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 یعصنا یتاستفاده ماندن ظرفرفت از بالبرون یکردرو یینتب

 
 ***آرش یمرتض، **، مرتضی مداح*فرهاد فرزد

 

 چکیده

 ها یاستس ییعدم همسو ینو همچن یمیآالت فرسوده و قد ینوجود ماش یع،صنا یرانمد یطرز تفکر سنت     
 ینشده است. به همـ  ترباال یمتو ق یینپا یفیتمحصوالت با ک ید، منجربه تول یبا توسعه صنعت ها یمش و خط

هـا ورشکسـته   از آن یبرخ یپسرفت دارند و حت یشرفت،پ یروز به روز به جا یعکه صنا شود یمشاهده م یلدل
اسـت کـه    ینبه دنبال ا یقتحق ینشده است. لذا ا یکاریب یشامر منجربه افزا ینکه ا گردند یم یلشده و تعط
 یط. با در نظر گـرفتن چهـار عامـل محـ    یدموجود استفاده نما های یتنتوانسته از ظرف یناستان قزو یعچرا صنا
 یـن ا یکـرده اسـت. جامعـه آمـار     یبند عوامل را رتبه یدتول کیفیتو  یانسان یروین یابی،بازار یستمس ی،خارج
 یآور جمـع  یرانمـد  ینها با انجام مصاحبه و پرسشنامه با ا ه دادهاند ک بوده یناستان قزو یعصنا یرانمد یقتحق

 یـان استفاده شده اسـت. در پا  یودنتاست tاز آزمون  یرگذارعوامل تاث ینترمهم یافتن یبرا ینشده است. همچن
 12 اند.  را داشته یرتاث یشترینب یابیبازار یستمو س یخارج یطدست آمده که توجه به محبه یجنتا ینا حقیقت

 

 .کاال یفیتکنترل ک ؛واحد کارکنان ؛بازار ؛یخارج یطمح ؛یعصنا های یتظرفها:  کلیدواژه

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 11/11/1311، تاریخ پذیرش مقاله: 11/28/1311 یخ دریافت مقاله:تار
 .دانشگاه شهید بهشتی ،استادیار*

 )نویسنده مسئول(. کارشناس ارشد، دانشگاه یزد**
Email: Morteza.Maddah@gmail.com  

 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی***
 
 

 

mailto:Morteza.Maddah@gmail.com


 1312بهار ـ  13شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                          112

 . مقدمه1

باشـد. فرهنـع عمـومی نیمـه      ای ماقبل صنعتی به جامعه صنعتی می ایران در حال گذار از جامعه     
عتی بایـد از  کشاورزی هنوز در این کشور ادامه دارد. هر کشوری در جهت حرکت به سمت جامعه صـن 

هایی که در تاریخ تحوالت هر کشور، یك نقطه عطف  های مهم تاریخی عبور کند. پیچ یك سری پیچ
شوند. ایران از مشروطه تاکنون به صورتی آرام و کند امـا مـداوم در حـال فاصـله گـرفتن از       تلقی می
توان  است. میهای یك جامعه صنعتی  های یك جامعه ماقبل صنعتی و نزدیك شدن به ویژگی خصلت

های بالقوه خـویش اسـتفاده   گفت که صنایع استان قزوین همانند صنایع کل کشور نتوانسته از ظرفیت
توان مربوط به ساختار صنعتی ایران و الگوبرداری از غرب  مطلوب را ببرد و دلیل این امر را احتماالً می

انقـبب هـم بـه دلیـل سیاسـت و       بدون توجه به بافت سنتی کشاورزی ایران )قزوین( دانست. بعد از
های کبن کشور که شامل استراتژی جایگزینی واردات، پرداخت سوبسید به صنایع داخلی و  استراتژی

ایجاد صنایع کوچك بود، صنایع ایران بدون انجام مطالعات امکان سنجی از نظـر تعـداد، رشـد قابـل     
 .توجهی داشت

حقیق در این موضـو  کـه چـرا صـنایع اسـتان قـزوین       بررسی و ت ییباتوجه به موارد مذکور چرا     
توان با شناسایی عوامـل   رو، مییابد. از این های موجود استفاده نمایند ضرورت میاند از قابلیت نتوانسته

تأثیرگذار متوجه بشویم که چه فاکتورهایی است که منجر به این عدم دستیابی شده است و سپس بـا  
هـای کـبن صـنعت    ان این عوامل را کنترل نمود و با هـدایت سیاسـت  ها بتوبندی نمودن آن اولویت

استان به سمت این عوامل بتوان مشکبتی مثل نامرغوب بودن محصوالت، زمان عرضه بـاال و ... را  
  کاهش داد.

 

 و چارچوب نظری تحقیق یمبان. 2

توانـد اثـر    مـی باشد که اگرچه یك سـازمان ن  آنچه حائز اهمیت است آن می محققان. محیط خارجی
تواند خودش را در مقابل تهدیدات محیطی حفظ  خیلی مستقیمی بر محیط پیرامون خود بگذارد، اما می

نفـع خـارجی کـه    . از طرف دیگر افراد ذی[12]های موجود کسب نماید نماید و امتیازاتی را از فرصت
  .کنند سازمان وارد میدهند نیز تأثیرات قابل توجهی را به  محیط خرد یك سازمان را تشکیل می

 
تواند تأثیر عمیقی بر شرکت و محیط خـرد آن داشـته باشـد،     محیط کبن می محیط کالن سازمان.

ای بر این محیط وارد نمایند امـا   باشند یك تأثیر حاشیه های بخصوصی نیز نوعاً قادر میاگرچه شرکت
ست ا ذعان نمود که محیط کبن عبارتتوان ا باشد. بطورکلی می در مقایسه با تأثیرات کبن ناچیز می
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باشـند   گذارند و از حیطه کنترل درونی آن سازمان خارج می از: مجمو  عواملی که بر سازمان تأثیر می
[3.] 

 تکنولوژیکی اقتصادی، فرهنگی،ـ   ند از: عوامل اجتماعیاترین عناصر در محیط کبن عبارتمهم     
 [.13] قانونیـ  سیاسی و
 

ـ  شود که سازمان با آن نفعی میمحیط تخصصی شامل افراد ذی خصصی(.محیط خرد )ت طـور  ههـا ب
نفـع شـامل مشـتریان، عرضـه کننـدگان، رقبـا،       باشد. ایـن افـراد ذی   منظم در حال ارتباط متقابل می

هـای مـالی در سـط      هـا و واسـطه   های فعال، اتحادیه های دولتی، مدیران، جوامع محلی، گروه آژانس
 .[3] است لمللیا بینداخلی و 

 
در اصطبح عامه، بازار به معنای محل اجتماعی اسـت کـه در آنجـا خریـداران و      بازار و اقسام آن.

رسد. امروزه بـا گسـترش روزافـزون     آیند و هرگونه کاالیی در آن به فروش می فروشندگان گردهم می
 اتهـومی، دچـار تيییـر   نقش تجارت در توسعه اقتصادی، تعریف بازار نیز متحول شده و بـه لحـام مف  

. بازار مفهومی از علم تجارت و اقتصاد است که در آن جریان کاال و خـدمات  [2]اساسی گردیده است 
رسد  شود و زمینة مبادالت بالقوه در آن به فعلیت می کننده تعریف و هدایت میکننده به مصرفاز تولید

بندی بـازار بـه شـرح     متنو  است. از انوا  طبقهشد  ربندی بازار تحت تأثیر تعریفی که از بازا . طبقه[6]
 :[2]است  یرز
هایی که به یك کاالی خاص  بازار را براساس مجموعه جریان یبندی براساس محصول: بعض ( طبقه1

 .بازار نفت، بازار آهن، بازار فرشکنند. مانند:  بندی می شود، طبقه مربوط می
های کـاال و   بندی دیگر بازار برمبنای مجموعه جریان بندی براساس محدوده جيرافیایی: طبقه طبقه( 2

پـذیرد. ماننـد: بـازار محلـی، بـازار       خدماتی است که در یك محدوده جيرافیایی مشخص، صورت مـی 
 .ای، بازار داخلی، بازار جهانی همنطق

بندی، بـازار براسـاس جریـان عوامـل اقتصـادی       بندی براساس عوامل اقتصادی: در این طبقه طبقه( 3
 .اند. مانند: بازار کاال، بازار مصرف، بازار تولید، بازار سرمایه بندی شده تهدس
گیرد.  بندی بازار است که عامل زمان در آن مدنظر قرار می بندی زمانی: نمونه دیگری از طبقه طبقه( 4

 ... مانند: شنبه بازار، جمعه بازار، بازار فصلی و
شده بـرای نشـان دادن بـازار اسـتفاده     های یاد بندی از طبقهبندی ترکیبی: در برخی موارد نیز طبقه( 1

 ... شود. مانند: بازار جهانی نفت، بازار فروش محلی و می
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 [:8]بازار. در تجارت امروز بازار، به لحام ساختاری بر دو نو  تقسیم شده است  اقسام
یی برخوردار هستند و قیمت الف( بازارهای سازمانی: در این گونه بازارها، عوامل موثر از تخصیص باال

شود، مانند خرید و فـروش مـواد اولیـه، انتقـال دانـش فنـی،        کاال و خدمت با توافق طرفین تعیین می
 .های صنعتی خدمات مهندسی، تجهیزات و ماشین

ب( بازارهای غیرسازمانی: یا بازارهای مصرفی که در آن اطبعات مشتری از ابعاد تخصصـی کمتـری   
هـای   کند. ماننـد اکثـر خریـد و فـروش     یمت کاال و یا خدمت را فروشنده تعیین میبرخوردار است و ق

 .معمول و رایج در بازار
 

هایی که در شبکه بازار حضور دارند هریك دارای پتانسیل و اثرگذاری خاصـی در   جریان بازار. شبکه
بررسی اثرگذاری نیروهـا  شوند. در اینجا به  گفته می "نیروهای بازار"ها فرایند فروش هستند که به آن

 :[2] شود یپرداخته م
جریان اطبعات: در بازار اطبعات فراوانی وجو د دارد که خریداران و فروشـندگان و سـایر عوامـل     .1

 .گذارد طور مستمر بر فرایند خرید و فروش عوامل بازار اثر میموجود در بازار به آن نیاز دارند و به
طور مـداوم  های حاکم در شبکه بازار است که به بط مالی نیز از جریانها: گردش روا جریان پرداخت .2

 .گذارد بر عوامل بازار اثر می
جریان پیشبرد فروش: در میان عوامل درگیر با فروش محصول، روابطی برقرار است کـه بـا هـدف     .3

 .پیشبرد فروش در شبکه بازار جریان دارد
 در بازار برای هر لحظه بایـد روشـن باشـد بـه همـین      جریان انتقال مالکیت: وضعیت مالکیت کاال .4

 .های مهم در شبکه بازار است منظور، نحوه انتقال مالکیت، یکی از جریان
سـازی، انبـار کـردن،     جایی فیزیکی کاال که در آن مقدار ذخیرههجریان توزیع فیزیکی: انتقال و جاب .1

رد زیر عنوان جریـان توزیـع فیزیکـی در شـبکه     بندی، توزیع و ... وجود دا های نگهداری، بسته سیستم
 .گیرند بازار، مورد بحث قرار می

جایی کاال، تحویل و تحول آن مانند جریان مستمر و پویـا در بـازار،   هجریان حمل و نقل: نحوه جاب .6
 .جاری است

ار هدف هایی که برای بازسازمان برای حضور در بازار باید بازار هدف خود را مشخص کند، ویژگی هر
 [:8]ند از اشود، عبارت برشمرده می

 .ابلیت شناسایی: بازار هدف باید کامبً قابل شناسایی و تعریف باشدق .1
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 .پذیر باشد رتباط: در بازار هدف امکان ارتباط با مشتریان و سایر مخاطبان امکانا .2
 .عیین حدود: محدوده بازار قابل تعریف باشدت .3

 :[6]. انتخاب بازار هدف، مستلزم رعایت ضوابط زیر است ضوابط انتخاب بازار هدف
 .جذاب باشد: وضعیت عرضه و تقاضای متعادل، عامل مناسبی برای انتخاب بازار هدف است( 1
 .رقابتی باشد: هرچه مزیت رقابتی بازار هدف بیشتر باشد، انتخاب بهتری صورت گرفته است( 2
 .کمتر مزیت دارد ریسك کمتر: در انتخاب بازار هدف، ریسك( 3
 

های بخش کارکنان کـه فعـالیتی اسـتراتژیك نیـز      ترین فعالیتاز مهم های بخش کارکنان. فعالیت
هـا و مقـررات    های کارکنان، رویـه  مشی های کارکنان برای شرکت است. خط مشی باشد، تعیین خط می

نان بخش سـتادی اسـت و   دهد. بخش کارک ها قرار میالزم درباره کارکنان را در اختیار مدیران بخش
هـا و   های کارکنان، ارایه توصیه مشی صفی بر عهده ندارد. وظیفه اصلی این بخش وضع خط ئولیتمس

شـده  هـای وضـع   مشی ها هستند و نظارت بر اثربخشی خط مشی آموزش به افرادی که مجری این خط
 [.1] یر بیان کردتوان به شرح ز برای تمامی کارکنان است. برخی از موضوعات کارکنان را می

ریزی نیروی انسانی، ارزشیابی کارکنان، استخدام و گـزینش کارکنـان، آمـوزش، بهداشـت و      طرح     
 .ایمنی، امور رفاهی، مشورت و مذاکره، اخراج یا انفصال از خدمت، اسناد و مدارك پزشکی

 
نماید، عوامل تولیـد گفتـه    تواند کاال را تولید ها میها به کمك آنبه عواملی که انسان عوامل تولید.

 [.11]اند  شود. این عوامل به سه گروه عمده زیر تقسیم شده می
الف( طبیعت: منابع طبیعی مانند زمین، آب، مواد خام، نیروی اتم، باد و ... از عوامل مؤثری است که در 

 .شوند تولید کاال بکار گرفته می
جسمانی، روحی، اکتسابی، مـوروثی، فـردی یـا     هایی که نیروی انسانی به صورت ب( کار: کلیه تبش

شود که یکـی دیگـر از عوامـل     دهد به عنوان کار تلقی می گروهی برای تولید یك محصول انجام می
 .مؤثر در تولید است

ها استفاده شوند و منظور از ساختن آن ( سرمایه: کلیه وسایل و تجهیزاتی که توسط انسان ساخته میج
شـوند سـرمایه نـام دارنـد، ماننـد       که برای تولید کاالهای دیگر بکار گرفتـه مـی  از خود آنان نیست، بل

 .یرهآالت، ابزارآالت و دانش فنی و غ ماشین
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گویند مثـل دوام،   به قابلیتی که یك کاال یا خدمت از آن برخوردار است، کیفیت کاال می کاال. کیفیت
یری، بهبودپذیری و دیگـر صـفات بـا ارزش و    اعتمادگذاری، دقت در تولید، راحتی در استفاده، تيییرپذ

 .[12] سودمندی که مورد توجه مشتری است
 

کنترل کیفیت، یك نو  رهبری و هماهنگی بین انسان )نیروی کـار(،   کنترل کیفیت در نظام تولید.
شود و در تمام مراحل نظـام   عملیات، تجهیزات، اطبعات و مواد است که به کیفیت محصول ختم می

تواند در نظر گرفته شود. کنترل کیفیت در نظام تولید شـامل مراحـل زیـر اسـت: بازاریـابی،       تولید می
بنـدی و حمـل، نصـب و     ریزی، تولید و ساخت، بازرسی و تست، بسـته  مهندسی، بازرگانی خرید، برنامه

 .خدمات پس از فروش
 

نین طبیعـی،  کـارگیری قـوا  تبش در جهت کشف حقایق و کاوش علمی برای بـه  تحقیق و توسعه.
ها در موضوعات مشـخص را   تر از پدیده های جدید به منظور درك علمی و جامعحقایق، فنون و روش

ند از: بررسی وضـع موجـود، اسـتخراج و ترسـیم     انامند. فرآیند نظام تحقیق و توسعه عبارت تحقیق می
 [.1]دلخواه  وضعیت دلخواه، طراحی سازوکارهای اجرایی برای رسیدن به آن، رسیدن به وضعیت

 
بـر   یانسـان  یهسرما یردر خصوص تاث یقیتحق 2212و همکارانش در سال  1 یبالدس .یقتحق پیشینه

-2222دوره  یهـا  و داده یتـا استفاده از روش پانل دبا یقتحق ینها در اانجام دادند. آن یرشد اقتصاد
منجـر بـه    تواند یآموزش مکار و  یروین یکردن در سبمت ینهکه هز یافتنددست  یجهنت ینبه ا 1191

 .رشد باالتر شود
در  یبر توسعه صادرات صـنعت نسـاج   یرگذارعوامل تاث ی( به بررس1381) یجو دهقان سان یتوکل     

 یبیرحجان ترت یینو تع یوزن عوامل اصل یسلسله مراتب یلاستفاده از تحلها باپرداختند. آن یزداستان 
جهـت   ها کتشر یمحصوالت و نگرش راهبرد یفیتاست از ک یحاک یجکردند. نتا یبند عوامل را رتبه

 .[4] صنعت است ینبر توسعه صادرات ا یرگذارعوامل تاث ینتراز مهم یجهان یحضور در بازارها
در بخـش صـنعت    یانسـان  یهسـرما  یگاهجا ی( با بررس1381) یو مهدو یخسروشاه ی،نوران یدس     

اسـتفاده بـه عمـل     یسـت ها و شاخص مـالم کوئ  داده یپوشش یلاز روش تحل یشرق یجاناستان آذربا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Baldaci, E. 
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 ثیرتا یانسان یهها نشان دادند که عامل سرماکنند. آن یلکل عوامل را تحل یور بهره ییراتآوردند تا تي
 .[9] بخش صنعت استان دارد یدبر رشد تول یمثبت و معنادار

 
 شناسی تحقیق . روش3

  ده است:نشان ارائه ش 1در شکل  یقتحق یمدل مفهوم این
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 
 :این تحقیق چهار فرضیه به صورت زیر دارد

 .مؤثر است یعصنا یهایت: سیستم بازاریابی و فروش در استفاده نکردن بهینه از ظرف1فرضیه 
 .مؤثر است یعصنا یهایتدر استفاده نکردن بهینه از ظرف یانسان یروین یفیت: ک2 فرضیه
 .مؤثر است یعصنا یهایتدر استفاده نکردن بهینه از ظرف یننو یدتول یریتبه مد توجهی ی: ب3 فرضیه
 صنایع موثراست. های یت: قوانین و مقررات دولتی در استفاده نکردن بهینه از ظرف4 فرضیه

  از صـنایع اسـتان قـزوین پرسشـنامه     یـری گ بهره یتعوامل موثر در بهینه نبودن ظرف یینبرای تع     
 یـق طر یـن از ا یـق مـدل تحق  یهـا  شد و داده یعمدیران و معاونین توز یانمورد م 31به تعداد  یقتحق

 .شد یگردآور

 سیستم بازاریابی و فروش

 کیفیت نیروی انسانی

 مدیریت تولید نوین

 قوانین و مقررات دولتی

 عوامل درونی صنایع

عوامل برونی صنایع 

 )محیطی(

های  ظرفیت

 موجود صنایع
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هـا   شـرکت  یندهند. ا استان قزوین تشکیل می یصادرات یها شرکت ینو معاون یراننمونه را مد حجم
 :دو ویژگی عمده دارند

 .دصادرات داشته باشن 1382تا سال پایان  1398از سال ( 1
 (نفر 122دارای تعداد کارکنان نسبتاً باالیی باشند )باالی ( 2

عوامل متناسـب بـا    ینابتدا عوامل موثر شناسایی و انتخاب شدند. ا یق،تحق یها داده یآور درجمع     
شـدند.   یبنـد یـت اولو ی،صـادرات  یواحـدها  یبردار بهره  یتداشتن ظرف سهم خود در بب استفاده نگه

ای و آشنایی قبلی با صنایع استان قـزوین،   ب عوامل مذکور بر پایه مطالعات کتابخانهشناسایی و انتخا
ای عوامل متعددی به عنـوان زیرمجموعـة عوامـل اصـلی      صورت پذیرفت. براساس مطالعات کتابخانه

ترین عوامل به ترتیب اولویت انتخاب گردیدند و عواملی با اهمیت کمتر حذف شناسایی شدند، لذا مهم
 تا درنتیجه مسئله از ابعاد منطقی و قابل قبولی برخوردار شود. شده 
عناصر منتخب هریك از عوامل چهارگانه )محیط خارجی، مـدیریت   یکرتل یفبا ط سشنامهدر پر     

و از پاسخگویان خواسته شد تـا   شوند یبازار، نیروی انسانی و مدیریت تولید( در جدولی جداگانه ارائه م
ها را سنجش نمایند. عبوه بر این از آنان خواسته شـد تـا اگـر    گذاری، میزان تأثیرگذاری آن با عبمت

کنند، همراه با میزان تأثیرگذاری آن عامل ذکر  شده را مهم تلقی میعوامل دیگری غیر از عوامل ذکر
هـای مختلـف اسـتان قـزوین توزیـع و      اونین شـرکت نمایند. این پرسشنامه بین مدیران ارشد یـا معـ  

 آوری گردید. جمع

 
آوری نظرات متخصصین داخلی و خارجی )با مطالعه  در اولین مرحله اقدام به جمع. اعتبار پرسشنامه

های  های مختلف( و همچنین اساتید مدیریت در مورد عوامل تاثیرگذار در بین سازمانمقاالت و کتاب
هایی که بیشترین تکرار را داشتند انتخاب شدند.  حله بعد از بین این عوامل گزینهتولیدی گردید. در مر

های مختلف در استان قزوین مطرح گردید تا نظرات خود  سپس این عوامل با برخی از مدیران شرکت
را اعمال نمایند. درنهایت از بین نظرات عواملی انتخاب گردیدند کـه بیشـترین ارجحیـت را داشـتند و     

قرار گرفت. درنهایت عواملی که  یمورد نظرخواه یجها، نتابه آن یجبندی نظرات با ارائه نتا ز جمعپس ا
  بیشترین تاثیر را داشته اند انتخاب شدند.
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 هایافته تحلیل .4

ـ 22نفر معـادل   9دهنده،  نفر پاسخ 31 ینب شناختی یتجمع یها داده یلتحل یجبر اساس نتا        ین% ب
سال و  11تا  12 ین% ب19نفر معادل  6سال،  41تا  42 ین% ب62نفر معادل  21سال،  31تا  32 ینسن
% 3معادل  فرن 1دهنده  نفر پاسخ 31 یناز ب ین،اند. همچن سال سن داشته 62% باالتر از 3نفر معادل  1

 ی% دارا91نفر معـادل   21 یسانس،ل یبتتحص ی% دارا22نفر معادل  9 یپلم،فوق د یبتتحص یدارا
ـ  ین،. همچنباشند یم یدکتر یبتتحص ی% درار6نفر معادل  2و  یسانسفوق ل یبتتحص  31 یناز ب

 ی% دارا31 ادلنفـر معـ   11سـال،   12 یال 1 ینب یسابقه کار ی% دارا1نفر معادل  3دهنده  نفر پاسخ
ـ  یسابقه کار ی% دارا34نفر معادل  12سال،  11 یال 11 ینب یسابقه کار ـ  16 ینب  1و سـال   22 یال
  .سال بودند 22باالتر از  یسابقه کار ی% دارا26نفر معادل 

 مقـدار  .آیـد  یدسـت مـ  همورد آزمون قرار گرفتند، ب یاز عوامل فرع t توجه به استفاده از آزمون با     
     دسـت آمـد.  بـه  641/1درصد، برابـر   1و سط  معناداری  34برای درجه آزادی  tاز جدول  یزن یبحران
قـرار   یندر منطقـه بحـرا   یناستان قزو یعبر صنا یرگذاراز عوامل تاث یكاگر آماره آزمون هررو، یناز ا
 یـر در غ شـود،  یمـ  یرفتـه پذ H1 یعنـی مقبـل   یهو فرضـ  شود یرد م 11/2با احتمال  H0 یهفرض یردگ
 .شود یرد نم H0 یهفرض صورت ینا

 . دهد یموجود نشان م های تیرا از ظرف یناستان قزو یعصنا یابیعوامل موثر در عدم دست 1 جدول
 

 های موجود صنایع استان قزوین . عوامل موثر در عدم استفاده از ظرفیت1جدول 

 s t H0 H1  عامل موثر ردیف

 * - 66/1 62/1 41/3 محیط خارجی 1
 * - 12/1 68/1 14/3 سیستم بازاریابی و فروش 2
 - * 64/1 61/1 49/3 منایع انسانی در سازمان 3
 - * 12/2 69/1 26/3 ای نوین تولیده روش 4

 
و فروش در عدم استفاده  یابیبازار یستمو س یخارج یط، عوامل مح1در جدول  tبا توجه به مقدار      
 یـد تول یننـو  یها و روش یانسان یرویموجود نقش دارند و ن های یتاز ظرف یناستان قزو یعصنا ینهبه

 یـانگین بـه م  نزدیك یباًتقر یزن یانسان یروی. البته عامل ندباشن یجامعه موثر م یانگیندر آن کمتر از م
  .گردد یرد م یهفرض ینا tبر اساس آزمون  یول باشد یجامعه م
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 یهفرضـ  یـانس وار یلاز تحل ینهبر عدم استفاده به یرگذارعوامل تاث بندی یتاولو یبرا. یانسوار یزآنال
 یآمـار  هـای  یهفرضـ  ین. بنـابرا گیـرد  یر مـ قرا یمورد بررس یاتفرض یرگذاریتاث یزانبودن م یکسان
 ند از:اعبارت

H0: µ1= µ2= µ3= µ4 

H1= ها برابر نیستند حداقل دوتا از میانگین  
 شد. یسهجدول مقا Fمحاسبه شده را با  F یعنیآماره آزمون 

 = 1.77 
  

 

 
 

 های موجود صنایع استان قزوین فیتعوامل موثر در عدم استفاده از ظر. میزان آماره آزمون 2جدول 
    عوامل موثر ردیف
 161146 1264 133 یخارج یطعوامل مح 1

 129111 3481 869 یابیبازار یستمس 2

 221114 6626 1922 یانسان یروین 3

 224218 9216 1142 یدتول یننو های یستمس 4

 
شـود   رد نمی H0% اطمینان، فرضیه 11گیرد لذا با  رانی قرار نمیبنابراین، آماره آزمون در ناحیه بح     

 شوند. توان یکسان فرض می ها را میدار نیست و میانگین آن ها معنا و تفاوت بین میانگین نمونه
 

 و پیشنهاد گیری نتیجه .5
و معاونین در بندی عوامل کلی تأثیرگذار بر صنایع استان قزوین از نظر مدیران ارشد  نتایج اولویت     

 ارائه شده است. 3جدول 
 

بندی عوامل کلی تأثیرگذار بر صنایع استان قزوین . نتایج اولویت3جدول   

 میزان تأثیر عامل مورد بررسی ردیف

 26612/2 محیط خارجی 1

 21132/2 سیستم بازاریابی 2

 24391/2 نیروی انسانی 3

 23424/2 مدیریت تولید نوین 4



 111                                                                             یعصنا یتاستفاده ماندن ظرفرفت از بالبرون یکردرو یینتب 

میزان اهمیت و تأثیر این عوامل بر عدم دستیابی صـنایع اسـتان    یرگذار،عوامل تاث ضرایب اهمیت     
 .کند های موجود را تعیین میقزوین از ظرفیت

رسد که ایـن عامـل    نظر میهعامل محیط خارجی بیشترین ضریب اهمیت را کسب نموده است. ب     
 .باشد ستان قزوین میهای ادارای بیشترین تأثیر بر عدم استفاده بهینه از ظرفیت

باشد بلکه این عوامل در کنار یکدیگر منجر بـه   اهمیت عامل اصلی به معنی نفی سایر عوامل نمی     
 .های موجود استان قزوین توسط صنایع آن خواهند شدعدم استفاده بهینه از ظرفیت

 
ازمان از نظـر  بندی عوامل کلی تاثیرگذار در محـیط یـك سـ    براساس اولویت. الف( محیط سازمانی

 ست از:ا مدیران ارشد یا معاونین صنایع استان قزوین عبارت
 

 بندی عوامل کلی تاثیرگذار در محیط یك سازمان اولویت .4جدول 

 میزان تأثیر عوامل محیطی ردیف

 1211/2 دخالت دولت در تولید 1

 1121/2 های کبنعدم ثبات در سیاست 2

 21994/2 های رقیبسازمان 3

 21141/2 د بانك اطبعاتینبو 4

 21494/2 عدم کنترل دقیق ورود و خروج کاالها به کشور 1

 21323/2 گیری تشتت در مراکز تصمیم 6

 

اسـتیودنت تـأثیری    t اند که بنـابر آزمـون   بندی شدهباشد عواملی در اینجا اولویت الزم به ذکر می     
لذا دخالت دولت در امر تولید بیشترین تأثیر را  .(H0 اند )قبوض فرض باالتر از میانگین جامعه را داشته

هـای کـبن،   گذارد به همین ترتیب عواملی چون عـدم ثبـات در سیاسـت    بر صنایع استان قزوین می
های رقیب، نبود بانك اطبعاتی منسجم، عدم کنتـرل دقیـق ورود و خـروج کـاال از کشـور و      سازمان

 گیرند. بعدی قرار می هایگیری در اولویت تشتت در مراکز تصمیم
 

بنـدی عوامـل کلـی تأثیرگـذار در سیسـتم       براساس نتایج اولویـت . ب( سیستم بازاریابی و فروش
 ست از:ا بازاریابی و فروش یك سازمان از نظر مدیران ارشد یا معاونین صنایع استان قزوین عبارت
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 وشبندی عوامل کلی تأثیرگذار در سیستم بازاریابی و فر اولویت .1جدول 
 میزان تأثیر عوامل بازاریابی و فروش ردیف

 16148/2 اثر تبلیيات 1

 14114/2 سیستم توزیع مناسب 2

 14891/2 خدمات پس از فروش 3

 
انـد   عوامل تأثیری بـاالتر از میـانگین جامعـه را داشـته     tو آزمون   شدهبندی مطابق عوامل اولویت     

ر فروش ندارند، بیشترین تأثیر را بر صـنایع اسـتان قـزوین    (. عامل تبلیياتی که اثر بH0)قبوض فرض 
گذارد به همین ترتیب عواملی چون شبکه توزیع محصوالت نامناسب و خدمات پـس از فـروش در    می

 گیرند. های بعدی قرار می اولویت

 

براساس آزمون فرض عامل نیروی انسانی در سازمان بطـور متوسـط    ج( منابع انسانی در سازمان.
تر از میانگین جامعه داشته است، ولی متيیرهای در این عامل وجود دارند که بر این عدم  ی پایینتأثیر

رو این متيیرها به ترتیب اهمیتی که از نظر مدیران ارشد  باشند. از این دستیابی به طور مستقل مؤثر می
 اند: و معاونین صنایع استان قزوین دارند در زیر لیست شده

 
 بندی عوامل کلی تأثیرگذار در منابع انسانی در سازمان .  اولویت6جدول 

 میزان تأثیر عوامل انسانی در سازمان ردیف

 28926/2 سیستم ارزیابی عملکرد )نظارت، کنترل، ارزیابی و ارزشیابی( 1

 28118/2 دهی )تشویقی( براساس عملکرد سیستم پاداش 2

 29188/2 دهی )تشویقی( براساس عملکرد سیستم پاداش 3

 2913/2 استخدام نیروی انسانی باتوجه به شرایط احراز شيل 4

 291/2 برداری از نظام پیشنهادات طراحی، استقرار و بهره 1

 2949/2 های مدیران گیری تأثیر نظرات کارکنان در تصمیم 6

 2941/2 متناسب بودن آموزش افراد با نیازهای سازمان 9

 29313/2 وجدان کاری و انضباط اجتماعی 8

 
، عامل سیستم ارزیابی عملکرد )نظـارت، کنتـرل، ارزیـابی و ارزشـیابی(،     6جدول  یها مطابق داده     

دهـی   گذارد به همین ترتیب عواملی چون سیسـتم پـاداش   بیشترین تأثیر را بر صنایع استان قزوین می
د بـا عملکـرد،   )تشویقی( براساس عملکرد، احساس نیروی انسانی در متناسب بـودن حقـوق و دسـتمز   
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بـرداری از نظـام    استخدام نیروی انسانی باتوجـه بـه شـرایط احـراز شـيل، طراحـی، اسـتقرار و بهـره        
های مدیران، متناسب بودن آموزش افراد با نیازهای  گیری پیشنهادات، تأثیر نظرات کارکنان در تصمیم

  یرند.گ های بعدی قرار میسازمان، و وجدان کاری و انضباط اجتماعی در اولویت
 

ـ براساس آزمون فرض انجام گرفته عامل سیستم های نوین تولید. د( روش طـور  ههای نوین تولید ب
تر از میانگین جامعه داشته است، ولی متيیرهای در این عامل وجود دارند که بـر   متوسط تأثیری پایین
تیـب اهمیتـی کـه از نظـر     رو این متيیرها به ترباشند. از این طور مستقل مؤثر میاین عدم دستیابی به

 اند: مدیران ارشد یا معاونین صنایع استان قزوین دارند در زیر لیست شده
 

 های نوین تولید بندی عوامل کلی تأثیرگذار در روش اولویت 9جدول 
 میزان تأثیر های نوین تولید عوامل روش ردیف

 268/2 داشتن یك برنامه زمانبندی شده مشخص برای انجام فعالیتها 1

 2661/2 ریزی و کنترل مواد سیستم برنامه 2

 26411/2 استفاده از کنترل فرایند آماری در تضمین کیفیت 3

 2648/2 حمایت کافی از تحقیق و توسعه 4

 2644/2 استفاده از نظام آراستگی 1

 264/2 توجه کردن به موضو  ارگونومی در محیط کاری 6

 262/2 شدهریزی برنامهگیرانه و  سیستم تعمیرات نگهداری پیش 9

 26/2 ریزی خرید به موقع برای مواد و قطعات داشتن برنامه 8

 
ها، بیشـترین  شده مشخص برای انجام فعالیت، عامل داشتن یك برنامه زمانبندی9مطابق جدول      

ـ   گذارد به همین ترتیب عواملی چون سیستم برنامـه  تاثیر را بر صنایع استان قزوین می رل ریـزی و کنت
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        

هـای  ر اولویتریزی خرید به موقع برای مواد و قطعات د شده و داشتن برنامهریزی گیرانه و برنامه پیش
 گیرند. بعدی قرار می
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صـنایع اسـتان    یـت استفاده بـودن ظرف بب ییعلل شناسا یها باتوجه به نتایج و مصاحبه .پیشنهادها

 :شود یذیل در این تحقیق ارائه م یقزوین عوامل پیشنهاد
هـای مسـئول بـه    حذف مقررات غیرضروری و تسهیل در گردش عملیات و مکلف ساختن دستگاه( 1

 گویی و ارائه خدمات مناسب به مشتریانپاسخ
 حذف انحصارات در بازار تولید و توزیع، کاال و خدمات( 2
 .کنند هایی که آن کاالها را تولید میارائه لیست کاالهای قابل صدور به شرکت( 3
حذف مقررات غیرضروری جهت تسهیل در گردش عملیات، بخصوص بـرای ورود مـواد اولیـه بـه     ( 4

 منظور صادرات
باشـد،   نمودند کمبود نقدینگی در صنایع می یکی از دالیلی که مدیران به صورت شفاهی مطرح می( 1

 .ها در استان این محدودیت را برطرف نمود توان با فعال کردن نقش بانك که می
ایجاد بانك اطبعاتی با مشارکت ادارات مرتبط با صنایع استان قزوین به منظور شناخت بازار داخل ( 6
 .خارج از کشورو 
ای زیر نظر اداره  کاهش تعداد استانداردهای اجباری و تشویق صنایع به ایجاد استانداردهای کارخانه( 9

 .کل استاندارد استان
 .اعطای مجوز به واحدهای تولیدی به منظور اصبح ساختار نیروی انسانی( 8
وز و نشان و تسـهیبت مـالی   تشویق واحدهای تولیدی موفق در امر صادرات از طریق اعطای مج( 1

 .خاص
هـا و مؤسسـات    امور کنترل کیفیت با مجوز اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی بـه آزمایشـگاه  ( 12

 .خصوصی کنترل کیفیت واگذار شود
ارتقاء سط  مهـارت   یای برای آموزش منسجم افراد برا های آموزشی فنی و حرفه شبکه یستاس (11

 بخش صنعت. ها در کارکنان و تکنسین
 

 

 

 

 

 



 223                                                                             یعصنا یتاستفاده ماندن ظرفرفت از بالبرون یکردرو یینتب 

 منابع
 ، انتشارات مولف.12-1ص  .TQMسازی  مبنای پیاده 5S (.1381) ابوطالبی، رضا. 1

 ، انتشارات فروردین،.38ص  .بازاریابی از تولید تا مصرف (.1391) اربابی، محمد علی. 2

اعرابـی، انتشـارات دفتـر     ترجمه دکتـر سـید محمـد    .مبانی مدیریت استراتژیك (.1381) ال. ویلن، توماس. 3
 .91-92های فرهنگی، ، صص  پژوهش

. بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسـعه صـادرات صـنعت نسـاجی،     (1381) توکلی، احمد، دهقانی سانیج، جبل. 4
 .31، سال هجدهم، شماره مجله دانش و توسعه .مطالعه موردی: صنعت نساجی استان یزد

، ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابـی،  318-314ص  .ت رفتار سازمانیمدیری (.1391) رابینز، استیفن پی. 1
 های بازرگانی،. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش

 .، انتشارات سمت،48ص  .مدیریت بازاریابی (.1382)روستا، احمد. 6

نی و سـرمایه انسـا   (.1381)اهلل سید نورانی، سید محمدرضا، خوشکبم خسروشـاهی، موسـی، مهـدوی، روح   . 9
، سـال  هـای اقتصـادی   هـا و سیاسـت   فصـلنامه پـژوهش   .جایگاه آن در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی

 .18-23، صص 11هجدهم، شماره 

 ، انتشارات امیرکبیر.164و  112ص  .مدیریت بازاریابی (.1391)محب علی، داوود. 8

9. Baldaci, E., et al, (2010). Social Spending, Human Capital, and Growth in Developing 

Countries. World development, 36(8), 1341-1371. 
10. Ellis, S., & Conlon, B. (1992). JIT Points the Way to Gains in Quality. Cost and 

lead- time, 16-19. 

11. Locker, K. Muhlemann, & Oakland, J, (1992). Production and Operations 

Management. London, pp. 124-130.  

12. Nutt, P., (1999). Selecting tactics to Implement Strategic Plans. Strategic 

Management Journal, 10, 145-161. 

13. Waddok, S.A. (2000). Building Successful Social Paternerships. Sloan Management 

Review, Summer, pp 18. 

 

 
 

 


