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چكیده
شرایط رکود پیچیده حاکم بر کشور باعث شده است بسیاری از بنگاههای اقتصادی با بحران مواجه شوند و هرچه مدت تداوم
رکود در کشور طوالنیتر میشود ،تجمع مشکالت و مسائل بنگاهها ،خروج آنها را از بحران سختتر و پرهزینهتر خواهد کرد .هدف از
پژوهش حاضر بررسی میزان کارآیی مدلهای  SWOTو  QFDدرزمینه ارزیابی و تدوین استراتژیهای کسب و کار در شرایط بحران
اقتصادی در شرکت صنایع بستهبندی ایران بوده است .پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی واز بعد نحوه گردآوری اطالعات،
توصیفی -تحلیلی از نوع مطالعه موردی است .در این تحقیق از مدل برنامه ریزی استراتژیک پیگلز و روجر استفاده شد .جامعه آماری
شامل کلیه مدیران است .منبع گردآوری اطالع ات به صورت مصاحبه و پرسشنامه بوده است .نتایج نشان داد سؤاالت  Sدارای ضریب
پایایی  ،0/259سؤاالت  Wدارای ضریب پایایی  ،0/788سؤاالت  Oدارای ضریب پایایی  0/277و سؤاالت  Tدارای ضریب پایایی
 0/778میباشد  .در همه ابعاد میزان پایایی باالتر از  0/8میباشد در بخش تحلیل دادهها روش  SWOTو روش  QFDمورد بررسی
قرار گرفت .همچنین از بین شاخصهای مربوط به استراتژیهای کسب و کار بهره گیری از پرسنل مجرب،امکان پدید آمدن تغییرات
مدیریتی و عدم ثبات مدیریت ،وجود بازار بزرگ برای محصوالت شرکت و عدم ثبات قوانین کشوری به ترتیب به عنوان مهمترین نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید محسوب میشوند.
واژههاي کلیدي :استراتژیهای کسب و کار  /بحران اقتصادی /روش  / SWOTروش .QFD

 مقاله حاضر با هدایت مستقیم و زیر نظر پروفسور فریدون رهنمای رودپشتی نگارش شده است.
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 -1مقدمه
یکی از نخستین گام هایی را که در اجرای استراژی برمی
دارند شناسایی عوامل سرنوشت ساز موفقیت است که شرکت
باید فعالیت های خودرا برآنها متمرکز نماید تا موفق شود.
تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصت ها و تهدیدها
یک روش منظم یا سیستماتیک است که بدان وسیله عواملی را
که در موفقیت شرکت سرنوشت ساز هستند شناسایی می کند.
نقاط قوت عبارت اند از مهارت ها و منابع (دارایی هایی) که
شرکت می تواند بیش از سایر شرکت ها از آنها استفاده نماید.
مهارت ها یا شایستگی هایی را که شرکت می تواند به شیوه ای
عالی از آنها استفاده نماید شایستگی های اصلی می نامند.
مفهوم شایستگی های اصلی از این نظر اهمیت دارد که شرکت
به حوزه هایی توجه می نماید که دارای مزیت عمده رقابتی
هستند .شایستگی های اصلی می توانند سنگ بنای استراتژی
کلی شرکت را تعیین کنند .برعکس ،نقاط ضعف نشان دهنده
نبود مهارت های مهم یا شایستگی ها(درمقایسه با وجود این
منابع درشرکت های رقیب)است(.بلوچر ،استات ،کاکینز ،و
چن )9007 ،0
مدتی است بحران مالی سراسر اقتصاد جهان را تحت تأثیر
قرار داده است و تمامی کشورها را ،مستقیم وغیرمستقیم ،درگیر
کرده است (حسن زاده و کیاوند .)0920 ،در حوزهی مطالعات و
مدیریت سرمایه گذاری ،شناخت مفاهیم و متغیرهایی که
سرمایه گذاران را در پیش بینی رفتار آتی قیمت سهام یاری
دهد و تدوین استراتژی های کسب و کار بر اساس آنها ،بسیار
حائز اهمیت است (فابوزی ،کوگین ،کولین و ریتچین .)0225 ،9
گاه استراتژی بنگاه و بهتبع آن استراتژیهای مالی و
سرمایهگذاری تحت تأثیر عوامل چندی قرار میگیرند که
مدیران بنگاههای اقتصادی را وا میدارد تا تحت سناریو های
جدیدی دست به برنامهریزی بزنند (نادری)0979،
بحرانهای مالی ،یکی از پدیدههای رایج در اقتصاد داخلی
و جهانی به شمار میآیند .بروز بحرانها ،هزینههای اقتصادی
زیادی را برای کشورها به دنبال دارد .دولتها در راستای
کاهش هزینههای اقتصادی بحرانهای مالی ،و نیز جلوگیری از
سرایت بحران و مقابله با آن ،با توجه به شرایط اقتصادی خود،
سیاستهایی به کار میگیرند .بحرانهای مالی گذشته ،تجارب
ارزندهای را در مقابله با بحرانها از طریق بهکارگیری
سیاست های مختلف اقتصادی ،برای کشورها به دنبال داشته
است .کسب آموزههایی از تجارب کشورها برای مقابله با بحران،
می تواند سهم اساسی در کاهش هزینه مقابله با بحرانها داشته
باشد .آنچه در نظر اول و گام نخست بهصورت وجود کاالی
«زیادی» در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش
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مجموعاً اقتصاد را درهم میریزد و فاجعهای پدید میآورد که
به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است .در بحران
بزرگی که در سالهای  0292–0299درگرفت ،حجم تولید در
جهان به  ٪۴۴رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و
بزرگترین کشورهای سرمایهداری ازنظر حجم تولید به سطح
 90یا  90سال پیش از بحران برگشتند .بررسی پیشینه
پژوهش نشان میدهد که تئوری مالی در سه دهه گذشته
تغییراتی بنیادینی کرده است .اکنون رشته مالی به عنوان یک
رشته توصیفی مطرح نیست بلکه در آن با استفاده از ابزارهای
پیچیده اقتصاد سنجی کاربردی و ریاضیات بر توسعه الگوهای
رسمی تاکید میشود .هم چنین به نظر میرسد که تئوری
مالی در پیوند با مدیریت استراتژیک ،کامل و معنادار خواهد
شد و نیاز به تعامالت بین رشته ای دارد ،زیرا استراتژی به
عنوان یک موضوع اصلی میتواند پیوند کارا و اثربخشی را بین
شایستگیهای بنگاه با فرصتها و تهدیدات ایجاد شده به
وسیله تغییرات محیطی فراهم کند .استراتژی بین اهداف
مناسب متعدد و اهداف مطلوب پیوند ایجاد میکند که به
وسیله بنگاه پی گیری میشود تا به اجرای گوناگون آنها
دسترسی پیدا کند و طرحها و سیاستهایی را تعیین میکند
تا راهنمایی برای عملیات روزانه بنگاه فراهم شود (اعرابی و
عابدی .)0920 ،بر اساس بحث سلسله مراتب استراتژیها،
تاکنون دانش پژوهان رشتههای مرتبط در کشورهای گوناگون
دیدگاههای مختلفی درباره تعریف استراتژی مالی داشتهاند.
بررسی دیدگاههای دانش پژوهان نشان میدهد که استراتژی
مالی شامل استراتژی سرمایه گذاری ،استراتژی تأمین وجوه،
استراتژی توزیع سود و استراتژی سرمایه در گردش میباشد و
هدف آرمانی استراتژی مالی که تحت پوشش اهداف استراتژیک
کلی تر قرار دارد ،حفظ و افزایش سودآوری بلند مدت بنگاه
اقتصادی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار است (اسالتر و
توماس  .)0228 ،9در این میان سرمایه گذاری عبارت است از
تخصیص سرمایه و منابع به طرحها ،محصوالت و واحدهای
وظیفه ای (کارکردی) سازمان (پیرس و رابینسون.۴ )022۴ ،
بودجه بندی سرمایه ای عالوه بر تصمیم تعهد به تأمین وجوه
برای سرمایه گذاری جدید ،شامل برگشت وجوه از داراییهایی
است که بهره وری کمی دارند یا سود آور نیستند (عابدی و
همکاران .)0972 ،هم چنین تاکید میشود که مخارج سرمایه
ای شامل همه مخارجی است که که انتظار میرود برای بنگاه
منافعی را در بیش از یک سال ایجاد کنند و این مخارج شامل
داراییهای ملموس و ناملموس هستند .مخارج بسیاری مانند
مخارج تحقیق و توسعه ،تبلغیات ،فناوری اطالعات یا آموزش
ضمن خدمت کارکنان که داراییهای نامشهود ارزشمندی ایجاد
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میکنند ،در تعریف سنتی در نظر گرفته نمیشوند (خورشید و
رنجبر .)0972،در همین خصوص عبدالمنافی بحاری و
همکاران  )9008(5در پژوهشی صنعت غذایی در کشور مالزی
با استفاده از استراتژی  08 ، SWOTعامل قوت 2 ،عامل ضعف،
 7عامل فرصت 2 ،عامل تهدید را شناسایی کردند ،در این
پژوهش بهره وری از پرسنل مجرب از فاکتورهای مربوط به
نقاط قوت و بحران اقتصادی جهان به عنوان نقاط ضعف ،رقابت
شدید و کاهش قیمتهای فروش و هزینه زیاد مواد خام به
عنوان تهدید ،رشد جمعیت جهان ،بازار آنالین و افزایش
هزینههای تولید در ایاالت متحده امریکا و اروپا به عنوان
فرصت محسوب میشده است.
با توجه به موارد مذکور پژوهش حاضر بر آن است تا بدون
پرداختن به چرایی بحران مالی و بر اساس روشهای علمی ،به
تدوین استراتژیهای کارآمد و مؤثر در مقوله تدوین استراتژی
های کسب و کار در زمان بحران اقتصادی بپردازد .این مهم نه
تنها دغدغه شرکت مورد مطالعه یعنی شرکت صنایع
بستهبندی ایران و یکی از اولویتهای واحد برنامه ریزی
استراتژیک شرکت مذکور بود ،بلکه میتواند مورد استفاده
تمامی بنگاههای اقتصادی کشور قرار گیرد .بنابراین پژوهش
حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که
استراتژیهای کسب و کار برای شرکت صنایع بسته بندی ایران
کدامند؟ به عبارتی پژوهشگر به دنبال شناسایی تهدید و
فرصتهای محیطی ،نقاط ضعف و قوت داخلی شرکت صنایع
بستهبندی ایران در زمان بحران اقتصادی میباشد؟ و در نهایت
اولویتبندی این استراتژیها بر مبنای وزن مطلق چگونه است؟
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
طبق مفاهیم حسابداری مدیریت استراتژیک ،دارایی های
مشهود و نامشهود از اصلی ترین عوامل کلیدی موفقیت به
شمار می روند .درتحلیل  SWOTودر بعد نقاط قوت ،شناسایی
و حداکثر بهره داری از دارایی های ارزش آفرین رمز موفقیت
می باشد .از طرف دیگر یکی از مسائلی که بنگاههای کسبوکار
در کشورمان با آن روبرو هستند ،شرایط بحران اقتصادی است
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن
اضافهتولید ،یعنی پرشدن بازار از کاالهایی که مشتری قدرت
پرداخت بهای آن ها را ندارد .وقتی در بازار مشتری نباشد و
کاالها فروش نرود طبعاً تولید کاالها نیز کاهشیافته و متوقف
میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانهها و بیکاری وسیع و
میلیونی کارگران پیش میآید که بهنوبه خویش فروش کاالها را
بازهم دشوارتر کرده و بر عمق بحران میافزاید .سیستم
اعتباری سرمایهداری از کار بازمیماند ،بدهکاران توان پرداخت

بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند .بهای سهام
شرکتها در بازار تنزل میکند ،و مؤسسات سرمایهداری یکی
پس از دیگری ورشکست میشوند (لین .)9005،8
پورابراهیمی و ابزری ( )0970پژوهشی با عنوان بررسی
استراتژیهای مختلف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به
انجام رساندند .با توجه به این که استراتژیهای مختلف سرمایه
گذاری در قالب دو روش مذکور ،نرخهای بازدهی متفاوتی را
ایجاد مینمایند ،لذا بررسی راههای ایجاد بازدهی بیشتر برای
سرمایه گذاران در چهارچوب ارزیابی این نوع استراتژیها میسر
میگردد .بر این اساس ،در این تحقیق سه فرضیه به شرح ذیل
تدوین گردیده است که عبارتاند از )0 :میانگین بازدهی ماهانه
روش فیلتر بیشتر از میانگین بازدهی ماهانه روش خرید
و نگهداری میباشد  )9ارجحیت انتخاب روش فیلتر بر روش
خرید و نگهداری در صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار
تهران ،یکسان نمیباشد  )9کاهش یا افزایش فیلتر انتخابی
با بازدهی آن رابطه معکوس دارد .نتایج قابل توجهی برای
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده که
به وضوح حاصل مقایسه بین دو نوع استراتژی فیلتر و خرید و
نگهداری را هم نشان میدهد.
اعرابی و عابدی ( )0920در مقاله ای به ارائه الگوی
ترکیبی برای هماهنگی بین استراتژیهای مالی و زیر
سیستمهای آن ،شامل استراتژی سرمایه گذاری ،استراتژی
تأمین مالی ،استراتژی تقسیم سود و استراتژی سرمایه در
گردش پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد شرکت در
زمانی که گونه استراتژی مالی شرکت میانه رو متمایل به خطر
پذیری است ،بیش تر از زمانی است که گونه استراتژی مالی
میانه رو متمایل به خطر گریزی است.
محمدپور و عالم تبریزی ( )9009در پژوهشی به تجزیه و
تحلیل  SWOTبا استفاده از  - QFDمورد فازی اصالح شده
(مطالعه موردی کارخانه پتروشیمی) پرداختند.پژوهش آنها
نشان داد که استراتژی یک برنامه جامع است که رویکردهای
اصلی سازمان را تعیین میکند و راههای مناسب را نشان
میدهد .تغییر محیط ،رقابت و نگرش مشتریان ایجاب میکند
که مدیران یک برنامه استراتژیک داشته باشند .در تحلیل
استراتژیک ،تجزیه و تحلیل  SWOTکه یک روش مفید است و
میتواند برای تحلیل نقاط قوت و ضعف درون سازمان استفاده
شود .اگر چه این روش بسیار عملی است اما برخی مشکالت
در استفاده از آن وجود دارد .به عنوان مثال ،هیچ ابزار برای
تعیین اهمیت عوامل وجود ندارد .در این مقاله وزن نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید مورد توجه قرار گرفته است و با استفاده
از تابع کیفیت فازی محاسبه گردید .نتایج نشان داد نیازهای
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مشتری برای برنامه ریزان استراتژیک در این رویکرد مهم است.
روابط بین نیازهای مشتری و روابط از طریق  QFDاز لحاظ
عددی محاسبه و دارای تأثیر بر عوامل داخلی و خارجی
سازمان میباشد.
 -3سؤالهاي پژوهش
سؤال اصلی
 میزان کارآیی مدلهای  SWOTو  QFDدرزمینهارزیابی و تدوین استراتژیهای کسب و کار در شرایط
بحران اقتصادی در شرکت صنایع بستهبندی ایران
چگونه است؟
سؤالهاي فرعی
-

تقاط تهدید شرکت صنایع بستهبندی ایران در زمان
بحران اقتصادی کدامند؟
نقاط فرصت شرکت صنایع بستهبندی ایران در زمان
بحران اقتصادی کدامند؟
نقاط ضعف داخلی شرکت صنایع بستهبندی ایران در
زمان بحران اقتصادی کدامند؟
نقاط قوت داخلی شرکت صنایع بستهبندی ایران در
زمان بحران اقتصادی کدامند؟
اولویتبندی این استراتژیها بر مبنای وزن مطلق
چگونه است؟

 -4مدل پژوهش
در این تحقیق از مدل برنامه ریزی استراتژیک پیگلز و
روجر  8استفاده شد که یکی از جامعترین مدلهای برنامه ریزی
بوده است (مکریدی  .)9000،7برای تحلیل استراتژیک ،بایستی
ابتدا تحلیل کاملی از محیط درونی و برونی سازمانها انجام
شود .تنظیم استراتژی ،فرایندی برای توسعه طرحهای بلند
مدت به منظور واکنش اثر بخش به تهدیدها و فرصتهای
محیطی در پرتو قوتها و ضعفهای سازمان است
(چریوشییل .)9000 ،2
عوامل درونی :این عوامل به دو دسته نقاط قوت و ضعف
تقسیم میشوند.
نقاط قوت :عبارتاند از منابع یا قابلیتهایی در درون
سازمان که به آن کمک مینماید تا در جهت قوانین حرکت
کند ،مأموریت محول شده را محقق کند و ارزش آفرینی نماید.
نقاط ضعف :عبارتاند از کمبودها و نارساییهایی است که
در منابع یا قابلیتهای درونی سازمان وجود دارد و آن را از

949

حرکت در جهت قوانین محول شده ،تحقق مأموریت و ارزش
آفرینی باز دارد (متقی و همکاران.)78 ،0920 ،
عوامل بیرونی :این عوامل به دو دسته نقاط فرصت و تهدید
تقسیم میشوند.
فرصتها :عبارتاند از عوامل خارجی و یا موقعیتهایی در
حال و آینده که سازمان میتواند با استفاده از آنها بهتر در
جهت قوانین حرکت کند ،ماموریتی محول شده را بهتر محقق
کند و ارزش آفرینی بیشتری بنماید.
تهدیدها :عبارتاند از عوامل خارجی و یا موقعیتهایی در
حال و آینده که تأثیر منفی بر سازمان میگذارد و حرکت
سازمان در جهت قوانین محول شده ،تحقق مأموریت و ارزش را
مشکل مینماید (صفری و کیایی.)08 :0978 ،
اجراي  SWOTدر شرکت صنایع بستهبندي ایران و
تعیین استراتژيها
 فهرستی از فرصتهای عمدهای که در محیط خارجی
سازمان وجود دارد ،تهیه شود.
 فهرستی از تهدیدهای عمده موجود در محیط خارجی
سازمان ،تهیه شود.
 فهرستی از نقاط قوت داخلی و عمده سازمان ،تهیه
شود.
 فهرستی از نقاط ضعف داخلی سازمان ،تهیه شود.
 جدولی با سه سطر و سه ستون تشکیل داده شود .در
سطر اول و در ستونهای دوم و سوم آن به ترتیب
نقاط قوت ) (Sو نقاط ضعف ) (Wسازمان نوشته شود.
در ستون اول و در سطرهای دوم و سوم ،به ترتیب
فرصتها ) (Oو تهدیدها ) (Tنوشته میشود.
 نقاط قوت داخلی و فرصتهای خارجی با هم مقایسه
شده و نتیجه در خانه مربوط به گروه استراتژیهای
 SOنوشته میشود.
 نقاط ضعف داخلی و فرصتهای خارجی با هم مقایسه
شده و نتیجه در خانه مربوط به گروه استراتژیهای
 WOنوشته میشود.
 نقاط قوت داخلی و تهدیدهای خارجی با هم مقایسه
شده و نتیجه در خانه مربوط به گروه استراتژیهای
 STنوشته میشود.
 نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی با هم مقایسه
شده و نتیجه در خانه مربوط به گروه استراتژیهای
 WTنوشته میشود.
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 مرحله پنجم وزنها :در قسمت زیرین خانه کیفیت باید

اجراي مدل گسترش عملكرد کیفیت
مدل گسترش عملکرد کیفیت نیز در پنج گام اصلی انجام شد.
مرحله اول :شناسایی استراتژیهای عملیاتی
مرحله دوم :سقف خانه کیفیت
مرحله سوم :درجه اهمیت
مرحله چهارم :ماتریس اثرات
مرحله پنجم :وزنها
پس از این مرحله استراتژیهایی که از وزن بیشتری
برخوردار باشند به عنوان ورودی مدل گسترش عملکرد کیفیت
در نظر گرفته میشوند و به استراتژیهای عملیاتی کسب و کار
مبتنی بر مصاحبههای عمیق با مدیران تبدیل میگردند .مدل
گسترش عملکرد کیفیت نیز در پنج گام اصلی انجام خواهد
شد.
 مرحله اول شناسایی استراتژيهاي عملیاتی :در این
مرحله با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه مورد
بررسی ،استراتژیها شناسایی میگردد که هر یک میتواند
در بهبود تعدادی از استراتژیهای کلی ورودی اثر گذار
باشند .این شاخصها به صورت عمودی در باالی خانه
کیفیت مشخص میشوند .اما سؤال بعدی این است که این
استراتژیها بر روی همدیگر اثر منفی نیز دارند یا خیر؟
 مرحله دوم سقف خانه کیفیت :در این مرحله باید به
دنبال این هدف باشیم که اثر گذاری استراتژیهای
مشخص شده بر روی همدیگر به چه صورت است .در
صورتی که دو یا چند شاخص بر روی هم اثر منفی دارند
باید یکی از آنها حذف گردد .الزم به ذکر است اثر گذاری
مثبت زیاد با عالمت (دایره مثبت) و اثر گذاری مثبت
متوسط با عالمت (مثبت) نشان داده شد.
 مرحله سوم درجه اهمیت :در این مرحله خبرگان به
اهمیت هر یک از شاخصهای ورودی عددی بین  0یعنی
خلی کم تا  8یعنی خیلی زیاد را اختصاص میدهند که
میانگین آنها در جدول نشان داده میشود .هم چنین
وضعیت شرکت و رقبا با استفاده از نظر خبرگان در هر یک
از شاخصها ،بر اساس همین طیف به دست آمده است.
 مرحله چهارم ماتریس اثرات :در ماتریس وسط خط
کیفیت ،باید میزان تأثیر هر یک از استراتژیهای طراحی
شده بر هر یک از ورودیها مشخص گردد .عدد  2به
معنای اثر گذاری زیاد ،عدد  9اثر گذاری متوسط و عدد 0
اثر گذاری ضعیف است .هم چنین خانههای خالی نیز
نشانگر بی اثر بودن میباشد.

میزان دست یابی به استراتژیها ،میزان هزینه آنها و نیز
وضعیت شرکت در تالشهای پیشین خود در دستیابی به
این استراتژیها مشخص گردد که این اعداد نیز بر اساس
طیف  8گزینه ای مشخص میشوند .هم چنین وزن نسبی
شاخصها بر اساس زیکمای ضرب ماتریس اثرات و اهمیت
ورودیها ،به دست آمد.
 -5روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی است و از نظر
گردآوری اطالعات توصیفی -تحلیلی از نوع مطالعه موردی
هست .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و
کارشناسان ارشد شرکت بستهبندی ایران میباشد .روش نمونه
گیری به صورت هدفمند میباشد .در این تحقیق دو منبع
گردآوری اطالعات استفاده گردید .در مرحله اول برای تحلیل
استراتژیک از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان شرکت صنایع
بستهبندی ایران استفاده میشود .در مرحله دوم نیز برای
تکمیل مدل گسترش عملکرد کیفیت و ارائه استراتژیهای
عملیاتی از مصاحبه عمیق با مدیران شرکت صنایع بستهبندی
ایران استفاده میگردد.
ابزار اندازه گیری مورد استفاده متناسب با موضوع و شیوه
پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته که در دو مرحله
توزیع شد و مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران و نهایتاً
اطالعات به دست آمده در جلسات بحث متمرکز  00بوده است.
در پرسشنامه اول از شرکت کنندگان خواسته خواهد شد تا
نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدات شرکت صنایع
بستهبندی ایران در زمان تحریم اقتصادی را مشخص نمایند و
در بخش دوم این پرسشنامه استراتژیهای کلی بر مبنای
بخش قبل پیشنه اد گردید و سپس این اطالعات دسته بندی
شد .پرسشنامه دوم نیز جهت استخراج تأیید روایی و پایایی
پرسشنامه اول و تشخیص اثر گذاری ابعاد استراتژیک در
سازمان طراحی گردید.
با توجه به شاخصهای نهایی ،پرسشنامههای پژوهش
تدوین و بین جامعه آماری که مدیران و کارشناسان ارشد
شرکت صنایع بستهبندی ایران میباشند توزیع گردید.
جهت بررسی روایی پرسشنامهها از روایی محتوا و «تحلیل
عاملی» استفاده گردید و برای پایایی از آزمون آلفای کرنباخ
استفاده شد .نتایج نشان داد سؤاالت  Sدارای ضریب پایایی
 ،0/259سؤاالت  Wدارای ضریب پایایی  ،0/788سؤاالت O
دارای ضریب پایایی  0/277و سؤاالت  Tدارای ضریب پایایی
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 0/778میباشد  .در همه ابعاد میزان پایایی باالتر از 0/8
میباشد که نتیجه بیانگر پایا بودن ابزار است.
با استفاده از دادههای گردآوریشده و مراحل برنامهریزی
استراتژیک با مدل ( )SWOTدادهها تحلیل شد .استراتژیهایی
که وزن بیشتری دارند بهعنوان ورودی مدل گسترش عملکرد
کیفیت در نظر شد و به استراتژیهای کسب و کار مبتنی بر
مصاحبههای عمیق با مدیران تبدیل گردید.

 -6نتایج پژوهش
تحلیل وضعیت استراتژیک شرکت صنایع بسته بندي
ایران
بعد از مصاحبه با خبرگان استراتژی مورد نیاز سازمان به
صورت زیر استخراج گردید.

جدول  -1مربوط به استخراج استراتژي مورد نیاز سازمان
نقاط قوت )(S

)0
)9
)9
)۴
)5
)8
)8
فرصتها )(O

)0
)9
)9
)۴
)5
)8

وجود بازار بزرگ برای محصوالت شرکت
تأکید مقام معظم رهبری و دولت محترم بر
تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید
وجود بازار بزرگ برای محصوالت شرکت
روند بهبود روابط ایران با سایر کشورها
وجود تکنولوژیهای جدید د صنعت بسته بندی
وجود مشتریان از اقشار مختلف جامعه

نقاط ضعف )(W

توانایی تبدیل ایدههای جدید به فعالیت )0
اقتصادی
وجود مدیران با انگیزه و صاحبنظر در هرم )9
)9
مدیریتی شرکت
)۴
بهره گیری از پرسنل مجرب
وجود امکان تأمین مالی برای اجرای پروژههای
قابل توجیه فنی و اقتصادی از طریق هلدینگ )5
وابستگی به هلدینگ سرمایه گذاری بهشهر
استفاده بهینه از منابع مالی و غیرمالی سازمان )8
آموزش مناسب کارکنان







استراتژيهاي SO
جذب سرمایه با روشهای نوین
افزایش توان مالی شرکت
افزایش بازده سرمایهگذاری
افزایش میزان فروش
افزایش معامالت با شرکتهای تابعه گروه
جلب رضایت سهامداران

تهدیدها
 )0وجود رقبای قدرتمند در صنعت
 )9عدم ثبات قوانین در کشور
 )9وجود رکود تورمی در کشور















شرکت صنایع بستهبندي ایران
برای بررسی روایی سؤاالت استخراج شده در جدول
استراتژی مورد نیاز سازمان از تحلیل عاملی اکتشافی بهره
گرفته شد .در آزمون تحلیل عاملی اکتشافی سواالتی که بار
عاملی آنها کمتر از  0/80بود حذف میگردد .در این پژوهش

استراتژيهاي WO
بازسازی و اصالح ساختار مالی شرکت
اصالح ساختار بازاریابی و فروش شرکت
ایجاد ساختار تحقیق و توسعه در شرکت
افزایش دانش کارکنان و مدیریت دانش
بازنگری در ساختار و مدیریت منابع
انسانی
افزایش رضایت و مشارکت کارکنان
افزایش رضایتمندی مشتریان

استراتژيهاي

ST

بازنگری و اصالح ساختار تولید
بهبود وضعیت تولید
حل و فصل پروندههای حقوقی و بدهی
شرکت
ایجاد ساختار حقوقی برای معامالت
تدوین برنامه استراتژیک شرکت

آزمون تحلیل عاملی جهت شناسایی استراتژي ()SWOT
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استراتژيهاي
)(T

امکان پدید آمدن تغییرات مدیریتی و عدم
ثبات مدیریت
داشتن سیستم ارتباط با مشتری مبتنی بر وب
عدم وجود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
عدم وجود سیستم حسبداری صنعتی و
حسابداری مدیریت
پایین بودن میانگین سطح تحصیالت منابع
انسانی
ساختار سازمانی قدیمی و گسترده شرکت



WT

استفاده از مکانیزمهای کنترل هزینه و
کاهش سربار شرکت

تعداد سؤاالت پرسشنامه  9۴سؤال بوده است که در تحلیل
اولیه همه  99سؤال دارای بار عاملی باالتر از  0/8بودند و 9
سؤال به دلیل اینکه بار عاملی آنها پایین تر از  0/8بود حذف
گردید.
نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان میدهد در فاکتور اول 8
سؤال قرار گرفت که شامل سؤاالت ()S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7
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میباشد که این سؤاالت مربوط به سنجش نقاط قوت است ،در
فاکتور دوم نیز  8سؤال قرار گرفت که شامل سؤاالت (W1-
 )W2-W3-W4-W5-W6میباشد که این سؤاالت مربوط به
سنجش نقاط ضعف است .در فاکتور سوم  8سؤال قرار گرفت

که شامل سؤاالت ( )O1-O2-O3-O4-O5-O6میباشد که این
سؤاالت مربوط به سنجش فرصتها است .در فاکتور چهارم 9
سؤال قرار گرفت که شامل سؤاالت ( )T1-T2-T3میباشد که
این سؤاالت مربوط به سنجش تهدید است.

جدول  -2مربوط به فاکتورهاي استخراج شده
فاکتورهاي استخراج شده
ناحیه )T(4

ناحیه )O(3

ناحیه )W(2

ناحیه )S(1
.779
.782
.789
.788
.709
.700
.709

.209
.720
.770
.788
.790
.850
.759
.7۴0
.805
.880
.8۴۴
.528

سواالت
S3
S2
S4
S7
S5
S6
S1
O1
O6
O3
O2
O5
O4
W3
W4
W5
W6
W2
W1

.728
.789
.70۴

T2
T3
T1

جدول  9مربوط به نقاط قوت در صنایع بسته بندی مواد
غذایی میباشد ،همانطور که مشاهده میشود در این فاکتور
سؤال سوم پرسشنامه یعنی"بهره گیری از پرسنل مجرب"
دارای باالترین بار عاملی است که رتبه اول را به خود اختصاص
داده است ،سؤال دوم یعنی"وجود مدیران با انگیزه و صاحبنظر
در هرم مدیریتی شرکت" دارای رتبه دوم و سؤال چهارم"وجود
امکان تأمین مالی برای اجرای پروژههای قابل توجیه فنی و
اقتصادی از طریق هلدینگ" دارای رتبه سوم است .سؤال
هفتم"آموزش مناسب کارکنان" دارای رتبه چهارم ،سؤال
پنجم"وابستگی به هلدینگ سرمایه گذاری بهشهر" دارای رتبه
پنجم و سؤال ششم" استفاده بهینه از منابع مالی و غیرمالی

سازمان" دارای رتبه ششم و سؤال اول" توانایی تبدیل ایدههای
جدید به فعالیت اقتصادی " دارای رتبه هفتم میباشد.
جدول  ۴مربوط به نقاط ضعف در صنایع بسته بندی مواد
غذایی میباشد ،همانطور که مشاهده میشود در این فاکتور
سؤال اول پرسشنامه یعنی"امکان پدید آمدن تغییرات مدیریتی
و عدم ثبات مدیریت" دارای باالترین بار عاملی است که رتبه
اول را به خود اختصاص داده است ،سؤال ششم یعنی"نداشتن
سیستم ارتباط با مشتری مبتنی بر وب " دارای رتبه دوم و
سؤال سوم"عدم وجود سیستم حسبداری صنعتی و حسابداری
مدیریت" دارای رتبه سوم است .سؤال دوم"عدم وجود سیستم
مدیریت ارتباط با مشتری" دارای رتبه پنجم ،سؤال پنجم"
ساختار سازمانی قدیمی و گسترده شرکت "دارای رتبه پنجم و
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سؤال چهارم" پایین بودن میانگین سطح تحصیالت منابع
انسانی" دارای رتبه ششم میباشد.
جدول  5مربوط به نقاط فرصت در صنایع بسته بندی
مواد غذایی میباشد ،همانطور که مشاهده میشود در این
فاکتور سؤال سوم پرسشنامه یعنی"وجود بازار بزرگ برای
محصوالت شرکت" دارای باالترین بار عاملی است که رتبه اول
را به خود اختصاص داده است ،سؤال چهارم یعنی" وند بهبود

روابط ایران با سایر کشورها" دارای رتبه دوم است .سؤال پنجم
"وجود تکنولوژیهای جدید در صنعت بسته بندی" دارای رتبه
سوم ،سؤال ششم" وجود مشتریان از اقشار مختلف جامعه"
دارای رتبه چهارم ،سؤال دوم "تأکید مقام معظم رهبری و
دولت محترم بر تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دارای
رتبه پنجم و سؤال اول" وجود فارغ التحصیالن دانشگاهی ممتاز
و آماده به کار" دارای رتبه ششم میباشد.

جدول  -3اولویت بندي نقاط قوت
بارهاي عاملی رتبه بندي

سؤاالت
9

بهره گیری از پرسنل مجرب

0/779

0

9

وجود مدیران با انگیزه و صاحبنظر در هرم مدیریتی شرکت

0/782

9

۴

وجود امکان تأمین مالی برای اجرای پروژههای قابل توجیه فنی و اقتصادی از طریق هلدینگ

0/789

9

8

آموزش مناسب کارکنان

0/788

۴

5

وابستگی به هلدینگ سرمایه گذاری بهشهر

0/709

5

8
0

استفاده بهینه از منابع مالی و غیرمالی سازمان
توانایی تبدیل ایدههای جدید به فعالیت اقتصادی

0/700
0/709

8
8

جدول  -4اولویت بندي نقاط ضعف
بارهاي عاملی رتبه بندي

سؤاالت
0

امکان پدید آمدن تغییرات مدیریتی و عدم ثبات مدیریت

0/209

0

8

نداشتن سیستم ارتباط با مشتری مبتنی بر وب

0/720

9

9
9

عدم وجود سیستم حسبداری صنعتی و حسابداری مدیریت
عدم وجود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

0/770
0/788

9
۴

5

ساختار سازمانی قدیمی و گسترده شرکت

0/790

5

۴

پایین بودن میانگین سطح تحصیالت منابع انسانی

0/850

8

جدول  -5اولویت بندي نقاط فرصتها
بارهاي عاملی رتبه بندي

سؤاالت
9
۴

وجود بازار بزرگ برای محصوالت شرکت
روند بهبود روابط ایران با سایر کشورها

0/759
0/7۴0

0
9

5

وجود تکنولوژیهای جدید در صنعت بسته بندی

0/805

9

8

وجود مشتریان از اقشار مختلف جامعه

0/880

۴

9

تأکید مقام معظم رهبری و دولت محترم بر تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید

0/8۴۴

5

0

وجود فارغ التحصیالن دانشگاهی ممتاز و آماده به کار

0/528

8

جدول  -6اولویت بندي نقاط تهدید
سؤاالت

942

بارهاي عاملی رتبه بندي

9

عدم ثبات قوانین در کشور

0/728

0

9

وجود رکود تورمی در کشور

0/789

9

0

وجود رقبای قدرتمند در صنعت

0/70۴

9
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طراحي تركیبي متدهاي  SWOTو  QFDدر تدوين استراتژيهاي كسب و كار در  / ...محمدرضا شمس محمد حامد خان محمدي حمید رضا كردلويي

مدیران خبره شرکت صنایع بسته بندی ایران و پس از حذف
راهکارهای مشترک ،در این مرحله ،تعداد  09استراتژی بهبود
مطابق با نمودار بعد استخراج گردید و اهمیت هریک از این
استراتژیها ،میزان اثرگذاری آنها بر شاخصهای بحرانی،
سختی دسترسی به هدف ،هزینه دستیابی به هدف و نیز وزن
مطلق هریک از شاخصها استخراج گردید .در پیشینه پژوهش
بیان شده است که در صورتیکه مدل  QFDبهبود کیفیت یک
محصول به کار گرفته شود ،باید دو مرحله یا به عبارتی دو خانه
کیفیت را طی نماید اما در زمان تحلیل استراتژیک با توجه به
طوالنی بودن تکمیل این مدل با استفاده از نظر خبرگان ،تنها
یک خانه کیفیت میتواند نتایج کافی را در اختیار محقق
بگذارد (سازور.)0972 ،

جدول  8مربوط به نقاط تهدید در صنایع بسته بندی مواد
غذایی میباشد ،همانطور که مشاهده میشود در این فاکتور
سؤال دوم پرسشنامه یعنی" عدم ثبات قوانین در کشور " دارای
باالترین بار عاملی است که رتبه اول را به خود اختصاص داده
است ،سؤال دوم یعنی" وجود رکود تورمی در کشور " دارای
رتبه دوم و سؤال سوم" وجود رقبای قدرتمند در صنعت "
دارای رتبه سوم است.
استخراج استراتژيهاي اصلی مبتنی بر مدلQFD

همانگونه که مشخص گردید ،ورودیهای مدل  QFDرا
همان ابعاد استراتژیک تشکیل میدهند که دارای تأثیرگذاری
معنادار در کسب و کار شرکت صنایع بسته بندی ایران در
زمان بحران اقتصادی میباشند  .با استفاده از نظر  2نفر از

جدول  -7خانه کیفیت تبدیل سه حوزه اصلی استراتژیک به استراتژيهاي بهبود عملیاتی

تحلیل وضعیت سایر شرکتهاي رقیب

تحلیل وضعیت صنایع بسته بندي

درجه اهمیت

تعیین تكلیف پروندههاي حقوقی و بدهی شرکت

افزایش معامالت با شرکتهاي تابعه گروه

افزایش رضایتمندي مشتریان

افزایش میزان فروش

اصالح ساختار فروش

حل و فصل پروندههاي بیمه و مالیات

افزایش توان مالی شرکت

جذب سرمایه با روشهاي نوین

افزایش بازده سرمایه گذاري

بازنگري و اصالح ساختار مالی

افزایش رضایت و مشارکت کارکنان

افزایش دانش کارکنان و مدیریت دانش

بازنگري در ساختار و مدیریت منابع انسانی

4 /8

3

¼

3

3

9

3

3

3

1

1

3

3

9

9

3

استراتژيهاي ناحیه اول

4/6

4/7

3/2

3

1

1

3

3

1

3

3

3

3

3

3

9

استراتژيهاي ناحیه دوم

4/4

2 /8

4/4

1

3

1

1

9

3

9

9

9

3

9

9

3

استراتژيهاي ناحیه سوم

2 /3

4/3

5/6

3

9

3

3

9

9

9

3

9

1

9

3

9

استراتژيهاي ناحیه چهارم

17 /3

1191
111

11

16

14

11

24

16

22

22

31

11

31

24

24

Σ

3/7

4/4

3/4

4

2 /8

3/7

4

4/2

2 /9

3/4

2

2/4

1 /8

درجه سختی رسیدن به هدف با امكانات

3/2

3/5

3

3/5

3/2

2 /6

4

4/1

3/2

2

2 /8

4/2

5/5

هزینه دستیابی به هدف

2 /2

2/5

3

2/5

2/4

2 /2

2 /1

2 /3

2

1 /6

2 /7

2 /2

1/7

وضعیت شرکت براي پیاده سازي استراتژي

2

2 /2

1/5

2 /3

2 /1

1 /6

1/7

1 /6

1 /3

1/7

2

2 /2

2 /3

وضعیت سایر شرکت ها براي پیاده سازي استراتژي

43

69

61

43

114

69

95

95

131

43

131

114

114

وزن مطلق

11 /9

3/95

11 /9

9/54

9/54

وزن نسبی

8/82 8/72 6/33 9/54 3/94 5/59 6/34 3/95
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 -6نتیجه گیري و بحث
پژوهش حاضر با هدف تدوین استراتژی های کسب و کار
در زمان بحران اقتصادی طراحی گردید.از منظر استراتژیک و
دربازار رقابتی ،وجود مزیت رقابتی پایدار شرط اساسی بقاء
سازمان ها می باشد .جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار،
ابزار استراتژیک و کارآمد ،تحلیل  SWOTاست .در این تحلیل،
نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و تبیین می گردند .از نگاه
نوین حسابداری ،دارایی های مشهود و نا مشهود از اصلی ترین
نقاط قوت سازمان به حساب می آیند .به عنوان مثال نیروی
انسانی خاص و ماهر ،وفاداری مشتریان ،فرهنگ سازمانی و
کارگروهی از جمله دارایی های نامشهودو ارزش آفرین سازمان
می باشند .از این رو تدوین استراتژی های کسب و کار براساس
مدل  SWOTمورد پژوهش قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحلیل استراتژی عملیاتی بر طبق جدول
( )8قابل مشاهده میباشد .همانگونه که در جدول ( )8مشاهده
میگردد ،پیش نیاز تعیین استراتژیهای عملیاتی ،تعیین
ورودیهای خانه کیفیت میباشد که براساس مراحل قبلی ،سه
حوزه استراتژیک به عنوان ورودی مدل شناسایی گردید.
مرحله اول شناسایی استراتژی های عملیاتی :در این
مرحله با استفاده از نظر  2نفر از خبرگان شرکت بسته بندی
ایران ،تعداد  09استراتژی عملیاتی به شرح زیر شناسایی
گردید که هریک میتواند در بهبود تعدادی از عوامل ورودی
اثرگذار باشند.
 بازنگری در ساختار و مدیریت منابع انسانی
 افزایش دانش کارکنان و مدیریت دانش
 افزایش رضایت و مشارکت کارکنان
 بازنگری و اصالح ساختار مالی
 افزایش بازده سرمایه گذاری
 جذب سرمایه با روشهای نوین
 افزایش توان مالی شرکت
 حل و فصل پروندههای بیمه و مالیات
 اصالح ساختار فروش
 افزایش میزان فروش
 افزایش رضایتمندی مشتریان
 افزایش معامالت با شرکتهای تابعه گروه
 تعیین تکلیف پروندههای حقوقی و بدهی شرکت
اما سؤال بعدی این است که این استراتژیهای بر روی همدیگر
اثر منفی نیز دارند یا خیر؟
مرحله دوم سقف خانه کیفیت :در این مرحله باید به
دنبال این هدف باشیم که اثرگذاری استراتژیهای  09گانه بر
942

روی همدیگر به چه صورت است .در صورتیکه دو یا چند
شاخص بر روی هم اثر منفی دارند باید یکی از آنها حذف
گردد .با استفاده از نظر خبرگان ،همانگونه که در شکل نیز
مشخص است ،هیچ اثر منفی دیده نمیشود .الزم به ذکر است
اثرگذاری مثبت زیاد با عالمت (دایره مثبت) و اثرگذاری مثبت
متوسط با عالمت (مثبت) نشان داده شده است.
مرحله سوم درجه اهمیت :در این مرحله خبرگان به
اهمیت هریک از عوامل  9گانه ،عددی بین  0یعنی خیلی کم
تا  8یعنی خیلی زیاد را اختصاص دادند که میانگین آنها در
جدول نشان داده شده است .همچنین وضعیت شرکت صنایع
بسته بندی ایران و سایر شرکتهای رقیب در هریک از
شاخصها مطابق نظر این نه نفر از خبرگان ،براساس همین
طیف بدست آمده است.
مرحله چهارم ماتریس اثرات :در ماتریس وسط خانه
کیفیت ،باید میزان تأثیر هریک از استراتژیهای  09گانه بر
هریک از عوامل  9گانه مشخص گردد .عدد  2بهم عنای
اثرگذاری زیاد ،عدد  9اثرگذاری متوسط و عدد  0اثرگذاری
ضعیف است .همچنین خانههای خالی نیز نشانگر بی اثر بودن
میباشد.
مرحله پنجم وزنها :در قسمت زیرین خانه کیفیت باید
میزان سختی دست یابی به استراتژیها ،میزان هزینه آنها و
نیز وضعیت شرکت صنایع بسته بندی ایران و سایر شرکتهای
رقیب در تالشهای پیشین خود در دستیابی به این
استراتژیها مشخص گردد که این اعداد نیز براساس طیف 8
گزینه ای مشخص شدهاند .همچنین وزن نسبی شاخصها
براساس زیکمای ضرب ماتریس اثرات و اهمیت ورودیها،
بدست آمده است.
نتایج تحلیل مدل  SWOTصنایع بسته بندی مواد
غذایی نشان داد در بین عوامل مربوط به نقاط قوت از دیدگاه
خبرگان"بهره گیری از پرسنل مجرب" دارای باالترین بار عاملی
است که رتبه اول را به خود اختصاص داده است"وجود مدیران
با انگیزه و صاحبنظر در هرم مدیریتی شرکت " دارای رتبه
دوم" وجود امکان تأمین مالی برای اجرای پروژههای قابل توجیه
فنی و اقتصادی از طریق هلدینگ" دارای رتبه سوم" آموزش
مناسب کارکنان "دارای رتبه چهارم"وابستگی به هلدینگ
سرمایه گذاری بهشهر" دارای رتبه پنجم " استفاده بهینه از
منابع مالی و غیرمالی سازمان " دارای رتبه ششم و "توانایی
تبدیل ایدههای جدید به فعالیت اقتصادی" دارای رتبه هفتم
میباشد.
در خصوص نقاط ضعف نشان داده شد" امکان پدید آمدن
تغییرات مدیریتی و عدم ثبات مدیریت" دارای باالترین بار
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عاملی است که رتبه اول را به خود اختصاص داده است"
نداشتن سیستم ارتباط با مشتری مبتنی بر وب" دارای رتبه
دوم"عدم وجود سیستم حسبداری صنعتی و حسابداری
مدیریت"دارای رتبه سوم"عدم وجود سیستم مدیریت ارتباط با
مشتری"دارای رتبه پنجم"ساختار سازمانی قدیمی و گسترده
شرکت" دارای رتبه پنجم" و پایین بودن میانگین سطح
تحصیالت منابع انسانی" دارای رتبه ششم میباشد.
شناسایی نقاط فرصت بیانگر آن است که "وجود بازار
بزرگ برای محصوالت شرکت" دارای باالترین بار عاملی است
که رتبه اول را به خود اختصاص داده است"روند بهبود روابط
ایران با سایر کشورها" دارای رتبه دوم" است .وجود
تکنولوژیهای جدید در صنعت بسته بندی" دارای رتبه سوم"،
وجود مشتریان از اقشار مختلف جامعه" دارای رتبه چهارم،
"تأکید مقام معظم رهبری و دولت محترم بر تحقق اقتصاد
مقاومتی و حمایت از تولید دارای رتبه پنجم" و وجود فارغ
التحصیالن دانشگاهی ممتاز و آماده به کار" دارای رتبه ششم
میباشد.
همچنین در شناسایی نقاط تهدید " ،عدم ثبات قوانین در
کشور" دارای باالترین بار عاملی است که رتبه اول را به خود
اختصاص داده است"وجود رکود تورمی در کشور" دارای رتبه
دوم"وجود رقبای قدرتمند در صنعت" دارای رتبه سوم بوده
است .از پژوهشهای همسو با پژوهش حاضر میتوان به
پژوهشی از عبدالمنافی بحاری و همکاران ( )9008اشاره داشت
در این پژوهش وجود بازار بزرگ برای محصوالت شرکت از
عمدهترین فرصت ها در این صنعت محسوب میشود و و بهره
وری از پرسنل مجرب از فاکتورهای مربوط به نقاط قوت و
بحران اقتصادی جهان به عنوان نقاط تهدید محسوب شده
است.
نتایج این تحقیق میتواند به عنوان الگویی جهت مطالعات
بعدی و بخصوص تدوین استراتژی برای توسعه بازار سرمایه در
زمان بحران اقتصادی باشد .به همین منظور پیشنهادهایی
مکمل و مرتبط با نتایج استخراج شده نشان می دهد که عدم
ثبات قوانین در کشور به عنوان بزرگترین تهدید برای این
شرکت محسوب میشود  .از آنجا که تعیین قوانین کشوری در
دست مدیران و کارگزاران شرکت نمیباشد پیشنهاد میشود
نوع قراردادهای که در شرکت بسته میشود به صورت نابسته
به دولت باشد که با تغییر قوانین شرکت دچار بحران نگردد .از

را گسترش دهد  .همچنین از بین نقاط مطرح شده به عنوان
نقاط قوت مباحث اقتصادی و مالی به عنوان مثال :استفاده
بهینه از منابع مالی و غیرمالی سازمان و توانایی تبدیل ایدههای
جدید به فعالیت اقتصادی ،دارای رتبه کمتری نسبت به سایر
نقاط قوت بوده است .در این خصوص توصیه میشود مدیران و
کارگزاران مالی دورههای آموزشی نظیر مدیریت اقتصادی در
دوران بحران مالی ببینند .همچنین به پژوهشگران آتی
پیشنهاد میشود مقایسه تطبیقی استراتژیهای کسب و کار
شرکتهای موفق جه انی و ارائه الگوی بومی برای شرکتهای
داخلی تدوین گردد..
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بین شاخصهای مربوط به فرصت ،وجود بازار بزرگ برای
محصوالت شرکت و روند بهبود روابط ایران با سایرکشورها اشاره
کرد که می توان به در این خصوص توصیه میشود شرکت
صنایع بسته بندی ایران با کشورهای همسایه روند ارتباط خود
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