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 مقدمه

گانط  ملط ، فروملط  و     سطه در سطوو    راهبردیهای گیریها و غافلها، شکستبحران ةعلت عمد

، 1931حاجیطان ،  )گطردد  نگطری بطازم   بینط  و یینطد   سازمان  و فردی به نبود یا ضطف  در یطی   

هطا بسطیار رورنطا     تواند برای سطازمان کار م و بین  محیط ییندة کسبر یی شکست د(. 101ص

علط  ) اندنگاری را یغاز کرد های جهان  ففالیت روی ییند به همین دلیل بسیاری از سازمان. باشد

  .(4، ص1931 و همکاران، احمدی

 ,Findlay & Media, 2009) سال اریر شاهد تغییرات بسیاری بود  اسطت  10صنفت تولید ط  

p.6.)  هطای  امطا بطازنگری در سیاسطت   نیسطت،   اوضفیت تولید در کشور ما نیز از این قاعد  مسطثنن

 بطا   اقثصادی رشد یاب  بهدستاقثصادی، در راسثای تمرکز بر رفع تنگناهای سارثاری تولید برای 

  (.11، ص1931رهنمود، )است  یادیبن ضرورت  یایدار و

 تفامل و رقابت  صحن که محیو  است، ییرامون  محیط  بینانواقع در  مسثلزم راهبردها تدوین

 باشطند  داشثه اساس  نق  سازمان یك حیات و سرنوشت در توانندم  که است بسیاری عوامل جدی

، باعط   ریطزان عوامل کلیدی، توسط راهبردیطردازان و برنامطه  تمرکز بر  .(131، ص1930غیاثوند، )

شناسای  عوامل کلیدی مؤثر   کنون یژوهش  در زمین تابا این حال، . شودهای بهثر م داشثن برنامه

-ویژ  برنامطه ها، بهریزیاین عوامل در برنامه نگرفثندرنظر. نگرفثه است انجامبخ  تولید  ةبر ییند

در بلندمطدت بطه همطرا     را هطا  یمیز ینسازی موفقیتتواند شکست در ییاد ، م راهبردیهای ریزی

 . داشثه باشد

تولیطد در اقثصطاد و سطایر ارکطان      جایگا  مهم بخط   گرفثنو با درنظر این موضوعبا توجه به 

تولیطد   ةگوی  به این یرس  اساس  است که چه عوامل  بر یینطد کشور، این یژوه  به دنبال یاسخ

تولیطد در ایطران چطه مطدل      ة در جمهوری اسالم  ایران مؤثرند و مدل عوامل کلیدی مؤثر بر یینطد 

 ت؟ اس
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  لهئبیان مس

که وضفیت ین در هطر   طوریترین ارکان هر اقثصادی قلمداد کرد، بهتوان از مهمبخ  تولید را م 

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

ن بهبود زمطان  میسطر   ای. تواند بهبود وضفیت کل  اقثصاد را به همرا  داشثه باشدامری است که م 

 . گیردانجام های مرتبط با این بخ ، با دیدی دقیق ریزیها و برنامهگذاریکه سیاست شود م 

هطا را  ریطزی ناکام  در برنامه مخاطرةتواند تر از ییند  م یاب  به در  و حس بهثر و دقیق دست

و توجطه بطه    وامل کلیطدی ع در این میان، شناسای  .(1، ص1933، همکارانقدیری و )کاه  دهد 

 های دارل اما تالش. داردتر و جلوگیری از ایجاد مشکالت اهمیت دقیقهای ریزی، برای برنامهین

نگاری تولید و یا شناسای  عوامل کلیدی اثرگطذار بطر ایطن بخط      ییند  ةگرفثه تاکنون به حوز انجام

بخ  تولید، و نیز فقطدان   ةمؤثر بر ییند شناسای  عوامل کلیدی  نبود موالفات  در زمین .اندنپردارثه

المللط ، و  های مل  و بطین و از طرف  وجود چال این بخ  در کشورمان،  ةتصویر روشن  از ییند

یطاب  بطه مطدل  را کطه بثوانطد      دسطت ضرورت انثقال از اقثصاد مثک  بر نفت به اقثصاد تولیدمحور، 

 ،تر کنطد گیری تولید ییند  را روشنو جهت ددهاین بخ  را نشان  ةتاحدودی عوامل مؤثر بر ییند

توجه به عوامل کلیدی اثرگذار بر این بخ ، به تولیدکنندگان جهت کسب مزیت . کندضروری م 

ای مطانع  تواند تا انطداز  ریزان و مسئو ن بر این عوامل م دهد و تمرکز برنامهوسو م رقابث  سمت

تولید،  ةن یژوه ، شناسای  عوامل کلیدی مؤثر بر ییندلذا هدف ای. ها شودریزیشکست در برنامه

ریزان با توجه به ایطن عوامطل   تا مدیران و برنامه مدل  از این عوامل است ترسیمها و بندی یندسثه

در بخط    راهبطردی هطای   ریطزی بثوانند راهبردهای مناسب  را برای طراح ، تدوین و اجرای برنامه

 .دسازی کنن درسث  ییاد  تولید به

 مبانی نظری پژوهش

 اندیشیدن به آینده 

بسطیاری از یدا  و    های دور نسبت داد و ریشط توان به سالشنارت ییند  را م  برایتالش یدم  



   2400                                                                    1314زمستان ، 4، شمارة 13دورة ، مدیریت فرهنگ سازمانی 

 

در دنیای کنون ، موالفه  .(3، ص1933، همکارانقدیری و ) وجو کرد  سنن تاریخ  را در ین جست

هطای  هطا و یدیطد   هطای رونطد  ای موجود و ویژگ هروند ةبین  ییندییند  و تالش برای یی  ةدربار

هطای  ریطزی های اصل  برنامطه ین، سارثن ییند  به دست انسان امروز، از ویژگ   نوظهور و در ادام

 .(11، ص1930یار، تیشه)رود شمار م های مخثل  دان  بشری بهدر حوز  راهبردی

با این عدم قوفیت مواجهنطد کطه بطا    گذاران، در ابفاد بخش  و بنگاه  هموار  سیاست ،در واقع

یطاب  بطه   توانند برای رسیدن به اهطداف رطود و دسطت   توجه به منابع محدود در ارثیار، چگونه م 

تغییرات سریع بازار، رقابت و فناوری، صطنایع را بطه واکطن     . ریزی کننداهداف صنفث  بهثر برنامه

هطا بطا   ریزیبسیاری از برنامهممکن است ، در غیر این صورت. کندسریع در برابر تغییرات وادار م 

 .(1، ص1933، همکارانقدیری و ) های مثغیر ییند  با شکست مواجه شوندتوجه به وضفیت

 بخش تولید ةاهمیت توجه به آیند

فطرد  های سیاس ، تولید، به عنوان یك نیروی اقثصادی ضطروری و منحصطربه  ملل و سیسثم هم در 

وکار سارثن چیزها، عنصطر   تولید یا کسب. (Manyiika et al., 2012, p.17)در نظر گرفثه شد  است 

ترین ییشطران  وری، بزرگییشران کلیدی بهبود بهر  طوری که است، بهای حیات  هر اقثصاد ییشرفثه

که با هر شغل در بخ  تولیطد،   طوریاشثغال است، ة ترین ایجادکنندردمات با ارزش با  و بزرگ

  (.Roos, 2012, p.5)شود های دیگر اقثصاد ایجاد م شغل در بخ  1تا  1ن طور میانگین، بیبه

در  راهبطردی دارد تا بطا نگطاه    وجود رقابت شدید در دنیای تولیدی امروز مدیران را بر ین م 

تر رویطدادهای   هرچه زودتر و شفاف .(11، ص1934برگ،  میلثن)ی  رسیدن به اهداف رود برییند 

های ففل  موفقیطت، بطا تغییطرات جهطان     هثر قادر رواهیم بود از طریق تغییر نسخهب ،ییند  را ببینیم

 هطا بهثطر رواهطد بطود    ین هطای  مدیران بهثر باشطد، تصطمیم   ةهرچه دید ییند ،بنابراین. همگام شویم

(Gordon, 2008, p.6). 

 تولید ةعوامل کلیدی مؤثر بر آیند

های توسفه ریزی بر یافثن عوامل کلیدی و ییشرانبرنامه  یژوه  در عرصامروز ، رویکردهای ییند 
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ریز با درارثیارداشثن اهرم کنثرل و مدیریت تا از این را  برنامه کنند م ریزی تأکید در فضای برنامه

  .(49، ص1930بهشث  و زال ، )ییند ، به مفماری مولو  ییند  بپردازد 

یطا شناسطای  عوامطل کلیطدی      ،اری تولیدنگییند   کنون یژوهش  دارل  در زمین با این حال، تا

 گرفثطه های رطارج  انجطام   نگرفثه است و ینچه در این راسثا در یژوه  انجامتولید  ةمؤثر بر ییند

با بررس   اند، را بررس  کرد این بخ   ةانداز یی  روی ییندها و چشماست، بیشثر اهداف، چال 

، انطد  های مخثل  رطارج  شرشد  از سوی سازمانهای منثها گزارشکه اکنر ین ،برر  از این منابع

ین مفرفط    ةهطا و رونطدهای مطؤثر بطر تولیطد و یینطد      توان عوامل  را یافت که به عنوان ییشرانم 

 .اند شد 

بودن، در سطال   ، انجمن رقابث 1که دلویت «بودن تولید جهان  رقابث  1019شارص »در گزارش 

تفدادی از مدیران ارشد در کشطورهای مخثلط ، از   ، ضمن بررس  دیدگا  است منثشر کرد  1011

تأمین مواد، نیروی کطار و انطر ی     مالیات  و هزین -های مال تجاری، سیسثم -های اقثصادیسیسثم

 .های تولید نام برد  شد  استبه عنوان ییشران

از سطوی   1011کطه در سطال    «تولید در جنو  شرق ملبطورن  ةییند»دیگر با عنوان   در گزارش

جهطت   راهبطردی   ای جنو  شرق ملبورن اسثرالیا منثشر شد و با هدف توسطف منوقه  یثه توسفکم

، از تقاضای بازار، بازارهای نویدیطد،  استه گرفثتقویت بخ  تولید در جنو  شرق ملبورن انجام 

های کلیدی نویدید و سرعت نطویوری و تغییطر فناورانطه بطه عنطوان      افزای  رقابت جهان ، فناوری

 .این بخ  در این منوقه یاد شد  است ةییند ةدهندو نیروهای شکل روندها

وکار اسثرالیا انثشار  بنیاد کسباز سوی  1011که در سال  1«های تولیدییند »در گزارش  با عنوان 

تغییر مسطیر  ، است، یس از اشار  به اهمیت تولید و ماهیت مثغیر ین، عوامل افزای  رقابت جهان  یافثه

نطویوری و همکطاری و ارتباططات    هطای  روشه، سازیسازی انبو  و شخص بو  به سفارش از تولید ان

                                                           
1. Deloitte 
2. Manufacturing futures 
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بطین تولیطد و رطدمت بطه      ةهای مورد نیاز تولید و مرز محوشوندها و مهارتبیشثر، وجود اسثفداد

اندازی تولید ییند ، چشم»همچنین در گزارش  .اندتولید مفرف  شد  ةییند ةدهندعنوان عوامل شکل

کمیسیون ارویا ین را منثشر کرد  است، ضمن توجه بطه نقطا     1004که در سال  1«1010ال برای س

ایطن بخط  در ارویطا، افطزای       ةاندازی مشثر  از یینطد  قوت و ضف  بخ  تولید و ترسیم چشم

های جدید، اسثانداردهای تولیطدی و حمایطت از   ها و یذیرش عموم  فناوریرقابت جهان ، ارزش

 .اندتولید مفرف  شد  ةهای تغییر در ییندبه عنوان ییشران فکری  حقوق سرمای

 همط   که دست یمد بهعامل کلیدی  91به این شکل، با بررس  منابع مخثل  موجود، در مجموع 

 . بیان شد  است 1جدول  درها ین
 

 (موضوع متون نظری از شده استخراج) دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل . 1ادامة  جدول 

 عنوان پژوهش نویسنده عامل کلیدی رهشما

 های دولث سیاست 1
ای جنو  منوقه  توسف  کمیث

 (1011)شرق ملبورن اسثرالیا 
 تولید در جنو  شرق ملبورن ةییند

1 
های  بهبود روابط با اتحادیه

 تجاری

فیندل ، شرکت بارکلیز،   رسان

 1مدیریت کرنفیلد ةدانشکد
 ها در تولیدروند

 رتقاضای بازا 9
 (1009) همکارانو  9گیر -
ای جنو  منوقه  توسف  کمیث -

 (1011)شرق ملبورن اسثرالیا 

، 1010-1011در ارویا  تولید ةییند -
 چال  یایداری

 تولید در جنو  شرق ملبورن ةییند -

 (1009) همکارانو  4با کریشنان گذاری مسثقیم رارج سرمایه 4
عوامل اثرگذار بر تکامل تولید در 

 اندازی تاریخ چشم: داکانا

 تجاری -های اقثصادیسیسثم 1
بودن  دلویت، انجمن رقابث 

(1011) 
بودن تولید  رقابث  1019شارص 

 جهان 

 مالیات  -های مال سیسثم 1
بودن  دلویت، انجمن رقابث 

(1011) 
بودن تولید  رقابث  1019شارص 

 جهان 

                                                           
1. Manufuture 
2. Findlay Media, Barclays Corporate, Cranfield School of Management 
3. Geyer 
4. Balakrishnan 
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 (موضوع متون نظری از شده استخراج) دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل . 1ادامة  جدول 

 عنوان پژوهش نویسنده عامل کلیدی رهشما

1 
ها و ، عدم قوفیتها مخاطر 

با های مرتبط  مسئولیت
 گذاری سرمایه

1مانیکا -
 (1011) همکارانو  

 1های تولیدی اسثرالیامهارت-
(1003) 

نوین رشد و  ةدور: تولیدکردن ییند -
 نویوری جهان 

 تولید یایدار، تولید برای یایداری -

 بازارهای نویدید 3
ای جنو  منوقه  توسف  کمیث

 (1011)شرق ملبورن اسثرالیا 
 ملبورنتولید در جنو  شرق  ةییند

3 
و  ، نیروی کارتأمین مواد  هزین

 انر ی
دلویت، انجمن رقابث  بودن 

(1011) 
بودن تولید  رقابث  1019شارص 

 جهان 

 شدن تولید و انثقال ین جهان  10
 دلویت و 9دیوان اقثصادی جهان 

(1011) 

های ییشران رشد فرصت: تولید ةییند
 اقثصادی

 افزای  رقابت جهان  11

ای جنو  منوقه  توسف  کمیث -
 (1011)شرق ملبورن اسثرالیا 

 (1009) همکارانو  گیر-
 (1004)کمیسیون ارویا  -
وکار اسثرالیا  بنیاد کسب -

(1011) 

 تولید در جنو  شرق ملبورن ةییند -
، 1011-1010در ارویا  تولید ةییند -

 چال  یایداری
اندازی برای سال تولید ییند ، چشم -

1010 
 یدهای تولییند  -

11 
ها و یذیرش عموم  ارزش

 های جدیدفناوری
 (1009) همکاران گیر و -
 (1004)کمیسیون ارویا  -

، 1010-1011تولید در ارویا  ةییند -
 چال  یایداری

اندازی برای سال تولید ییند ، چشم -
1010 

19 
تغییر مسیر از تولید انبو  به 

سازی انبو  و سفارش 
 سازی شخص 

 های تولیدییند  (1011)اسثرالیا وکار  بنیاد کسب

14 
های کلیدی نویدید و فناوری

 توانمندساز

ای جنو   منوقه  توسف  کمیث -
 (1011)شرق ملبورن اسثرالیا 

 (1003) 4وست کمپر -

 تولید در جنو  شرق ملبورن ةییند -
 تولید ییند  و تولید یایدار -

 تولید در جنو  شرق ملبورن ةییندای جنو  وقهمن  توسف  کمیث سرعت نویوری و تغییر فناورانه 11
                                                           

1. Manyika 
2. MSA 

3. World Economic Forum 
4. Westkamper 
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 (موضوع متون نظری از شده استخراج) دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل . 1ادامة  جدول 

 عنوان پژوهش نویسنده عامل کلیدی رهشما
 (1011)شرق ملبورن اسثرالیا 

11 
های نویوری و همکاری و روشه

 ارتباطات بیشثر

اقثصادی   توسف مؤسسه -
 (1010)برلینگثون 

وکار اسثرالیا  بنیاد کسب -
(1011) 

 گیری در حال شکل امور -
 

 های تولیدییند  -

11 
نیك و صنایع نویدید مانند فثو
 انر ی تجدیدیذیر

 (1011)فناوری  راهبردیت ئهی
تولید با ارزش  ةاندازی برای ییندچشم

 ارویا  با  در اتحادی

 (1001) وست کمپر مهندس  تولید صنفث  ییشرفثه 13
ها تحت اسثراتژیك کاررانه  توسف

 های نویدیدتأثیر فناوری

 شدن زمین وهوا و گرم تغییر ی  13

وکار و  ان کسبدیارتمان سازم-
 (1003)اصال  قوانین 

مراتب ،  گرو  مشاوران سلسله-
 (1010)های ییند  کاررانه

ینج نیروی محر  تغییر در تولید -
 راهبردیجهان ، تحلیل یشثیبان برای 

های های جدید، فرصتچال : تولید
 جدید

را    های ییند ، نقشکاررانه -
 اسثراتژیك چندساله

 ف کمیاب  منابع طبی 10
مراتب   گرو  مشاوران سلسله-

 (1010)های ییند  کاررانه
 راهبردیرا    های ییند ، نقشکاررانه-

 چندساله

 (1004)کمیسیون ارویا  های صنفث  و تولیدیاسثاندارد 11
اندازی برای سال تولید ییند ، چشم -

1010 

 (1004)کمیسیون ارویا  فکری  حمایت از حقوق سرمای 11
اندازی برای سال د ، چشمتولید یین -

1010 

19 
سپاری و اسثقرار افزای  برون

 تولید در رارج از کشور
 چال  ییچیدگ  در تولید جهان  دلویت

14 
گذاری در بخ  تحقیق و سرمایه

 و نویوری توسفه
 نگاری فناوری ایرلندییند  1یی س  اس ت  یی

11 
های  ها و مهارتوجود اسثفداد

های ارای د)مورد نیاز تولید 
 (غیرملموس

وکار اسثرالیا  بنیاد کسب -
(1011) 

 های تولیدییند  -

                                                           
1. ICSTI 
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 (موضوع متون نظری از شده استخراج) دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل . 1ادامة  جدول 

 عنوان پژوهش نویسنده عامل کلیدی رهشما

 یموزش مسثمر کارکنان 11
دیارتمان صنفت و تجارت 

(1000) 

: ارویا  تولید اتحادی: نگاریییند 
یانل  ،توانیم ین را بهبود دهیم م 

 1010نگاری تولید در سال  ییند 

 (1001)ر وست کمپ وکار های نویدید کسبمدل 11
ها تحت تأثیر کاررانه راهبردی  توسف

 های نویدیدفناوری

13 
بین تولید و  ةمرز محوشوند

 ردمت
 های تولیدییند  (1011)وکار اسثرالیا  بنیاد کسب

 (1009) همکاران با کریشنان و کنند صنایع زیرسارث  یشثیبان  13
عوامل اثرگذار بر تکامل تولید در 

 ی تاریخ اندازچشم: کانادا
 1اندت نگاری گرو  ت یرو ة ییند  (1001)و همکاران  1هنری های ارزش شدن زنجیر  جهان  90

 های تأمین شدن زنجیر  جهان  91
 (1011)و همکاران  9شیپ -

 دلویت -

های نویدید جهان  در تولید روند-
 ییشرفثه

 چال  ییچیدگ  در تولید جهان -

هطای  تولیطد، بطه ففالیطت    ةاندیش  و توجطه بطه یینطد   یت ییند در این بخ ، ضمن اشار  به اهم

های مؤثر تولید اشار  شد و با بررس  منابع مخثل ، که به عوامل و روند ةییند  گرفثه در زمین انجام

 . تولید شناسای  شد ةعامل کلیدی مؤثر بر ییند 91بر بخ  تولید یردارثه بودند، 

 روش پژوهش

تولیطد در جمهطوری اسطالم  ایطران      ة  از عوامل کلیدی مؤثر بر ییندمدل  هدف این یژوه ، ارائ

گردیوری اطالعات، تحقیطق توصطیف  از   نحوة این یژوه  از نظر هدف، کاربردی و از نظر . است

هطای تحقیطق، بررسط  نظطر     هطا، فطی   در این یژوه ، برای گطردیوری داد  . استییمایش    شار

نفطر از ربرگطان و    هفطت سنج  یرسشنامه، نظر مل و روای ربرگان و یرسشنامه، و برای تأیید عوا

                                                           
1. Henry 

2. T&T 

3. Shipp 
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فهرست عوامل، ین را تأیید  ةای، یس از مشاهدبدین صورت که در جلسه) کار گرفثه شد به ثاداناس

، و از طریق تحلیطل عطامل    SmartPLS افزارهمچنین با نرم(. کردندعامل دیگر را اضافه نه  و کرد 

 .شدحذف  ،ها میان ربرگان توافق کاف  وجود نداشتان اهمیت ینمیز بارةتأییدی، عوامل  که در

 ةرواهطد دربطار  که محقطق مط    کند م یماری به کل گرو  افراد، وقایع یا چیزهای  اشار    جامف

 طور که به اند ربرگان  هم یماری این یژوه ،   جامف .(134، ص1931سکاران، ) تحقیق کندها  ین

 دارنطد  تولید، در شهر تهران تخصطص  .1نگاری، و هبردیردازی و ییند را .1  توأمان در هر دو زمین

 .کردها دقیق از تفداد ین یتوان بریوردکه نم 

وتحلیل انثخطا  شطد  اسطت     تری از جامفه است که برای مشاهد  و تجزیهنمونه گرو  کوچك

 ةحطوز نفطر از افطراد مثخصطص در     111در ایطن یطژوه     .(144، ص1931فرهنگ  و صفرزاد ، )

گیطری  ، بر اساس روش نمونهداشثند توأمان در هر دو زمینه تخصصطور  نگاری و تولید که به ییند 

 . اشباع بر اساس قضاوت افراد انثخا  شدند  برف  تا رسیدن به مرحلگلوله

هطای حاصطل از   تولیطد، داد   ةیینطد  عوامطل مطؤثر بطر     برای سنج  یایای  یرسشطنام  ،همچنین

شد و به کمك ین ضریب یلفای کرونباخ بطرای هطر    SPSS22افزار ها وارد نرمهیوری یرسشنام جمع

 1 جطدول کطه مقطادیر ین در    شطد محاسبه  ها ؤالیك از ابفاد موجود در یرسشنامه و نیز برای کل س

 .بیان شد  است

 کرونباخ یآلفا بیضرا. 2 جدول

 آلفای کرونباخ نام بعد باخآلفای کرون نام بعد

 101/0 قانون  100/0 سیاس 

 101/0 مدیریث  140/0 اقثصادی

 110/0 صنفث  111/0 اجثماع 

 191/0 فناورانه
 333/0 کل عوامل

 113/0 محیو زیست

شود، ضریب یلفای کرونباخ برای بفد سیاسط  کمثطر از حطد مولطو      طور که مشاهد  م همان

ابفطاد    ، از مجموعط نامناسطب  ، که شامل سه عامل بود، به دلیل یایای ین این بفددست یمد، بنابرا به
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 13/0 مقطدار  زیط ن یاقثصطاد  بفطد  یبطرا  کرونباخ ییلفا  یاول بیضر که استذکر  شایان. شدحذف 

شطد کطه در    مشطخص  SPSS22 افطزار نطرم  کمطك  با اما بود، مولو  زانیم از کمثر که یمد دست به

 کرونبطاخ  ییلفطا  بیضطر  ، رطارج  میمسثق یگذارهیسرما  فنیبفد،  نیصورت حذف عامل دوم ا

 حذف یاقثصاد بفد عوامل  مجموع از عامل نیا اساس، نیا بر. ابدی م بهبود 14/0 به ین با مرتبط

 بیضطرا  به توجه با. دیرس عامل 91 به عامل 40 از هاین تفدادعامل، چهار  نیا حذف از یس. شد

، و نیز ضریب یلفطای کرونبطاخ کطل، ایطن     بیان شد  است 1 جدولد که در ابفا کرونباخ برای ییلفا

  .داردابفاد و عوامل یایای  مناسب  

 های پژوهشیافته

عامطل مطؤثر بطر     91ای موالفات کثابخانطه  دادن طور که بیان شد، در این یژوه  یس از انجامهمان

نظطران و ربرگطان در   نفر از صطاحب  هفتفهرست این عوامل به   با ارائ. اسای  شدتولید شن ةییند

عوامطل    عامل دیگر به مجموعط  نهنگاری، عالو  بر تأیید عوامل از طرف ینان، تولید و ییند  حوزة

 .بیان شد  است 9در جدول اساس نظر ربرگان  شد  برعوامل اضافه. دشیمد  اضافه  دستبه

 

 شده بر اساس نظر خبرگان اضافه عوامل .3 جدول

 نام عامل شماره نام عامل شماره

گری دولت و حمایت قاطع از بخ  کاه  تصدی 1

 رصوص 

 مدیریت کالن کشور 1

 های ییشروالگوبرداری از کشور 1 توجه بیشثر مشثریان و جامفه به محصو ت سبز 1

 الملل های بینتکلیرو 3 ها در روباتیك صنفث فزای  اتوماسیون و ییشرفت 9

 های نوین و نویدیدها و سیسثمرویکرد 3 اتمام منابع سورت فسیل  4

   محیو های زیستیلودگ  1

بفطد شطامل ابفطاد     هشطت در قالطب  ( عامل 40در مجموع )عوامل  هم با کمك ربرگان  ،سپس

. بنطدی شطدند  طبقه محیو ، قانون ، مدیریث  و صنفث سیاس ، اقثصادی، اجثماع ، فناورانه، زیست

 .نشان داد  شد  است 4جدول بندی در این طبقه
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 بعد هشت قالب در دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل بندیدسته .4 جدول

 عوامل کلیدی ابعاد
التین نام 

 عوامل

 سیاسی
 Po1 الملل های دولث  و بینسیاست

 Po2 های تجاریبهبود روابط با اتحادیه
 Po3 دولت و حمایت قاطع از بخ  رصوص گری کاه  تصدی

 اقتصادی

 Eco1 تقاضای بازار

 Eco2 گذاری مسثقیم رارج سرمایه
 Eco3 های اقثصادی، تجاریسیسثم
 Eco4 های مال  و مالیات سیسثم

 Eco5 گذاریهای مرتبط با سرمایهها و مسئولیت، عدم قوفیتها مخاطر 
 Eco6 های نویدیدبازار

 Eco7 تأمین مواد، نیروی کار و انر ی  هزین
 Eco8 شدن و انثقال تولید جهان 

 Eco9 افزای  رقابت جهان 

 اجتماعی
 So1 های جدیدها و یذیرش عموم  فناوریارزش

 So2 توجه بیشثر مشثریان و جامفه به محصو ت سبزتر

 فناورانه

 Tech1 سازیخص سازی انبو  و شتغییر مسیر از تولید انبو  به سفارش 
 Tech2 های کلیدی نویدید و توانمندسازفناوری

 Tech3 و تغییر فناورانه( تأمین ةدر کل زنجیر)سرعت نویوری 
 Tech4 های نویوری و همکاری و ارتباطات بیشثرروشه

 Tech5 ها در روباتیك صنفث افزای  اتوماسیون و ییشرفت
 Tech6 رساناها صنایع نویدید مانند فثونیك و نیمه
 Tech7 مهندس  تولید صنفث  ییشرفثه

 محیطی زیست

 Env1 وهوا شدن زمین و تغییر ی  گرم
 Env2 اتمام منابع سورت فسیل 

 Env3 کمیاب  منابع طبیف 
 Env4 ... های زیسث ،یلودگ 

 قانونی
 Le1 الملل های بینیروتکل

 Le2 (الملل مل  و بین)اسثانداردهای تولیدی 



 2411                                                                                             طراحی مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید                 

 

 

 بعد هشت قالب در دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل بندیدسته .4 جدول

 عوامل کلیدی ابعاد
التین نام 

 عوامل

 Le3 فکری  حمایت از حقوق سرمای

 مدیریتی

 Ma1 سپاری و اسثقرار تولید در رارج از کشورافزای  برون
 Ma2 گذاری در بخ  تحقیق و توسفه و نویوریسرمایه

 Ma3 (های غیرملموسدارای )های مورد نیاز تولید وجود اسثفدادها و مهارت
 Ma4 یموزش مسثمر کارکنان

 Ma5 الن کشورمدیریت ک
 Ma6 های ییشروالگوبرداری از کشور

 Ma7 وکار های نویدید کسبمدل
 Ma8 بین تولید و ردمت ةمرز محوشوند

 صنعتی

 Ind1 کنند صنایع زیرسارث  یشثیبان 
 Ind2 های ارزششدن زنجیر  جهان 

 Ind3 (جز ینلید افزایش  و مانند تولید یایدار، تو)های نوین و نویدید تولید رویکردها و سیسثم
 Ind4 مینأهای ت شدن زنجیر  جهان 

 سارثه محقق: منبع 

  های  مشثمل بر این ابفاد و عوامطل در میطان نمونط   قبل، یرسشنامه  یند مرحلایس از تکمیل فر

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

شطامل بسطیار زیطاد،    )های این طی  ی، میزان اهمیت هر یك از عوامل را بر اساس گزینهاگزینه ینج

 . مشخص کنند( زیاد، مثوسط، کم و بسیار کم

 تحلیل عاملی تأییدی و برازش ساختاری مدل 

هطای عطامل  از طریطق    بطار  .شطد عامل  محاسطبه   هایبار SmartPLS افزاردر این گام، به کمك نرم

شطوند کطه اگطر ایطن مقطدار       های یك ساز  با ین ساز  محاسبه م بسثگ  شارصمقدار هم  محاسب

هطای ین از  شطارص و شود، مؤید این مولب است کطه واریطانس بطین سطاز       4/0برابر یا بیشثر از 

داوری )گیری قابل قبول است و یایای  مدل انداز  استگیری ین ساز  بیشثر واریانس روای انداز 

 ادامة
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 4/0کمثطر از   ال بار عامل  سطؤ  ،که یس از اجرای یك مدل صورت  در .(30، ص1931و رضازاد ، 

داوری و )ها تحت تأثیر ین قرار نگیرد تا بررس  سایر مثغیر را حذف کنیمین سؤال  یممجبور اشد،ب

هطای تط  بررسط      یمار برای سنج  برازش سارثاری مدل،  ،همچنین .(191، ص1931رضازاد ، 

هطا و  بطین سطاز     بیشثر شود، نشان از صحت رابو 31/1ار این اعداد از که مقد در صورت . شود م 

کطه   کطرد البثطه بایطد توجطه    . اسطت  درصد 31های یژوه  در سوح اطمینان در نثیجه تأیید فرضیه

هطا  تطوان بطا ین  هطا را نمط   بین ساز   دهند و شدت رابوها را نشان م فقط صحت رابوه مقادیر ت 

یمطد    دسطت  بطه  ت عامل  و نیز اعداد مفناداری  هایبار .(30، ص1931، رضازاد  و داوری)سنجید 

 .نشان داد  شد  است 1جدول برای ابفاد و عوامل در 
 

 تیو اعداد معناداری  یعامل هایبار. 5 جدول

 ابعاد
اعداد 

 معناداری تی

عوامل 
 کلیدی

 ابعاد بار عاملی
اعداد 

 معناداری تی
عوامل 
 کلیدی

 بار عاملی

 441/3 اقثصادی

Ec1 191/0 

 499/1 محیو  زیست

Env1 139/0 
Ec3 199/0 Env2 111/0 
Ec4 113/0 Env3 311/0 
Ec5 431/0 Env4 110/0 
Ec6 194/0 

 033/3 قانون 
Le1 310/0 

Ec7 111/0 Le2 30/0 
Ec8 410/0 Le3 130/0 
Ec9 111/0 

 011/11 مدیریث 

Ma1 111/0 

 313/4 اجثماع 
So1 311/0 Ma2 113/0 
So2 333/0 Ma3 119/0 

 313/3 فناورانه

Tech1 911/0 Ma4 114/0 
Tech2 114/0 Ma5 111/0 
Tech3 131/0 Ma6 110/0 
Tech4 114/0 Ma7 100/0 
Tech5 140/0 Ma8 131/0 
Tech6 134/0 

 131/3 صنفث 

Ind1 143/0 
Tech7 104/0 Ind2 303/0 

 
Ind3 111/0 

Ind4 111/0 
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 .دهدبرای بارهای عامل  را نشان م   SmartPLSارافزنرم ، رروج 1 شکل
 

 
 

 ابعاد هایشاخص یبرا یعامل یبارها. 1شکل 

هطای عطامل  بطرای    شطود، ضطرایب بطار   مشطاهد  مط    1شطکل  و  1جطدول  کطه در   ططور همان

سطازی انبطو  و   تغییطر مسطیر از تولیطد انبطو  بطه سفارشط       ) Tech1 ،(تقاضای بطازار )  Ec1های مثغیر

مطدیریت کطالن   ) Ma5و ( سپاری و اسثقرار تولید در رطارج از کشطور  برون)Ma1 ، (سازیشخص 

 . حذف شود ها باید سؤالاین  ،، در نثیجهاست 4/0کمثر از ( کشور
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 .دهد مزبور را نشان م  های الافزار یس از حذف سؤرروج  نرم 1شکل 
 

 
 

 بعد هر یهاشاخص یبرا استانداردشده یعامل هایبار بیضرا .2شکل 

، تحلیطل عطامل  تأییطدی، تأییطد     است 4/0های عامل  بی  از ضرایب بار هم با توجه به اینکه 

 ت برای اعداد مفناداری   SmartPLSارافزنرم نیز رروج  9شکل در . دهدها را نشان م بندیدسثه

دست یمد  است که حکایت از به 31/1ابفاد بی  از  هم برای  ت اعداد مفناداری . شودمشاهد  م 

ة تولیطد در  ای  عوامل مؤثر بطر یینطد  بنابراین، مدل نه. بودن مدل دارد ها و مناسبمفناداربودن مسیر

 .دهد نیز مدل را در قالب شکل نهای  نشان م  4شکل . قابل مشاهد  است 1جدول 
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 تی یمعنادار اعداد با ریمس نمودار .3شکل 

 نتیجه

 تضطرور  بطه  نسبت کشورها در  و رقابت افزای  سریع، تحو ت فناوری، و علم شثابان ییشرفت

 کشطورها  بطرای  دیگطری  زمطان  هطر  از را بی  یژوهانهییند  هایتالش جانبه،همه ییشرفت و توسفه

از ایطن رو، بطرای ایجطاد و حفطی جایگطا  رقطابث ، و جلطوگیری از شکسطت         . است کرد  ضروری

نگرانطه،  گیطری از تمهیطدات یینطد    هطای مخثلط ، بطا بهطر     ها، ضروری است که بخ ریزی برنامه

یک  از نکطات مهطم در ایطن    . وکار رود تدوین کنند های جامع و مناسب  را برای کسبیریز برنامه

تا کنون به این موضطوع در   وکار است، اما راسثا، درنظرداشثن عوامل کلیدی مؤثر بر ییندة هر کسب

در این یژوه  تالش شد ضمن شناسای  عوامل کلیدی زمین  بخ  تولید یردارثه نشد  است، لذا 
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 91بر مبنای نثایج یطژوه ،  . ها مدل  از این عوامل ترسیم شودبندی ینییندة تولید و دسثهمؤثر بر 

محیوط ، قطانون ، مطدیریث  و    عامل کلیدی در قالب هفت بفد اقثصادی، اجثماع ، فناورانه، زیست

 .  ها اشار  شد  بودصنفث  تأیید شدند که در موالفات ییشین نیز به ین
 

 جدول قالب در دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیلک عوامل مدل .6 جدول

 عوامل کلیدی ابعاد عوامل کلیدی ابعاد

 اقثصادی

 های اقثصادی، تجاریسیسثم -

 های مال  و مالیات سیسثم -
های  ها و مسئولیتها، عدم قوفیت مخاطر  -

 گذاریمرتبط با سرمایه

 های نویدیدبازار -

 و انر ی ، نیروی کاری تأمین موادهزینه -
 دن و انثقال تولیدش جهان  -
 افزای  رقابت جهان  -

زیست 
 محیو 

 وهوا شدن زمین و تغییر ی  گرم -

 اتمام منابع سورت فسیل  -
 کمیاب  منابع طبیف  -
 های زیسث یلودگ  -

 قانون 
 الملل های بینیروتکل -

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

 اجثماع 

های ش عموم  فناوریها و یذیرارزش -
 جدید

توجه بیشثر مشثریان و جامفه به محصو ت  -
 سبزتر

 مدیریث 

گذاری در بخ  تحقیق و توسفه و سرمایه -
 نویوری

های مورد نیاز وجود اسثفدادها و مهارت -
 (های غیرملموسدارای )تولید 

 یموزش مسثمر کارکنان -

 های ییشروالگوبرداری از کشور -
 وکار های نویدید کسبمدل -
 بین تولید و ردمت ةمرز محوشوند -

 فناورانه

 های کلیدی نویدید و توانمندسازفناوری -

و ( تأمین ةدر کل زنجیر)سرعت نویوری  -
 تغییر فناورانه

های نویوری و همکاری و ارتباطات روشه -
 بیشثر

ها در روباتیك افزای  اتوماسیون و ییشرفت -
 صنفث 

 رساناها صنایع نویدید مانند فثونیك و نیمه -
 مهندس  تولید صنفث  ییشرفثه -

 صنفث 

 کنند صنایع زیرسارث  یشثیبان  -

 های ارزششدن زنجیر  جهان  -

های نوین و نویدید رویکردها و سیسثم -
 تولید

 مینأهای تشدن زنجیر  جهان  -
 

 محقق سارثه :منبع
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 دیتول ةندیآ بر مؤثر یدیکل عوامل مدل. 4شکل 

های کلیدی نویدید و سرعت نویوری و بازارهای نویدید، افزای  رقابت جهان ، فناوریمل عوا

ای جنو  شرق ملبورن اسثرالیا بطه عنطوان رونطدها و    منوقه  توسف  کمیثاز سوی تغییر فناورانه که 

 ایطن  .تأییطد شطدند  تولید در اسثرالیا مفرف  شد  بودند، در این یطژوه    ةییند ةدهندنیروهای شکل
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اما عامل . تولید اثرگذار باشد ةتوانند بر ییندکه این عوامل در کشور ما نیز م  دهدموضوع نشان م 

توانطد  که م  نشد، در یژوه  حاضر تأیید شد  بوداشار   به ین تقاضای بازار که در همین یژوه 

را کمرنط   بطازار در صطنفت تولیطد    بودن تولید در کشور باشد که نق  تقاضای  به دلیل انحصاری

 . کند م 

هطای تجطاری از بفطد    الملل  و بهبود روابط بطا اتحادیطه  های دولث  و بینحذف عوامل سیاست

تولید اثرگذار نیسثند و حطذف عامطل    ةدهد این عوامل در کشور ما چندان بر ییندسیاس ، نشان م 

د بطه ایطن   توانگری دولت و حمایت قاطع از بخ  رصوص  م دیگر این بفد یفن  کاه  تصدی

هطای کطاف  بطرای رطروج صطنفت تولیطد از تصطدی دولطت و         دلیل باشطد کطه هنطوز زیرسطارت    

کمطا اینکطه در چنطد سطال اریطر و یطس از ابطال         . سازی کامطل ین فطراهم نشطد  اسطت     رصوص 

هطای  ارگان هم های  زم و همراه  قانون اساس ، به دلیل فقدان زیرسارت 44های اصل  سیاست

سطازی انبطو    حذف عامل تغییر مسیر از تولید انبو  به سفارش  بارةدر. حقق نشدربط، این مهم مذی

تولیطد   ةییند ةدهندوکار اسثرالیا به عنوان یک  از عوامل شکل کسب سازی که توسط بنیادو شخص 

کنطد و  ذکر است صنفت تولید در ایران، بیشثر بطه صطورت انبطو  ففالیطت مط       شایانشد  بود،  یاد

سطپاری  حذف عامل بطرون . ندارد زیادیسازی هنوز در ین قابلیت کاربرد یا شخص سازی سفارش 

تواند به این دلیل باشد که چنین اقدام  شطاید بطه لحطا     و اسثقرار تولید در رارج از کشور نیز م 

تولیطد در کشطور مطا اثرگطذار      ةاقثصادی مقرون به صرفه باشد اما به عنوان عامل  کلیدی بطر یینطد  

حذف عامل مدیریت کالن کشور باید گفت اهمیت سیسثم مدیریت کطالن   بارةدر ،نینهمچ. یستن

های مخثل ، فرصت کاف  های کل  در دولتگیریکشور صحت دارد اما شاید به دلیل تغییر جهت

 .برای اثرگذاری ین فراهم نیست

 پیشنهادها

تولیطد در قالطب هفطت     ةدعامل کلیدی مؤثر بر یین 91مدل  مشثمل بر در نهایت، در این یژوه ، 

و جامع مرتبط بطا  راهبردی  هایریزیها، به ویژ  برنامهریزیشود برنامهییشنهاد م . شد ترسیمبفد 

گطذاران ایطن بخط ، بطا     بخ  تولید با توجه به این عوامل و ابفاد تنظیم شوند و مدیران و سیاست
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شطود مسطئو ن و   ییشنهاد مط   ،نینهمچ. دکننهای مرتبط را اتخاذ این عوامل، سیاست گرفثندرنظر

هطای بازرگطان  و   ، وزارت اقثصاد و دارای ، اتطاق صنفت، مفدن و تجارتهای  مانند وزارت ارگان

های مرتبط، در دسثور کار رود توجه  زم به ایطن عوامطل را مبطذول    صنایع و مفادن و سایر ارگان

 ةمحیوط  و قطانون  بطر یینطد    عوامطل زیسطت  تأثیر  ةبا توجه به اینکه نثایج یژوه  تأییدکنند. دارند

های  مانند سازمان حفاظطت از محطیط زیسطت و مراکطز     شود سازمان، ییشنهاد م استبخ  تولید 

هطای   هطا و کاررانطه  تنظیم قوانین و مقررات و اسثانداردهای عملیات  برای شطرکت   قانون  در زمین

هطای  توجطه بطه نثطایج یطژوه  ارزش     بطا  همچنطین، . تولیدی، عوامل مرتبط را مد نظر قرار دهنطد 

شود تولید اثرگذار باشد، ییشنهاد م  ةتواند بر یینداجثماع  و توجه مشثریان به محصو ت سبز م 

هطا  سازی ارزشکنند ، در نهادینهاموری مانند تبلیغات و هدایت رفثار مصرف  مراکز مرتبط در زمین

، بایطد  همچنین. دکنن م تر تأکید  ت سبزتر و ایمنهای  اهثمام ورزند که بر انثخا  محصو و سلیقه

مطدیریت ایطن     و در زمین شودهای صنفث   زم در جهت ییشرفت صنفت تولید فراهم زیرسارت

وکار و سایر عوامل مدیریث  مد نظر  های نویدید کسبعملکرد کشورهای ییشرو، مدل ةبخ ، نحو

در بخ  تحقیق و توسفه و نویوری به عنوان عوامل گذاری از ینجا که سرمایهبه عالو ، . قرار گیرد

هطای  زم در  گطذاری شطود بودجطه و سطرمایه   تولید شنارثه شد، ییشنهاد م  ةمدیریث  مؤثر بر ییند

تحقیق و توسفه ارثصاص یابد که این مورد، اهثمام مسئو ن کشور و نه تنها مسئو ن بخ    زمین

هطای  طور که نثایج نشان داد، عوامطل فناورانطه ماننطد فنطاوری    عالو  بر این، همان. طلبدتولید را م 

تالش برای  ،بنابراین ،نویدید و توانمندساز و سرعت نویوری بر دورنمای تولید در ییند  اثرگذارند

. دارد برد این بخ  اهمیطت ها و تجهیزات تولیدی با تغییرات فناورانه در یی کاررانه کردن همگام

هطا عطامل  مهطم در    داشطثن ین  روز نگههای  زم و تقویت و بهزات و فناوریتجهی کردن فراهم زیرا

 .رودییشرفت صنفت تولید به شمار م 
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