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شناسایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر کسبوکارهای کوچک و
متوسط با استفاده از رویکرد تحلیل سلسلهمراتبی
2

حبیباهلل ساالرزهی ،1مهرداد شهبازی منشادی
 .1دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

 .2کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت1399/09/25 :
تاریخ پذیرش1395/03/06 :

چکیده
با توجه به نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در توسعة اقتصادی کشورها ،هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویتبندی
عوامل راهبردی مؤثر بر تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک است .این تحقیق از نظر
هدف جزء پژوهشهای کاربردی است .روش پژوهش کمی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات جزء پژوهشهای
توصیفی -پیمایشی است .برای نیل به هدف پژوهش از رویکرد تلفیقی تحلیل راهبردی و تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد.
نخست بهمنظور شناسایی ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدها از طریق مطالعات عمیق کتابخانهای و سپس با هدف
جمعآوری دادههای کیفی ،با تعدادی از کارشناسان این صنعت مصاحبههای آزاد و هدایتشده صورت گرفت .همچنین،
برای جمعآوری اطالعات مستندتر از دو پرسشنامة ارجحیتبندی و سنجش اهمیت نسبی عوامل مؤثر استفاده شد .بنابر
تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیق ،قدرت در توان فناورانة باال و ارزش افزودة باالی محصوالت در بین عوامل داخلی و
فرصت دسترسی به بازارهای منطقهای بالقوه و تهدید پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،مهمترین عوامل خارجی مؤثر بر
تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط این صنعت بود .همچنین ،راهبرد برتر برای سرآمدی در این صنعت راهبرد تدافعی
( )WTانتخاب شد.
واژههای کلیدی :استان یزد ،تعالی کسبوکار ،تحلیل راهبرد ،صنعت کاشی و سرامیک ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
 ،AHPمدل .SWOT
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مقدمه
سیر صعودی جهانیشدن و افزایش سطح رقابت جهانی در دهههای اخیر تأثیرات شگرفی بر
صنایع و سازمانها در سرتاسر جهان داشته است ،بهگونهایکه صاحبنظران علوم مدیریت در
این سالها تالشهای خود را بر محور ایجاد ،گسترش و بهکارگیری سازوکارهایی متمرکز
کردهاند که سازمانها به کمک آنها بتوانند در راستای بهبود سطح بهرهوری ،کیفیت محصول
و درنتیجه کاهش هزینهها گام بردارند تا به این وسیله بقای آنها در بازارهای جهانی استمرار
پیدا کند ) .(Bonavia & Marin, 2006نوآوریهای عرصة فناوری ،مرزهای جغرافیایی را از بین
برده و موجب آگاهی مشتریان شده است .محیط تجاری بسیار پیچیده شده و از حالت محلی به
جهانی تبدیل شده است .بر مدیریت فشار وارد میشود تا با کاهش هزینههای عملیاتی و بهبود
پشتیبانی ،مزیت رقابتی خود را افزایش دهد .مشتریان از افزایش استانداردها بسیار آگاهند و به
میزان زیادی به محصول و خدمات دسترسی دارند تا از میان آنها انتخاب کنند

)Harrington,

 .(2004با توجه به سرعت و حجم اطالعات و چالشهای پیش روی سازمانها ،ضرورت
دراختیارداشتن معیارهایی برای تعیین موقعیت و برنامهریزی براساس قوتها و ضعفها ،بیش
از پیش ضروری به نظر میرسد .ایجاد جو رقابتی شدید در میان سازمانها و تالش پایانناپذیر
آنها در راستای بهبود کیفیت خدمات و محصوالت و برآوردهساختن انتظارات و نیازهای
مشتریان سبب شده است سازمانها در جستوجوی روشی جامع ،قابلاعتماد و انعطافپذیر
برای ارزیابی عملکرد خود باشند تا بتوانند اطالعات دقیق و جامعی درمورد موقعیت ،جایگاه و
عملکرد خود در جامعه بهدست آورند و با توجه به قوتها و ضعفهای گذشته ،مانع از ایجاد
خطاهای بیشتر در آینده شوند و بهاینترتیب حیات خود را تضمین کنند (جعفری قوشچی،
 .)1339سازمانی که هدف و راهبرد نداشته باشد ،مانند کشتیای است که در تاریکی دریا و در
میان امواج پرتالطم مسیر خود را گم کرده است (بیک زاد و علیزاده .)1333 ،سازمانهای
سرآمد مأموریت و دورنمای خود را از طریق درپیش گرفتن یک راهبرد متمرکز بر ذینفعان
و با درنظرگرفتن بازار و بخش فعال در آن اجرا میکنند .خطمشیها ،برنامهها ،اهداف و
فرایندها برای تحقق راهبرد ها توسعه مییابند و اجرا میشوند (حری و اکبری.)1333 ،
اشی و سرامیک یکی از مهمترین رخدادها در جهان مدرن محسوب میشود .کاشی
انقالب ک
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و سرامیک تحول مهمی در حوزة علم و فناوری بوده است که تأثیر زیادی بر وضعیت زندگی
انسانها و بخش صنعت داشته است .این پدیدة مهم در ایران دارای سابقة چندین هزار ساله
است و برایناساس ،جایگاه ویژه و ممتازی در ایران دارد (مقیمی و دهقانی .)1391 ،درنتیجه،
به شناخت قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها و انتخاب راهبردهای مناسب بهمنظور
تدارک بستری مناسب برای تعالی کسبوکارهای فعال در این صنعت نیاز است .برایناساس،
تحقیق حاضر درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط در
صنعت کاشی و سرامیک و اولویتبندی آنهاست.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
کسبوکارهای کوچک و متوسط

کسبوکارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف شباهتهای بسیاری دارند .با وجود
این ،نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها ارائه داد و هر کشور با توجه به شرایط خاص
خود ،تعریفی از این کسبوکارها ارائه کرده است ) .(Hauser, 2000بعضی از این تعاریف بر
مبنای شاخصهای کمی از قبیل سطوح کارکنان ،حجم معامالت و داراییها هستند،
درحالیکه سایر تعاریف از رویکرد کیفی هم استفاده میکنند .یکی از این تعاریف در جدول
 1آمده است .تعریف زیر مبنای شناسایی سازمانهای کوچک و متوسط در این تحقیق است.
جدول  .1مشخصههای سازمانهای کوچک و متوسط
اندازه

تعداد کارکنان

متوسط

کمتر از  052نفر

کوچک

کمتر از  52نفر

خیلی کوچک

کمتر از  12نفر

منبع :منوچهری و کمالیان ()1431

www.SID.ir

حجم معامالت

ترازنامة کل
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صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش مؤثری در توسعة صنعتی و اقتصادی بیشتر
کشورهای جهان ایفا کرده است ،اما در ایران علیرغم آنکه صنایع کوچک بیش از  93درصد
واحدهای کوچک صنعتی و بیش از  50درصد کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود
جای داده است ،نهتنها جایگاه ویژهای در توسعة صنعتی و اقتصادی ندارد ،بلکه با مشکل
ورشکستگی و تعطیلی در سالهای اخیر مواجه بوده است (پهلوانی و همکاران.)1333 ،
تعالی (برتری یا سرآمدی)

تعالی در لغت بهمعنی بلندشدن و برترشدن است و تعالی سازمانی بهمعنای تعهد سازمانی به
رشد و توسعة پایدار و دائمی شرکت در راستای کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر
سودآوری شرکت در یک محیط ملی فراگیر و حمایتکننده است .تعالی سازمانی تابع شرایط
ویژه ،فرهنگ ،محیط داخلی و خارجی و کسبوکار ،ویژگی نیروی انسانی سازمان ،قوتها،
ضعفها ،فرصتها و تهدیدهای سازمان است (نخعینژاد .)1336 ،تعالی سازمانی به روش
کاری توجه میکند که عالیق گروههای مشتری و ذینفع را بهطور متعادل تأمین میکند و
احتمال موفقیت سازمان را از طریق عملکرد مناسب اقتصادی ،مشتریگرایی و مالی در
بلندمدت افزایش میدهد ).(Darlymple et al., 1999
صنعت کاشی و سرامیک در ایران

قرنهای ششم و هفتم هجری را دورة اوج شکوفایی و عصر طالیی هنر و صنعت سرامیک در
ایران نامیدهاند ،اما این صنعت تا چند قرن پس از آن و پیش از انقالب صنعتی اروپا نیز شکوه و
عظمت خود را حفظ کرد ،ولی صنعت سرامیک نیز همچون بسیاری از صنایع دیگر در ایران
نتوانست دورة گذار به تولید انبوه صنعتی را بهخوبی طی کند (ساکمی.)1332 ،

اولین تولیدات صنعتی کاشی در استان یزد در دهة  1350صورت گرفت و همزمان با
گسترش این صنعت در ایران در دهة  ،1310یزد جایگاه ویژهای یافت و در حال حاضر رتبة
اول تولید کاشی در ایران را دارد (مقیمی و دهقانی.)1391 ،
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مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
صادقی فروشانی ( )1335در تحقیقی برنامة توسعة سوم و چهارم توسعه را بررسی کرده است،
بهویژه نقش صنعت کاشی و سرامیک را بهعنوان یکی از صنایع مهم در صادرات غیرنفتی مطالعه
کرده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد وضع تعرفههای زیاد در راستای حمایتگرایی افراطی از
این صنعت موجب ضعف در عرصة بینالمللی میشود .در تحقیق دیگری شایگان و راستگفتار
( )1335نتیجه گرفتند استفادهنکردن واحدهای صنعت کاشی و سرامیک از فناوری روز جهان
موجب افزایش قیمت تمامشدة محصول نسبت به قیمت تمامشدة جهانی میشود .حسینی و پناهی
( )1336در تحقیقی با استفاده از تکنیک  DEMATELعوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شرکتهای
صنعت کاشی ایران را شناسایی و اولویتبندی کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد توجه به
کیفیت تولید ،ارائة خدمات به مشتریان ،پاسخ سریع به تغییرات بازار ،ارزیابی سریع و صحیح بازار و
تولید محصوالت متنوع بیشترین اولویت را دارند .سعیدپور و صادقی ( )1339در پژوهش خود با
تهیة ماتریس  SWOTلیستی از ضعفها ،قوتها و همچنین فرصتها و تهدیدات در صنعت کاشی
و سرامیک ارائه کردند .محمود رفیعزاده ( )1391در راستای ارائة راهبرد برای کارخانة کاشی یزد،
اهمیت عوامل «تالش در راه ترغیب سرمایهگذاران ،تشکیل شرکتهای بزرگ بازرگانی ،ارتباط
اثربخش با انبوهسازان ،ایجاد اتاق فکر ،آموزش و تقویت کار گروهی» را نشان داد .در تحقیقی
دیگر ،پورسراجیان و همکاران ( )1392پس از مقایسة کاشی مریم و کاشی مازاری ایتالیا تحلیل
راهبردی درمورد این صنعت ارائه دادند و لیستی را بهعنوان ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدها
شناسایی کردند .در تحقیقی آکروید و همکاران ( )2003بهحداقلرساندن ضایعات ،بازیافت و
جلوگیری از هدررفتن انرژی آب را عملیترین راهکارهای رسیدن به تعالی شناسایی کردند .در
تحقیق دیگری اریکسون و گاوار ( )2005تعالی در عملکرد سازمان از طریق بهبود مستمر ،مشتری
مداری ،فرایند محوری ،تعهد مدیریت و مشارکت کارکنان را بررسی کردند .هاریوس کاستل اسی
( )2013در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که درک نوع شناسی و استقرار برخی راهبردهای موجه
مدیریت (در سطح سازمان و در سطح کسبوکار) نشاندهندة معیارهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل
عملکرد مدیریت در کسبوکار است.
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چارچوب نظری
در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعة ادبیات پیشین و همچنین مصاحبههای آزاد ،عوامل مؤثر
بر تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط شناسایی میشود و پس از تشکیل ماتریس SWOT

و شناسایی راهبردهای مربوط با استفاده از پرسشنامة مقایسات زوجی اولویت هریک از عوامل
و راهبردها مشخص میشود .مدل تحلیل پژوهش در شکل  1مشخص است.

اولویتبندی عوامل مؤثر بر تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک
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شکل  .1مدل تحلیل پژوهش

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی است .همچنین ،روش پژوهش کمی و
از نظر نحوة گردآوری اطالعات جزء پژوهشهای توصیفی -پیمایشی است .جامعة آماری در
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این تحقیق شامل مدیران ،کارشناسان ،متخصصان و فعاالن صنعت کاشی و سرامیک استان یزد
میشود که حداقل سه سال تجربه در این صنعت دارند .برای انتخاب افراد موردنظر از روش
نمونهبرداری قضاوتی از نوع گمانی و هدفدار استفاده شده است .دادههای استفادهشده در این
پژوهش به سه روش جمعآوری شده است .1 :ابتدا بهمنظور شناسایی قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدها در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد مطالعات عمیقی در زمینة پیشینة
موضوع و پژوهشها انجام گرفت و اسناد ،مدارک و گزارشهای موجود پیرامون وضعیت این
صنعت بررسی شد؛  .2محقق با هدف جمعآوری دادههای کیفی و در راستای رسیدن به
اهداف موردنظر با تعدادی از کارشناسان صنعت کاشی و سرامیک و فعاالن این صنعت
مصاحبههای آزاد و هدایتشده انجام داد؛  .3بهمنظور جمعآوری دادههای مستندتر ،از دو
پرسشنامه استفاده شد .در نخستین گام از پرسشنامة ارجحیتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر
تعالی صنعت کاشی و سرامیک با استفاده از مدل  SWOTاستفاده شد .تجزیه و تحلیل

SWOT

شناخت نظامیافتة این عوامل و راهبردها ،بهترین ترکیب میان آنها را منعکس میکند (پیرس و
رابینسون .)1333 ،از دیدگاه این مدل یک راهبرد مناسب ،قوتها و فرصتها را به حداکثر و
ضعفها و تهدیدات را به حداقل میرساند (شکل  .)2بهاینمنظور ،قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهدیدها در چهار حالت کلی WT ،ST ،WO ،SO

پیوند داده میشوند و گزینههای

راهبرد از بین آنها انتخاب میشوند (دیوید.)1333 ،
ماتریس SWOT

قوتها S

ضعفها W

فرصتها O

SO

WO

تهدیدات T

ST

WT

عوامل مؤثر بر تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط
شکل  .0ماتریس تحلیلی  SWOTو نحوة تعیین راهبردهای مختلف
منبع :مهدوی ()1434
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در گام بعدی با استفاده از پرسشنامة سنجش اهمیت نسبی عوامل مؤثر و همچنین تحلیل
سلسلهمراتبی به مقایسة زوجی عوامل مؤثر و راهبردهای بهدستآمده پرداخته شد .مدل

AHP

نشان میدهد چگونه اهمیت نسبی چند فعالیت ،گزینه ،آلترناتیو و ...باید در یک مسئلة
تصمیمگیری چندمعیاره تعیین شود

(1980

 .)Saaty,برای آنالیز و تجزیه و تحلیل دادهها از

نرمافزار اکسپرت چویس 1استفاده شد.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

بررسی دادههای این تحقیق نشان داد از نظر جنس  12/2درصد از متخصصان و فعاالن مورد
مطالعه مذکر و  21/3درصد از آنها مؤنث بودند .میانگین سنی پاسخگویان  31/9بود و
بیشترین فراوانی در گروه سنی  90 -36سال ( 32/1درصد) وجود داشت .براساس نتایج22/3 ،
درصد از پاسخگویان مجرد و  11/1متأهل بودند .همچنین 21/2 ،درصد پاسخگویان
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر 39/1 ،درصد تحصیالت کارشناسی و بقیة آنها
تحصیالت کمتر از لیسانس داشتهاند.
یافتههای بهدستآمده از ماتریس SWOT

در مرحلة اول ،با استفاده از مطالعة تحقیقهای پیشین و مصاحبههای آزاد از متخصصان و فعاالن این
صنعت و براساس ماتریس تحلیلی  SWOTعوامل مؤثر با استفاده از نتایج مشخص و  39عامل
درونی ( 16قوت و  13ضعف) و  25عامل بیرونی ( 13فرصت و  12تهدید) شناسایی شد .با توجه
به تعداد زیاد این عوامل ،برای تعدیل زیرفاکتورهای گروهها پرسشنامة ارجحیتبندی تهیه شد و
براساس نظرهای کارشناسان این صنعت درنهایت  13عامل درونی (شامل  9ضعف و  9قوت) و 11
عامل برونمحیطی ( 9فرصت و  3تهدید) فاکتورهای نهایی درنظر گرفته شدند (جدول  .)2شایان
ذکر است با توجه به نوع پرسشنامه گزینش معیارها براساس ضریب تغییرات بوده است.
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جدول  .0ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدهای کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک
قوتها

ضعفها

 W1هزینة باالی نیروی کار و انرژی مصرفی
 S1وجود خاک مرغوب و مناسب برای تولید
 W2ناکافیبودن منابع مالی و اعتباری کارخانهها
 S2استفاده از کارشناسان و متخصصان بومی
 W3زیرساختهای ضعیف محیط داخلی کارخانهها
 S3وجود آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 W4کارانبودن نیروی آمادهبهکار
 S4توان فناورانهای باال
 W5تناسبنداشتن قیمت تمامشده محصول با افزایش تولید
 S5ارزش افزودة باالی محصوالت
 S6انعطافپذیری در طرح ،اندازه و کیفیت محصول  W6مجاورتنداشتن زنجیرة تولید کاشی در کارخانهها
 W7نبود همبستگی مناسب با دانشگاهها و تحقیقات
 S7وجود تقاضای مناسب برای محصوالت
 W8ضعف در بازاریابی و وجود واسطه در امر توزیع و فروش
 S8شبکههای فروش زیاد در سراسر کشور
 W9ضعف تحقیق و توسعه در صنعت کاشی و سرامیک
 S9سابقة فرهنگی استان
فرصتها

 O1دسترسی به بازارهای منطقهای و بالقوة عراق و...
 O2افزایش تمایل به سرمایهگذاری بخش خصوصی
 O3کاهش تحریمهای بینالمللی و امکان صادرات بیشتر
 O4امکان ایجاد خوشههای صنعتی برای افزایش کارایی
 O5امکان بهرهمندی از تجارب متخصصان خارجی
 O6پتانسیل بالقوة منطقه برای توسعة این صنعت
 O7توجه برنامة توسعة پنجم به صادرات غیرنفتی
 O8امکان ایجاد اتحادها و سرمایهگذاریهای مشترک
 O9کاهش قیمت نفت و نیاز کشور به صادرات غیرنفتی

تهدیدها
 T1پیوستن به سازمان جهانی WTO

 T2مشکل کمبود آب استان
 T3دسترسینداشتن به بازارهای جهانی بهعلت تحریم
بینالمللی
 T4بیثباتی در سیاستهای اقتصادی
 T5بیتوجهی مسئوالن به مسائل زیستمحیطی
 T6قیمت رقابتی رقیبان خارجی در بازارهای خارجی
 T7جایگزینی سنگ و دیگر محصوالت در ساختوسازها
 T8بوروکراسی شدید اداری برای راهاندازی کسبوکار
جدید در صنعت کاشی و سرامیک

یافتههای حاصل از مقایسات زوجی
در این مرحله ،با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ،عناصر هر سطح نسبت به عنصر وابسته
به خود در سطح باالتر ،بهصورت زوجی مقایسه میشود و وزن آنها محاسبه میشود.
همچنین ،اگر میزان سازگاری کمتر از  0/1باشد ،میتوان سازگاری مقایسات را پذیرفت
(صمدی و فاخر.)1335 ،
در این تحقیق ،نمرههای اولویت کلی گروهها و زیرفاکتورهای

SWOT

با استفاده از

نرمافزار اکسپرت چویس (مقایسات زوجی) در زیرگروههای قوتها با درجة سازگاری ،0/06
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ضعف با درجة سازگاری  ،0/01فرصت با درجة سازگاری  0/06و تهدید با درجة سازگاری
 0/03به شرح جدول  3تا  6است .طبق بررسیهای صورتگرفته در بین عوامل ،SWOT
تهدیدها با اهمیت نسبی  0/955در اولویت اول قرار گرفته است و پس از آن قوتها با ،0/215
فرصتها با  0/119و ضعفها با  0/096بهترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتهاند.
براساس جدول  ،3مهمترین تهدیدها دربرابر کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت
کاشی و سرامیک استان یزد بهترتیب اولویت عبارتاند از:
 .1پیوستن به سازمان جهانی WTO

 .2مشکل کمبود آب استان
 .3قیمت رقابتی رقیبان خارجی در بازارهای خارجی
 .9بیثباتی در سیاستهای اقتصادی
 .5دسترسینداشتن به بازارهای جهانی بهعلت تحریمهای بینالمللی
 .6جایگزینی سنگ و پارکت و دیگر محصوالت در ساختوسازها
 .1بیتوجهی مسئوالن به مسائل زیستمحیطی
 .3بوروکراسی شدید اداری برای راهاندازی کسبوکار جدید در صنعت کاشی و سرامیک
جدول  .3نتایج مقایسات زوجی زیرمعیارهای تهدید
اولویت
گروهها

زیر فاکتورها

اهمیت فاکتور
ناسازگاری
در گروه

 T1 0/455پیوستن به سازمان جهانی WTO

 T2مشکل کمبود آب استان
 T3دسترسینداشتن به بازارهای جهانی بهعلت کمتر از
تحریمهای بینالمللی
2/1
 T4بیثباتی در سیاستهای اقتصادی
 T5بیتوجهی مسئوالن به مسائل زیستمحیطی
 T6قیمت رقابتی رقیبان خارجی در بازارهای خارجی
 T7جایگزینی سنگ و پارکت و دیگر محصوالت در
ساختوسازها
 T8بوروکراسی شدید اداری برای راهاندازی
کسبوکار جدید در صنعت کاشی و سرامیک
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اهمیت کلی فاکتور

0/305

0/139

0/212

0/097

0/075

0/034

0/135

0/061

0/038

0/017

0/139

0/063

0/063

0/029

0/033

0/015
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طبق جدول  ،9قوتهای این صنعت دومین اولویت را در میان گروههای  SWOTدارند.
قوتها با درنظرگرفتن اهمیت آنها عبارتاند از:
 .1توان فناورانهای باال
 .2وجود خاک مرغوب و مناسب برای تولید
 .3ارزش افزوده باالی محصوالت
 .9وجود تقاضای مناسب برای محصوالت
 .5انعطافپذیری در طرح ،اندازه و کیفیت محصول
 .6شبکههای فروش زیاد در سراسر کشور
 .1استفاده از کارشناسان و متخصصان بومی
 .3وجود آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 .9سابقة فرهنگی استان
جدول  .3نتایج مقایسات زوجی زیرمعیارهای قوت
اولویت

زیرفاکتورها

گروهها

ناسازگاری

 S1 0/275وجود خاک مرغوب و مناسب برای تولید
 S2استفاده از کارشناسان و متخصصان بومی
 S3وجود آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی
کمتر از
 S4توان فناورانهای باال
2/1
 S5ارزش افزودة باالی محصوالت
 S6انعطافپذیری در طرح ،اندازه و کیفیت محصول
 S7وجود تقاضای مناسب برای محصوالت
 S8شبکههای فروش زیاد در سراسر کشور
 S9سابقة فرهنگی استان

اهمیت فاکتور

اهمیت کلی

در گروه

فاکتور

0/219

0/060

0/042
0/028
0/296
0/132
0/097
0/103
0/058
0/025

0/012
0/008
0/081
0/036
0/027
0/028
0/016
0/007

سومین اولویت در معیارهای  ،SWOTفرصتهای پیش روی کسبوکارهای کوچک و
متوسط در صنعت کاشی و سرامیک است (جدول  .)5اولویت زیرمعیارهای آن بهترتیب زیر
است:
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 .1دسترسی به بازارهای منطقهای و بالقوة عراق و افغانستان
 .2کاهش تحریمهای بینالمللی و امکان صادرات بیشتر
 .3افزایش تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی با توجه به سودآوری صنعت
 .9پتانسیل بالقوة منطقه برای توسعة این صنعت
 .5امکان ایجاد خوشههای صنعتی برای افزایش کارایی و استفادة بهینه از منابع
 .6توجه برنامة توسعة پنجم به صادرات غیرنفتی
 .1کاهش قیمت نفت و نیاز کشور به صادرات غیرنفتی
 .3امکان ایجاد اتحادهای مشترک و سرمایهگذاریهای مشترک
 .9امکان بهرهمندی از تجارب متخصصان خارجی
جدول  .5نتایج مقایسات زوجی زیرمعیارهای فرصت
اولویت

زیر فاکتورها

گروهها

ناسازگاری

اهمیت فاکتور اهمیت کلی
در گروه

فاکتور

 O1دسترسی به بازارهای منطقهای و بالقوة عراق و
افغانستان

0/270

0/047

 O2افزایش تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی با
توجه به سودآوری صنعت
 O3کاهش تحریمهای بینالمللی و امکان صادرات بیشتر کمتر از 2/1
 O4امکان ایجاد خوشههای صنعتی برای افزایش کارایی
و استفادة بهینه از منابع
 O5امکان بهرهمندی از تجارب متخصصان خارجی
 O6پتانسیل بالقوة منطقه برای توسعة این صنعت
 O7توجه برنامة توسعة پنجم به صادرات غیرنفتی
 O8امکان ایجاد اتحادهای مشترک و سرمایهگذاریهای
مشترک
 O9کاهش قیمت نفت و نیاز کشور به صادرات غیرنفتی

0/150

0/026

0/194
0/086

0/034
0/015

0/028
0/110
0/059
0/051

0/005
0/019
0/010
0/009

0/053

0/009

درنهایت ،ضعفها آخرین اولویت را در گروه  SWOTداشتند (جدول  .)6زیر معیارهای
این گروه بهترتیب زیر رتبهبندی میشوند:
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 .1ناکافیبودن منابع مالی و اعتباری کارخانهها
 .2هزینة باالی نیروی کار و انرژی مصرفی
 .3زیرساختهای ضعیف محیط داخلی کارخانهها
 .9ناکارایی نیروی آمادهبهکار
 .5ضعف تحقیق و توسعه در صنعت کاشی و سرامیک
 .6ناهماهنگی و مجاورت زنجیرة تولید کاشی در کارخانهها
 .1نبود همبستگی مناسب با دانشگاهها و تحقیقات دانشگاه
 .3ضعف در بازاریابی و وجود واسطه در امر توزیع و فروش
 .9تناسبنداشتن قیمت تمامشدة محصول با افزایش تیراژ تولید
جدول  .6نتایج مقایسات زوجی زیرمعیارهای ضعف
اولویت

زیرفاکتورها

گروهها

 W1 0/096هزینة باالی نیروی کار و انرژی مصرفی
 W2ناکافیبودن منابع مالی و اعتباری کارخانهها
 W3زیرساختهای ضعیف محیط داخلی کارخانهها
 W4ناکارایی نیروی آمادهبهکار
 W5تناسبنداشتن قیمت تمامشدة محصول با افزایش
تیراژ تولید
 W6ناهماهنگی و مجاورت زنجیرة تولید کاشی در
کارخانهها
 W7نبود همبستگی مناسب با دانشگاهها و تحقیقات
دانشگاه
 W8ضعف در بازاریابی و وجود واسطه در امر توزیع
و فروش
 W9ضعف تحقیق و توسعه در صنعت کاشی و سرامیک

ناسازگاری

کمتر از 2/1

اهمیت فاکتور اهمیت کلی
در گروه

فاکتور

0/202

0/019

0/288
0/141
0/139
0/022

0/028
0/014
0/013
0/002

0/058

0/006

0/038

0/004

0/029

0/003

0/082

0/008

پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر صنعت کاشی و سرامیک استان یزد،
قوتهای داخلی و فرصتهای خارجی ،ضعفهای داخلی و فرصتهای خارجی ،قوتهای
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داخلی و تهدیدهای خارجی و ضعفهای داخلی و تهدیدهای خارجی با یکدیگر مقایسه شد و
نتیجة آنها بهترتیب بهصورت ضعف– تهدید ( ،)WTقوت– تهدید ( ،)STضعف– فرصت
( )WOو راهبرد قوت– فرصت ( )SOبه شرح زیر ارائه شد.
راهبردهای توسعهای (قوت– فرصت)

 یافتن بازارهای بالقوه و دستنخوردة منطقه و تصاحب سهم بازار آن با استفاده ازمحصوالت متنوع و باکیفیت؛
 ایجاد خوشههای صنعتی با کمک تخصص کارشناسان و متخصصان بومی استان؛ توسعة آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی و استفاده از متخصصان خارجی در آزمایشگاههاو مراکز تحقیقاتی؛
 توسعة برنامههای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی بهعلت ارزش افزودة باالیمحصوالت این صنعت؛
 توسعه و تدوین برنامههای بازاریابی بینالملل و توسعة روابط با کشورهای صاحب سبکدر این صنعت.
راهبردهای رقابتی (ضعف– فرصت)

 جذب سرمایهگذاران خارجی برای تأمین جبران منابع مالی مورد نیاز این صنعت؛ تدوین برنامة جامع بهمنظور تکمیل حلقههای صنعتی و جلوگیری از پراکندهکاری؛ استفاده از تجارب متخصصان خارجی بهمنظور کاهش قیمت تمامشدة محصوالت و ارائةمحصوالت با کیفیت باالتر و توانمندسازی بهمنظور حضور در بازارهای رقابتی دنیا؛
 توانمندسازی شبکههای توزیع و فروش در بازار کشورهای منطقه بهویژه عراق وافغانستان.
راهبردهای تنوع (قوت– تهدید)

 ارائة تسهیالت مالی و برنامههای توسعه برای تجهیز کارخانههای دارای تجهیزات سنتیبه فناوری روز دنیا؛
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 برنامهریزی بهمنظور ارزیابی عملکرد ،کیفیت محصول و بازخورد برای رسیدن به نقطةتعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط در این صنعت؛
 کاهش بوروکراسیهای شدید اداری و قوانین سختگیرانه و ارائة حمایتهای سیاسی/دولتی برای تسهیل مسیر توسعه و سرآمدی؛
 شناخت بازار برای تولید محصوالت متنوع با نیاز بازار هر منطقه.راهبردهای تدافعی (ضعف– تهدید)

 تقویت و توسعة زیرساختها (بهویژه آب) با توجه به پیوستن قریبالوقوع به سازمانتجارت جهانی؛
 اختصاص یارانة ویژه برای حمایت از صنعتگران کاشی و سرامیک؛ تقویت واحدهای تحقیق و توسعه و توجه به مسائل مهمی همچون توسعة اقتصادی،آسیبهای زیستمحیطی و سیاستهای کالن این صنعت؛
 نزدیکسازی صنعت و دانشگاه و ادغام علم و فناوری برای مقابله با تهدیداتی همچونتحریمهای بینالمللی کشور.
اولویتبندی راهبردها
براساس محاسبات انجامگرفته از طریق نرمافزار اکسپرت چویس ،راهبردها براساس میزان
اولویت و اهمیت بیان میشوند .بهاینمنظور ،مقایسات زوجی بین راهبردها با درنظرگرفتن
هریک از فاکتورهای  SWOTانجام میگیرد.
مجموع حاصلضربهای وزن هریک از فاکتورهای قوت در وزن راهبردهای بهدستآمده ،با
توجه به همان فاکتور قوت برابر راهبردهای بهدستآمده با درنظرگرفتن تمام قوتهاست.
مقایسات زوجی یادشده برای سایر فاکتورها در گروههای

SWOT

نیز انجام گرفت و

اولویت راهبردها براساس هریک از فاکتورها بهدست آمد .همین روند درمورد سایر گروههای
 SWOTنیز انجام گرفت که نتایج اولویتبندی راهبردها با درنظرگرفتن هریک از گروههای
قوت ،ضعف و فرصت و تهدید در زیر میآید.
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جدول  .7وزنهای نسبی معیارها و زیرمعیارها
گروه SWOT

وزن

0/275
قوتها
0/096
ضعفها
0/174
فرصتها
0/455
تهدیدها
جمع وزنی راهبردها

راهبردها
SO

ST

WO

WT

0/317
0/180
0/222
0/089
0/181

0/198
0/230
0/299
0/369
0/299

0/157
0/190
0/267
0/194
0/197

0/327
0/400
0/212
0/348
0/323

با توجه به اعداد بهدستآمده در جدول  ،1اولویت راهبردهای مناسب برای تعالی
کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت کاشی و سرامیک بهترتیب

SO ،WO ،ST ،WT

بهدست میآید.
بحث و نتیجهگیری
طبق ارزیابیهای صورتگرفته در بین عوامل  ،SWOTتهدیدها با اهمیت نسبی  0/955در اولویت
اول قرار گرفتند .عامل پیوستن به سازمان جهانی با اهمیت  0/305با نتایج تحقیق سعیدپور ،صادقی
( )1391همسو بود .با توجه به قریبالوقوعبودن پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین لغو
تحریمهای بینالمللی در ماههای آینده ،پیشنهاد میشود فعاالن این صنعت در راستای بهبود
زیرساختها ،افتتاح و توسعة شهرکهای صنعتی ،ایجاد خوشههای صنعتی ،تکمیل حلقههای
تولیدی و درنهایت جایگزینی سوختهای پاک و ارزانقیمت اقدام کنند .یافتههای تحقیق نشان داد
قوتها با اهمیت نسبی  0/215در رتبة دوم اولویت قرار گرفتند .در این زیرمعیار ،توان فناورانهای
باال با تحقیق مقیمی و دهقان ( )1391همسو است .پیشنهاد میشود دولت با حمایت از این صنعت،
با دادن وامها و سوبسیدهای مالی در واردکردن دستگاهها ،ماشینآالت و خط تولید بهروز جهانی
به کسبوکارهای فعال در این صنعت در راستای تسریع دستیابی به این مهم یاری رساند .رتبة سوم
اولویتبندی زیرمعیار به زیرمعیار فرصتها با وزن  0/119تعلق داشت .در این زیرمعیار ،عامل
دسترسی به بازارهای منطقهای و بالقوة منطقه در درجة اولویت باالتری نسبت به سایر عوامل قرار
گرفته بود که این نتایج نزدیک به نتایج تحقیق پورسراجیان و همکاران ( )1392است .از یکسو،
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بازارهای بکر کشورهایی همچون عراق و افغانستان با توجه به جنگهای اخیر در دوران بازسازی
قرار گرفته است و از سوی دیگر سهولت دسترسی به بازار این کشورها بهعلت داشتن مرز مشترک،
کمک شایانی به توسعة صادرات غیرنفتی میکند .اولویت چهارم زیرمعیارها با توجه به اطالعات
خروجی این تحقیق به زیرمعیار ضعفها تعلق دارد که عامل ناکافیبودن منابع مالی و اعتباری
کارخانهها در درجة اول اهمیت فاکتور در گروه قرار گرفت .همچنین ،نتایج در این زیرمعیار با
نتایج تحقیق رفیعزاده ( )1391همسویی دارد .در بحث تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و
متوسط فعال در صنعت کاشی و سرامیک میتوان نقش دولت را پررنگتر از سایر نهادها دانست.
دولتها میتوانند در راستای برنامههای توسعه ،منابع مالی حمایتگری را برای ارتقای وضعیت مالی
کارخانهها درنظر بگیرند.
پیشنهادها
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در صنعت کاشی و سرامیک صورت گرفته است ،پیشنهاد
میشود تحقیقی مشابه این تحقیق در سایر صنایع برای شناسایی راهبردهای مناسب همان
صنعت صورت گیرد .دیگر عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آتی عبارتاند از:
 .1تجزیه و تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر تعالی کسبوکارهای کوچک و متوسط در
صنعت کاشی و سرامیک در کشورهای پیشرو؛  .2تهیه و تدوین مدلهای ارزیابی عملکرد با
استفاده از عوامل تأثیرگذار در مدلهای تعالی کسبوکار برای صنعت کاشی و سرامیک
استان یزد؛  .3بررسی سیاستهای حمایتی دولتی روی صنعت کاشی و سرامیک؛  .9شناسایی
موانع پیش روی این صنعت در روند جهانیشدن.
منابع
بیکزاد ،جعفر و جبرائیل علیزاده (« ،)1333ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی
 ،» EFQMنشریة کار و جامعه ،شمارة .51 -50 :112
پهلوانی ،مصیب ،یعقوبی ،نورمحمد و سیدعباس هاشمی (« ،)1333صنایع کوچک و رشد اشتغال طی
سه ساله اول برنامه چهارم توسعه (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)» ،همایش ملی
مدیریت کارآفرینی و توسعه منطقهای ،سال ،1333 :شماره ،1 :صص .33 – 19
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حسینی ،سیدمحمود و منیره پناهی ( ،)1336ایجاد مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت
(مطالعه موردی صنعت کاشی ایران)» ،فصلنامة پژوهشگاه بازرگانی ،شمارة .113 -191 :95
دیوید ،فرد ،آر ( ،)1333مدیریت استراتژیک ،ترجمة علی پارساییان و محمد اعرابی ،چاپ پانزدهم،
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
راستگفتار ،حنیف و جاللالدین شایگان (« ،)1335بهبود مصرف انرژی (الکتریکی و حرارتی) در
صنعت کاشی و سرامیک کشور» ،نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران.96 -23 :
رفیعزاده ،محمود ( )1391تحلیل  SWOTو ارائه استراتژی برای کارخانه کاشی یزد ،تهران :دانشگاه
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ساکمی ،ساکمی گروپ (شرکت همکاری ساکمی) ( ،Sacmi-cooperativa )1332فرآیند تولید
کاشی و سرامیک ،ترجمة سافو هاشمی زنوز ،چاپ اول ،تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
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دانشگاه عالمه طباطبایی.
صادقی فروشانی ،محمدرضا (« ،)1335بررسی مزیتها ،موانع و پتانسیل بالقوه صادرات کاشیهای
سرامیکی ایران به بازارهای هدف حوزه خلیج فارس» ،پژوهشنامة بازرگانی ،دورة دهم ،شمارة :90
.260 -221
صمدی ،منصور و اسالم فاخر (« ،)1335انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک ()AHP
(شرکت لولهسازی اهواز)» ،دوماهنامه دانشور رفتار ،سال شانزدهم ،شمارة .31 -69 :35

www.SID.ir

Archive of SID
111

...شناسایی و اولویتبندی عوامل راهبردی مؤثر بر کسبوکارهای کوچک

 فصلنامة سرامیک،» قطب صنعت کاشی و سرامیک: «یزد،)1391(  اعظم و محمدرضا دهقانی،مقیمی
.52 -91 :30  شمارة،ایران
 توسعه خوشههای: «استراتژی دولت در کارآفرینی،)1339(  امینرضا، مهدی و کمالیان،منوچهری
.51 -91 : نوآوری و کارآفرینی، اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت،»صنعتی

 نقش توریسم در توسعه نواحی روستایی پیرامون شهرها و ارائه مدل استراتژیک،)1333(  داود،مهدوی
 پایاننامة کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی،)(نمونه موردی؛ دهستان لواسان کوچک
. دانشگاه تربیت مدرس،روستایی

 فصلنامة،» «مروری بر مفاهیم و چگونگی تعالی سازمان در نیروی انتظامی،)1336(  مهدی،نخعینژاد
.56 -31 :12  شمارة، سال چهارم،علمی ترویجی توسعه سازمانی پلیس
Ackroyd, J. et al. (2003). “Resources, Conservation and Recycling”, 38(4): 271- 299.
Costel Esi, M. (2013). “Performance and Excellence in Defining, Asserting and
Concretizing the Mission of Business Organization”, procedia – Social And
Behaviral Sciences, 92: 323-327.
Eriksson, H. & Garvare, R. (2005). “Organizational Performance Improvement
Through Quality Award Process”, International Journal of Quality and
Reliability Management, 22(9): 894- 912.
Bonavia T. & Marin J. A. (2006). “An empirical study of lean production in the
ceramic tile industry in Spain”, International Journal of Operations &
Production Management, 26(5): 505- 531.
Dalrymple J. & Arcelay, A. & Sanchez, E. (1999). “Next-generation Quality
Management:Multinational, Multidiscipline and Performance-Focused”, The
TQM Magazine, 11(3): 139- 148.
Harrington, H. J. (2004). “The fallacy of universal best practices”, Total Quality
Management & Business Excellence, 15(1): 5- 6.
Hauser, H. E. (2000). “SMEs in Germany Facts and Figures”, IFM institut Fur
Mittelstands
for
chung
Bonn.
Retrieved
from
www.ifmbonn.de/ergebnis/sme.zip
Nadiri, H. & Tanova, C. (2010). “An investigation of the role of justice in
turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior
in hospitality industry”, International Journal of Hospitality Management,
29(1): 33- 41.
Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process, New York: McGraw-Hill.

www.SID.ir

