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 چکیده 

به  ها بایدسازی در فضای بسیار پویا و رقابتی موجود، شرکتالمللیامروزه بدلیل اهمیت روزافزون بین
شان المللیهای خود که بیشترین تأثیر را بر موفقیت عملکرد بینشناسایی و تقویت آن دسته از قابلیت

این تأثیر  شناسایی و پویا هایقابلیت دیدگاه گیری ازبهره پژوهش، این دارند، بپردازند. لذا؛ هدف اصلی
 با هایترین شرکتسازی در یکی از مطرحالمللیهای بینانتخاب و به کارگیری استراتژی بر هاقابلیت
 ایران، شرکت کاشی مرجان سرامیک و کاشی صنعت در پویا هایقابلیت و باال المللیبین فعالیت

 برداریبهره های محیطی،فرصت شناسایی بعدِ: با سه پویا هایقابلیت دیدگاه مطالعه، این در .باشدمی

 در اصلی سازیالمللیاستراتژی بین 6 و شده به کارگرفته رقابتیِ جایگاه حفظ و محیطی هایفرصت از

 لیسانس، تحت غیرمستقیم، تولید صادرات مستقیم، صادرات از: عبارتند که مرجان کاشی شرکت
 تفصیل به موردی روش مطالعه به نمایندگی، مجوز اعطای و المللیبین مشترک گذاریسرمایه اینترنت،

 هایقابلیت وضعیت از گزارش جامعی نهایت در و گرفته قرار بررسی و شناسایی مورد مذکور شرکت در
 مفهومی چارچوب سازی و همچنینالمللیبین هایاستراتژی از هر یک اهمیت و وضعیت پویا،

 هایاستراتژی از هر یک موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت ابعاد از هر یک تأثیر از اییکپارچه
 .است شده ارائه مطالعه مورد در سازیالمللیبین
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   مقدمه

 طوالنی سودآوری حفظ و جدید بازارهای به دستیابی منظور به هاجهانی، شرکت اقتصاد پیشرفت امروزه با
 سازیالمللیبین .(2112، 1اند )هونه و همکارانکرده پیدا را جهانی گسترش استراتژی اجرای انگیزه مدت،

 سازیالمللیبین که چرا استشده شناخته کارآفرینانه اقدام یک به عنوان رسماً جدید بازارهای به ورود و
 خلق و رشد برای هاییفرصت به دنبال خود بازارهای توسعه با شرکت آن طی که است ایاستراتژی

 در سازیالمللیبین هایاستراتژی اهمیت به توجه با (.1116، 2)المپکین و دس باشدمی بیشتر ثروت
 که هاییقابلیت و داخلی استراتژیک عوامل بررسی و شناسایی جهانی، بازار رقابتی به شدت فضای
 در هاشرکت که چرا (1112، 3باشد )بارینگر و گرینینگمی ضروری هستند هااستراتژی این کنندهتعیین

 توانندنمی متناسب، هایاستراتژی سازیپیاده و خود کلیدی هایقابلیت صحیح شناسایی عدم صورت
، 5به نقل از اوکوموس 2110، 0شد )حورانی خواهند روبرو شکست با و باشند محیطی تغییرات پاسخگوی

 و منابع ابتدا در است الزم شرکت یک سازیالمللیبین فرآیند تحلیل برای دلیل همین (. به2113
 برای محققان گذشته هایپژوهش در .(2111، 6گیرند )پرانگه و وردیِر قرار بررسی مورد آن هایقابلیت
 مبنای بر عمدتاً هااستراتژی تدوین و کردندمی استفاده محور منبع دیدگاه از شرکت هایقابلیت بررسی
، 0است )وردین و ویلیامسونبوده  ...و جغرافیایی موقعیت انسانی، نیروی سرمایه، مانند اول درجه هایقابلیت

 محور منبع دیدگاه با اییکپارچه غیر عملیاتیِ هایپژوهش سازی،المللیمطالعات بین در ( ولی1110
 وارد زیادی انتقادهای دیدگاه این بر پژوهشی و کاربردی نقایص دالیل به محققان و است گرفته صورت

 بکارگیری با محققان انتقادات، این به پاسخ در (.2111، 1 پریم و باتلربه نقل از  2115، 2ناتاند )کرده
 (.2113، 11)هلفات و پیتراف یافتند دست "پویا هایقابلیت" دیدگاه به پویا در بازارهای محور منبع دیدگاه

های یادگیری و منابع ناملموس سازمان است که امروزه های پویا ناشی از مکانیسمدیگر قابلیت عبارت به
 های سازمان در بازار بسیار مؤثر باشند و توجه به اینتوانند در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و تداوم فعالیتمی

تر الملل که عرصه رقابت سختدهی سازمان در بازارهای بینافزایش سود تواند نقش اهرمی درها میقابلیت
 برای پیشین، روند برخالف که است ضروری بنابراین(. 1310فر و همکاران، )ناصحی تر استو ناشناخته

 .شود استفاده پویا هایقابلیت دیدگاه از هاشرکت سازیالمللیبین بررسی در ترکاربردی نتایجی به رسیدن
 هایقابلیت دیدگاه نیافتگی تکامل و بودن نوظهور به خود مطالعات در( 2110) 11احمد  و ونگ حال، این با

 خاص هاییگروه بر بیشتر زمینه این در شده انجام عملیاتی مطالعات که کنندمی بیان و کرده اشاره پویا
 بهتر درک برای باید و اندبوده متمرکز تکنولوژیکی و بیوتکنولوژی ارتباطاتی، صنایع مانند: صنایع از

 به عملیاتی شواهد جستجوی با و داده قرار بررسی مورد تریگسترده صنایع در را آن پویا هایقابلیت

                                                                                                                             
1. Huynh et al. 
2. Lumpkin & Dess 
3. Barringer & Greening 
4. Hourani 
5. Okumus 
6. Prange & Verdier 

7. Verdin & Williamson 
8. Knott 
9. Priem & Butler 
10. Helfat & Peteraf 
11. Wang & Ahmed 
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 بررسی ضرورت واقع در (.2110)هلفات و همکاران،  کرد کمک پویا هایقابلیت درباره پردازی نظریه
 از ناپذیرجدایی جزئی هاقابلیتاین  که است این در پویا هایقابلیت دیدگاه از سازیالمللیبین
 منابع ترکیب مختلف، کشورهای بین تکنولوژیکی ادغام المللی،بین یتوسعه اساس و بوده سازیالمللیبین

 (.2115، 1دهند )جانتونن و همکارانمی تشکیل را جهانی ارتباطات ایجاد و هافعالیت سازیهماهنگ و
 داشت خواهد بدنبال ناپذیریجبران پیامدهای جهانی بازار هایفرصت از استفاده و سازیالمللیبین عدم

 به مشتریان برای آفرینیارزش و جهانی بازار تغییر حال در فضای با سازگاری برای ناچارند هاشرکت و
بپردازند  خود پویای هایقابلیت نوسازی و تقویت توسعه، به و آورند رو سازیالمللیبین هایاستراتژی

 سرامیک و کاشی صنعت جایگاه و اهمیت به توجه با .(1112، 3به نقل از کریستینسن 2116، 2)اسکارینژال
 مترمربع میلیون 011 تولید با (1313تجارت ) توسعه سازمان کل رئیس از نقل به ایران ایران )کشور در
 تولید چهارم رتبه است، داشته رشد 1313 سال به نسبت درصد 30 که مترمربع میلیون 110 صادرات و
 جهت در صنعت این سازیالمللیبین به نیاز ،)است داده اختصاص خود به را جهان در کاشی صادرات و

 آن ارتقاء و شناسایی به نیاز آن تبع به و داخلی فشارهای کاهش و المللبین بازار هایفرصت به دستیابی
 به عبارتی یا دارند، هاشرکت المللیبین عملکرد موفقیت بر را تأثیر بیشترین که هاقابلیت از دسته

 مورد پویای هایقابلیت و سازیالمللیبین جایگاه و وضعیت بررسی به اقدام تا شد سبب پویا، هایقابلیت
 موجود تنگناهای و هاظرفیت با بتوان رهگذر این از تا شود؛ ایران سرامیک و کاشی صنعت در آن نیاز

 موفقیت و اتخاذ جهت عملی کارهایراه و شده آشنا صنعت این در سازیالمللیبین روی پیش
 هاشرکت این اساس این بر تا شود ارائه صنعت این در فعال هایشرکت در سازیالمللیبین هایاستراتژی

 عملکرد به دستیابی برای الزم آمادگی از و نمایند اقدام خود پویای هایقابلیت ارتقاء و بهبود به نسبت
 شده انتخاب مطالعه مورد به عنوان مرجان کاشی شرکت تحقیق، این در .شوند برخوردار المللیبین برتر
 پویای هایقابلیت از برخورداری بدلیل و بوده باال المللیبین فعالیت با هایشرکت ترینمطرح از یکی که

 پژوهش، این اصلی هدف باشد. بنابراین می ایران سرامیک و کاشی صنعت از خوبی نماینده برجسته،
 از مرجان کاشی شرکت سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت تأثیر شناسایی

 وضعیت بررسی( 1) :از عبارتند نیز تحقیق فرعی اهداف باشد ومی شرکت آن ارشد مدیران دیدگاه
 در سازیالمللیبین هایاستراتژی اتخاذ اهمیت بررسی( 2) مرجان و کاشی شرکت در پویا هایقابلیت

 آینده. سال سه در مرجان کاشی شرکت موفقیت

 همچنین در این مطالعه به دنبال یافتن پاسخ به سؤاالت ذیل هستیم:

 است؟ چگونه مرجان کاشی شرکت پویای هایقابلیت وضعیت ←
 آینده سال سه در مرجان کاشی شرکت موفقیت در اهمیتی چه سازیالمللیبین هایاستراتژی هریک اتخاذ ←

 دارد؟

                                                                                                                             
1. Jantunen et al. 
2. Scaringella 

3. Christensen 
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 شرکت سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر تأثیری چه مرجان کاشی شرکت پویای هایقابلیت ←
 دارند؟ مرجان کاشی

 

 پژوهش پیشینه و نظری مبانی بررسی

 پویا هایقابلیت

 استراتژیک درک تغییرات برای رهیافتی عنوان به (1110) 1پیسانو و تیس توسط پویا، هایقابلیت مفهوم
 پویا بسیار هایمحیط به پاسخ برای منابع مجدد بندیپیکر و سازییکپارچه ایجاد، اهمیت تا شد مطرح

 پیکربندی و ساخت ادغام، در شرکت توانایی"عبارت است از:  های پویاآنها، قابلیت نظر از دهد. نشان را
 "هستند تغییر حال در سرعت به که هاییمحیط به پرداختن برای خارجی و داخلی هایصالحیت مجدد

 :کندمی بندیدسته زیر گروه 3 در را پویا های( قابلیت2110تیس )(. 2116، 2)محمود و سارپونگ

 با که باشدمی پویشی و جستجو فرآیندهای شامل قابلیت این: محیطی تهدیدات و هافرصت شناسایی ♦
 و هافرصت به هاشرکت پاسخ چگونگی به هاقابلیت این آوردن بدست اند.مرتبط کسب وکار فضای

 گذاریسرمایه شامل تنها امر دارد. این بستگی طریق این از رقابتی مزایای کسب و شده شناسایی تهدیدات
 تکامل تقاضا، درک شامل بلکه نیست تکنولوژیکی امکانات و مشتری نیازهای درک برای تحقیقات در

 .باشدمی نیز رقبا به پاسخ همچنین و کنندگانتأمین و بازارها صنایع، ساختاری

 :عبارتند از که است نیازمند ظرفیت چهار به امر این: تهدیدات سازیخنثی و هافرصت از برداریبهره ♦
 هایمکانیسم و سازمانی مرزهای انتخاب مشتریان، مشکالت حل چگونگی و کسب وکار مدل طراحی
 .کارآفرینان /مدیران و سازمان کارکنان بین تعهد و وفاداری ایجاد و گیریتصمیم هایروش انتخاب کنترل،

  :سازمانی ابعمن مجدد پیکربندی نیاز؛ درصورت و حفاظت ترکیب، افزایش، طریق از بودن پذیررقابت حفظ ♦
 و توسعه به دستیابی برای سازمانی ساختارهای و منابع مجدد توزیع در کلیدی نقش قابلیت این ماهیت
بوده و  ضروری تکاملی روند حفظ برای مجدد پیکربندی این دارد. تکنولوژیکی تغییرات و بازار درک

 محیطی هایفرصت با خود عملیاتی هایقابلیت مجدد راستاسازیهم به که سازدمی قادر را هاشرکت
 خلق" از: عبارتست که دارد اشاره داخلی متمرکز یادگیری به مفهوم این بپردازند، مداوم بصورت
  ."موجود عملیاتی هایقابلیت رسانی بروز و جدید عملیاتی هایقابلیت

 هایمهارت تقلید قابلغیر ترکیبات و مدیریتی هایقابلیت توسعه بر های پویارهیافت قابلیت که آنجا از
 مختلف هایحوزه در تحقیقات سازییکپارچه باعث داشته و تأکید تکنولوژیکی و کارکردی سازمانی،

 با است. شده شناخته استراتژیک مدیریت مفاهیم درک برای جامع و نوظهور رهیافتی شود، به عنوانمی
 و نظری دانش سازییکپارچه برای جامعی نظری چارچوب توانمی پویا هایقابلیت رهیافت از استفاده
 (.2110نمود )تیس،  ارائه تجویزی پردازینظریه تسهیل و موجود عملیاتی

 

                                                                                                                             
1. Pisano 
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 الگوها و فرآیندها سازی،المللیبین

عامالت مستقیم مها آگاهی خود از تأثیرات مستقیم و غیرفرآیندی است که بر اساس آن، شرکت سازیالمللیبین
دهند )مبینی دهکردی و در دستور کار خود قرار میالمللی را افزایش داده و معامله با کشورهای دیگر را بین

ها و فراهم شدن ها ناشی از فشار رقابتی بنگاهسازیِ شرکتالمللی(. در واقع؛ فرآیند بین1315همکاران، 
 سعی (. محققین1310زاده، گیرد )یوسفی و قاضیالمللی صورت میهای بازاریابی بینهای توسعه فعالیتزمینه
 شکل و چگونگی و نیز شوندمی سازیالمللیبین سمت به هاسازمان که علت گرویدن را الگوهایی اندکرده
از:  عبارتند که کرد بندیدسته اصلی گروه سه در توانمی را هارهیافت این مطرح کنند. را آنها شدنالمللیبین

 رویکرد( 2)  (.1106، 1کاسونخارجی )باکلی و  مستقیم گذاریسرمایه هایتئوری -اقتصادی ( رویکرد1)
 سازیالمللیبین تئوری (3(. )1105، 2)جوهانسون و ویدرشیم سازیالمللیبین های فرآیندیتئوری رفتاری،

 هایفعالیت بر تأکید با ملّیتی چند هایشرکت بر اقتصادی رویکرد(. 1122، 3)جوهانسون و ماتسون ایشبکه
 الزم پویایی از رهیافت (، این1112لوستارینن ) و ولچ نظر بود. مطابق متمرکز خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 تئوری اساس بر مطالعات روند این شد. آغاز سازیالمللیبین مطالعات در جهتی تغییر بنابراین و نبوده برخوردار
 گرفت.می درنظر فرآیند یک عنوان به را المللی شدنبین زیرا داشت بیشتری پویایی که بود هاشرکت رفتاری
 نمودند ارائه را 5آپساال مدل جمله از سازیالمللیبین های( مدل1166) 0آهارونی جمله از محققانی زمان در این

 داخل در هم اجتماعی ارتباطات بوسیله که پیچیده اجتماعی فرآیند یک عنوان به را گذاریسرمایه تصمیم که
 شخصی رفتار از قوی توصیف یک مدل کند. اینمی تحلیل گیرد،می قرار تأثیر تحت شرکت خارج در هم و
 گرچه دهد.می نشان فرآیند مسیر در را اطمینان عدم و درک مهم اثر و کندمی ارائه زمان طول در سازمانی و

 این واقعی دنیای در که کندمی اشاره گیرد امامی نظر در هاگام از ترتیبی عنوان به را فرآیند (1166آهارونی )
 در را شبکه رویکرد و کرده اتخاذ را ترینگربرون دیدگاه (1122) ماتسون و جوهانسون است. نامنظم مراحل

 و ایجاد مستلزم شرکت سازیالمللیبینمکملی بر مدل فرآیندی آپساال است،  که کنندمی معرفی1121 دهه
 هایتئوری در گیرندهتصمیم یا مدیر نقش حالیکه است. در خارجی بازارهای در شبکه موقعیت یک توسعه

 در جدید روند یک کارآفرینی دیدگاه است، گرفته قرار غفلت مورد سازیالمللیبین هایمدل و اقتصادی
 و اویات است که توسط جدید نظری چهارچوب یک توسعه هدفش که کندمی ارائه سازیالمللیبین مطالعات

 تئوری درون المللیبین جدید کارهای و چگونه کسب که کندمی توصیف و یافته ارائه (1110) 6دوگال مک
 (.1325گیرند )یداللهی و سخدری، می قرار ملیتی چند شرکت

 

 سازیالمللیبین هایاستراتژی

 دو چارچوب یک المللی دربین شرکت دادن قرار با 1121 دهه اوایل در سازیالمللیبین هایاستراتژی مبحث
، 0دوز و )پرهاالد کرد پیدا تکامل و شد مطرح "جهانی سازییکپارچه"و "محلی بودن پاسخگو"شامل بعدی

                                                                                                                             
1. Buckley & Casson 
2. Johanson & Wiedersheim 
3. Mattsson 
4. Aharoni 

5. Upsala 
6. Oviat & McDougal 
7. Prahalad & Doz 
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 نوع چهار با المللیبازار بین به ورود برای شرکتی ( هر2111) 1گوهری و کاتاُرا مطالعات اساس . بر(1120
 .خارجی مستقیم گذاریسرمایه و استراتژیک اتحادهای ،توافقی هایقرارداد ،صادرات روبروست: استراتژی

 یکدیگر با کنترل و بازگشت نرخ ریسک، میزان نظر از سازیالمللیبین هایاستراتژی نوع این از هر یک
   .(2111)کاتاُرا و گوهری،  متفاوتند

 

 سازیالمللیهای بین. استراتژی1جدول 

 سازیالمللیهای بیناستراتژی

افزایش 
میزان 

کنترل و 
 ریسک

 صادرات

 صادرات مستقیم
 سودآوری همچنین و احتمالی مخاطرات و گذاریسرمایه افزایش واسطه. بدون کاال صدور
 ( 1110، 2ها )روتواسطه به الزحمهحق پرداخت عدم بدلیل بالقوه

صادرات 
 مستقیمغیر

 بزرگ، هایفروش خرده همچون هدف بازارهای در فعال داخلی هایواسطه طریق از فروش
 (1110... )همان،  و تجاری هایشرکت کنندگان،تأمین انبارهای

 اینترنت
 و خانگی بازار به فروش برای امروز دنیای در سازیالمللیبین هایاستراتژی مهمترین از یکی

  ( 2111خارجی )کاتاُرا و همکاران،  مشتریان از سفارشاتی گرفتن

 فروش خارجی
 داخلی کاری نیروی و مدیران بکارگیری با خارجی کشور در دفتری تأسیس طریق از فروش

 (2111)همان،  خارجی یا

های قرارداد
 توافقی

تولید تحت 
 لیسانس

 حق شامل غالباً مختلف کشور دو در شرکت دو بین مدت طوالنی و ایسرمایه غیر قرارداد
 محصوالت فنی دانش تکثیر، و نشر حق تجاری، نشان و نام تکنولوژی، یا کاال یک از استفاده

 (1301 پور،اسماعیل(فرآیندها  یا و

اعطای مجوز 
 نمایندگی

 نمایندگی اعطای ازای در امتیاز( گیرنده شرکت درآمد یا سود از درصدی(امتیاز  حق دریافت
 یک تولید فرآیند یا و تجاری نشان و نام فنی، دانش مانند: خود ناملموس هایدارایی برای

 متمرکزسازی جهت در ترطوالنی زمان مدت در ولی لیسانس تحت تولید مشابه محصول.
 (1326عملیاتی )حقیقی،  سازیپراکنده و هامهارت

های داتحا
استراتژیک 

 المللیبین

 گذاریسرمایه
 مشترک

 المللیبین

شود که یک یا چند شرکت خارجی با یک یا چند شرکت داخلی در بازار هنگامی تشکیل می
های برجسته جهت ورود المللی یکی از حالتگذاری مشترک بینهمکاری کنند. سرمایههدف 

برداری از پتانسیل است های خارجی در پی بهرهبه بازارهای در حال ظهور برای شرکت
المللی، مزایایی از قبیل: تسهیم گذاری مشترک بینسرمایه (.2111، 3)پارامسوار و همکاران

ها و بازارهای جدید را برای ها، دسترسی به امکانات، فناوریمسئولیتگذاری و ریسک سرمایه
 (.1311آورد )صادق و همکاران، طرفین شراکت فراهم می

 کنسرسیوم
 زیادی تعداد شامل غالباً (1منحصربفرد؛  ویژگی دو با المللیبین مشترک گذاریسرمایه همانند

 فعالیت آن در کنندگانمشارکت از هیچ یک که کشوری در فعالیت (2 کنندگان،مشارکت از
 (.2111کنند )کاتاُرا و همکاران، نمی

 گذاریسرمایه
 خارجی مستقیم

ای که متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر گذاریسرمایه
گذار سرمایهشخصیت حقیقی و یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی واقع در خارج از موطن 

 (.1310اسگویی و شکری، باشد )برقی
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 پژوهش شناسی روش

باشد. می موردی مطالعه نوع از کیفی ها،داده آوریگرد نحوه نظر از و کاربردی هدف، نظر از پژوهش این
 بصورت که است مرجان کاشی شرکت اصلی گیرندگانتصمیم و ارشد مدیران نفر از 5شامل  آماری جامعه

 هایقابلیت شناسایی به کیفی هایروش طریق است همچنین از گرفته صورت جامع بررسی و سرشماری
 مقاله این در کیفی روش است. بکارگیری شده پرداخته مطالعه سازیِ موردالمللیبین هایاستراتژی و پویا
، 1)آیزنهارت و مارتینبوده  نهفته سازمانی هایرویه و هافرآیند در پویا هایقابلیت که است دلیل این به

 .بیندازد خطا به را گذارسیاست و محقق است ممکن کمی هایروش طریق از آنها شناسایی و (2111
 پروتکل اساس بر یافتهساختار نیمه مصاحبه و پرسشنامه ای،کتابخانه مطالعات اطالعات، از گردآوری جهت

5W1H با پویا هایقابلیت بخش: سه شامل مذکور است. پرسشنامه شده استفاده زیگزاگی بصورت و 
 بر پویا هایقابلیت تأثیر همچنین و سؤال 1 تعداد با سازیالمللیبین هایاستراتژی و سؤال 33 تعداد

 منطق با سؤاالت پاسخ و بوده 5تا  1 لیکرت طیف با سؤال 20 تعداد با سازیالمللیبین هایاستراتژی

 با یافتهساختار نیمه مصاحبه تکنیک بکارگیری با بعد مرحله در گرفت. قرار توصیفی تحلیل مورد ،رادار
 برگرفته نتایج توسط آمده بدست توصیفی هایتحلیل سپس و آمده عمل به مصاحبه آماری، جامعه اعضای

 به مربوط هایداده تحلیل و تجزیه جهت که است ذکر به است. الزم شده غنی و تکمیل مصاحبه از
 محتوای روایی سنجش جهت .است شده استفاده توصیفی آمار از و SPSS.16 افزار نرم از هاپرسشنامه
 مطالعه ابزارهای مدیریتی، کتب و مقاالت متون، مطالعه طریق از ابتدا که شد عمل گونه بدین پرسشنامه

 این از یکی شد. واقع آنها تأیید و اصالح مورد و گرفت قرار متخصصین اختیار در سپس و شد طراحی
 برجسته پروژه 111 از بیش هدایت و کار و کسب توسعه و تدریس مشاوره، سابقه سال 11 با متخصصین،

 دانشکده علمی هیئت عضو و بوده المللبین بازاریابی زمینه در تخصصی دکترای دارای مدیریتی،
 کاشی )شرکت مطالعه  مورد شرکت در مشاور عنوان به همچنین و باشدمی تهران دانشگاه کارآفرینی

 روایی تحقق منظور به به عالوه است. انجامیده شرکت این از ترجامع درک به که نمایدمی مرجان( فعالیت
 مصاحبه مورد فرد هایگفته از ایخالصه مصاحبه، از سؤال هر یا مصاحبه هر پایان در مصاحبه، سؤاالت

 کرده تأیید را شده گفته مطالب شد خواسته وی از و شد گفته فرد به وی هایگفته از محقق برداشت و
 صدد در فرد که منظوری دقیقاً تا نماید اصالح را آن شده وی هایگفته از اشتباهی برداشت اگر یا و

 نتایج با پرسشنامه از حاصل هاییافته همخوانی شود. همچنین تفسیر و ثبت درستی به بوده، آن انتقال
 نیز و پرسشنامه سؤاالت به شده داده هایپاسخ در معیار انحراف بودن پایین گرفته، صورت مصاحبات

 که باشدمی عواملی پایایی وجود مؤید مصاحبه، سؤاالت به شده داده هایپاسخ بین در تناقض وجود عدم
 پیشینه و نظری مبانی بخش در که اند. همانگونهگرفته قرار بررسی و شناسایی مورد پژوهش این در

 اند ولیکرده تأکید پویا هایقابلیت از سازیالمللیبین تأثیرپذیری بر بسیاری محققان شد، ذکر پژوهش
 باشد سازیالمللیبین هایاستراتژی اتخاذ بر پویا هایقابلیت تأثیر نمایانگر که جامعی مفهومی چارچوب

                                                                                                                             
1. Eisenhardt & Martin 
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 نظری هایچارچوب ترینمناسب و ترینجامع مفهومی تحقیق، مدل طراحی جهت بنابراین ندارد. وجود
 چارچوب و پویا هایقابلیت برای (2110تیس ) نظری مجزا )چارچوب بصورت متغیرها از هر یک برای

 1 نمودار شکل به و شده سازی( انتخابالمللیبین هایاستراتژی برای (2111همکاران ) و کاتاُرا نظری
   است. شده طراحی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ابعاد از هریک تأثیر از: عبارتند که اندشده استخراج مذکور، مدل از مقاله این فرعی و اصلی هایفرضیه
 آزمون و شرح به ادامه در؛ که سازیالمللیبین هایاستراتژی از هریک موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

  .است شده پرداخته آن نتایج ارائه و تحقیق هاییافته تحلیل و تجزیه و هافرضیه این
 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته

 آمار توصیفی
 ها قابل مشاهده است .های آماری استخراج شده از پرسشنامه، شاخص0و  3، 2در جداول 

 
 

 میانگین، انحراف معیار و ضرایب پراکندگی سؤاالت و ابعاد. 2جدول 
 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین ابعاد

 501/1 212/1 22/3 ها و تهدیدات محیطیشناسایی فرصت

 000/1 211/1 56/3 های محیطیبرداری از فرصتبهره

 302/1 122/1 23/3 حفظ جایگاه رقابتی

 362/1 132/1 50/3 های پویاقابلیت

 032/1 506/1 02/2 سازیهای بین المللیاستراتژی
 
 . 

 

 های پویاقابلیت
 ها و تهدیدات محیطیشناسایی فرصت ◊
 هابرداری از فرصتبهره ◊
 حفظ جایگاه رقابتی ◊

 سازیالمللیهای بیناستراتژی
 صادرات مستقیم ◊
 مستقیمصادرات غیر ◊
 فروش خارجی ◊
 اینترنت ◊
 تولید تحت لیسانس ◊
 المللیگذاری مشترک بینسرمایه ◊
 اعطای مجوز نمایندگی ◊
 کنسرسیوم ◊
 گذاری مستقیم خارجیمایهسر ◊

 (2111؛ کاتاُرا و همکاران، 2114. مدل تحقیق )تیس، 1نمودار 
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سازی در کسب موفقیت شرکت کاشی المللیهای بین. اهمیت هر یک استراتژی3جدول 

 سال آینده 3مرجان در 
 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین سازیالمللیهای بیناستراتژی

 11/0 صادرات مستقیم

02/2 

511/1 

50
6

/1 

225/1 

03
2

/1 

 210/1 311/3 01/3 مستقیمصادرات غیر

 310/1 011/1 21/1 فروش از طریق دفتر خارجی

 302/1 211/1 51/2 اینترنت

 225/1 511/1 11/3 تولید تحت لیسانس

 302/1 211/1 51/2 یالمللگذاری مشترک بینسرمایه

 310/1 011/1 01/2 اعطای مجوز نمایندگی

 502/1 311/1 01/1 کنسرسیوم

 000/1 211/1 21/1 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

. 

 سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت تأثیر. 4جدول 

 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت تأثیر

 121/1 201/1 30/3 سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر هافرصت شناسایی
 010/1 016/1 50/3 سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت اتخاذ و بر هافرصت از برداریبهره

 051/1 560/1 25/3 سازیالمللی بین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر رقابتی جایگاه حفظ

 116/1 133/1 21/3 مستقیم صادرات استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 500/1 311/1 13/3 غیرمستقیم صادرات استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 321/1 000/1 03/2 خارجی فروش استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 550/1 311/1 13/0 اینترنت استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 160/1 133/1 03/3 لیسانس تحت تولید استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 236/1 011/1 21/3 مشترک گذاریسرمایه استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 115/1 211/1 21/3 نمایندگی اعطای استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 102/1 321/1 33/2 کنسرسیوم استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت

 012/1 160/1 01/3 خارجی مستقیم گذاریسرمایه استراتژی موفقیت اتخاذ و بر های پویاقابلیت

 

 استنباطی آمار

 .است شده پرداخته تحقیق سؤال سه قالب در آنها تحلیل و تجزیه به شده، توصیف هایداده اساس بر

 است؟ چگونه مرجان کاشی شرکت در پویا هایقابلیت وضعیت تحقیق: اول سؤال ←
 یک هر و شده تحلیل رادار منطق از استفاده با 2 جدول در شده ارائه هایداده سوال، این به پاسخ برای

 دسته قوت نقاط و بالقوه توانایی ضعف، نقاط قالب در مطالعه مورد پویای هایقابلیت هایشاخص از
 اند.گشته سازیغنی و تکمیل مصاحبه از حاصل هایپاسخ توسط آمده بدست نتایج سپس اند؛شده بندی
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 معرفی 1اروپایی سازمانی تعالی مدل توسط 1111 سال در نتایج، امتیازدهی منطق عبارتیبه یا رادار منطق

 نیز و بهبود قابل هایزمینه قوت، نقاط توانمی 2رادار امتیازدهی و ارزیابی منطق از استفاده با .است شده
 کمک سازمان آن تعالی مسیر ترسیم به طریق این از و نموده تعیین را شونده ارزیابی سازمان امتیاز

 برای بندیدسته مرجان، کاشی شرکت عملکرد گرفتن در نظر و منطق این بکارگیری با کرد. شایانی
 قوت نقاط و پتانسیل وجود ضعف، نقاط قالب در تحقیق متغیرهای ابعاد شده، تدوین امتیازات ارزیابی

 بوده صورت بدین امتیازات بندیدسته است. شده ارائه آنها از هر یک برای راهکارهایی و شده بندیدسته
 :است

 .ندارد زمینه آن در پتانسیلی مرجان کاشی شرکت و شده ارزیابی ضعیف نظر مورد شاخص :4/2از  کمتر امتیاز ▪

 و ارتقاء به باید و بوده پتانسیل دارای نظر مورد شاخص زمینه در مرجان کاشی شرکت :4/3الی  4/2 امتیاز ▪

 .بپردازد مربوطه شاخص تقویت

 نقطه شرکت برای و بوده خوب مربوطه شاخص نظر از مرجان کاشی شرکت وضعیت :4/3از  بیشتر امتیاز ▪
   کوشید. شاخص این وضعیت حفظ در باید و رفته شماربه قوت
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2. RADAR Analysis 

 مرجانهای پویا در شرکت کاشی . وضعیت ابعاد قابلیت2 نمودار
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 تهدیدات و هافرصت شناسایی زمینه در مرجان کاشی شرکت شود،می مشاهده ،2نمودار  در که طورهمان
 از برداریبهره: از عبارتند که ابعاد دهد. سایر ارتقاء را آن باید و بوده بالقوه توانایی دارای محیطی
 حفظ به باید مرجان کاشی شرکت و داشته خوبی وضعیت رقابتی، جایگاه حفظ و محیطی هایفرصت
جایگاه  حفظ از: عبارتند شناسایی و امتیاز ترتیب اساس بر پویا هایقابلیت بپردازد. ابعاد مذکور هایقابلیت

 (. در22/3محیطی ) تهدیدات و هافرصت (،56/3محیطی ) هایفرصت از برداریبهره(، 23/3رقابتی )
 اختصاص خود به را خوبی وضعیت 50/3 میانگین با مرجان کاشی شرکت در پویا هایقابلیت متغیر مجموع

 باشد.می مطلوب و مناسب پویا، هایقابلیت بررسی برای مطالعه مورد شرکت که دهدمی نشان و داده
 نظر اجماع دهندهنشان بخش، این در شرکت اصلی گیرندگانتصمیم هایپاسخ بین در کلی معیار انحراف

   .افزایدمی حاصل نتایج اعتبار به و بوده دهندگانپاسخ نظرات تقریبی بودن یکسان و
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 های محیطیهای بعد شناسایی فرصتشاخص . وضعیت3نمودار 
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 شاخص های بعد بهره برداری از فرصت های محیطیوضعیت . 4نمودار 
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 های بعد حفظ جایگاه رقابتی. وضعیت شاخص4نمودار 
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 و هافرصت شناسایی بعد در مرجان کاشی شرکت در پویا هایقابلیت . وضعیت4جدول 

 محیطی تهدیدات

 نقاط
 قوت

دارد  جدید محصول انتخاب و طراحی در خوبی بسیار توانایی مرجان کاشی شرکت توسعه و تحقیق ( بخش1)
 (.0/0)میانگین

 شناسایی را شرکت برای الزم جدید هایفناوری خوبی به تواندمی مرجان کاشی شرکت در توسعه و تحقیق ( بخش2)
 (.6/3)میانگین کند انتخاب و
 فناوری و علم زمینه در گرفته صورت هایپیشرفت شناسایی جهت اقداماتی خوبی به مرجان کاشی شرکت ( در3)

 (.6/3)میانگین پذیردمی مستمر صورت بصورت وابسته صنایع /سرامیک و کاشی صنعت با مرتبط

های مدیران برای کارکنان وجود دارد )میانگین ( در شرکت کاشی مرجان شفافیت خوبی درباره اختیارات و مسئولیت0)
2/3.) 
های در معرض خطر خود از جمله دسترسی به مواد اولیه و مستمر مزیت ( شرکت کاشی مرجان به خوبی به کنترل5)

 (.2/3نیروی کار شایسته و ارزان، شهرت و اعتبار در بازارهای داخلی و خارجی می پردازد )میانگین 
ها و ها و تهدیدات محیطی و همچنین قوتگیری های خود به خوبی فرصت( شرکت کاشی مرجان در تصمیم6)

 (.6/3نماید )میانگین د را ارزیابی میهای خوضعف
 

 وجود
 پتانسیل

( شرکت کاشی مرجان دارای توانایی بالقوه در ایجاد تناسب بین محصوالت و خدمات شرکت با نیازهای مشتریان 1)
 (.0/3بوده و باید آن را ارتقاء دهد )میانگین 

درآمد بصورت مستمر )هر شش ماه یکبار( دارا های کسب ای در تدوین طرح( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه2)
 (.0/3بوده و باید آن را ارتقاء دهد )میانگین 

ای جهت انتخاب مشتریان هدف خود داشته و باید آن را ارتقاء دهد )میانگین ( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه3)
های ههای شرکت، نمایندامیک و نمایندههای کاشی و سر(. مشتریان هدف شرکت کاشی مرجان عبارتند از: فروشگاه0/3

 کنندگان نهایی. شرکتکنند و مصرفهای دیگر خریداری میغیرمستقیم که محصوالت کاشی مرجان را از شرکت
تواند گزینه مناسبی برای شرکت های بازرگانی داشته که میکاشی مرجان در حال حاضر سعی در همکاری با شرکت

ند مشتریان توانسازان و همچنین تمامی افرادی که به نحوی به آنها وابستگی دارند نیز میانبوه ها وباشد. به عالوه پروژه
 هدف مناسبی برای شرکت باشند از قبیل: معماران، طراحان، مهندسین و غیره.

ود در خهای مشابه های سازمانای در جهت الگوبرداری مستمر از بهترین روش( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه0)
(. شرکت کاشی مرجان بصورت مستمر به تعقیب و 2/3اقتصادهای مشابه داشته و باید آن را ارتقاء دهد )میانگین 

پردازد که از لحاظ کیفیت، طرح، ابعاد، استانداردهای فنی و غیره به های صنایع مرتبط میرهگیری برخی از شرکت
اخلی مانند شرکت کاشی تبریز و سینا، و همچنین برخی های دشرکت کاشی مرجان شباهت بیشتری دارند، شرکت

ماید نهای اسپانیایی و ایتالیایی. بدین ترتیب شرکت کاشی مرجان به بهبود و بروزرسانی خود پرداخته و سعی میشرکت
 های پیشرو و مرتبط و رقبای خود پیشی گیرد. از سایر شرکت

 (.2/3کند )میانگین های نادرست بروز پیدا نمیگیری( شرکت کاشی مرجان مشکالت زیادی در اثر تصمیم5)
رتقاء باشد و باید سعی در اها را تا حد قابل قبولی دارا می( شرکت کاشی مرجان قابلیت کنترل انحراف از استراتژی6)

 (.2/3این قابلیت خود داشته باشد )میانگین 

نقاط 
 ضعف

مشهود و نامشهود خود از قبیل: منابع انسانی، برند، نمایندگان و  هایتواند بخوبی داراییشرکت کاشی مرجان نمی (1)
 (.2/2... را مورد ارزیابی قرار دهد )میانگین 

 . 
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 یهای محیطبرداری از فرصتهای پویای شرکت کاشی مرجان در بعد بهره. وضعیت قابلیت4جدول 

نقاط 
 قوت

گیرند های متفاوت به خوبی مورد احترام قرار میهای شخصی کارکنان و یا فرهنگ( در شرکت کاشی مرجان ارزش1)
 (.0/0)میانگین 

توانند به خوبی امکان برقراری ارتباطات مؤثر بین افراد ( در شرکت کاشی مرجان ساز و کارهای ارتباطی وجود دارند که می2)
 (.2/0د )میانگین سازمانی را فراهم نماین

 (.0نماید )میانگین ( شرکت کاشی مرجان فرآیندهای خود را به خوبی در جهت کسب ارزش بیشتر طراحی و اجرا می3)
 (.2/3های مدیران برای کارکنان وجود دارد )میانگین ( در شرکت کاشی مرجان شفافیت خوبی درباره اختیارات و مسئولیت0)
های در معرض خطر خود از جمله: دسترسی به مواد اولیه و نیروی به کنترل مستمر مزیت ( شرکت کاشی مرجان به خوبی5)

 (.2/3پردازد )میانگین کار شایسته و ارزان، شهرت و اعتبار در بازارهای داخلی و خارجی می
 هایضعفها و ها و تهدیدات محیطی و همچنین قوتهای خود به خوبی فرصتگیری( شرکت کاشی مرجان در تصمیم6)

 (.6/3نماید )میانگین خود را ارزیابی می

وجود 
 پتانسیل

( شرکت کاشی مرجان دارای توانایی بالقوه در ایجاد تناسب بین محصوالت و خدمات شرکت با نیازهای مشتریان بوده و 1)
 (.0/3باید آن را ارتقاء دهد )میانگین 

های کسب درآمد بصورت مستمر )هر شش ماه یکبار( دارا بوده و ای در تدوین طرح( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه2)
 (.0/3باید آن را ارتقاء دهد )میانگین 

(. 0/3ای جهت انتخاب مشتریان هدف خود داشته و باید آن را ارتقاء دهد )میانگین ( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه3)
رمستقیم های غیهای شرکت، نمایندهاشی و سرامیک و نمایندههای کمشتریان هدف شرکت کاشی مرجان عبارتند از: فروشگاه

کنندگان نهایی. شرکت کاشی مرجان در حال کنند و مصرفهای دیگر خریداری میکه محصوالت کاشی مرجان را از شرکت
ها و ژهوتواند گزینه مناسبی برای شرکت باشد. به عالوه پرهای بازرگانی داشته که میحاضر سعی در همکاری با شرکت

ت توانند مشتریان هدف مناسبی برای شرکسازان و همچنین تمامی افرادی که به نحوی به آنها وابستگی دارند نیز میانبوه
 باشند از قبیل: معماران، طراحان، مهندسین و غیره.

ای مشابه خود در ههای سازمانبرداری مستمر از بهترین روشای در جهت الگو( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه0)
(. شرکت کاشی مرجان بصورت مستمر به تعقیب و رهگیری 2/3اقتصادهای مشابه داشته و باید آن را ارتقاء دهد )میانگین 

پردازد که از لحاظ کیفیت، طرح، ابعاد، استانداردهای فنی و غیره به شرکت کاشی های صنایع مرتبط میبرخی از شرکت
سپانیایی و های اهای داخلی مانند شرکت کاشی تبریز و سینا، و همچنین برخی شرکترکتمرجان شباهت بیشتری دارند، ش

ای پیشرو و هنماید از سایر شرکتایتالیایی. بدین ترتیب شرکت کاشی مرجان به بهبود و بروزرسانی خود پرداخته و سعی می
 مرتبط و رقبای خود پیشی گیرد. 

 (.2/3کند )میانگین های نادرست بروز پیدا نمیگیریاثر تصمیم( شرکت کاشی مرجان مشکالت زیادی در 5)
ین باشد و باید سعی در ارتقاء اها را تا حد قابل قبولی دارا می( شرکت کاشی مرجان قابلیت کنترل انحراف از استراتژی6)

 (.2/3قابلیت خود داشته باشد )میانگین 

نقاط 
 ضعف

های مشهود و نامشهود خود از قبیل: منابع انسانی، برند، نمایندگان و ... را داراییتواند بخوبی شرکت کاشی مرجان نمی (1)
 (.2/2مورد ارزیابی قرار دهد )میانگین 

 ل

 

 

 

 

 

 

 . 
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 های پویا در شرکت کاشی مرجان در بعد حفظ جایگاه رقابتیوضعیت قابلیت. 4جدول 

نقاط 
 قوت

های گرفته در محیط و صنعت را به خوبی برای خلق نوآوری های صورتتواند نوآوری( شرکت کاشی مرجان می1)
تقریباً بصورت روزمره درحال  1(. در شرکت کاشی مرجان واحد توسعه محصول جدید2/3سازمانی بکارگیرد )میانگین 

رجی ان خاسازتحقیق و بررسی درباره تولیدات روز بوده و همچنین با کارشناسان خارجی و تولیدکنندگان خارجی و لعاب
گیری از تجارب و اطالعات بدست آمده از واحد توسعه محصول جدید و با باشد. با بهرهبصورت مستمر در تماس می

رسانی گشته و شرکت همواره آمادگی و بروز بودن گیری از متخصصین موجود در شرکت سعی شده محصوالت بروزبهره
خی موارد نتوانسته در این امر موفق باشد، چرا که همیشه خود را حفظ نماید. با این وجود شرکت کاشی مرجان در بر

امکانات الزم برای تولید محصولی جدید و موفق در بازار وجود ندارد. بطور مثال شرکت کاشی مرجان در حال حاضر بر 
طعاً قکند و سازی میروی کاشی و سرامیک کف تمرکز کرده و هنر و تکنولوژی خود را در زمینه کاری خاص خود پیاده

 تواند به سادگی و به سرعت زمینه کاری خود را تغییر داده و به تولید کاشی دیوار با کیفیت و بروز بپردازد.نمی

( شرکت کاشی مرجان برای اتخاذ تصمیمات خود به خوبی کل سازمان را بصورت یکپارچه مورد توجه و نظارت قرار 2)
 (.2/0دهد )میانگین می

گیری با یکدیگر تعامل خوب و اثربخشی دارند )میانگین اعضای سازمان در هنگام تصمیم ( در شرکت کاشی مرجان3)
2/0.) 
های مشترک کاری میان کارکنان صورت ( در شرکت کاشی مرجان اقدامات هدفمندی بخوبی جهت ایجاد انگیزه0)

های مشترک کاری در د انگیزه(. به گفته مدیران شرکت کاشی مرجان، در این شرکت برای ایجا3.2گیرد )میانگین می
ود، از شهای کمیتی و کیفیتی مختلفی وجود دارد که بصورت ماهیانه و همچنین سالیانه پیاده میبین کارکنان مکانیزم

دهی به کارکنانی که فراتر از این استانداردها فعالیت کنند، ایجاد جمله: امتیازبندی استانداردهای کمی و کیفی و پاداش
رل های کنتهای کارکنان و مدیران، تشکیل تیمهای خانوادگی با حضور خانوادهاعضاء از طریق جشن صمیمیت بین

 ها.وری برای افزایش اثربخشی و ارائه پاداش به تشکیل دهندگان این تیمهای بهرهو تیم 2کیفیت
گیرد و به سهولت صورت میها ( در شرکت مرجان برقراری ارتباط میان اعضای سازمان با حداقل نیاز به واسطه5)

 (.0)میانگین 
ین گیرد )میانگهای سازمان به خوبی مورد کنترل قرار می( در شرکت کاشی مرجان همسویی عملکردها با استراتژی6)
0.) 
باشد ها و اطالعات دانشی جدید بصورت پیوسته دارا می( شرکت کاشی مرجان توانایی بسیار خوبی در شناسایی مهارت0)

 (.6/0ین )میانگ
 (. 6/3شود )میانگین ها، تجارب و اطالعات دانشی به خوبی انجام می( در شرکت کاشی مرجان تجمیع و ذخیره مهارت2)
 (.6/3شود )میانگین ( دانش تحصیل شده در شرکت کاشی مرجان به خوبی به اشتراک گذاشته می1)
(. در 2/3شود )میانگین ای فکری محافظت خوبی میه( در شرکت کاشی مرجان از اطالعات، فنون و سایر دارایی11)

در داخل  ISOشرکت کاشی مرجان سیستم فرآیندی استاندارد وجود داشته و همه اطالعات موجود بر طبق استانداردهای 
گرفته  3افزاری ثبت نشود و از همه اطالعات بک آپشود. هیچ اطالعاتی وجود ندارد که بصورت نرمسازمان ثبت می

. بر همین اساس سیستم اطالعاتی شرکت کاشی مرجان قائم به فرد نبوده و اگر یکی از متخصصین شرکت را شودمی
 ترک نماید، سوابق علمی او ثبت شده و عملیات او بصورت مدارک و اسناد موجود خواهد بود.

                                                                                                                             
1. New product development 
2. Quality Control 

3. Back up 
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وجود 
 پتانسیل

مختلف خود داشته و باید آن را ارتقاء دهد ای در تفویض اختیار به واحدهای ( شرکت کاشی مرجان توانایی بالقوه1)
(. ساختار سازمانی شرکت کاشی مرجان نه خیلی متمرکز و نه خیلی غیر متمرکز است. تفویض اختیار به 3)میانگین 

پذیرد به طوری که هر بخش از سازمان، آموزش واحدهای مختلف شرکت کاشی مرجان طبق الگوهای خاصی صورت می
 پردازد و تبعاً بایدگیری در حوزه عملیاتی خود میافت کرده و سپس در مقاطع خاصی به تصمیمو نظارت الزم را دری

ریان های سازمان و همچنین مشتمسئولیت تصمیمات خود را نیز بر عهده گیرد. از طرفی نیز، شرکت بر روی تمامی بخش
 خود نظارت و کنترل دارد.

های مشهود و نامشهود سازمانی خود زش بیشتر از طریق ترکیب داراییای در کسب ار( شرکت مرجان توانایی بالقوه2)
 (.0/3دارا بوده و باید این توانایی را ارتقاء دهد )میانگین 

 

 شرکت موفقیت در اهمیتی چه سازیالمللیبین هایاستراتژی هریک اتخاذ تحقیق: دوم سؤال ← .
 دارد؟ آینده سال سه در مرجان کاشی
 و شده تحلیل رادار منطق اساس بر 8 جدول در شده ارائه هایداده ابتدا سؤال، این به پاسخ برای

شرکت  موفقیت برای اهمیت پر و پتانیسل دارای اهمیت، کم دسته سه به سازیالمللیبین هایاستراتژی
 از حاصل هایپاسخ توسط آمده بدست نتایج سپس اند.شده بندیطبقه آینده سال سه در مرجان کاشی

    اند.شده غنی و تکمیل مصاحبه
 

 
 
 
 
 

 سال سه در مرجان کاشی شرکت موفقیت در زیادی بسیار اهمیت متعددی دالیل به سازیالمللیبین
 برای مناسب بازار وجود عدم و سرامیک و کاشی تولید مازاد وجود آنها، مهمترین از یکی که دارد آینده

 خود المللیبین هایفعالیت سطح مرجان کاشی شرکت مدیران وجود، این با .باشدمی کشور داخل در آن
 این که چرا دارند، پیش از بیش سازیالمللیبین به تالش و کرده ارزیابی موجود پتانسیل از کمتر را

سازی در موفقیت شرکت المللیهای بین. اهمیت انتخاب و بکارگیری استراتژی4نمودار 

 سال آینده 3کاشی مرجان در 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00
صادرات مستقیم

…سرمایه گذاری  

کنسرسیوم

فرنچایزینگ

تحت لیسانس…سرمایه گذاری  

اینترنت

فروش خارجی

یمصادرات غیر مستق

استراتژی های بین المللی سازی

ازیوجود پتانسیل بین المللی س
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 کاشی هایشرکت برند ارتقاء در سعی و بوده پیشرفته بسیار هایفناوری و مناسب اولیه مواد دارای شرکت
 که معتقدند و داشته کیفیت با بسیار محصوالت عرضه طریق از خارجی بازارهای در ایرانی سرامیک و

 کاشی شرکت که است این دارد وجود که اینکته .نماید محدود داخلی سطح در فعالیت به را خود نباید
 داخلی، تغییرات که چرا کند محدود خاصی کشورهای به را خود سازی،المللیبین برای نباید مرجان
 باید و کرده وارد شرکت به سنگینی خسارات تواندمی هدف کشورهای در ... و اقتصادی سیاسی، قانونی،

 مشاهده 6 در نمودار که همانطور .پذیرد صورت متعددی کشورهای در و گسترده بصورت سازیالمللیبین
 گذاریسرمایهسیوم و کنسر ،خارجی دفتر طریق از فروش سازیالمللیبین هایاستراتژی وضعیت شود،می

 مرجان کاشی شرکت موفقیت در اهمیتی کم نقش آنها بکارگیری و انتخاب و بوده ضعیف خارجی مستقیم
 المللی،بین مشترک گذاریسرمایه ،اینترنت سازیِ:المللیبین هایاستراتژی .باشدمی دارا آینده سال 3 در

 آنها کارگیریه ب و انتخاب و بوده پتانسیل و اهمیت دارای نمایندگی مجوز اعطای و لیسانس تحت تولید
 این باید جهت این از باشد، داشته مهمی نقش آینده سال 3 در مرجان کاشی شرکت موفقیت در تواندمی

 از مرجان کاشی شرکت .پرداخت آنها ارتقاء و اتخاذ به و داده قرار توجه و بررسی مورد را هااستراتژی
 استفاده"  2کوارنتا سرا" اسپانیایی شرکت با 1المللیبین مشترک گذاریسرمایه سازیالمللیبین استراتژی

 خارجی بازارهای به دسترسی و هاشرکت سایر با ایگسترده المللیبین ارتباطات برقراری باعث که نموده
 قطب یک خود اسپانیا کشور چرا که است، شده المللیبین بازار در بسیاری هایفرصت از مندیبهره و

 تقویت به مرجان کاشی شرکت تمرکز حاضر حال در به عالوه، باشد.می سرامیک و کاشی تولید در اصلی
 برای دارد سعی و بوده مجازی و اینترنتی تبلیغاتی راهکارهای به کارگیری و شرکت سایتوب
 سازیالمللیبین هایاستراتژی نماید. استفاده اینترنت استراتژی از پیش از بیش خود سازیالمللیبین

 همچنان باید شرکت و بوده خوبی وضعیت و زیاد اهمیت دارای غیرمستقیم صادرات و مستقیم صادرات
 در و گذشته در مرجان کاشی شرکت به کار گیرد. را هااستراتژی این آینده سال 3در   خود موفقیت برای
 مستقیم بصورت نمایندگان جذب طریق از صادرات استراتژی از عمدتاً سازیالمللیبین برای حاضر حال

 اهمیت دارای متعددی به دالیل صادرات استراتژی به کارگیری است. کرده استفاده واسطه طریق از یا و
 به مرجان کاشی شرکت شناساندن و برند گسترش از: عبارتند دالیل این از برخی که باشدمی زیادی

 سایر بکارگیری و المللبین هایفعالیت توسعه برای المللیبین تجربه کسب خارجی، کشورهای
 دسترسی عدم به دلیل شرکت و کشور داخل به ارز کردن وارد و ارز کسب سازی،المللیبین هایاستراتژی

 یافتن ضرورت و کشور داخل در آن نرفتن فروش به و سرامیک و کاشی تولید مازاد وجود دولتی، ارز به
 مرجان کاشی شرکت که است ذکر به الزم دیگر. کشورهای به آن صادرات طریق از مناسب هدف بازار

 ارمنستان، ازبکستان، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، استرالیا، مقدونیه، سوئیس، کشورهای به حاضر حال در
 صادراتی فعال نماینده 10 دارای و دهدمی انجام صادرات میانه آسیای کشورهای سایر و بحرین عراق،

 تالش باید مرجان، کاشی شرکت اصلی گیرندگانتصمیم نظر طبق .باشدمی خارجی مختلف کشورهای در

                                                                                                                             
1. Joint Venture 2. Serra Cuarenta 
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 آفریقایی کشورهای برخی و افعانستان و پاکستان دوبی، و عربستان کشورهای به آینده سال 3 در که شود
 در سعی باید و داشته صادرات استرالیا کشور به گذشته در مرجان کاشی شرکت .شود انجام صادرات نیز

 نیز غیره و بلژیک آلمان، مانند: اروپایی کشورهای برخی همچنین .باشد داشته امر این مجدد انجام

 .باشند صادرات برای مناسبی بازار توانندمی

 موفقیت و اتخاذ بر تأثیری چه مرجان کاشی شرکت پویای هایقابلیت تحقیق: سوم سؤال ←

 دارند؟ مرجان کاشی شرکت سازیالمللیبین هایاستراتژی
 0جدول  در شده ارائه هایداده ابتدا در باشد،می حاضر تحقیق اصلی سؤال که سؤال، این به پاسخ در

 هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت ابعاد تأثیرات و شده تحلیل رادار منطق توسط
 هایپاسخ با حاصل نتایج و اندشده بندیطبقه تأثیربی و اثرگذار نسبتاً اثرگذار، دسته: سه در سازیالمللیبین

 در سؤال این به شود. پاسخ افزوده آن پایایی و اعتبار بر تا است شده داده تطبیق مصاحبه از آمده بدست
   .است شده ارائه تحقیق هایفرضیه آزمون قالب در و 2 جدول

 

 پژوهش نتایج اساس بر هافرضیه پذیرش عدم یا و پذیرش . بررسی4جدول 

 پذیرش/ رد فرضیه میانگین هافرضیه

H1 :پذیرش فرضیه 31/3 .است تأثیرگذار سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت 

H1aپذیرش فرضیه 21/3 .دارد زیادی نسبتاً تأثیر مستقیم صادرات استراتژی براتخاذ پویا های: قابلیت 

H1bپذیرش فرضیه 13/3 .دارد زیادی تأثیر غیرمستقیم صادرات استراتژی اتخاذ بر پویا های: قابلیت 

H1cرد فرضیه 03/2 .ندارد خارجی فروش استراتژی موفقیت و اتخاذ بر چندانی تاثیر پویا های: قابلیت 

H1dپذیرش فرضیه 13/0 .است تأثیرگذار بسیار اینترنت استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا های: قابلیت 

H1eپذیرش فرضیه 03/3 .دارد مؤثر لیسانس تحت تولید استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا های: قابلیت 

H1f :پذیرش فرضیه 21/3 .است مؤثر مشترک گذاریسرمایه استراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت 

H1gپذیرش فرضیه 21/3 .است تأثیرگذار نمایندگی امتیاز اعطای استراتژی اتخاذ بر پویا های: قابلیت 

H1hرد فرضیه 33/2 .ندارد کنسرسیوم استراتژی موفقیت و اتخاذ بر چندانی تأثیر پویا های: قابلیت 

H1iپذیرش فرضیه 01/3 .است مؤثر خارجی مستقیم گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر پویا های: قابلیت 

H2پذیرش فرضیه 30/3 .است مؤثر سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر هافرصت : شناسایی 

H2aپذیرش فرضیه 01/3 .است مؤثر مستقیم صادرات استراتژی موفقیت و اتخاذ بر هافرصت : شناسایی 

H2bرد فرضیه 21/2 .ندارد غیرمستقیم صادرات استراتژی اتخاذ بر زیادی تأثیر هافرصت : شناسایی 

H2cرد فرضیه 01/2 .ندارد خارجی فروش استراتژی اتخاذ بر چندانی تأثیر هافرصت : شناسایی 

H2d :پذیرش فرضیه 11/0 .دارد اینترنت استراتژی موفقیت و اتخاذ بر زیادی تأثیر هافرصت شناسایی 

eH2پذیرش فرضیه 11/0 .دارد لیسانس تحت تولید استراتژی اتخاذ بر زیادی تأثیر هافرصت : شناسایی 

H2fپذیرش فرضیه 61/3 .مؤثر است مشترک گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر هافرصت : شناسایی 

H2gپذیرش فرضیه 21/3 .است تأثیرگذار نمایندگی مجوز اعطای استراتژی اتخاذ بر هافرصت : شناسایی 

H2hرد فرضیه 61/2 .ندارد کنسرسیوم استراتژی موفقیت و اتخاذ بر چندانی تأثیر هافرصت : شناسایی 

H2iفرضیه پذیرش 01/3 .است مؤثر خارجی مستقیم گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر هافرصت : شناسایی 

H3پذیرش فرضیه 50/3 .است تأثیرگذار سازیالمللیبین هایاستراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 
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H3aپذیرش فرضیه 01/0 .دارد مستقیم صادرات استراتژی اتخاذ بر زیادی تأثیر هافرصت از برداری: بهره 

H3bپذیرش فرضیه 01/0 .است مؤثر بسیار غیرمستقیم صادرات استراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 

H3cپذیرش فرضیه 21/3 .است تأثیرگذار خارجی فروش استراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 

H3dپذیرش فرضیه 61/0 .دارد اینترنت استراتژی اتخاذ بر زیادی بسیار تأثیر هافرصت از برداری: بهره 

H3eپذیرش فرضیه 61/3 .است مؤثر لیسانس تحت تولید استراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 

H3fپذیرش فرضیه 11/3 .مؤثر است مشترک گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 

H3gپذیرش فرضیه 21/3 .است تأثیرگذار نمایندگی اعطای استراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 

H3hرد فرضیه 21/2 .ندارد کنسرسیوم استراتژی اتخاذ بر چندانی تأثیر هافرصت از برداری: بهره 

H3iپذیرش فرضیه 61/3 .است مؤثر مستقیم گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر هافرصت از برداری: بهره 

H4پذیرش فرضیه 25/3 .است مؤثر سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4aپذیرش فرضیه 61/3 .است مؤثر مستقیم صادرات استراتژی موفقیت و اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4bپذیرش فرضیه 61/3 .است مؤثر غیرمستقیم صادرات استراتژی اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4cرد فرضیه 61/2 .ندارد خارجی فروش استراتژی اتخاذ بر چندانی تأثیر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4dپذیرش فرضیه 21/3 .دارد اینترنت استراتژی موفقیت و اتخاذ بر زیادی تأثیر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4eپذیرش فرضیه 61/3 .مؤثر است لیسانس تحت تولید استراتژی موفقیت و اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4fپذیرش فرضیه 11/3 .است مؤثر مشترک گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4gپذیرش فرضیه 21/3 .است مؤثر نمایندگی اعطای استراتژی موفقیت و اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4hرد فرضیه 21/2 .ندارد استراتژی کنسرسیوم موفقیت و اتخاذ بر چندانی تأثیر رقابتی جایگاه : حفظ 

H4iپذیرش فرضیه 21/3 است. مؤثر خارجی مستقیم گذاریسرمایه استراتژی اتخاذ بر رقابتی جایگاه : حفظ 

 
 نسبتاً تأثیر میانگین با مجموع در پویا هایقابلیت مرجان، کاشی شرکت در شودمی مشاهده که طورهمان

 شرکت دهدمی نشان موضوع این و هستند دارا سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر زیادی

 سازی،المللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر پویا هایقابلیت تأثیر شناسایی برای مطالعه مورد

 به تحقیق مفهومی چارچوب آمده، بدست نتایج کلیه اساس بر اکنون .باشدمی مطلوبی و مناسب گزینه
    .است شده ارائه و تبیین زیر شکل
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های های پویا بر استراتژیچارچوب مفهومی پژوهش برای شناسایی تأثیر قابلیت. 4مودار ن

 سازی در شرکت کاشی مرجانالمللیبین
 

 پیشنهادات و گیرینتیجه

 حفظ زمینه در ایبرجسته پویای هایقابلیت دارای مرجان کاشی شرکت که دهدمی ها نشانیافته تحلیل
 که باشدمی محیطی تهدیدات و هافرصت شناسایی و محیطی هایفرصت از برداریبهره رقابتی، جایگاه

 با را خود المللیبین هایفعالیت سطح مرجان کاشی شرکت مدیران بپردازد. آنها ارتقاء و حفظ به باید
 ارزیابی موجود پتانسیل از کمتر خود، محصوالت باالی کیفیت و اولیه منابع پیشرفته، هایفناوری به توجه
 رشد، و داخلی بازارهای فشار و ریسک کاهش جهت پیش از بیش سازیالمللیبین به تالش و کرده

 رقابتی، جایگاه حفظ پویا، هایقابلیت ابعادِ بین در دارند و کشور داخل به ارز واردسازی و سودآوری
 باشد.می دارا مرجان کاشی شرکت سازیالمللیبین هایاستراتژی موفقیت و اتخاذ بر را تأثیر بیشترین

 مرجان کاشی شرکت موفقیت در را اهمیت بیشترین غیرمستقیم و مستقیم صادرات هایاستراتژی اتخاذ
 هایفرصت از برداریبهره و رقابتی جایگاه حفظ به آن ارتقاء برای باید که داشته آینده سال سه در

 3 تا مرجان کاشی شرکت موفقیت در اهمیت با سازیِالمللیبین هایاستراتژی سایر پرداخت. محیطی
 اعطای حق و المللیبین مشترک گذاریسرمایه لیسانس، تحت تولید اینترنت، از: عبارتند آینده سال

 از برداریبهره به عمدتاً اینترنت استراتژی موفقیت و اتخاذ برای باید مرجان کاشی شرکت .نمایندگی
 گذاریسرمایه و لیسانس تحت تولید هایاستراتژی موفقیت و به کارگیری برای و پرداخته هافرصت
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 و اتخاذ برای باید شرکت این همچنین .بپردازد محیطی هایفرصت شناسایی به المللیبین مشترک
 بطور را خود پویای هایقابلیت ابعاد تمامی نمایندگی، مجوز اعطای سازیالمللیبین استراتژی موفقیت
 استراتژی موفقیت و اتخاذ بر را تأثیر بیشترین پویا هایقابلیت ضمن، در .ببخشد بهبود یکسان

وند: شباشد. حال بر اساس نتایج حاصل، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه میمی دارا اینترنت سازیالمللیبین
 که چرا کند محدود خاصی کشورهای به را خود سازیالمللیبین برای نباید مرجان کاشی الف( شرکت

 باید و کرده وارد شرکت به سنگینی خسارات هدف کشورهای در ... و اقتصادی سیاسی، قانونی، تغییرات

 هایقابلیت و هامزیت با متناسب این شرکت بایدب(  .پذیرد صورت متعددی کشورهای در سازیالمللیبین
 روزافزون تغییرپذیری و پویایی به پاسخ برای و شده قائل بیشتری اهمیت سازیالمللیبین برای خود پویای

 متناسب باید پ( این شرکت دهد. ارتقاء و توسعه را المللی خودبین هایفعالیت رقابتی، ساختار و محیطی
به کار  را سازیالمللیبین هایاستراتژی از مختلفی انواع خود، خاص هایقابلیت و مختلف بازارهای با

 تواندمی ت( این شرکت ننماید. محدود قدیمی و خاص روشی به را خود المللیبین هایفعالیت و گیرد
 در فعال خارجی و داخلی هایشرکت با خود ضعف نقاط سازیخنثی همچنین و قوت نقاط تقویت جهت

 به باید مرجان کاشی نماید. ث( شرکت مشارکت مربوطه صنایع همچنین و سرامیک و کاشی صنعت
 بر محیطی همچنین و پویا( هایقابلیت و هاشایستگی )منابع، داخلی اثرگذار عوامل مهمترین شناسایی
 موفقیت و اثربخشی افزایش جهت در و پرداخته خود سازیالمللیبین هایاستراتژی به کارگیری و انتخاب
 .بخشد ارتقاء و بهبود را آنها المللیبین عملکرد
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