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 Background and Theoretical Foundations: Familiarity with the strategies of entering global markets 

is one of the essential components of a firm success in achieving a more significant market share, which 
they use to overcome the uncertainty caused by the unknown environment, especially in critical 
situations. The primary purpose of this study is to identify the essential factors of success in selecting 
strategies to enter foreign markets and has been formulated based on the analysis of companies 
exporting the country's marine industry. 

Methodology: First, by studying the library of internationalization strategies of firms as well as the vital 

factors of success in choosing a plan in this field, and using mixed-method research (qualitative-
quantitative) in 30 companies exporting seafood through a multiple case study and tested with Theme 
analysis method, fuzzy Delphi technique, structural-interpretive modeling, and partial least squares 
technique have been analyzed and prioritized. Then, businesses are categorized in terms of facing the 
Covid-19 pandemic, and the critical success factors for the strategy selection process are examined. 

Findings: Based on the research findings, the strategies used by the exporter firms are: export, foreign 
direct investment, license, and strategic alliances. The results also show that the motivation of business 
managers, technological advancement level of readiness for internationalization, inter-firm relationships, 
and innovativeness are among the vital factors of success in choosing a strategy to enter the market. 

Conclusion: Opportunity-creator firms have innovative and global managers, and based on this, a new 
classification of firm managers and their approaches is presented. 
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مهم  یهامولفهاز  یکیهای ورود به بازارهای جهانی وهیی با شننیآشنننا مبانی نظری پژوهش: پیشییینه و 

از  ینان ناشننیه از آن جهت غلبه بر عدم اطمکاز بازارها اسننت  یشننتریبه سننهم ب یابیها در دسننتت بنگاهیموفق

 یدیلکبویژه در شننرایط بحرانی نق   یموفق تجار یهایریگمیتصننمو در  کنندیمط ناشننناخته اسننتفاده یمح

ی ورود هاشناسایی عوامل حیاتی موفقیت در زمینه انتخاب استراتژی . هدف اصلی پژوه  حاضر،کندیمفاء یا

 بندی گردیده است.های صادرکننده صنعت آبزیان کشور صورتبه بازارهای خارجی بوده و براساس مطالعه بنگاه

ها و همچنین عوامل حیاتی المللی شنندن بنگاهای راهبردهای بینابتدا با مطالعات کتابخانه سیی:اشینروش

ستفاده از روش تحقیق آمیخته )کیفیموفقیت در زمینه انتخاب راهبرد در این حوزه شناسایی و با  ی( در کم -ا

شر 30 صادرکننده محصوالت دریایی کشور از طریق مطالعه موردی چندگانه آزمون و با روش  یهاتکمورد از 

 وتکنیک حداقل مجذورات جزیی تحلیل تفسنننیری و  -، تکنیک دلفی فازی، مدلسنننازی سننناختاریلتمیتحل

بندی گردیده و های کسننو و کار از حیم مواجهه با پاندمی دسننتهبنگاهبندی گردیده اسننت. در ابتدا، اولویت

 سپس به بررسی عوامل حیاتی موفقیت پرداخته شده است.

و عبارتند ترتیکشور به صادرکنندههای های مورد استفاده بنگاههای تحقیق استراتژیبر مبنای یافته :هایافته

 دهد،های راهبردی. نتایج همچنین نشان میاز: صادرات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعطای امتیاز و ائتالف

مدیران  گاهانگیزه  مادگی برای بینهابن قاء تکنولوژیکی، سنننطم آ گاهی والمللی شنننندن، روابط بین، ارت  بن

 باشد.در زمینه انتخاب راهبرد جهت ورود به بازار می محوری از جمله عوامل حیاتی موفقیتنوآوری

ند و بر همین اسننناس نگر بودهسننناز دارای مدیران نوآور و جهانی جهانیهای فرصنننتبنگاه :گیرینتیجه ا

 ها و رویکردهای آنان ارائه شده است.بندی جدیدی از مدیران بنگاهطبقه
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 قدمهم

به  یابیشورها در دستکگر ینهادن به عرصه تجارت و رقابت با د یپا
در  نیادیمستلزم تحوالت بن ین المللیب یاز بازارها یشتریسهم ب
ز صادرات موتور ین منظر نیا از است. یاقتصاد یت بنگاههایریمد
 یلن الملیورود آنها به عرصه رقابت ب یبرا یاقتصاد یهاه بنگاهکمحر
عامل  دو .شودیمت در آنها محسوب یریجه بهبود و ارتقاء مدیو در نت
جهانی  یبازارهاارکان اساسی توفیق در  هابنگاه یهایاستراتژدولت و 
ت یه در موقعک ابدییمن بازارها ارتقاء یی درایشورهاکگاه یجا .[1] است
 .[2] از فرصتها قرار دارند یریو بهره گ دهایتهدمقابله با  یبرا یبهتر
 1ورود یهایاستراتژزبان از یم یشورهاکجهت ورود در بازار  هاشرکت
 ی، اعطا2از: صادرات توانیمه از آن جمله ک کنندیماستفاده  یمختلف
 ی، پروژها6ید قرار دادی، تول5یتیری، قرار داد مد4نگیزی، فرانچا3ازیامت
ه شامل ک 8میمستق یخارج یه گذاری، سرما7د در دستیلک ییاجرا

 10املکت کیواحد بامال یک سیتأسب:  9کمشتر یه گذاریالف: سرما
، 19 دیکوواز طرفی پاندمی  .[3] نام برد 11یکاستراتژ یهامانیپو 

قرار داده و تحوالت شگرفی  ریتأثهای کسو و کار را تحت همه جنبه
های مختلف تولید، بازاریابی، منابع انسانی و ... را باعم شده در حوزه
تعدیل نیروی انسانی، استفاده بیشتر از اینترنت و بازاریابی  .[6-4] است

ولید از های تدیجیتال، کاه  ظرفیت تولید، تعطیلی و تغییر ظرفیت
ها در بررسی رفتار بنگاه .[10-7] اثرات بارز این پاندمی بوده است

، نحوه برخورد با شرایط و همچنین رویکرد 19شرایط پاندمی کووید 
آنها از حیم انتخاب راهبرد یا تاکتیک مختص شرایط بحرانی، از 

های پژوهشی این حوزه است که نیاز به بررسی و تحقیق دارد. شکاف
ی ان مالهای سابق نظیر بحرتجارب مربوط به بحران از طرفی براساس
های دارای مدیران های پژوهشی حاکی از موفقیت بنگاهغرب، یافته

محوری یکی از  ینوآوربه عبارت بهتر،  .[13-11] نوآور بوده است
 .[16-14] رانی عنوان شده استهای موفقیت در شرایط بحکلیدواژه

 اب گذشته سالیان طی ایران، آبزیان صنعت در صادرکننده هایبنگاه
 صادرات مشکالت و غرب هایتحریم. اندبوده روبرو متعددی هایچال 
 یمال تأمین به مربوط مشکالت ارزی، نوسانات پول، انتقال و نقل و

 هایچال  از بخشی تنها پاگیر، و دست مقررات و قوانین و صادراتی
 ،19 دیکوو پاندمی کنار در فوق هایچال . [18, 17] است مذکور
 هایبنگاه صادراتی عملکرد در نوسان باعم گذشته سال یک طی

 است صدد در حاضر پژوه . است شده صنعت این در صادرکننده
 راتیصاد عملکرد روند و پاندمی شرایط در هابنگاه رفتار تحلیل ضمن
 به ورود یهایاستراتژ انواع یبررس به گذشته، هایسال طی آنها

 راهبردی بندیاولویت نحوه بویژه و پرداخته صنعت در خارجی بازارهای

                                                           
1 Entry strategies 
2 Exporting 
3 License 
4 Franchising 
5 Management Contracting 
6 Contract Manufacturing 

 جینتا. کند تحلیل و تجزیه و بررسی را 19 کووید پاندمی شرایط در
 برای رییگتصمیم در رانییا هایبنگاه رانیمد به تواندمی پژوه  نیا

 هایبنگاه گذارانسیاست هایریزیبرنامه خارجی، بازارهای به ورود
 فتارر شناسیآسیو همچنین و هابنگاه بهتر حضور برای کننده صادر

 .باشد مفید بحرانی شرایط در آنها راهبردی

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش

سال در  [19] نیلئوسترن و ولچ بارتوسط نیاول یسازیالمللنیب واژه
  یافزا ندیفرا یسازیالمللنیب. است گرفته قرار استفاده مورد 1988
 ، شاملوکارکسو یاستراتژ. است یالمللنیب یبازارها در یریدرگ

 -بازار هایاستراتژی اتی،یوعمل یسازمان تیریمد هاییاستراتژ
 .[21, 20] باشدیم تنوع یهایاستراتژ و محصول

 شدن المللینیرفتارب مورد در گذشته هایپژوه  از تعدادی جینتا
 قیطر از خارجی بازار سهم  یافزا برای تالش به ها، منجربنگاه
 مدل .[24-22] گرددمی بر شدن المللینیب طرق گرید و صادرات
 لیالملنیب هایاستراتژی سمت به ییهابنگاه دهد،می نشان تکاملی
 باشند برخوردار یبازارداخل در مناسبی تیوضع از که روندمی شدن
 تعداد توسط مبحم نیا از تیحما و مستمر یطرفدار رغمیعل .[25]
-28] اندپرداخته آن از انتقاد به . برخی[27, 26] محققان از یادیز
 هجمل از که اندنموده ارائه دالیلی شدن المللیبین از انتقاد در [31
 عمل و یتئور نیب تطابق فقدان و فیضع یکتئور یهامدل به توانمی
 .[32, 26] نمود اشاره

 رب غلبه به لیتما علت به کند،می عنوان قییتحق در( 1994) لویوک
 هایشرکت که است آمده دیپد طییشرا طییمح نانیاطم عدم
 ،(2004) انگی و کیکر بل، مدل جینتا .[33] شوند جادیا محوردان 
 و الگوها سنتی هایبنگاه و محوردان  هایبنگاه دهد،می نشان
 هابنگاه یهایژاسترات .[25] دارند متفاوتی شدن المللینیب ندهاییفرا
 .نمود انیب 1 لکش بصورت توانیم را یخارج یبازارها به ورود یبرا

 راهبردهای از وکار کسو هایبنگاه ،1شکل  هایاستراتژی بر عالوه
 ازیبرندس به توانمی آنها جمله از کنند،نیز استفاده می دیگری جدید
اره اشارزش  آفرینیهم و مشترک توسعه مشترک، بازاریابی مشترک،

 برای .[34, 13] اندکرده استفاده آنها از تناسو به هاکرد که بنگاه
 طیمح نیا در رقابت و جهانی عرصه به شدن وارد امروز اییدن هابنگاه
 رانیمد. است وابسته رانیمد هایشهیاند به ادییز حد تا متالطم
 دکننمی عمل بهتر و بوده فعالتر نهیزم نیا در محوردان  هایشرکت
[35-38]. 

7 Turnkey Operation 
8 foreign Direct Investments 
9 Joint venture 
10 Wholly-owned subsidiareis 
11 Strategic Alliances 
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 خارجی یبازارهاورود به  یهایاستراتژ :1شکل 

Fig. 1: Foreign market entry strategies 

 شناسیروش

ی است که دربرگیرنده یقت راهبردیق، در حقیروش تحق
 یآورجمع یز چگونگیق و نیطرح تحق یفلسف یهافرض یپ

کرد چندجانبه نسبت یق، به دلیل اتخاذ روین تحقیهاست. در اداده
 یرویدان  بنیان، پ یهابنگاهبه شناسایی و تحلیل دالیل موفقیت 

، برای بررسی وضعیت مدل و یطرف ر بود. ازیناگز یفیم کیاز پارادا
 خته استفادهیکرد آمیبود، لذا از رو یکمّ یهانیاز به روش روایی آن

شد. به عبارت بهتر برای حل مسئله تحقیق یعنی تحلیل سطم 
 ها، از روش تحقیق آمیخته استفاده شد.عوامل حیاتی موفقیت بنگاه

 دی و ظرفیتدر مرحله اول برای دستیابی به شناخت از سطم توانمن
ز های آن اها از روش مطالعه موردی چندگانه و برای تحلیل یافتهبنگاه
ا های اولیه تحقیق باستفاده شده است. در مرحله بعد یافته لتمیتحل

سه تکنیک کمی آزمون شده است. در شکل زیر، روش انجام تحقیق و 
 مراحل مختلف تحقیق آمیخته، ارائه شده است.

ر دولتی یننده غکصادر  یهاتکه شریپژوه  کلجامعه آماری این 
 1399و ش  ماهه اول سال  1398رانی هستند که در سال یا

اند. با توجه به خارجی صادر نموده یکشورهادریایی را به  محصوالت
صادر کننده محصوالت دریایی به عنوان  یهاتکجامعه آماری، شر

ور های مذکشرکتری از یگل انتخاب شدند. نمونهیه و تحلیسطم تجز

ه نده جامعینان حاصل شود، نمونه نمایای انجام گرفت که اطمبه گونه
 است.

نمونه آماری پژوه  از بین جامعه آماری انتخاب شده و در بخ  
 30گیری هدفمند استفاده شد و تعداد کیفی پژوه  از روش نمونه

 ینوع ینظر یریگ دند. نمونهیگرد انتخاب شرکت صادرکننده،
 ای هینظر شفک ای خلق در پژوهشگر را هک است هدفمند یریگنمونه
شده  ن اثباتیوکت حال در هینظر با هاآن ینظر ارتباط هک یمیمفاه
 .کندیم یاری است،

 افراد، از لزوما  نه  ،شودیم یریگ نمونه دادهایرو از ینظر یریگ نمونه در

 است، دادهایاوش روک هدف با میرویم افراد سراغ به اگر

استراتژیهای ورود به بازارهای 
خارجی 

تولید در داخل کشور

صادرات

تولید در خارج از کشور

قرار داد مدیریت اعطای امتیاز

پروژه های اجرایی کلید در 
دست

تولید قرار دادی

پیمان های استراتژیک سرمایه گذاری مستقیم خارجی
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 روش انجام تحقیق :2شکل 

Fig. 2: Research method 

شانگرک ییدادهایرو س مورد دهیپد با مرتبط گوناگون یهاتم ه ن  یبرر

هستند. در بخ  کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران  پژوه 

شد. همچنین در بخ  کمی تعداد  30 صادرکننده انجام   124بنگاه 

از مدیران و اسنناتید دانشننگاهی بعنوان نمونه آماری مورد بررسننی  نفر

 قرار گرفت.

 و نتایج هاافتهی

های پژوه ، گردآوری و تجزیه و تحلیل داده روشدر این بخ ، 
گردد. همانگونه که گفته شد تحقیق با متدولوژی چندگانه تشریم می

نحوی که در بخ  کیفی تحقیق با استفاده از اجرایی شده است به
های صادرکننده ایرانی مورد مطالعه قرار روش مطالعه موردی بنگاه

 گرفته است.

 لتمیتحلهای تحقیق در بخ  کیفی از بر این اساس برای تحلیل داده
برداری شده است و در بخ  کمی نیز از سه تکنیک شامل؛ تکنیک بهره

دلفی فازی، روش ساختاری تفسیری و حداقل مربعات جزیی استفاده 
 شده است.

های دلیل استفاده از سه تکنیک مذکور آن است که برای غربالگری تم
یی شده در بخ  کیفی، یک تکنیک مناسو معرفی شده روش شناسا

بندی دلفی فازی است. از طرفی در مرحله بعد تحقیق برای تعیین سطم
بنگاه یریرپذیتأثها و همچنین تاثیرگذاری و عملکرد و توانمندی بنگاه

 -ها در شرایط بحرانی، به یک روش نیاز است که تکنیک ساختاری
دهد و نهایتا  با توجه به اینکه با وبی انجام میتفسیری این کار را به خ

بازه زمانی  در 19سه گروه بنگاه از نظر عملکرد در برابر پاندمی کووید 
ایم، به یک روش برای تأیید روابط بین مورد بررسی، روبرو بوده

های معرفی شده یا به عبارتی تأیید نهایی نحوه سطم و شاخص
ها و روابط ارائه شده شی به شاخصها و اعتباربخبندی شرکتدسته

)روایی و پایایی( نیاز است که روش حداقل مربعات جزیی این کار را 
انجام داده است. بنابراین متدولوژی چندگانه استفاده شده در پژوه  

 برد.حاضر، اعتبار مدل نهایی ارائه شده پژوه  را باال می

کیفی و با مطالعه گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحقیق 
های های تحلیل دادهموردی چندگانه انجام شده است. یکی از روش

امین یا همان تحلیل مض لتمیتحلکیفی یا تحلیل محتوای کیفی، روش 
 هست.
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ود درون ها( موج)تِم یالگوهاروشی برای تعیین، تحلیل و بیان  لتمیتحل
اندهی و در قالو ها را سازمها است. این روش در حداقل خود دادهداده

های از این فراتر رفته و جنبه تواندیمکند. اما جزئیات توصیف می
 مختلف موضوع پژوه  را تفسیر کند.

ت. انجام شده اس لتمیتحلهای کیفی در این مطالعه با روش تحلیل داده
های اولیه از تکنیک دلفی فازی استفاده خواهد برای غربالگری شاخص

سازی دیدگاه خبرگان از طیف هفت درجه مطابق جدول شد. برای فازی
 استفاده شده است. 2

در گام بعدی باید میانگین فازی نمرات افراد محسابه شود. در واقع این 

ند که توسط پژوهشگران هایی تجربی هستهای تجمیع، روشروش
اند. برای نمونه یک روش مرسوم برای تجمیع مختلف ارائه شده

 uو بیشینه  mو میانگین  1ای از اعداد فازی مثلثی را کمینه مجموعه
اند. در این مطالعه ما از روش میانگین فازی استفاده در نظر گرفته

اسبه خواهد عدد فازی مثلثی بصورت زیر مح nایم. میانگین فازی کرده
 شد:

1F̃رابطه 
AVE = (L, M, U) =

∑
li
k

n
,

∑
mi

k

n
,

∑
uk

i

n 

f̃که در این رابطه عدد فازی مثلثی
i = (li

k, mi
k, ui

k
معادل فازی  (

انجام  ییزدایفازاست. در نهایت  ام i ام پیرامون معیار kدیدگاه خبره 
زدایی از روش مرکز سطم به صورت زیر استفاده خواهد شد. برای فازی

 شود:می

2DFijرابطه  =
[(

uij−lij)+(
mij−lij)]

3
+ lij 

شود. بنابراین مقدار در نظر گرفته می 7/0در این مطالعه آستانه تحمل 
مورد قبول است و هر شاخصی که  7/0فازی زدائی شده بزرگتر از 

الزم به ذکر است  .[40, 39] شودباشد تائید میداشته  7/0امتیاز باالی 
که مراحل استفاده از تکنیک فازی سازی برای پژوه  حاضر در شکل 

 زیر ترسیم شده است.

 

 یریگجهینت

تجزیه وتحلیل تواند برای تفسیری، می -روش مدلسازی ساختاری
اند، های چند متغیر که برای یک مساله تعریف شدهارتباط بین ویژگی

تواند برای تجزیه وتحلیل ارتباط بین استفاده شود روش مذکور می
اند، استفاده های چند متغیر که برای یک مساله تعریف شدهویژگی
تفسیری، یک متدولوژی برای -سازی ساختاری. مدل[42, 41] شود

بارتی باشد. به عایجاد و فهم روابط میان عناصر یک سیستم پیچیده می
ساختاری یک فرایند متعامل است که در آن  -دیگر مدلسازی تفسیری

بط با همدیگر در یک مدل از عناصر مختلف و مرت یامجموعه
کمک  ISMشوند. متدولوژی سیستماتیک جامع ساختاربندی می

زیادی به برقراری نظم در روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم 
تفسیری در تشخیص روابط درونی -سازی ساختارینماید. مدلمی

 ISMکند و یک تکنیک مناسو برای تجزیه و متغیرها کمک می
یت بندی و تحلیل تأثیر یک متغیر بر متغیرهای دیگر تواند به اولومی
تواند به اولویت بندی و تعیین سطم عناصر یک باشد. هم چنین میمی

سیستم اقدام کند که کمک بسیار شایانی به مدیران برای اجرای بهتر 
. در ابن مدل پس از شناسائی ابعاد و [43] کندمدل طراحی شده می

های شناسائی شده با های مطالعه روابط بین ابعاد و شاخصشاخص
 ها و عالئمشود. حالتتحلیل می« منجر به»استفاده از رابطه مفهومی 

 ده است.( آم3مورد استفاده دراین رابطه مفهومی در جدول )

 تفسیری ساختاری مدلسازی منطق که دراینست مهم بسیار نکته
(ISM) عمل هافراوانی در مد مبنای بر و ناپارامتریک برروش منطبق 
 مدل ورودی ماتریس تشکیل برای مطالعه این در .[44] کندمی

 یکی .است شده استفاده دیمتل تکنیک خروجی از تفسیری،-ساختاری
 زئیج مربعات حداقل تکنیک از استفاده به گرای  دالیل ترینعمده از
 محج همچنین و جامعه بودن نرمال فرض به تکنیک این که است این
 ادالتمع تکنیک انجام برای که است حالی در این. نیست متکی نمونه

 برای. است نیاز هاداده از انبوهی حجم به لیزرل افزارنرم و ساختاری
 Smart PLS افزار نرم از ،PLS یا جزئی مربعات حداقل مسائل حل

 .[45] شودمی استفاده

 هاگذاری شاخصطیف هفت درجه فازی برای ارزش :2جدول 
Table 2: Seven phase degrees for valuing indicators 

 اهمیتبی کامالً اهمیتبیخیلی  بی اهمیت متوسط بااهمیت خیلی بااهمیت بااهمیت کامالً

(0.9, 1, 1) (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.3, 0.5, 0.75) (0.1, 0.3, 0.5) (0, 0.1, 0.3) (0, 0, 0.1) 

 
 تفسیری-عالئم مورد استفاده در طراحی مدل ساختاری :3جدول 

Table 3: Signs used in designing a structural-interpretive model 
V A X O 
 عدم وجود رابطه رابطه دو سویه دارد ریتأث iبر  jمتغیر  دارد ریتأث jبر  iمتغیر 

 

 ساختاری بخ . است گرفته قرار بررسی مورد مدل برازش نهایت در
 متغیرهای و هاپرس  به گیری،اندازه هایمدل خالف بر مدل

 نمیا روابط و پنهان متغیرهای به تنها و ندارد کاری مدل پذیرمشاهده
 استفاده با ساختاری مدل برازش پژوه  این در. کندمی توجه هاآن
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 GOF آماره نهایت در و افزونگی ،(R2) تعیین ضریو معیارهای از
 قهطب بخ  در زیر تمهای پژوه  کیفی بخ  در .است شده استفاده
 حیاتی عوامل همچنین و پاندمی با مواجهه حیم از هابنگاه بندی
. شد شناسایی ،19 کووید پاندمی شرایط در راهبرد انتخاب در موفقیت
 شد انجام [46] کالرک و براون ایمرحله ش  مدل براساس لتمیتحل
 .است شده ارائه 4 جدول در آن نهایی هاییافته که

شناسایی شده به نظر خبرگان گذاشته شد و  یهاتم، لتمیتحلپس از 

برای این منظور از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید. برای راند نخست 

تکنیک دلفی، مدیران دارای تحصیالت کارشناسی به باال و اساتید 

دانشگاهی مرتبط با موضوع و صنعت، انتخاب و پرسشنامه مربوط به 

ه ، بین آنها توزیع گردید. دیدگالتمیتحلهای استخراجی از فرایند گویه

 نمای  داده شده است. 5کارشناس پیرامون هر شاخص در جدول  26

 

 
 .[91]مراحل اجرای روش دلفی فازی  :3شکل 

Fig. 3: Steps of Delphi phase method 

 

 19های کسو و کار با شرایط بپاندمی کووید بندی مواجهه بنگاههای طبقهشاخص تم لیتحل: 4جدول 
Table 4: Theme Analysis of Classification Indicators of Businesses' Exposure to Pandemic Conditions 19 

 مضامین فراگیر مضامین پایه ردیف

1 
 کاه  فعالیت 

 تعدیل نیرو 

 تعطیلی 

 های منفعلبنگاه

2 
 دورکاری 

 استفاده از اینترنت 

 بازاریابی دیجیتال 

 های فعالبنگاه

3 

 محصوالت جدید 

 خدمات جدید 

 نوآوری بیشتر 

  محوریدان 

 سازهای فرصتبنگاه
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 در زمینه انتخاب راهبرد در شرایط بحرانی هابنگاههای عوامل حیاتی موفقیت شاخص تم لیتحل :5جدول 
Table 5: Theme analysis of indicators of critical success factors of firms in choosing a strategy in critical situations 

 مضامین فراگیر مضامین پایه ردیف

1 

 سازی از دل بحرانفرصت 

 ها و رویکردهای نویناستفاده از روش 

 طراحی محصوالت و خدمات جدید 

 نیازسنجی مشتریان در شرایط ویروس 

 سریع درخصوص راهکارهای نوآورانهگیری تصمیم 

 نوآوری محوری مدیران ارشد

2 
 های بازاریابی دیجیتالتقویت زیرساخت 

  های بازاریابیدر برنامه 19ارائه محتواهای متناسو با شرایط ویروس کووید 

 تقویت ارتباطات مجازی و از راه دور با مشتریان 

 نگریآینده

3 
  با نیازهای بازارتغییر بخشی از خطوط تولید متناسو 

 طراحی محصوالت جدید مورد نیاز بازار در زمان کوتاه 

 تقویت سیستم دورکاری جهت جلوگیری از درگیر شدن پرسنل 

 انعطاف پذیری

4 
  19طراحی تیم تحقیق مختص کووید 

  جدید بازار یهاخواستهمتمرکز نمودن تیم تحقیق و توسعه بر بررسی نیازها و 

  ارتباط با مشتریان از راه دورتقویت سیستم مدیریت 

 های تحقیق و توسعهتیم

5 

 های بهداشتی در همه سطو ح شرکتطراحی و تدوین پروتکل 

 تغییر جلسات حضوری به آنالین 

 مدیریت مراجعات از بیرون و آنالین کردن آنها تا حد امکان 

 تنظیم سیستم دورکاری پرسنل از زمان شروع پاندمی 

 مدیریت بحران

6 

  بازاریابی دیجیتال شرکتظرفیت 

 مدیریت ارتباط با مشتریان از راه دور 

 تجربه انجام امور شرکت بصورت مجازی و آنالین 

 ای شرکتهای توسعهپرسنل توانمند و ادامه فعالیت 

 های پویاقابلیت

 

 های تحقیقفازی سازی دیدگاه پنل خبرگان برای هریک از شاخص :6جدول 
Table 6: Phase Expert panel view for each of the research indicators 

 26کارشناس  3کارشناس  2کارشناس  1کارشناس  سازیفازی

Q01 (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.9, 1, 1) (0.75, 0.9, 1) 
Q02 (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.75, 0.9, 1) (0.9, 1, 1) 
Q03 (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.75, 0.9, 1) (0.75, 0.9, 1) 
Q04 (0.1, 0.3, 0.5) (0.75, 0.9, 1) (0.9, 1, 1) (0.5, 0.75, 0.9) 
Q05 (0.5, 0.75, 0.9) (0.1, 0.3, 0.5) (0.5, 0.75, 0.9) (0.9, 1, 1) 
Q06 (0.75, 0.9, 1) (0.3, 0.5, 0.75) (0.9, 1, 1) (0.5, 0.75, 0.9) 
Q07 (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.9, 1, 1) (0.9, 1, 1) 
Q08 (0.75, 0.9, 1) (0.5, 0.75, 0.9) (0.75, 0.9, 1) (0.9, 1, 1) 
Q09 (0.5, 0.75, 0.9) (0.3, 0.5, 0.75) (0.5, 0.75, 0.9) (0, 0, 0.1) 
Q10 (0.75, 0.9, 1) (0.1, 0.3, 0.5) (0, 0.1, 0.3) (0.9, 1, 1) 
Q32 (0.1, 0.3, 0.5) (0.75, 0.9, 1) (0.9, 1, 1) (0.5, 0.75, 0.9) 

 

 nدر گام بعدی باید دیدگاه خبرگان تجمیع شود. برای تجمیع نظرات 
های مختلفی پیشنهاد شده است. در واقع این دهنده، روشپاسخ
هایی تجربی هستند که توسط پژوهشگران های تجمیع، روشروش

اند. برای نمونه یک روش مرسوم برای تجمیع شده ارائهمختلف 
و  mو میانگین هندسی  lای از اعداد فازی مثلثی را کمینه مجموعه
 اند.در نظر گرفته uبیشینه 

(1)  FAGR = (min{l}, ∏{m} , max{u}) 

(2) FAGR = (min{l}, {

∑ m

n } , max{u}) 

(3) FAVE = ({

∑ l

n } , {

∑ m

n } , {

∑ u

n }) 

 jهر عدد فازی مثلثی حاصل از تجمیع دیدگاه خبرگان برای شاخص 
 به صورت زیرنمای  داده شده است: ام

τj = (Lj, Mj, Uj) 

Lj = min(Xij)
 

Mj = √∏ Xij

n

i=1

n
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Uj = max(Xij)
 

 به فرد خبره اشاره دارد. به طوری که iاندیس 

 Xij مقدار ارزیابی خبره :i  ام از معیارj ام 

 Lj برای معیار  هایابیارز: حداقل مقدارj ام 

 Mj خبرگان از عملکرد معیار  یابیارز: میانگین هندسی مقدارj ام 

 Uj برای معیار  هایابیارز: حداکثر مقدارj ام 

 [40 ,47 ,48]. 

 معموال  ایم. در این مطالعه ما از روش میانگین فازی استفاده کرده
 ای را توسط یکتوان تجمیع میانگین اعداد فازی مثلثی و ذوزنقهمی

مقدار قطعی که بهترین میانگین مربوطه است، خالصه کرد. این 
های متعددی برای فازی زدایی زدایی گویند. روشعملیات را فازی
زدایی از روش ساده زیر استفاده شتر موارد برای فازیدر بی وجود دارد.

 شود:می

4xmرابطه 
1 =

L+M+U

3 

 [40 ,47 ,49]. 

های ساده برای فازی زدایی میانیگن اعداد فازی از روشیکی دیگر 
 مثلثی به صورت زیر است:

 5رابطه 
Fave = (L, M, U)

 

xm
1 =

L + M + U

3
; xm

2 =
L + 2M + U

4
; xm

3 =
L + 4M + U

6  

Crisp number =  Z ∗ =  max(xmax
1 , xmax

2 , xmax
3

)
 

xmaxمقادیر
i
 Mتفاوت چندانی باهم ندارند و همواره عددی نزدیک به  

از  mمیانگین حاصل از تجمیع مقادیر محتمل  Mهستند. منظور از 

اعداد فازی مثلثی مختلف است. با این وجود مقدار قطعی 
xmaxبزرگترین

i
. در این [50] شودمحاسبه شده در نظر گرفته می 
ه صورت زیر استفاده زدایی از روش مرکز سطم بمطالعه برای فازی

 شود:می

(6) 
DFij =

[(uij − lij) + (mij − lij)]

3
+ lij 

 

ها میانگین فازی و برونداد فازی زدایی شده مقادیر مربوط به شاخص
مورد قبول  7جدول آمده است. مقدار فازی زدایی شده بزرگتر از  در

 .[40] شودداشته باشد رد می 7است و هر شاخصی که امتیاز کمتر از 

. اند، حذف شده استکسو کرده 7تمامی مواردی که امتیازی کمتر از 
(، گانه 29های های پذیرفته شده )همه گویهپس از بررسی شاخص
های مذکور نیز با اصالح مربوط به گویه سؤاالتمجددا  در راند دوم 

انجام شده وارد گردید و در راند دوم مجددا  به نظر خبرگان گذاشته 
ها مورد پذیرش قرار گرفت. بنابراین شد. در این راند نیز همه گویه

 تیم راندهای دلفی را به پایان ببریم.توانسمی

. روش مدلسازی باشدیم ISMفاز بعدی در این تحقیق استفاده از 

 ارائه شد 1977در سال  Sage( توسط آقای ISMساختاری تفسیری )

. این روش به طبقه بندی عوامل و شناسایی روابط بین معیارها [41]

: باشدیم. مراحل انجام مدل ساختاری تفسیری به صورت زیر پردازدیم

؛ SSIM؛ توسعه ماتریس تعاملی ساختاری مؤثرتعیین شاخصهای 

تشکیل ماتریس دستیابی؛ تقسیم بندی ماتریس دستیابی به سطوح 

وابستگی و پی  برندگی. همه مراحل –مختلف؛ ترسیم نمودار قدرت 

ر سه سطم به شرح جدول زیر الذکر اجرایی گردید و نهایتا  دفوق

بندی گردید. در این بخ  سطوح تمایز و اشتراک دو دسته بنگاه، طبقه

بندی و با نظر خبرگان مورد تأیید قرار در قالو سه بخ  اصلی دسته

 گرفت.

 ها )راند نخست(گری شاخصنتایج حاصل از غربال :7جدول 
Table 7: Results of screening indicators (first round) 

 1راند نتیجه  مقدار قطعی میانگین فازی کران باال مقدار محتمل کران پایین هاشاخص

 پذیرش 0,778 (0.646,0.798,0.890) 0,890 0,798 0,646 1گویه 

 پذیرش 0,737 (0.604,0.754,0.854) 0,854 0,754 0,604 2گویه 

 پذیرش 0,741 (0.569,0.756,0.898) 0,898 0,756 0,569 3گویه 

 پذیرش 0,777 (0.623,0.796,0.913) 0,913 0,796 0,623 4گویه 

 پذیرش 0,813 (0.681,0.833,0.923) 0,923 0,833 0,681 5گویه 

 پذیرش 0,811 (0.660,0.825,0.923) 0,923 0,825 0,660 6گویه 

 پذیرش 0,803 (0.574,0.650,0.574) 0,849 0,650 0,574. 7گویه 

 پذیرش 0,709 (0.627,0.700,0.799) 0,799 0,700 0,627 8گویه 

 پذیرش 0,643 (0.584,0.610,0.736) 0,736 0,610 0,584 9گویه 

 پذیرش 0,871 (0.748,0.898,0.969) 0,969 0,898 0,748 10گویه 

 پذیرش 0,871 (0.748,0.898,0.969) 0,969 0,898 0,748 31گویه 
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 ها )راند سوم(گری شاخصنتایج حاصل از غربال :8جدول 
Table 8: Results of screening indicators (third round) 

 نتیجه اختالف 2نتیجه راند  1نتیجه راند  هاشاخص

 توافق 0,017 0,795 0,778 1گویه 

 توافق 0,069 0,806 0,738 2گویه 

 توافق 0,049 0,790 0,741 3گویه 

 توافق 0,076 0,853 0,777 4گویه 

 توافق 0,040 0,852 0,813 5گویه 

 توافق 0,005 0,808 0,803 6گویه 

 توافق 0,021 0,908 0,928 7گویه 

 توافق 0,000 0,890 0,890 8گویه 

 توافق 0,024 0,894 0,918 9گویه 

 توافق 0,085 0,817 0,731 10گویه 

 توافق 0,000 0,904 0,904 11گویه 

 توافق 0,017 0,849 0,866 12گویه 

 توافق 0,047 0,754 0,708 13گویه 

 توافق 0,024 0,894 0,918 14گویه 

 توافق 0,035 0,897 0,932 15گویه 

 توافق 0,017 0,830 0,847 16گویه 

 توافق 0,028 0,799 0,827 17گویه 

 توافق 0,021 0,875 0,896 18گویه 

 توافق 0,092 0,844 0,752 19گویه 

 توافق 0,017 0,915 0,932 20گویه 

 توافق 0,007 0,865 0,872 21گویه 

 توافق 0,073 0,821 0,894 22 هیگو

 توافق 0,015 0,896 0,911 23گویه 

 توافق 0,065 0,830 0,895 24گویه 

 توافق 0,018 0,808 0,790 25گویه 

 توافق 0,055 0,891 0,946 26گویه 

 توافق 0,000 0,925 0,925 27گویه 

 توافق 0,036 0,911 0,875 28گویه 

 توافق 0,035 0,816 0,781 29گویه 

 توافق 0,005 0,808 0,803 30گویه 

 توافق 0,021 0,908 0,928 31گویه 

 
 : سطم بندی عوامل شناسایی شده9 جدول

Table 9: Leveling of identified factors 

 گروه اول
وعه ممج

 دسترسی

مجموعه 

 مقدم

مجموعه 

 اشتراک
 سطح

 یک I1-F1-F1 I1-F1-F1 F1-F1-F1 منفعل یهابنگاه

 دو R1-R2-D1 I1-R2-C1 F2-R2-R2 فعال یهابنگاه

فرصت  یهابنگاه

 ساز
R1-C1-L1 L1-R1-F1 F2-R2-R2 سه 

 

الذکر، با نظر کارشناسان فاکتورهای شناسایی شده در سه سطم فوق
فعال و  یهابنگاهمنفعل،  یهابنگاهدر قالو سه گروه اصلی شامل؛ 

و نظر خبرگان گذاشته و  یرأبندی و به ساز دستههای فرصتبنگاه
منفعل هیچگونه وجه  یهابنگاهمورد تأیید قرار گرفت. براین اساس؛ 

های دیگر نداشته و عملکرد صادراتی آنها نیز در سطم وهاشتراکی با گر
گری محیط، انتظار پایان پاندمی و پایینی ارزیابی گردیده است. نظاره

های کلیدی این گروه کاه  فعالیت، رشد و عملکرد مهمترین ویژگی
 ساز درهای فرصتهای فعال و بنگاهاز نظر خبرگان بوده است. بنگاه

اتژی اشتراکات متعددی داشته و نقطه تفاوت آنها زمینه انتخاب استر
محوری بیشتر مدیران آنها ساز و نوآوریهای فرصتدر عملکرد بنگاه

استفاده  GOFبوده است. نهایتا  برای برازش کلی مدل پژوه  از معیار 
معادالت ساختاری  یهامدلگردید. این معیار مربوط به بخ  کلی 

پس از بررسی  تواندیم محقق معیار،است. بدین معنی که توسط این 
برازش بخ  اندازه گیری و بخ  ساختاری مدل کلی پژوه  خود 
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توسط تِنِن هاوس  GOF1برازش بخ  کلی را نیز کنترل نماید. معیار 
( ابداع گردید و طبق فرمول 2014( تنن هاوس و همکاران )2009)

 :[52, 51] گرددیمزیر محاسبه 

GOF = √Avg(Communalities) × R2

 

Communalities نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه وR2  نیز
د. باشمدل می یزادرون یهاسازهمقدار میانگین واریانس تبیین شده 

را به عنوان  36/0، 25/0، 1/0، سه مقدار [53] وتزِلس و همکاران
محاسبه  .اندنمودهمعرفی  GOFبرای  مقادیر ضعیف، متوسط و قوی

 :GOFمعیار 

Avg (
R2

) =0.369 

GOF = √0.713 × 0.369  = 0.513 

تمامی ضریو مسیرهای به دست آمده  شودیمهمان طور که مشاهده 

اند و همچنین آماره تی مرتبط با هر ضریو به دست آمده 5/0باالتر 

به دست آمده است. بنابراین تمامی روابط فرض  96/1مسیر بزرگتر از 

شده )استخراجی از نظرات خبرگان( بین سطوح مختلف عوامل اصلی 

گیرد. به عبارت سادههای آن در جدول مورد تائید قرار میو زیربخ 

های آن مورد بندی طراحی شده از عوامل اصلی و زیربخ تر، دسته

 تأیید قرار گرفته است.

 
 بررسی تحلیل مسیر مدل معادالت ساختاری :10جدول 

Table 10: Investigation of structural equation model path analysis 
ضریب  ریتأث

 مسیر
 tآماره 

 عوامل دسته اصلی

های بنگاه

 منفعل

 گرینظاره

 انتظار

 کاه 

588/0 

537/0 

569/0 

891/4 

698/4 

732/4 

 های فعالبنگاه
 تحقیق و توسعه

 مدیریت بحران

642/0 

679/0 

065/5 

078/5 

های بنگاه

 سازفرصت

 نوآوری

 پذیریانعطاف

 های پویاقابلیت

 نگریآینده

638/0 

623/0 

634/0 

569/0 

839/5 

729/5 

738/5 

732/4 

 

های پرسشنامه محاسبه برای گویه 2نکته مهم دیگر اینکه روایی همگرا
شده است. هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه 

ها دو شاخص مهم اعتبار گیریگیری شوند، همبستگی بین این اندازه
 سازد.را فراهم می

واحدی را ی هایی که خصیصهاگر همبستگی بین نمرات آزمون

اشد. بکند، باال باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا میگیری میاندازه

                                                           
1 Goodness Of Fitness 
2 Convergent Validity 

وجود این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید 
 سنجد یا نه، حیاتی است.سنجیده شود، می

 4و پایایی مرکو (AVE) 3برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج

(CR)  بوده  6/0محاسبه شده و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از

است. بنابراین پایایی تمامی متغیرها در یک سطم قابل قبول مورد 

تأیید قرار گرفته است. همچنین مقدار میانگین واریانس استخراج شده 

(AVE) را نشان  5/0های پرسشنامه عددی بزرگتر از برای کلیه گویه

براین روایی همگرا نیز در یک سطم متوسط به باال قرار میبنا دهد.می

 گیرد.
 روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق :11جدول 

Table 11: Convergent validity and reliability of research variables 
 AVE CR آلفای کرونباخ 

 816/0 670/0 819/0 نوآوری
 829/0 669/0 799/0 آینده نگری

 810/0 638/0 718/0 انعطاف پذیری
 796/0 682/0 735/0 تحقیق و توسعه
 728/0 619/0 722/0 مدیریت بحران

 756/0 571/0 715/0 های پویاقابلیت
 762/0 678/0 735/0 منفعل
 740/0 644/0 783/0 فعال
 720/0 638/0 719/0 سازفرصت

است، بنابراین سه  AVE( نیز بزرگتر از CR) عالوه، مقدار پایایی مرکوهب
های پرسشنامه، برآورده شده شرط الزم برای تأیید روایی و پایایی گویه

اند. به عبارت و پرسشنامه طراحی شده مورد تأیید آماری قرار گرفته
نامه به خوبی وضعیت مورد نظر بهتر سؤاالت طراحی شده در پرس 
های به آماره اند. ارقام مربوطپژوهشگر را مورد بررسی قرار داده

 الذکر در جدول زیر ارائه شده است.فوق

 گیرینتیجه

در پژوه  حاضر به بررسی فاکتورهای حیاتی موفقیت در انتخاب 
 19راهبرد برای ورود به بازارهای خارجی در شرایط پاندمی کووید 

صادر کننده ایرانی از طریق روش مطالعه  یهابنگاهپرداخته شد و 
های پزوه  در چند موردی چندگانه مورد آزمون واقع شدند. یافته

ا از هبندی بنگاهسطم قابل بحم و بررسی است. اوال  در بخ  دسته
های منفعل، ، سه طبقه شامل؛ بنگاه19حیم مواجهه با پاندمی کووید 

شناسایی و به تأیید خبرگان  ساز،های فرصتهای فعال و بنگاهبنگاه
 لینهای بیلی و برسهای پژوه  با نتایج پژوه رسید. از این نظر یافته

؛ السعید [55] همکاران اسکایا و؛ کوالچین[27] ؛ ماندال و خان[54]
های منفعل یا آسیو دیده و همچنین در دسته بنگاه [56] و همکاران
؛ [56] همکاران و ؛ السعید[14] همکاران و های گاالناکیسپژوه 

؛ [14] یس و همکاران؛ گاالناک[9]و ناروال  [57] قادریان و همکاران
 و آیدارا و همکاران [58] ؛ دسای و همکاران[57] دریان و همکارانقا
سازگار است. در سطم بعدی ش  فاکتور اصلی شامل؛ نوآوری  [59]

3 Average Variance Extracted (AVE) 
4 Composite Reliability (CR) 
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تحقیق و  یهامیتپذیری، محوری مدیران ارشد، آینده نگری، انعطاف
های پویا شناسایی شد. نوآوری محوری توسعه، مدیریت بحران، قابلیت

 مدیران ارشد یک زیرساخت اساسی برای موفقیت راهبرد بنگاه بوده
و این موضوع در شرایط بحرانی اثرات خود را در فرصت  [61, 60, 19]

سازی برای طراحی استراتژی نوین منطبق با شرایط ایجاد شده نشان 
آینده نگری از فاکتورهای حیاتی اثرگذار بر عملکرد  [63, 62] دهدمی

دمدت آن را در رفتارهایی مانند چابکی و اثرات بلن [48, 16] بنگاه بوده
توان مشاهده می [65, 57] و انعطاف راهبردی [64] راهبردی بنگاه

برای فرصت سازی از دل بحران کرد. براین اساس آینده نگری راهبردی 
های های موفقیت بنگاهپذیری یکی از کلیدواژهانعطاف رود.به شمار می

متعددی بر  یهاپژوه کوچک در دنیای کسو و کار امروز است و در 
. انعطاف پذیری در حوزه راهبرد [66, 22, 20] آن تاکید شده است

, 9] تواند به مدیران ارشد در پیشبرد اهداف نوآورانه کمک کردهمی
 ایجاد فرصتهای نوین برای بنگاه منجر شود.و درنتیجه به  [67-69

خواسته و نیازها شناسایی در مهم عامل یک توسعه و تحقیق هایتیم
 به تواندمی راهبردی عامل این و [70, 24] بوده بنگاه مشتریان های
 شرایط در حتی مشتریان برای بخ  لذت خدمات و محصوالت ارائه
 با ارتباط مدیریت برای جدیدی روشهای و[57] شود منجر بحرانی
 کمک بنگاهها به منظر دو از بحران مدیریت .[19] کند خلق مشتری
 باعم بحران مدیریت سیستم داشتن جهت یک از. کندیم راهبردی
 یسکر و شده بحرانی شرایط در کار و کسو بنگاه نابودی از جلوگیری

 بخشی سرعت به دیگر طرف از و [73-71] کندیم مدیریت را آن
 و [6] نماید کمک حوزه این در اثرگذار و نوین راهبردهای طراحی
 ویاپ یهاتیقابل. شود تسریع نیز بحران دل از فرصت خلق درنتیجه
 رویکردهای اتخاذ درجهت هابنگاه راهبردی پویایی هاینشانه از یکی
, 10] است کار و کسو دنیای در متحول شرایط با مواجهه در نوین
یم شایانی کمک بازار یهاچهین به بنگاه آمیز موفقیت ورود به و [74
 به ورود در همچنین تواندمی بنگاه پویای یهاتیقابل .[76, 75] کند
 کمک بنگاه مدیران به رقبا با همکاری راهبرد مانند چالشی یهاحوزه
. دکن تسهیل نیز را بحران دل از سازی فرصت نتیجه در و [77] نماید
 ردمو شرکتهای از گروه سه در شده شناسایی معیارهای بعدی بخ  در

 سه قالو در حوزه، خبرگان دییتأ از پس و شده بندیسطم بررسی
 در لمنفع هایبنگاه اساس براین. گرفت قرار تحلیل مورد اصلی دسته
 گرنظاره بیشتر داشته، تریپایین سطم صادراتی عملکرد پاندمی، برابر
 کاه  بر ،19 کووید پاندمی پایان انتظار در و بوده اتفاقات و محیط
 اندمودهن تمرکز تولید خطوط تعطیلی همچنین و نیرو تعدیل ها،فعالیت
[78-90]. 

 هایتیم از گیریبهره با فعال هایبنگاه یعنی دوم، گروه هایهبنگا
 ههمواج برای جدید هایتاکتیک به بحران مدیریت و توسعه و تحقیق

 یجیتالد بازاریابی وب، فضای از بیشتر استفاده با و آورده روی بحران با
 ملکردع و بوده فعالیت ادامه و مشتریان حفظ فکر به پرسنل دورکاری و

 .اندگذاشته برجای خود از نیز صادرات حوزه در باالیی به متوسط

 نگری،آینده نوآوری، از استفاده با سازفرصت شرکتهای یعنی سوم، گروه
 افتاده بحران دل از فرصت ایجاد فکر به پذیریانعطاف و پویا هایقابلیت
 محصوالت جدید شرایط در مشتریان نیازهای براساس اساس براین و
 صادراتی عملکرد و نموده اضافه خود فعالیت حوزه به جدیدی خدمات و
 .است بوده موضوع این موید آنها رشد روبه

 مدیریتی . کاربردهای1
 شرایط در ماندن منفعل بجای نوآور و خالق هایبنگاه ارشد مدیران
. کنندمی فرصت خلق خود بنگاه برای بحران دل از و بوده فعال بحرانی،
 در کلیدیهای راهبردی پذیریانعطاف و نگریآینده محوری،نوآوری
 دل از فرصت خلق راهبرد سازی پیاده درجهت ارشد مدیران دست
 شامل زیرساختی عوامل به بنگاه تجهیز بعالوه. بود خواهد بحران
 یآمادگ سطم ارتقاء باعم بحران، مدیریت و توسعه و تحقیق تیمهای
 در بعدی گام بنگاه آمادهسازی. شد خواهد بحران با مواجهه برای
 فرایند ننمود پایدار به آن نمودن چابک و بوده اساسی تغییر این تثبیت
 انیشای کمک ارزش خلق نوین فرایندهای سازی درونی و بنگاه توسعه
 مدیران متفاوت نگاه اینجا در بحم قابل و مهم نکته. کرد خواهد
 فرایند و بحران مدیریت موضوع به آماری نمونه گروه سه بنگاههای
 فوق گانهسه بندیطبقه هایآموزه با که بوده بحران دل از فرصت خلق
 بحران، مدیریت اول درجه در بنابراین. دارد همخوانی الذکر،
 زا گیریبهره سپس و بنگاه ارشد مدیران نگریآینده و محورینوآوری
 پذیری،انعطاف و پویا هایقابلیت توسعه، و تحقیق هایتیم
 .شد خواهد پذیرامکان بحرانی هر دل از سازیفرصت

 پژوهش های. محدودیت2
 برگزاری امکان کرونا، ویروس با مقابله ستادملی هایپروتکل دلیله ب

 عموضو این آنالین فضای در و نبوده برقرار مصاحبه حضوری جلسات
 تحقیق، نتایج بر منفی اثرات کاه  برای و است شده اجرایی

 هایپروتکل رعایت با هاشرکت تولید خطوط از میدانی بازدیدهای
 موفق هایبنگاه فرصت خلق فرایند نزدیک از و آمده عملهب بهداشتی

 .است گردیده مشاهده دیگر گروه با مقایسه در

 مشارکت نویسندگان

و نگارش کلی مقاله بر طراحی چارچوب کلی  ،پیشنهاد عنوان مقاله
آوری و کمک در بخ  جمعح و البازخوانی، اص و دومعهده نویسنده 

 همچنین کلیهتحلیل داده توسط نویسنده اول صورت گرفته است. 
ها نیز بهمقاله بود. تجزیه و تحلیل یافته اولمکاتبات بر عهده نویسنده 

ارکت بهطور کلی میزان مشصورت همکاری دو سویه انجام گرفت. به
صورت چهل درصد بر عهده نویسنده نخست و شصت درصد بر عهده 

 .باشدمی )نویسنده مسئول(نویسنده دوم 

 تشکر و قدردانی

شایسته است مراتو قدردانی خود را از سردبیر و مدیر داخلی محترم 
شناسی جناب آقای دکتر اکبرپور و تیم ایشان اعالم نشریه اقیانوس

 دارم.
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