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طرز تفکر سنتی مدیران صنایع ،وجود ماشین آالت فرسوده و قدیمی و همچنین عدم همسویی سیاستها
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چرا صنایع استان قزوین نتوانسته از ظرفیتهای موجود استفاده نماید .با در نظر گـرفتن چهـار عامـل محـیط
خارجی ،سیستم بازاریابی ،نیروی انسانی و کیفیت تولید عوامل را رتبهبندی کـرده اسـت .جامعـه آمـاری ایـن
تحقیق مدیران صنایع استان قزوین بودهاند که دادهها با انجام مصاحبه و پرسشنامه با این مـدیران جمـعآوری
شده است .همچنین برای یافتن مهمترین عوامل تاثیرگذار از آزمون  tاستیودنت استفاده شده اسـت .در پایـان
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 .1مقدمه

ایران در حال گذار از جامعهای ماقبل صنعتی به جامعه صنعتی میباشـد .فرهنـع عمـومی نیمـه
کشاورزی هنوز در این کشور ادامه دارد .هر کشوری در جهت حرکت به سمت جامعه صـنعتی بایـد از
یك سری پیچهای مهم تاریخی عبور کند .پیچهایی که در تاریخ تحوالت هر کشور ،یك نقطه عطف
تلقی می شوند .ایران از مشروطه تاکنون به صورتی آرام و کند امـا مـداوم در حـال فاصـله گـرفتن از
خصلتهای یك جامعه ماقبل صنعتی و نزدیك شدن به ویژگیهای یك جامعه صنعتی است .میتوان
گفت که صنایع استان قزوین همانند صنایع کل کشور نتوانسته از ظرفیتهای بالقوه خـویش اسـتفاده
مطلوب را ببرد و دلیل این امر را احتماالً میتوان مربوط به ساختار صنعتی ایران و الگوبرداری از غرب
بدون توجه به بافت سنتی کشاورزی ایران (قزوین) دانست .بعد از انقـبب هـم بـه دلیـل سیاسـت و
استراتژی های کبن کشور که شامل استراتژی جایگزینی واردات ،پرداخت سوبسید به صنایع داخلی و
ایجاد صنایع کوچك بود ،صنایع ایران بدون انجام مطالعات امکان سنجی از نظـر تعـداد ،رشـد قابـل
توجهی داشت.
باتوجه به موارد مذکور چرایی بررسی و تحقیق در این موضـو کـه چـرا صـنایع اسـتان قـزوین
نتوانستهاند از قابلیتهای موجود استفاده نمایند ضرورت مییابد .از اینرو ،میتوان با شناسایی عوامـل
تأثیرگذار متوجه بشویم که چه فاکتورهایی است که منجر به این عدم دستیابی شده است و سپس بـا
اولویتبندی نمودن آنها بتوان این عوامل را کنترل نمود و با هـدایت سیاسـتهـای کـبن صـنعت
استان به سمت این عوامل بتوان مشکبتی مثل نامرغوب بودن محصوالت ،زمان عرضه بـاال و  ...را
کاهش داد.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

محیط خارجی .محققان آنچه حائز اهمیت است آن میباشد که اگرچه یك سـازمان نمـیتوانـد اثـر
خیلی مستقیمی بر محیط پیرامون خود بگذارد ،اما میتواند خودش را در مقابل تهدیدات محیطی حفظ
نماید و امتیازاتی را از فرصتهای موجود کسب نماید [ .]12از طرف دیگر افراد ذینفـع خـارجی کـه
محیط خرد یك سازمان را تشکیل میدهند نیز تأثیرات قابل توجهی را به سازمان وارد میکنند.
محیط کالن سازمان .محیط کبن می تواند تأثیر عمیقی بر شرکت و محیط خـرد آن داشـته باشـد،
اگرچه شرکتهای بخصوصی نیز نوعاً قادر میباشند یك تأثیر حاشیهای بر این محیط وارد نمایند امـا
در مقایسه با تأثیرات کبن ناچیز میباشد .بطورکلی میتوان اذعان نمود که محیط کبن عبارت است
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از :مجمو عواملی که بر سازمان تأثیر میگذارند و از حیطه کنترل درونی آن سازمان خارج میباشـند
[.]3
مهمترین عناصر در محیط کبن عبارتاند از :عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ،اقتصادی ،تکنولوژیکی
و سیاسی ـ قانونی [.]13
محیط خرد (تخصصی) .محیط تخصصی شامل افراد ذینفعی میشود که سازمان با آنهـا بـهطـور
منظم در حال ارتباط متقابل میباشد .ایـن افـراد ذینفـع شـامل مشـتریان ،عرضـه کننـدگان ،رقبـا،
آژانسهای دولتی ،مدیران ،جوامع محلی ،گروههای فعال ،اتحادیههـا و واسـطههـای مـالی در سـط
داخلی و بینالمللی است [.]3
بازار و اقسام آن .در اصطبح عامه ،بازار به معنای محل اجتماعی اسـت کـه در آنجـا خریـداران و
فروشندگان گردهم میآیند و هرگونه کاالیی در آن به فروش میرسد .امروزه بـا گسـترش روزافـزون
نقش تجارت در توسعه اقتصادی ،تعریف بازار نیز متحول شده و بـه لحـام مفهـومی ،دچـار تيییـرات
اساسی گردیده است [ .]2بازار مفهومی از علم تجارت و اقتصاد است که در آن جریان کاال و خـدمات
از تولیدکننده به مصرفکننده تعریف و هدایت میشود و زمینة مبادالت بالقوه در آن به فعلیت میرسد
[ .]6طبقهبندی بازار تحت تأثیر تعریفی که از بازار شد متنو است .از انوا طبقهبندی بـازار بـه شـرح
زیر است [:]2
 )1طبقهبندی براساس محصول :بعضی بازار را براساس مجموعه جریانهایی که به یك کاالی خاص
مربوط میشود ،طبقهبندی میکنند .مانند :بازار نفت ،بازار آهن ،بازار فرش.
 )2طبقه بندی براساس محدوده جيرافیایی :طبقه بندی دیگر بازار برمبنای مجموعه جریانهای کـاال و
خدماتی است که در یك محدوده جيرافیایی مشخص ،صورت مـیپـذیرد .ماننـد :بـازار محلـی ،بـازار
منطقهای ،بازار داخلی ،بازار جهانی.
 )3طبقهبندی براساس عوامل اقتصادی :در این طبقه بندی ،بـازار براسـاس جریـان عوامـل اقتصـادی
دستهبندی شدهاند .مانند :بازار کاال ،بازار مصرف ،بازار تولید ،بازار سرمایه.
 )4طبقهبندی زمانی :نمونه دیگری از طبقه بندی بازار است که عامل زمان در آن مدنظر قرار میگیرد.
مانند :شنبه بازار ،جمعه بازار ،بازار فصلی و...
 )1طبقهبندی ترکیبی :در برخی موارد نیز از طبقهبندیهای یادشده بـرای نشـان دادن بـازار اسـتفاده
میشود .مانند :بازار جهانی نفت ،بازار فروش محلی و...
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اقسام بازار .در تجارت امروز بازار ،به لحام ساختاری بر دو نو تقسیم شده است [:]8
الف) بازارهای سازمانی :در این گونه بازارها ،عوامل موثر از تخصیص باالیی برخوردار هستند و قیمت
کاال و خدمت با توافق طرفین تعیین می شود ،مانند خرید و فـروش مـواد اولیـه ،انتقـال دانـش فنـی،
خدمات مهندسی ،تجهیزات و ماشینهای صنعتی.
ب) بازارهای غیرسازمانی :یا بازارهای مصرفی که در آن اطبعات مشتری از ابعاد تخصصـی کمتـری
برخوردار است و قیمت کاال و یا خدمت را فروشنده تعیین میکند .ماننـد اکثـر خریـد و فـروشهـای
معمول و رایج در بازار.
شبکه بازار .جریان هایی که در شبکه بازار حضور دارند هریك دارای پتانسیل و اثرگذاری خاصـی در
فرایند فروش هستند که به آنها "نیروهای بازار" گفته میشوند .در اینجا به بررسی اثرگذاری نیروهـا
پرداخته میشود [:]2
 .1جریان اطبعات :در بازار اطبعات فراوانی وجو د دارد که خریداران و فروشـندگان و سـایر عوامـل
موجود در بازار به آن نیاز دارند و بهطور مستمر بر فرایند خرید و فروش عوامل بازار اثر میگذارد.
 .2جریان پرداختها :گردش روابط مالی نیز از جریانهای حاکم در شبکه بازار است که بهطور مـداوم
بر عوامل بازار اثر میگذارد.
 .3جریان پیشبرد فروش :در میان عوامل درگیر با فروش محصول ،روابطی برقرار است کـه بـا هـدف
پیشبرد فروش در شبکه بازار جریان دارد.
 .4جریان انتقال مالکیت :وضعیت مالکیت کاال در بازار برای هر لحظه بایـد روشـن باشـد بـه همـین
منظور ،نحوه انتقال مالکیت ،یکی از جریانهای مهم در شبکه بازار است.
 .1جریان توزیع فیزیکی :انتقال و جابهجایی فیزیکی کاال که در آن مقدار ذخیرهسـازی ،انبـار کـردن،
سیستمهای نگهداری ،بستهبندی ،توزیع و  ...وجود دارد زیر عنوان جریـان توزیـع فیزیکـی در شـبکه
بازار ،مورد بحث قرار میگیرند.
 .6جریان حمل و نقل :نحوه جابهجایی کاال ،تحویل و تحول آن مانند جریان مستمر و پویـا در بـازار،
جاری است.
هر سازمان برای حضور در بازار باید بازار هدف خود را مشخص کند ،ویژگیهایی که برای بازار هدف
برشمرده میشود ،عبارتاند از [:]8
 .1قابلیت شناسایی :بازار هدف باید کامبً قابل شناسایی و تعریف باشد.
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 .2ارتباط :در بازار هدف امکان ارتباط با مشتریان و سایر مخاطبان امکانپذیر باشد.
 .3تعیین حدود :محدوده بازار قابل تعریف باشد.
ضوابط انتخاب بازار هدف .انتخاب بازار هدف ،مستلزم رعایت ضوابط زیر است [:]6
 )1جذاب باشد :وضعیت عرضه و تقاضای متعادل ،عامل مناسبی برای انتخاب بازار هدف است.
 )2رقابتی باشد :هرچه مزیت رقابتی بازار هدف بیشتر باشد ،انتخاب بهتری صورت گرفته است.
 )3ریسك کمتر :در انتخاب بازار هدف ،ریسك کمتر مزیت دارد.
فعالیتهای بخش کارکنان .از مهمترین فعالیتهای بخش کارکنان کـه فعـالیتی اسـتراتژیك نیـز
میباشد ،تعیین خطمشیهای کارکنان برای شرکت است .خطمشیهای کارکنان ،رویـههـا و مقـررات
الزم درباره کارکنان را در اختیار مدیران بخشها قرار میدهد .بخش کارکنان بخش سـتادی اسـت و
مسئولیت صفی بر عهده ندارد .وظیفه اصلی این بخش وضع خطمشیهای کارکنان ،ارایه توصیههـا و
آموزش به افرادی که مجری این خطمشیها هستند و نظارت بر اثربخشی خطمشیهـای وضـعشـده
برای تمامی کارکنان است .برخی از موضوعات کارکنان را میتوان به شرح زیر بیان کرد [.]1
طرح ریزی نیروی انسانی ،ارزشیابی کارکنان ،استخدام و گـزینش کارکنـان ،آمـوزش ،بهداشـت و
ایمنی ،امور رفاهی ،مشورت و مذاکره ،اخراج یا انفصال از خدمت ،اسناد و مدارك پزشکی.
عوامل تولید .به عواملی که انسانها به کمك آنها میتواند کاال را تولید نماید ،عوامل تولیـد گفتـه
میشود .این عوامل به سه گروه عمده زیر تقسیم شدهاند [.]11
الف) طبیعت :منابع طبیعی مانند زمین ،آب ،مواد خام ،نیروی اتم ،باد و  ...از عوامل مؤثری است که در
تولید کاال بکار گرفته میشوند.
ب) کار :کلیه تبشهایی که نیروی انسانی به صورت جسمانی ،روحی ،اکتسابی ،مـوروثی ،فـردی یـا
گروهی برای تولید یك محصول انجام میدهد به عنوان کار تلقی میشود که یکـی دیگـر از عوامـل
مؤثر در تولید است.
ج) سرمایه :کلیه وسایل و تجهیزاتی که توسط انسان ساخته میشوند و منظور از ساختن آنها استفاده
از خود آنان نیست ،بلکه برای تولید کاالهای دیگر بکار گرفتـه مـیشـوند سـرمایه نـام دارنـد ،ماننـد
ماشینآالت ،ابزارآالت و دانش فنی و غیره.
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کیفیت کاال .به قابلیتی که یك کاال یا خدمت از آن برخوردار است ،کیفیت کاال میگویند مثـل دوام،
اعتمادگذاری ،دقت در تولید ،راحتی در استفاده ،تيییرپذیری ،بهبودپذیری و دیگـر صـفات بـا ارزش و
سودمندی که مورد توجه مشتری است [.]12
کنترل کیفیت در نظام تولید .کنترل کیفیت ،یك نو رهبری و هماهنگی بین انسان (نیروی کـار)،
عملیات ،تجهیزات ،اطبعات و مواد است که به کیفیت محصول ختم میشود و در تمام مراحل نظـام
تولید می تواند در نظر گرفته شود .کنترل کیفیت در نظام تولید شـامل مراحـل زیـر اسـت :بازاریـابی،
مهندسی ،بازرگانی خرید ،برنامهریزی ،تولید و ساخت ،بازرسی و تست ،بسـتهبنـدی و حمـل ،نصـب و
خدمات پس از فروش.
تحقیق و توسعه .تبش در جهت کشف حقایق و کاوش علمی برای بـهکـارگیری قـوانین طبیعـی،
حقایق ،فنون و روشهای جدید به منظور درك علمی و جامعتر از پدیدهها در موضوعات مشـخص را
تحقیق مینامند .فرآیند نظام تحقیق و توسعه عبارتاند از :بررسی وضـع موجـود ،اسـتخراج و ترسـیم
وضعیت دلخواه ،طراحی سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به آن ،رسیدن به وضعیت دلخواه [.]1
پیشینه تحقیق .بالدسی  1و همکارانش در سال  2212تحقیقی در خصوص تاثیر سرمایه انسـانی بـر
رشد اقتصادی انجام دادند .آنها در این تحقیق بااستفاده از روش پانل دیتـا و دادههـای دوره -2222
 1191به این نتیجه دست یافتند که هزینه کردن در سبمتی نیروی کار و آموزش میتواند منجـر بـه
رشد باالتر شود.
توکلی و دهقان سانیج ( )1381به بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات صـنعت نسـاجی در
استان یزد پرداختند .آنها بااستفاده از تحلیل سلسله مراتبی وزن عوامل اصلی و تعیین رحجان ترتیبی
عوامل را رتبهبندی کردند .نتایج حاکی است از کیفیت محصوالت و نگرش راهبردی شرکتها جهـت
حضور در بازارهای جهانی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه صادرات این صنعت است [.]4
سید نورانی ،خسروشاهی و مهدوی ( )1381با بررسی جایگاه سـرمایه انسـانی در بخـش صـنعت
استان آذربایجان شرقی از روش تحلیل پوششی دادهها و شاخص مـالم کوئیسـت اسـتفاده بـه عمـل
1.Baldaci, E.
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آوردند تا تيییرات بهرهوری کل عوامل را تحلیل کنند .آنها نشان دادند که عامل سرمایه انسانی تاثیر
مثبت و معناداری بر رشد تولید بخش صنعت استان دارد [.]9
 .3روششناسی تحقیق

این مدل مفهومی تحقیق در شکل  1نشان ارائه شده است:

عوامل درونی صنایع
سیستم بازاریابی و فروش
کیفیت نیروی انسانی
مدیریت تولید نوین

ظرفیتهای
موجود صنایع

عوامل برونی صنایع
(محیطی)
قوانین و مقررات دولتی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

این تحقیق چهار فرضیه به صورت زیر دارد:
فرضیه  :1سیستم بازاریابی و فروش در استفاده نکردن بهینه از ظرفیتهای صنایع مؤثر است.
فرضیه  :2کیفیت نیروی انسانی در استفاده نکردن بهینه از ظرفیتهای صنایع مؤثر است.
فرضیه  :3بیتوجهی به مدیریت تولید نوین در استفاده نکردن بهینه از ظرفیتهای صنایع مؤثر است.
فرضیه  :4قوانین و مقررات دولتی در استفاده نکردن بهینه از ظرفیتهای صنایع موثراست.
برای تعیین عوامل موثر در بهینه نبودن ظرفیت بهرهگیـری از صـنایع اسـتان قـزوین پرسشـنامه
تحقیق به تعداد  31مورد میان مدیران و معاونین توزیع شد و دادههـای مـدل تحقیـق از ایـن طریـق
گردآوری شد.
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حجم نمونه را مدیران و معاونین شرکتهای صادراتی استان قزوین تشکیل میدهند .این شـرکتهـا
دو ویژگی عمده دارند:
 )1از سال  1398تا سال پایان  1382صادرات داشته باشند.
 )2دارای تعداد کارکنان نسبتاً باالیی باشند (باالی  122نفر)
درجمعآوری دادههای تحقیق ،ابتدا عوامل موثر شناسایی و انتخاب شدند .این عوامل متناسـب بـا
سهم خود در بب استفاده نگه داشتن ظرفیت بهرهبرداری واحـدهای صـادراتی ،اولویـتبنـدی شـدند.
شناسایی و انتخاب عوامل مذکور بر پایه مطالعات کتابخانه ای و آشنایی قبلی با صنایع استان قـزوین،
صورت پذیرفت .براساس مطالعات کتابخانه ای عوامل متعددی به عنـوان زیرمجموعـة عوامـل اصـلی
شناسایی شدند ،لذا مهمترین عوامل به ترتیب اولویت انتخاب گردیدند و عواملی با اهمیت کمتر حذف
شده تا درنتیجه مسئله از ابعاد منطقی و قابل قبولی برخوردار شود.
در پرسشنامه با طیف لیکرت عناصر منتخب هریك از عوامل چهارگانه (محیط خارجی ،مـدیریت
بازار ،نیروی انسانی و مدیریت تولید) در جدولی جداگانه ارائه میشوند و از پاسخگویان خواسته شد تـا
با عبمتگذاری ،میزان تأثیرگذاری آنها را سنجش نمایند .عبوه بر این از آنان خواسته شـد تـا اگـر
عوامل دیگری غیر از عوامل ذکرشده را مهم تلقی می کنند ،همراه با میزان تأثیرگذاری آن عامل ذکر
نمایند .این پرسشنامه بین مدیران ارشد یـا معـاونین شـرکتهـای مختلـف اسـتان قـزوین توزیـع و
جمعآوری گردید.
اعتبار پرسشنامه .در اولین مرحله اقدام به جمع آوری نظرات متخصصین داخلی و خارجی (با مطالعه
مقاالت و کتابهای مختلف) و همچنین اساتید مدیریت در مورد عوامل تاثیرگذار در بین سازمانهای
تولیدی گردید .در مرحله بعد از بین این عوامل گزینههایی که بیشترین تکرار را داشتند انتخاب شدند.
سپس این عوامل با برخی از مدیران شرکتهای مختلف در استان قزوین مطرح گردید تا نظرات خود
را اعمال نمایند .درنهایت از بین نظرات عواملی انتخاب گردیدند کـه بیشـترین ارجحیـت را داشـتند و
پس از جمعبندی نظرات با ارائه نتایج به آنها ،نتایج مورد نظرخواهی قرار گرفت .درنهایت عواملی که
بیشترین تاثیر را داشته اند انتخاب شدند.
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 .4تحلیل یافتهها

بر اساس نتایج تحلیل دادههای جمعیتشناختی بین  31نفر پاسخدهنده 9 ،نفر معـادل  %22بـین
سنین  32تا  31سال 21 ،نفر معادل  %62بین  42تا  41سال 6 ،نفر معادل  %19بین  12تا  11سال و
 1نفر معادل  %3باالتر از  62سال سن داشتهاند .همچنین ،از بین  31نفر پاسخدهنده  1نفر معادل %3
دارای تحصیبت فوق دیپلم 9 ،نفر معادل  %22دارای تحصیبت لیسانس 21 ،نفر معـادل  %91دارای
تحصیبت فوق لیسانس و  2نفر معادل  %6دراری تحصیبت دکتری میباشند .همچنین ،از بـین 31
نفر پاسخدهنده  3نفر معادل  %1دارای سابقه کاری بین  1الی  12سـال 11 ،نفـر معـادل  %31دارای
سابقه کاری بین  11الی  11سال 12 ،نفر معادل  %34دارای سابقه کاری بـین  16الـی  22سـال و 1
نفر معادل  %26دارای سابقه کاری باالتر از  22سال بودند.
با توجه به استفاده از آزمون  tاز عوامل فرعی مورد آزمون قرار گرفتند ،بهدسـت مـیآیـد .مقـدار
بحرانی نیز از جدول  tبرای درجه آزادی  34و سط معناداری  1درصد ،برابـر  1/641بـهدسـت آمـد.
از اینرو ،اگر آماره آزمون هریك از عوامل تاثیرگذار بر صنایع استان قزوین در منطقـه بحـراین قـرار
گیرد فرضیه  H0با احتمال  2/11رد میشود و فرضـیه مقبـل یعنـی  H1پذیرفتـه مـیشـود ،در غیـر
اینصورت فرضیه  H0رد نمیشود.
جدول  1عوامل موثر در عدم دستیابی صنایع استان قزوین را از ظرفیتهای موجود نشان میدهد.
جدول  .1عوامل موثر در عدم استفاده از ظرفیتهای موجود صنایع استان قزوین
ردیف

عامل موثر

1
2
3
4

محیط خارجی
سیستم بازاریابی و فروش
منایع انسانی در سازمان
روشهای نوین تولید

3/41
3/14
3/49
3/26

s
1/62
1/68
1/61
1/69

t
1/66
1/12
1/64
2/12

H0

H1

*
*

*
*
-

با توجه به مقدار  tدر جدول  ،1عوامل محیط خارجی و سیستم بازاریابی و فروش در عدم استفاده
بهینه صنایع استان قزوین از ظرفیتهای موجود نقش دارند و نیروی انسانی و روشهای نـوین تولیـد
در آن کمتر از میانگین جامعه موثر میباشند .البته عامل نیروی انسانی نیز تقریباً نزدیك بـه میـانگین
جامعه میباشد ولی بر اساس آزمون  tاین فرضیه رد میگردد.
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آنالیز واریانس .برای اولویتبندی عوامل تاثیرگذار بر عدم استفاده بهینه از تحلیل واریـانس فرضـیه
یکسان بودن میزان تاثیرگذاری فرضیات مورد بررسی قرار مـیگیـرد .بنـابراین فرضـیههـای آمـاری
عبارتاند از:
H0: µ1= µ2= µ3= µ4
حداقل دوتا از میانگینها برابر نیستند =H1

آماره آزمون یعنی  Fمحاسبه شده را با  Fجدول مقایسه شد.
= 1.77

جدول  .2میزان آماره آزمون عوامل موثر در عدم استفاده از ظرفیتهای موجود صنایع استان قزوین
ردیف

عوامل موثر

1
2
3
4

عوامل محیط خارجی
سیستم بازاریابی
نیروی انسانی
سیستمهای نوین تولید

133
869
1922
1142

1264
3481
6626
9216

161146
129111
221114
224218

بنابراین ،آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار نمیگیرد لذا با  %11اطمینان ،فرضیه  H0رد نمیشـود
و تفاوت بین میانگین نمونهها معنادار نیست و میانگین آنها را میتوان یکسان فرض میشوند.
 .5نتیجهگیری و پیشنهاد
نتایج اولویت بندی عوامل کلی تأثیرگذار بر صنایع استان قزوین از نظر مدیران ارشد و معاونین در
جدول  3ارائه شده است.
جدول  .3نتایج اولویتبندی عوامل کلی تأثیرگذار بر صنایع استان قزوین
ردیف

عامل مورد بررسی

میزان تأثیر

1
2
3
4

محیط خارجی
سیستم بازاریابی
نیروی انسانی
مدیریت تولید نوین

2/26612
2/21132
2/24391
2/23424
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ضرایب اهمیت عوامل تاثیرگذار ،میزان اهمیت و تأثیر این عوامل بر عدم دستیابی صـنایع اسـتان
قزوین از ظرفیتهای موجود را تعیین میکند.
عامل محیط خارجی بیشترین ضریب اهمیت را کسب نموده است .بهنظر میرسد که ایـن عامـل
دارای بیشترین تأثیر بر عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای استان قزوین میباشد.
اهمیت عامل اصلی به معنی نفی سایر عوامل نمیباشد بلکه این عوامل در کنار یکدیگر منجر بـه
عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود استان قزوین توسط صنایع آن خواهند شد.
الف) محیط سازمانی .براساس اولویت بندی عوامل کلی تاثیرگذار در محـیط یـك سـازمان از نظـر
مدیران ارشد یا معاونین صنایع استان قزوین عبارت است از:
جدول  .4اولویتبندی عوامل کلی تاثیرگذار در محیط یك سازمان
ردیف

عوامل محیطی

میزان تأثیر

1
2
3
4
1
6

دخالت دولت در تولید
عدم ثبات در سیاستهای کبن
سازمانهای رقیب
نبود بانك اطبعاتی
عدم کنترل دقیق ورود و خروج کاالها به کشور
تشتت در مراکز تصمیمگیری

2/1211
2/1121
2/21994
2/21141
2/21494
2/21323

الزم به ذکر میباشد عواملی در اینجا اولویتبندی شدهاند که بنـابر آزمـون  tاسـتیودنت تـأثیری
باالتر از میانگین جامعه را داشتهاند (قبوض فرض  .)H0لذا دخالت دولت در امر تولید بیشترین تأثیر را
بر صنایع استان قزوین می گذارد به همین ترتیب عواملی چون عـدم ثبـات در سیاسـتهـای کـبن،
سازمانهای رقیب ،نبود بانك اطبعاتی منسجم ،عدم کنتـرل دقیـق ورود و خـروج کـاال از کشـور و
تشتت در مراکز تصمیمگیری در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
ب) سیستم بازاریابی و فروش .براساس نتایج اولویـت بنـدی عوامـل کلـی تأثیرگـذار در سیسـتم
بازاریابی و فروش یك سازمان از نظر مدیران ارشد یا معاونین صنایع استان قزوین عبارت است از:
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جدول  .1اولویتبندی عوامل کلی تأثیرگذار در سیستم بازاریابی و فروش
ردیف

عوامل بازاریابی و فروش

میزان تأثیر

1
2
3

اثر تبلیيات
سیستم توزیع مناسب
خدمات پس از فروش

2/16148
2/14114
2/14891

مطابق عوامل اولویتبندیشده و آزمون  tعوامل تأثیری بـاالتر از میـانگین جامعـه را داشـتهانـد
(قبوض فرض  .)H0عامل تبلیياتی که اثر بر فروش ندارند ،بیشترین تأثیر را بر صـنایع اسـتان قـزوین
می گذارد به همین ترتیب عواملی چون شبکه توزیع محصوالت نامناسب و خدمات پـس از فـروش در
اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
ج) منابع انسانی در سازمان .براساس آزمون فرض عامل نیروی انسانی در سازمان بطـور متوسـط
تأثیری پایین تر از میانگین جامعه داشته است ،ولی متيیرهای در این عامل وجود دارند که بر این عدم
دستیابی به طور مستقل مؤثر میباشند .از اینرو این متيیرها به ترتیب اهمیتی که از نظر مدیران ارشد
و معاونین صنایع استان قزوین دارند در زیر لیست شدهاند:
جدول  .6اولویتبندی عوامل کلی تأثیرگذار در منابع انسانی در سازمان
ردیف

عوامل انسانی در سازمان

میزان تأثیر

1
2
3
4
1
6
9
8

سیستم ارزیابی عملکرد (نظارت ،کنترل ،ارزیابی و ارزشیابی)
سیستم پاداشدهی (تشویقی) براساس عملکرد
سیستم پاداشدهی (تشویقی) براساس عملکرد
استخدام نیروی انسانی باتوجه به شرایط احراز شيل
طراحی ،استقرار و بهرهبرداری از نظام پیشنهادات
تأثیر نظرات کارکنان در تصمیمگیریهای مدیران
متناسب بودن آموزش افراد با نیازهای سازمان
وجدان کاری و انضباط اجتماعی

2/28926
2/28118
2/29188
2/2913
2/291
2/2949
2/2941
2/29313

مطابق دادههای جدول  ،6عامل سیستم ارزیابی عملکرد (نظـارت ،کنتـرل ،ارزیـابی و ارزشـیابی)،
بیشترین تأثیر را بر صنایع استان قزوین میگذارد به همین ترتیب عواملی چون سیسـتم پـاداشدهـی
(تشویقی) براساس عملکرد ،احساس نیروی انسانی در متناسب بـودن حقـوق و دسـتمزد بـا عملکـرد،
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استخدام نیروی انسانی باتوجـه بـه شـرایط احـراز شـيل ،طراحـی ،اسـتقرار و بهـرهبـرداری از نظـام
پیشنهادات ،تأثیر نظرات کارکنان در تصمیمگیری های مدیران ،متناسب بودن آموزش افراد با نیازهای
سازمان ،و وجدان کاری و انضباط اجتماعی در اولویتهای بعدی قرار میگیرند.
د) روشهای نوین تولید .براساس آزمون فرض انجام گرفته عامل سیستمهای نوین تولید بـهطـور
متوسط تأثیری پایین تر از میانگین جامعه داشته است ،ولی متيیرهای در این عامل وجود دارند که بـر
این عدم دستیابی بهطور مستقل مؤثر میباشند .از اینرو این متيیرها به ترتیـب اهمیتـی کـه از نظـر
مدیران ارشد یا معاونین صنایع استان قزوین دارند در زیر لیست شدهاند:
جدول  9اولویتبندی عوامل کلی تأثیرگذار در روشهای نوین تولید
ردیف

عوامل روشهای نوین تولید

میزان تأثیر

1
2
3
4
1
6
9
8

داشتن یك برنامه زمانبندی شده مشخص برای انجام فعالیتها
سیستم برنامهریزی و کنترل مواد
استفاده از کنترل فرایند آماری در تضمین کیفیت
حمایت کافی از تحقیق و توسعه
استفاده از نظام آراستگی
توجه کردن به موضو ارگونومی در محیط کاری
سیستم تعمیرات نگهداری پیشگیرانه و برنامهریزیشده
داشتن برنامهریزی خرید به موقع برای مواد و قطعات

2/268
2/2661
2/26411
2/2648
2/2644
2/264
2/262
2/26

مطابق جدول  ،9عامل داشتن یك برنامه زمانبندیشده مشخص برای انجام فعالیتها ،بیشـترین
تاثیر را بر صنایع استان قزوین میگذارد به همین ترتیب عواملی چون سیستم برنامـهریـزی و کنتـرل
مواد ،استفاده از کنترل فرایند آماری در تضمین کیفیت ،حمایت کافی از تحقیق و توسـعه ،اسـتفاده از
نظام آراستگی ،توجه کردن به موضـو ارگونـومی در محـیط کـاری ،سیسـتم تعمیـرات و نگهـداری
پیشگیرانه و برنامهریزیشده و داشتن برنامه ریزی خرید به موقع برای مواد و قطعات در اولویتهـای
بعدی قرار میگیرند.
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پیشنهادها .باتوجه به نتایج و مصاحبههای علل شناسایی بباستفاده بـودن ظرفیـت صـنایع اسـتان
قزوین عوامل پیشنهادی ذیل در این تحقیق ارائه می شود:
 )1حذف مقررات غیرضروری و تسهیل در گردش عملیات و مکلف ساختن دستگاههـای مسـئول بـه
پاسخگویی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان
 )2حذف انحصارات در بازار تولید و توزیع ،کاال و خدمات
 )3ارائه لیست کاالهای قابل صدور به شرکتهایی که آن کاالها را تولید میکنند.
 )4حذف مقررات غیرضروری جهت تسهیل در گردش عملیات ،بخصوص بـرای ورود مـواد اولیـه بـه
منظور صادرات
 )1یکی از دالیلی که مدیران به صورت شفاهی مطرح مینمودند کمبود نقدینگی در صنایع میباشـد،
که میتوان با فعال کردن نقش بانكها در استان این محدودیت را برطرف نمود.
 )6ایجاد بانك اطبعاتی با مشارکت ادارات مرتبط با صنایع استان قزوین به منظور شناخت بازار داخل
و خارج از کشور.
 )9کاهش تعداد استانداردهای اجباری و تشویق صنایع به ایجاد استانداردهای کارخانهای زیر نظر اداره
کل استاندارد استان.
 )8اعطای مجوز به واحدهای تولیدی به منظور اصبح ساختار نیروی انسانی.
 )1تشویق واحدهای تولیدی موفق در امر صادرات از طریق اعطای مجوز و نشان و تسـهیبت مـالی
خاص.
 )12امور کنترل کیفیت با مجوز اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی بـه آزمایشـگاههـا و مؤسسـات
خصوصی کنترل کیفیت واگذار شود.
 )11تاسیس شبکههای آموزشی فنی و حرفه ای برای آموزش منسجم افراد برای ارتقاء سط مهـارت
کارکنان و تکنسینها در بخش صنعت.

تبیین رویکرد برونرفت از بالاستفاده ماندن ظرفیت صنایع
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