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طراحی مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید
حمیدرضا حسنزاده ،1سعید خزایی ،2آیدا مهاجری

3

 .1استادیار ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران
 .2استاد ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران
 .3کارشناسارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت1131/11/02 :؛ تاریخ پذیرش)1131/20/03 :

چکیده
وجود فشار بر صنایع برای رقابت موفقیتآمیز ،اهمیت وافری به تواناای در آینا ما دها  .از طرفا  ،بخا توییا از ارنااه م ا
اقتصادی هر نشور است .در این راستا ،ه ف این پژوه  ،طراح م ی از عوامل نلی ی مؤثر بر آین ة تویی در جم وری اسالم ایاراه
است .این پژوه از نظر ه ف ،ناربردی و از نظر نحوة گردآوری داد ها ،توصیف از شاخة پیمایش است .در ایان پاژوه فای هاای
تحقیق ،بررس نظر خبرگاه و پرسشنامه برای گردآوری داد ها بهنار گرفته ش  .ب ینگونه نه با مطایعات نتابخانهای 11 ،عامل نلیا ی
مؤثر بر آین ة تویی شناسای و بنا بر نظرهای هفت نفر از استاداه و خبرگان نه توأماه در حوز های آینا نگااری و توییا صااح نظار
بودن  ،نه عامل دیگر اضافه و در قای هشت بع دستهبن ی ش  .سپس ،پرسشنامههای مشتمل بر همة عوامل ،پس از تأیی روای توسط
هفت نفر از استاداه و خبرگاه ،میاه  101نفر از جامعة نارشناساه حوزة آین نگااری و توییا در ت اراه بار اساا روش نموناهگیاری
گلویهبرف تا رسی ه به مرحلة اشباع توزیع ش  .در مرحلة پایای سنج  ،چ ار عامل و در مرحلة تجزیاهوتحلیال داد هاا باا روش تحلیال
عامل تأیی ی چ ار عامل دیگر از عوامل حذف ش  .در ن ایت ،م ی از عوامل نلی ی مؤثر بر آین ة تویی طراح ش .

کلیدواژگان
آین ة تویی  ،عوامل نلی ی ،م ل.

 نویسندة مسئول ،رایانامهa.mohajeri7000@yahoo.com :
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مقدمه
علت عمدة بحرانها ،شکستها و غافلگیریهای راهبردی در سطوو سطهگانط ملط  ،فروملط و
سازمان و فردی به نبود یا ضطف

در یطی بینط و یینطد نگطری بطازم گطردد (حاجیطان ،1931 ،

ص .)101شکست در یی بین محیط ییندة کسبوکار م تواند برای سطازمانهطا بسطیار رورنطا
باشد .به همین دلیل بسیاری از سازمانهای جهان ففالیت روی ییند نگاری را یغاز کرد اند (علط
احمدی و همکاران ،1931 ،ص.)4
صنفت تولید ط  10سال اریر شاهد تغییرات بسیاری بود اسطت (

Findlay & Media, 2009,

 .)p.6وضفیت تولید در کشور ما نیز از این قاعد مسطثننا نیسطت ،امطا بطازنگری در سیاسطتهطای
اقثصادی ،در راسثای تمرکز بر رفع تنگناهای سارثاری تولید برای دستیاب به رشد اقثصادی بطا
و یایدار ضرورت بنیادی است (رهنمود ،1931 ،ص.)11
تدوین راهبردها مسثلزم در واقعبینان محیط ییرامون است ،محیو که صحن رقابت و تفامل
جدی عوامل بسیاری است که م توانند در سرنوشت و حیات یك سازمان نق

اساس داشثه باشطند

(غیاثوند ،1930 ،ص .)131تمرکز بر عوامل کلیدی ،توسط راهبردیطردازان و برنامطهریطزان ،باعط
داشثن برنامههای بهثر م شود .با این حال ،تا کنون یژوهش در زمین شناسای عوامل کلیدی مؤثر
بر ییندة بخ

تولید انجام نگرفثه است .درنظرنگرفثن این عوامل در برنامهریزیها ،بهویژ برنامطه-

ریزیهای راهبردی ،م تواند شکست در ییاد سازی موفقیتیمیز ینهطا را در بلندمطدت بطه همطرا
داشثه باشد.
با توجه به این موضوع و با درنظرگرفثن جایگا مهم بخط
کشور ،این یژوه

به دنبال یاسخگوی به این یرس

تولیطد در اقثصطاد و سطایر ارکطان

اساس است که چه عوامل بر یینطدة تولیطد

در جمهوری اسالم ایران مؤثرند و مدل عوامل کلیدی مؤثر بر یینطدة تولیطد در ایطران چطه مطدل
است؟
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بیان مسئله
بخ

تولید را م توان از مهمترین ارکان هر اقثصادی قلمداد کرد ،بهطوری که وضفیت ین در هطر

کشوری بر سایر ابفاد ین جامفه اثرگذار است .لذا تالش برای بهبود وضطفیت ایطن بخط

کشطور،

امری است که م تواند بهبود وضفیت کل اقثصاد را به همرا داشثه باشد .این بهبود زمطان میسطر
م شود که سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مرتبط با این بخ  ،با دیدی دقیق انجام گیرد.
دستیاب به در و حس بهثر و دقیقتر از ییند م تواند مخاطرة ناکام در برنامهریطزیهطا را
کاه

دهد (قدیری و همکاران ،1933 ،ص .)1در این میان ،شناسای عوامل کلیطدی و توجطه بطه

ین ،برای برنامهریزیهای دقیقتر و جلوگیری از ایجاد مشکالت اهمیت دارد .اما تالشهای دارل
انجامگرفثه تاکنون به حوزة ییند نگاری تولید و یا شناسای عوامل کلیدی اثرگطذار بطر ایطن بخط
نپردارثهاند .نبود موالفات در زمین شناسای عوامل کلیدی مؤثر بر ییندة بخ
تصویر روشن از ییندة این بخ

تولید ،و نیز فقطدان

در کشورمان ،و از طرف وجود چال های مل و بطینالمللط  ،و

ضرورت انثقال از اقثصاد مثک بر نفت به اقثصاد تولیدمحور ،دسطتیطاب بطه مطدل را کطه بثوانطد
تاحدودی عوامل مؤثر بر ییندة این بخ

را نشان دهد و جهتگیری تولید ییند را روشنتر کنطد،

ضروری م کند .توجه به عوامل کلیدی اثرگذار بر این بخ  ،به تولیدکنندگان جهت کسب مزیت
رقابث سمتوسو م دهد و تمرکز برنامهریزان و مسئو ن بر این عوامل م تواند تا انطداز ای مطانع
شکست در برنامهریزیها شود .لذا هدف این یژوه  ،شناسای عوامل کلیدی مؤثر بر ییندة تولید،
دسثهبندی ینها و ترسیم مدل از این عوامل است تا مدیران و برنامهریزان با توجه به ایطن عوامطل
بثوانند راهبردهای مناسب را برای طراح  ،تدوین و اجرای برنامهریطزیهطای راهبطردی در بخط
تولید بهدرسث ییاد سازی کنند.
مبانی نظری پژوهش
اندیشیدن به آینده

تالش یدم برای شنارت ییند را م توان به سالهای دور نسبت داد و ریشط بسطیاری از یدا

و
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سنن تاریخ را در ین جستوجو کرد (قدیری و همکاران ،1933 ،ص .)3در دنیای کنون  ،موالفه
دربارة ییند و تالش برای یی بین ییندة روندهای موجود و ویژگ هطای رونطدهطا و یدیطد هطای
نوظهور و در ادام ین ،سارثن ییند به دست انسان امروز ،از ویژگ های اصل برنامطهریطزیهطای
راهبردی در حوز های مخثل

دان

بشری بهشمار م رود (تیشهیار ،1930 ،ص.)11

در واقع ،سیاستگذاران ،در ابفاد بخش و بنگاه هموار با این عدم قوفیت مواجهنطد کطه بطا
توجه به منابع محدود در ارثیار ،چگونه م توانند برای رسیدن به اهطداف رطود و دسطتیطاب بطه
اهداف صنفث بهثر برنامهریزی کنند .تغییرات سریع بازار ،رقابت و فناوری ،صطنایع را بطه واکطن
سریع در برابر تغییرات وادار م کند .در غیر این صورت ،ممکن است بسیاری از برنامهریزیهطا بطا
توجه به وضفیتهای مثغیر ییند با شکست مواجه شوند (قدیری و همکاران ،1933 ،ص.)1
اهمیت توجه به آیندة بخش تولید

در هم ملل و سیسثمهای سیاس  ،تولید ،به عنوان یك نیروی اقثصادی ضطروری و منحصطربهفطرد
در نظر گرفثه شد است ) .(Manyiika et al., 2012, p.17تولید یا کسبوکار سارثن چیزها ،عنصطر
حیات هر اقثصاد ییشرفثهای است ،بهطوری که ییشران کلیدی بهبود بهر وری ،بزرگترین ییشطران
ردمات با ارزش با و بزرگترین ایجادکنندة اشثغال است ،طوری که با هر شغل در بخ

تولیطد،

بهطور میانگین ،بین  1تا  1شغل در بخ های دیگر اقثصاد ایجاد م شود (.)Roos, 2012, p.5
وجود رقابت شدید در دنیای تولیدی امروز مدیران را بر ین م دارد تا بطا نگطاه راهبطردی در
ی رسیدن به اهداف رود برییند (میلثنبرگ ،1934 ،ص .)11هرچه زودتر و شفافتر رویطدادهای
ییند را ببینیم ،بهثر قادر رواهیم بود از طریق تغییر نسخههای ففل موفقیطت ،بطا تغییطرات جهطان
همگام شویم .بنابراین ،هرچه دید ییندة مدیران بهثر باشطد ،تصطمیمهطای ینهطا بهثطر رواهطد بطود
(.)Gordon, 2008, p.6
عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید

امروز  ،رویکردهای ییند یژوه در عرص برنامهریزی بر یافثن عوامل کلیدی و ییشرانهای توسفه
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در فضای برنامهریزی تأکید م کنند تا از این را برنامهریز با درارثیارداشثن اهرم کنثرل و مدیریت
ییند  ،به مفماری مولو

ییند بپردازد (بهشث و زال  ،1930 ،ص.)49

با این حال ،تا کنون یژوهش دارل در زمین ییند نگاری تولید ،یطا شناسطای عوامطل کلیطدی
مؤثر بر ییندة تولید انجام نگرفثه است و ینچه در این راسثا در یژوه های رطارج انجطام گرفثطه
است ،بیشثر اهداف ،چال ها و چشمانداز یی

روی ییندة این بخ

را بررس کرد اند ،با بررس

برر از این منابع ،که اکنر ینها گزارشهای منثشرشد از سوی سازمانهای مخثل

رطارج انطد،

م توان عوامل را یافت که به عنوان ییشرانهطا و رونطدهای مطؤثر بطر تولیطد و یینطدة ین مفرفط
شد اند.
در گزارش «شارص  1019رقابث بودن تولید جهان » که دلویت ،1انجمن رقابث بودن ،در سطال
 1011منثشر کرد است ،ضمن بررس دیدگا تفدادی از مدیران ارشد در کشطورهای مخثلط  ،از
سیسثمهای اقثصادی -تجاری ،سیسثمهای مال  -مالیات و هزین تأمین مواد ،نیروی کطار و انطر ی
به عنوان ییشرانهای تولید نام برد شد است.
در گزارش دیگر با عنوان «ییندة تولید در جنو

شرق ملبطورن» کطه در سطال  1011از سطوی

کمیثه توسف منوقهای جنو

شرق ملبورن اسثرالیا منثشر شد و با هدف توسطف راهبطردی جهطت

تولید در جنو

شرق ملبورن انجام گرفثه است ،از تقاضای بازار ،بازارهای نویدیطد،

تقویت بخ
افزای

رقابت جهان  ،فناوریهای کلیدی نویدید و سرعت نطویوری و تغییطر فناورانطه بطه عنطوان

روندها و نیروهای شکلدهندة ییندة این بخ

در این منوقه یاد شد است.

در گزارش با عنوان «ییند های تولید» 1که در سال  1011از سوی بنیاد کسبوکار اسثرالیا انثشار
یافثه است ،یس از اشار به اهمیت تولید و ماهیت مثغیر ین ،عوامل افزای

رقابت جهان  ،تغییر مسطیر

از تولید انبو به سفارش سازی انبو و شخص سازی ،روشههطای نطویوری و همکطاری و ارتباططات

1. Deloitte
2. Manufacturing futures

 2401

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1314

بیشثر ،وجود اسثفدادها و مهارتهای مورد نیاز تولید و مرز محوشوندة بطین تولیطد و رطدمت بطه
عنوان عوامل شکلدهندة ییندة تولید مفرف شد اند .همچنین در گزارش «تولید ییند  ،چشماندازی
برای سال  1»1010که در سال  1004کمیسیون ارویا ین را منثشر کرد است ،ضمن توجه بطه نقطا
قوت و ضف

بخ

تولید و ترسیم چشماندازی مشثر از یینطدة ایطن بخط

در ارویطا ،افطزای

رقابت جهان  ،ارزشها و یذیرش عموم فناوریهای جدید ،اسثانداردهای تولیطدی و حمایطت از
حقوق سرمای فکری به عنوان ییشرانهای تغییر در ییندة تولید مفرف شد اند.
به این شکل ،با بررس منابع مخثل

موجود ،در مجموع  91عامل کلیدی بهدست یمد که همط

ینها در جدول  1بیان شد است.
ادامة جدول  . 1عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید (استخراجشده از متون نظری موضوع)

شماره
1

عامل کلیدی

نویسنده

سیاستهای دولث

1

بهبود روابط با اتحادیههای
تجاری

9

تقاضای بازار

عنوان پژوهش

کمیث توسف منوقهای جنو
شرق ملبورن اسثرالیا ()1011
رسان فیندل  ،شرکت بارکلیز،
دانشکدة مدیریت کرنفیلد

1

9

 گیر و همکاران ()1009 کمیث توسف منوقهای جنوشرق ملبورن اسثرالیا ()1011

4

سرمایهگذاری مسثقیم رارج

1

سیسثمهای اقثصادی -تجاری

1

سیسثمهای مال  -مالیات

4

با کریشنان و همکاران ()1009
دلویت ،انجمن رقابث بودن
()1011
دلویت ،انجمن رقابث بودن
()1011

ییندة تولید در جنو

شرق ملبورن

روندها در تولید
 ییندة تولید در ارویا ،1010-1011چال یایداری
 ییندة تولید در جنو شرق ملبورنعوامل اثرگذار بر تکامل تولید در
کانادا :چشماندازی تاریخ
شارص  1019رقابث بودن تولید
جهان
شارص  1019رقابث بودن تولید
جهان

1. Manufuture
2. Findlay Media, Barclays Corporate, Cranfield School of Management
3. Geyer
4. Balakrishnan
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ادامة جدول  . 1عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید (استخراجشده از متون نظری موضوع)

شماره

عامل کلیدی

1

مخاطر ها ،عدم قوفیتها و
مسئولیتهای مرتبط با
سرمایهگذاری

3

بازارهای نویدید

3

هزین تأمین مواد ،نیروی کار و
انر ی

10

جهان شدن تولید و انثقال ین

11

افزای

رقابت جهان

11

ارزشها و یذیرش عموم
فناوریهای جدید

19

تغییر مسیر از تولید انبو به
سفارش سازی انبو و
شخص سازی

14

فناوریهای کلیدی نویدید و
توانمندساز

11

سرعت نویوری و تغییر فناورانه

1

عنوان پژوهش

نویسنده

 مانیکا و همکاران ()1011-مهارتهای تولیدی اسثرالیا

1

()1003
کمیث توسف منوقهای جنو
شرق ملبورن اسثرالیا ()1011
دلویت ،انجمن رقابث بودن
()1011
دیوان اقثصادی جهان

9

تولیدکردن ییند  :دورة نوین رشد ونویوری جهان
 تولید یایدار ،تولید برای یایداریییندة تولید در جنو

شرق ملبورن

شارص  1019رقابث بودن تولید
جهان

و دلویت ییندة تولید :فرصتهای ییشران رشد
اقثصادی

()1011
 کمیث توسف منوقهای جنوشرق ملبورن اسثرالیا ()1011
گیر و همکاران ()1009 کمیسیون ارویا ()1004 بنیاد کسبوکار اسثرالیا()1011
 گیر و همکاران ()1009 -کمیسیون ارویا ()1004

بنیاد کسبوکار اسثرالیا ()1011
 کمیث توسف منوقهای جنوشرق ملبورن اسثرالیا ()1011
4

 وست کمپر ()1003کمیث توسف منوقهای جنو

 ییندة تولید در جنو شرق ملبورن ییندة تولید در ارویا ،1011-1010چال یایداری
 تولید ییند  ،چشماندازی برای سال1010
 ییند های تولید ییندة تولید در ارویا ،1010-1011چال یایداری
 تولید ییند  ،چشماندازی برای سال1010
ییند های تولید

 ییندة تولید در جنو شرق ملبورن تولید ییند و تولید یایدارییندة تولید در جنو

شرق ملبورن

1. Manyika
2. MSA
3. World Economic Forum
4. Westkamper
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ادامة جدول  . 1عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید (استخراجشده از متون نظری موضوع)

شماره

عامل کلیدی

11

روشههای نویوری و همکاری و
ارتباطات بیشثر

11

صنایع نویدید مانند فثونیك و
انر ی تجدیدیذیر

13

مهندس تولید صنفث ییشرفثه

13

تغییر ی وهوا و گرمشدن زمین

10

کمیاب منابع طبیف

11

اسثانداردهای صنفث و تولیدی

11

حمایت از حقوق سرمای فکری

19
14

11

افزای برونسپاری و اسثقرار
تولید در رارج از کشور
سرمایهگذاری در بخ تحقیق و
توسفه و نویوری
وجود اسثفدادها و مهارتهای
مورد نیاز تولید (دارای های
غیرملموس)

عنوان پژوهش

نویسنده
شرق ملبورن اسثرالیا ()1011
 مؤسسه توسف اقثصادیبرلینگثون ()1010
 بنیاد کسبوکار اسثرالیا()1011

 امور در حال شکلگیری -ییند های تولید

چشماندازی برای ییندة تولید با ارزش
هیئت راهبردی فناوری ()1011
با در اتحادی ارویا
توسف اسثراتژیك کاررانهها تحت
وست کمپر ()1001
تأثیر فناوریهای نویدید
ینج نیروی محر تغییر در تولیددیارتمان سازمان کسبوکار و جهان  ،تحلیل یشثیبان برای راهبردیتولید :چال های جدید ،فرصتهای
اصال قوانین ()1003
جدید
گرو مشاوران سلسلهمراتب ، کاررانههای ییند  ،نقش راکاررانههای ییند ()1010
اسثراتژیك چندساله
کاررانههای ییند  ،نقش را راهبردیگرو مشاوران سلسلهمراتبچندساله
کاررانههای ییند ()1010
 تولید ییند  ،چشماندازی برای سالکمیسیون ارویا ()1004
1010
 تولید ییند  ،چشماندازی برای سالکمیسیون ارویا ()1004
1010
دلویت
یی س اس ت یی

چال
1

 بنیاد کسبوکار اسثرالیا()1011

ییچیدگ در تولید جهان
ییند نگاری فناوری ایرلند

 -ییند های تولید

1. ICSTI
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ادامة جدول  . 1عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید (استخراجشده از متون نظری موضوع)

شماره

عامل کلیدی

نویسنده

11

یموزش مسثمر کارکنان

دیارتمان صنفت و تجارت
()1000

11

مدلهای نویدید کسبوکار

وست کمپر ()1001

13

مرز محوشوندة بین تولید و
ردمت

بنیاد کسبوکار اسثرالیا ()1011

13

صنایع زیرسارث یشثیبان کنند

با کریشنان و همکاران ()1009

90

جهان شدن زنجیر های ارزش

هنری 1و همکاران ()1001

91

جهان شدن زنجیر های تأمین

 شیپ 9و همکاران ()1011 -دلویت

عنوان پژوهش
ییند نگاری :تولید اتحادی ارویا:
م توانیم ین را بهبود دهیم ،یانل
ییند نگاری تولید در سال 1010
توسف راهبردی کاررانهها تحت تأثیر
فناوریهای نویدید
ییند های تولید
عوامل اثرگذار بر تکامل تولید در
کانادا :چشماندازی تاریخ
1
یرو ة ییند نگاری گرو ت اندت
روندهای نویدید جهان در تولیدییشرفثه
-چال ییچیدگ در تولید جهان

در این بخ  ،ضمن اشار به اهمیت ییند اندیش و توجطه بطه یینطدة تولیطد ،بطه ففالیطتهطای
انجامگرفثه در زمین ییندة تولید اشار شد و با بررس منابع مخثل  ،که به عوامل و روندهای مؤثر
بر بخ

تولید یردارثه بودند 91 ،عامل کلیدی مؤثر بر ییندة تولید شناسای شد.

روش پژوهش
هدف این یژوه  ،ارائ مدل از عوامل کلیدی مؤثر بر ییندة تولیطد در جمهطوری اسطالم ایطران
است .این یژوه

از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوة گردیوری اطالعات ،تحقیطق توصطیف از

شار ییمایش است .در این یژوه  ،برای گطردیوری داد هطا ،فطی هطای تحقیطق ،بررسط نظطر
ربرگان و یرسشنامه ،و برای تأیید عوامل و روای سنج یرسشنامه ،نظر هفطت نفطر از ربرگطان و
1. Henry
2. T&T
3. Shipp
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اسثادان بهکار گرفثه شد (بدین صورت که در جلسهای ،یس از مشاهدة فهرست عوامل ،ین را تأیید
کرد و نه عامل دیگر را اضافه کردند) .همچنین با نرمافزار  ،SmartPLSو از طریق تحلیطل عطامل
تأییدی ،عوامل که دربارة میزان اهمیت ینها میان ربرگان توافق کاف وجود نداشت ،حذف شد.
جامف یماری به کل گرو افراد ،وقایع یا چیزهای اشار م کند که محقطق مط رواهطد دربطارة
ینها تحقیق کند (سکاران ،1931 ،ص .)134جامف یماری این یژوه  ،هم ربرگان اند که بهطور
توأمان در هر دو زمین  .1راهبردیردازی و ییند نگاری ،و  .1تولید ،در شهر تهران تخصطص دارنطد
که نم توان بریوردی دقیق از تفداد ینها کرد.
نمونه گرو کوچكتری از جامفه است که برای مشاهد و تجزیهوتحلیل انثخطا
(فرهنگ و صفرزاد  ،1931 ،ص .)144در ایطن یطژوه

شطد اسطت

 111نفطر از افطراد مثخصطص در حطوزة

ییند نگاری و تولید که بهطور توأمان در هر دو زمینه تخصص داشثند ،بر اساس روش نمونهگیطری
گلولهبرف تا رسیدن به مرحل اشباع بر اساس قضاوت افراد انثخا
همچنین ،برای سنج

شدند.

یایای یرسشطنام عوامطل مطؤثر بطر یینطدة تولیطد ،داد هطای حاصطل از

جمعیوری یرسشنامهها وارد نرمافزار  SPSS22شد و به کمك ین ضریب یلفای کرونباخ بطرای هطر
یك از ابفاد موجود در یرسشنامه و نیز برای کل سؤالها محاسبه شطد کطه مقطادیر ین در جطدول 1
بیان شد است.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ

نام بعد

آلفای کرونباخ

نام بعد

آلفای کرونباخ

سیاس

0/100

قانون

0/101

اقثصادی

0/140

مدیریث

0/101

اجثماع

0/111

صنفث

0/110

فناورانه

0/191

زیستمحیو

0/113

کل عوامل

0/333

همانطور که مشاهد م شود ،ضریب یلفای کرونباخ برای بفد سیاسط کمثطر از حطد مولطو
بهدست یمد ،بنابراین این بفد ،که شامل سه عامل بود ،به دلیل یایای نامناسطب ،از مجموعط ابفطاد

2412 

طراحی مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید

حذف شد .شایان ذکر است که ضریب اولی یلفای کرونباخ بطرای بفطد اقثصطادی نیطز مقطدار 0/13
بهدست یمد که کمثر از میزان مولو

بود ،اما با کمطك نطرمافطزار

SPSS22

مشطخص شطد کطه در

صورت حذف عامل دوم این بفد ،یفن سرمایهگذاری مسثقیم رطارج  ،ضطریب یلفطای کرونبطاخ
مرتبط با ین به  0/14بهبود م یابد .بر این اساس ،این عامل از مجموع عوامل بفد اقثصادی حذف
شد .یس از حذف این چهار عامل ،تفداد ینها از  40عامل به  91عامل رسید .با توجه به ضطرایب
یلفای کرونباخ برای ابفاد که در جدول  1بیان شد است ،و نیز ضریب یلفطای کرونبطاخ کطل ،ایطن
ابفاد و عوامل یایای مناسب دارد.
یافتههای پژوهش
همانطور که بیان شد ،در این یژوه

یس از انجامدادن موالفات کثابخانطهای  91عامطل مطؤثر بطر

ییندة تولید شناسای شد .با ارائ فهرست این عوامل به هفت نفر از صطاحبنظطران و ربرگطان در
حوزة تولید و ییند نگاری ،عالو بر تأیید عوامل از طرف ینان ،نه عامل دیگر به مجموعط عوامطل
بهدستیمد اضافه شد .عوامل اضافهشد بر اساس نظر ربرگان در جدول  9بیان شد است.
جدول  .3عوامل اضافهشده بر اساس نظر خبرگان

شماره
1

نام عامل
کاه

تصدیگری دولت و حمایت قاطع از بخ

شماره

نام عامل

1

مدیریت کالن کشور

رصوص
1

توجه بیشثر مشثریان و جامفه به محصو ت سبز

1

9

اتوماسیون و ییشرفتها در روباتیك صنفث

3

فزای

4

اتمام منابع سورت فسیل

1

یلودگ های زیستمحیو

3

الگوبرداری از کشورهای ییشرو
یروتکلهای بینالملل
رویکردها و سیسثمهای نوین و نویدید

سپس ،با کمك ربرگان هم عوامل (در مجموع  40عامل) در قالطب هشطت بفطد شطامل ابفطاد
سیاس  ،اقثصادی ،اجثماع  ،فناورانه ،زیستمحیو  ،قانون  ،مدیریث و صنفث طبقهبنطدی شطدند.
این طبقهبندی در جدول  4نشان داد شد است.
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جدول  .4دستهبندی عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید در قالب هشت بعد

ابعاد

نام التین

عوامل کلیدی

عوامل

سیاستهای دولث و بینالملل
سیاسی

Po1

بهبود روابط با اتحادیههای تجاری
کاه

تصدیگری دولت و حمایت قاطع از بخ

Po2

رصوص

تقاضای بازار
سرمایهگذاری مسثقیم رارج
سیسثمهای اقثصادی ،تجاری

Eco3

فناورانه

مخاطر ها ،عدم قوفیتها و مسئولیتهای مرتبط با سرمایهگذاری
بازارهای نویدید

Eco6

هزین تأمین مواد ،نیروی کار و انر ی

Eco7

جهان شدن و انثقال تولید

Eco8

رقابت جهان

ارزشها و یذیرش عموم فناوریهای جدید
توجه بیشثر مشثریان و جامفه به محصو ت سبزتر

So2

تغییر مسیر از تولید انبو به سفارش سازی انبو و شخص سازی

Tech1

فناوریهای کلیدی نویدید و توانمندساز

Tech2

سرعت نویوری (در کل زنجیرة تأمین) و تغییر فناورانه

Tech3

روشههای نویوری و همکاری و ارتباطات بیشثر

Tech4

اتوماسیون و ییشرفتها در روباتیك صنفث

Tech5

صنایع نویدید مانند فثونیك و نیمهرساناها

Tech6

مهندس تولید صنفث ییشرفثه

Tech7

گرمشدن زمین و تغییر ی وهوا

Env1

اتمام منابع سورت فسیل

Env2

کمیاب منابع طبیف

Env3

یلودگ های زیسث ... ،
قانونی

Eco9
So1

افزای

زیستمحیطی

Eco4
Eco5

افزای
اجتماعی

Eco1
Eco2

سیسثمهای مال و مالیات
اقتصادی

Po3

یروتکلهای بینالملل
اسثانداردهای تولیدی (مل و بینالملل )

Env4
Le1
Le2
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ادامة جدول  .4دستهبندی عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید در قالب هشت بعد

ابعاد

نام التین

عوامل کلیدی

عوامل

حمایت از حقوق سرمای فکری
افزای

برونسپاری و اسثقرار تولید در رارج از کشور

سرمایهگذاری در بخ

Ma1

تحقیق و توسفه و نویوری

Ma2

وجود اسثفدادها و مهارتهای مورد نیاز تولید (دارای های غیرملموس)

Ma3

یموزش مسثمر کارکنان

Ma4

مدیریت کالن کشور

Ma5

الگوبرداری از کشورهای ییشرو

Ma6

مدلهای نویدید کسبوکار

Ma7

مرز محوشوندة بین تولید و ردمت

Ma8

صنایع زیرسارث یشثیبان کنند

Ind1

جهان شدن زنجیر های ارزش

Ind2

رویکردها و سیسثمهای نوین و نویدید تولید (مانند تولید یایدار ،تولید افزایش و جز ین)

Ind3

جهان شدن زنجیر های تأمین

Ind4

مدیریتی

صنعتی

Le3

منبع :محققسارثه

یس از تکمیل فرایند مرحل قبل ،یرسشنامههای مشثمل بر این ابفاد و عوامطل در میطان نمونط
یماری یژوه

توزیع شد .در این یرسشنامه از ربرگان رواسثه شد بود بر اسطاس طیط

ینجگزینهای ،میزان اهمیت هر یك از عوامل را بر اساس گزینههای این طی

لیکطرت

(شطامل بسطیار زیطاد،

زیاد ،مثوسط ،کم و بسیار کم) مشخص کنند.
تحلیل عاملی تأییدی و برازش ساختاری مدل

در این گام ،به کمك نرمافزار  SmartPLSبارهای عامل محاسطبه شطد .بطارهطای عطامل از طریطق
محاسب مقدار همبسثگ شارصهای یك ساز با ین ساز محاسبه م شطوند کطه اگطر ایطن مقطدار
برابر یا بیشثر از  0/4شود ،مؤید این مولب است کطه واریطانس بطین سطاز و شطارصهطای ین از
واریانس روای انداز گیری ین ساز بیشثر است و یایای مدل انداز گیری قابل قبول است (داوری
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و رضازاد  ،1931 ،ص .)30در صورت که یس از اجرای یك مدل ،بار عامل سطؤال کمثطر از 0/4
باشد ،مجبوریم ین سؤال را حذف کنیم تا بررس سایر مثغیرها تحت تأثیر ین قرار نگیرد (داوری و
رضازاد  ،1931 ،ص .)191همچنین ،برای سنج

برازش سارثاری مدل ،یمار هطای تط بررسط

م شود .در صورت که مقدار این اعداد از  1/31بیشثر شود ،نشان از صحت رابو بطین سطاز هطا و
در سوح اطمینان  31درصد اسطت .البثطه بایطد توجطه کطرد کطه

در نثیجه تأیید فرضیههای یژوه

مقادیر ت فقط صحت رابوهها را نشان م دهند و شدت رابو بین ساز هطا را نمط تطوان بطا ینهطا
سنجید (داوری و رضازاد  ،1931 ،ص .)30بارهای عامل و نیز اعداد مفناداری ت بطهدسطتیمطد
برای ابفاد و عوامل در جدول  1نشان داد شد است.
جدول  .5بارهای عاملی و اعداد معناداری تی

ابعاد

اعداد

عوامل

معناداری تی

کلیدی
Ec1
Ec3
Ec4

اقثصادی

3/441

اجثماع

4/313

فناورانه

3/313

Ec5
Ec6
Ec7
Ec8
Ec9
So1
So2
Tech1
Tech2
Tech3
Tech4
Tech5
Tech6
Tech7

بار عاملی
0/191
0/199
0/113
0/431
0/194
0/111
0/410
0/111
0/311
0/333
0/911
0/114
0/131
0/114
0/140
0/134
0/104

ابعاد

زیستمحیو

اعداد

عوامل

معناداری تی

کلیدی

1/499

Env1

0/139
0/111
0/311
0/110
0/310
0/30
0/130
0/111
0/113
0/119
0/114
0/111
0/110
0/100
0/131
0/143
0/303
0/111

Ind4

0/111

Env2
Env3
Env4
Le1

قانون

3/033

Le2
Le3
Ma1
Ma2
Ma3

مدیریث

11/011

Ma4
Ma5
Ma6
Ma7
Ma8
Ind1
Ind2

صنفث

3/131

بار عاملی

Ind3
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شکل  ،1رروج نرمافزار  SmartPLSبرای بارهای عامل را نشان م دهد.

شکل  .1بارهای عاملی برای شاخصهای ابعاد

همانططور کطه در جطدول  1و شطکل  1مشطاهد مط شطود ،ضطرایب بطارهطای عطامل بطرای
مثغیرهای ( Ec1تقاضای بطازار)( Tech1 ،تغییطر مسطیر از تولیطد انبطو بطه سفارشط سطازی انبطو و
شخص سازی)،

Ma1

(برونسپاری و اسثقرار تولید در رطارج از کشطور) و ( Ma5مطدیریت کطالن

کشور) کمثر از  0/4است ،در نثیجه ،این سؤالها باید حذف شود.
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شکل  1رروج نرمافزار یس از حذف سؤالهای مزبور را نشان م دهد.

شکل  .2ضرایب بارهای عاملی استانداردشده برای شاخصهای هر بعد

با توجه به اینکه هم ضرایب بارهای عامل بی

از  0/4است ،تحلیطل عطامل تأییطدی ،تأییطد

دسثهبندیها را نشان م دهد .در شکل  9نیز رروج نرمافزار  SmartPLSبرای اعداد مفناداری ت
مشاهد م شود .اعداد مفناداری ت برای هم ابفاد بی

از  1/31بهدست یمد است که حکایت از

مفناداربودن مسیرها و مناسببودن مدل دارد .بنابراین ،مدل نهای عوامل مؤثر بطر یینطدة تولیطد در
جدول  1قابل مشاهد است .شکل  4نیز مدل را در قالب شکل نهای نشان م دهد.
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شکل  .3نمودار مسیر با اعداد معناداری تی

نتیجه
ییشرفت شثابان علم و فناوری ،تحو ت سریع ،افزای

رقابت و در کشورها نسبت بطه ضطرورت

توسفه و ییشرفت همهجانبه ،تالشهای ییند یژوهانه را بی

از هطر زمطان دیگطری بطرای کشطورها

ضروری کرد است .از ایطن رو ،بطرای ایجطاد و حفطی جایگطا رقطابث  ،و جلطوگیری از شکسطت
برنامهریزیها ،ضروری است که بخ هطای مخثلط  ،بطا بهطر گیطری از تمهیطدات یینطد نگرانطه،
برنامهریزیهای جامع و مناسب را برای کسبوکار رود تدوین کنند .یک از نکطات مهطم در ایطن
راسثا ،درنظرداشثن عوامل کلیدی مؤثر بر ییندة هر کسبوکار است ،اما تا کنون به این موضطوع در
زمین بخ

تولید یردارثه نشد است ،لذا در این یژوه

تالش شد ضمن شناسای عوامل کلیدی
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مؤثر بر ییندة تولید و دسثهبندی ینها مدل از این عوامل ترسیم شود .بر مبنای نثایج یطژوه 91 ،
عامل کلیدی در قالب هفت بفد اقثصادی ،اجثماع  ،فناورانه ،زیستمحیوط  ،قطانون  ،مطدیریث و
صنفث تأیید شدند که در موالفات ییشین نیز به ینها اشار شد بود.
جدول  .6مدل عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید در قالب جدول

عوامل کلیدی

ابعاد

 سیسثمهای اقثصادی ،تجاری سیسثمهای مال و مالیات مخاطر ها ،عدم قوفیتها و مسئولیتهایاقثصادی

ابعاد

 گرمشدن زمین و تغییر ی وهوازیست

 -اتمام منابع سورت فسیل

محیو

 کمیاب منابع طبیف -یلودگ های زیسث

مرتبط با سرمایهگذاری
 بازارهای نویدید هزینهی تأمین مواد ،نیروی کار و انر ی جهان شدن و انثقال تولید -افزای

 یروتکلهای بینالمللقانون

رقابت جهان

 -سرمایهگذاری در بخ

جدید
سبزتر

 وجود اسثفدادها و مهارتهای مورد نیازمدیریث

 -فناوریهای کلیدی نویدید و توانمندساز

 -مرز محوشوندة بین تولید و ردمت

 روشههای نویوری و همکاری و ارتباطاتبیشثر

 مهندس تولید صنفث ییشرفثهمنبع :محقق سارثه

 -صنایع زیرسارث یشثیبان کنند

اتوماسیون و ییشرفتها در روباتیك

 -صنایع نویدید مانند فثونیك و نیمهرساناها

 یموزش مسثمر کارکنان -مدلهای نویدید کسبوکار

تغییر فناورانه

صنفث

تولید (دارای های غیرملموس)
 -الگوبرداری از کشورهای ییشرو

 -سرعت نویوری (در کل زنجیرة تأمین) و

فناورانه

تحقیق و توسفه و

نویوری

 -توجه بیشثر مشثریان و جامفه به محصو ت

 -افزای

 اسثانداردهای تولیدی (مل و بینالملل ) -حمایت از حقوق سرمای فکری

 ارزشها و یذیرش عموم فناوریهایاجثماع

عوامل کلیدی

 جهان شدن زنجیر های ارزشصنفث

 رویکردها و سیسثمهای نوین و نویدیدتولید
 -جهان شدن زنجیر های تأمین
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شکل  .4مدل عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید

عوامل بازارهای نویدید ،افزای

رقابت جهان  ،فناوریهای کلیدی نویدید و سرعت نویوری و

تغییر فناورانه که از سوی کمیث توسف منوقهای جنو

شرق ملبورن اسثرالیا بطه عنطوان رونطدها و

نیروهای شکلدهندة ییندة تولید در اسثرالیا مفرف شد بودند ،در این یطژوه

تأییطد شطدند .ایطن
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موضوع نشان م دهد که این عوامل در کشور ما نیز م توانند بر ییندة تولید اثرگذار باشد .اما عامل
تقاضای بازار که در همین یژوه

به ین اشار شد بود ،در یژوه

به دلیل انحصاریبودن تولید در کشور باشد که نق

حاضر تأیید نشد که م توانطد

تقاضای بطازار در صطنفت تولیطد را کمرنط

م کند.
حذف عوامل سیاستهای دولث و بینالملل و بهبود روابط بطا اتحادیطههطای تجطاری از بفطد
سیاس  ،نشان م دهد این عوامل در کشور ما چندان بر ییندة تولید اثرگذار نیسثند و حطذف عامطل
دیگر این بفد یفن کاه

تصدیگری دولت و حمایت قاطع از بخ

رصوص م تواند بطه ایطن

دلیل باشطد کطه هنطوز زیرسطارت هطای کطاف بطرای رطروج صطنفت تولیطد از تصطدی دولطت و
رصوص سازی کامطل ین فطراهم نشطد اسطت .کمطا اینکطه در چنطد سطال اریطر و یطس از ابطال
سیاستهای اصل  44قانون اساس  ،به دلیل فقدان زیرسارتهای زم و همراه هم ارگانهطای
ذیربط ،این مهم محقق نشد .دربارة حذف عامل تغییر مسیر از تولید انبو به سفارش سطازی انبطو
و شخص سازی که توسط بنیاد کسبوکار اسثرالیا به عنوان یک از عوامل شکلدهندة ییندة تولیطد
یاد شد بود ،شایان ذکر است صنفت تولید در ایران ،بیشثر بطه صطورت انبطو ففالیطت مط کنطد و
سفارش سازی یا شخص سازی هنوز در ین قابلیت کاربرد زیادی ندارد .حذف عامل بطرونسطپاری
و اسثقرار تولید در رارج از کشور نیز م تواند به این دلیل باشد که چنین اقدام شطاید بطه لحطا
اقثصادی مقرون به صرفه باشد اما به عنوان عامل کلیدی بطر یینطدة تولیطد در کشطور مطا اثرگطذار
نیست .همچنین ،دربارة حذف عامل مدیریت کالن کشور باید گفت اهمیت سیسثم مدیریت کطالن
کشور صحت دارد اما شاید به دلیل تغییر جهتگیریهای کل در دولتهای مخثل  ،فرصت کاف
برای اثرگذاری ین فراهم نیست.
پیشنهادها
در این یژوه  ،در نهایت ،مدل مشثمل بر  91عامل کلیدی مؤثر بر ییندة تولیطد در قالطب هفطت
بفد ترسیم شد .ییشنهاد م شود برنامهریزیها ،به ویژ برنامهریزیهای راهبردی و جامع مرتبط بطا
بخ

تولید با توجه به این عوامل و ابفاد تنظیم شوند و مدیران و سیاستگطذاران ایطن بخط  ،بطا
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درنظرگرفثن این عوامل ،سیاستهای مرتبط را اتخاذ کنند .همچنین ،ییشنهاد مط شطود مسطئو ن و
ارگانهای مانند وزارت صنفت ،مفدن و تجارت ،وزارت اقثصاد و دارای  ،اتطاقهطای بازرگطان و
صنایع و مفادن و سایر ارگانهای مرتبط ،در دسثور کار رود توجه زم به ایطن عوامطل را مبطذول
دارند .با توجه به اینکه نثایج یژوه
بخ

تأییدکنندة تأثیر عوامطل زیسطتمحیوط و قطانون بطر یینطدة

تولید است ،ییشنهاد م شود سازمانهای مانند سازمان حفاظطت از محطیط زیسطت و مراکطز

قانون در زمین تنظیم قوانین و مقررات و اسثانداردهای عملیات برای شطرکتهطا و کاررانطههطای
تولیدی ،عوامل مرتبط را مد نظر قرار دهنطد .همچنطین ،بطا توجطه بطه نثطایج یطژوه

ارزشهطای

اجثماع و توجه مشثریان به محصو ت سبز م تواند بر ییندة تولید اثرگذار باشد ،ییشنهاد م شود
مراکز مرتبط در زمین اموری مانند تبلیغات و هدایت رفثار مصرفکنند  ،در نهادینهسازی ارزشهطا
و سلیقههای اهثمام ورزند که بر انثخا
زیرسارتهای صنفث

محصو ت سبزتر و ایمنتر تأکید م کنند .همچنین ،بایطد

زم در جهت ییشرفت صنفت تولید فراهم شود و در زمین مطدیریت ایطن

بخ  ،نحوة عملکرد کشورهای ییشرو ،مدلهای نویدید کسبوکار و سایر عوامل مدیریث مد نظر
قرار گیرد .به عالو  ،از ینجا که سرمایهگذاری در بخ

تحقیق و توسفه و نویوری به عنوان عوامل

مدیریث مؤثر بر ییندة تولید شنارثه شد ،ییشنهاد م شطود بودجطه و سطرمایهگطذاریهطای زم در
زمین تحقیق و توسفه ارثصاص یابد که این مورد ،اهثمام مسئو ن کشور و نه تنها مسئو ن بخ
تولید را م طلبد .عالو بر این ،همانطور که نثایج نشان داد ،عوامطل فناورانطه ماننطد فنطاوریهطای
نویدید و توانمندساز و سرعت نویوری بر دورنمای تولید در ییند اثرگذارند ،بنابراین ،تالش برای
همگامکردن کاررانهها و تجهیزات تولیدی با تغییرات فناورانه در یی برد این بخ

اهمیطت دارد.

زیرا فراهمکردن تجهیزات و فناوریهای زم و تقویت و بهروز نگهداشطثن ینهطا عطامل مهطم در
ییشرفت صنفت تولید به شمار م رود.
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