی بازار، تغییرات به سریع پاسخ مشتریان، به خدمات ةارائ تولید، کیفیت

 با خود پژوهش در (1339) صادقی و پورسعید .دارند را اولویت بیشترین متنوع محصوالت تولید

 کاشی صنعت در تهدیدات و ها فرصت همچنین و ها قوت ،ها ضعف از لیستی SWOT ماتریس ةتهی

 یزد، کاشی ةکارخان برای راهبرد ةارائ راستای در (1391) زادهرفیع محمود .کردند ارائه سرامیک و

 ارتباط بازرگانی، بزرگ های شرکت تشکیل ،گذاران سرمایه ترغیب راه در تالش» عوامل اهمیت

 تحقیقی در .داد نشان را «گروهی کار تقویت و آموزش فکر، اتاق ایجاد ،سازان انبوه با اثربخش

 تحلیل ایتالیا زاریما کاشی و مریم کاشی ةمقایس از پس (1392) همکاران و پورسراجیان ،دیگر

 ها تهدید و ها فرصت ها، قوت ،ها ضعف عنوان به ار لیستی و دادند ارائه صنعت این درمورد راهبردی

 و بازیافت ضایعات، رساندنحداقل به (2003) همکاران و آکروید تحقیقی در .کردند شناسایی

 در .کردند شناسایی تعالی به رسیدن راهکارهای ترین عملی را آب انرژی رفتنهدر از جلوگیری

مشتری مستمر، بهبود طریق از سازمان عملکرد در تعالی (2005) گاوار و اریکسون دیگری تحقیق

 اسی کاستل هاریوس .کردند بررسی را کارکنان مشارکت و مدیریت تعهد محوری، فرایند مداری،

 موجه های راهبرد برخی استقرار و شناسی نوع درک که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (2013)

 تحلیل و تجزیه و ارزیابی معیارهای ةدهند نشان (وکار کسب سطح در و سازمان سطح در) مدیریت

 .است وکار کسب در مدیریت عملکرد
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 ینظر چارچوب
 مؤثر عوامل ،آزاد یها مصاحبه نیهمچن و نیشیپ اتیادب ةمطالع از استفاده با ابتدا قیتحق نیا در

 SWOT سیماتر لیتشک از پس و شود یم ییشناسا متوسط و کوچک یوکارها کسب یتعال بر

 عوامل از کیهر تیاولو یزوج ساتیمقا ةپرسشنام از استفاده با مربوط یهاراهبرد ییشناسا و

 .است مشخص 1 شکل در پژوهش لیتحل مدل .شود یم مشخص هاراهبرد و

 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 پژوهش لیتحل مدل. 1 شکل

 

 قیتحق  روش

 و یکم پژوهش روش ن،یهمچن .است یکاربرد یها پژوهش جزء هدف نظر از حاضر پژوهش

 در یآمار ةجامع .است یشیمایپ -یفیتوص یها پژوهش جزء اطالعات یگردآور ةنحو نظر از

 کیسرام و یکاش صنعت در متوسط و کوچک یکارهاوکسب یعوامل مؤثر بر تعال یبندتیاولو

دهایتهد هافرصت  هاضعف  هاقوت   

 عوامل
 یراهبرد

دهایتهد  

WT ST WO WT 

 عوامل
 یراهبرد
هافرصت  

 عوامل
 یراهبرد
هاضعف  

 عوامل
 یراهبرد
هاقوت  
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 زدی انتاس کیسرام و یکاش صنعت فعاالن و متخصصان کارشناسان، ران،یمد شامل قیتحق نیا

 روش از موردنظر افراد انتخاب یبرا. ندردا صنعت نیا در تجربه سال سه حداقل که شود یم

 نیا در شدهاستفاده یها داده .است شده استفاده هدفدار و یگمان نوع از یقضاوت یبردار نمونه

 ،ها ضعف ،ها قوت ییشناسا منظور به داابت. 1 :است شده یآور جمع روش سه به پژوهش

 ةنیشیپ نةیزم در یقیعم مطالعات زدی استان کیسرام و یکاش صنعت در ها دیتهد و ها فرصت

 نیا تیوضع رامونیپ موجود یها گزارش و مدارک اسناد، و گرفت انجام ها پژوهش و موضوع

به  دنیرس یدر راستا و یفیک یها داده یآور جمع هدف با محقق .2 ؛شد یبررس صنعت

 صنعت نیا نفعاال و کیسرام و یکاش صنعت کارشناسان از یتعداد بااهداف موردنظر 

 دو از مستندتر، یها داده یآور جمع منظور به .3 ؛داد انجام شده تیهدا و آزاد یها مصاحبه

 بر مؤثر یراهبرد عوامل یبندتیارجح ةپرسشنام از گام نینخست در .شد استفاده پرسشنامه

 SWOT لیتحل و هیتجز .شد استفاده SWOT مدل از استفاده با کیسرام و یکاش صنعت یتعال

 و رسی)پ دکن یم منعکس را ها آن انیم بیترک نیبهتر ،هاراهبرد و عوامل نیا ةافتی نظام شناخت

 و حداکثر به را ها فرصت و ها قوت مناسب، راهبرد کی مدل نیا دگاهید از .(1333 ،نسونیراب

 ها، ضعف  ها، قوت ،منظورنیا هب .(2 )شکل رساند یم حداقل به را داتیتهد و ها ضعف

 یها نهیگز و شوند یم داده وندیپ  SO،WO ،ST ، WT یکل حالت چهار در دهایتهد و ها فرصت

 .(1333 ،دیوید) شوند یم انتخاب ها آن نیب از راهبرد

  
 W هاضعف S هاقوت SWOT سیماتر

 O SO WO ها فرصت

 T ST WT داتیتهد

 

 

 
 

 مختلف یهاراهبرد نییو نحوة تع SWOT یلیتحل سی. ماتر0شکل 

 (1434) یمهدو: عمنب

 کارهای کوچک و متوسط و کسببر تعالی  مؤثرعوامل 
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 لیتحل نیهمچن و مؤثر عوامل ینسب تیاهم سنجش ةپرسشنام از استفاده با یبعد گام در

 AHP مدل .شد پرداخته آمده دست به یهاراهبرد و مؤثر عوامل یزوج ةسیمقا به یمراتب سلسله

 ةمسئل کی در دیبا ...و ویآلترنات نه،یگز ت،یفعال چند ینسب تیاهم چگونه دهد یم نشان

 از ها داده لیتحل و هیجزت و زیآنال یبرا .(Saaty, 1980) شود نییتع ارهیمعچند یریگ میتصم

 .شد استفاده 1سیچو اکسپرت افزار نرم

 

 ها افتهی
 یشناختتیجمع فیتوص

 مورد فعاالن و نامتخصص از درصد 2/12 جنس نظر از داد نشان قیتحق نیا یها داده یبررس

 و بود 9/31 انیپاسخگو یسن نیانگیم .بودند مؤنث ها آن از درصد 3/21 و مذکر مطالعه

 3/22 ،جینتا براساس .داشت وجود (درصد 1/32) سال 90 -36 یسن گروه در یفراوان نیشتریب

 انیپاسخگو درصد 2/21 ،نیهمچن .بودند متأهل 1/11 و مجرد انیپاسخگو از درصد

 ها آن ةیبق و یکارشناس التیتحص درصد 1/39 باالتر، و ارشد یکارشناس التیتحص

 .اند داشته سانسیل از کمتر التیتحص

 
 SWOT سیماتر از آمده دست به یها افتهی

 نیا فعاالن و متخصصان از آزاد یها مصاحبه و نیشیپ یها قیتحق ةمطالع از استفاده با اول، ةمرحل در

 عامل 39 و مشخص جینتا از استفاده با مؤثر عوامل SWOT یلیتحل سیماتر اساسبر و صنعت

 توجه با .شد ییشناسا (دیتهد 12 و فرصت 13) یرونیب عامل 25 و (ضعف 13 و قوت 16) یدرون

 و شد هیته یبند تیارجح ةپرسشنامها  گروه یرفاکتورهایز لیتعد یبرا ،عوامل نیا ادیز تعداد به

 11 و (قوت 9 و ضعف 9 )شامل یدرون عامل 13 تیدرنها صنعت نیا کارشناسان یاهنظر براساس

 انیشا .(2 جدول) شدند گرفته درنظر یینها یفاکتورها (دیتهد 3 و فرصت 9) یطیمحبرون عامل

 .است بوده راتییتغ بیضر براساس ارهایمع نشیگز پرسشنامه نوع به توجه با است ذکر
 

                                                 
1. Expert Choice 
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 کیسرام و یکاش صنعت در متوسط و کوچک یوکارها کسب یهادیتهد و ها فرصت ،ها قوت ،هاضعف .0 جدول

 ها ضعف ها قوت

S1 دیتول یبرا مناسب و مرغوب خاک وجود 

S2 یبوم متخصصان و کارشناسان از استفاده 

S3 یقاتیتحق مراکز و ها شگاهیآزما وجود 

S4 باال یا فناورانه توان 

S5 محصوالت یباال ةافزود ارزش 

S6 محصول تیفیک و اندازه طرح، در یریپذ انعطاف 

S7 محصوالت یبرا مناسب یتقاضا وجود 

S8 کشور سراسر در ادیز فروش یها شبکه 

S9 استان یفرهنگ ةسابق 

W1 یمصرف یانرژ و کار یروین یباال ةنیهز 

W2 ها کارخانه یاعتبار و یمال منابع بودنیناکاف 

W3 ها کارخانه یداخل طیمح فیضع یها رساختیز 

W4 کار به آماده یروین نبودنکارا 

W5 دیتول شیافزا با محصول شدهتمام متیق نداشتن تناسب 

W6 ها کارخانه در یکاش دیتول ةریزنج نداشتن مجاورت 

W7 قاتیتحق و ها دانشگاه با مناسب یهمبستگ نبود 

W8 فروش و عیتوز امر در واسطه وجود و یابیبازار در ضعف 

W9 کیسرام و یکاش صنعت در توسعه و قیتحق ضعف 
 دهایتهد ها فرصت

O1 و عراق ةبالقو و یا منطقه یبازارها به یدسترس... 

O2 یخصوص بخش یگذار هیسرما به لیتما شیافزا 
O3 شتریب صادرات امکان و یالملل نیب یها میتحر کاهش 

O4 ییکارا شیافزا یبرا یصنعت یها خوشه جادیا امکان 

O5 یخارج متخصصان تجارب از یمند بهره امکان 

O6 صنعت نیا ةتوسع یبرا منطقه ةبالقو لیپتانس 

O7 یرنفتیغ صادرات به پنجم ةتوسع ةبرنام توجه 

O8 مشترک یها یگذار هیسرما و اتحادها جادیا امکان 

O9 یرنفتیغ صادرات به کشور ازین و نفت متیق کاهش 

T1 یجهان سازمان به وستنیپ WTO 

T2 استان آب کمبود مشکل 

T3 میتحر علتبه یجهان یبازارها به نداشتن یدسترس 
 یالملل نیب

T4 یاقتصاد یها استیس در یثباتیب 

T5 یطیمح ستیز مسائل به نمسئوال یتوجهیب 

T6 یخارج یبازارها در یخارج بانیرق یرقابت متیق 

T7 وسازها ساخت در محصوالت گرید و سنگ ینیگزیجا 

T8 وکار کسب یانداز راه یبرا یادار دیشد یبوروکراس 
 کیسرام و یکاش صنعت در دیجد

 

 یزوج ساتیمقا از حاصل یها افتهی
 وابسته عنصر به نسبت سطح هر عناصر ،یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا از استفاده با ،مرحله نیا در

 .دشو یم محاسبه ها آن وزن و دوش یم هسیمقا یزوج صورت به باالتر، سطح در خود به

 رفتیپذ را ساتیمقا یسازگار توان یم ،باشد 1/0 از کمتر یسازگار زانیم اگر ،نیهمچن

 .(1335 ،فاخر و یصمد)

 از استفاده با SWOT یفاکتورهاریز و ها گروه یکل تیاولو یها نمره ،قیتحق نیا در

 ،06/0 یسازگار ةدرج با ها قوت یها رگروهیز در (یزوج ساتیمقا) سیچو اکسپرت افزار نرم



  121 1395بهار ، 1 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 یسازگار ةدرج با دیتهد و 06/0 یسازگار ةدرج با فرصت ،01/0 یسازگار ةدرج با ضعف

 ،SWOT عوامل نیب در گرفته صورت یها یبررس طبق .است 6 تا 3 ولجد شرح به 03/0

 ،215/0 با ها قوت آن از پس و است گرفته قرار اول تیاولو در 955/0 ینسب تیاهم با دهایتهد

 .اند گرفته قرار یبعد یها تیاولو در بیترتبه 096/0 با ها ضعف و 119/0 با ها فرصت

 صنعت در متوسط و کوچک یوکارها کسب دربرابر دهایتهد نیتر مهم ،3 جدول براساس

 :از اند عبارت تیاولو بیترتبه زدی استان کیسرام و یکاش

 WTO یجهان سازمان به وستنیپ .1

 استان آب کمبود مشکل .2

 یخارج یبازارها در یخارج بانیرق یرقابت متیق .3

 یاقتصاد یها استیس در یثبات یب .9

 یالملل نیب یها میتحر علتبه یجهان یبازارها به نداشتن یدسترس .5

 وسازها ساخت در محصوالت گرید و پارکت و سنگ ینیگزیجا .6

 یطیمح ستیز مسائل به مسئوالن یتوجه یب .1

 کیسرام و یکاش صنعت در دیجد وکار کسب یانداز راه یبرا یادار دیشد یبوروکراس .3
 

 دیتهد یارهایمعریز یزوج ساتیمقا جینتا .3 جدول

 تیاولو
 ها گروه

 یناسازگار فاکتورها ریز
 فاکتور تیاهم

 گروه در
 فاکتور یکل تیاهم

0/455 T1 یجهان سازمان به وستنیپ WTO  /3050 0/139 

T2 0/097 0/212  استان آب کمبود مشکل 
T3 علتبه یجهان یبازارها به نداشتن یدسترس 
 یالملل نیب یها میتحر

 0/034 0/075 از کمتر

T4 0/061 0/135 1/2 یاقتصاد یها استیس در یثباتیب 
T5 0/017 0/038  یطیمح ستیز مسائل به مسئوالن یتوجه یب 
T6 0/063 0/139  یخارج یبازارها در یخارج بانیرق یرقابت متیق 
T7 در محصوالت گرید و پارکت و سنگ ینیگزیجا 

 وسازها ساخت
 0/063 0/029 

T8 یانداز راه یبرا یادار دیشد یبوروکراس 
 کیسرام و یکاش صنعت در دیجد وکار کسب

 0/033 0/015 
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 .دارند SWOT یها گروه انیم در را تیاولو نیدومصنعت  نیا یها قوت ،9 جدول بقط

 :از اند عبارت ها آن تیاهم گرفتننظردر با ها قوت

 باال یا فناورانه توان .1

 دیتول یبرا مناسب و مرغوب خاک وجود .2

 محصوالت یباال افزوده ارزش .3

 محصوالت یبرا مناسب یتقاضا وجود .9

 محصول تیفیک و اندازه طرح، در یریپذ انعطاف .5

 کشور سراسر در ادیز فروش یها شبکه .6

 یبوم متخصصان و کارشناسان از استفاده .1

 یقاتیتحق مراکز و ها شگاهیآزما وجود .3

 استان یفرهنگ ةسابق .9

 
 قوت یارهایمعریز یزوج ساتیمقا جینتا .3 جدول

 تیاولو
 ها گروه

 یناسازگار فاکتورهاریز
 فاکتور تیاهم

 گروه در
 یکل تیاهم

 فاکتور
0/275 S1 0/060 0/219  دیتول یبرا مناسب و مرغوب خاک وجود 

S2 0/012 0/042  یبوم متخصصان و کارشناسان از استفاده 
S3 0/008 0/028  یقاتیتحق مراکز و ها شگاهیآزما وجود 
S4 0/081 2960/ از کمتر باال یا فناورانه توان 
S5 0/036 0/132 1/2 محصوالت یباال ةافزود ارزش 
S6 0/027 0/097  محصول تیفیک و اندازه طرح، در یریپذ انعطاف 
S7 0/028 0/103  محصوالت یبرا مناسب یتقاضا وجود 
S8 0/016 0/058  کشور سراسر در ادیز فروش یها شبکه 
S9 0/007 0/025  استان یفرهنگ ةسابق 

 

 و کوچک یوکارها کسب یرو شیپ یها فرصت ،SWOT یارهایمع در تیاولو نیسوم

 ریز بیترتبه آن یارهایرمعیز تیاولو .(5 جدول) است کیسرام و یکاش صنعت در متوسط

 :است
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 افغانستان و عراق ةبالقو و یا منطقه یبازارها به یدسترس .1

 شتریب صادرات امکان و یالملل نیب یها میتحر کاهش .2

 صنعت یسودآور به توجه با یخصوص بخش یگذار هیسرما لیتما شیافزا .3

 صنعت نیا ةتوسع یبرا منطقه ةبالقو لیپتانس .9

 منابع از نهیبه ةاستفاد و ییکارا شیافزا یبرا یصنعت یها خوشه جادیا امکان .5

 یرنفتیغ صادرات به پنجم ةتوسع ةبرنام توجه .6

 یرنفتیغ صادرات به کشور ازین و نفت متیق کاهش .1

 مشترک یها یگذار هیسرما و مشترک یاتحادها جادیا امکان .3

 یخارج متخصصان تجارب از یمند بهره امکان .9

 
 فرصت یارهایمعریز یزوج ساتیمقا جینتا .5 جدول

 تیاولو
 ها گروه

 یناسازگار فاکتورها ریز
 فاکتور تیاهم

 گروه در
 یکل تیاهم

 فاکتور
 O1 و عراق ةبالقو و یا منطقه یبازارها به یدسترس 

 افغانستان
 0/270 0/047 

O2 با یخصوص بخش یگذار هیسرما لیتما شیافزا 
 صنعت یسودآور به توجه

 0/150 0/026 

O3 0/034 0/194 1/2 از کمتر شتریب صادرات امکان و یالملل نیب یها میتحر کاهش 
O4 ییکارا شیافزا یبرا یصنعت یها خوشه جادیا امکان 

 منابع از نهیبه ةاستفاد و
 0/086 0/015 

O5 0/005 0/028  یخارج متخصصان تجارب از یمند بهره امکان 
O6 0/019 0/110  صنعت نیا ةتوسع یبرا منطقه ةبالقو لیپتانس 
O7 0/010 0/059  یرنفتیغ صادرات به پنجم ةتوسع ةبرنام توجه 
O8 یها یگذار هیسرما و مشترک یاتحادها جادیا امکان 

 مشترک
 0/051 0/009 

O9 0/009 0/053  یرنفتیغ صادرات به کشور ازین و نفت متیق کاهش 
 

 یارهایمع ریز .(6 جدول) داشتند SWOT گروه در را تیاولو نیآخر ها ضعف ،تیدرنها

 :شوند یم یبند رتبه ریز بیترتبه گروه نیا
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 ها هکارخان یاعتبار و یمال منابع بودنیناکاف .1

 یمصرف یانرژ و کار یروین یباال ةنیهز .2

 ها کارخانه یداخل طیمح فیضع یها رساختیز .3

 کار به آماده یروین ییکارانا .9

 کیسرام و یکاش صنعت در توسعه و قیتحق ضعف .5

 ها کارخانه در یکاش دیتول ةریزنج مجاورت و یهماهنگنا .6

 دانشگاه قاتیتحق و ها دانشگاه با مناسب یهمبستگ نبود .1

 فروش و عیتوز امر در واسطه وجود و یابیبازار در ضعف .3

 دیتول راژیت شیافزا با محصول ةشدتمام متیق نداشتنتناسب .9

 
 ضعف یارهایمعریز یزوج ساتیمقا جینتا .6 جدول

 تیاولو
 ها گروه

 یناسازگار فاکتورهاریز
 فاکتور تیاهم

 گروه در
 یکل تیاهم

 فاکتور
0/096 W1 0/019 0/202 1/2 از کمتر یمصرف یانرژ و کار یروین یباال ةنیهز 

W2 0/028 0/288 ها کارخانه یاعتبار و یمال منابع بودنیناکاف 
W3 0/014 0/141 ها کارخانه یداخل طیمح فیضع یها رساختیز 
W4 0/013 0/139 کار به آماده یروین ییکارانا 
W5 شیافزا با محصول ةشدتمام متیق نداشتن تناسب 

 دیتول راژیت
0/022 0/002 

W6 در یکاش دیتول ةریزنج مجاورت و یهماهنگنا 
 ها کارخانه

0/058 0/006 

W7 قاتیتحق و ها دانشگاه با مناسب یهمبستگ نبود 
 دانشگاه

0/038 0/004 

W8 عیتوز امر در واسطه وجود و یابیبازار در ضعف 
 فروش و

 0/029 0/003 

W9 0/008 0/082  کیسرام و یکاش صنعت در توسعه و قیتحق ضعف 

 

 زد،ی استان کیسرام و یکاش صنعت بر مؤثر یخارج و یداخل عوامل ییشناسا از پس

 یها قوت ،یخارج یها فرصت و یداخل یها ضعف ،یخارج یها فرصت و یداخل یها قوت
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 و شد سهیمقا گریکدی با یخارج یدهایتهد و یداخل یها ضعف و یخارج یدهایتهد و یداخل

 فرصت –ضعف (،ST) دیتهد –قوت (،WT) دیتهد –ضعف صورت به بیترتبه ها آن ةجینت

(WO) فرصت –قوت راهبرد و (SO) شد ائهار ریز شرح به. 

 

 (فرصت –قوت) یا توسعه یهاراهبرد

 از استفاده با آن بازار سهم تصاحب و منطقه ةنخورد دست و بالقوه یبازارها افتنی -

 ؛تیفیباک و متنوع محصوالت

 ؛استان یبوم متخصصان و کارشناسان تخصص کمک با یصنعت یها خوشه جادیا -

 ها شگاهیآزما در یخارج متخصصان از استفاده و یقاتیتحق مراکز و ها شگاهیآزما ةتوسع -

 ؛یقاتیتحق مراکز و

 یباال ةافزود ارزش علتبه یخصوص بخش گذاران هیسرما جذب یها برنامه ةتوسع -

 ؛صنعت نیا محصوالت

 سبک صاحب یکشورها با روابط ةتوسع و الملل نیب یابیبازار یها برنامه نیتدو و توسعه -

 .صنعت نیا در
 

 (فرصت –ضعف) یرقابت یهاراهبرد

 ؛صنعت نیا ازین مورد یمال منابع جبران نیتأم یبرا یخارج گذاران هیسرما جذب -

 ؛یکار پراکنده از یریجلوگ و یصنعت یها حلقه لیتکم منظور به جامع ةبرنام نیتدو -

 ةارائ و محصوالت ةشدتمام متیق کاهش منظور به یخارج متخصصان تجارب از استفاده -

 ؛ایدن یرقابت یبازارها در حضور منظور به یتوانمندساز و باالتر تیفیک با محصوالت

 و عراق ژهیو به منطقه یکشورها بازار در فروش و عیتوز یها شبکه یتوانمندساز -

 .افغانستان
 

 (دیتهد –قوت) تنوع یهاراهبرد

 یسنت زاتیتجه یدارا یها کارخانه زیتجه یبرا توسعه یها برنامه و یمال التیتسه ةارائ -

 ؛ایدن روز یفناور به
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 ةنقط به دنیرس یبرا بازخورد و محصول تیفیک عملکرد، یابیارز منظور به یزیر برنامه -

 ؛صنعت نیا در متوسط و کوچک یوکارها کسب یتعال

 /یاسیس یها تیحما ةارائ و رانهیگ سخت نیقوان و یادار دیشد یها یبوروکراس کاهش -

 ؛یسرآمد و توسعه ریمس لیتسه یبرا یدولت

 .منطقه هر بازار ازین با متنوع محصوالت دیتول یبرا بازار شناخت -
 

 (دیتهد –ضعف) یتدافع یهاراهبرد

 سازمان به الوقوع بیقر وستنیپ به توجه با (آب ژهیو به) ها رساختیز ةتوسع و تیتقو -

 ؛یجهان تجارت

 ؛کیسرام و یکاش صنعتگران از تیحما یبرا ژهیو ةارانی اختصاص -

 ،یاقتصاد ةتوسع همچون یمهم مسائل به توجه و توسعه و قیتحق یواحدها تیتقو -

 ؛صنعت نیا کالن یها استیس و یطیمح ستیز یها بیآس

 همچون یداتیتهد با مقابله یبرا یفناور و علم ادغام و دانشگاه و صنعت یسازکینزد -

 .کشور یالملل نیب یها میتحر

 

 هاراهبرد یبند تیاولو

 زانیم اساسبر هاراهبرد س،یچو اکسپرت افزار نرم قیطر از گرفته انجام محاسبات اساسبر

 گرفتننظردر با هاراهبرد نیب یزوج ساتیمقا ،منظورنیا هب .شوند یم انیب تیاهم و تیاولو

 .دریگ یم انجام SWOT یفاکتورها از کیهر

 با ،آمده دست به یهاراهبرد وزن در قوت یفاکتورها از کیهر وزن یها ضرب حاصل مجموع

 .ستها قوت تمام گرفتننظردر با آمده دست به یهاراهبرد برابر قوت فاکتور همان به توجه

 و گرفت انجام زین SWOT یها گروه در فاکتورها ریسا یبرا ادشدهی یزوج ساتیمقا

 یها گروه ریسا مورددر روند نیهم .آمد دستبه فاکتورها از کیهر اساسبر هاراهبرد تیاولو

SWOT یها گروه از کیهر گرفتننظردر با هاراهبرد یبند تیاولو جینتا که گرفت انجام زین 

 .دیآ یم ریز در دیتهد و فرصت و ضعف قوت،
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 ارهایمعریز و ارهایمع ینسب یها وزن .7 جدول

 هاراهبرد وزن SWOT گروه
SO ST WO WT 

 0/327 0/157 0/198 0/317 0/275 ها قوت
 0/400 0/190 0/230 0/180 0/096 ها ضعف
 0/212 0/267 0/299 0/222 0/174 ها فرصت

 0/348 0/194 0/369 0/089 0/455 دهایتهد
 0/323 0/197 0/299 0/181 هاراهبرد یوزن جمع

 

 یتعال یبرا مناسب یهاراهبرد تیاولو ،1 جدول در آمدهدستبه اعداد به توجه با

 WT، ST، WO، SO بیترتبه کیسرام و یکاش صنعت در متوسط و کوچک یوکارها کسب

 .دیآ یم دستبه

 

 یریگ جهینت و بحث
 تیاولو در 955/0 ینسب تیاهم با دهایتهد ،SWOT عوامل نیب در گرفته صورت یها یابیارز طبق

 یصادق پور،دیسع قیتحق جینتا با 305/0 تیاهم با یجهان سازمان به وستنیپ عامل .گرفتند قرار اول

 لغو نیهمچن و یجهان تجارت سازمان به وستنیپ بودنالوقوع بیقر به توجه با .بود همسو (1391)

 بهبود یراستا در صنعت نیا فعاالن دشو یم شنهادیپ ،ندهیآ یها ماه در یالملل نیب یها میتحر

 یها حلقه لیتکم ،یصنعت یها خوشه جادیا ،یصنعت یها شهرک ةتوسع و افتتاح ،ها رساختیز

 داد نشان قیتحق یها افتهی .کنند اقدام متیق ارزان و پاک یها سوخت ینیگزیجا تیدرنها و یدیتول

 یا فناورانه توان ار،یرمعیز نیا در .گرفتند قرار تیاولو دوم ةرتب در 215/0 ینسب تیاهم با ها قوت

 صنعت، نیا از تیحما با دولت دشو یم شنهادیپ .است همسو (1391) دهقان و یمیمق قیتحق با باال

 یجهان روز به دیتول خط و آالت نیماش ،ها دستگاه واردکردن در یمال یدهایسوبس و ها وام دادن با

 سوم ةرتب .رساند یاری مهم نیا به یابیدست عیتسر یراستا در صنعت نیا در فعال یوکارها کسب به

 عامل ار،یمعریز نیا در .داشت تعلق 119/0 وزن با ها فرصت اریمعریز به اریمعریز یبند تیاولو

 قرار عوامل ریسا به نسبت یباالتر تیاولو ةدرج در منطقه ةبالقو و یا منطقه یبازارها به یدسترس

 ،سو کی از .است (1392) همکاران و انیپورسراج قیتحق جینتا هب کینزد جینتا نیا که بود گرفته
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 یبازساز دوران در ریاخ یها جنگ به توجه با افغانستان و عراق همچون ییکشورها بکر یبازارها

 مشترک، مرز داشتن علتبه کشورها نیا بازار به یدسترس سهولت گرید یسو از و است گرفته قرار

 اطالعات به توجه با ارهایمعریز چهارم تیاولو .کند یم یرنفتیغ صادرات ةتوسع به یانیشا کمک

 یاعتبار و یمال منابع بودنیناکاف عامل که رددا تعلق ها ضعف اریمعریز به قیتحق نیا یخروج

 با اریمعریز نیا در جینتا ،نیهمچن .گرفت قرار گروه در فاکتور تیاهم اول ةدرج در ها کارخانه

 و کوچک یوکارها کسب یمال نیتأم بحث در .دارد ییهمسو (1391) زادهعیرف قیتحق جینتا

 .دانست نهادها ریسا از تر پررنگ را دولت نقش توان یم کیسرام و یکاش صنعت در فعال متوسط

 یمال تیوضع یارتقا یبرا را یتگریحما یمال منابع توسعه، یها برنامه یراستا در توانند یم ها دولت

 .رندیبگ درنظر ها کارخانه
 

 شنهادهایپ
 شنهادیپ ،است گرفته صورت کیسرام و یکاش صنعت در حاضر قیتحق نکهیا به توجه با

 همان مناسب یراهبردها ییشناسا یبرا عیصنا ریسا در قیتحق نیا مشابه یقیتحق شود یم

 :از اند عبارت یآت قاتیتحق یبرا یشنهادیپ نیعناو گرید .ردیگ صورت صنعت

 در متوسط و کوچک یوکارها کسب یتعال بر مؤثر عوامل ییشناسا و لیتحل و هیتجز. 1

 با عملکرد یابیارز یها مدل نیتدو و هیته .2 ؛شرویپ یکشورها در کیسرام و یکاش صنعت

 کیسرام و یکاش صنعت یبرا وکار کسب یتعال یها مدل در رگذاریتأث عوامل از استفاده

 ییشناسا .9 ؛کیسرام و یکاش صنعت یرو یدولت یتیحما یها استیس یبررس .3 ؛زدی استان

 .شدن یجهان روند در صنعت نیا یرو شیپ موانع
 

 منابع

 یسازمان یتعال مدل از استفاده با سازمان عملکرد یابیارز» ،(1333) زادهیعل لیجبرائ و جعفر زاد،کیب
EFQM »، 51 -50 :112 ةشمار ،جامعه و کار ةینشر. 

 یط اشتغال رشد و کوچک عیصنا» ،(1333) یهاشم دعباسیس و محمدنور ،یعقوبی ،بیمص ،یپهلوان
 یمل شیهما ،«(بلوچستان و ستانیس استان یمورد مطالعه) توسعه چهارم برنامه اول ساله سه
 .33 – 19ص ص، 1: شماره، 1333: سال ،یا منطقه توسعه و ینیکارآفر تیریمد
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 و یکاش صنعت کیاستراتژ لیتحل» ،(1392) یعطار نیعمادالد و محمد سپهر، ،وشیدار ان،یپورسراج
 نیدهم ،«ایتالیا یمازار و بدیم میمر یکاش عیصنا شرکت :یمورد مطالعه) ایتالیا و رانیا کیسرام

 .56 -31 :رانیا یراهبر تیریمد انجمن ک،یاستراتژ تیریمد یالملل نیب کنفرانس

 یلیخل سهراب ةترجم ،کیاستراتژ تیریمد و یزیر برنامه ،(1333) نسونیراب چاردیر و جان رس،یپ
 .پژوه دانش انتشارات :تهرانپنجم،  چاپ ،ینیشور

 ،شانزدهم سال ر،یتدب ةمجل ،«سازمان یتعال در تیریمد ةتوسع گاهیجا» ،(1339) بهزاد ،یقوشچ یجعفر
 .55 -99 :162 ةشمار

 EFQM یسازمان یتعال مدل یریکارگ به یدستاوردها و ایمزا یبررس» ،(1333) یاکبرحسن  و صادق ،یحر

 .91 -12 :99 ةشمار ،یراهبرد تیریمد یها پژوهش ،«یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه در

 تیموفق یدیکل عوامل کردیرو با صنعت در یرقابت تیمز جادیا ،(1336) یپناه رهیمن و محموددیس ،ینیحس
 .113 -191 :95 ةشمار ،یبازرگان پژوهشگاه ةفصلنام ،«(رانیا یکاش صنعت یمورد )مطالعه

پانزدهم،  چاپ ،یاعراب محمد و انییپارسا یعل ةترجم ،کیاستراتژ تیریمد ،(1333) آر ،فرد د،یوید
 .یفرهنگ یها پژوهش دفتر :تهران

 در (یحرارت و یکی)الکتر یانرژ مصرف بهبود» ،(1335) گانیشا نیالد جالل و فیحن ،گفتار راست
 .96 -23 :رانیا برق یمهندس ییدانشجو کنفرانس نینهم ،«کشور کیسرام و یکاش صنعت

 دانشگاه :تهران ،زدی یکاش کارخانه یبرا یاستراتژ ارائه و SWOT لیتحل (1391) محمود زاده،عیرف
 .ییطباطبا عالمه

 دیتول ندیفرآ ، Sacmi-cooperativa(1332)( یساکم یگروپ )شرکت همکار یساکم ،یمکسا
  .صنعت و علم دانشگاه انتشارات :تهراناول،  چاپ ،زنوز یهاشم سافو ةترجم ،کیسرام و یاشک

 :تهران ،رانیا کیسرام و یکاش صنعت کیاستراتژ لیتحل ،(1339) یصادق رضایعل و یمهد پور،دیسع
 .ییطباطبا عالمه دانشگاه

 یها یکاش صادرات بالقوه لیپتانس و موانع ،ها تیمز یبررس» ،(1335) محمدرضا ،یفروشان یصادق
 :90 ةشمار ،دهم ةدور ،یبازرگان ةپژوهشنام ،«فارس جیخل حوزه هدف یبازارها به رانیا یکیسرام
221- 260. 

 (AHP) کیتکن از استفاده با مناسب یاستراتژ انتخاب» ،(1335) فاخر اسالم و منصور ،یصمد
 .31 -69 :35 ةشمار شانزدهم، سال رفتار، دانشور دوماهنامه ،«(اهواز یساز لوله شرکت)
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 کیسرام ةفصلنام ،«کیسرام و یکاش صنعت قطب :زدی» ،(1391) یدهقانمحمدرضا  و اعظم ،یمیمق
 .52 -91 :30 ةشمار ران،یا

 یهاخوشه توسعه :ینیکارآفر در دولت یاستراتژ» ،(1339) رضانیام ان،یکمال و یمهد ،یمنوچهر
 .51 -91 :ینیکارآفر و ینوآور ت،یریمد یالمللنیب کنفرانس نیاول ،«یصنعت

 کیاستراتژ مدل ارائه و شهرها رامونیپ ییروستا ینواح توسعه در سمیتور نقش ،(1333) داود ،یمهدو
 یزیر برنامه و ایجغراف ارشد یکارشناس ةنام انیپا ،(کوچک لواسان دهستان ؛یمورد نمونه)

 .مدرس تیترب دانشگاه ،ییروستا

 ةفصلنام ،«یانتظام یروین در سازمان یتعال یچگونگ و میمفاه بر یمرور» ،(1336) یمهد نژاد،ینخع
 .56 -31 :12 ةشمار چهارم، سال س،یپل یسازمان توسعه یجیترو یعلم
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