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  چكیده

ها هنوز از کمبود چارچوبی جهت نگاری شرکتی، شرکت ها و سازمانبر اساس مطالعات انجام شده در حوزه آینده 

مواجهه با شرایط اقتصادی آینده و اطمینان از دریافت همه تغییرات خارجی مرتبط و ارائه پاسخهای متناسب رنج می 

ت زمینه و برند. از طرف دیگر بدلیل گستردگی کاربرد آینده نگاری در سازمان و جهت انجام یک مطالعه عمیق بهترس

رویکردی کاربردی و مفید در حوزه تحقیقاتی موردنظر برگزید. که در این پژوهش بدلیل اهمیت موضوع ورود به بازارهای 

بین المللی و ظرفیت های آینده نگاری در این حوزه، این مقوله انتخاب شده است. این پژوهش با هدف توسعه قابلیت های 

ها جهت ورود به بازارهای جهانی به بررسی های آینده نگاری در شرکتفق فعالیتآینده نگاری شرکتی و بکارگیری مو

است. در  تلفیقی پژوهش حاضرظرفیت های دو حوزه دانشی آینده نگاری شرکتی و بازاریابی بین الملل، می پردازد. روش 

الگو مذکور در  م،دو بخش در وپیشنهادی مبادرت  به استخراج مولفه ها و طراحی مدل کیفی تحقیق روش با ،مرحله اول

یافته ها حاکی از آنست که چارچوب  .است شده میان شرکت های مدیریت صادرات به روش کمی اعتبارسنجی

ریزی راهبردی و مبحث ورود به بازارهای بین المللی، های آینده نگاری و برنامهشناسیروش قیبا تلف دبتوان پیشنهادی،

را تسهیل کند تا در نهایت توانایی شرکت در برابر  یاستراتژ لیتشک ندیفرا و لیتحل و هیجزتسناریوهای آتی این حوزه را 

 .شود ها بویژه شرکتهای مدیریت صادراتقطعیت شرکتکاهش عدم تغییرات ناپیوسته بهبود یابد و منجر به 

 

 .شرکت مدیریت صادراتآینده نگاری، آینده نگاری شرکتی، ورود به بازارهای بین المللی،  کلیدي: هاي هواژ
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 مقدمه -1

ههای آینهده   ویهژه در حهوزه پهژوهش   شواهد عینی بهه 

هها هنهوز از   نشان مهی دههد کهه سهازمان    نگاری شرکتی، 

کمبود چارچوبی جهت مواجهه با شرایط اقتصهادی آینهده   

و اطمینان از دریافت همه تغییرات خارجی مرتبط و ارائهه  

پاسخهای متناسهب رنهج مهی برنهد. بسهیاری از محققهان       

تهشش   8جهت ارائه چنین چهارچوبی بهرای آینهده نگهاری    

ها پهیش از ایهن   و شرکتها کرده اند اما در زمینه سازمان

تنها چند مدل مطرح شده است که بسیاری از محققهن از  

( ایههن مههدل ههها 7882جملههه روهربههک و بیههر معتقدنههد)

پاسخگویی الزم جهت یهک چهارچوب مناسهب در زمینهه     

آینده نگاری شرکتی را ندارند. بنهابراین بکهارگیری آینهده    

ها)جههت مواجههه بها شهرایط اقتصهادی      نگاری در شرکت

منظور پهیش بینهی رونهدهای آینهده ،     یده آینده  و بهپیچ

و ورود به بازارههای   7شناسایی و تفسیر سیگنالهای ضعیف

جدید( ضروری است و از طرفی پیاده سازی موفهق آن بها   

بینی برخی  موانع)ازجمله: در دسترس نبودن آینده، پیش

ههای واگهرا، جمهع    تغییر، افزایش مشارکت، حفظ دیهدگاه 

هها و پیچیهدگی، نیهاز بهه     ت، کهاهش هزینهه  آوری اطشعا

های جدید و ...(  روبروست کهه بایسهتی بهه منظهور     روش

هها  هها بها آن  های آینده نگاری در سهازمان توسعه ظرفیت

مقابله نمود. از طرف دیگر بدلیل گستردگی کاربرد آینهده  

نگاری در شرکت ها و جههت انجهام یهک مطالعهه عمیهق      

کهاربردی و مفیهد در حهوزه    بهترست زمینهه و رویکهردی   

تحقیقاتی موردنظر برگزید که بهه دلیهل اهمیهت توسهعه     

صادرات و ورود به بازارهای بین المللی به عنهوان یکهی از   

مهمترین دغدغه های تمامی کشورها باالخص ایران، ایهن  

 مقوله مد نظر قرارداده شده است.

براسههاس بررسههی هههای انجههام شههده جهههت ورود بههه  

-های مهدیریت صهادرات مهی   ی شرکتلمللا نیببازارهای 

توانند در هر کشوری پیشرو باشند، که با وجهود پتانسهیل   

ههای آینهده نگهاری در ایهن حهوزه، در      های بالقوه فعالیت

سطح بین المللی کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه 

به پدیده جهانی شدن دغدغه عمده سازمانهاست؛ از سوی 

لهزوم   یجههان  یورود بهه بازارهها   با توجه به ضرورتدیگر 

بکارگیری ظرفیت های آینده نگاری جههت کهاهش عهدم    

ورود بهه   و ارزیهابی شهرایط   شناخت قطعیت های موجود،

و  نهه یزم نیه موجهود در ا  یها بازارها، اطشع از فرصت نیا

 یالملله  نیب یبر نحوه ورود به بازارها رگذاریتأث یها مؤلفه

 یزیههر برنامهه  یراسهتا  در دیه مهؤثر و مف  یگهام  توانهد  یمه 

 بلندمدت سازمان ها و شرکت ها باشد.

باشهد،  سوالی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن می

ههای آینهده   این است که جهت بکارگیری موفهق فعالیهت  

ها جهت ورود به بازارهای جهانی از چهه  نگاری در شرکت

مدل آینده نگاری می توان استفاده کرد؟ بهرای پاسهخ بهه    

و جهت افزایش عملکرد آینده نگهاری شهرکتی،    این سوال

-شناخت عناصر تاثیرگذار بر آینده نگاری شرکتی و مهدل 

های مطرح در این حوزه، جهت بهبود توانهایی شهرکت در   

برابر تغییهرات ناپیوسهته و طراحهی یهک چهارچوب ویهژه       

ساختارمند و تخصصی بمنظور عملیهاتی کهردن و توسهعه    

نظر می رسد. ی ضروری بهقابلیت های آینده نگاری شرکت

یک رویکرد یا مدل باید قادر به ترکیهب و تجمیهع مهوارد    

مطروحههه و همینطههور بههه عنههوان عنصههر کلیههدی جهههت  

اطمینان از تطابق سهازمانی بموقهع بها تغییهرات محیطهی      

 باشد.

مدل آینده نگاری شرکتی ارائهه   رودر میانتظابنابراین 

ی مهدیریت  هها قطعیت شرکتبتواند به کاهش عدم  شده،

ههای  شناسهی روش قیه بها تلف  دکمک کند و بتوان صادرات

ریهزی راهبهردی و مبحهث ورود بهه     آینده نگاری و برنامهه 

 هیه تجزبازارهای بین المللی، سناریوهای آتی این حوزه را 

را تسهیل کند تا  یاستراتژ لیتشک ندیفرا کند و لیتحل و

 شرکت حمایت کند.  یراهبرد یریگ میتصم ازدر نهایت 

برای انجام این پژوهش، در ابتهدا بهه تشهریح مفهاهیم     

کلیدی تحقیق پرداخته شده است. در ادامه و با توجه بهه  

های متهداول   ها و چارچوب تعاریف ارائه شده، نخست مدل

آینده نگاری و حوزه ورود به بازارهای بین المللهی سه     

لیههل بهه بررسههی پیشههینه تحقیهق در قالههب بررسههی و تح  

مطالعات اخیرخارجی و داخلی در دستور کار قهرار گرفتهه   

است. در ادامه بهه روش شناسهی تحقیهق پرداختهه شهده      

است. در انتها با توجه به روش تحقیق تشریح شهده و بهر   

ها و  های بیان شده در خصوص مدلها، نظریه مبنای تحلیل

تحقیقات پیشین و در نهایهت تجزیهه و تحلیهل داده هها،     

هادی آینده نگاری شرکتی جهت ورود شهرکتها  مدل پیشن

 به بازارهای بین لمللی تدوین شده است.  
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 مفاهیم و تعاريف -2
با توجه به عنوان پژوهش، مفاهیم اصلی شامل آینهده  

نگاری شرکتی و شرکتهای مدیریت صهادرات   نگاری، آینده

 باشد که در ادامه به تشریح آنها پرداخته شده است. می

 اريآينده نگ -2-1
هههای  آینههده نگههاری موضههوعی حیههاتی بههرای شههرکت

( 7888) خصوصی و هم برای بخش دولتهی اسهت. کوسها   

 ریههزی، برنامههه در نگههاری آینههده جایگههاه تعیههین بههرای

 یهادآور  را راهبهردی  امهور  بهرای  2مینتزبهر   بنهدی  دسته

 دسههته  دو بههه را راهبههردی امههور مینتزبههر . شههود مههی

 منطقهی،  تحلیلهی،  رویکهرد  دارای) راهبهردی  ریهزی  برنامه

 راهبهردی  تفکهر  و( اهداف برد پیش برای گرا عمل و قیاسی

 بهرای  خطها،  و آزمهون  پهر  و خهش   شهودی، رویکردی با)

. است کرده تقسیم( خطی و منطقی تفکر مرزهای از عبور

 بهه  راهبهردی  ریهزی  برنامهه  نیاز نگاری آینده اساس این بر

 امها . کند می برطرف را غیرخطی خشقیت و راهبردی تفکر

 معنهای  بهه  اسهت،  شهده  یهادآور  کوسها  که سودمندی این

 از مقهدماتی  جزئهی  بهه  نگهاری  آینهده  نقهش  محدودشهدن 

( پژوههی  آینده) نگاری آینده زیرا نیست، راهبردی مدیریت

 کهه  است برخوردار( اختصاصی) ابزارهایی و ها روش از نیز

 .انجامد می اقدام و تجویز توصیه، به

 در کهه  را نگهاری  آینهده  مهم های ویژگی از یکی کوسا

 مشههارکتی ماهیههت اسههت، تههر رنهه  کههم4 اسههشتر نگههرش

 همهه   سازی، شبکه و وگو گفت تعامل،. داند می نگاری آینده

 اشهترا   بهه  و نظهر  تبهادل  بهه  وادار را( مهردم ) نفعان ذی

 .کند می اندازها چشم و ها دیدگاه گذاشتن

نگاری به عنوان تعریهف   آینده از (7887) دیدگاه فورِن

محوری پژوهش منظور شده است، اما بایهد توجهه داشهت    

 تری را فراهم که تعاریف متعدد در کنار هم برداشت کامل

 :کنند می 

 اطشعهات  گهردآور  منهد،  نظهام  فراینهدی  نگاری آینده"

 بلنهد  یها  مهدت  میان افق در آینده، به معطوف و ساز نگرش

 برنهده   پهیش  ههای  اقدام و امروز های تصمیم که است مدت

 همگرایی از نگاری آینده. است گرفته هدف را پیوسته هم به

 تحلیهل  دانشهی  ههای  حوزه توسعه  در شده نهان روندهای

 آمهده  پدیهد  پژوهی آینده و راهبردی ریزی برنامه سیاست،

 ."است

 عنهوان  به نگاری آینده حاضر، تحقیق هدف راستای در

مهدیریت   ههای  شهرکت  عمهدتا  ) ذینفعهان  بهرای  فرآیندی

 و عوامههل دربههار  دانههش مشهارکتی  تجمیههع بهها( صهادرات 

بهین   سهطح  در صهنعت  بر توانند می که ای بالقوه روندهای

 بهر  مبتنهی  نگاری آینده. شود می تعریف بگذارند، اثر الملل

 فنهاوری،  در جهاری  رونهدهای  دربهار   عمیهق  های دیدگاه

 بهه  کهه  اسهت  زندگی های سبک و حقو  شناسی، جمعیت

 ایهن صهنعت،   آیند  توسعة در کلیدی نقشی رسد می نظر

 ایفها  جهویی  رقابهت  برای جدید فضاهای ایجاد و آن قوانین

 .کنند می

های متعددی بهرای آینهده نگهاری مطهرح      بندی دسته

شده است. با این حال با توجه به اینکه هدف این پژوهش 

آینهده   شناسی آینده نگاری نیست، و بیشتر به فراینهد  نوع

بندی در  ترین نوع دسته نگاری شرکتی توجه دارد، عمومی

سطح سازمان یعنی آینده نگاری شرکتی را مورد بررسهی  

 دهیم. قرار می

 

 آينده نگاري شرکتی -2-2
کاربرد آینده نگاری در سطح شرکت به دلیهل تعریهف   

چند بعدی آینده نگاری شهرکتی دشهوار اسهت. در سهطح     

با معیارههایی همچهون افهزایش    ها، موفقیت عمومأ  شرکت

شهود.   وری و سودآوری سهنجیده مهی   سهم بازار، رشد بهره

ها عمومأ به طهور همزمهان در تعهداد     عشوه بر این شرکت

شهوند کهه سهطح متفهاوتی از      ها درگیهر مهی   زیادی پروژه

ههایی کهه در    کنند. از این رو پژوهش موفقیت را دنبال می

بسهیار زیهاد    گیهرد از تنهوع   هها صهورت مهی    سطح شرکت

پوشهی   هها چشهم   های آینده نگهاری درون شهرکت   فعالیت

های توسعه آینهده نگهاری    کنند و به جای آن بر پروژه می

کننهد. در ادبیهات موضهوع دیهده      در سطح کلی تمرکز می

شود که آینده نگاری شرکتی از طریق ابعاد گونهاگونی   می

که طیفی از نوآوری، فناوری، بازاریهابی و تجهاری، کشهف    

ههای زمهانی در    های سرمایه گذاری و نقطه عطهف  فرصت

 گیرد تعریف شده است. رشد سازمانی را در بر می

نگاری شرکتی از دیهدگاه   سیرروند تاریخی رشته آینده

( در قالب شکل توسهط ملهک   7882) روهربک و همکاران

 ( به تصویر کشهیده شهده اسهت.   8262) اخش  و سلیمانی

 (8)شکل شماره 
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 (1931)ملک اخالق و سلیمانی،   نگاري شرکتی از ديدگاه روهربک و همكاران سیرروند تاريخی رشته آينده -1شكل 

 

از آخرین تحوالت این رشهته بایهد بهه معرفهی آینهده      

نگاری شرکتی به عنوان یک ظرفیهت و توانهایی سهازمانی    

اشاره کرد. که توسط اسهشتر مطهرح و بها کمهک افهرادی      

روهربک  7888چون روهربک توسعه یافته است. در سال 

بسوی مهدل بلهوآ آینهده نگهاری     "در کتاب خود با عنوان 

سازی توانایی  صر، با هدف مفهوممدلی با پنج عن "شرکتی

(. 7882سههازمانی، ارائههه داده اسههت)روهربک و همکههاران، 

سهازی و   این مدل یهک نقطهة شهروع مفیهد بهرای مفههوم      

نگاری شرکتی در بهبود عملکرد  بررسی تجربی نقش آینده

ای  های اخیر، ایهن مهدل بهه مجموعهه     بنگاه است. در سال

قیقات گونهاگون  های سنجش توسعه یافته و در تح مقیاس

 استفاده شده است.  

از نظر برخی از دانشمندان، آینده نگهاری شهرکتی در   

گیهرد   حوزه اسهتراتژی و اقتصهاد کسهب و کهار قهرار مهی      

( اما برخی دیگر معتقدنهد کهه آینهده    7888، 2)آمستئوس

نگاری شرکتی بخشی از حوزه آینده پژوهی هست. آینهده  

فههردی، پژوهههی بههرای تمههام طیههف مطالعههات در سههطح  

 رود. سازمانی، حاکمیتی و ... به کار می

نظرانهی   ( که در زمهره صهاحب  7882از نظر روهربک )

نگاری شرکتی را در حوزه راهبردی مطالعه  است که آینده

 شناسهایی،  از اسهت  عبهارت  شهرکتی  نگاری آینده کند؛ می

 هسههتند، تغییههر محههر  کههه عههواملی تفسههیر و مشههاهده

 ههای  واکهنش  و کننهد  یم تعیین را شرکت خاص مضامین

 شرکتی نگاری آینده. دهند می قرار هدف شرکت را مناسب

 از آفرینی ارزش باعث و بوده چندگانه ذینفعان دربرگیرند 

 رقابهت  در برتهری  جهت کلیدی منابع به دسترسی طریق

 اجهازه  و سهازد  مهی  آمهاده  تغییهر  برای را شرکت شود، می

 روهربهک، . )بهردارد  گام مطلوب آیند  سمت به تا دهد می

7882) 

آینههده نگههاری شههرکتی ادرا  از محههیط را از طریههق  

پویش محیط کسب و کار شرکت و کسب بینش عمیق از 

تغییرات محیطی و توانایی کاهش عهدم قطعیهت افهزایش    

 (7882دهد. )روهربک و شوارتز،  می

 مطالعههات مههرور از ، پهه (7887) بههاده و روهربههک 

 کننهد  می ادعا گذشته، سال 28پژوهی در  آینده به مربوط

 ریهزی  در برنامهه  پژوهشهی  آینده پارادایم شروع که نقطه

 

 تولد رشته           

 1391دهه 

 

 دوره سناريو ها            

 1391و  1391دهه هاي    

 حرفه اي نمودن                   

 روش ها و فرايندها                           

   1331و  1391دهه هاي                          

 

 تلفیق سازمانی

 تا کنون 2111از سال 

 مکتب برگر گستون 

 بنا را فرانسوی دورنما

 اید  تفکر بر که نهاد

مشارکتی  سیستمی

 .بود متمرکز

 روش گذاری پایه 

 آمریکا نگری درآینده

 کاهن و هرمن کار با

 روش بر که رند بنیاد

 آینده بینی های پیش

 دلفی فن همچون

  بود. متمرکز

 

 موفقیت سناریو نخستین 

 8628 دهة در نگاری

 شل شرکتکه  زمانی

 را نفت احتمال بحران

 .نمود پیش بینی

 سناریونویسی فن تسری 

 .شرکتها به سایر

 به سناریو تحلیل تبدیل 

 تکنیک عنوان اصلیترین

 بر که نگری-آینده

 تفکر سیستمی اهمیت

 .میکرد تأکید

 نگری آینده فنون رشد 

 در نمونه شرکتی )برای

 نوکیا، شرکتهای فیلی  ،

 دایملر( و زیمن 

 راه نقشة فن کارگیری به 

 برای عنوان ابزاری به

 آیند  محتمل ریزی برنامه

 .ومطلوب

 آینده هاینمونه کاهش-

 صورت که به نگری

 .شدندمي اجرا مند نظام

 آینده روشهای خوب فهم 

 و کاربرد در شرکتی نگری

 .اثرگذاری

 نگریآینده تلفیق به نیاز 

و  مدیریتی در سیستمهای

 .موجود فرایندهای

 شرکتی نگری آینده حضور 

 فعالیت نوعی عنوان به

 که پاسخگویی تلفیقی

 توان نوآوری و استراتژیک

 .میدهد افزایش را
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 پهیش  از حرکهت  به نیاز قطعیت در شرایط عدم ها شرکت

 ههای  آینهده . است ممکن چندگانه شناسایی آینده به بینی

 پهذیر،  انعطهاف  ههای  استراتژی ریزی برنامه برای چندگانه

 اسهتراتژی  پابرجهایی  ارزیهابی  و استراتژیک افزایش چابکی

 اسهتفاده  اسهتراتژیک  تحقیقات مهدیریت  زمینه در شرکت

 (7887باده،  و روهربک) شود می

آینده نگاری از منظر شرکت بها عنهوان آینهده نگهاری     

راهبردی در سازمان یا شرکت خیلی پیشتر در حال انجام 

( آینده نگاری راهبردی به عنهوان  7889روف، ) بوده است.

نگاه به آینهده و دسهتیابی بهه بیهنش در سهازمان       توانایی

جهت شکل دادن به استراتژی و تعریف بهازار، محصهول و   

 خدمات جدید توسط اسشتر تعریف شده است.

تحقیقات حوزه آینده نگاری شرکتی در رشهته آینهده   

پژوهی هنوز به بلوآ نرسیده است و عمدتا  به دنبال نظریه 

( از همهین  7888ربک، سازی هستند نه تست نظریه )روه

های پژوهشی نو از تعاریف مختلفهی   رو همانند سایر حوزه

شهود. در تعهدادی از تعهاریف آینهده نگهاری       استفاده مهی 

هها، مطالعهات،    هها، فعالیهت   ای از گهام  سازمانی را مجموعه

؛ 2011 آمسهتوس، . )کننهد  ها تعریف مهی  ها و قابلیت روش

 (2010 روهربر ،

تی را به عنوان یک فراینهد  همچنین آینده نگاری شرک

( و حتهی بهه عنهوان    24: 7887، 9بکهر ) کننهد  تعریف مهی 

شهود.   توانایی یک شرکت در شناخت آینده نیز تعریف می

( اکثههرا  آینهده نگههاری شهرکتی بههه   2: 7888 ، )آمسهتوس 

عنوان یک روش شناسی آینده پژوهی با ههدف شناسهایی   

 ههها و فراینههدهای موفههق در سههطح سههازمان نعریههف روش

؛ آبهه و دیگهران،   7881؛ داههیم،  7886کنند. )شوارتز،  می

7886) 

هدف از آینده نگاری شرکتی، بررسی تغییرات بهالقوه  

و پرده برداشتن از چیزی است که ممکن است منجهر بهه   

سهال آینهده    88-72تغییراتی نظام منهد یها بنیهادین در    

تر( گهردد. مطالعهه آینهده     شرکت )و یا مدت زمان طوالنی

شناختی و یها   های اقتصادی، تحلیل جامعه زنی گمانهصرفا  

های مربوط به حوزه فناوری نیسهت بلکهه یهک     بینی پیش

در خصههوص تغییههر در تمههامی    2ای بررسههی چندرشههته 

باشهد. ههدف از ایهن بررسهی      های عمده  زندگی می حوزه

یافتن نیروهایی است که بر ههم تاثیرگهذار بهوده و سهبب     

 شوند. دهی به آینده شرکت می شکل

( از 7882در این پژوهش تعریف هجلنهد و روهربهک)  

 آینده نگاری شرکتی مدنظر قرارداده شده است:

ها  هایی که از طریق شناسایی محر  مجموعه شیوه»

ادرا (، تفسهیر عواقهب   ) یا عوامل ههدایت کننهده تغییهر   

ها هم به صورت فهردی و ههم بهه صهورت جمعهی       محر 

های ارزشهی،   زمودن گزاره)اکتشاف( و اقداماتی که اجازه آ

های خدمات/ محصول و پذیرش بهازار )کهاوش( را    طراحی

دهنههد، از کشههف کسههب و کارهههای جدیههد حمایههت   مههی

. همچنین، عدم قطعیت بهه صهورت نهاتوانی در    «کنند می

های تغییر در محهیط   پیش بینی تحوالت احتمالی محر 

توان از طریهق   کسب و کار درنظر گرفته شده است که می

نگهاری شهرکتی آن را تاحهد     های ساختاریافته آینده هشیو

 مشخصی کاهش داد.

 

 9(EMC) شرکت مديريت صادرات -2-9
بازاریههابی صههادراتی محصههوالت داخلههی حتههی بههرای  

های موفق و مطرح در عرصه جهانی امهری دشهوار    شرکت

است؛ عوامل متعددی در این روند دخیهل هسهتند کهه از    

ههای   جغرافیهایی، تفهاوت  تهوان بهه فاصهله     جمله آنان می

، 8664فرهنگی و مشکشت ارتباطی اشهاره کهرد )ههوارد،    

(. بههدیهی اسههت گسههتره مشههکشتی کههه     8668مههور، 

های کوچک یا متوسط با ورود به این عرضه با آنها  شرکت

شوند به مراتب بزرگتر و شدیدتر است )لهوآن و   مواجه می

ت ها، حداقل یهک مزیه   (. برای این شرکت7884همکاران، 

هها بهر روی متغیرههای آمیهزه      اختصاصی وجهود دارد؛ آن 

تواننهد بهر اسهاس     بازاریابی خود کنترل کامل دارند و مهی 

شرایط حهاکم در بهازار اقهدامات تنظهیم بخهش و تعهدیل       

ههای   هها از دیگهر روش   کننده را انجام دهند. بنهابراین، آن 

کهارگیری   صادراتی همچهون صهادرات غیرمسهتقیم بها بهه     

کننههد )دی نوبههل و  دراتی اسههتفاده مههیهههای صهها واسههطه

 (.8616همکاران، 

های مدیریت  های صادراتی شرکت یکی از انواع واسطه

(. 7882، 7888، 7888صهههادرات هسهههتند )باالبهههانی   

های مدیریت صادرات از همان آغاز قرن بیستم در  شرکت

ههای   حوزه بازاریابی جهانی محصوالت و در میهان واسهطه  



   صادرات( تيريمد ی: شرکتهایمطالعه مورد) يشرکت ینگار ندهيمدل مطلوب آ يطراح/    13

 

هها   ز جایگاه ممتازی برخوردار است. آنبازاریابی صادراتی ا

های اولیه و مسهتقیم بازاریهابی صهادراتی     به عنوان واسطه

شهوند.   برای عرضه کنندگان )تولید کنندگان( شناخته می

های کارآفرین  های مدیریت صادرات معموال  شرکت شرکت

کوچک هستند کهه کسهب و کهار تجهاری آنهها صهادرات       

است )شارما و همکاران،  محصوالت تولید کنندگان داخلی

7889.) 

شهرکت  تهوان گفهت کهه     با جمع بندی مطالب فهو  مهی  

 مدیریت صادرات:

اسهت کهه بهرای     6ههای صهادراتی   یکی از انواع واسهطه 

های اقتصادی در جههت ورود بهه بازارههای     کمک به بنگاه

ها بسته به شهرایط   کند. این شرکت جهانی ایفای نقش می

ههای   ام یها بخشهی از فعالیهت   توانند مدیریت تم و نیاز می

های کوچک و متوسط را بر عههده بگیرنهد.    صادراتی بنگاه

، در اروپها بهه نهام    88ام سهی  ها در آمریکا به ای این شرکت

و در ژاپن و کشهورهای جنهوب شهرقی     88تریدین  هوس

ا سوگوشوشه  ایه  87آسیا با نهام جنهرال تریهدین  کم هانی    

ها در تمام دنیا خهدمات   شوند. ولی این واسطه می شناخته

 دهند. تقریبا  مشابهی را ارائه می

باشد که مانند  یک شرکت خصوصی کامش  مستقل می

کنهد.   ها عمل می یک دپارتمان فروش صادراتی برای بنگاه

شرکت مدیریت صادرات بر اساس یک قرارداد رسمی کهه  

هها منعقهد    هها بها آن   جهت مدیریت امر صهادرات شهرکت  

تواند نمایندگی انحصاری و غیرانحصاری تمام  کند، می می

هها را در   یا بخشی از محصهوالت تولیهدی یها خهدمات آن    

 رابطهه  حفظ قبال در بازارهای خارجی داشته باشد. تعهد

 ماهیهت  کننهدگان،  مصهرف  و تولیدکننهدگان  با بلندمدت

تجهاری   واحهدهای  سهایر  از را صهادرات  مهدیریت  شهرکت 

 های شرکت تعهد، این بخشی از عنوان به نماید. یم متمایز

 کوشند می افزوده ارزش ارتقای زمینه در صادرات مدیریت

 را الملل بین بازاریابی از غیر هایی زمینه یعنی خود این که

 در را خدماتی صادرات مدیریت شرکت دهد. می پوشش نیز

 المللی و بین بازارهای تقاضای انگیزش و شناسایی راستای

 بازارهای تقاضای به صحیح پاسخ و پردازش نحوه همچنین

 های بنگاه به خارجی تجارت تسهیل عبارتی به یا خارجی و

ههای   بنگهاه  نتیجهه  در کهه  دههد  می ارائه صادراتی تولیدی

 و شهوند  مهی  منتفهع  جههانی  بازارهای به ورود از اقتصادی

 بین بلندمدت رابطه ایجاد از هم صادرات مدیریت شرکت

 برد. سود می خریدار و صادرکننده

 

 و چارچوب هاي کاربردي ها مدل -4
های مطهرح آینهده    در این بخش نخست به مرور مدل

ههها و  شههود و سهه   بههه مههدل   نگههاری پرداختههه مههی  

های کاربردی در زمینهه ورود بهه بازارههای بهین      چارچوب

کههه کههارکرد اصههلی  شههود. از آنجههایی المللههی ارائههه مههی 

هها بهه    صادرات، تسهیل ورود شرکتهای مدیریت  شرکت

بازارهای بین المللی است، بر این اساس در قسمت دوم به 

 این بخش پرداخته شده است.

 

 هاي آينده نگاري مدل -4-1
مدل های متعددی برای آینهده نگهاری مطهرح شهده     

است. با این حال با توجه بهه اینکهه ههدف ایهن پهژوهش      

به فراینهد آینهده    شناسی آینده نگاری نیست، و بیشتر نوع

تهرین نهوع مهدلهای     نگاری شهرکتی توجهه دارد، عمهومی   

 .(8)جدول شماره  فرایندی ارائه شده است

 

ها و چارچوب هاي مطرح در صاادرات و   مدل -4-2

 بازاريابی بین الملل
هها و نظریهات در ایهن حهوزه،      با توجه به تعدد مهدل 

ههای   ههایی بهوده کهه متناسهب بها شهرکت       تاکید بر مدل

براین مبنا تنها به مهواردی اشهاره    .مدیریت صادرات باشد

)جهدول   شده که مرتبط با صهادرات غیهر مسهتقیم اسهت    

 .(7شماره 

 

بررسی و تحلیل پژوهش هاي انجام شده در  -4-9

   حوزه آينده نگاري شرکتی
های انجام شده یا حتی آثار قابل  اشاره به تمام فعالیت

ت. با توجه به مطالب توجه از حوصله  این بخش خارج اس

عنوان شده و بمنظور استفاده هرچه بهتر از تحقیقات 

انجام شده در سیر انجام پژوهش، در ادامه به تشریح 

با تاکید بر مواردی ) برخی مطالعات خارجی و داخلی اخیر

که شامل ارائه مدلی جهت آینده نگاری و نزدیک با 

ایش پردازیم. به منظور افز موضوع پژوهش حاضر( می

غنای این بخش، برخی تحقیقات مطرح در قالب سایر 
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تحقیقات مطرح شده است. ضمنا جهت تحلیل و مقایسه 

پژوهش های انجام شده، یافته ها در قالب نویسنده، 

هدف، نتایج، نکات حایز اهمیت، خشصه و جمع یندی 

 .(2)جدول شماره  شده است
 

 

 مدلهاي متداول آينده نگاري -1شماره جدول 

 توضیحات مراحل محقق رديف

 نگاری نگاری و پساآینده نگاری، آینده پیش آینده مدل مارتین 8
نگاری باید انجام داد(؛  نگاری )کارهایی که قبل از آینده پیش آینده

 باشد. مینگاری(  سازی نتایج آینده نگاری )فرایند پیاده نگاری و پساآینده آینده

7 
مدل 

 ساریتاس
 بافت داخلی و خارجی

ها، تجهیزات  بافت داخلی ترکیبی از ساختارها )مانند فرایندهای داخلی، رویه

ها،  ها( و رفتارها )مانند فرهن ، سیاست، تعامشت اجتماعی، مهارت و فناوری

نگاری در بافت خارجی  انگیزش، توان و شیوه مدیریت( است. همچنین آینده

 گیرد. های پیرامون آنها قرار می سیستمو 

 مدل مایلز 2
نگاری، به کارگماری،ایجاد تصویری از  پیش آینده

 آینده، اجرا، تجدید
 

 ورودی، آینده نگاری، خروجی مدل هورتن 4

نگاری  ها، اطشعات موجود منجر به ایجاد دانش آینده در مرحله ورودی

گیرد تا از نقطه  تفسیر قرار میشود. دانش حاصل شده، مورد ترجمه و  می
نظر هر سازمان در  و مفهومی از آینده ایجاد شود. ودر نهایت در  و 

شود تا نوعی تعهد برای اقدام  سازی و ارزیابی می مفهوم بدست آمده ، یکسان

 و اجرا در سازمان بوجود آورد.

 مدل ریجر 2

تعیین نیازهای اطشعاتی و انتخاب حوزه 

سازی، تحلیل و  ها،غربال داده آوری پژوهش، جمع
 سازی تصمیمات تفسیر اطشعات، آماده

 سازی و اجرا گیری، پیاده ارزیابی و تصمیم

 

 مدل وروس 9
برون -تحلیل، تفسیر، دورنماسازی -داده آوری

 راهبردپردازی-داد
 نگاری راهبردی چارچوب عمومی فرایند آینده

 مدل گوده 2
 گیری، جمعی(،تصمیماندیشی )تفکر  هم

 طراحی عملیات
 گام( 6ای )و دارای  یک فرایند سه مرحله

1 
مدل توسعه 

 یافته

انتخاب متدولوژی و جزئیات طراحی،تشکیل 

شبکه ذینفعان، تعیین اهداف، انتخاب موضوع، 
 گیری سازی و تصمیم پیاده

فرایند  -7آوری و تحلیل دانش موجود  جمع -8سازی شامل:مرحله پیاده

فاز -2تفسیر در خصوص روندهای جاری و امکانات آینده و ارائه پیشنهادات

ها  تهعد به معنای انتشار پیشنهادات بین ذی نفعان و نهایتا تدوین استراتژی
های استراتژیک در میان  های پیشنهادی و توسعه در  انتخاب و طرح

 گیرندگان تصمیم

 مدل نه مرحله ای مدل پوپر 6

مدل مایلز است ولیکن مولفه های نه گانه ای به فرایند  فازهای اصلی شبیه

آینده نگاری افزوده شده است که پنج مولفه مربوط به فاز پیش آینده 
نگاری، دو مورد مربوط به فاز بکارگیری، یک عنصر مرتبط با تمام فازها و 

یک عنصر نیز مزبوط به فاز ایجاد که برروی دو مرحله بعدی یعنی اقدام و 

 تاثیردارد.تجدید 
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 به باراهاي بین المللی دمدلهاي بررسی در حوزه ورو -2جدول 
 توضیحات مراحل/اجزا محقق رديف

 مدل بردلی 8
های برندگذاری و  تحلیل درونی و بیرونی، تعیین استراتژی

 اجرا، ورود به بازارروش ،محصول
 

 5Cمدل  7
 89محیط،82رقیب، 84مشتری/ مصرف کننده، 82شرکت

 82همکاران و شرکا
 

2 
مدل داگشس و 

 گریک

تعیین نیازهای اطشعاتی در بازارهای بین المللی، رجوع به بانک 
طراحی تحقیق برای کسب ، جمع آوری اطشعات ثانویه،داده شرکت
 انجام تحقیق و اجرای آنتعیین فرایند ،های اولیه داده

 های تحقیقات در تصمیمات مدیریتی بکارگیری یافته،ها تحلیل داده

 

 کاووسگیلمدل  4
بررسی اولیه برای یافتن کشورهای جذاب، ارزیابی ظرفیتهای بالقوه 

 هر بازار ، تحلیل ظرفیت بالقوه فروش شرکت
 

2 
مدل آلبائوم و 

 همکاران
 زار خارجی و انتخاب آن،ارزیابی با، موضوعات استراتژیک

 ارزیابی آمیخته بازاریابی و انتخاب آن
 

 78، مدل موج86، مدل آب پاش81مدل آبشاری مدل لیمبرسکی 9

رویکرد آبشاری به معنی ورود به بازارهای خارجی 
شرکت بطور در مدل آب اش یکی پ  از دیگری است. 

 شود. هم زمان در تمامی بازارهایی وارد می
وارد گروهی از بازارهای مشابه با  در مدل موج شرکت

شود و در موج بعدی وارد گروه دوم از  یکدیگر می
بازارهای مشابه با یکدیگر اما متفاوت از گروه اول 

 شود. می

 مدل دونی 2
، طرح مدیریت بازار، زمان بندی، انتخاب محصول ،انتخاب بازار

 انتخاب روش ورود
 

1 
مدل الماس 

 پورتر
 حمایت و مرتبط صنایع داخلی، تقاضای شرایطدرونی،  فاکتورهای

 .رقابت و ساختار کننده، استراتژی،

 اصلی عامل چهار

 آن مختلف صنایع همچنین و کشورها پذیری رقابت بر
 دارند مستقیم تاثیر

 

 تحلیل و بررسی پیشینه تحقیق -9جدول 
 نكات حايز اهمیت نتايج روش پژوهش هدف نويسنده

 باتیستش و تونی
(7888) 

نحوه سازماندهی 
شرکتها جهت پیش 
بینی روندهای آتی و 
شناسایی سیگنالهای 

 ضعیف

 مورد پژوهی چندگانه/
شرکت   2ها شامل  نمونه

در حوزه مخابرات بودند 
مورد از آنها اقدام  2که 

به آینده پزوهی 
مورد  7نمایند و  می

فعالیتی در حوزه آیند 
 پژوهی ندارند.

ای:  ارائه مدلی پنج مرحله
مطرح سازی سؤاالت، 
بررسی، ارزیابی، تدوین 
سناریوها و روندها و 

که مدل  انتشار؛
پیشنهادی به همراه یک 
نمونه در شرکت منتخب 

 ارائه شده است.
 

 طرح پژوهش قوام یافته و مناسب 

  معرفی آینده نگاری شرکتی به عنوان پشتیبان

 پژوهشی شرکت

  های نوین و  ایدهاستفاده از آینده نگاری جهت ارائه
 اطشعات ارزشمند جهت توسعه کسب وکار

  پیشنهاد جداسازی تحقیق و توسعه توسط شرکتها و

مجهز کردن سازمان به ابزار آینده نگاری شرکتی تا 

علیرغم بازار امروز به توسعه بازارهای آتی نیز 
 ب ردازند.

 توسعه و -تاکید بر رابطه آینده نگاری با تحقیق

ان فرایندی برای حمایت از تصمیم استراتژی به عنو

 توسعه -گیری استراتژیک و یا نوآوری و تحقیق
  تشش در جهت ارائه ساختارسازمانی مطلوب به

 منظور افزایش کارایی آینده نگاری شرکتی

  فرضیه پردازی به منظور مطالعه پیمایشی آتی و

بررسی رابطه علی بین متغیرهای سازمانی و عملکرد 
 شرکتیآینده نگاری 
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 نكات حايز اهمیت نتايج روش پژوهش هدف نويسنده

 هگر و روهربک
(7887) 

های آینده  ترکیب روش
نگاری راهبردی جهت 

های  شناسایی زمینه
 کسب و کار جدید

های  ترکیب چارچوب
مدیریت راهبردی و 

های آینده نگاری  روش
طراحی  راهبردی و

چارچوبی جهت حمایت 
های  از کشف زمینه

کسب و کار گروهی 
باشد که در ادامه  می

یک چارجوب مذکور در 
پروژه ارتباطات از راه دور 
با مشارکت خبرگان از 
صنعت و دانشگاه مورد 

 ارزیابی قرارگرفته است.

ارائه مدل چهارمرحله با 
 بیست گام. مراحل:

شناسایی ویژگیهای 
محصول، تجزیه و تحلیل 
رقابت، تجزیه و تحلیل 
 بازار تجزیه و تحلیل مالی

 های کسب و کار جدید چگونگی ارزیابی زمینه 

 بر غلبه جهت راهبردی نگاری آینده بکارگیری نحوه 
 موانع

 چگونگی شناسایی بازارهای جدید 

 های تکرارشونده که  ارائه مدلی فرایندی با رویه

 دهد پایایی مدل را افزایش می

 اندرسن و اندرسن
(7884) 

 78توصیف هم تکاملی
 نوآوری، مفاهیم
 و نوآوری سیاست

 هفتاد نگاری در آینده
 گذشته سال

 

 ارائه مدل آینده نگاری 
آینده  نوآوری سیستم
 نگاری

 

 ،آوری جمع مشارکتی، ارائه مدلی سیستماتیک 

 چشم انداز سازی متوسط و آینده هوشمند اطشعات

 حال گیری برای تصمیم منظور به تا بلند مدت

 عملکرد بهبود برای مشتر  اقدامات بسیج و حاضر
 مطلوب دعملکر بهبود هدف نهایی با نوآوری سیستم

 کنند. تعریف می اقتصادی-اجتماعی

هید  و 
 (7884) همکاران

معرفی مفهوم و فرایند 
نگاری تعاملی  آینده

مشحظات نظری و 
انجام یک پروژه در 

 فرآیند رابطه با توسعه
 جهت آینده نگاری

 های ایده گیری شکل
 مورد در محور آینده

توسعه اقتصادی 
 و کوچک های شرکت
 مرکزی منطقه متوسط

 مجارستان

بکارگیری روش شبکه 
سازی انشین بین 
ذینفعان/ شرکتهای 
کوچک و متوسط منطقه 

 مرکزی مجارستان
 

سناریوهای سهامداران 
عدم قطعیت و  4براساس 

سناریو شکل گرفته  89
است. در مرحله بعدی 
رابطه سناریوها با 
سناریوهای اجتماعی 

 7872مجارستان 
مطابقت داده شده و 

 اند. بندی شدهطبقه 

 نگاری تعاملی معرفی مفهوم و فرایند آینده 

  فرآیند آینده پژوهی دارای ماهیت تعاملی چندگانه

 که بر پایه فعالیت آینده پژوهی یک ارچه
 بکارگیری روش شبکه سازی انشین بین ذینفعان 

  با توجه به شرایط خاص کشور مجارستان نتایج این

 تحقیق برای کشورمان سودمند است

 و دارست
 (7882) همکاران

یک سیستم  طراحی
 و ریسک ارزیابی
 با (RAHS) 77پایش
 پیاده طراحی، هدف
تست یک  و سازی

نگاری  آینده سیستم
 بر استراتژیک مبتنی

 وب

فدرال  مسلح نیروهای
 آلمانی

 عمومی در ابتدا مدل
 چهار نگاری شامل آینده

 مرحله و در نهایت مدل
نگاری  آینده یافته توسعه

مبتنی بر فناری اطشعات 
 ارائه شده است

 و جع  فراهم وب بر مبتنی نظرسنجی گروهی امکان
 بندی نتایج مشتر 

 استفاده از این مدل در سه پروژه بزر  بین المللی 

 روهربک

 (7882وهمکاران)
ارائه مدل آینده نگاری 

 شرکتی
 

 ای مرحله پنج مدل معرفی

 ومشخص نمودن آینده از

 مرحله هر احتمالی موانع

 آن فعاالن و

 دیده بان توسط بیشتر که محیطی استفاده از پایش 

 انجام می شود سازمانی های

 مدلی شفاف و کاربردی 

 آن فعاالن و مرحله هر احتمالی موانع مشخص نمودن 

کننیو  و 
 (7882) گلیسنکا

نگاری در  استقرار آینده
 های کوچک شرکت

مطالعه موردی در صنعت 
در و پنجره در 

های کوچک  شرکت
 لهستان

 ارائه چارچوبی مبتنی بر
نگاری شرکتی  مدل آینده

 هیلتونن

 ارائه مدل فرایندی ساده و کاربردی 

 تشریح مراحل و روش های هر مرحله 

 در ابتدای کار نگاری شرکت تعیین سطح بلوآ آینده 
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 نكات حايز اهمیت نتايج روش پژوهش هدف نويسنده

ویشنوسکی و 
 (7882) همکاران

ایجاد یک در  از 
رویکردهای اخیر آینده 

اهمیت نگاری و 
شناخت ارتباط بین 
آینده نگاری و ره 
نگاشت برای ساختن 
استراتژی شرکت و 

 مدیریت نوآوری

بررسی وضعیت 
نگاری در بیش از  آینده
پروژه و مصاحبه با  48

شرکتهای روسی در 
زمینه نفت و گاز و حمل 

 و نقل طی پنج سال

ارائه یک چارچوب هشت 
مرحله در دوفاز آینده 
پژوهی شرکتی برای 

وسعه و تدوین نظام ت
های  اولویتها و فاز نقشه
 ها راه برای تحقق اولویت

 طول مدت تحقیق و تعدد شرکتهای مورد مطالعه 

  استفاده از ره نگاشت یک ارچه به عنوان پیامد نهایی

آینده نگاری شرکتی جهت تدوین یک چشم انداز 
 به دستیابی توسعه بلند مدت شرکت که امکان

 و سهامداران کلیه و سطوح هکلی در جامع دیدگاهی

 .آورد می فراهم را ذینفعان

 هجلند و روهربک
(7882) 

بررسی تأثیر 
نگاری  های آینده فعالیت

شرکتی در کشف 
 بازارهای جدید

های  طبقه بندی فعالیت
توسعه کسب و کار در 

های نامطمئن با  محیط
نگاری  استفاده از آینده

 شرکتی

تطبیق الگوهای توسعه 
باچارچوب هرشرکت 

پیشنهادی، سعی در 
تعمیم مدل مذکور در 

 سایر صنایع و شرکتها
سه مطالعه موردی در 

Bopبازارهای 
72 

ارائه مدلی دو بعدی در 
نگاری شرکتی  حوزه آینده

ابعاد مدل پیشنهادی 
شامل: آینده نگاری با 

های ادرا ،  مؤلفه
اکتشاف و کاوش و ورود 
به بازارهای جهانی با 

های خلق  مؤلفه
محصوالت سودآور، ایجاد 
یک زنجیره توزیع و 
ارزش پایدار، ایجاد یک 
بازار از طریق خلق 
مشتر  و گفتگوهای 

 عمیق،

 نگاری شرکتی در  های آینده بررسی تأثیر فعالیت
بررسی الگوهای شناسایی و  کشف بازارهای جدید

 بازارهای جدید

 استفاده از یک الگوی دوبعدی 

 باعث ) ها میان نمونه تفاوت و تنوع بسیار زیاد در
 شود( ها می افزایش تعمیم پذیری بافته

 درون موردی و میان ) ای اطشعات تحلیل دومرحله

 موردی(

واحدیان و 
 (8212همکاران )

ارائه چارچوبی برای 
 آینده نگاری

با تحلیل محتوا، 
های کلیدی  مؤلفه

استخراج و در ادامه با 
استفاده از آنتروپی 

شناسایی شانون عوامل 
شده الویت بندی شده 

 اند

ارائه چارچوب آینده 
 نگاری

  بررسی نسبتا  جامع مدلهای پیشین و استخراج
 ها های آن عوامل و مؤلفه

 شناسایی و رتبه بندی عوامل مدلهای مطرح 

عباسی شاهکوه و 
 (8212همکاران )

 فرایندی ارائه چارچوب

 اجرای برای مناسبی

 نگاری آینده مطالعات
 ترکیب فرا

برای  فرایندی چارچوب
 آینده نگاری

  از جمله اولین مقاالت معتبر داخلی در زمینه

 نگاری مدلهای آینده
  استفاده از روش تحقیق مناسب و جمع آوری ادبیات

 موضوع نسبتا  جامع )البته درزمان خود(

 ارزش زنجیره روند به توجه و تر جامع هایی گام ارائه 

 اطشعات
 خارجی و داخلی تارباف به تأثیر توجه 

گودرزی و 
 (8262همکاران )

 

 فرایندی ارائه چارچوب

 اجرای برای مناسبی

 در نگاری آینده مطالعات

 توسعه آمایش سند

 یزد استان

سند آمایش  ترکیب/ فرا
 یزد

فرایندی  ارائه چارچوب
 برای آینده نگاری

  اخرین پژوهش انجام شده داخلی مرتبط با موضوع

 پژوهش حاضر

(، 7889) 79روف مقالة(، 7887) 72اتویوچ مقالة، (7882) 74دارکو
(، 7882) 71و جارات تریپمقالة(، 7882) 72نیسارپون  و ماکل

 28و گولد ن یها مقالة(، 7882) 76و مونترد لگراونیبوئه ه م مقالة
 (7884و همکاران ) 28نکیسیج(، 7882)

رحیم پور و (، 8268) (، شاه منصوری و نوروزی8268مرحمتی )
 (، اشرافی و همکاران8262) همکاران(، شهیر و 8267)همکاران 

(8264) 

 سایر تحقیقات بررسی شده با موضوع نزدیک به پژوهش حاضر
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 جمع بندي پیشینه -4-4
توان گفت مطالعهات   با توجه به مطالب عنوان شده می

زمینه مساعدی را جههت   تا کنون 7888روهربک از سال 

انجام تحقیقات آینده نگاری شهرکتی فهراهم آورده اسهت.    

های دوبعدی  نکته قابل توجه در کار این محقق ارائه مدل

در حوزه آینده نگاری شرکتی است. در واقع بها توجهه بهه    

بها یهک حهوزه     ههای آینهده پژوههی و ترکیهب آن     ظرفیت

انهه کهرده   به تدوین مهدل آینهده نگار   دانشی خاص، اقدام

اسههت. از دیگههر نکههات قابههل اسههتفاده از تحقیقههات ایههن   

ههایی   نویسنده، بررسی تأثیر آینده نگاری شرکتی بر حوزه

توان  چون شناسایی کسب و کارهای و بازارهای جدید می

نام برد. سایر تحقیقات ذکر شده در بخش پیشینه ههم از  

معتبرتههرین و بروزتههرین تحقیقههات حههوزه آینههده نگههاری  

باشد که در تهدوین مهدل پیشهنهادی از آنهها      ی میشرکت

شود. نکته قابل تأمل دیگر در بخش مطالعهات   استفاده می

بطوریکه عمهده   های کیفی است. خارجی، استفاده از روش

هههای کیفههی و عمههدتا   تحقیقههات خههارج از کشههور از روش

مطالعه موردی استفاده شده است. حال آنکه در تحقیقات 

 بطور کلی متفاوت است. مشابه داخلی شرایط

در بخش مطالعات داخلی متاسفانه تحقیق کاربردی و 

چشمگیری صورت نگرفته است. در این بین شهاید بتهوان   

( بهه عنهوان   8212) به تحقیق عباسی شاهکوه و همکاران

های بعهد   ها اشاره کرد که نتایج تحقیق آنها در سال اولین

سهتفاده  حتی تا کنون بدون هیچ دخهل و تصهرفی مهورد ا   

قرار گرفته است. درحوزه روشی نیز بیشتر تحقیقات کمی 

و با هدف ارائه مدل تلفیقی انجام شده است. البته در این 

میان تحقیقات کیفی با کیفیتی نیهز انجهام شهده اسهت و     

هها   ای خهاص، نتهایج آن   لیکن به دلیل عدم ورود به حهوزه 

ایهن  عمدتا  کاربردی نیست. شاید از عمده دالیل ضعف در 

حوزه از مقاالت در قیاس بها سهایر کشهورها، عهدم توجهه      

شرکتهای داخلی به مقوله آینده نگاری اسهت کهه زمینهه    

 کنکاش و کاوش را برای محققان مهیا نکرده است.

به طور کلی با بررسی مفصهل پیشهینه آینهده نگهاری     

توان گفت که ههیچ کهار مشهابهی بها موضهوع       شرکتی می

و چه خارج از کشور صهورت   تحقیق تاکنون چه در داخل

نگرفته است ولیکن مطالعات روهربک بیشترین شباهت را 

با موضوع تحقیق داشته که زمینه مناسهبی جههت انجهام    

 این تحقیق را فراهم نموده است.
 

 روش تحقیق -1
 نگاری آینده که پژوهش محوری موضوع به عنایت با

 مرحله در. است آمیخته پژوهش نوع است شرکتی

 مبنای ای کتابخانه مطالعات روش اطشعات، گردآوری

 تحلیل و خبرگان پانل از استفاده با نتایج و است عمل

 داشت ویژه توجه باید که چند شدند. هر  تحلیل محتوا

 ها، بخش از برخی در کاربردی رویکرد دلیل به پژوهش

 دلیل به. است شناختی روش های استدالل تأمشت نیازمند

 تحول سیر بایست می پایه نظری مدل وجود عدم

 این در گرفته صورت های فعالیت و شرکت در نگاری آینده

 نگاری آینده کاربرد به پرداختن برای. شود استفاده حوزه

 مفروضات اهداف، از برخی تبیین و هاشرکت نوع این در

 باز وگوی گفت عرصه این نظران صاحب با ها مؤلفه دیگر و

 وگوها، گفت نتایج تحلیل محتوا رویکرد با و شد  انجام

 پانل روش از استفاده با س  . شدند  بندی جمع و تحلیل

 موجود های میان دیدگاه همگرایی شد  تشش خبرگان،

 تدوین از ایجاد شده و مدل اولیه ارائه شود. در ادامه پ 

 شد تهیه ایمدل، پرسشنامه اعتبار مدل، بمنظور ارزیابی

 قرار سوال مورد پیشنهادی مدل همعناصر م آن در که

در اختیار جامعه تحقیق یعنی شرکتهای  گرفت و س  

  22مدیریت صادرات فعال قرارگرفت. در حال حاضر 

شرکت مدیریت صادرات رسمی وجود دارد که از طریق 

کلیه شرکتها)هر  برای روش سرشماری پرسشنامه مذکور 

 پرسشنامه 892 از که شد شرکت سه پرسشنامه( ارسال

 .شد پاسخ دریافت 878توزیع شده، 

 

  يافته هاي پژوهش -9

در ابتدا مولفه های منتخب مدلهای ورود به بازارهای 

بین المللی با مولفه های منتخب آینده نگاری با توجه بهه  

تجربیات موفق و پژوهش های انجام شده در حوزه آینهده  

نگاری شرکتی، تلفیق شده است. اجزا و مولفه های مقوله 

های ورود به بازارهای بهین المللهی بهه عنهوان ورودی در     

ند آینده نگاری قرارداده می شود تها در نهایهت مهدل    فرای

آینده نگاری جهت ورود شرکت ها به بازارهای بین المللی 
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تدوین شود. حاصل این ترکیب مولفه هایی هستند که به 

 .شود بیان می 4جدول شماره شرح 

مختلف، عناصر مدلهای بعد از بررسی و تحلیل 

و در نهایت  شده انداستخراج م مولفه های فو  سرانجا

ده ص شخر منطقی آنها مشخاو ت متقد ی،روابط پیش نیاز

و  مو تقد یروابط پیش نیاز نتعیی ش خبرگاننق .است

 خر است. ات

 

 مولفه هاي منتخب -4جدول 
 پژوهش هاي استفاده شده)پیشینه( هاي استفاده شدهمدل  رديف

 باتیستش و تونی -دونی مدل ماموریت شرکت 8
 همکاران و دارست -(7884) اندرسن و اندرسن -(7887) هگر و روهربک

(7882) 
 (7882) هجلند و روهربک -(7884) اندرسن و اندرسن -(7887) هگر و روهربک مدل ریجر -5cمدل  تحلیل ذینفعان شرکت 7

 پویش محیطی 2
 -5cمدل  -مدل بردلی -مدل گوده

 کری مدل داگشس و 
 هجلند و روهربک -(7884) اندرسن و اندرسن -(7887) هگر و روهربک

 (8212عباسی شاهکوه و همکاران ) -(8212واحدیان و همکاران ) -(7882)
 -(7882) کننیو  و گلیسنکا مدل پورتر تحلیل رقابت 4

 تحلیل روندها و رویدادها 2
آلبائوم و  -وروس -گوده -مدل مارتین

 5Cمدل - همکاران
 (7887) هگر و روهربک

 مدل گوده –مدل وروس  -مایلز سناریوپردازی 9
 همکاران و دارست -(7884) اندرسن و اندرسن -(7887) هگر و روهربک

هجلند  -(7882) ویشنوسکی و همکاران  -(7882) کننیو  و گلیسنکا -(7882)
 (8212واحدیان و همکاران ) -(7882) و روهربک

2 
شناخت عدم قطعیت های 
 بحرانی بازارهای بین الملل

 -مدل داگشس و کری  - مدل ریجر
مدل آلبائوم و  -مدل کاووسگیل

 -همکاران
 (8212عباسی شاهکوه و همکاران ) -(7882) هجلند و روهربک

1 
شناسایی عوامل عملیاتی 
 موثر بر بازارهای صادراتی

 (7882) هجلند و روهربک -(7887) هگر و روهربک مدل داگشس و کری 

 چشم انداز نویسی 6
مدل  -مدل وروس –مدل گوده  -مایلز

 توسعه یافته آینده نگاری

 هید  و همکاران -(7884) اندرسن و اندرسن -(7887) هگر و روهربک
هجلند و  -(7882) ویشنوسکی و همکاران -(7882) همکاران و دارست -(7884)

 (7882) روهربک

 تعیین اهداف کشن 88
مدل توسعه  -همکارانمدل آلبائوم و 

 یافته آینده نگاری
 ویشنوسکی و همکاران -(7882) همکاران و دارست -(7884) اندرسن و اندرسن

 (8212واحدیان و همکاران ) -(7882)

88 
خلق گزینه های 

 استراتژیک
مدل  –مدل گوده  -مدل مارتین

 مدل دونی -آلبائوم و همکاران -وروس
عباسی شاهکوه و  -(7882) و روهربکهجلند  -(7882) همکاران و دارست

 (8212همکاران )

 5Cمدل - آلبائوم و همکاران پیش بینی بازار و مشتریان 87
 ویشنوسکی و همکاران -(7882) همکاران و دارست -(7887) هگر و روهربک

 (7882) هجلند و روهربک -(7882)

82 
ارزیابی گزینه های 

 استراتژیک
و  آلبائوم -مدل گوده - مدل ریجر

 مدل دونی -همکاران
واحدیان و همکاران  -(7882) هجلند و روهربک -(7882) همکاران و دارست

(8212) 

84 
تحلیل ظرفیت بازارهای 

 هدف
 (7882) هجلند و روهربک -(7887) هگر و روهربک آلبائوم و همکاران -مدل بردلی

 (7887) هگر و روهربک - یمال لیتحل و هیتجز 82

89 
استراتژی های انتخاب 

 کشن بازاریابی شرکت

مدل توسعه یافته   -هگر و روهربک
مدل  -مدل دونی  -آینده نگاری
 باتیستش و تونی -بردلی

 کننیو  و گلیسنکا -(7882) همکاران و دارست  -(7884) اندرسن و اندرسن
 (8212عباسی شاهکوه و همکاران ) -(7882)

82 
تدوین نقشه راه ورود به 

 بین المللیبازارهای 
 مدل دونی  -مدل لیمبرسکی

 همکاران و دارست -(7884) اندرسن و اندرسن-(7882) ویشنوسکی و همکاران
 (8264) اشرافی و همکاران -(8212واحدیان و همکاران ) -(7882)

81 
شناسایی سیگناهای 

 ضعیف
 - مصاحبه با خبرگان

 - مصاحبه با خبرگان شناسایی شگفتی سازها 86
 - مصاحبه با خبرگان سیگنالها تحلیل 78
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های استخراج شده و روابط پهیش  با توجه به جداول مولفه

ترسهیم   7شهماره  نیازی، مدل پیشنهادی به صورت شکل 

   .شودمی

در ادامه همان گونه که در روش پژوهش تشریح 

شده، عناصر اساسی مدل پیشنهادی در قالب پرسشنامه 

ای در اختیار شرکتهای مدیریت صادرات قرار گرفت که 

نهایتا پ  از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها، اعتبار مدل 

 مذکور تایید شد.

 

ماموريت شرکت

پويش محیطی

تحلیل ر ابتتحلیل  ينفعان

تحلیل روندها و 
رويدادها

شناسايی عدم 
 طعیت هاي بحرانی

سناريوپردازي

شناسايی عوامل 
مو ربرصادرات

خلق چشم انداز

خلق گزينه هاي 
استراتژيک

تحلیل مالی
تحلیل  رفیت 
بازارهاي هدف

ارزيابی گزينه هاي 
استراتژيک

پیش بینی بازار و 
مشتري

تدوين استراتژي 
بازاريابی شرکت

تدوين نقشه راه جهت ورود به بازارهاي
بین المللی 

تعیین اهداف کالن

شناسايی 
سیگنالهاي ضعیف

شناسايی شگفتی 
سازها

تحلیل سیگنالها

 
 مدل پیشنهادي آينده نگاري شرکتی -2شكل 

 

 

  گیري نتیجه -9
هها و نظریهات    مهدل  پایهه  بهر  شد تشش فصل این در

 های مدیریت صهادرات  شرکت ضعف نگاری شرکتی، آینده

 بررسهی  و تحلیهل  ورود به بازارهای بهین المللهی   حوزه در

نگههاری  آینههده رویکههرد دو پیشههنهادی،چههارچوب  گههردد؛

ریهزی راهبهردی بازاریهابی بهین الملهل را       برنامه و شرکتی

 نظهام  در جدیهد  سهاختارهای  کنهد کهه ایجهاد    ترکیب می

 تجههویز ههها را و بازاریههابی در ایههن شههرکت ریههزی برنامههه

 پهویش  کهشن،  سهطح  ابعهاد  در سهاختارها  ایهن  نماید، می

 ای شهرکت  منطقهه  ههای  مزیت مبنای بر محیط بین الملل

 بها  جامع برنامه یک نیازمند شرکت تحلیل سطح باشد، می

بازاریهابی   نظهام  کهه  اسهت  نگهاری شهرکتی   آینده رویکرد
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 بازارهای آتی شهرکت  و شود منطبق آن با باید شرکت نیز

 گهام  کهه در  گهردد  تهدوین  جدید سیستم مبانی اساس بر

 کار دستور در ایجاد واحد پویش محیط بین الملل نخست

 و ریهزی  برنامهه  نظهام  در گهام  ایهن  اجهرای . گیرد می قرار

. کنهد  می پیدا نمود های مدیریت صادرات بازاریابی شرکت

ریههزی راهبههردی  برنامههه شههناختی روش مبههانی در ورود

 و جدیهد  الگوههای  پیشهنهاد  و ایجهاد  بهه  منجهر  بازاریابی

 جدیهد  رویکردههای  ایجهاد  و اجرایی ساختارهای تغییرات

 کشهور  در صهادرات  مدیریت های شرکت ماهیت. می شود

 بها  آینده در محیط بین الملل و منطقه، تغییرات اساس بر

 بینهی  پهیش  روبروسهت،  سهاختاری  تغییهرات  و هها  چالش

 معنهی  ارتبهاط  نگهاری شهرکتی   آینهده  آینهده  در شهود  می

 .باشد برخوردار بازاریابی بین الملل با دارتری

 

 منابعفهرست 
 انصاری،و  ، م؛آزمندیان م. ،اشرافی بفروئی (8

مدل آینده نگاری فناورانه برای شناسایی »(8268ر.)

کنفران  سالیانه مدیریت  ،«کسب و کار های فرصت

، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران استراتژیک،

 ایران.

طراحی مدل آینده نگاری »(8262، ح.)بابایی میبدی (7

منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی سناریو مبنا و 

، «(سیستم داینامیک)مورد مطالعه: استان یزد

، دانشکده امور اقتصادی، دکترای تخصصی نامه پایان

 .دانشگاه تربیت مدرس

 خیام باشی، و ، ا؛طباطبایی. نیلی پور ، نرحیم پور (2

طراحی مدل آینده نگاری فناوری در »(8267ب. )

سازمانهای با فناوری برتر مطالعه موردی: صنایع 

اولین همایش ملی آینده پژوهی، شرکت  ،«هوایی

 ، تهران، ایران.یادگار درخشان آریا

ارائه  »(8268ن. )نوروزی، و  س؛ ،شاه منصوری (4

گاری چارچوب تلفیقی جهت آینده ن

دومین کنفران  بین المللی و ششمین  ،«استراتژیک

کنفران  ملی مدیریت فناوری، تهران، انجمن 

 .مدیریت فناوری ایران

 و ، س؛نیلی پور طباطبایی .، ایوسفی ل.، شهیر (2

ارائه مدلی جهت استقرار و »(8262)م.  رباسیان،ک

ارزیابی نظام آینده نگاری فناوری دریک شرکت 

کنفران  بین المللی مدیریت و  ،«دفاعیدانش بنیان 

مهندسی صنایع، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت 

 ، تهران، ایران.ویرا

 ،بابایی میبدی .ف ،عزیزی .، عذرآ .آ ،گودرزی (9

 هنگاری آیند پیشنهادی چارچوب ارائه»( 8262.)ح

ای:  رشتهپژوهشی میان  حوزه مثابه به های منطق

 ،«یزد استان آمایش توسعه سند مطالعه، مورد

 دوره انسانی، علوم در ای میان رشته مطالعات فصلنامه

 .822-82 بهار، صص ،7 شماره هشتم،
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Abstract 
Objective evidence in the field of corporate foresight research suggests that companies and 

organizations are still suffering from a lack of a framework for facing future economic 
conditions and ensuring that all relevant external changes are relevant and appropriate responses 
are presented. This research aims to develop the capabilities of corporate foresight and the 
successful use of foresight activities in companies to enter the global markets to examine the 
capacities of the two areas of knowledge of corporate foresight and international marketing. The 
research method has two main parts. First, through the qualitative research method, theoretical 
foundations are analyzed and analyzed. In the second part, the modeling is based on the 
modeling of the interpretative structure, explained and analyzed. The statistical population of 
this research is futurists experts and managers of active export management companies. 
Sampling method is a targeted sampling method. The findings suggest that the proposed 
framework, utilizing the capacities of the two fields of corporate foresight and international 
marketing planning, can be combined with the integration of prospecting and strategic planning 
approaches and the issue of entry into international markets Analyzes future scenarios in this 
area and facilitates the formation of a strategy to ultimately improve the ability of companies to 
deal with discontinuous changes and reduce the uncertainty of companies, especially export 
management companies. 
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