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 :چکیده

تواندباعثزاییاستکهجلبوجذبسرمایهدرمنطقهواستانمیهايتوسعهواشتغالگذاريیکیازاهرمسرمایه

زاییوتوسعهاشتغالزاییوکاهشبیکاريرابههمراهداشتهباشد.ازسوییتبعاتشکوفاییاستانوهمچنیناشتغال

هاياجتماعیونشاطاجتماعیرادرپیداشتهباشد.لذاهدفازانجاماینتواندباعثکاهشناهنجارياستانمی

باشد.لذاروشاردبیلمیاستانتولیديصنایعمحوریتباصنعتبخشیابیعارضهوگذاريسرمایهپژوهش،توسعه

هاتوصیفیازنوعپیمایشیبود.جامعهآماريوبهلحاظنحوهگردآوريدادهتحقیقبهلحاظهدفازنوعکاربردي

کارکنانصنایعتولیدياستاناردبیلتشکیلمی نفربراساسجدولمورگانو384دادکهبهتعدادپژوهشرا

سطخبرگانودادکهرواییصوريآنتوآورياطالعاتراپرسشنامهتشکیلمیکرجسیانتخابگردید.ابزارجمع

صدمبه70گیريپژوهشنیزبیشترازرواییسازهآنازطریقتحلیلعاملیتأییديبهدستآمد.پایاییابزاراندازه

هابهدوصورتتوصیفیواستنباطیصورتگرفت.درقسمتدستآمدولذاموردتأییدواقعشد.تجزیهوتحلیلداده

تکمتغیره،تحلیلعاملیباtهايپراکندگیودرقسمتاستنباطیازآمارههايگرایشمرکزيوتوصیفیازشاخص

یابیجذبهايپژوهشنشانازآنداردکهعارضهانجامگرفت.یافتهSMARTPLSوSPSSافزارهاياستفادهازنرم

هاشامل؛اخصشبنديکرد.شاخصکلیدسته4شاخصفرعیو18تواندرگذاريدراستاناردبیلرامیسرمایه

مواد،اجتماعی،تامینانعطاف،مسئولیتآوري،قابلیتکاري،سودزندگیاثربخشی،کارآیی،نوآوري،کیفیت،کیفیت

تولید،انسانی،مدیریت،رهبري،فرهنگمالی،منابعفروش،زیرساخت،تأمینوآالت،بازرگانیماشینوتکنولوژي

هاییاستکههايبیانشدهدارايعارضهباشد.درواقعدرمواردوشاخصآفالینمیوآنالینهايروشوهاسیستم

گذاريخوبیدراستانبهوجودبیاید.هااستتابتوانسرمایهنیازمندتوجهوجدیتدرآنبخش

 گذاريسرمایهتوسعهصنعتی،توسعهیابی،صنایع،تولید،عارضههای کلیدی:واژه





















2 

 



























صل اولف  

 )کلیاتتحقیق(



3 

 

 (شامل معرفی دقیق ابعاد و حدود مساله، روشن نمودن جنبه هاي مجهول و مبهم  :)بیان مسئله 1-1

سرمایهگذاريیکیازمؤلفههايبسیارمهمدرتوسعهورفاهاجتماعیبهشمارمیآیدکهازدیربازموردتوجه

ریزانتوسعهاقتصادياجتماعیکشورهاقرارگرفتهوباانجامبرنامهریزي،ارائهسیاستها،برنامهسیاستگذارانو

خطمشیهاوراهکارهايمؤثر،متناسببااهدافموردنظربراساسمزیتهاوپتانسیلهايهرمنطقهبهآنپرداخته

لیدبیشتروسرمایهگذاريافزونتراست.دردههشدهوتصمیماتالزمتدوینگردیدهاست.الزمهرشداقتصادي،تو

هاياخیربهطورمیانگینحدوددوازدهدرصدازتولیدناخالصداخلیکشوربهسرمایهگذارياختصاصیافتهاست

کهدرمقایسهباکشورهاییهمچونکرهجنوبی،ترکیهوپاکستانبسیارناچیزاست.

ینبودهودرادوارگذشتهبهانحامختلفبهاینامرتوجهشدهودرسالهاياخیرکشورایراننیزازاینقاعدهمستثن

بهعنوانیکیازمهمترینبرنامههادردستورکاردولتقرارگرفتهاست.اتخاذسیاستهايحمایتیوتشویقی،تهیه

از جملهاقداماتعملیدولتدرایناسنادتوسعهاشتغالاستانها،اختصاصتسهیالتارزانقیمتبنگاههاو...

زمینهمیباشد.

گذاريمستقیمخارجی،اثراتقابلتوجهیرويمتغیرهايکالناقتصاديازجملهمطالعاتنشاندادهاستکهسرمایه

افزایشدرآمدمالیاتی،نرختورم،نرخرشدنقدینگی،نرخارز،افزایشرشداقتصادي،افزایشسطحاشتغال،کاهش

گذاريدرکشورهايدرحالتوسعهباشد،تامینتوتوسعهصادراتدارد.چنانچهشرایطیکهمتضمنسرمایهواردا

المللیمیلورغبتبیشتريبرايحضوردراینگونهبازارهاخواهندداشت.یکیازعواملیکهبینگذارانسرمایه.شود

ود،باوروذهنیتمنفینسبتبهسرمایهخارجیگذاريخارجیمیشدرکشورهايدرحالتوسعهمانعجلبسرمایه

اینذهنیتبه بهاست. بهنوعیتحتتاثیرتفکرافرادياستکهاقتصاددولتیرا ویژهدرکشورهايجهانسوم،

.اقتصادآزادترجیحمیدهند

داردسرمایهنقشمهمیدرافزایشرشدوتوسعهاقتصاديایفامی اینتواناییرا کهدرترکیببهینهباکند،زیرا

هايبهبودسطحزندگیورشداقتصادينیرويکاروفناوريبخشتولیدرابهحرکتدرآوردهبارونقتجارتزمینه

نیافتگیرافراهمآورد.فقدانسرمایهیکیازعللاصلیگرفتارشدنبسیاريازکشورهادردورباطلفقروتوسعه

ماندگیسطحتولیدملیشدهونهایتاايرابهدنبالدارد،موجبعقبیکاريگستردهشناختهشدهوعالوهبرآنکهب

.انجامدبهفقراقتصاديمی

گذاريوتولیدرنجبردهاستوریزيوگامدرمسیرتوسعههموارهازکمبودسرمایهکشورایرانازشروعفرایندبرنامه

هايپنجسالهاقتصادي،اجتماعی،فرهنگیوسیاسیاولویتداربرنامهدهدکهیکیازاهدافایناتفاقدرحالیرخمی

هايجدیدتوسطبخشخصوصیگذاريهايدیگراقتصاديداردرشدحجمسرمایهکشورکهاثرمستقیمبرسایربخش

ورموبهدستیابیبهآنهدفجذباشتغال،صادراتغیرنفتیوافزایشدرآمدسرانهملی،کاهشتباشدکهعدممی

سازد.نکتهقابلتبعآنتقویتپولملیبرايباالبردنقدرتخریدمردموایجادرفاهملیراباشکستروبهرومی

گذاريکاهشیافتهودرنتیجهاتکايبیشتوجهایناستکهدرایرانبهدلیلریسکباالياقتصادي،امنیتسرمایه
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گذاريغیرمولدتبدیلهايناکارابهسرمایهگیريفیبودهویابهدلیلتصمیمگذاريدولتکهبعضاناکاازحدبهسرمایه

گشتهاست،افزایشیافتهودرنتیجهیکیازموانعرشداقتصاديدرکشورشدهاست.ایجاداشتغالمستلزمرشدو

گذاريومحدودیتسرمایهگذاريمؤثرقابلانجاماست،بنابرایناگرموانعتوسعهاقتصادياستکهازطریقسرمایه

گذاريودرنتیجهافزایشفعلیآنبهدرستیشناساییشدهوباارائهراهبردهايمناسبزمینهکاهشریسکسرمایه

امنیتآنفراهمشود،کمکقابلتوجهیبهرشدوتوسعهاقتصاديوایجاداشتغالدرکشورخواهدکرد؛عواملموثر

توانبهصورتزیرخالصهکرد:ثباتدولت،حاکمیتنظموقانون،کاهشفساد،کیفیتبرامنیتسرمایهگذاريرامی

هايداخلیوخارجیدستگاهاداري،دولتپاسخگو،پرهیزازدرگیري

باتوجهبهشرایطموجودروندتوسعهاستاناردبیلتاکنون،روندمطلوبینبودهوبهدالیلمختلفازجملهکمبودویا

ترینبخشگذاريقابلاغماض،بخشغیررسمی،مهمايمناسباشتغالمولددراقتصادرسمیوسرمایههنبودفرصت

هاياشتغالدرایناستانبودهاست.درنتیجهسهمووزناقتصاداستاناردبیلدراقتصادملی،حتیبهایجادفرصت

سیلهاياستانازمنابعطبیعیوانسانی،اندازهسهمجمعیتآنازکلکشورمشاهدهنمیشوددرحالیکهپتان

ايبرايگسترشاشتغالورشدوتوسعهاقتصاديآنحتیدرکوتاهمدتمیباشد.هايبالقوهظرفیت

کارشناساناقتصاديمعتقدنداگررشدبیکاريدراستانمهارنشودورشداشتغالدربخشخصوصیرسمیافزایش

اردانبهبازارکارکهبهطورعمدهمردانوزنانجواندارايتحصیالتدانشگاهیمیپیدانکند،انبوهروزافزونتازهو

دهند.کهخوداینیکعارضهبزرگبرايباشندناگزیربهاقتصادغیررسمیاستانرويآوردهویابهمهاجرتادامهمی

استانمیباشد.

 مهم بسیار متغیرهاياز خارجی گذاريسرمایه نیابیمکا در اقتصادي ساختار وضعیت اقتصادي، نظریات اکثر پایه بر

 به است. بسیارمؤثر سرمایه جابجاییو انتقال بر انتظاري بازدهی و ریسک عامل دو اساس این گردد.برمی محسوب

 که مکانی هر در و کُند آنجا به سرمایه باشد،حرکت باال گذاري سرمایه خطر و ریسک میزان که مکانی هر در طوریکه

 هر ریسک شاخص حقیقت بود.در خواهد سریعترآنجا سرمایهبه حرکت باشد، باالتر سرمایه انتظاري بازدهی میزان

داشت.لذا اعتماد آن سود و اصل بازگشت و کشور یک در گذاريسرمایهتوانبه می حد چه تا که دهد می نشان کشوري

جلبسرمایهوسرمایهگذاريراهیبرايتسریعحرکتاقتصادبهسويتوسعهوایجاداشتغالاستومیتواندبه

عنواناهرمیبرايشتابتوسعهورشداقتصاديبهکارگرفتهشود.انجامسرمایهگذاريهدفیاستکهکلیهاستان

التاقتصادي،تولیدي،اشتغال،فرارنیرويکار،بیکاريوهاازمدتهاآنرادنبالمیکنندتابهاینطریقبهمشک

قانوناساسیبسترهايالزمبهمنظورجذبسرمایه44غیرهغلبهنمایند.باتصویبوابالغسیاستهاياجراییاصل

هايداخلیوخارجیشکلجدیدبهخودگرفت.اینموضوعبیانگراینواقعیتاستکهمدیریتکالنکشوردر

ترینسطوحخودبهایننتیجهرسیدهاندکهبهمنظوررشدوتوسعهاقتصاديبایستیاقتصادکشوربهدستفعاالنباال

واقعیآنسپردهشودودولتنقشتصديگريخودرابهنقشنظارتیتبدلنمایدتاضمنبهرهگیريازتوانمندي

دولتبافراغبازبهوظایفحاکمیتیخوددرقبالهايمدیریتیوتخصصیبخشخصوصیدرتوانمندسازياقتصاد،

تلقیخوبکشوریکحتییاومنطقهیکبرايتواندمیخارجیگذاريمردموجامعهعملنماید.لذاجذبسرمایه
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خارجیگذاريسرمایهموانعشناساییدنبالبهواقعدرواستهدفیچنینراستايدرنیزپژوهشاینرسالت.شود

.استشدهشناساییموانعبندياولویتواردبیلاستاندر

سرآمدشدنیکسازمان،فرایندپیوستهایستکهبابرنامهریزيوهدفگذاريآغازمیشودودرطولمسیربا

ارزیابیهايمداومباتوجهبهاهدافازپیشتعیینشده،نواقصونارساییهامشخصشدهوبااصالحاتالزم،حذف

نعوتقویتنقاطقوتانجاممیشود.موا

درکوشناختکاملازوضعیتموجودسازمانوپیداکردنمشکالتآنکهباعنوانعارضهنامیدهمیشود،اقدامی

حیاتیدرفرآیندپیوستهفوقالذکراست.عارضهیابیسازمانیشاملمدلوکارکردهايمهمآنبهعنواننقطهآغازي

دربسیاريازمباحثمدیریتی،سازمانبهبدنانسانگیرد.قرارمیرشدوسرآمديموردبررسیجهتورودبهمسیر

تشبیهمیشود،چراکهسازماننیزیکموجودپویاوزندهاست.همانطوريکهپیشنیازانجامهردرمانوبهبوددر

انجامآزمایشهايکاملیازوضعیتبدنانساناستوهرچهدقتاین آزمایشهابیشترودقیقترباشدبدن،

بهبودهاوفراینددرمانموثرترخواهدبود،درموردایجاداصالحاتوحرکتبهسويرشدوپیشرفتسازماننیزانجام

فرایندعارضهیابیهمینحکمراداردوباانجاماینفرایندسعیدریافتنمعضالتوتنگناهاییداریمکهممکناست

يمانعحرکتسازماندرمسیربهبودباشند.بهعنوانسد

انجامفعالیتعارضهیابیبهعنوانگاماولیهدرتعریفاقداماتالزمبرايتوسعهظرفیتمدیریتونظامهايمدیریتی

است.هاامیازیکپروژهاستراتژیکدرسازمانگدسازمانفعالیتیبسیارضروريوواصالحعملکر

گذاريدرحوزهصنعتبرايافزایشراندمانرضهیابییکیازمسائلیاستکهبرايجذبسرمایهپرداختنبهمسئلهعا

تولیدبایستیصورتبگیرد.دلیلپرداختنبهاینموضوعایناستکهبرحسبشرایطموجودبسیاريازتولیدکنندگان

آید.تحتتأثیرچهموضوعاتیقراروجودمینمیدانندکهعلتنارسایییاکاهشتولیدیاسایرمشکالتیکهدرتولیدبه

قرارکنندگانتولیدکارکناردراصلیموضوععنوانبهاستانتولیددریابیعارضهبحثکهاستنیازبنابرایندارد

بیکارينرخرفتنباالباجامعهعمومیرفاههموکشوریکاقتصادهمشودروبرومشکلباتولیداگربنابراین.گیرد

باشندخودتولیددرايمسئلهیاعارضهوجودمتوجهنتوانندتولیدکنندگانخودشایدلذا.شودمیمشکلدچار

همچینوجودپسشوندمیواردملیسرمایهوتولیدکنندگانخودسرمایهحفظبرايکههستندهاییسازمانبنابراین

عارضههايبخشصنعتدربررسیبهحاضرمطالعةحال،اینبا.استصنعتبرايالرموضروريامريموضوعی

راستايتوسعهورونقبخشیبهسرمایهگذاريداخلیوخارجیدراستانمیپردازد.

 مشخصات موضوعی طرح  1-2

 هدف انجام طرح ) اهداف اصلی و فرعی: (   1-2-1

 هدف اصلی :

 یابیبخشصنعتبامحوریتصنایعتولیدياستاندرراستايتوسعهورونقبخشیبهسرمایهگذاريعارضه 
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 های فرعی :هدف

معرفیوتحلیلوضعیتسرمایهگذاريدربخشصنعتاستان-1

اقتصاداستانمعرفینقاطفشار،حلقههايمفقوده،موانعوعواملتاثیرگذاربرسرمایهگذاريبخشصنعت-2

اردبیل

،کیفیتکیفیت،نوآوري،کارآیی،اثربخشی،بهرهوريشناختومعرفیآخرینوضعیتشاخصهايمربوطهبه-3

 دربخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاريمسئولیتاجتماعی،قابلیتانعطافوسودآوريزندگیکاري،

 تنهادهايدولتیبخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاريمعرفیعارضههايحوزهساختاروتشکیال-4

معرفیعارضههايفرایندهايتولیدازجملهتامینمواد،تکنولوژيوماشینآالت،بازرگانیوفروشبخشصنعت-3

 استانبارویکردتوسعهسرمایهگذاري

معرفیعارضههايحوزهسیستمهاوروشهايآنالینوآفالیندربخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایه-4

 گذاري

 معرفیعارضههايحوزهزیرساختیوتامینمالیدربخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاري-5

 ویکردتوسعهسرمایهگذاريمعرفیعارضههايحوزهمنابعانسانیبخشصنعتاستانبار-6

 معرفیعارضههايحوزهمدیریت،رهبريوفرهنگتولیدوسرمایهگذاريدربخشصنعتاستان-7

معرفینقاطقوت،ضعف،فرصتهاوتهدیداتموجوددرسرمایهگذاريبخشصنعتاستانبارویکردتوسعه-8

 سرمایهگذاري

 ضرورت انجام تحقیق  1-3

بهعنوانیکمقولهاقتصاديهموارهبهعنوانیکیازعواملاساسیدرتوسعهاقتصاديوصنعتیسرمایهگذاري

جوامعمطرحبودهاستودولتهارابرآنداشتهتابهمنظوردستیابیبهیکاقتصادتوسعهیافتهتوجهویژهايبه

يمهمبرايدستیابیبهنرخرشداقتصاديآنمعطوفدارند.دربسیاريازکشورها،سرمایهگذاريیکیازابزارها

باالتر،تولیدثروتوزندگیبهتراست.سرمایهگذاريرامیتوانکوششیآگاهانهبرايرسیدنبهرشداقتصاديدر

درازمدتدانستکههدفازآنسرعتبخشیدنبهتوسعهیککشوراست.آنچهکهسرمایهگذاريرابهعنوان

درمعامالتاقتصادي،سیاسیتحوالتبینالمللیومنطقهايتعریفمیکند،آثارجانبیوتاثیریکمتغیربنیادین

فراگیروفرابخشیآناست.ایجادامنیت،ثباتسیاسی،اقتصادي،اجتماعیو...ازنتایجوکارکردهايمثبتسرمایه

نواساسیترینعواملپیشرفتوتوسعههرگذاريبهحسابمیآید.اطالعاتشفافوبههنگامیکیازمحوريتری

کشورمحسوبمیشود.اشاعهوانتشاراطالعاتواطالعرسانیشفاف،بهروزوبهموقعازتوانمنديها،مزیتها،

قوانینومقرراتبرايفرصتهايسرمایهگذاريیکیازعواملمهموتاثیرگذاردرراستايحفظوجذبسرمایه
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خارجیامرياجتنابناپذیراست.وضعیتسرمایهگذارياستاندرمقایسهنسبتبهاستانهايگذارانداخلیو

دیگروضعیتمناسبیندارد،ایندرحالیاستکهظرفیتهاياستفادهنشدهوعملیاتینشدهيبسیاريدرابعاد

هآنهاتوجهنشدهاست.اهمیتوگوناگونگردشگري،صنعتومعدن،خدماتیوزیربناییوجودداردکهمتاسفانهب

سالهو20جایگاهسرمایهگذاريدرتوسعهاقتصاديوضرورتسازماندهیآندرراستاينیلبهاهدافچشمانداز

برنامههايتوسعهاقتصادياستانوکشورلزومتالشوهماهنگیبیشازپیشدراینبخشراازسويکلیهدست

رسیدنبهاینمقصودطرححاضرگاممهمواساسیدراینراستابابررسیفرصتاندرکارانطلبمیکند.جهت

هايسرمایهگذارياستاندربخشصنعتبهتفکیکشهرستانهاياستانباحمایتونظارتمعاونتبرنامهریزي

ساییوراهکارهاياستاندارياردبیلبرمیداردتاعارضههاياینبخشاقتصاديرابامحوریتسرمایهگذاريشنا

عملیاتیومدیریتیآنراارئهنماید.نتیجهاینبررسیبهمدیراناستانبرايتصمیمگیريدرزمینهتخصیصمنابع

وبهسرمایهگذاراندرانتخابوعملیاتیکردنواجرايطرحهايسودآوروموردنیازاستانرهنمودهايعملیارایه

خواهدنمود.

 واالت تحقیق:فرضیات یا س 1-4

،کیفیت،نوآوري،کارآیی،اثربخشی،بهرهوريگانهوشاخصهايمربوطهدراینحوزهها)9حوزههايعملکري-1

(دربخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهمسئولیتاجتماعی،قابلیتانعطافوسودآوريکیفیتزندگیکاري،

 گذاريبهچهصورتیاست؟

ساختار،قوانینومقرراتنهادهايدولتیبخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاريعارضههايحوزه-2

 کدامند؟

عارضههايفرایندهايتولیدازجملهتامینمواد،تکنولوژيوماشینآالت،بازرگانیوفروشبخشصنعتاستان-3

 بارویکردتوسعهسرمایهگذاريکدامند؟

وروشهايآنالینوآفالیندربخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاريعارضههايحوزهسیستمها-4

 کدامند؟

 عارضههايحوزهزیرساختیوتامینمالیدربخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاريکدامند؟-5

 ؟عارضههايحوزهمنابعانسانیبخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایهگذاريکدامند-6

 عارضههايحوزهمدیریت،رهبريوفرهنگتولیدوسرمایهگذاريدربخشصنعتاستانکدامند؟-7

نقاطقوت،ضعف،فرصتهاوتهدیداتموجوددرسرمایهگذاريبخشصنعتاستانبارویکردتوسعهسرمایه-8

 گذاريکدامند؟

ولعلتومعلولیبهچهشکلیقابلترسیمعلتهاياساسیهریکازعارضههايشناساییشدهکدامندوجدا-9

 است؟
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هریکازعارضههايشناساییشدهبراساساهمیتومیزانتاثیرگذاريبرفعالیتهايبخشصنعتاستاناز-10

 چهاولویتیبرخورداراست؟

ده،حوزههايکلیديبهبودکدامند؟باتوجهبهعارضههاياولویتبنديش-11

 راهکارهاییبرايبهبودعارضههادرراستايکمکبهتوسعهسرمایهگذاريوجوددارد؟چه-12

هریکازراهکارهاياستخراجشدهبرايعملیاتیکردنازچهاولویتیبرخورداراست؟-13

 خالصه طرح 1-5

تحـولوتوسـعهوبهسـازيعاملـیمهـمبـرايتشـخیصیـاعارضـهیابـیبـهعنـوانابـزارينویـنوقدرتمنـدو

مدیریتیطراحیشـدهسـازمانبـراياقدام کمـکبهحذفنقـاطکور مناسـبو عارضـهیابـی.اسـتدرسـت،

وضعیتکنونیسـازماناسـتکهکمکبهاثربخشـیسـازمانرابرايسـازمانیجمـعآوريدادههـابـرايتعیین

اسـتجهـتمدیریتوهدایتتغییـراتهايراهلتوسـعهينقشـهومشـاورانممکنمیسـازدوشـاممدیران

.سـازمانی

علـومرفتـاريجهـتارزیابـیوضعیـتسـازمانیفراینـداسـتفادهازالگوهـا،روشهـاومدلهـايمفهومـیعارضهیابی

عارضـه.سـازماناسـتیراهحلهایـیبـرايحـلمشـکالتخـاصیـاافزایـشاثربخشـموجـودسـازمانویافتـن

زمینـهوابسـتهاسـتشـامل:تجزیـهوتحلیـلوطبقـهبنـديدادههـادریابـیتعـداديازفعالیـتهـايبـههـم

اولویـتبنـديکـردنموضوعـاتصحیـحوواقعـیهـايکلیـدي،تفسـیردادههـا،وانتخـابوبـهترتیـباهمیت

سـازمانیبـهطـورکلـیبـهشـرحانجـامعارضـهیابی.مراحلانـرژيمضاعـفمـیدهـدنیـرووکـهبهمشـتریان

:زیرمیباشـد

عارضـهکسـبموافقـتمدیریتارشـدشـرکتبراياجـرايپروژه،طرحموضوعوبیانمسئلهیامسائلسازمان

تشـکیلتیـمعارضـهیابـی.درصنعـتمربوطباشـدانتخـابمشـاورانبـاتجربـهکـهفعالیتهـايقبلـیآنها،یابی

انجـامآموزشهـاياولیـه،توجیـهوایجاداعتقـاددر،حمایـتوهمـکاريمدیرانبـهمنظورایجـادتفاهموکسـب

تهیهيبرنامهوانجامعارضهیابی)علتیابی(،وسـایراعضامدیران

ائـهيگـزارش؛کـههـرمرحلـهازعارضـهیابـیبـهروابـطکاريموثربینارائـهيراهکارهـايبهبـود؛تدویـنوار 

اسـت،ازایجـاددرچرخـهيعارضـهیابـی،عارضـهیابـیسـازمانی،فرایندي.مشـاورومتقاضـیتحـولبسـتگیدارد

هايمشـاورهاياسـتسـازمانی،همچنانکهیکگاممهمدرفرایندسیسـتماطالعـاتمفیـدومعتبـردرخصـوص

.ازسـهمؤلفـهاصلیترکیبشـدهاسـت:فرایندها،رهبـريوروشهاو

می بابنابراین، عارضهتوان صنایعو مختلفاینگونه جهتهمگراییویابیآنهاشناساییابعاد پیشنهادهايالزم

عارضهتداومبقايخودفعالیتکننداستايبتواننددررصنایعتولیديابعادحیاتیارائهدادتاهمراستاییبیشتراین

راهیویافتنصنایععلومرفتاريبرايارزیابیوضعیتفعلیفراینداستفادهازمدلهاوروشهايصنایعتولیديیابی
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آوريکهشاملجمعیابیفرایندينظاممنداستعارضهوريسازماناستبرايحلمشکالتآنیاافزایشبهره

یابیبهعنواناصلاساسیدرحوزهصنایععارضهوروشهايارزیابیاستتشخیص،تدوینطرحهاياقدامدادهها،

ايبرايرونقصنایعتولیديصورتمیگیرددرواقعيسرمایهگذاروتوسعهسرمایهتولیديبرايحفاظتازسرمایه

وتولیدکنندگانبخاطرآنمتزلزلمیشونداینطرحقراراستبخاطروجودمسائلیکهدرحوزهصنعتپیشمیآید

 راهکارهاي تا شده توسعهایجاد به دارد موضوعاتسعی این بررسی با طرح این بنابراین دهد ارائه متناسبرا

هايتولیديوصنعتیاستانکمککند.گذاريدرزیرساختسرمایه

 ها : کلید واژه  1-6

 هاي تحقیقکلید واژه 1-1جدول  

تکنولوژيوماشینآالتگذاريسرمایه

زیرساختهايسرمایهگذاريیابیعارضه

تامینمواداولیهتوسعهصنعتی

بازرگانی،وارداتوصادراتتوسعهاقتصادي

نهادهاوسازمانهايدولتیتوسعهسرمایهگذاري
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 گذارياول: مبانی نظري سرمایهبخش  2-1

  گذاري چیست؟ سرمایه 2-1-1

ايکند.برخیازماتاالرشیشهگذاريهرکدامازمایکموضوعخاصدرذهنمانتداعیپیدامیباشنیدنواژهسرمایه

الیاناخیرخواهیموغریببازارارزوطالدرسآوریموبرخیدیگراحتماالبهفکرنوساناتعجیببورسرابهیادمی

افتاد.

ارزشازدسترفتهدرزمان (investment) گذاريشود،سرمایهیکیازتعاریفیکهدراینخصوصارائهمی را

 .داندحاضربرايبهدستآوردنارزشبیشتردرزمانآیندهمی

وازآنمنفعتببرد،تالشگذاربهجايآنکهسرمایهخودرادرزمانحاضرصرفامورمشخصکردهیعنیسرمایه

 .ايخاص،بهارزشبیشتريدرزمانآیندهبرسدکندتاباقراردادنآندرحوزهمی

اندازخودرادرجاییبهکارگیرندکهبعدگذاريبهاینمعنابودهکهافرادمنابعمالیوپسدرتعریفدیگري،سرمایه

هسودمشخصیبرسندازمدتیهماصلمنابعراداشتهباشندوهمب

هايداللییامواردمشابهآناشتباهگرفت.بسیاريازافراديکهبهدنبالگذاريرانبایدبابسیاريازفعالیتسرمایه

 .گذارنیستندگیريازبازارهايمختلفارز،خودرو،مسکن،طالوسایربازارهاهستند،اساساسرمایهنوسان

گذاريرانیزباخریدیککاالیامحصولیکیدانست.مگرآنکهخریدآنکاالبهنحويازطرفی،نبایدانواعسرمایه

 .باشدکهبعدازمدتی،شمابتوانیدسودخوبیبهدستآورید

گذاردرآنبهدنبالبهدستآوردنسوداست.درنهایتگذاريبههرنحويکهباشد،سرمایهبااینحال،سرمایه

توانندعالوهبرحفظداراییخوددربرابراريراهرفعالیتاقتصاديدانستکهبابتآنافرادمیگذتوانسرمایهمی

کنند.سودومنافعبیشتريدستپیداها،بهتورموجهشقیمت

 مفهوم سرمایه گذاري 1-2- 2

دراصطالححسابداريمالی،سرمایهگذاريشاملکلیهاضافاتبرداراییمالیکشورطییکسالاستوسرمایه

گذاريهايمالیرادربرنمیگیرد.سرمایهگذاريموسساتتولیديشاملتشکیلسرمایهثابتوافزایشمقدار

یوتعمیراتکلیآنهااست.سرمایهگذاريذخایراست.سرمایهگذاريخانوارشاملخرجدرساختمانهايمسکون

يمخارجنظامیاست.جمعاینسهنوعسرمایهگذاري،سرمایه-دولتتشکیلسرمایهيکشوريبهاستثنايکلیه

درموسسهتولیديمجموعه اقتصادملییا سرمایهگذاريدر درحسابداريملیتشکیلمیدهد. گذاريکلرا

طییکسالاست.عالوهبرسرمایهگذاريفیزیکیمانند:ساختمانها،تجهیزاتوموجوديداراییهايتولیديایجادي

گذارياست.در-کاالها،سرمایههايانسانیوناملموسدولتها،موسساتغیرانتفاعیوخانوارهانیزشاملسرمایه
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زراعی،توسعهمنابعطبیعیویاواقعدرموارديچونتحقیقاتعلمی،آموزشنیرويانسانی،آبادکردنزمینهاي

(.1،1997تولیدکاالهاییکهجهتفروشبهبازارعرضهنمیگردندنیزسرمایهگذاريمحسوبمیشوند)مکمیالن

 تعریف سرمایه گذاري و روش هاي انجام آن 1-3- 2

هرگونهفداکردنارزشیدرحالحاضر)معموالمشخص(بهامیدبهدستآوردنهرگونهارزشیدر2سرمایهگذاري

زمانآیندهاست.بهعبارتیسرمایهگذاردرحالحاضر،ارزشمشخصیرافدامیکندتادرقبالآندرآیندهارزش

ودهايمشخصیازآندرآیندهبهدستخاصیرابدستآورد؛مثلپرداختوجهیبابتخریدسهامبهامیدآنکهس

آورد.سرمایهگذاريتصمیمیاستکهبراساسآنسرمایهگذارمصرفکنونیخودرادرازايبدستآوردنمصرف

بیشتردرآیندهبهتاخیرمیاندازد.ازنگاهاقتصاديسرمایهگذاريخارجیاستکهصرفافزایشیاحفظذخیره

سرمایهموجوددریکاقتصادطییکدورهزمانیمشخصسرمایهدیگربهتغییردرحجمسرمایهمیگردد.بهبیان

گذاريگفتهمیشود.ودربازارهايمالیسرمایهگذاريخریداقالمداراییویااوراقبهادارياستکهباگذشتزمان

درسرمایهگذاري(.589،ص1374منجربهایجاددرآمدوافزایشارزشبرايسرمایهگذارخواهدشد)فرهنگ،

مستقیمبینسرمایهگذاروسرمایهپذیررابطهمستقیمبرقرارمیشود.درروشسرمایهگذاريغیرمستقیمبین

سرمایهگذاروسرمایهپذیریکموسسهمالیبهعنوانواسطهعملمینماید.بهعبارتیسپردهگذاریاسرمایهگذار

موسساتقرارمیدهد.وسرمایهپذیرنیزازطریقاینموسساتمنابعمالیالزمراتامینوجوهخودرادراختیاراین

مینمایند.دراینروشریسکمربوطبهسرمایهگذاريویاوامدهیبعهدهواسطهموسساتیکهبهعنوانواسطه

پذیر،موسساتتخصصیمانندمالیعملمینماید.روشسرمایهگذارينیمهمستقیمبینسرمایهگذاروسرمایه

قرارمیگیرند.ایننوعموسساتتخصصیپسازمطالعهدقیقمیزاناحتیاجاتسرمایه3بانکهايسرمایهگذاري

پذیر،نحوهاستفادهازوجوه،تعیینمناسبتریننوعاسنادواوراقبهادار)سهامعادي،سهامممتاز،اوراققرضه،اوراق

سهامیاابزاردیگر(،ابزارموردنظرراپذیرهنویسینمودهبهسرمایهگذاران)شاملموسساتیقرضهقابلتبدیلبه

 (.1379چونبیمههاوصندوقهايبازنشستگیواشخاصحقوقی(بهفروشمیرسانند)کشاورزیان،

 انواع سرمایه گذاري   2-1-4

عیوسرمایهگذاريمالیتقسیممیشود.سرمایهسرمایهگذاريبرحسبموضوعبهدودستهسرمایهگذاريواق

گذاريواقعینوعیسرمایهگذارياستکهفردبافداکردنارزشیدرزمانحاضر،نوعیداراییواقعیبدستمی

آورد.درواقعموضوعسرمایهگذاري،داراییواقعیاست.خریدملکیاآپارتمان،نمونهايازاینسرمایهگذارياست.

مایهگذاريمالی،فرددرازايفداکردنارزشحاضر،نوعیداراییمالیکهنتیجهآنمعموالجریانیازوجوهدرسر

آورد.سرمایهگذاريدراوراقبهادارمثلسهامعاديیااوراقمشارکت،کهفرددرازايپرداختمینقداستبدست

میشود،سرمایهگذاريمالیمحسوبمیشود.پول،محقبهدریافتجریانیازوجوهنقدبهشکلسود

 
1. Macmilan 
2.Investment 
3. Investment Banks 
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تقسیمبنديسرمایهگذاريبراساسمدتیازمانبرحسبزمان،سرمایهگذاريرامیتوانبهکوتاهمدتباحداکثر 

تقسیمبنديسرمایهگذاريبراساسخطریاریسکاز1523تایکسالوبلندمدتیابیشازیکسالتقسیمکرد

فعحاصلازسرمایهگذاريدرآیندهبدستمیآیدونسبتبهتحققاینمنافعیقینوجودندارد.پسآنجاکهمنا

گذاریاریسکمواجههستند.بر-انواعسرمایهگذاريهابادرجاتیازاحتمالعدمتحققمنافعموردنظرسرمایه

باشد،سهنوعسرمایهگذاريرامیتوانازاساساینکهمیزانیااحتمالتحققنیافتنمنافعآتی)یاریسکچقدر

یکدیگرمتمایزساخت:سرمایهگذاريباریسکمتناسب،سرمایهگذاريباریسکنسبیبیشتر)سفتهبازي(،سرمایه

قمار(.سرمایهگذاريمتناسبنوعیسرمایهگذارياستکهریسکآنمتناسببابازدهايگذاريپرخطریاریسکی

انتظارمیرود.سرمایهگذاريباریسکنسبتابیشتریاسفتهبازي،نوعیسرمایهگذارياستکهدراستکهازآن

آنسرمایهگذاربرايکسببازده،رسیکبیشتريتقبلمیکندوسرمایهگذاريبسیارریسکییاقمار،نوعیسرمایه

م،ریسکبسیارزیاديمتحملمیشودگذارياست،کهدرآنفردبرايبدستآوردنبازدهايهرچندبسیارک

(.1382)باللی،

 سرمایه گذاري در مکاتب مختلف 2-1-5

 سرمایه گذاري بر اساس نظریه کالسیک ها  2-1-5-1

کالسیکهاپساندازوسرمایهگذاريراتابعیازنرخبهرهمیدانندوازشرطبرابريآنها،درحالاشتغالکاملیک

خوددراقتصادبهوجودمیآید.در رابهدستمیآورند.آنهامعتقدندکهاینتعادلخودبهنرخبهرهانعطافپذیر

اینموردکالسیکهامعتقدندکهسرمایهگذاريتابعیازنرخبهرهاستوهرچهقدرنرخبهرهافزایشیابد،تقاضا

افت.همچنینباکاهشنرخبهره،تقاضابرايسرمایهگذاري،بهعلتافزایشمنابعسرمایهگذاريکاهشخواهدی

برايسرمایهگذاريافزایشخواهدیافت.تامینمنابعسرمایهگذاريازدومنبعوجوهداخلیوخارجیصورتمی

سرمایهگذاريازطریقمنابعداخلینرخبهرهکمتريمیپردازد،منحنی گذاربرايگیرد.باتوجهبهاینکهسرمایه

یهگذاريافقیخواهدبود،ولیبعدازتمامشدناینمنابع،سرمایهگذاربرايتامینوجوهخودبهعرضهوجوهسرما

منابعخارجیرومیآوردکهالزمهآنپرداختننرخبهرهباالتراست.لذادراینسطحنرخبهره،منحنیعرضهوجوه

(362،360،1372دارايشیبمثبتخواهدبود)برانسون،

 یه گذاري بر اساس نظریه کینزین هاسرما 2-1-5-2

طرفدارانکینزدرتحلیلهايخودبهتقاضاياقتصادتوجهخاصیدارندومعتقدندکهمعیارکارایینهاییسرمایه

نقشبسیارمهمیدرتصمیمگیريهايسرمایهگذاراندارد.البتهبایدتوجهکردکهمعیارکارایینهاییسرمایه،به

کلی،برايتقاضايسرمایهگذاريمطلوبنیست؛زیرامقایسهبینطرحهادرنرخهايبهرهپایینوعنوانیکمعیار

باال،لزومانتایجیکسانیبهدستنخواهدداد.درتحلیلکینز،نرخواقعیبازدهسرمایهگذارينرختنزیلیاستکه

باهزینهاولیهسرمایهارزشتنزیلشدهدرآمدهايانتظاريخالصناشیازسرمایهگذاريد ریکپروژهخاصرا

تصمیمبه ایننرخدرحقیقتکارایینهاییسرمایهگذارينامیدهمیشود. گذاريدرآنپروژهمساويمیکند.

سرمایهگذاريبراساسروشکینزبهدونرخبستگیدارد:نخستنرخبازدهداخلیناشیازسرمایهگذاريکهدر
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هاییسرمایهگذارياستودوم،نرخجاريبهره)ایننرخمعیارارزیابیهزینههايفرصتذخایرواقعهمانبازدهن

موجوداست(.

 سرمایه گذاري بر اساس نظریه نئو کالسیک ها 2-1-5-3

نظریهسرمایهگذارينئوکالسیک،معادلهسرمایهگذاريرابهعنوانتابعیازقیمتنسبیسرمایهمشخصمیکند.

تابعسرمایهگذاريبهطورمثبتباتولیدجاريوبهطورمنفیباهزینه(1،1971باتوجهبهایننظریه)جورگنسون

پذیرباوجودتحلیلهاوبرداشتهايمتفاوتیکهاز-عطافاجارهسرمایهمرتبطاست.بههرحالفرضیهشتابان

آنصورتگرفتهاست،دربینفرضیههايدیگريکهدرادبیاتاقتصاديدرموردسرمایهگذاريمطرحاست،بهطور

وسیعیدرمدلسازيکالنکشورهايدرحالتوسعهبهکارگرفتهشدهاست.البتهدرنظریههاياخیرمتغیرهاي

نرخمالیات،نرخسود،تاخیرزمانیدرسفارشوخریدکاالهايسرمایهاي،چرخههايتجاري،موجوديسرمایه،

مخاطرهونبوداطمینانوموارددیگريازاینقبیلبرسرمایهگذاريموثرتشخیصدادهشدهاند.بدونتوجهبهروند

وبخشیکینز،تعادلدراقتصاددرزمانیبهوجودمیآیدکهگذاريوباتکیهبراقتصادد-تاریخیمباحثسرمایه

گذاري-مقدارسرمایهگذاريباپساندازبرابرباشد.بنابراین،پساندازبیشتردرهرجامعهاي،منجربهسرمایه

رچقدردرآمدبیشترمیشود.پساندازدرهرجامعهايازکسرمیزانمصرفازدرآمدبهدستمیآید.بنابراین،ه

(.1375بیشترباشد،پساندازبیشترشده،درنهایتبهسرمایهگذاريبیشتريمیانجامد)تفضلی،

و...دارندتابهتقاضايازدیدگاهاقتصادخرد،تولیدکنندگانبرايافزایشتولید،نیازبهخریدماشینآالتساختمان

بارتدیگر،بایدسرمایهموجودخودرابهسرمایهمطلوببرسانند.بهناشیازافزایشدرآمدجامعهپاسخدهند.بهع

مطالعاترفتارسرمایهگذاريحولدومحوراساسیچگونگیتعیینموجوديمطلوبسرمایهوتعیین طورکلی،

سرعترسیدنبهموجوديمطلوبسرمایه،میچرخدکهنظریههايسرمایهگذاريبهمواردفوقپرداختهاست.

کارزشفعلیبرايسرمایهگذاري،بهرابطهبینمیزانسرمایهگذاري،درآمدحاصلازسرمایهگذاري،نرخبهرهمال

ودورهزمانیطرحمیپردازد،کهاگرهرطرحیارزشفعلیبیشتريبهخوداختصاصدهد،داراياولویتاست.در

ارزشفعلی،بنگاهمیخواهدمطلوبیتخودراحداکثرمعیاربازدهداخلیکینزبرايسرمایهگذاري،همانندمالک

نمایدوبراياینکار،باالترینخطبودجهايراانتخابمیکندکهبرمنحنیامکاناتدرآمدمماساست.اینمعیار،

ريویکنرخبهرهايرابرايهریکازطرحهامعرفیمیکندکهقابلمقایسهبانرخبهرهبازاراست.سرمایهگذا

-اصلشتاب،درحقیقتبرسرعتتعدیلموجوديمطلوبسرمایهمتمرکزمیشود.نظریهشتاببهرابطهسرمایه

گذاريباتغییرسطحدرآمدیاتولیدمربوطمیشود.درایننظریه،سرمایهگذاريعالوهبرتغییردرسطحدرآمد

یزوابستهاست.مدلشتابانعطافپذیرسرمایهگذاريراملی،بهنسبتسرمایهبهبازدهیاضریبمتوسطسرمایهن

اقتصاددانهلنديمطرحکرد."2کریک"نخستینبار

 
1. Jorgenson 
2. Coyck 
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اینالگودرمطالعاتتجربیکاربردزیاديداردوفرضمیکندکهدرهردوره،تنهاقسمتیازشکافبینموجودي

گو،موجوديسرمایهجاريمتناسببامیانگینوزنیسرمایهواقعیوموجوديسرمایهمطلوبپرمیشود.دراینال

تولیددورههايقبلاستوهرچهبهعقببرمیگردیم،اهمیتتولیددراینمیانگینکاهشمییابد.مدلجریان

نقدینهسرمایهگذاري،استفادهازجریاننقدینهداخلیبرسرمایهگذاريرا،بهترازتامینمالیخارجیمیداند.در

اینالگو،هزینههايسرمایهگذاري،یکنسبتمتغیريازجریاننقدینهداخلیاستوعرضهوجوهداخلی،بهسطح

سودبنگاهبستگیدارد.بنابراین،موجوديمطلوبسرمایهنهتنهابستگیبهسطحتولیدداردکهبهمیزانسودهاي

(.1372انتظارينیزوابستهخواهدبود)برانسون،

نظریههايمطرحشدهدرزمینهسرمایهگذاري،بافرضصفربودنجانشینیعواملتولیدصورتگرفتهاست.بیشتر

مطرحکرد،ويوهمکارانشبرايرفعاینمشکل،مطالعاتیانجامدادندکهبه"جرگنسون"اینمشکلرااولینبار

رفتهازعاملسرمایهاست،کهقیمتسرمایهدرمدلنئوکالسیکمعروفگردید.دراینالگو،سرمایهگذارينشأتگ

توجهبهمحدودیتتابعتولیدمی مدلنئوکالسیکبا تصمیمگیريبرايسرمایهگذارياهمیتفوقالعادهدارد.

خواهدارزشفعلیجریاندرآمديخالصرادرطولزمانحداکثرکندوبراياینمنظورازروشالگرانژکمکمی

گیرد.

هايتعدیلطرح-وبین،نگاهجدیديبهسرمایهگذاريداردونقاطضعفنظریههايقبلی)تاخیریاهزینهتpنظریه

ها،عدمشفافیتدرآمدهاوهزینههايانتظاريومسئلهریسک(رامیپوشاند.مهمترینجنبهنظریهتوبینکهاز

نیسرمایهوماشیناالتسرمایهايدردستمدلنئوکالسیککمکمیگیرد،ایناستکهاگرهزینههايجایگری

باشد،میتوانارزشبازاريسهاممؤسسهراپیداکردودرموردسرمایهگذاريتصمیمگرفت.توبینباارتباطدادن

میزانسرمایهگذاريبهبازار،شکلانتظارها،تأخیروریسکرا،بهطورعملیبهمکانیزمبازاراوراقبهادارمنتقلمی

 (.1372کندوتصمیمگیريدرطرحهايمختلفسرمایهگذاريراآسانترمیکند)برانسون،

 اصل شتاب سرمایه گذاري  2-1-6

استکهبراينخستینبارتوسطجانکالرکمطرحگردید.1نظریهمهمدیگردرارتباطباسرمایهگذاري،اصلشتاب

درعلماقتصاد،نظریهايکهسرمایهگذاريرابهتغییردرسطحتولیدیادرآمدملیمربوطمیکند،بهنظریهشتاب

ملیموسوماست.درتحلیلسادهشتاب،تقاضابرايکاالهايسرمایهايمستقیماباتغییردرسطحتولیدیادرآمد

تغییرمیکند.میزانتغییردرکاالهايسرمایهايعالوهبراینکهبهمیزانتغییردرسطحدرآمدملیبستگیدارد،به

یاضریبمتوسطسرمایهنیزوابستهاست.بعدازطرحاصل ( K / Y)دیگریعنینسبتسرمایهبهتولیدیکعامل

شیدرجهترفعنواقصودرعینحالحفظاندیشهاولاصلکهتال"اصلتعدیلموجوديسرمایه"شتابساده،

شتاباست،بهکارگرفتهمیشود.طبقروابطجدیدتغییرحجمسرمایهگذاريباسطحدرآمدملیرابطهمستقیمو

اهدباحجمموجوديسرمایهبایکوقفهرابطهغیرمستقیمدارد.بنگاهتولیديوقتیاقدامبهسرمایهگذاريجدیدخو

کردکهتقاضابرايکاالییکهتولیدمیکندافزایشیافتهباشد.اصلشتابمیگویدکهاگرتقاضابرايکاالهاافزایش

 
1. Acceleration Principle 
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یابدتقاضابرايکاالهايسرمایهايوسرمایهگذاريکهیکتقاضايمشتقمیباشدبیشترافزایشخواهدیافت.

دهند.بهصورترابطهزیرنشانمیلیداتمعموالاصلشتابرادررابطهباسطحتو

(1  It=f ( Qi - Qt1()مقدارتولیددردورهاولمنهايمیزانتولیددرزمان{یعنی-(t {واینیعنیتغییرات

بنویسیمIt= ( Q1 -Qt(1-است.اگررابطهفوقرابهصورتt عتغییراتمیزانتولیداتدرزمانگذاريتابسرمایه

بهنامضریبشتابخواندهمیشود.اینرابطهبهمامیگویدکهچنانچهسطحتولیداتتغییرکند،سرمایهaضریب

گذاريباضریبیکهبهنامضریبشتابخواندهمیشودتغییرخواهدکرد.ضریبشتابمساوينسبتسرمایهبه

یریممیتوانیماصلشتابرابهصورترابطهايبیندرآمدرادرنظربگبازدهاست.چنانچهکلسیستماقتصادي

یعنیتغییردردرآمدملیکهمنجربهتغییر=f ( Yi - YtIt-1ملیوسرمایهگذاريدرآوریم.پسمیتواننوشت.)

ریبتقاضابرايکاالهايمصرفیمیگردد،موجبیبرايتغییردرمیزانسرمایهگذاريخواهدبود.اصلشتابوض

 تکاثرسرمایهگذاريمیتوانندمجموعةبردرآمدملیاثرگذاشتهوموجبافزایشتکاثريآنشوند)همان(.

 عوامل اقتصادي موثر بر سرمایه گذاري 2-1-7

عواملتاثیرگذاربرسرمایهگذاريبهدودستهشناختهشدهونامشخصتقسیممیشوند.ازعواملشناختهشده

هگیرينیست.دراینقسمتسعیمیشودعواملیبررسیشوندکهقابلاندازهگیريباشندودربرخیقابلانداز

عینحالبیشتریناثراترابرسرمایهگذاريدارند.

الف(سطحدرآمد:باتوجهبهنظریههايسرمایهگذاري)اصلشتاب(،تغییراتسطحدرآمدتاثیربیشترينسبتبه

،بنابراینسطحدرآمدیاتغییراتسطحدرآمدرامیتوانبهعنوانعاملموثربرسرمایهسطحمطلقدرآمددارد

(.1372گذاريتلقیکرد)اخوي،

ب(سرمایهگذاريدولتی:بهلحاظنظرياگرسرمایهگذاريدولتیدرحیطهبخشخصوصیوفعالیتهايتولید

(1376واردشود،بهعنوانجایگزینیقدرتمندبرايبخشخصوصیعملمیکند)اثرکششی()برانسون،

درموردتاثیراعتباراتوتسهیالتبانکیبرسرمایهگذ اريدرقالبنظریههايسیاستپولیپ(اعتباراتبانکی:

اقتصادکالنتردیديوجودنداردونقشسیاستپولیدرتشویقسرمایهگذاريحائزاهمیتاست.براياینمنظور

ازطریقایجادتسهیالتالزمدرزمینهافزایشحجمپولوکاهشهزینههايسرمایهگذاري،مانندتغییردرنرخ

گذارياقتصادافزایشمییابد)همانمنبع(.-یلمجدد،سرمایهذخیرهقانونیونرختنز

ت(نرختورم،نرختورمداخلیازجملهمتغییرهاییاستکهبرتقاضايبخشخصوصیموثراست.تورملجامگسیخته،

هايتولیديراکههمراهباافزایشتولیدنیزباشد،تاثیرمنفیبرسرمایهگذاريدارد.نرختورمباالریسکفعالیت

ازفعالیتهاي باسودسرشاريمواجهمیکندودرنتیجهمنابعرا افزایشمیدهدوبخشسوداگرياقتصادرا
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تولیديوسرمایهگذاريبهسمتخدماتکاذب،احتکاروفعالیتهايتجاريزودبازدهسوقمیدهدوسرمایه

(1،1957گذاريرامیکاهد)میپر

شودوبهصورتفزایندهپساندازمیتواندازطریقنظامبانکییابازارهايملیواردجریانکاروتولیدث(پسانداز:

گذاريبهحسابمیآید،زیرابازدهآنبراي-درآمدملیراافزایشدهد.درواقعپساندازملیبهترینمنبعسرمایه

(1382اقتصادملیدرباالترینسطحقراردارد)پوریان،

ج(مالیات:عدمتطابققوانینسرمایهگذاريکشورمیزبانباکشورهايکانونسرمایهواخذمالیاتمضاعفازسرمایه

گذارسببجلوگیريازسرمایهگذاريهايمشترکمیشود.گاهاینعوارضومالیاتهااصلسودسرمایهگذاريرا

شرکتسرمایهگذارباقینخواهدماند.ازبینمیبردوباپرداختمالیاتمضاعفسوديبراي

ح(عدمثباتمقرراتارزي،پولیوگمرگی:ثباتمحیطسرمایهگذاريرابطهتنگاتنگیباثباتومقرراتارزي،پولی

وگمرکیدارد.وقتیریسکمحیطسرمایهگذاريافزایشیابدتمایلبهسرمایهگذاريکاهشخواهدیافت.

نظامبانکیوپولنقشمهمیدرجذبسرمایهگذاريخارجیداردانطباقنظامبانکیوپولیخ(نظامبانکیوپول:

یککشوربادیگرنظامهايبانکیمعتبرجهانوتوسعهخدماتپولیواعتباريوارتباطومشارکتباموسساتمالی

ازموارديهستندکهدرجذبسرمایهمعتبرخارجیودرنظرگرفتنانواعاعتباراتوسهولتتبدیلوانتقالارز

گذاريخارجینقشبسزاییدارند.

د(امکانتبدیلدرآمدناشیازتورم:اگرپسازپایانمدتسرمایهگذاري،سرمایهگذار،سرمایهغیرنقديخودرابه

هبهعنوانسرمایهفروشرساندوبهدلیلافزایششاخصقیمتها،ازراهفروشسرمایهنقديدرآمديبیشازآنچ

غیرنقديبهثبترسیدهاستکسبنمایدبایدحقتبدیلاختالفقیمترابهارزبرايخروجازکشورداشتهباشد.

 عوامل سیاسی موثر بر سرمایه گذاري 2-1-8

دهباجهانیشدناقتصادوتجارتبررسیریسکسیاسیازجانبسرمایهگذارانخارجیاهمیتروزافزونیپیداکر

لذا دیگرمبادرتورزند. است.سرمایهگذارانمیکوشندبااطمینانخاطربیشتريبهسرمایهگذاريدرکشورها

مقبولیتسیاستهاوفضاياقتصاديوسیاسیازاهمیتویژهايبرخورداراست.درهرکشوريکهازدیدگاهسرمایه

ترفندیامشوقمالیبرايجلبسرمایهموفقنخواهدبود.بنابرگذارمقدارریسکازیکحدقابلقبولیباالباشدهیچ

 
1. Meyer 
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اینساختاراقتصاديوسیاسییککشوردرجذبویاکاهشجذبسرمایهگذاريخارجیتاثیرتعیینکنندهاي

دارد.

 عوامل حقوقی و فرهنگی موثر بر سرمایه گذاري 2-1-9

سرمایهگذاريخارجیازقبیلقوانینکمرگی،فعالیتهايوجودقوانینومقرراتوخطمشیهايروشنمرتبطبا

تجاريو...ازراهکارهايتسهیلکنندهسرمایهگذاريهستند.وجودیکنظاممنسجموهماهنگقانونیکهباالزامات

توسعهوتحوالتاقتصاديهمخوانیداشتهباشددرتسریعجذبسرمایهگذاريخارجیبسیارموثراست.تفاوت

رزشهايفرهنگیکشورمیزبانباکشور،شرکتیافردسرمایهگذارخارجیممکناستمانعیبرسرراهسرمایها

گذاريباشدکهبایدبااتخاذتدابیروشیوههايمنطقیوراهکارهايالزمکهاصولوارزشهانیزحفظشونداین

گذاريشود.موانعبرطرفشوندتاسرمایهگذارخارجیراغببهسرمایه

 منابع تشکیل سرمایه 2-1-10

شکلگیريوتشکیلسرمایهباهزینهاقتصاديولیبانرخبازگشتهمراهاست.سرمایهگذاريیاتشکیلسرمایه،

زمانیامکانپذیراستکهتخصیصمنابعمنجربهافزایشذخایرسرمایهايماديوانسانیشود.تشکیلسرمایه

برايتولیدکاالعاملمهموبنیاديدر هايسرمایهاي،واسطهايوایجادخدمات-تحقیقوتوسعهاست،زیرا

دراینمرحلهازتوسعه،مهمترینتنگناو بهسرمایهنیازاست. زیربنایی،کهشرطالزمتوسعهمحسوبمیشود،

ایهاست،ولیبهمحضاینکههمچنیناصلیترینمتغیرحرکت،فرآیندتراکمبیشترپساندازوتبدیلآنبهسرم

یکساختاراقتصاديازحالتسکونبهحرکتیرشدیابندهتمایلپیداکند.اینچنیناقتصاديخودسرمایهالزمرا

برايمراحلبعديحرکتخویشفراهمخواهدساخت.منبعتشکیلسرمایهپساندازاست.هرچهمیزانپسانداز

يسرمایهگذاريهموارترخواهدبود.پایینبودننرخبهره،انگیزهپساندازرابهبیشترباشدشرایطوامکاناتبرا

حداقلمیرساندوتجهیزمنابعوانباشتسرمایهرادرکشورمیکاهد.ازطرفدیگرمیزانتقاضابرايوامرابه

واموسختشدنشرایطشدتافزایشمیدهدکهاینامرباعثسهمیهبنديمنابعمالی،محدودشدنمبلغهر

اعطايتسهیالتمیشود،درحالیکهبخشزیاديازاعتباراتنیزبرايهدفهايتولیديهزینهنمیشودوبهامور

.(1389عبداللهی،)مصرفیتخصیصمییابدکهدرنتیجهاینامرتخصیصبهینهاعتباراتخدشهدارمیشود

 سرمایه گذارينظریات رشد با تاکید بر  2-1-11

 نظریه رشد کالسیک  2-1-11-1

سرمایهگذاري(،ثمرهتوسعهوگسترشتجارتوبازدهفعالیت-معادلهاصلیرشدهیوم،تشکیلسرمایه)پسانداز

هايخالقبود.معادلهرشدآداماسمیت،براساسسهعاملکار،زمینوسرمایهپایهریزيشدکهمثلهیومتجارت

وررشداقتصاديمیدانست.همچنیناسمیت،اینتفکرراکهبازدهیفزایندهمبتنیبرتقسیمکاراست؛آزادراموت

دراقتصادواردکرد.الگوي)رشد(توسعهاسمیتبراثرانباشتسرمایهايکهمنابعصنعتایجادمیکند،بهحرکت

سیکازمیزانسودناشیمیشود.درمیآیدوقوةمحرکهدرسرمایهگذاريمانندتمامالگوهايکال
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اقتصاددانانچونتوماسمالتوسودیویدریکاردو،دیدگاههايدیگريرابررويرشداقتصاديبازکردند.مالتوس

انباشتسرمایه،باروريخاکونوآوريهايکاراندوزراعاملرشدمیداند.تأکیدويبیشترروياثرنرخرشدجمعیت

است.ریکاردورشداقتصاديرابیشترازدیدگاهتوزیعثروتبررسیمیکنددرنظروينزولیبودنبررشداقتصادي

 وصعوديبودنبازدهنقشمحوريدررشدبلندمدتاقتصاديدارد

جاناستوارتمیلنظریهرشدخودرابراساسعواملیچونزمین،نیرويکاروسرمایهومیزانبازدهیآنهاوعوامل

رگذاريبرتواناییتکتکآنهادرکتاب»اصولاقتصادسیاسی«بحثوبررسیمیکند.ازدیگرنظریهپردازانتأثی

کالسیکرشداقتصاديمیتوانبهکارلمارکساشارهکردکهمازادسرمایهداريراسرچشمهانباشتسرمایهو

.انگیزهاصلیرشدمیدانست

 نظریه رشد نئو کالسیک  2-1-11-2

شومپیترکسبسودراازعواملایجادکنندهنوآوريواختراعمیداندکهباعثافزایشبهرهوريدرتولیدوجذب

فرانک با ایناقتصاددانانکالسیکهمراه بلندمدتمیگردد. روشهايتولیددر بهبودشرایطو و نیرويکار

بسیاريازعواملاصلینظریه(1934شومپیتر)وجوزف(1944،فرانککنت)(1928،الیانیانگ)(1928رمزي)

هايمدرنرشداقتصاديرابیانکردند.ایننظریههاشاملدیدگاههاياصلیچونرفتاررقابتیوتعادلپویا،قانون

بازدهنزولیورابطهاشباتراکمسرمایهفیزیکیوانسانی،اثرمتقابلبیننسبتسرمایهدرآمدونرخرشدجمعیت،

اثراتپیشرفتفنیدرشکلهاییچونافزایشتخصصهاينیرويکارواکتشافاتکاالهايجدیدوروشهاي

تولید،وقانونقدرتانحصاريمانندیکمشوقبرايتکنولوژيپیشرفتهبودهاست.

 نظریه رشد کینز  2-1-11-3

نخستاینکهاقتصاديکهدچارکساديوکینزدرنظریهخودبرخودتنظیمیاسمیتایراداتزیرراواردساخت:

حالتوجودنداردکهآنرانجاتدهد.رکودشودممکناستدرهمانوضعیتبماند،یعنیهیچعاملدرونیدراین

اگرپساندازهامورداستفادهقرارنگیردحرکتمارپیچی دوماینکهپیشرفتبهسرمایهگذاريبستگیدارد،زیرا

آغازمیگردد.سوماینکهسرمایهگذاريدراقتصادبهمنزلهچرخغیرقابلاطمیناناستدردهشتناکانقباضی

رانندگی،بیآنکهبازرگانمقصرباشدهموارهدرمعرضتهدیداشباعاستواشباعمتضمنکاهشاقتصادياست.

کاراییسازوکاربازاردانست.اجتماعیراهحلرادخالتدولتدرشرایطنا-کینزبابررسیوضعوخیماقتصادي

چونکهنظریهعمومیبهروشنیخاطرنشانمیکردکهفاجعهايکهبهآمریکا،ودرواقعبهتمامدنیايغربروي

آوردهاست؛فقطحاصلکافینبودنسرمایهگذاريدربخشبازرگانیاستوازاینرويدرمانآنکامالمنطقی

نبودطرحمهمیرابرايسرمایهگذاريبهاجرادرآورد،دولتبایدبهبهترینوجهاست.اگرموسسهخصوصیقادر

ممکنجايآنراپرکند.احتیاجبهحرکتوتحریک،بههرصورتیکهباشدچنانضروريوالزامآوراستکهتقریبا

اگرمستقیمانمیشودسرمایههرکارواقدامیبهترازآناستکهدسترويدستگذاشتهشودوکاريانجامنگیرد.

گذاريرابهحرکتدرآورد،دستکمبخشمصرفراکهمیتوانتحریککرد.بنابرایندولتهامسئولیتعمده

تنظیموارشاداقتصادرابرعهدهمیگیرندتابازارهمهتوانخودراظاهرگرداند.
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 توزیع عادالنه در آمد رابطه سرمایه گذاري و رشد اقتصادي و اثر آن بر 2-1-12

«نیازمندبررسیاست.درحوزهاقتصاداثباتیمبادلهبین2«وهمدرعرصه»ارزشی1اینمسألههمدرحوزه»اثباتی

»رشداقتصادي«و»توزیعدرآمدها«دردنیايخارجبحثمیشودودرحوزهاقتصادارزشیبراهمیتوتقدمیکی

اتبونظامهايارزشیموردبحثقرارمیگیرد.ازایندومقولهبراساسمک

 بررسی رابطه »رشد اقتصادي« و »نابرابري توزیع درآمدي« در حوزه اقتصاد اثباتی 2-1-13

دراینبخشبهدنبالپاسخیبراياینسوءالهستیمکهآیارشداقتصاديهرچنددرمراحلاولیهفقطبهقیمت

دستمیآید؟ویااینکهکاهشاختالفدرآمدنهتنهامانعیبرايتسریعرشدنابرابريهايبیشتردرآمدهابه

اقتصادينیست،بلکهحتیبهنرخرشدباالترهممیتواندکمککند؟

برخیاقتصاددانان»نابرابريدرآمدها«راشرطالزمبرايرشدمیشمرندوبعضیدیگرنابرابريراهمزادوهمراه

ماشتراط(میدانند،اماهردودراینامرمتفقاندکهدرمراحلاولیهرشدنبایدسیاستهايرشد)ولوبصورتعد

توزیعمجدددرآمدوثروتاتخادشودچراکهاینسیاستهابهنرخرشدپایینترمیانجامدوحاصلآندرسطح

نمودودرمراحلبعديتوسعه،حاصلرشدکالنچیزيجزتوزیعفقرنیستولذابایدابتدارشداقتصاديرادنبال

وغنارابینفقراتوزیعنمود.

استکهدریکیازمقالههايخودباعنوان(1955عمدهایننظراتتحتتأثیرفرضیهمعروفسیمونکوزنتس)

درحال»رشداقتصاديونابرابريدرآمدي«بابررسیمسیرتاریخیرشدتجاريبرخیکشورهايتوسعهیافتهو

توسعهمطرحنمود.براساساینفرضیهدرمسیرتوسعهاقتصاديهرکشور،نابرابريدرآمدنخستافزایشیافتهو

  معروفشد.3پسازماندندرسطحمعینی،بهتدریجکاهشمییابد.اینالگوبعدهابهناممنحنیوارونکوزنتس

 توزیع درآمدي« در حوزه اقتصاد ارزشی بررسی رابطه »رشد اقتصادي« و »نابرابري  2-1-14

هرچندامروزهدراقتصاداثباتیمبادلهگریزناپذیر»رشد«و»نابرابري«پذیرفتهشدهنیستبااینحالتقریباهمزمان

باوروداینبحثدردههپنجاهدرادبیاتاقتصادوتوسعه،تقدممرتبه»رشد«یا»برابري«نیزدرحوزههايارزشی

ثزیاديرابهخوداختصاصدادهاست.بهعبارتیدرحوزه»اقتصادارزشی«بحثمیشودکهدرمقامتصمیممباح

گیريآیاافزایشرشداقتصادي«بهقیمتکاهشسطحزندگیعدهايدیگرامريمطلوباستیانه؟تصمیمگیري

بهعدالتتوزیعی«است.اصوالقواعدمربوطبهدراینخصوصمبتنیبرنگاهارزشیاقتصاددانانبه»انسان«وبهتبع

تصمیمگیرياگرعاريازارزشهاباشدنامفهوموبدونموضوعاست.دیدگاهرایجاقتصاديرفتارانسانرامستقلاز

عواطفاخالقیاوموردمطالعهقرارمیدهد.»انساناقتصادي«هموارهدردفاعازمنافعخوداستوفرض»حداکثر

ننفعشخصی«بهعنوانتوصیفیازرفتارواقعیاوانتخابشدهاست.دراقتصادمدرن،توزیعاولیهمناسبکهکرد

 
1. Positive 
2. Normative 
3. Kuznetss U-inverted Curve 
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مهمترینعاملنابرابريدرآمدهااستجایگاهینداردوهرچهافرادوگروههادرشرایطاولیهتصاحبکردهاندحق

اخصاقتصادرفاهاست،بهتوزیعدرآمدوثروتبیتوجهآنانتلقیمیشود.قاعده»بهینهپارتو«کهمهمترینش

استوصرفاتغییريراتوصیهمیکندکهبتوانرفاهحداقلیکنفرراافزایشدهد،بدوناینکهزیانیمتوجههیچ

کسشود.طبیعیاستکهدراینشاخصچنانچهآمارتیاسنمیگویدیکوضعیتمیتواندبهینهپرتوییباشددر

یکهدرآنبرخیانسانهادرفقرکاملبهسرمیبرندوبعضیدیگرغرقدرتجمالتباشندونتوانوضعفقراراحال

(.1377بهبودبخشیدمگرآنکهبهتجملاغنیاءدستزدهشود)آمارتیاسن،ترجمهفشارکی،

 ماهیت سرمایه گذاري 2-1-15

تواندشاملسرمایهگذاريدرگواهیهاراشاملشود.اینواژهمیلیتتوانددامنهوسیعیازفعاواژهسرمایهگذاريمی

هايهايمشترکسرمایهگذاريباشد.اگرچهکسانیکهبهصورتحرفعاديیاصندوق سهام،اوراققرضهسپرده،

هايهايدیگري،ازقبیلگواهیخرید،برگاختیارخریدوفروشسهاموداراییپردازندازداراییبهسرمایهگذاريمی

توانددارايدرجاتکنند.سرمایهگذاريمیواشیاءقیمتیبرايانجامسرمایهگذارينیزاستفادهمی طالهودمانندمش

تواندبا،میپذیريباشدوهرفردي،خواهشخصیباتحصیالتدانشگاهیوخواهیکشهروندعاديمختلفریسک

 .توجهبهشرایطخودازتصمیماتسرمایهگذارياستفادهکند

سرمایهگذاريعبارتاستازتبدیلوجوهمالیبهیکیاچندنوعداراییکهبرايمدتیدرزمانآتینگهداريخواهد

سرمایهگذاراناست.اینثروتشاملمجموعدرآمدفعلیوارزشفعلیدرآمدهاي ثروتشد؛بنابراینمستلزممدیریت

 .تواندنقشمهمیرادراینفرایندداشتهباشدآتیاست؛بنابراینارزشفعلیومفهومبهرهمرکبمی

،هست.آنهامعموالهدفسرمایهگذارانمعموال،رشدوتوسعهسرمایهخودوبهرهمنديازمنافعآندرآینده

بهمدتطوالنیوطیسال البتههاودههممکناستسرمایهخودرا هانگهداشتهوازسوددهیآنبهرهببرند.

هايمختلفدارايتعابیرمختلفیاست.برايمثال،دراقتصادشرکتها،شاملایجادوتامینسرمایهگذاريدربخش

وسودبیشتراست.هرچقدر کسبوکارهااستکهدرانتظارپیشرفتدرشرکت افزایشسرمایهسرمایهاولیهویا

اتوسعهدادهودرنتیجهبهسودودرآمدبیشتريدستپیداهارتوانفعالیتسرمایهیکشرکتبیشترباشد،بهترمی

.کند

 در علم اقتصاد •

شودامادرآیندهفردبهآننیازپیداخواهدکردوآنگذاريیعنیخریدکاالییکهدرحالحاضرمصرفنمیسرمایه

 .کاالبراياوسودآورخواهدبود

 در علم مالی •

https://khanesarmaye.com/bond-definition/
https://khanesarmaye.com/what-is-share/
https://khanesarmaye.com/gold-price/
https://khanesarmaye.com/wealth/
https://khanesarmaye.com/capitalincrease/
https://khanesarmaye.com/business/
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کندکهآنداراییمالیبینیمیخردوپیشفردیکداراییمالینظیرسهامرامیگذاريبهاینمعنیاستکهسرمایه

درآیندهسودآورخواهدبودوقیمتشافزایشخواهدیافت،لذابافروشبهقیمتباالترسودخوبیبهدستخواهد

 .آورد

کندگونهتعریفمیگذاريرااینسرمایه بافتوارن

.تادرآیندهپولبیشترينصیبشماشود پولریزيبرايفرایندبرنامه

 

 انواع ریسک در سرمایه گذاری  2-1-16

ايکهشکستبخورد،اینهمانچیزياستکهسرمایهپروژهسرمایهگذاريدرشرکتیکهدرآیندهورشکستهشودیا

کند.پسانداز،ذخیرهپولبراياستفادهدرآیندهاستکهدرمعرضریسکنیست)جزاندازجدامیگذاريراازپس

شودودرنتیجهمستلزمبحثکاهشارزشپول(،درحالیکهسرمایهگذاريبهجهتکسبسوددرآیندهمتمرکزمی

طورکلیریسکبهدودستهریسکسیستماتیکوریسکغیرسیستماتیکتقسیمبنديپذیرشریسکاست.به

 .شودمی

 ریسک سیستماتیک + ریسک غیر سیستماتیک = ریسک کل

 (ریسک سیستماتیک )غیرقابل اجتناب •

داند.اینزاریااقتصادمیریسکسیستماتیکتغییرپذیريدربازدهکلاوراقبهاداررامستقیماناشیازتغییراتبا

ریسکغیرقابلکنترلهستبنابراینکاهشپذیرهمنخواهدبود.منابعاینریسکعبارتاستازریسکتورم،ریسک

 .نرخبهره،ریسکبازاروگاهاریسکسیاسی

 (ریسک غیر سیستماتیک )قابل اجتناب •

يدربازدهاوراقبهادارهستکهبهتغییرپذیرياینریسکقابلکنترلوکاهشپذیراستوشاملآنتغییرپذیر

هاییتوانازطریقاستراتژيگیرد.لذامیکلیبازاریااقتصادبستگینداردوازفاکتورهايدرونییکشرکتاثرمی

.مثلمتنوعسازياینریسکراکاهشداد

 گذاري در بخش کشاورزي فرصت سرمایه 2-1-17

تولیدهمیشهازسودآورترینکارهادرحوزهاقتصادبودهوهستودراینمیانصنعتکشاورزيگذاريدرسرمایه

براياینکهبتوانیمدراینصنعت،تولیدپُربازدهیداشتهباشیمابتدابایدببینیمکهدرچهشرایطايداردجایگاهویژه

بکنیم،سپسبایددرنظرداشتهباشیمکهبازاراقلیمیقرارداریمومحصولتولیديخودرامتناسبباآنانتخا

طلبد؟تقاضايماکجاستوچهمحصوالتیرامی

 شرایط اقلیمی •

https://khanesarmaye.com/warren-buffet/
https://khanesarmaye.com/warren-buffet/
https://khanesarmaye.com/warren-buffet/
https://khanesarmaye.com/money/
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آلیبرايکشاورزيدارد،همچنینمنابعطبیعیبسیاريایرانسرزمینیچهارفصلاستوازایننظرشرایطبسیارایده

ترکمکخواهدکرد.همینتنوّعاقلیمیباعثهترومرغوبدراختیارداردکهبهکشاورزانبرايتولیدمحصوالتب

نوعمحصوالتکشاورزيهممی داشتنمساحتیبالغبرگوناگونیدر ایرانبا کیلومترمربعو1٬648٬195شود.

.موقعیتاستراتژیکخوبدرمنطقه)خاورمیانه(دارايپتانسیلبسیارباالبرايانجامفعالیتهايکشاورزياست

 ع محصولتنوّ •

بادرنظرداشتناینکهکشورمارتبهاوّلراازنظرتنوّعمحصوالتکشاورزيداراست،امکانتولیدانواعمحصوالت

هايگرمسیريوسردسیريدرایرانقابلتولیداست؛ازکشاورزيومرکّباتوجودداردبهطوريکهانواعمحصول

توتیگرفتهتاخرماوزردآلووهندوانهوگیالسوگردووباداموبِهوهايزعفرانوپستهوزرشکوانارومیوه

گويسطحوسیعیازبازارتقاضاباشد.تواندپاسخبسیاريدیگرازتولیداتکشاورزيکهمی

 بازار داخلی •

کشاورزيدرکشورماباتوجّهبهوسعتقلمرووجمعیّتهشتادمیلیوننفريتقاضايبسیاريبرايمحصوالتمختلف

شودوهموجودداردکهاگربهآنبیتوجّهباشیممحتاجوارداتخواهیمشدواینمسئلههمموجبخروجارزمی

ماراازبازاريسودآورمحرومخواهدکرد.

گذارانداخلیبایدحتماتوجّهداشتهباشندکهاگراینفرصتراازدستبدهند،اینموقعیّتنصیبرقبايسرمایه

برايجیبرقیبانخارجیخواهدشد.هايداخلیماخرجِسودآوريخارجیخواهدشدوظرفیت

 صادرات •

ربگیریم،بلکهپتانسیلآنراداریمکهسطحوسیعیتوانیمبازارداخلیرادراختیانهتنهامیباتوجهبهشرایطموجود

گذاريمناسبدرکشاورزيهمبرايتولیدکنندگانازبازارجهانیرادراختیارداشتهباشیم.توجّهبهاینامروسرمایه

است.سودبسیاريداردوهمباعثارزآوريوتوسعهصادراتغیرنفتیخواهدشدکهازاهمیّتباالییبرخوردار

 موقعیّت ویژه در جهان •

ایرانجزءهفتکشوربرترِتولیدکنندهمحصوالتکشاورزيدرسطحجهاناستوهمچنیندرزمینهمرکّباتبین

جاتقراردارد،بهعنوانمثالکشورمااوّلینصادرکنندهپستهدردنیاستوآنرادهکشوربزرگتولیدکنندهمیوه

کنگ،ترکیه،پاکستان،هندوستان،لبنان،قزاقستانوبلژیکامارات،آلمان،روسیه،عراق،هنگبهکشورهایینظیر

کند؛همچنیندرتأمینزعفرانِدنیا،ایرانمهمترینجایگاهرادارد.صادرمی

گذاشتنسرمایهگذاريدراینزمینهباشدامّااگرازتواندمشوّقخوبیبرايواردشدنبهسرمایهتوجهبهایننکاتمی

هاییکهداریمغافلشویم،درتجارتجهانی،رقیبانگويسبقترابهراحتیازماخواهندربود،بهدرجهتظرفیت

عنوانمثالیکقدرتبزرگاقتصاديمانندچین،مدّتیاستکهبهتولیدزعفرانوصادراتآنبهکشورهايدیگر
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ايتوانستهبهرقیببزرگیبرايایرانتبدیلشود.اگرمانبهصورتگلخانهروآوردهاست؛اینکشورباتولیدزعفرا

ايرادرکنارکشتسنّتیتوسعهندهیم،بهزوديبازارگذاريدراینبخشغافلشویموزعفرانگلخانهازسرمایه

جهانیرابهرقیبخواهیمباخت!

 کارآفرینی •

شودبلکهشوند،نهتنهااقتصادکشوربارونقبسیاريمواجهمیازیرمیهايراکدکشوربهسمتتولیدسروقتیسرمایه

کند.ناپذیريبهبدنهجامعهواردمیکاريآنهاصدماتجبرانشوندکهبینیروهايجوانبسیاريبهکارگرفتهمی

دموجبازبینرفتنتوانگذاريوسیعدراینزمینهمیباتوجّهبهاهمیّتباالییکهصنعتکشاورزيداردسرمایه

اینصنعتبابخشمهاجرتبی تواندنیروهايهايمختلفیکهکهداردمیرویّهنیروهايروستاییبهشهرهاشود،

ايمختلفیرابهکاربگیرد،ازنیرويسادهگرفتهتامهندسینکشاورزيوحتّیحسابدرانووکالومترجمانحرفه

شوند.برايبخشصادراتبهکارگرفتهمی

 فرصت سرمایه گذاري در بخش صنعت: 2-1-18

اهمیتنقشاقتصاددرسرنوشتنشانگرتولیدجهشسالعنوانبهانقالبمعظم رهبر ازسوي1399نامگذاريسال

وري،اصلمهموکلیديدراقتصادپویاستکهعالوهبرگذاريبهعنوانخمیرمایهتولیدوبهرهکشوراست.سرمایه

کارشناسانبراینباورنددرشرایط.یبهاینبخشارتقايسطحزندگیافرادجامعهرانیزبهدنبالداردتحرکبخش

تحریم با مهمترینمسیردرجهتتسریعدرروندتوسعه،فعلیکهکشورما هايظالمانهدشمنانروبهرواست،

.هايجدیداستگذاريحمایتوجذبسرمایه

صاددوبخشیکینز،گذاريوباتکیهبراقتبدونتوجهبهروندتاریخیمباحثسرمایهمبانینظريسرمایهگذاري

ذاريباپساندازبرابرباشد.بنابراین،پساندازبیشتردرگآیدکهمقدارسرمایهیبهوجودمیتعادلدراقتصادزمان

شود.پساندازدرهرجامعهازکسرمیزانمصرفازدرآمدبهدستگذاريبیشترمیاي،منجربهسرمایههرجامعه

از.انجامدگذاريبیشتريمیدبیشترباشد،پساندازبیشترشده،درنهایتبهسرمایهآید.پس،هرچقدردرآممی

دیدگاهاقتصادخرد،تولیدکنندگانبرايافزایشتولید،نیازبهخریدماشینآالت،ساختمانو...دارندتابهتقاضاي

رابهسرمایهمطلوببرسانند.مطالعاتناشیازدرآمدجامعهپاسخدهند.بهعبارتدیگر،بایدسرمایهموجودخود

چگونگیتعیینموجودي اساسی، محور گذاريحولدو سرمایه تعیینسرعترسیدنبهرفتار و مطلوبسرمایه

گذاري،درآمدهايمیانسرمایهگذاري،بهرابطهچرخد.مالکارزشفعلیبرايسرمایهموجوديمطلوبسرمایه،می

د،اگرهرطرحیارزشفعلیبیشتريبهخوداختصاصدهد،رابهرهودورهزمانیتوجهدگذاري،نرخحاصلازسرمایه

داراياولویتاست.

 گذاري در حوزه خدماتهاي سرمایهفرصت 2-1-19

 .گذاريدرایراناستترینبخشپرسودبازارسرمایهترینوشایدراحتترین،جذابخدماتمهم
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گذاريدرهايسرمایهکشاورزيوصنعتومعدن،بخشخدماتبیشازنیمیازجذابیتهاينفت،درکناربخش 

شود،بهاقتصادایرانرابهخوداختصاصدادهاست.بخشخدماتکهازآنبهعنوانبخشسوماقتصادنیزتعبیرمی

شود.برايیاناملموسمنجرمیگویندکهبهتولیدارزشازطریقمحصوالتغیرقابلمشاهدههاییمیمجموعهفعالیت

نماید،اماکندونهچیزيرااستخراجمیرسانیکهوظیفهتحویلنامهرابرعهدهدارد،نهمحصولیتولیدمیمثالنامه

.شودوازایننظرداراياهمیتاقتصادياستفعالیتاوباعثتسهیلاموروآفرینشارزشمی

اطالعاتیهايونقل،خدماتشهريوخدماتوابستهبهفناورياازجملهحملهخشخدماتبخشوسیعیازفعالیتب

پوششمی ریسکرا بازآوريسرمایه،سودزیادوپلکانی،سودپذیريکمترنسبتبهسایربخشدهد. هاياقتصاد،

یافتهوسعهتریندالیلیهستندکهموجبگسترشاینبخشدرکشورهايتومدتوغیرهازمهممعقولدرکوتاه

.کشورهايدرحالتوسعهشدهاست

درصديبخشخدماتیدر70درصدتولیدناخالصداخلیدرمقابلسهمبیشاز20بالغزشبخشتولیديبهزیر

کند،هرچند،یافته،بخشخدماتنقشاصلیواساسیرادراقتصاداینکشورهابازيمیبرخیازکشورهايتوسعه

بخشهرچهمی وابستهمیگذرد مرتبطو بیشتر یکدیگر بخشخدماتیبه خدماتتولیديو برايمثال، شوند.

افزارايموجبتوسعهبخشنرمايمنجرشدهودرمقابلتوسعهفناوريرایانهتواندبهتوسعهفناوريرایانهافزاريمینرم

گونهمتحولاطیسنتیباحضوراینترنتآنهايارتبشود.همچنیننقشاینترنتوتجارتالکترونیکمهماست.شبکه

ترامکانشاندراینهاشدهکهپیشهاییبینشرکتگنجیدهوباعثهمکاريشوندکهپیشازآندرتصورنمیمی

اینهمکاري بهپخشدانشمنجرمیسطحمیسرنبودهاست. پذیريشودکهرقابتگرددوهمچنینسببمیها

سازيیکسیاستجامعبهرفعشودتاباپیادههاتوصیهمیبقتحقیقاتانجامشدهبهدولتهاافزایشیابد.طشرکت

محورهايدانشوکاراستراتژیکوفعالیتموانعساختاريموجودبپردازند؛موانعیکهمانعازتوسعهخدماتکسب

هنوزنتوانستهاستخودراباتحوالتالملل،کشورمارغماهمیتقابلتوجهبخشخدماتدراقتصادبینبه .شوندمی

سازانمندشود،طوريکهامروزهتفکرغالبدرمیانتصمیمجهانیاینبخشهماهنگکندوازمزایايسرشارآنبهره

هايتولیديوعامهمردمدررابطهباآنهمانواسطهگري،داللیوغیرهاستکهبهعنوانسديدرمقابلفعالیت

زاییهاياشتغالدستیابیبهرشداقتصـاديدرونزاوپایدارورهـاییازمعضلبیکاريوشناساییراهاست.بهمنظور

ریزيزاییهربخشبررسیگردیدهتابتوانبرنامهبایستاشتغالبیشترجوانانبهخصوصنسلتحصیلکردهکشور،می

ویژهبخشهايافزایشمشاغلجدیدبهیازاهرامموثرتريدراینزمینهانجامداد.افزایشسهمجمعیتشهرنشینیک

فروشی،هتلفروشی،عمدههايخردهخدماتدرمناطقشهرياست،طوريکهباعثافزایشسهماشتغالزیربخش

هايمالیوخدماتمستغالتگريکارازجملهواسطهوورستوران،حملونقل،انبارداريوارتباطاتوخدماتکسب

المللیکهمیانگینسهمبخشخدماتدراقتصادجهانرادرمقایسهباایرانمقایسههايبینگزارششود.طبقمی

کند،روندصعوديرشدبخشخدماتدردنیابهخوبیمشخصاست،حالآنکهدرکشورایراناینروندبهصورتمی

شورایرانهنوزسهمبزرگیازاقتصادرادرایم.بخشتولیديدرکنوسانیبودهوشاهدرشدپایداردراینبخشنبوده

 .اختیارداردوروندتغییرآننیزبسیارپرنوساناست
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 یابیبخش دوم: مبانی نظري عارضه 2-2

 عارضه یابی چیست؟ 2-2-1

عارضههمانطوريکهازاسمشپیداست،داللتبرنقطهضعفهاییداردکهباعثشدهتایکسازمانازقرارگرفتن

مسیررشدبازماندهویاسرعترشدآنکمتروکمترشود.فارغازموانعبیرونیموجودبرايبهبود،عواملدرونیدر

هممیتواننددرممانعتازرشدسازمانهاتاثیرگذارباشند.اماکدامشرایطوعواملدرونیسازمانشما،باعثایجاد

 .هومعارضهیابیراتعریفمینمایداینتوقفشدهاند؟اینهمانسؤالیاستکهمف

باعارضهیابیامکانشناساییایننقطهضعفهابرايسازمانهاوجودخواهدداشت.اجرايتکنیکهابهبودوطی

کردنادامهمراحلعارضهیابیدرنهایتمیتواندمنجربهبهبودوپیشرفتشدهونتایجرامتناسبباتالشهاي

پساگرشرکتشماتالشزیاديبرايموفقیتنمودهاماخروجیمنطقیوالزمراندارید،هریکشرکترقمبزند.

.چهزودتربایدتکنیکعارضهیابیرادرسیستمسازمانیخودبهاجراگذاشتهونتایجرابهبودبخشید

 ها شرکتاهمیت عارضه یابی در سازمان ها و   2-2-2

هبرايتغییرشرایطاقتصادي،اجتماعیوتکنولوژيهايحاکمبرزندگیبشرنیازبهیکدههیابرخالفگذشتهک

بیشترزمانبود،امروزشاهدعوضشدندرصدباالییازاینشرایطدرطییکسالهستیم.اینوضعیتبرايسازمان

ستندکهاگرنتوانندخودراباشرایطجدیدهاوشرکتهانیزکامالًصادقاستوآنهانیزباتحوالتزیاديروبروه

وفقدادهوملزوماتجامعهکنونیرادرمدیریتخودلحاظنمایند،محکومبهشکستخواهندبود.شاخصهايعلمی

خودقوتو وجانیزیاديبرايتعیینوضعیتیکنهادوجودداردکهبااندازهگیريآنهامیتوانیدهمنقاطضعف

 .کنیدایجادضعفنقاطتقویتبرايراشرایطهموبدانیدرا

رابرايشماایجادنماید.بدوناستفادهازتکنیک کیفیتعارضهیابیمفهومیاستکهدراینراهمیتواندباالترین

هايعارضهیابینهفقطپیشرفتهايآتیواهدافپیشروبلکهحتیحفظوضعیتموجودنیزبرايسازمانهابه

.خطرخواهدافتاد

برخیازسازمانهابهخیالاینکهرشد .اهدافناشیازاینتکنیکرامیتواندردودستهمهمتقسیمبندينمود

مناسبیدارند،ازاستفادهازتکنیکهايعارضهیابیغافلمیشوند.همینمسئلهدرآیندهمیتواندنتایجآنهارا

برايپیشگیريازعیبهايآیندهویابهبودشرایطفعلیصورتتحتتاثیرقراردهد.دردودستهاصلیعارضهیابی

.میپذیرد.ازاینروبراياستفادهازمزایايعارضهیابیحتماًنبایدمنتظرخسارتهايعارضهباشید

درقدماولهرسازمانبااستفادهازروشهايکاربرديمخصوصبهخودمیتواندآسیبهاوخطراتاحتمالیرا

بینیوبرايعدمحادثشدنآنهابرنامهریزينماید.یکنقطهشعفکوچکدرقسمتکنترلکیفیمحصوالتپیش

یکشرکتمیتوانددرصدباالییازنتایجآنهاراتحتتاثیرقراردهد.شناختخطراتموجودوکنترلدائمآنهامی

ازاینگذش ازاینخطراتمصوننگهدارد. تهدرکشرایطفعلیوشناختدالیلعدمنتیجهتواندهرسازمانیرا

.گیريهمهدفاصلیعارضهیابیدرسازمانهااست

https://fbpgroup.org/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c/
https://fbpgroup.org/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa/
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 یابیعرضه تاریخچه 2-2-3

دورههايزمانیمختلفعارضهیابیمفهومجدیدينیستکهطیدودههگذشتهکشفویااختراعشدهباشد.بلکهدر

روشهايمختلفنموده،درواقعبهنوعیمشکالتوضعفهايسازمانیخودبهگذشته،هربارسازمانیاقدامبهرفع

مفهومعارضهیابیرابهکاربردهاست.درگذشتهنیزاینمفهومبهشکلهايمختلفبهکارگرفتهشدهبود،امااکثر

دانستهاند.درواقع»اینمیالدي1950کتبومقاالتعلمیسابقهمطالعاتعارضهیابیرابهشکلگستردهدردهه

میالديدرصنعتموادشیمیاییکشورژاپنبهکارگرفتهشدهاست.ژاپنیهادرآنسالهابا1950مفهومدردهه

مفهومعارضهیابیرابرايموجودزندهمیتواندبیمارشودبهشکلگستردهايیکاینرویکردکهسازمانبهعنوان

سازمانهايخوددرصنعتموادشیمیاییبهکاربردهاند«.ضعفنقاط»تشخیصبیماري

بهعبارتیمیتوانعنواننمودکهمفهومعارضهیابیبهدلیلاینکهدارايگسترهمفهومیباالییاستوبرحسب

شرایطوویژگیهايسازمانهايمختلفمیتوانددرحوزههايمختلفیازسازمانبهکارگرفتهشود،بههمین

اماهمانطورکهذکرگردیدبهطورمدونوگستردهبراياولین؛بارهادرطولتاریخمورداستفادهقرارگرفتهاست

ژاپنیهادراستفادهازاینمفهوم،بهمیالديتوسطژاپنیهابهکارگرفتهشد.پسازتجربهموفق1950باردردهه

ردیگرکشورهانیزروشنگردیدوباعثشدکهامروزهازمدلهاوتدریجاهمیتاینموضوعبرايدیگرسازمانهاد

روشهايمختلفوکامالمتفاوتیبرايانجامچنینمطالعاتیاستفادهگردد.

بارویکردنگهداريوتعمیرات1380درسطحکشورماننیزاینمفهومبراياولینباردرسطحصنعتنفتازسال»

بهکارگرفتهشد.درآنزمانبهدلیلحساسیتتجهیزاتصنعتنفت،مفهومعارضهیابیمحدودبهشناختنقاط

ضعفدرزمینهتجهیزاتگردید«

شرکتنوسازيصنایعایرانبهطورجديطرحعارضهیابیسازمانهاوکمکبهآنهابراي1382خوشبختانهازسال

اصالحوبهبودوضعیتشانرادرقالبارائهخدماتمشاورهايدراساسنامهوفعالیتهايخودقیدنمودهاست.دراین

شرکتدیزل شرکتالمپفارس، کشتوصنعتگرگان، سازمانهايمختلفیازجملهصنایعارومطرح، راستا

 خدماتیاستفادهنمودهاند.چنینسنگینایران،مجتمعصنعتیرفسنجان،شرکتکاغذفارسو...از

 تعاریف عارضه یابی  2-2-4

زآنارائهادرموردتعریفعارضهیابی،بینکارشناسانومتخصصانامراتفاقنظروجودنداردوتعاریفبسیاري

آمدهاست:فشدهاست.درزیرنمونههاییازاینتعاری

جمعآوريوتحلیلدادهسازمانیشاملشناساییمدلیبرايدرکسازمان،عارضهیابی»تعریففریدریشگالسل:

(.1380،9)طرحمطالعهبهرهوريدرصنعتوزارتصنایع،«هاوترسیمنتایجیبرايتغییروبهبودبالقوهمیباشد

اعمالتغییربرايآینددرکسیستمعملکردمتداولوتأمیناطالعاتالزمفرD..Dr.Roy Dutta:».تعریف2

.(Dutta,2005.3)«موردنیاز
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آوريدادههايمعتبرجمعفرآینديبراساستئوريعلومرفتاريبرايورودبهسیستمبشر.»تعریفدنیستیجف:.3

درخصوصتجربیاتانسانیباآنسیستموبازخورنمودنآناطالعاتبهسیستم،برايارتقاءدرکازسیستمتوسط

اعضايآن.هدفآنبرقراري)ایجاد(درکوسیعومشترکیازسیستموتعییناینکهآیاتغییرمطلوباستیاخیر،

«میباشد

وعمیقمسئلهعارضهیابیتفصیلیودقیقعبارتاستازبررسیمشروح»تعریفشرکتنوسازيصنایعایران:. ۴ 

ايکهسازمانباآنروبهرواست.تعیینعواملونیروهاییکهموجبپدیدآمدنمسئلهشدهاند،تهیهاطالعاتالزم

یشنهادهاوراهکارهاییبرايحلمسئله.وظیفهدیگربرايتصمیمگیريبهمنظورچگونگیحلمسئلهونیزارائهپ

مرحلهعارضهیابیبررسیروابطکلیبینمسئلهموردبحثواهدافکلیونتایجاجراییحاصلهبرايسازمانواطالع

(.1383)نجمیوحسینی،«یافتنازتوانسازمانبرايانجامتغییراتوحلمسئلهاست

یگرمتفاوتهستندامانکاتبارزعارضهیابیپنجگامدرعارضهیابیسازمانیکهازایناینتعاریفاگرچهازیکد

(1381تعاریفاستنباطمیگرددعبارتنداز:)موسسهمطالعاتبهرهوريومنابعانسانی،

توسعهاینمفهومکهسازمانبهصورتایدهآلچگونهبایدعملکند..1

سازمانیکهسازمانایدهآلرامنعکسمیکند..انتخابیکمدل2

.مقایسهحوزههاومعیارهايواقعیسازمانبامدلمورداستفاده.3

شناساییحوزههايدارايمشکل..4

توسعهاستراتژيهاییبرايتحققتغییرات..5

سازمانهاهمانندانسانهاازمحیطشانضربهمیبینندوگاهیسوءعملکردپیدامیکنند.برايبررسیسوءعملکرد

درآنواحدبایددوموضوعرابررسیکرد:یکیماهیتسوءعملکردیعنیاینکهعملکردضعیفیانامناسبچیست

(Levinson, 1972,5) .دودیگريمیزانسوءعملکردمیباشوچهتعریفیدارد

مشکالتومسائلبرايدرماناینسوءعملکردبایدعارضهیابیانجامشود.عارضهیابیبهمنظوردرکوفهمماهیت

سازمان،علتهايآنها،یافتنراههاییبرايحلاینمشکالتوکاهشفاصلهبینوضعجاريووضعمطلوبانجام

(.Harrison,1990,3)میشود

یابیفرآینداستفادهازمفاهیموروشهايعلومرفتاريبهمنظورارزیابیوضعیتفعلیسازمانویافتنراهعارضه

هاییبرايافزایشمیزاناثربخشیسازمانمیباشد.دراینتعریفمنظورازعلومرفتاريهمعلوماجتماعیوهم

(.Harrison,1,1990علومرفتارشناسیرادربرمیگیرد)

درعارضهیابی،سازمانازفردپژوهشگرمیخواهدچگونگیکارکردونحوهانجاموظیفهسازمانراموردارزیابیقرار

دهد.حوزههاییکهموردبررسیقرارمیگیرندعبارتندازحوزههاییمثلنوآوري،تکنولوژي،خالقیت،بهرهوري،

قابلیتانعطافدرمقابلتغییراتتکنولو نتایجحاصلازبررسیاینحوزههامنجربهارائهپروژههايکیفیت، ژي.

علتهايمسائلومشکالتوچالشهاییمیوبهبوددرهمانزمینهخواهدشد.هدفازعارضهیابیدرکماهیت
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تاینشناسائیدیگرمسائلومشکالتسازمانیوفرصبرباشدکهبهصورتعلنیتوسطافرادبیانمیشوند.عالوه

مسائلومشکالتدرراستايبهبوداثربخشیسازمانیازدیگراهدافهايبهبود،کشفوارائهراهکاربهمنظورحل

مطالعاتعارضهیابیمیباشد.

انواعمطالعاتدرفرآیندعارضهیابیوضعیتموجودباوضعیتمطلوبموردمقایسهقرارمیگیرد.عالوهبراین،همه

میباشند.وضعیتمطلوبايکاهشفاصلهبینوضعیتموجودوشاملیافتنراههاییبرعارضهیابی

ديمثلتغییراهدافیافتههايعارضهیابیممکناستخواهانایجادتغییردریکیاچندویژگیسازمانباشد.موار

نیرويانسانی)مهارتیکهدرمهارت،دانشونگرشنندارائهمحصولجدید(،تغییردراستراتژيها)مامدیریتیویا

سبکهاوالگوهايرهبري(،تغییرکارتیمیبهآنهانیازاست(،تغییردرفرآیندهايبینفرديیابینگروهی)مثل

.استفادهدرساختارسازمانییکقسمتازسازمانوتغییردرتکنولوژيمورد

پیشنهادکنند،تغییراتگستردهايرابهمنظوراعمالاقداماتبهبودعالوهبراینممکناستیافتههايعارضهیابی

مسئولیتهايشغلیافراد، تغییراتموارديمانندبرنامههايآموزشی،حلومیانجیگريتعارضات،تعریفمجدد

 (Harrison, 1990, 2,3) .تغییردرسیستمپرداختهاوپاداشها،طراحیمجددتکنیکهايکاري

 از ارزیابی تا عارضه یابی  2-2-5

گیرياندازه درابتدااندازهگیريعملکردوسیستمهاياندازهگیريعملکردمطرحشدند.یکیازاهدافسیستم

برايعارضهیابینیازهائیعملکردعارضهیابیاست.درتوضیحاینمطلببایدگفتشرکتیاسازمانبهشاخص

عملکردبایدبتواندپیشاپیش يتجاريدرحالافولهستند،سیستماندازهگیريدستاوردهاوموفقیتهادارد.اگر

اخطاردهدواطالعاتکافیبرايکشفعللرافراهمآورد.

اندازهگیريعملکردبهعنوانفرآیندکمینمودناقداماتوکارهاتعریفمیشود.ازآنجاکهویژگیهايدرابتدا

استراتژیکبااقداماتسطحعملیاتیتفاوتزیاديدارد،سیستماندازهگیريعملکردبایدسیستمیاقداماتسطح

(Rolstadas ,174-1995,173چندالیهباشدتاتمامیسطوحسازمانیرادربرگیرد)

وردارزیابیقراررامهمهآنمدلهايارزیابیویااندازهگیريباتکبعديبودندیاچندبعدمحدودومنحصربهفرد

مثالارزیابیعملکردسازمانهابااستفادهازشاخصهايمالییکیازانواعمدلهايارزیابیبودکهفقط؛میدادند

اینجزءعملکرد)مالی(راموردارزیابیوبررسیقرارمیداد.

محیطهايثابتمعناداردولیبایدتوجهداشت،استفادهازشاخصهايمالیبهعنوانشاخصهايعملکردفقطدر

 (Rolstadas, 1995,169)زمانیکهتغییرات،سرعتزیاديدارداینشاخصهازیرسئوالمیروند

ازهمانگرفتند.بهمرورزمانوآشکارشدندیگراجزاءعملکرد،مدلهاکاملترشدندودیگرابعادعملکردرادربر

ارزیابیعملکردسازمانیمدلهايقدیمیمثلجایزهدمینگوجایزهمالکومبالدریجکهشاخصهايمدیریتیراوارد

تکاملمدلهايارزیابیشروعشدواینروندبهسمتمدلهايجامعارزیابیعملکردسازمانیادامهپیدانمودند،

مبتنیبرمعیارهايمالیکرد.روشهايسنتیارزیابیعملکردکهعمدتا
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واعدادوارقامحسابدارينظیرسودهرسهم،نرخبازدهدارائیهاوهماننداینهاهستند،بسیاريازمعیارهايکیفی

 مؤثردردورنمايشرکتنظیررضایتمشتریانرانادیدهمیگیرند.

يبودندوهرگونهبهبوددرروشهايارزیابینیزاینمعیارهاگذشتهنگرومبتنیبراطالعاتواعدادوارقامحسابدار

(.1382-34،31ناديقمی،شدند)بدونتغییردرنگرشمالیوتنهاازطریقبهبوددرمعیارهاحاصلمی

الزم،سنجه1هنگامطراحیوتوسعهسیستماندازهگیريعملکردبایدتوجهداشتیکیازانواعسهگانهسنجههاي

بادستاوردهاي.ایندستهازسنجههاعواملبحرانیموفقیتهستندکهارتباطمستقیمهستند2هايعارضهیاب

(Rolstadsa,1995,178-179ندارند)مالی

سالهاقبلژاپنیهابهعنوانتولیدکنندهکاالهاينامرغوبمشهوربودند،ولیدرادامهکارهايدمینگ،آنهابه

 بر زیادي تأکید و دادند کیفیتShindanکیفیتاهمیتزیادي کنترل یابی عارضه ) . ,Porterداشتند3یا

1998,30) 

5ممیزيبامطرحشد.عارضهیابیکیفیتازایننظر1954درسال4عارضهیابیکنترلکیفیتبراساسنظریهژوران

حلاینمشکالت متفاوتاستکهبرعدمانطباقتأکیدنمیکندبلکهکانونآنمشکالتواینکهچهکاريبراي

هايبهبودبایدانجامداد،میباشد.فرآیندعارضهیابیبریادگیريشرکتازعملکردگذشتهوفعلیواجرايبرنامه

(.Porter, 45,1998)تأکیددارد

«میباشد.مثال6ًرئیسشرکت»شکلدیگرعارضهیابیکهبعدازتعیینجایزهدمینگمطرحشد،عارضهیابیداخلی

برندگانقبلیجایزهدمینگ،عارضهیابی»رئیسشرکت«راگاهیتاچهارباردرسالاجراءمیکردندتاوضعیت

کیفیتجامعبررسیکنند.پیشرفتشرکتخودرابهسمتکنترل

رایننوععارضهیابیبرمدیریتارشد،سیاستهاوخطمشیهاتأکیددارد.دروهلهدومایننوععارضهیابیب

(Porter,1998,46)تأکیدداردPDCA7فرآیندها،تجزیهوتحلیلوچرخه

عارضهیابیازوقتیرواجگرفتکهشرکتهايژاپنیبهسرعترشدکردندوشرکتهاياروپاییوآمریکاییتمطالعا

رابهگونهايکامالشوکبرانگیزنقشبرزمینکردند.ازآنبهبعدبودکهدراروپاوآمریکاایننوعمطالعاتطراحی

 وابداعشدکههرکدامدارايکاربردخاصخودهستند.

 
1. Metrics 
2. Diagnostic 
3. QC - Diagnosis 

4. Jur an 
5.Audit 
6 Presidents diagnosis. 
7. Plan-Do-Check-Act 
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بهعنوانابزاريبرايرا1زنجیرهارزش«ایجادوتثبیتعملکردمتعالی»باکتابیتحتعنوان1985پورتردرسال

(Rolstadas,1995,17)عارضهیابیرقابتپذیريشرکتهامعرفیکرد

کمیسیونبهرهوريصنعتیآمریکابهمنظوربررسیعملکردصنایعآمریکاتشکیلشد.علتتأسیس1986درسال

اینکمیسیونکاهشسهمبازارشرکتهايآمریکاییدرداخلوخارجآمریکا،کاهشبهرهوريصنایع،مطالعهو

أمورارزیابیکارائی،کیفیتبررسیضعفهايصنایعوشناسائیعلتهايآنهابود.تیمهايمختلفیتشکیلوم

 براياینکار آنها عملکردصنایعشدند. ابعاد دیگر و قابلیتسازگاري)انعطاف( نوآوري، شرکت200محصوالت،

(Rolstadas, 1995, 26-27) .آمریکایی،اروپاییوژاپنیراموردمطالعهوبررسیقراردادند

عارضهیابیوجودهمراهباتئوريهاومفاهیمنظريزیاديبراييابتکار2روشها،تکنیکها،قواعدوروشهاي

دارد.درحالحاضررویههايعارضهیابیجامعبسیارکمیوجودداردکهدرسطوحگستردهايموردپذیرشمی

لیتحل.(Rostma,1998,2)باشند.ولیفرآیندهايعارضهیابیبسیارزیاديبرايعارضهیابیبخشیوجوددارد

موردبررسیقرارمیدهند.مشاورانبازاریابیاستراتژيهايبازاریابی گرانمالیوضعیتسالمتیمالیشرکترا

از کدام هر هايتخصصیخودشان. زمینه متخصصاندر دیگر و میدهند تحلیلقرار و تجزیه مورد شرکترا

تحلیلقرارمیدهندراهکارهايخاصخودراارائهمیمتخصصانیکهیکقسمتازکارکردسازمانراموردتجزیهو

ویابرايیکحوزه(مجموعه)دهند.اینراهکارهااغلبباعثایجادیکمشکلجدیدبرايسازمانبهعنوانیککل

سازمانیدیگرمیشوند.آنچهمیتواندجلويایناشتباهرابگیردجامعنگريودیدنسازمانبهعنوانیککلاست

(Harrison,1990,3)

نتیجهعارضهیابیارائهراهکارهاییخواهدبودکهمنجربهتغییردریکیازویژگیهايسازمانخواهدشد.مثل

مهارتنیر )ارائهمحصولجدید(، دانشونگرشهايآنهااهدافواستراتژيها ويانسانی، مهارتهايارتباطی،

(Harrison,1990,3مورداستفاده)ساختارسازمانیوفناوريهاي

 3عارضه یابی و آسیب شناسی 6-2-2

بیشترتحقیقاتیکهدرزمینهشناساییعللومشکالتسازمانهاوصنایعانجامشدهاند،آسیبشناسینامگرفته

 اند.گرچهآسیبشناسیوعارضهیابیهردودنبالیکهدفهستندامابهعینهیکینیستند.

یکیازتحقیقاتیکهبهنوعی»مثال؛دامنهایننوعتحقیقاتبستگیبهسازمانموردنظرویاحوزهموردبررسیدارد

دردانشگاه82عارضهیابیاسترسالهدکتريمیانداريباراهنمائیدکترسیدحسینابطحیمیباشدکهدربهارسال

عملکردرادرسازمانهايادارياستانزنجانازدیدگاهمدیرانعالمهانجامشدهاست.اینتحقیقنظامارزشیابی

استدرارزیابیعملکرداختاللایجادکنندویابهارزیابیکردهاستوازدیدگاهآنهاعارضههاوموانعیراکهممکن

دراینموردرهنمودهاییارائهکردهاست.نوعیانحرافایجادکنند،شناساییکردهاستوسپس

 
1. Value chain 

 

3. Pathology 
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توسطعلیرضاآسیبشناسیادارينظامبانکیکشور،مشکالتوراهکارها«میباشدکه»یکیدیگرازاینپژوهشها

شیرانیدردانشگاهعالمهطباطباییانجامگردیده،اینتحقیقدردوبخشانجامشدهاستودربخشاولبهبهره

مبادرتکردهوباتوجهبهپاسخرضایتآنهاازنظامبانکیگیريازنظرسنجیمشتریانبهتوصیفانتظاراتومیزان

هايدادهشدهوبههریکازسئوالهايپرسشنامهبهتحلیلاطالعاتحاصلهمیپردازد.دربخشدومنیزباتنظیم

مشکالتفرارویشاننظراتآنهارادرموردموانعووارائهپرسشنامهايبهجامعهآماريمدیرانارشدنظامبانکی

براياعمالمدیریتصحیحباتوجهبهدرجهاهمیتهریکازاینعواملجویاشدهوبهتوصیفعینینظراتآنهادر

موردموانعومشکالتمذکورمیپردازد.درواقعدربخشدومبهبررسیوشناسائیمشکالتفرارويمدیرانارشد

یهاومشکالتشناسائیشدهوبراساسنوعآنهادستهبنديشدهاندوبرپرداختهمیشود.دراینتحقیقنارسائ

دستهبنديراهکارارائهشدهاست.اساساین

 عارضه یابی در مقایسه با دیگر انواع تحقیقات سازمانی 2-2-7

.ایننوعتحقیقاتازمیانانواعتحقیقاتسازمانی،عارضهیابیبیشترینوجهاشتراکراباتحقیقاتارزشیابیدارد

هاياجتماعیدرطرحبرنامههاو(علومرفتاريبهبررسیبرنامهریزي،پایشوارزیابیهزینههاوتأثیر)اثربخشی

موارديمانندسالمتیآموزشورفاهمیپردازدولیعارضهیابیبرداشتهايمختلفیازاثربخشیداردوفقطبرتأثیر

جامعههدفنمیپردازدوبهبررسیتولیدویاارائهکاالوخدماتدرمقایسهباتأثیرآنهابرپروژههاوبرنامههابر

وساختارهايسازمانیرادرمقایسهباتاثیرآنهابرمشتریانمشتریانبیشتراهمیتمیدهدوعملیات،فرآیندها

درمقایسهبااینکهآیاپروژههاوطرحهابیشتراهمیتمیدهدوعملیات،فرآیندهاوساختارهايسازمانیرا

مطابقبرنامهانجامشدهاندیانه؟موردبررسیدقیقتروبیشترقرارمیدهد.

یکیدیگرازانواعتحقیقاتسازمانی،ارزیابیسازمانیاست.درمقایسهباارزیابیسازمانیبایدگفت،عارضهیابی

سازمانیاست.یکیازمواردارزیابی

تحقیقاتدانشگاهیمحض)علمی(یکیازانواعتحقیقاتسازمانیاست.درمقایسهباایننوعتحقیقات،تفاوتعمده

براستفادهازروشهايعلمی،مطالعاتعارضهیابیباتحقیقاتدانشگاهیمحضایناستکهعارضهیابیعالوه

میدهدونمیتوانددرمقابلنیازهاودلمشکالتموردتوجهقرارتجارب،شهودوذهنیاترادربررسیمسائلو

.(Harrison,1990,10-11نگرانیهاياعضاءسازمانبدونتوجهباشد)

 عارضه یابی از دیدگاه توسعه سازمانی  2-2-8

است،دربرنامهریزيعارضهیابیقسمتیمهم،ازتوسعهسازمانیاست،واژهايکهشاملتحقیقاتعلمیوتغییر

عارضهیابیسعیبرایناستتابهسازمانکمکشوداثربخشیخودرابهبوددهد.درتوسعهسازمانیباکمکاعضاء

سازمان،عارضهیابیطرحریزيمیشود.دادههاجمعآوريوتجزیهوتحلیلمیشوندوبراساسیافتههابازخورد

راساساینیافتههاوبازخورد،اقداماتاصالحیبرنامهریزيمیشوند.درتوسعهالزمبهسازماندادهمیشودوب

سازمانیسعیبرایناستتاویژگیهايسازمانمانندارتباطاتوانگیزشنیرويانسانیبهبوددادهشوند.
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ئل،مشکالتوچالشقابیلتوظرفیتهايسازمانیبرايادارهمسا بنابراینهدفایننوعمطالعاتساختنوایجاد

(Harrison,1990,4-5)یفعلهايآتیسازماناستنهمشکالتوموانع

عارضهیابیقسمتیازمرحلهاجرايبهبوددرفرآیندتوسعهسازمانیاست،زیرانوعیتغییردرزندگیثابتویکنواخت

(Harrison,1990,8کند)سازمانایجادمی

استعارضهیابیسازمانیدارايرویکردپژوهشیاستواجراياینفرآیندرادرسازمان،دردوسطحمعتقد1پستما

(Postma,1998,3)مطرحمیکند:

2الف:کلسازمان

دراینسطح،عملکردکلسازمانازابعادمختلفموردارزیابیقرارمیگیرد.اگرعارضهیابیدرسطحسازماناجرا

دطراحیساختارسازمانی،منابعانسانی،اهدافوسیاستها،تکنولوژي.روابطبامحیطراشاملشودموارديمانن

میشود.

بخشسازمان،گروهیافرد()3ب:تمرکز

ممکناستعارضهیابیدرسطحفرديیاگروهیبهکاربردهشود.دراینصورتعملکردفردیاگروهموردارزیابیس

.وبررسیقرارمیگیرد

 سطح فردی در .1

دراینسطحفرضمیشودزمینههايگروهوسازمانبررفتارتاثیربسزاییدارند.اگرعارضهیابیفردي

باشدشاملموارديمانندکمیتوکیفیتتالشافراد،میزانهمکاريآنهابادیگران،میزانغیبتوتاخیرآنهاو

شود.میزانتعهدانهابهشغلمربوطهمی

 گروهی درسطح .2

اگرعارضهیابیگروهیباشدنتایجعملکردگروهموردارزیابیوبررسیقرارمیگیرد.برايارزیابیوبررسیعملکرد

گروهدرقالبنتایج،بهاينیازمندیمکهکاالهاوخدماتتولیدشدهوارائهشدهتوسطگروهراتعریفکنیم.آنچه

ديمانندترکیب،ساختار،تکنولوژيمورداستفادهگروه،رفتارها،فرآیندهاوفرهنگگروهیبررسیمیشودشاملموار

میباشد.

اگرگروهیکگروهمدیریتیباشدنتایجشاملموارديازقبیلمیباشد:راهکارهايارائهشدهبرايحلمشکالت،

افزایشدهیم(،)مثل را تاک چگونهسهمبازار برنامهها، و دیگرطرحها ورویههاییبرايهماهنگیکار تیکها

واحدهايسازمانی.

 
1. postama 
2.Broad 
3.Focused 
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اساسیترینومهمتریننیازبرايهرعارضهیابیانتخابمدلصحیحبرايعارضهیابیاست،یعنیمدلمورداستفاده

(.Gregory,2002.2باشد)متناسبباهدفموردنظر

یبرايعارضهیابی،مدلسهسطحیمیباشد.درمتونمختلف،مهمترینومتداولترینمدلمفهوم

عینحالایندرپایهریزيشدهاست.2بکهاردچاردیر1اساساینمدلبرمبنايمفهومبرنامهریزيسیستمهايباز

داراي:ورودیفپردازش،پردازشوخروجی(بهگونهايازسایرمدل)مدلتالشمیکندتاضمنارائهیکسیستمی

عارضهیابینیزاستفادهکند.هاي

مشخصاست،عارضهیابیدرسهسطحکالنسازمانی،سطحگروهوسطحافرادانجام2-2همچنانکهدرشکل

 میشود.پیشازآغازفرآیند،مشاوربایدبامحیطکسبوکارکالنوعملیاتیسازمانآشناباشد.

استراتژيهايسازمانی،درسطحکالنسازمانیموارديهمچونسطحتکنولوژ يمورداستفاده،ساختارسازمانی،

 منابعانسانیوعمومسیستمهاياندازهگیريمورداستفاده،مطالعهمیشوند.اینمطالعاتمنجربه

شناختفرهنگحاکمبرانسازمانخواهدشد.اینپردازشهامنجربهشناختاثربخشیسازمان،سطحعملکردو

رانخواهدشد.رضایتسهامدا

درمرحلهبعدوباداشتنشناختکلیازسازمان،بهبررسیتیمهاوگروههايرسمیوغیررسمیمیپردازیم.در

اینمرحلهنیزشاخصهايگروهیموردمطالعهوتحلیلقرارمیگیرند.

گیهايشغلیپرداختوبهدرمرحلهسوموباداشتنشناختکلیازسازمانوگروهها،میتوانبهبررسیویژ

-Cummings &Worley,2001,56)افتشناختجامعیازاثربخشیفعملکردوسطحرضایتهرفرددستی

65.)



 
1.Open System Planing 
2. R Beckhard 
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مدل مفهومی عارضه یابی سازمانی سه سطحی :1-2شکل  

)Cumming & Worrley;2001 
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 تشخیص مسائل سازمانی با رویکرد مدل هاي تعالی کسب و کار 2-2-9

تالشسازمانهابرايدستیابیبهالگويجامعارزیابیورفعماعیبشیوههايارزیابیسنتیمنجربهمطرحشدنمدل

هايتعالیسازمانیگردید.مدلدمینگ،مدلبالدریجومدلاروپاییکیفیتازمهمتریناینمدلهاهستند.اینمدلهابا

صوزنهايمشخصوازقبلتعیینشدهبههرحوزه،ازطریقممیزيبهازریابیتعیینحوزههايموردارزیابیوبااختصا

(.1382صفريوآذر،پردازند)عملکردسازمانمی

جدیدترینآنهامیباشد، 1بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتبهدلیلتشابهرویکردحاکمبراینمدلهاوازآنجاکهمدل

درادامهبامدلآشنامیشویم.

ابزارياجراییبرايکمکبهسازمانهابراياطمینانازتحققاستقرارسیستم مدلبرتريبنیاداروپاییمدیریتکیفیت،

مدیریتیمناسبفبهوسیلهسنجشمیزانقرارگرفتندرمسیربرتريپایداراستوبهآنهاکمکمیکندتافاصلههارا

یشترتعیینکنند.شناساییوسپسراهحلهاراباانگیزهب

 مفاهیم اساسی برتري 2-2-9-1

اینمفاهیماشارهشدهاست.به1-2برتعداديمفاهیماساسیمبتنیاستکهدرجدولEFQMمدل

شایانذکراستفهرستایناصولبهمعنايفراگیربودنآنهانبودهوهمراهباتوسعهوبهبودیکسازمانوافزایشبرتري

نیزقابلتغییرهستند.آن،ایناصول

European Foundation for Quality Management (EFQM) 

 

 : مفاهیم اساسی برتري در مدل تعالی سازمانی1-2جدول 

 مفاهیم اساسی ردیف

برتری

توضیحات
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 نتیجه گرایی

برتريبستگیبهایجادتوازنوارضاينیازهايتمامیذینفعانمرتبطباسازمان

استخدامشده،مشتریان،تامینکنندگانوجامعهدرحالتکلیوکارکناندارد.

همچنینکسانیکهمنابعمالیدرسازماندارندجزءذینفعانمیباشند.



2 

 

 تمرکز بر مشتری

وفاداري لذا است. خدمات و محصول کیفیت نهایی زکننده قضاوت مشتري

بهترینشکلممکن،ازطریقتمرکزمشتري،دسترسیبهسهمبازاروحفظآنبه

دقیقبرروينیازهايبالفعلوبالقوهمشتریانامکانپذیراست.



3 

 

 رهبری و اتفاق نظر

رفتاررهبرانیکسازمانایجادکنندهشفافیتواتفاقنظردرسازماناستو

توانندشرایطمحیطیویژهايراایجادمیکندکهدرآنسازمانوکارکنانمی

بهبرتیدستیابند.

 
1.European Foundation for Quality Management (EFQM) 



37 

 



4 

 مدیریت بر اساس

فرآیندها و واقعیت ها

عملکردسازمانمواقعیازکاراییباالتريبرخورددارخواهدشدکهتمامیفعالیت

هايمرتبطداخلیآنشناختهشدهوبهطورسیستماتیکادارهشوندوتصمیمات

برنامهریزيشدهبراساساطالعاتدررابطهبافعالیتهايجاريوبهبودهاي

قابلاعتمادياتخاذشوندکهدربرگیرندهپنداشتهايهمهذینفعانسازمان

باشد



5 

مشارکت و توسعه 

 کارکنان

طریقارزشهايمشترک، از تنها تمامیظرفیتهايکارکنانیکسازمان

بهتریننحوشکوفافرهنگاعتمادواختیارکهمشوقمشارکتهمگانیاست،به

وعرضهخواهدشد.
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بهبود، نوآوری و 

 یادگیری مستمر

استفاده پایهمدیریتو بر خواهدرسیدکه عملکردسازمانزمانیبهحداکثر

مشترکازدانشهمراهبافرهنگبهبود،نوآوريویادگیريباشد.
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 توسعه شراکت ها

کاراییبیشتربرخوردارمیشوندکهارتباطاتزمانیفعالیتهايیکسازماناز

سودمنددوطرفهبراساساستفادهمشترکازدانشویکپارچگیباشرکامبناي

عملقرارگیرد



8 

منابعدرازمدتسازمانوکارکنانآنتنهادرصورتیبهخوبیتامینخواهدشد مسئولیت های عمومی

خوددربرابرجامعهواقفومتعهدبوده،کهسازمانبهمسئولیتهايعمومی

فعالیتهايخودراباروبکردهاياخالقیوتوقعاتومقرراتجامعهسازگارکند.

 

 کلیات مدل  2-2-9-2

راتشکیلمیدهندو1برپایهنهحوزهایجادشدهاست.پنجحوزهازآنهاگروهتوانمندسازهاEFQMچارچوبمدلبرتري

تشکیلمیدهندورا2بیانکنندهنوعفعالیتهايسازمانوچگونگیانجامآنهاهستندوچهارحوزهباقیماندهگروهنتایج

خواستههاییرامشخصمیکنندکهسازمانبایدبااجرايتوانمندسازهابهآنهادستیابد.اینمدلکهمشخصمیکند

ديباريدستیابیبهبرتريپایداردرتمامیجنبههايعملکردوجودداردبرپایهاینفرضیهاستوارشدهکهرویکردهايزیا

وجامعه،ازطریقتحققرهبري،خطمشیوراهبرد،کارکنانفشراکتهاکارکناننتایجبرتريدررابطهباعملکرد،مشتري،

ومنابعوفرآیندهاقابلدستیابیاست.

 ساختار مدل 2-2-9-3

ناحهمشخصشدهدرمدلنشاندهندهحوزههاییهستندکهازآنهابرايارزیابیپیشرفتسازمانبرايدستیابیبه9

برترياستفادهمیشود

 
1. Enablers 
2 Results 
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انکهبرايبسطاینضمنحوزهدارايتعریفیهستندکهمفهوماساسیازآنحوزهرامشخصمیکند.9هرکدامازاین

،هرحوزهبهتعداديمعیارپشتیبانیمیشودودرهریکازاینمعیارهانیزتعداديسوالمطرحمیشودکهمفاهیماساسی

درضمنارزیابیبایدبهآنهاتوجهکردونهایتاًدرزیرهرمعیارفهرستیازنکاتراهنماوجودداردکهاستفادهازآنهانه

ريازمعیارهاراارائهمیدهند.اجبارياستونهفراگیرولیمعنیروشنت

 1منطق رادار 4-9-2-2

درقلبمدل،منطقیوجودداردبهنامرادارکهازچهارعنصرزیروبااستفادهازحروفاولنامهر

یکتشکیلشدهاست:

 Resultsنتایج.1

Approach رویکرد.2

Deployment استقرار.3

 Assessment and Reviewارزیابیوبازنگري.4

اینمنطقبیانکنندهآناستکهیکسازمانباید:

تعیینکند.راکهبهعنوانبخشیازفرآیندایجادخطمشیوراهبرددرنظرگرفتهشدهاسترا«نتایجی».

.ایننتایجدربرگیرندهعملکردسازمان،همازجنبهمالیوهمازجنبهعملکرديوهمچنین2

ذینفعانسازماناست.برداشتهاي

رابرايتحققنتایجموردنظرخوددرحالوآیندهبرنامهریزيو«.مجموعهاياز»رویکردها3

ایجادکند.

رویکردهارابهصورتیسیستماتیکوبهمنظوراطمینانازبهکارگیريکاملآنها.4

کند.«مستقر»گسترشداده،

ارزیابیوبازنگري»رویکردهايایجادشدهرابراساسنتایجبدستآمدهوفعالیتهايیادگیري،.5

«کردهوبهبودهاراهرکجاکهنیازباشدتعریف،اولویتبندي،برنامهریزيواجراکند.

زمانیکهاینمدلدریکسازمانبرايهدفیخاص،مثالخودارزیابیاستفادهمیشود،عناصر

ویکرد،استقرار،ارزیابیوبازنگريدرمنطقراداربایدبرايبررسیمعیارهايتوانمندسازهااستفادهشوندر

وعناصرنتایجبرايمعیارهاينتایجبهکارگرفتهشوند.

 
1.RADAR 



39 

 















 : منطق رادار2-2شکل 



 ابزارهاي ارزیابی 2-2-9-5

برايفعالیتهايمختلفیمیتواندمورداستفادهقرارگیرد.برايمثالخودارزیابی،ارزیابیEFQMمدلبرتري

ازنمونههايآنبهشخصثالثویادگیريازبهترینهابااستفادهبهعنوانپایهايبرايدریافتجایزهکیفیتاروپا

وند.شمارمیر

رادارراارائهنمودهو ماتریس نمره دهیهای کارت مسیریاب دو ابزار به نام EFQMدرراستايتحققایناهداف

کهدرادامهتوضیحدادهمیشود.

الف. کارت مسیریاب: این کارت، ابزاری است که در خود ارزیابی برای تعیین فرصت های بهبود

ارزیابی.ازطریقخودادبرنامههايبهبودبهکاربردهمیشود.مسیریابییعنیشناساییفرصتهايموجودبرايایج

درضمنبایدتوجهداشتکهکارتمسیریابیکابزارنمرهدهینیستبلکهمجموعهايازسئواالتاستکهباید

درهنگامخودارزیابیبرايآنهاپاسخصحیحپیداشود.

هگرچهکارتمسیریابازاینابزاردرسطححوزهومعیارهايمرتبطباآناستفادهمیشود.دوبارهتاکیدمیگرددک

عمدتامنعکسکنندهمنطقرادارمیباشد،ولینمیتوانازآنبهعنوانیکنسخهقطعیاستفادهنمودوتنهامی

توانبهعنوانپیشنهاديکهنشاندهندهمراحلدستیابیبهبرتريسازمانیاست،آنرامورداستفادهقرارداد.

پسازانتخابحوزهیامعیار،سئواالتمرتبطبابخشنتایجیاتوانمندسازهاراکهدربراياستفادهازاینابزارباید

ادامهآوردهشدهبهکارگرفت.

 تعیننیازمنديهاينتایج

برنامهریزيوتوسعه

 رویکردها

 ارزیابیوبازنگري

 رویکردهاياستقراریافته

 استقراررویکردها
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فعالیتهايبهبودنیزدرناحیهايکهشکافیشناساییمیشودمتمرکزمیگردند.برايمثالیکسازمانممکن

رايگروهخاصیازذینفعانشود.درادامهفهرستبعضیازاستازطریقارزیابینتایجمتوجهعدموجوداهدافب

سئواالتمهممرتبطباحوزههاينتایجوتوانمندسازهاارائهشدهاست.

 سواالت مرتبط با حوزه نتایج

آیانتایج

 همهذینفعانمرتبطراپوششمیدهد؟ 1.

استفادهازشاخصهاياستنباطیونشاندهندهتمامیرویکردهايمرتبطواستقرارآنهابا.2

 عملکردياندازهگیريمیباشد؟

 .دارايروندمثبتوعملکردمثبتپایدارمیباشد؟اگربلهبرايچهمدت؟3

هدفدارند؟اگربلهآیابهآنهادستیافتهاند؟.4

 حاويمقایسهبادیگرانهستند؟برايمثالرقبامتوسطصنعتبابهترینها..5

 هخوبیبادیگرانرقابتمیکنند؟ب.6

نشاندهندهعلتومعلولدرارتباطبارویکردهاهستند؟.7

.آیاتصویريکلنگررانشانمیدهد؟9مجموعهايازعواملمتوازنحالوآیندهرااندازهگیريمیکند؟8

سواالت مرتبط با حوزه توانمندسازها

 آیا رویکردها

پایهمنطقیدارد؟.1

برنیازذینفعانتمرکزدارد؟.2

 ازخطمشیوراهبردپشتیبانیمیکند؟.3

 يمرتبطسازگاريدارد؟باسایررویکردها.4

 پایداراست؟وخالقانهاست؟.5

 قابلانعطافاست؟.7

قابلاندازهگیرياست؟.8
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آیااستقراررویکرد

 .درتمامیگسترهمستعدسازمانبهکارگرفتهشدهاست؟1

 3.باتمامیتوان/قابلیتآنبهکارگرفتهشدهاست؟2

 دستیافتهاست؟.بهتمامیمنافعبرنامهریزيشده

 نظامیافته)سیستماتیک(است؟.4

 درکوموردپذیرشتمامیذینفعانقرارگرفتهاست؟.5

قابلاندازهگیرياست؟.6

 رویکرد و چگونگی استقرارآن:

براياثربخشیبهطورمنظماندازهگیريمیشود؟.1  

.ایجادکنندهفرصتهايیادگیريمیباشد؟2  

 3.بادیگرانالگوبرداريمقایسهاي1میشود،برايمثال،رقبامتوسطصنعتوبهترینها.

براساسخروجیهايیادگیريواندازهگیريعملکرد،بهبودمییابد؟.4  

 رادار: دهی نمره ماتریس -ب

اینضمنگیرد،میقراراستفادهمورداروپاکیفیتجایزهدردهینمرهايبرکهاستروشیرادار،دهینمرهماتریس

نیزکننداستفادهمقاصدسایروکاويبهینهبرايدهینمرهروشازخواهندمیکههاییسازمانبرايتواندمیکه

گانه9هايحوزهوزنازراداردهینمرهماتریسازاستفادهباسازمانیکنمرهتعیینبراي.گیردقرارکاربردمورد

.شودمیاستفادهسازماننمرهمحاسبهبرايشدهارائهادامهدرکه











 

 
1.Benchmarking 
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 گانه مدل 9وزن هاي حوزه هاي  :3-2شکل 



باتوجهبهمطالبیکهگفتهشدمیتوانچنینجمعبندينمودکهاولینقدمبرايتعییننمرهشرکتاستفادهاز

ماتریسنمرهدهیراداربرايتخصیصدرصدنمرهاختصاصیبههرمعیاراست.ایننمرهدهیبادرنظرگرفتنعناصر

بنديدرصدنمراتدادهشدهبههرمعیاربرايدستیابیبهاصلیراداربهدستمیآید.کارنامهنمراتنیزبرايجمع

(.12-16،1382مورداستفادهقرارمیگیرد)نجمیوحسینی،1000نمرهکلاز



 انواع عارضه یابی 2-2-10

 1خود عارضه یابی 1-10-2-2

آنهامطالعاتانجامدهند،خودوقتیاعضايیکسازمانبدونکمکفردبیرونیقادرباشندمطالعاتعارضهیابیرا

نوععارضهیابیخودراطرحریزيکنند،دادههاراجمعآوريکنند،تجزیهوتحلیلوتعبیروتفسیرکنند،بهاین

عارضهیابیمیگویند.

 
1. Self - diagnosis 

ی
 رهبر

٪
10

 

  

 

 

 

 

 

 

 نتایج توانمندسازها

 فرایندها

٪
14

 

ی 
ج عملکردها

نتای

ی
 کلید

٪
15

 

 

 یادگیريونوآوري

EFQM 
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 1عارضه یابی مشاور محور 2-10-2-2

عهدهاجرايمطالعهعارضهیابیبربهنوعیازعارضهیابیگفتهمیشودکهبیشترمسئولیتهايطرحریزيو

مشاوراستوکارکنانوکارمندانمشارکتویانظارتبسیارمحدوديدارند.

 2عارضه یابی شرکت محور 3-10-2-2

نوعیازمطالعاتعارضهیابیاستکهکارکنانواعضاءسازمانمشارکتبسیارزیاديدرمراحلمختلفتحقیقدارند

لیتهابهآنهاسپردهمیشود.ودرواقعاکثرمسئو

 3QCعارضه یابی 4-10-2-2

درواقعهدفایننوععارضهیابیتسریعدرپیشبردکنترلکیفیت/مدیریتکیفیتاثربخشاست.عارضهیابی

QCینوراهکارهايحاصل،هردوبارویکردواقعگرایانهتهیهمیشوند.یکیدیگرازمزایايایننوععارضهیابیا

عبارتندازQCاستکهدرهرزمانمیتوانآنرااجراکرد.بعضیویژگیهايعارضهیابی

 مشارکتمدیریتارشد.1

ارتباطباخطمشیهاوسیاستهايسازمان.2

تأکیدبرفرآیندها..3

وتحلیلتجزیه.4

PDCAاستفادهازچرخه5.

هاهاوپیشگیريجویی.چاره6

 جویی ها و پیشگیری ها چاره .6

 (Harrison,1990,9-10)سازي.مستند7

 انواع رویکردهاي عارضه یابی سازمانی  2-2-11

درسازمانمشکلیکبنگاه4وقتیکهیکمشاوربهعنوانمتخصصمیخواهدبادرنظرگرفتنواقعیتهايموجود

ایکیازرویکردهايزیرعملکند:اقتصاديراشناسایینمودهوراهکارمناسببرايحلآنارائهدهدمیتواندب

 
1. Consultant - centered 
2. Client - centered 
3. QC – diagnosis 

 
4.FACTS 
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راحلکندومشاوربهدلیلتخصصخاصدرموضوعمشکلمیخواهدباتکیهبرتمامیداشتههايخودمشکل.1

بررسیاستوکمتربهمدیربنگاهمورد«اینصورتکانونتوجهمشاورمشکلبرايمدیربنگاهنسخهبنویسد.در

1توجهدارد

توجهخودرابهمشاوربهدلیلنیازبههمکاريوتخصصواطالعاتمدیرانبنگاهبرايشناساییمشکلکانون.2

.2انجاممیشودتوجهمدیرانبنگاهوسازمانمعطوفمیکندوشناساییوحلمشکلدراثراین

رویکردغالبمشاورکدامیکازدوحالتباالباشد،یعنیمشکلرادرکانونتوجهخودقراردهدویابستهبهاینکه

بنگاهوسازمانرادرفرآیندعملمشاورممکناستعمدتابررويمشکلتمرکزکندویامدیرانکارفرمارا،)در

زیراجراشودحعارضهیابیممکناستبهیکیازروشهايعارضهیابیدخالتدهد(طر

3گفتاري.1

4.اندرزي2

5.بازیچهقراردادن3

6مشاوره.4















 
1.Problem Oriented 
2. Client Oriented 
3. Telling 
4. Advising 
5. Manipulating 
6. Counsellin 
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بستهبهنشاندهندهاینموضوعمیباشدکهرویکردانتخابیدرفرآیندمشاورهبهمنظورعارضهیابی،5-2شکل

تغییرمیباشد.اوردراینفرآیندودیدگاهمشاور،درچهارحوزهقابلمیزاندرگیرکردنمدیرانبنگاهتوسطمش

(1384نصیري،)









 



 

 

 

 

 

 

رویکردهاي مشاوره در عارضه یابی: انواع 4-2شکل   

 

 ویژگی مدل ها و تئوري هاي مورد استفاده در عارضه یابی سازمانی 2-2-11-1

همانطورکهذکرگردیدفرآیندعارضهیابیسازمانی،شاملشناساییمدلیبرايدرکسازمانمیباشد.اینمدل

،13)قاسمزاده،تعداديازاینویژگیهااشارهشدهاست:بایددارايویژگیهاوخصوصیاتیباشدکهدرزیربه

1386)

بوروکراتیکبهدلیلاینکهعارضهیابیموفقنیازمنددرکمعماريسازمان،طرحسازمان)رسمیوغیررسمی،.1

برآوردهکند.خواستهايرادرمقابلارگانیک،محیطثابتیامتغیر،...(میباشد؛بنابراینمدلبایدبتواندچنین

دلیلاینکهمدلهابهمنظورمطالعهمعماريوارزیابیتناسبیکسازمانموردارزیابیقرارمیگیرند،شناساییبه.2

اهمیتمیباشد.مدلیکهباتصویراعضاء،ازسازمانایدهآلخود،تناسبداشتهباشدداراي

اوچگونگیتغییرآنهاداشتهباشند..مدلهابایددارايچشماندازروشنیازسازمانه3

 درگیرکردنکارفرما:زیاد

 کانونتوجه:مدیرانبنگاه

 
 درگیرکردنکارفرما:کم

ADV 

ل
شک

:م
جه
تو
ن
انو
 ک

TEL 

COUN 

MAN 
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مدلهابایدچارچوبیبرايبرنامهریزيواجرايتغییراتسازمانیرافراهمکنند..4

تغییراتآنهابادرنظرگرفتنمفهومطرح،محیطثابتیامتغیر،...بایدتصویرروشنیازسازمانهاوچگونگی.5

ایجادکنند.

سازمانی شامل یافتن مدل مناسبی می باشد که ارتباطات بین ویژگی های مختلففرآیند عارضه یابی 

سازمان،گروهسازمانراتوصیفکند.مدلهابهعاملینعارضهیابیسازمانیمیگویندکهدرعارضهیابیبخشهاي

متداولارائهمیکنند.بهعبارتدیگرمدلها،نقشهايبرايکشفعملکرد؛هاومشاغلبهدنبالچهچیزيبگردند

 مشارکت اعضاء سازمان در عارضه یابی 2-2-11-2

درنحوهياجرايمطالعات،عارضهیابیغالباسازمان،محوراست.دراینحالتنقشاصلیبرعهدهسازمانیاستکه

سناینروشاینمیخواهدعارضهیابیرااجراکندوتاجاییکهممکناستازمشارکتافراداستفادهمیشود.ح

استکهاعضاءدرهمانحالکهدرجمعآوريوتجزیهوتحلیلدادههايعارضهیابیمشارکتمیکنندخیلیبهتر

.سازمانیرابیانکنندوراحتترمیتوانندتجربیاتوشهوددرونیخودنسبتبهزندگی

 مراحل عارضه یابی 2-2-12

اریمتامراحلعارضهیابیرابهصورتکلیباهممرورکنیم.البتهاینمراحلبرايکاربرديترشدناینمقالهقصدد

برايهرسازمانیبستهبهنوعکارکردآنمیتواندتفاوتهایینیزداشتهباشد.بااینحالبهصورتکلیبرايیک

 :عارضهیابیاصولیبایدازطریقزیرعملنمود

 یابیتشریح مسئله عارضه  2-2-12-1

درقدماولکاربربایددالیلاستفادهازاینتکنیکرابرايسازمانخودتشریحنماید.آیابرايپیشگیريازآسیب

هاياحتمالیازاینتکنیکاستفادهمیکنید؟هدفشماازاجرايعارضهیابیدرسازمانتانچیست؟اینهاوموارد

 .بهعارضهیابیباشندبسیارزیاددیگريمیتوانندازدالیلاقدام

 انتخاب مدل عارضه یابی 2-2-12-2

مدلهايبسیارزیاديبرايعارضهیابیسازمانهاتعریفشدهاستکهاستفادهازهرکدامازآنهابستهبهشرایط

وویسبوردوتکنیکیموسومبهنوسازي EFQM،BSC،MBNQA،INQAموجودسازمانخواهدداشت.دمینگ،

کهمدلبهینهمالکومبالدریجمیباشدازجملهمهمترینتکنیکهاياجرايعارضهیابیهستندکهمیتوانیداز

آنهااستفادهنماییدوباتوجهبهشرحمسالهنظریکمشاورخبرهمیتوانیدمدلمناسبیجهتعارضهیابیانتخاب

 .کنید

https://fbpgroup.org/efqm-2020/
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 شناخت دالیل ایجاد عارضه 2-2-12-3

درقدمدومیکسازمانباید،دالیلبروزچنینآسیبهاییرادروجودخودبررسینماید.اینقدمبسیارمهمبودهو

 .شخصحتماًبایددرتعیینایندالیلتجربهوتخصصکافیراداشتهباشند

 تجزیه و تحلیل راه کارهاي حل مسئله 2-2-12-4

منوبتبهبررسیروشهايموجودبرايحلعارضهمیرسد.مسلماًهرنقطهضعفیبرايبرطرفشدندرقدمسو

راهکارهايمختلفیدارامیباشد.مسئولینهرسازمانبایستیعواقبونتایجحاصلازهمهاینراهکارهاراتجزیهو

.تحلیلنمودهوبررسیکنندتابهترینروشانتخابگردد

 

 اقدام  2-2-12-5

درنهایتپسازآخرینمرحلهعارضهیابیبایدتغییراتحاصلاندازهگیريشدهواثربخشبودنعارضهیابیبررسی

شدهتادرصورتلزوماصالحیاتیبرايآندرنظرگرفتهشود.جديگرفتناینمراحلوتالشبرايازبینبردن

.تیبایدازآنپیروينمایندعارضهمهمتریناصلیاستکههرسازمانویاشرک

 موقعیت جغرافیایی اردبیلبخش سوم:  2-3

درصدمساحتکلکشوررابه 09/1کیلومترمربعبهلحاظوسعتحدود17951.4استاناردبیلباوسعتیمعادل

2218دهستانو63بخش،21شهر،19شهرستان،9خوداختصاصدادهاست.ایناستانبهمرکزیتشهراردبیل

تا48.55عرضشمالیو39.42تا37.45آباديدارد.استاناردبیلدرشمالغربیایرانبینمختصاتجغرافیایی

 .یچقرارگرفتهاستالنهارگرینوطولشرقیازنصف47.3

 آب و هوای اردبیل ✓

ماهسالبسیارسرداست.8ویاحتیشدهاست5استاناردبیلبهعنوانیکیازمناطقسردسیرایرانمعموالدر

بارندگیدرایناستاننیزدرتمامفصولوجوددارداما،شدتاینبارشهادرفصلبهاروپاییزبیشتراست.بیشتر
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صورتچشمهآثارفرعیآتشفشانسبالنبه .هزارمترازسطحدریاارتفاعدارند3هزارتا2ناستانبینهايایزمین

 .هايمعدنیآبگرمسرعینوسردابهظاهرشدهاست

هاییبادرجهيدمايمعتدلاست.متوسطدرجهيحرارتدرهايبسیارسردوتابستانایناستاندارايزمستان

هايسبالن،تالشوبزغوش،تأثیربخارهايدریايگراداست.وجودکوهستاندرجهيسانتی7درحدودایناستان

هايشمالوشرقآندرمیزانبارندگیونوساندمايشهرستاناردبیلخزروبادهايسردشمالیووجودجنگل

 .بسیارمؤثراست

بیاستانبیشترازمناطقشمالیاستودرنقاطمرتفعوبرفتعدادروزهايیخبندانساالنهدرنواحیمرکزيوجنو

9٫333رسد.متوسطمجموعبارندگیساالنهماهدرسالهممی8تا6گیراستان،تعدادروزهايیخبندانبهحدود

 گراددرنوساناستدرجهسانتی2٫15تا9٫7متراست،میانگینساالنهيدمايهوادربینمیلی

 مردم اردبیل ✓

ازایناستانبهعملآمد،استاناردبیلدارايجمعیتیبالغ1390ازلحاظسرشماريسرانهيجمعیتیکهدرسال

نفربودهاستوبههمینخاطرازلحاظتراکمجمعیتبهعنوانهفدهمینشهرپرجمعیتایرانبهشمار485153بر

کنند.البتهدرروستايخلخالمردمهنوزهمبهزبانآذريکهزبانمیرود.اردبیلیهابهزبانترکیصحبتمی

 .اولیهياردبیلیهابوده،صحبتمیکنند

شودوجواناناینبههرحالدرایناستانمکاتباتمردموبرنامهيتحصیالتدرمدارسبهزبانفارسىانجاممی

هايعمدهياقتصادياستاناردبیل،آمارشاغالندربخشازلحاظاقتصادي .استانبافارسىآشنایىکاملدارند

درصد37٫2درصددربخشصنعتو22٫8درصددربخشکشاورزي،40دهدکهازکلشاغالناستاننشانمی

 .دربخشخدماتسرگرمکارهستند

 ي اردبیلاقتصادظرفیت هاي  2-3-1

شهر،ایناستانرادرزمینهومشگین مغانوسیعاردبیل،هايهايدامنهسبالنودشتهايطبیعیییالقظرفیت

هايروغنیزمینی،پیاز،بذرچغندرقند،حبوبات،دانهسیبودامپروريمستعدساختهاست.گندم،جو، کشاورزي

جاتمانندسیب،گالبی،آلبالو،زردآلووهلوازمحصوالتکشاورزيایناستاناست.تولیدپروتئین،ذرت،انواعمیوه

آنجزوپرورشماهی،زنبورداريوتولیدعسلازتولیداتدامیاستکهعالوهبرمصرفدرداخلکشور،بخشیاز

 .شوداقالمصادراتیکشورنیزمحسوبمی

کارخانه8همچنیناستاناردبیلداراي ذوبآهنوکشتوصنعتشهرکصنعتی، سیمان، هايبزرگنساجی،

  .است

قرارتبلیغیوسفارشیبرخوردهايوریزانبرنامهذوقیکماي،کلیشهنگاهسایهزیراردبیلصنعتیپویاییهاستدهه

 استشدهدادهوعدهگذشتهسالیکدرآنتغییرهايتکانهکهروندي.ستاگرفته

https://www.kojaro.com/attraction/7363-دشت-مغان/
https://www.kojaro.com/tag/کشاورزی/
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هايمتعدد،مظلومیتصنعتیاردبیلهموارهموجبشدهایناستانقادربهعرضاندامدراینباوجوداحصاقابلیت

بودهومدتیبعدبادحوزهنباشد.چهبسیارشعارهايتبلیغاتیواحدهايبزرگصنعتیکهدراردبیلبرسرزبانها

 هايآنفروکشکردهاست.وعده

اندووعدهاشتغالاندورفتهگذارانآمدهازپتروشیمیتاماشینسازي،اززبالهسوزتاصنایعتبدیلیبسیاريازسرمایه

اند.کهزخمچرکیناردبیلاستراسرداده

هزارازبیششدهموجبکالن،مدیریتودلسوزيانفقدها،استانازبسیاريدرصنایعمحورتوسعهرشدبرخالف

 .کنندزورآزماییخودبقايحفظبراياردبیل،درمعدنیواحد215وصنعتیواحد

سالتالشکردندودرنهایتدرسال20مردماردبیلبرايتبدیلشدناینخطهبهاستانبهروایتتاریخبیشاز

مستقلیمعرفیشد.یکیازاهدافاستانشدنتوسعهدرتمامیابعادازجملهصنعتیاردبیلبهعنواناستان1372

 بود.

هايمتعددبهویژهبرخورداريازمعادنمواداولیه،اراضیگستردهواقلیممتنوعدرگسترهطولیآنموجبقابلیت

هاينهفتهایناستاندانستهشود.شدهبودکهصنعتبهعنوانیکیازقابلیت

 های صنعتی راه حل رفع خالء توجه به آمایشرحط

هاياخیرقادربهارتباطگیريباهايصنعتینیزدرطولدههباوجودتسهیالتارائهشدهازسويدولتبرخیطرح

اقلیموشرایطاستانوبازارنبودهوازحیاتبازماندهاست.

 هاي استان اردبیل براي توسعه قابلیت 2-3-2

ايبرايکشوردرخصوصاعمالرسددراینمقطعفرصتارزندهتوجهبهرویکرداعتدالیدولتیازدهمبهنظرمیبا

عنوانسازوکاريبرايتوسعهملی«فراهمشدهاست.دولتبایدتوسعهملیراهمدرسطحکالن»عدالتجغرافیاییبه

سعهملی،بازنگريدولتدرنقشخوداست،اکنوندولتوهمدرسطحجغرافیاییتعریفکندوازجملهالزاماتتو

کلفرآیندتوسعهراتقریبابهتنهاییبهدوشکشیدهدرنتیجهبیشازاندازهبزرگوفربهشدهوصدالبتهزیربار

یکیازاهدافمهمتوسعهمنطقه زدایییاواگذاريقدرتواي،تمرکزسنگیناینمسوولیتشانهخمکردهاست.

 .ریزيومدیریتازدولتمرکزيبهکارگزارانومقاماتمحلیاستختیاربرنامها

هايقابلتوجهیاستکهاستفادهبهینههايعمدهاقتصاديواجتماعیداراياستعدادوقابلیتاستاناردبیلدربخش

اساسمطالعاتانجامشدهبراینهاموتورتوسعهاستانراروشنخواهدکرد.بسیاريازپژوهشگرانبرازاینپتانسیل

هاوبخشکشاورزيسببشدهاستتاظرفیت.تواندمحورتوسعهاستانقرارگیردباورندکهبخشکشاورزيمی

صورتخامصادرمتاسفانهبیشازهشتاددرصدازمحصوالتکشاورزياستانبه .هايموجودبهفعلیتنرسدتوانمندي

شود.بهجايتمرکزاعطايتسهیالتحمایتیبهيصادراتیبهمقصدصادراتمنتقلمیشودوارزشافزودهکاالمی

درصدازکلمنابعتسهیالتیاستانبهبخشساختمانروانهشده50بخشکشاورزي،طیسنواتگذشتهبیشاز
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هفدهم،دربرنامهسوماست.دربخشصنعتاستاناردبیلدرطولبرنامهاولتوسعهرتبهسیام،دربرنامهدومرتبه

تولیديموجبکاهش-گذاريصنعتیرتبهبیستوششمودربرنامهچهارمرتبهنوزدهمبودهاست.کاهشسرمایه

گذاريرابهدنبالداشتهواینسیکلمعیوبادامهدارد.ایناستانفقطیکبهرهوريوافتتولیدکاهشسرمایه

بدرصدازسرمایه هخوداختصاصدادهاستونرختولیدناخالصداخلیدراستانهموارهازگذاريکلکشوررا

درصد20درصدبه50تاکنوناز86سهمصادراتحوزهصنعتهمازسال .میانگینکشوريپایینتربودهاست

درصداز29ترینمحصوالتصادراتاستاندربخشصنعتیمحصوالتپالستیکیاستکهکاهشیافتهاست.عمده

درصدازسهمصادراترتبهدوم3سهمصادراتاستانرابهخوداختصاصدادهاستومصالحساختمانیباکسب

صنایعدستیمانندفرشاردبیلمتاسفانهبرنامههاينهفتهدربخشبهرغمپتانسیل .دربخشصنعتیرادارااست

اردبیلبه بازرگانی، بخشتجارتو در است. توسعهآنتدویننشده ازجامعیبرايرشدو و قفقاز عنواندروازه

هايجادهابریشمباصدهاکیلومترمرزمشترکونزدیکیباچندینکشورخارجیمانندروسیه،ترکیهوبازارمسیر

هايآسیاییمیانهجایگاهواقعیخودراپیدانکردهوتوسعهبخشتجاريوبازرگانیباموقعیتممتازآنربکرکشو

 .هیچتناسبیندارد

  :برايتوسعهمتوازناستانچندنکتهبایدمالحظهشود

فکروطراحیحرکتازوضعموجودبهوضعمطلوبنیازمندپیوندنخبگانابزاريوفکرياستانوحاکمیت -1

  .عقالنیتدرارکاننهاددولتاست

  .اينبایدمغفولشودپیوندبرنامهتوسعهملیبابرنامهتوسعهمنطقه -2

  .عنوانیکمطالبهعمومیدرمنطقهوسطحملیایجادشودانگیزهوخواستتوسعهبه -3

  .ادقتوجدیتپیگیريشودمنظورتوزیععادالنهامکاناتبايوآمایشسرزمینبهمطالعاتمنطقه -4

افراديکههمبهلحاظفکريوهمدرعمل .پیشبردپروژهتوسعهدرهراستاننیازمندافراديتوسعهیافتهاست -5

  .شخصیتتوسعهیافتهداشتهباشند

توسعهفرآیندي -6 استتوسعهبایدمبتنیبراصولعلمیحاکمبرآنومبتنیبراقتضائاتبومیصورتپذیرد.

 .تدریجیکهبایدازبطنجامعهآغازودرجامعهتداومداشتهباشد

سیمايکلیاستانبخشصنعت،وتجارتاردبیل

20زاییبیشازهزاررمیلیاردریالواشتغال11گذاريبالغبرواحدصنعتیباسرمایه1000دراستاناردبیلبیشاز

گذاريطرحصنعتیباسرمایه1000برداريرسیده،همچنینبیشازبهبهرره1393معدنتاپایانسال194هزارنفرو

باشد.هزارمیلیاردریالدرحالاجرامی180
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استاناردبیلروندتوسعهصنعتیراپسازاستانشدنشروعنمودهکهدرحالحاضرنیزباتوجهبهزیرساختهاي

تانسیلها،مزیتهاومشوقهايموجودباشتابزیاديدرحالایجادشده،همجواريبابازارکشورهايخارجی،پ

باشد.صنعتیشدنمی

گذارينفرسرمایه102میلییاردریالبااشتغالزاییبراي6/9دربخشمعدناستانبهمیزان1393همچنیندرسال

تواندخیلیبیشترگردد.صورتگرفتهکهاینمیزانباتوجهبهپتانسیلهايباالياستاندراینحوزهمی

 تجارت

نگاهویژهبهحوزهتجارتبهعنوانیکیازمهمترینبسترهايایجادثروتوتوسعهاقتصاديدرکشور،اجتنابناپذیر

باشد.بهیقینایینامرزمینهشکوفاییدربخشهايصنعت،کشاورزيوگردشکريرانیزبههمراهخواهدداشتمی

بهارمغانودرنهایتافزایشد رآمدسرانهکشورورفعمشکلبیکاريوازطرفدیگرعزتوسربلنديجامعهرا

اصلیتوسعهکشورنیزمتکیببهخواهدآوردتوسعهصادراتازمهمترینمباحثدرحوزهتجارتمیباشدکهمحور

صادراتاستاناردبیلدربهویژهافزایشصادراتتولیديوخدماتمیباشدشایانذکراستمیزانشدصادراتر

میلیوندالربودهاستودرمقابلمیزانواردات66هزارتنو101بهلحاظوزنیوارزشیبهترتیب1393سال

میلیوندالربودهاست.71هزارتنو39استاندرهمینسالبهلحاظوزنیوارزشیبهترتیب

 اتی استانصادراتی و واررد مهمشرکاي تجاري و اقالم  2-3-3

 اقالم مهم صادراتی : ✓

،MDFمصنوعاتپالستیکی،بیسکویتونانوشیرینی،سیبزمینی،نوشیدنیها،روکشمالمینهجهتپرسروي

مصالحساختمانی،تایرربادي

کائوچو کامیونهايکشنده، کاغذآالتف،مواداولیهبرايتولیدپالستیک،ماشیناقالممهموارداتی: کارخانجات،

دکورخام

 شرکای عمده صادراتی و وارداتی: ✓

صادراتی:آذربایجان،عراق،گرجستان،افغانستان،پاکستان،یمن،مالزيامارات،ترکمنستانوارمنستان

امارات،چین،مالزي،ارمنستان،آلمان،ایتالیاوارداتی:ترکیه،آذربایجان،

 در حوزه صنعت ذاري استانگمزیت هاي سرمایه  2-3-4

وجودمجموعههايبزرگصنعتیوکشاورزيازقبیلکشتوصنعتهايمغانوپارسدرشمالاستانوهمچنین

گري،نساجی،قند،آردکارخانجاتمهمصنعتیسیماناردبیل،الستیکونئوپان،فرآوردههايلبنی،صنایعریخته

گذاريباالکهمیتوانددرتوسعهوایجادصنایعکوچکجنبیپاییندستیسازي،ماشینسازيو...باقابلیتسرمایه

نقشمهمیایفامیکند
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برخورداریازتنوعمحیطیواقلیمی،بارندگیمناسبساالنه،منایعآبوخاکمناسب،اراضیجلگهایودشتهاي-

مرتفع

تولیدکاالوخدماتوزمینهآموزشوتوانمندسازيبرخورداريازنیرويانسانیجوان،فعالمستعدوخالقدرامر-

آنها

بررخورداريازفرصتمناسبترانزیتیوتجاريبهلحاظهمجوارییباکشورجمهوريآذربایجاندرشمالوامکان-

تبادلانرژيبرقباکشورهايمنطقه

انجام شده پیرامون سوابق مربوط به طرح در داخل و خارج کشور)بیان مختصر سابقه تحقیقات  2-4

 موضوع(

یابیصنایعکوچکودرراستايعارضه( 1398در پژوهشی که محمد باغبانی و آرش صالحی در سال) •

مکنزيدرصنایعشهرستانسقزانجامدادهاستطبقمطالعاتصورتگرفتهوضعیتs7متوسطبامدل

هارتبیشترینمیانگینرتبهبنديوصنایعشهرستانسقزنامطلوبارزیابیشدهاستلذادراینتحقیقم

 ساختارکمتريرتبهبنديرابهخوداختصاصدادهاست.

هايقطعهسازیابیعملکردشرکتدرتحقیقیکهدربارهعارضه(1395اسما سلطانی نژاد و همکارانش ) •

گذاريایندبایدسرمایهاندکهبرايموفقیتآمیزبودنفراندبهایننتیجهرسیدهکوچکومتوسطانجامداده

هايهمتراز،مدیریتوتوسعهمنابعانسانی،گذراندندربخشتحقیقوتوسعه،افزایشهمکاريباسازمان

 هايمدیریتیتوسطمدیرانارشدو....مدنظرقراربگیرد.دوره

غییراتدرتحقیقیکهانجامدادنبهایننتیجهرسیدنکهت(2013مک فیلن و همکارانش در سال) •

 سازمانیمعموالًشاملفرایندپژوهشیدرچندمرحلهاستکهعارضهیابییکیازمهمترینآنهااست.

اندبهایننتیجهرسیدهاندبراياینکهشناختنسبتبهدرپژوهشیکهانجامداده(2007فرنچ و سسیل) •

 استفادهکنند.یابیسازمانیجامعیتپیداکندبایدازچندینمدلعارضهیکعارضه

گذاريدراستانفارس«پرداختنددرپژوهشیبه»شناساییموانعجذبسرمایه(1398هادیان و نظری ) •

ها«،»بیثباتیدرقیمتمواداولیه«،»عدمامنیتدهد»مشکلدریافتتسهیالتازبانکونتایجنشانمی

تغیرضروريوطوالنیبودنزماناخذمجوزگذاري«،»عدمثباتنرخارز«و»بروکراسیوتشریفاسرمایه

 رود.گذاريدراستانفارسبهشمارمیها«بهترتیبازمهمترینموانعجذبسرمایهواستعالم

مؤثرعواملوبررسیراتوسعهحالدرکشور45ساالنههايداده(2012) اومدرکردموگکول و موریسی •

شاخصباکشورهاییدربیشترگذاريسرمایهکهگرفتندنتیجهآنها.کردندشناساییراگذاريسرمایهدر

 .هستندگذاريسرمایهموانعمهمترینسیاسیثباتیبیوفسادواستخوبحاکمیتهاي
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برايگذاريبرچسبهايطرحوگذاريسرمایهدرپژوهشیبهبررسی»موانع(2020) 1قودچی و زورگل •

توجهیقابلتعدادکهاستآنازحاکیاجتماعی«پرداختندونتایجپذیريمسئولیتباهايگذاريسرمایه

برايکه،کنندتصوراجتماعیپذیريمسئولیتباروشیبهراگذاريسرمایهتوانندمیدهندگانپاسخاز

،حالاینبا.باشدکنندهامیدواردارندراپایدارتوسعهوتوسعهقصدکهکارانیاندردستوسیاستگذاران

ازتوجهیقابلبخشواستآیندهبالقوهگذارانسرمایهبرايجديمانعیکاطالعاتبااليهايهزینه

.هستنداعتمادبیاجتماعیمسئولیتباگذاريسرمایهمحصوالتدهندگانارائهبهنسبتدهندگانپاسخ

تحققواسطهعنوانبهراخودنقش،کنندکمکمشکلاینحلبهتوانندمیکه،هابانکرسدمینظربه

گواهینامهویژهبه.کنندعملهابانکمکملعنوانبهاستممکنهابرچسبکهدانیممیاما.بخشندنمی

حداقلودادهکاهشرااطالعاتهايهزینهتوانندمی،کنندمیتأییدراپایداريمعیارهايکهپایداريهاي

حالنتایجاینبا.کنندغلبهجدیدگذارانسرمایهبرايویژهبه،گذارسرمایههايگروهازموانعبرخیبر

بهاعتمادواساسیدانشازخاصیدرجهبهنیاز،هابرچسبکارآمدازقبلکهاستآنازحاکیهمچنین

 .استضرورياجتماعیمسئولیتباگذاريسرمایهمحصوالتدهندگانارائه

 فرصت های ( PFSپیش امکان سنجی )( 1394ابراهیم پور حبیب، منیری سید مهدی، فرهنگ ) •

هدفازانجاماینطرحشناسایی، سرمایه گذاری الویت دار در استان اردبیل به تفکیک شهرستان ها

درظرفیتهايسرمایهگذارياستانوارائهطرحهايپیشامکانسنجیبهسرمایهگذاراناستاناردبیل

بخشهايصنعت،کشاورزيوگردشگريبودکهطرحپیشامکانسنجیبهتفکیکشهرستانهاازلحاظ

 اقتصادي،فنیومالیبررسیوتوجیهآنهادرقالبیککتابچهمدونارائهگردید.

( بررسی فرصت های سرمایه گذاری استان اردبیل، استانداری اردبیل، 1387بهشتی، محمد باقر ) •

پژوهش،تعیینفرصتهايسرمایهگذاريهدفازانجاماینپشتیبانی و توسعه منابع انسانی. معاونت 

پسازبررسیساختاراقتصادياستانازروشمزیتمطلقونسبیبرايتعییناولویتدراستاناردبیلبود

ازروشضریبهايسرمایهگذاريدربخشهاياصلیاقتصادياستاناستفادهگردید.درضمناینبررسی

پسازانجاممراحلفوقورتبهبندي مکانیبرايشناساییفعالیتهايپایهاياستاناستفادهگردید.

ضمنتعیینفرصتهايسرمایهگذاريدرهربخشبهشناسایینقاطقوتوفعالیتهاياقتصادياستان،

فیتپژوهش،توانمنديمدیریتوبخشپرداختهشد.ضمناُتالشگردیدجهتارتقايکیشتنگناهايهر

سرمایهاجتماعیمدیرانکارگاههايصنعتیاستانموردمطالعهقرارگیردودرنهایتراهکارهاياجراییبا

توجهبهسندملیتوسعهاستاناردبیل،طرحمطالعاتجامعهتوسعهاستاناردبیل،طرحبلندمدتتوسعه

هايمرتبطجهتاستفادهدرفرصتهايسرمایهگذاريارائهوسایرپژوهش1400استاناردبیلدرافق

 گردید.

 
1 Gutsche, & Zwergel 
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(، بررسی موانع و محدودیت های سرمایه گذاری در استان آذربایجان 1382بهشتی، محمدباقر) •

هدفشناساییموانعسرمایهشرقی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی آذربایجانشرقی. با اینمطالعه

ربایجانشرقیوکمکبهسیاستگذاريمؤثردرراستايافزایشسرمایهگذاريدرسطحملیواستانآذ

گذاريانجامگرفتهاست،اینپژوهشازنظرهدفکاربرديوازلحاظتجزیهوتحلیلآمارواطالعاتمطالعه

ايتوصیفیمیباشد.برايجمعآوريآمارواطالعاتازروشهاياسناديوپیمایشیاستفادهشدهاست.

معهآماريموردمطالعه،سرمایهگذارانوصاحبنظراندرموردسرمایهگذارياستانبودهکهاطالعاتجا

موردنیازنیزازطریقدوپرسشنامهجداگانهبرايهرکدامازدوگروهجامعهآماريجمعآوريشدهاست.براي

نرمافزارهايآماريواقتصادتجزیهوتحلیلدادههايپژوهشازروشهايآمارتوصیفیواستنباطیو

 استفادهشدهاست.EVIEWSوEXCEL، SPSSسنجی

( پیش امکان سنجی فنی، 1392مدیریت برنامه ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد تجاری ارس ) •

صنعتی -فرصت های سرمایه گذاری الویت دار سازمان منطقه آزاد تجاری PFSاقتصادی و مالی 

دراینطرحپیشامکانسنجیفرصتهايارس، ناشر روابط عمومی و بین الملل منطقه تجاری ارس.

سرمایهگذاريوالویتبنديشدهمنطقهتجاريارسپسازجمعآوريدادهاوتحلیلآنهابوسیلهنرم

طرح84فرصتهايسرمایهگذاريبیشازPFSدادهايپیشامکانسنجیصورتگرفت،افزارهايتحلیل

درمنطقهتجاريارسدرقالبکتابچهبهشکلیکمجموعهخالصهشدهوجامعتدوینگردیدودراختیار

شامکانسرمایهگذارانداخلیوخارجیقرارگرفتتاراهبرايسرمایهگذاريآنهاهموارگردد.اینطرحپی

طرح3طرحازصنایعکشاورزي،4(فرصتهايسرمایهگذاريالویتدارمنطقهآزادتجاري،PFSسنجی)

طرحاز4طرحازصنایعفلزي،8طرحازصنایعسلولوزي،2طرحازصنایعنساجی،4ازصنایعغذایی،

طرحازصنایع3الکترونیک،طرحازصنایعبرقو3طرحازصنایعشیمیایی،33صنایعکانیغیرفلزي،

10نوین، 5طرحازخدماتگردشگري، طرح1طرحازخدماتپشتیبانیو4طرحازخدماتتجاري،

 ارجیجهتجذبآنهاقراردادهاست.خدماتیآموزشیرادراختیارسرمایهگذارانداخلیوخ

یی فرصت های سرمایه ( برای شناساPFS( مطالعات پیش امکان سنجی)1392عبدا...زاده، حسن ) •

گذاری استان اردبیل در بخش معدن و صنایع معدنی، معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی 

هدفازانجامچنینتحقیقیدرمجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.

يمختلفاستاناردبیلمرکزپژوهشهايمجلسشوراياسالمی،آشناییبیشترنمایندگانمحترمحوزهها

ازظرفیتهايمعدنیوصنایعمعدنیبهمنظورتوسعهاستاناردبیلبود،خروجیاینمطالعهنشانمیدهد

عمدهمعادناستاناردبیلشاملسنگهايتزئینیازنوعتراورتن،مرمریتوپوکهاست.بهعبارتدیگر

تشکیلمیدهدکهدرصورتافزایشکیفیتمیتواندانواعمختلفمصالحساختمانیعمدهمعادناستانرا

ارزشافزودهحائزاهمیتبرايسرمایهگذاريداشتهباشد.درارتباطبادیگرمعادندارايارزشافزودهباال،

باتوجهبهنبوداطالعاتکافیامکاناظهارنظروجودندارد.تراورتنبهعلتداشتنحفرات،خاصیتعایق



55 

 

ازمقاومتقابلقبولیبرخورداراست.سنگمرمریتنیزبهخاطرزیباییاستحکامومقاومتحرارتیوصوتی

دربرابرآتشوفرسایش،سنگیباارزشبهشمارمیرودالبتهوجودمعادنپوکهمعدنیبهدلیلمصارف

ظرفیتهايساختمانیوسنگآهککهخودمنبعیبرايفرآوريانواعسنگهايمعدنیمیباشد،ازدیگر

معدنیایناستاناست.درکنارمعادنمهموجودمادهمعدنیپتاسکهدرکشاورزيکاربردداردوداراي

پتانسیلهايزیاديدراستاناردبیل،ازارزشافزودهقابلتوجهیبرايسرمایهگذاريبرخورداراست،زیرا

تیازخارجتامینومیشودکهگاهیبرايوارداتکهسالیانهصدهاتننیازکشاورزيبهپتاسبهصورتواردا

آننیزکشوربامشکلروبروشدهاست.وجودظرفیتهايمعدنیبهتوسعهصنایعمعدنیدرفرآوريبومی

نفرنیرويانسانی3000کارگاهدرزمینهصنایعمعدنیواشتغالحدود89موادمعدنیکمکمیکند،وجود

 مناسباستاناست.نشانازبرخورداريجایگاه

های مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت( 1392) های مجلسمرکز پژوهش •

ژی صنعت دفتر مطالعات انر ،گذاری استان آذربایجان غربی در بخش معدن و صنایع معدنیسرمایه

هايدارايمزیتهايمعدنیاستانآذربایجانغربی،رشتهفعالیتدراینگزارش،بامعرفیپتانسیل.و معدن

تصمیم در استانی محترم نمایندگان تا شده پیشنهاد استان معدنی صنایع در ایجادنسبی براي گیري

وتوسعهمنطقهزیرساخت مبذولفرمایندگذاران،اي،همچنینهدایتدرستسرمایهها  .اقداماتالزمرا

شودهايمعدنخیزولیباتنوعمحدود،درسطحکشورمحسوبمیاستانآذربایجانغربی،یکیازاستان

گذاريشکلگرفتهدرهايسرمایههايموجوداستانبهمزیتهايمعدنیوزیرساختکهباتوجهبهپتانسیل

 الزماستموردتوجهبیشترقرارگیرد.استاندرزمینهمعدنوصنایعمعدنی،

(، بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در صنایع کشور، 1380آذربایجانی، کریم وهمکاران) •

دراینمطالعهباتبییننظریههايرشدمتعادلمجله دانشکده علوم اداری واقتصاددانشگاه اصفهان.

استفادهازشاخصهايقدرتانتشاروحساسیتوتحلیلونامتعادلوپذیرشنظریهرشدنامتعادل،وبا

بخشیسال78ستانده–انحرافمعیاردرخصوصپیوندهايپسینوپیشیناستخراجشدهازجدولداده

اقتصادایران،بهبررسیواولویتبنديفعالیتهايصنعتیکشوربرايسرمایهگذاريپرداختهشده1370

است.دراینپژوهشمعیارتشخیصمزیتکشوردراولویتبنديصنایع،وابستگیمتقابلمیباشدبهاین

انگیزههايبیشترازمیانگینبرايمعنیکهکدامبخشصنعتازخاللنیازشبهدادههايواس طهاي،

اقتصادایجادمیکند.ونیزمیتواندبصورتبالقوهدردرونیکردنفرایندتولیدویکپارچگیاقتصادنقش

کلیديداشته،فعالیتهايزیادوآثارثانویهگستردهتريایجادنماید.بنابراینبرايبررسیپویاییشناسی

کههمهآثارمستقیموغیرمستقیموبازتابتغییراتبردارتقاضاينهاییوارزشبخشهابهشاخصهایی

افزودهبالقوهرادرسطحهمانبخشهاکمیکنندتوجهشدهاست.کهاینامربااستفادهازشاخصهاي

است.امکانپذیرشده(vi)وپیشین(vj)وهمچنینانحرافپیوندهايپسین(s)(،حساسیتRقدرتانتشار)

نتایجحاصلازمحاسبهشاخصهايقدرتانتشاروحساسیت،گروههايمختلفصنایعکشوررامشخص

http://www.yjc.ir/fa/news/4590420/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/news/4590420/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/news/4590420/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/news/4590420/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
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نمودهاست.درگروهاول،صنایعیقراردارندکهشاخصهايپویاییشناسیآنهابزرگترازیکمیباشدواین

صنایعیهمچونفلزاتاساسی،امرگویايقويبودنپیوندهايپسینوپیشیناینگروهازصنایعمیباشد.

محصوالتشیمیایی،محصوالتالستیکیوپالستیکی،دارووگروهصنایعمنسوجاتدراینگروهقراردارند.

درگروهدوم،صنایعیکهدارايشاخصقدرتانتشاربزرگترازیکوشاخصحساسیتکوچکترازیکهستند

یعموادغذاییوفراوردههايلبنی،محصوالتکاغذ،چاپوقراردارند.بعضیازاینصنایععبارتنداز:صنا

صحافی،صنایعکودشیمیایی،محصوالتپوشاکومحصوالتفلزي.درگروهسومکهدارايشاخصقدرت

انتشارکوچکترازواحدوشاخصحساسیتبزرگترازیکمیباشندفقطیکگروهصنعتی،یعنیصنایع

درگروهچهارمنیزصنایعیقراردارندکهشاخصقدرتانتشاروحساسیتفرآوردههاينفتیقراردارند.

کمترازیکدارند.صنایعواقعدراینگروهعبارتنداز:صنایعتوتونوتنباکو،صنایعچوبومحصوالتچوبی،

اییمحصوالتشیشهاي،قالیوقالیچهووسایلنقلیهموتوري.محصوالتاینگروهعموماًدارايمصارفنه

ستاندهمیباشد_دراقتصادمیباشند.باتوجهبهاینکهمبناواساسانجاماینپژوهشوجودجدولداده

ستاندهنمیباشند-بنابراینانجامچنینمطالعهايبرايمقاطعزمانیواستانهاییکهدارايجدولداده

 امکانپذیرنمیباشد.

های گذاری صنعتی جهت تقویت مزیتی سرمایهها(، تعیین اولویت1378هاشمیان، مسعود ) •

این.های بازرگانی، موسسه مطالعات و پژوهش1372 – 1358نسبی صادرات صنعتی برای دوره 

مطالعهدرسهبخشویازدهفصلانجامگرفتهکههدفاصلیآنتحققبرنامهریزيبرايتوسعهصنعتیدر

گذاريهايسرمایهدراینمطالعهکهبهتعییناولویت.صنایعمنتخب،جهتایجادجهشصادراتیمیباشد

شاخص از است، پرداخته بهرهصنعتی وهاي سودآوري خارجی، منابع به وابستگی عدم کاردهی، وري،

سرمایهسرمایه که سرمایهبري به اقدام براي خصوصی بخش طرحگذاران در درگذاري خصوصی هاي

دهنداستفادهشدهاست،سپسبااستفادهازروشتاکسونومیعدديهایشانمدنظرقرارمیگیريتصمیم

هايصنایعقابلگذاري،اولویتبرايسرمایهدرکدهايچهاررقمیکاالودرقالبمعیارهاياساسیتصمیم

بنديدرسهفهرستاولویتاول،دومواست،ایناولویتگذاريازلحاظتوانتولیديحاصلشدهسرمایه

 اند.بنديشدهکهصنایعاولویتاولعمدتاًازصنایعیتشکیلشدهکهمتکیبرمنابعداخلیبودههسومطبق

RCA،روند(RCA)هايمزیتنسبیآشکارشدهدرراستاشناساییصنایعتوانمنددرامرصادرات،شاخص

اند.بعدکارگرفتهشدههودرجهثباتدرعملکردصادراتیمعیارهاییهستنندکهدرتجزیهوتحلیلنهاییب

بنديگردیدهکهنشانگرازمحاسباتالزم،حاصلتلفیقنهایینتایجخودمنجربهسهفهرستجدیدرتبه

هاينسبیصادراتصنعتیاست.اولویتاولگذاريصنعتیدرجهتتقویتمزیتبندينهاییسرمایهاولویت

باشند،اولویتدومعمدتاًکهمتکیبرمنابعداخلیمیشدههايصنعتیراشاملگذاريآندستازسرمایه

اندجوابگويتقاضايداخلیباشند،نتوانستهازصنایعیتشکیلشدهکهیاهنوزبسیارنوپاهستندویاتاکنون

باشدکهباتوجهبهوجودآالتوتجهیزاتمیفهرستسومنیزعمدتاًشاملصنایعپایانیوبخصوصماشین
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پذیرشدنمحصوالتاینصنایعدرحدشعاريتردراینخصوصدرجهان،شایداساساًمزیتايبرهفناوري

 بیشنباشد.

گذاری صنعتی با رویکرد صادراتی در های سرمایه(، تعیین اولویت1382صبوری، اسماعیل) •

نسانی پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ا "های آذربایجان شرقی،غربی و اردبیلاستان

هايتحلیلعاملی،تاکسونومیدراینمطالعه،محققبااستفادهازتلفیقروشو اجتماعی دانشگاه تبریز.

هايمرتبطباموضوعوبراساسآمارواطالعاتارائهشدهگیريازشاخصعدديوتحلیلکالستروبابهره

هايصنعتیهايمختلففعالیتبخش1379و1373هايتوسطمرکزآمارایرانبرايدومقطعزمانیسال

) ISICيآذربایجان)شاملاستانهايآذربایجانشرقی،غربیواردبیل(برحسبکدهايسهرقمیمنطقه

دستآمده،صنایعموجوددرمنطقهرابهدوگروهبندينموده،سپسباتلفیقنتایجبهویرایشسوم(رارتبه

نتیجهنهاییمطالعهحاکیازاینامراستکهصنایعتولیدکاغذاست.بنديکردهاولویتاولودومتقسیم

هايآالتباکاربردخاص،تولیدسایرمحصوالتفلزيفابریکیوفعالیتومحصوالتکاغذي،تولیدماشین

خدماتیفلزکاري،تولیدمحصوالتپالستیکیبجزکفشوصنایعدباغیوعملآوردنچرموساختکیف

.دهندگذاريراتشکیلمیسرمایهيآذربایجانجهتهاياولویتاولمنطقهزینویراقفعالیتوچمدانو

باتوجهبهاینکهآمارواطالعاتمورداستفادهدراینمطالهمربوطبهمجموعآمارواطالعاتسهاستان

يمنطقهصادقبودهوبرايآذربایجانشرقی،غربیواردبیلمیباشددرنتیجهنتایجبهدستآمدهنیزبرا

هریکازاستانهاپژوهشجداگانهايالزممیباشدکهمحققنیزدرپایانپژوهشبهآناشارهنمودهاست.

علیهذا،استفادهازروشتحقیقوشاخصهايمورداستفادهدراینپژوهشدرپروژهحاضرمیتواندمفید

البتهباعنایتبهتعامالتاقتصادي، اجتماعیوفرهنگیکهناشیازیکیبودنملیتساکناناینباشد.

منطقه)سهاستانهمسایهآربایجانشرقی،غربیواردبیل(میباشدنتایجبدستآمدهدراینپژوهشرامی

توانبانتایجبهدستآمدهبرايبخشصنعتدراستاناردبیلدرپژوهشحاضر،مطابقتنمودهونتایج

 لتاملیراارائهنمود.علمیوعملیقاب

(، راهبردهای توسعه سرمایه گذاری صنعتی در استان 1378هاشمیان، مسعود، حسن پور، یوسف ) •

خوزستان با توجه به امکانات بالقوه استان، مجموعه مقاالت همایش شناخت استعداد های بازرگانی 

اینمطالعهکهباهدفدراقتصادی استان خوزستان، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. –

تعییننقشملیورتبهاستانخوزستانازنظرفعالیتهايصنعتیوارائهالگوییمناسبجهتاستفادهاز

و براساسآخرینآمار ابتدا گرفته، تقویتتولیدصنعتیاستانخوزستانانجام منابعمالیبرايرشدو

یتطبیعی،توانمنديهايکشاورزي،صنعت،معدن،اطالعاتموجودبهشناساییایناستانازمنظرموقع

،ویژگیها،ساختار1375خدماتونیرويانسانیپرداختهشدهاست.سپسبراساسآمارواطالعاتسال

صنعت،موقعیتووضعیتکارگاههايصنعتیبزرگوکوچکاستانومقایسهآنهاباکشوروشاخصتمرکز

ارگرفتهاست.پسازمحاسبهومقایسهدرجهتغییراتساختاريدرفعالیتهايصنعتیموردبررسیقر
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،درپایانبااستفادهازشاخصهاي؛گرایشات1375تا1367صنایعکارخانهاياستانوکشوربرايسالهاي

بالفعلسرمایهگذاريدرصنایعاستان،ضریبجبراناستهالک،بهرهورينیرويکار،بازدهیتولید،وابستگی

مواداولیهداخلی،توانمنديتولید،کاردهینسبیوگرایشاتاشتغالزاییصنایع،براساسآمارواطالعاتبه

فعالیتهايصنعتیاستان1374-75و1367-74سالهاي ازتکنیکتاکسونومیعددي، استفاده با و

ویتهاموردمقایسهوخوزستانبراساسباالترینتوانمنديهايصنعتیرتبهبنديشدهوتغییراتایناول

بررسیقرارگرفتهاست.درادامهبارتبهبنديفعالیتهايصنعتیاستانبراساسشاخصگرایشاتسرمایه

وهمچنیناولویتبنديصنایعکوچکاستانبرحسبدارابودنباالترین1374-75گذاريدرطیسالهاي

لیلنتایجبدستآمدهازاینرتبهبنديها،ومقایسهوتجزیهوتح1375توانمنديهايصنعتیدرسال

اینمطالعهازجملهمطالعاتاستانیکاملدربخشصنعتاستکهنتایجحاصلازمطالعهارائهشدهاست.

ازشاخصهاوروشانجامآنمیتواندربخشمربوطبهمطالعهصنعتاستاناردبیلدرپژوهش»بررسی

دبیل«بهرهبرد.فرصتهايسرمایهگذارياستانار
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سومفصل   

(شناسیروش)  
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 مقدمه 3-1

گیريمناسبیدرفصلدومپژوهشسعیگردیدتابااستفادهازاصولوقواعدکلیتحقیقعلمی،روشوابزاراندازه

جامعهآماري،نمونهوروشتعیینحجمنمونه،برايمطالعهانتخابشود.دراینفصلبهبررسینوعوروشتحقیق،

هاپرداختهشدهاست.گیري،ابزاراندازهگیري،رواییوپایاییآنوروشتجزیهوتحلیلدادهروشنمونه

 نوع و روش تحقیق 3-2

حلمسائلهاکهبرايروشمورداستفادهدرتحقیقحاضرباتوجهبهماهیتموضوعوهدفبرخورداريازنتایجیافته

باشد.لذابهدلیلصورتتحقیقتوصیفیمیرودوبهدنبالپاسخبهیکمسئلهومشکلاستبهموجودبهکارمی

تواندباشد.همچنینازآنجاییکهنتایجاینتحقیقمینحوهگردآورياطالعات،تحقیقحاضرازنوعپیمایشیمی

باشدچونبهدلیلحجمزیادجامعهآماريازنظريوکاربرديمیطورعلمیمورداستفادهقرارگیرد.یکتحقیقبه

بنابراینروششود؛شود.ازلحاظآماريتحقیقحاضریکتحقیقاستنباطیمحسوبمیگیرياستفادهمیروشنمونه

اطالعاتگردآورينحوهاساسبروکاربردينوعازهدفاساسبرکمی،نوعازماهیتاساسبرپژوهشایندرتحقیق

باشد.میپیمایشینوعازتوصیفی

 جامعه و نمونه آماري تحقیق 3-3

دهدکهبهدلیلنامحدودفعاالنوکارکنانصنایعکوچکومتوسطاردبیلجامعهآمارياینپژوهشراتشکیلمی

تصادفیانتخابخواهدشد.نفربهصورت384ها،حجمنمونهبراساسجدولمورگانوکرجسیبرابربابودتعدادآن

 هاروش و ابزار گردآوري داده 3-4

ايومیدانیاستفادهشدهکهبرايبررسیوتکمیلپیشینهپژوهشازروشدراینپژوهشازدوروشکتابخانه

ابزارپرسشنامههايمعتبروکتبعلمیودربررسیمیدانیازهايچاپشدهدرفصلنامهايبااستفادهازمقالهکتابخانه

استفادهشدهاست.

باشد.لذادرپژوهشحاضرازآنجاییکهرایجترینوسیلهجمعآورياطالعاتدرتحقیقاتپیمایشیپرسشنامهمی

باشد.لذاپرسشنامهطراحیشدهبهصورتمحققساختهاستوبهصورتنیزابزاراندازهگیريتحقیقپرسشنامهمی

اشد.بايلیکرتمیدرجه5

 

 نمره گذاري پرسشنامه ها 1-3جدول 

تاحدوديکامالًمخالفگزینهانتخابی

مخالف

نهمخالفونه

موافق

تاحدودي

موافق

کامالموافق

12345امتیاز
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آوردهشدهاست.2-3سواالتمربوطبههریکازابعادآندرجدولشماره

 هاابعاد متغیرها و سواالت مربوط به آن 2-3جدول 

 سؤال ها نحوه اندازه گیری هاشاخص 

4- 3- 2- 1 پرسشنامه اثربخشی  

31- 30- 29 پرسشنامه بازرگانی  

35- 34 پرسشنامه تأمینمالی  

26- 25- 24 پرسشنامه تأمینمواد  

28- 27 پرسشنامه تکنولوژي  

43- 42 پرسشنامه رهبري  

33- 32 پرسشنامه زیرساخت  

18- 17 پرسشنامه سودآوري  

47-46 پرسشنامه سیستمآنالین  

45-44 پرسشنامه فرهنگتولید  

20- 19 پرسشنامه قابلیتانعطاف  

41-40- 39 پرسشنامه مدیریت  

23- 22- 21 پرسشنامه مسئولیتاجتماعی  

38- 37- 36 پرسشنامه منابعانسانی  

9- 8- 7 پرسشنامه نوآوري  

6- 5 پرسشنامه کارایی  

12- 11- 10 پرسشنامه کیفیت  

16-15-14-13 پرسشنامه کیفیتکاري  
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 روایی و پایایی پرسشنامه 3-5

روایی-

برايآنطراحیشدهاسترااندازهگیريمیتواندخصیصهوویژگیکهابزارمنظورازرواییآناستکهآیاابزار

هاينامناسبوناکافیمیتواندهرگیريرواییازآنجهتاهمیتداردکهاندازهگیريکندیاخیر؟موضوعاندازه

پژوهشعلمیرابیارزشونارواسازد.

نفرازاساتید،3هارواییصوريومحتواییپرسشنامهتوسطدراینپژوهشباتوجهبهمحققساختهبودنپرسشنامه

گیرد.تحلیلعاملیتأییديموردبررسیقرارمیخبرگانومتخصصینورواییسازهآنازطریق

پایایی-

دهدوبرايارزیابیگیريیکمفهومنشانمیپذیريابزار،میزانپایاییوسازگاريآنرادراندازهاعتباریااعتماد

آزمونووضعیتبرازشابزارمفیداست.تواناییابزاردرحفظپایاییخوددرطولزمانعلیرغمشرایطغیرقابلکنترل

باشداینتواناییگویايبرازشابزاراستچراکههرگویانحاکیازپایداريآنوتغییرپذیرياندکآنمیخودپاسخ

(.پایایییکسنجهثباتوسازگاري227،ص138آید)سکاران،گیريصورتگیردنتایجپایداربهدستمیزماناندازه

)داناییدوبهارزیابیدرستیوخوببودنیابرازشیکسنجهکمکمیکنددهمفهومموردسنجشرانشانمی

.(316،ص1383فردوهمکاران،

دراینپژوهشبرايتعیینپایاییازضریبآلفايکرونباخباتوجهبهچندگزینهبودنمقیاساندازهگیرياستفاده

زیرآمدهاست.گردیدهاست.پایاییپرسشنامهباتوجهبهابعادآندرجدول

 مقدار پایایی پرسشنامه ها -3-3جدول 

 آلفای کرونباخ سؤال ها شاخص ها 

Alpha˃0.7 

4- 3- 2- 1 اثربخشی  0.737 

31- 30- 29 بازرگانی  0.835 

35- 34 تأمین مالی  0.760 

26- 25- 24 تأمین مواد  0.848 

28- 27 تکنولوژی  0.779 

43- 42 رهبری  0.704 

33- 32 زیرساخت  0.713 

18- 17 سودآوری  0.729 

47-46 سیستم آنالین  0.759 

45-44 فرهنگ تولید  0.770 
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هايتحقیقازپایاییبهنسبتاًصدماستمیتواناستنباطنمودکهپرسشنامه70باتوجهبهاینکهپایاییفراتراز

خوبیبرخورداراست.

 روش هاي تجزیه و تحلیل داده ها 3-6

هايقسمتتوصیفیازطریقشاخصهابهدوصورتآمارتوصیفیواستنباطیاستکهدرروشتجزیهوتحلیلداده

ها،آزمونتیاسمیرنفبراينرمالبودنداده-مرکزيوپراکندگی؛ودرقسمتاستنباطیازطریقآمارهکولموگروف

هاوازطریقتکمتغیرهبرايبررسیوضعیتموجودمتغیرهاوهمچنینازآزمونهمبستگیوجهتتحلیلفرضیه

شود.استفادهمیSmartPLSوSPSSافزارهاينرم























20- 19 قابلیت انعطاف  0.782 

41-40- 39 مدیریت  0.796 

23- 22- 21 مسئولیت اجتماعی  0.764 

38- 37- 36 منابع انسانی  0.742 

9- 8- 7 نوآوری  0.731 

6- 5 کارایی  0.778 

12- 11- 10 کیفیت  0.811 

16-15-14-13 کاریکیفیت   0.789 



64 

 





























چهارمفصل   

(هايتحقیقیافته)  
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 مقدمه -4-1

هايحاصلازشناسیپژوهشپرداختهشدودراینفصلبهیافتهدرفصولقبلیبهبررسیمبانینظريوروش

هايمربوطبهشناسیاشارهشدهوسپسبهتحلیلهايجمیعتشود.لذاابتدابهتحلیلویژگیپژوهشپرداختهمی

استفادهSMARTPLSوSPSSافزارهاياازنرمهشود.بههمیندلیلبرايتحلیلسؤالهايتحقیقاشارهمیسؤال

شدهاست.

 هاي  جمعیت شناختی کارکنان ویژگیاطالعات -4-2

بودند،هايصنعتیاردبیلکارکنانشرکتدهندگانبهعنواننمونهکهازدراینقسمتاطالعاتتوصیفیپاسخ

تا1-4نمودارهاي،همچنین4-4و3-2،4-1،4-4هادرجداولوسابقهخدمتآن،سنشاملجنسیت،تحصیالت

نفربودکهدر384نشاندادهشدهاست.الزمبهذکراستکهتعدادنمونهآماريطبقجدولمورگانبرابربا4-4

شود.ادامهبهتحلیلآنپرداختهمی

 هاي جمعیت شناختی مربوط به جنسیت ویژگیاطالعات  -4-2-1

 توصیفی جنسیتاطالعات  -1-4 جدول

 درصد تجمعی فراوانی درصد فراوانی جنسیت

 24.7 24.7 95 زن

 100.0 75.3 289 مرد

 100.0 384 کل

1/209درصدرازنانو1/33پاسخگوبهپرسشنامه،384ازنشانگرآناستکه1-4هايجدولآماريداده

است.نیزبیانگرآن1-4نموداردهدودرصدرامردانتشکیلمی
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 جنسیتهاي توصیفی به تفکیک داده -1-4نمودار 



  تحصیالتشناختی مربوط به اطالعات جمعیت -4-2-2

 تحصیالت تفکیک به توصیفی هايداده -2-4 جدول

 درصد تجمعی واقعی فراوانی درصد فراوانی تحصیالت

4712.212.2 دیپلم

10427.139.3 فوقدیپلم

14838.577.9 لیسانس

7319.096.9 فوقلیسانس

123.1100.0 دکتري

384100.0 کل

درصددارايتحصیالدیپلم،2/12نفرپاسخگوبهپرسشنامه،384ازنشانگرآناست2-4هايجدولآماريداده

درصد1/3درصدفوقلیسانسو19درصددارايتحصیالتلیسانس،5/38درصددارايتحصیالتفوقدیپلم،1/27

 باشندودرزیرنمودارآننشاندادهشدهاست.دارايمدرکتحصیلیدکتريمی
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 دهندگانپاسخ  تحصیالت به مربوط نمودار -2-4 نمودار



 شناختی مربوط به سابقه کاري اطالعات جمعیت -4-2-3

 کاري سابقه تفکیک به توصیفی هايداده -3-4 جدول

 درصد تجمعی واقعی فراوانی درصد فراوانی سابقه کاری

5313.813.8 سال5تا1

8020.834.6 سال10تا6

14938.873.4 سال15تا11

6918.091.4 سال20تا16

338.6100.0 سالوباالتر21

384100.0 کل

1درصدافرادپاسخگوبهپرسشنامهدارايسابقهخدمت8/13کهنشانگرآناست3-4هايجدولآماريداده

درصدآناندارايسابقه18سال،15تا11درصدافراد8/38سال،10تا6درصدافرادسابقهخدمت8/20سال،5تا

نیزبیانگرآن3-4کهنمودارسالازسوابقخدمتیبرخوردارند21دررصدآنانبیشاز6/8سالو20تا16خدمت

 است.

 



68 

 

 
 پاسخ دهندگان خدمت سابقه به مربوط نمودار -3-4 نمودار



 سناطالعات جمعیت شناختی مربوط به  -4-2-4



  سنتفکيک  به توصيفي هايداده -4-4 جدول

 درصد تجمعی فراوانی درصد فراوانی سن

6516.916.9سال30زیر

8622.439.3سال35تا31

10527.366.7سال40تا36

9324.290.9سال45تا41

359.1100.0سالوباالتر46

384100.0کل

30درصدافراددارايسنزیر916دهندگانحاکیازآناستکهسنپاسخمربوط4-4هايجدولآماريداده

1/9سالو45تا41درصدداراي2/24سال،40تا36درصدداراي3/27سال،35تا31درصدبین4/22سال،

آمدهاست.اطالعاتتصویريآن4-4رنمودارکهدسالسندارند46درصدبیشتراز
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 سن مربوط بهات توصیفی اطالع -4-4نمودار 



 شدههاي شناساییاعتباریابی شاخص -4-3

و همچنین برای  spssافزار اکتشافی تحت نرماز تحلیل عاملی  ،برای تخمین و اعتباریابی متغیرهای پژوهش

 smart PLSافزار متغیرهای دیگر از نرم تاثیر متغیرها برها از تحلیل عاملی تأییدی و اعتباریابی سؤالبررسی 

 استفاده شده است. 

که مشخص شود تعداد نمونه از کفایت الزم برای استفاده از تحلیل عاملی برخوردار است در ابتدا برای این

 شودمیمشخص  1KMO که با عالمت اختصاری اولکين-مير-کيزر گيرينمونه کفایت آزمونیا نه، لذا از 

کند که آیا واریانس متغیرهای تحقیق تحت تاثیر واریانس مشخص میبارتلت این آزمون  برآورد شده است.

توان گفت که واریانس مجموعه های پنهانی و اساسی هست یا خیر؟ به عبارتی، آیا میمشترک برخی عامل

 ؟ متغییرها ناشی از یک سری عوامل پنهانی و بنیادی است و نه تمامی متغییرها

 گیرینمونهبررسی کفایت  -5-4جدول 

913/0 اولکین-میر-کیزرگیريکفابتنمونه  

 آزمونکرویتبارتلت
92/12397کاياسکوئر  

 3828درجهآزادي

 
1 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy 
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داريسطحمعنا

(sig)
000/0  

نزدیک است،  1یزر، میر و اولکین به کتوان بیان کرد که مقدار آزمون می 5-4با توجه به اطالعات جدول 

داری آزمون کرویت بارتلت کمتر از که سطح معنانمونه برخوردار است و با توجه به اینبنابراین از کفایت 

 توان از تحلیل عاملی برای تخمین متغیرها استفاده کرد.باشد، لذا میصدم می 5سطح خطای 

 هابررسی بارهای عاملی سؤال -6-4جدول 

 مقادیراستخراجی مقادیراولیه گویهها

q1 1.000 .6800  

q2 1.000 .4980  

q3 1.000 .6350  

q4 1.000 .6460  

q5 1.000 .7180  

q6 1.000 .5640  

q7 1.000 .7550  

q8 1.000 .7580  

q9 1.000 .5160  

q10 1.000 .6310  

q11 1.000 .6640  

q12 1.000 .7710  

q13 1.000 .7070  

q14 1.000 .6080  

q15 1.000 .5680  

q16 1.000 .6620  

q17 1.000 .5190  

q18 1.000 .7170  

q19 1.000 .7010  

q20 1.000 .7170  

q21 1.000 .6060  

q22 1.000 .5990  

q23 1.000 .6640  
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q24 1.000 .6530  

q25 1.000 .7550  

q26 1.000 .7060  

q27 1.000 .6460  

q28 1.000 .7630  

q29 1.000 .7770  

q30 1.000 .7200  

q31 1.000 .7080  

q32 1.000 .7360  

q33 1.000 .5240  

q34 1.000 .7120  

q35 1.000 .6470  

q36 1.000 .6890  

q37 1.000 .6230  

q38 1.000 .5220  

q39 1.000 .6500  

q40 1.000 .7980  

q41 1.000 .7300  

q42 1.000 .6070  

q43 1.000 .6330  

q44 1.000 .7110  

q45 1.000 .6910  

q46 1.000 .6520  

q47 1.000 .6580  

های پرسشنامه جا که بارهای عاملی یا استخراجی سؤالتوان بیان کرد، از آنمی 6-4با توجه به اطالعات جدول 

ها برای ورود به شود که سؤالبوده، لذا نتیجه گرفته می 1قرار دارد و نزدیک  صدم 40باالتر از در سطح 

 توان از تحلیل عاملی استفاده کرد.تحلیل عاملی در سطح مطلوبی قرار دارد و می

 هاتخمین شاخص -4-4-1

تاری از گیرد و برای این کار از روش معادالت ساخدر این بخش، روابط بین متغیرها مورد بررسی قرار می

 استفاده شده است. Smart PLSافزار طریق نرم
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 (t-valueپژوهش مدل ساختاري در حالت معناداري ) هايبراي اعتباریابي شاخص tمقادیر  -1-4 شکل

داری بر متغیرهای دیگر دارد. شود بعضی متغیرها تأثیر معنیمالحظه می 2-4و  1-4طور که در شکل همان

   نشان داده شده است. 2-4ضرایب استاندارد متغیرها در شکل 
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استاندارد ضرایبمدل ساختاري در حالت  باپژوهش  هايشاخص اعتباریابيرسي بر -2-4 شکل  

 شاخص هاي برازش  -4-4-2

های زیادی برای برازش مدل شاخص ،یابی معادالت ساختاری با لیزرل و اموسمدلمانند   PLSدر تکنیک

و  2Q ، شاخص 2R بطور معمول از شاخص ضریب تعیین ،وجود ندارد. در تکنیک حداقل مجذورات جزیی

 .شوداستفاده می 1GOF آماره

  2Rیینتع یبضر

 یلهوابسته مدل است که به وس یرهایاز متغ یکهر  ییراتتغ یزانم یانگراست که ب یاریمع 2R یینتع ضریب

 یهاو در مورد سازه شودیمدل ارائه م یزادرون یرهایمتغ یتنها برا 2R. مقدار شودیم یینمستقل تب یرهایمتغ

 
1 Goodness of fit 
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باشد، نشان از  یشترمدل ب یزادرون هایمربوط به سازه 2Rزا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقدار برون

متوسط و  یف،ضع یررا به عنوان مقاد 67/0و  33/0،  1۹/0( سه مقدار 1۹۹۸) ینت. چبرازش بهتر مدل اس

 .(2017، 1)به نقل از هایر و همکاران کرده است یبرازش مدل معرف یبرا یقو

 2Rضریب تعیین  -7-4جدول 

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین متغیرها

 0.499 0.500 اثربخشی

 0.527 0.528 بازرگانی

 0.460 0.461 تأمین مالی

 0.658 0.659 تأمین مواد

 0.611 0.612 تکنولوژی

 0.502 0.503 رهبری

 0.618 0.619 زیرساخت

 0.548 0.549 سودآوری

 0.400 0.402 سیستم آنالین

 0.583 0.584 فرهنگ تولید

 0.465 0.467 قابلیت انعطاف

 0.657 0.657 مدیریت

 0.471 0.473 مسئولیت اجتماعی

 0.756 0.757 منابع انسانی

 0.406 0.408 نوآوری

 0.424 0.426 کارایی

 0.548 0.549 کیفیت

 0.593 0.594 کیفیت کاری

 

صدم قرار دارد و  33شود که ضریب تعیین متغیرها بیشتر از با توجه به اطالعات جدول فوق، مالحظه می

 خوبی قرار دارد.باال و در سطح  هاشاخصتوان بیان کرد که برازش می

 2یسرگ-شاخص استون

 
1 Hair & et al 
2 Geisser Stone- criterion 
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 ی( معرف1۹75) یسرکه توسط استون و گ یارمع یناست. ا 2Qشاخص  ی،شاخص برازش مدل ساختار دومین

برازش  یکه دارا ییها. به اعتقاد آن ها مدلکندیزا را مشخص مدرون یهامدل در سازه ینیب یششد، قدرت پ

که اگر  یمعن ینباشند. بد داشتهمدل را  یزادرون یرهایمتغ بینییشپ یتقابل یدقابل قبول هستند، با یساختار

 ینگذاشته و از ا یکدیگربر  یکاف یرها تاثشده باشند، سازه یفتعر یها به درستسازه ینمدل، روابط ب یکدر 

را به عنوان قدرت  35/0و  2/0، 15/0 ( سه مقدار200۹و همکاران ) شوند. هنسلر یدتائ یبه درست هایهراه فرض

 Q2محاسبه شاخص  رایب. (2017)به نقل از هایر و همکاران،  اندنموده تعیین یکم، متوسط و قو ینیب یشپ

 شود.یاستفاده م یندفولدینگبال یکاز تکن

  2Qیسرگ-شاخص استون -8-4جدول 

 گیسر-استون شاخص متغیرها

 0.271 اثربخشی

 0.489 بازرگانی

 0.371 تأمین مالی

 0.508 تأمین مواد

 0.263 تکنولوژی

 0.297 رهبری

 0.310 زیرساخت

 0.301 سودآوری

 0.238 سیستم آنالین

 1.000 فرهنگ تولید

 0.251 قابلیت انعطاف

 0.401 مدیریت

 0.408 مسئولیت اجتماعی

 0.214 منابع انسانی

 0.327 نوآوری

 0.225 کارایی

 0.264 کیفیت

 0.433 کیفیت کاری
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تک متغیرها بیشتر شود که شاخص استون گیسر برای تکبا توجه به اطالعات جدول فوق، مالحظه می

 توان بیان کرد که برازش مدل متوسط به باال و در سطح خوبی قرار دارد.صدم قرار دارد و می 20از 

 GOF شاخص نیکویی برازش

توسط  GOF است. معیار GOF شاخص ،مهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزیی

سه ( 200۹شود. وتزلس و همکاران )محاسبه می 2ابداع گردید و طبق رابطه ( 2004تننهاوس و همکاران )

)به نقل از  اندمعرفی نموده Gof را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 36/0و  25/0،  1/0مقدار 

های و میانگین شاخص 2R این شاخص با استفاده از میانگین هندسی شاخص .(2017هایر و همکاران، 

 .افزونگی قابل محاسبه است

GOF = √average (Commonality) × average (R2)                                        1 رابطه 

راه حلی عملی برای مشکل بررسی  PLS در مدل GOF شاخص( 2005هاوس و همکاران )به باور تنن

کند و از آن های مبتنی بر کوواریانس عمل میهای برازش در روشبرازش کلی مدل بوده و همانند شاخص

استفاده کرد. این شاخص نیز همانند به صورت کلی  PLS توان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدلمی

نشانگر  ،کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به یکهای برازش مدل لیزرل عمل میشاخص

های مبتنی بر خی دو در کیفیت مناسب مدل هستند. البته باید توجه داشت این شاخص همانند شاخص

بینی پردازد. بلکه توانایی پیشهای گردآوری شده نمیا دادههای لیزرل به بررسی میزان برازش مدل نظری بمدل

بینی متغیرهای مکنون درون زا شده در پیشدهد و اینکه آیا مدل آزمونکلی مدل را مورد بررسی قرار می

 .موفق بوده است یا نه

 برازش کلی مدل -9-4جدول 

 گیسر-استون شاخص ضریب تعیین متغیرها

 0.271 0.500 اثربخشی

 0.489 0.528 بازرگانی

 0.371 0.461 تأمین مالی

 0.508 0.659 تأمین مواد

 0.263 0.612 تکنولوژی
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 0.297 0.503 رهبری

 0.310 0.619 زیرساخت

 0.301 0.549 سودآوری

 0.238 0.402 سیستم آنالین

 1.000 0.584 فرهنگ تولید

 0.251 0.467 قابلیت انعطاف

 0.401 0.657 مدیریت

 0.408 0.473 مسئولیت اجتماعی

 0.214 0.757 منابع انسانی

 0.327 0.408 نوآوری

 0.225 0.426 کارایی

 0.264 0.549 کیفیت

 0.433 0.594 کیفیت کاری

 0.365 0.541 میانگین

GOF 0.444 

به دست آمده و نشان  444/0همان طور که در جدول فوق مالحظه شد میزان معیار نیکویی برازش برابر با 

 از برازش مطلوب و قوی مدل دارد.

 نتایج مربوط به آزمون آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده -10-4جدول 

  
 آلفای کرونباخ

Alpha˃0.7 

 پایایی ترکیبی

cr˃0.7 

 میانگین واریانس استخراجی

AVE˃0.4 

 0.559 0.834 0.737 اثربخشی

 0.753 0.901 0.835 بازرگانی

 0.807 0.893 0.760 تأمین مالی

 0.766 0.908 0.848 تأمین مواد

 0.756 0.861 0.779 تکنولوژی

 0.772 0.871 0.704 رهبری

 0.777 0.875 0.713 زیرساخت

 0.680 0.809 0.729 سودآوری
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 0.744 0.853 0.759 سیستم آنالین

 1.000 1.000 1.000 عارضه یابی سرمایه گذاری

 0.752 0.858 0.770 فرهنگ تولید

 0.821 0.902 0.782 قابلیت انعطاف

 0.711 0.881 0.796 مدیریت

 0.599 0.817 0.764 مسئولیت اجتماعی

 0.662 0.854 0.742 منابع انسانی

 0.549 0.784 0.731 نوآوری

 0.755 0.860 0.778 کارایی

 0.725 0.888 0.811 کیفیت

 0.519 0.806 0.789 کیفیت کاری

شود. برای سنجش پایایی و شاخص ارزیابی پایداری درونی محسوب می کالسیکمعیار  :1آلفاي کرونباخ

است. در مورد متغیرهای با های مربوط به آن پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی یک سازه و شاخص

نشانگر  7/0از معرفی و باالتر  ،سر حد ضریب عنوانبه 6/0 کرونباخ های کم، مقدار ضریب آلفایتعداد سؤال

بیشتر  7/0در مدل پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها از سطح  .پایایی قابل قبول است

 گیرد.د تأیید قرار میقرار دارد و بنابراین به لحاظ پایایی مور

تر بر معیار سنتی آلفای کرونباخ از معیار مدرن عالوهها برای تعیین پایایی هریک از سازه :2پایایي ترکيبي

ها کنند. برتری این معیار نسبت به ضریب آلفای کرونباخ این است که پایایی سازهپایایی ترکیبی استفاده می

شود. برای سنجش بهتر هایشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی سازهصورت مطلق بلکه با توجه به نه به

برای هر سازه، نشان از پایداری درونی  7/0 باالیشود. مقدار پایایی ترکیبی کار برده میپایایی هردو معیار به

پایایی ترکیبی دهد عدم وجود پایایی را نشان می 6/0گیری داشته و مقدار کمتر از های اندازهمناسب برای مدل

 .دست آمده استبه ۸/0از  بیشترهای تحقیق برای سازه

 
1 Cronbach's alpha 
2 Combined reliability 



79 

 

روایی همگرا است. ، گیریهای اندازهپس از بررسی معیار پایایی، دومین معیار برازش مدل :1روایي همگرا

های خود است و مقدار نشانگر میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص AVE معیار

توان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی با توجه به جدول باال، می .شودآن، کافی محسوب می باالیبه  4/0

  مدل را تأیید کرد.

 گذاري و جذب سرمایه در استان اردبیلهاي سرمایهشناسایی عارضه -4-5

گذاريوجذبسرمایهدرسطحاستانشناساییشدهايسرمایهباتوجهبهادبیاتنظريوتحقیقاتمیدانی،عارضه

متغیرهموردتحلیلوتکtهااقدامگردیدوتحلیلآنازطریقآمارهوازطریقپرسشنامهبهبرآوردوتخمینآن

بررسیقرارگرفت.

 اي شناسایی شده در سطح استانهنتایج مربوط به عارضه -11-4جدول 

سطح

معنی

داري

tمقدار انحراف

معیار

میانگین تعداد  تعدادسؤال

متغیرها

.0000  7.232- تا چه حد نیازهای صنایع شما به موقع  384 2.6198 1.03021 

 تشخیص داده شده است؟

 اثربخشي

.0000  7.250- نیازهای تا چه حد برای برطرف کردن  384 2.6198 1.02767 

ریزی انجام صنایع فعالیتي خود برنامه

 دادید؟

.0040  2.875-  .976380 تا چه حد کارهای شما به درستي در داخل  384 2.8568 

 شود؟شرکت انجام مي

.0000  5.857- تا چقدر صنایع شما در دستیابي به اهداف  384 2.7005 1.00203 

 خود موفق بوده است؟

.2340  1.192- کرد به محصول تا چه حد نسبت هزینه 384 2.9375 1.02768 

 است؟

 کارآیي

.0000  5.449-  .983270 ای که تا چه حد محصول نسبت به هزینه 384 2.7266 

 برداشته برای شما سودآوری دارد؟

.0020  3.135- نوآوری در محصوالت تولیدی شما چقدر  384 2.8177 1.13942 

 است؟

 نوآوری

.0000  8.278- سازی و های نوین در پیادهتا چه حد از ایده 384 2.5313 1.10968 

 کنید؟تولید محصوالت استفاده مي

.0000  6.365- تا حاال به چه میزان محصول جدید و نو به  384 2.6432 1.09845 

 بازار معرفي کردید؟

 
1 Convergent validity 
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.0000  11.357- نسبت به کیفیت محصوالت تولیدی شما  384 2.4115 1.01553 

 رقبا در چه سطحي قرار دارد؟

 کیفیت

.0010  3.331- تا چه حد محصوالت شما دوام و ماندگاری  384 2.7917 1.22563 

 بیشتری دارد؟

.0000  4.284- تا چه حد مشتریان برای استفاده از  384 2.7604 1.09587 

 محصوالت شما اطمینان و اعتماد دارند؟

.0000  8.688- تا چه اهمیت منابع انساني در شرکت یا  384 2.5260 1.06908 

 کارخانه شما درک شده است؟

کیفیت زندگي 

 کاری

.0000  7.768- تا چه حد زمان در زمان ورود به شرکت یا  384 2.5521 1.12989 

 شوید؟کارخانه با نشاط حاضر مي

.0000  21.093- همنشیني با همکاران تا چه حد صرف غذا یا  384 1.8802 1.04030 

 برید؟لذت مي

.0000  31.595-  .888330 تا چه حد مالک پیشرفت در سازمان شما  384 1.5677 

 ساالری است و نه رابطه؟شایسته

.0000  11.628-  سود آوری تولیدات شرکت شما مقرون به صرفه است؟ 384 2.4010 1.00941 

شمابهنسبتهزینهدرآمدشرکت 384 3.0000 1.06450 0 1.000

 درسطحباالییقراردارد؟

.1390 تا چه حد مسئولین صنعت در زمینه  384 3.0833 1.10226 1.482 

پذیری گذاری در استان انعطافسرمایه

 گذار دارند؟بیشتری برای جذب سرمایه

 قابلیت انعطاف

.1730 گذاری به استان تا سرمایهدر زمینه جذب  384 3.0729 1.04714 1.365 

 دهند؟چه حد مسئولین رغبت نشان مي

.0000  6.004- به چه میزان مسئولین استاني در زمینه  384 2.6745 1.06242 

 کنند؟گذاری احساس مسئولیت ميسرمایه

 مسئولیت اجتماعي

.6000  

 

 

0.525- تا چه حد مسئولین در رابطه با کاهش  384 2.9714 1.07023 
بیکاری و جذب سرمایه به استان تالش 

 کنند؟مي

 

0.000 

8.098- تا چه حد مسئولین در قبال مردم برای امرار  384 2.5703 1.03981 

معاش از طریق جذب سرمایه به استان 

 کنند؟احساس مسئولیت مي

.0000  14.187-  .967570 توانید مواد اولیه برای شرکت به راحتي مي 384 2.2995 

 کارخانه خود تأمین نمایید؟یا 

 تامین مواد

.0000  13.525-  .965910 تا چه حد در زمینه تأمین مواد اولیه مرغوب  384 2.3333 

 موفق هستید؟
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.0000  13.563- دسترسي به مواد اولیه با کیفیت تا چه حد  384 2.2839 1.03472 

 شود؟در موقع مقرر انجام مي

.0000  11.301- آالت برای تا چه حد تکنولوژی و ماشین 384 2.3854 1.06567 

گذاران در سطح استان قابل دستیابي سرمایه

 است؟

تکنولوژی و 

 ماشین آالت

.3100  1.016- گذاری تا چه آالت الزم برای سرمایهماشین 384 2.9453 1.05446 

 گذار ممکن است؟حد برای سرمایه

.0090  2.634- زمینه فروش محصوالت در سطح استان در  384 2.8620 1.02665 

 تا چه حد موفق هستید؟

 بازرگاني و فروش

.0000  6.754- در زمینه صادرات محصوالت خود تا چه  384 2.6146 1.11828 

 اندازه موفق هستید؟

.6150  .5030- های حاکم بر تا چه اندازه قوانین و سیاست 384 2.9714 1.11562 

صادرات محصوالت استان به فروش و 

 کند؟کمک مي

.0000  15.932-  .960890 های الزم برای تا چه زیرساخت 384 2.2188 

 گذاری در استان فراهم هست؟سرمایه

 زیرساخت

.0000  10.508-  .893600 در زمینه دسترسي به راه، برق، گاز و آب در  384 2.5208 

گذار سطح استان، تا چه حد برای سرمایه

 دارد؟مشکل وجود 

.0000  10.347-  .930810 گذاران از حمایت مالي خوبي از سرمایه 381 2.5066 

 شود.سوی سوی نهادهای دولتي انجام مي

 تأمین مالي

.0000  16.864-  .962290 های گذار، وامعالوه بر آورده سرمایه 384 2.1719 

تر ها در سریعدیگری جهت حمایت از آن

 شود.ميزمان ممکن پرداخت 

.0000  12.382-  .980870 منابع انساني الزم در سطح استان برای کار  384 2.3802 

 ها وجود دارد.ها و کارخانهدر شرکت

 منابع انساني

.0000  12.746- های نیروی انساني ماهر برای کار در پست 384 2.3281 1.03295 

حساس و نیاز به تخصص در سطح استان 

 وجود دارد.

.0000  6.006- دسترسي به نیروی انساني ماهر و خبره در  384 2.6849 1.02816 

ترین زمان ممکن سطح استان در سریع

 است.

.0000  11.598- مدیریت خوبي در سطح استان برای جذب  381 2.3885 1.02919 

 مدیریت گذاری وجود دارد.سرمایه
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.0000  7.051- گذاری در استان از سرمایهمدیریت در سطح  384 2.5859 1.15073 

 کند.استان اردبیل حمایت مي

.0000  7.578- گذاری در سطح استان باعث اذیت و سرمایه 384 2.5938 1.05046 

 شود.گذار نميپشیماني سرمایه

.0000  6.967- رهبری اثرگذار در مدیریت استان برای  384 2.5885 1.15732 

 گذار وجود دارد.جذب سرمایه

 رهبری

.0000  9.968- رهبری موفق و خوبي در سطح استان برای  384 2.4714 1.03929 

المللي وجود گذاران ملي و بینجذب سرمایه

 دارد.

.0000  16.619-  .939640 در سطح استان فرهنگ خوبي در زمینه  384 2.2031 

 گذاری برای تولید حاکم است.سرمایه

 فرهنگ تولید

.0000  26.530-  .898300 گذاران داخل استاني تمایل به بیشتر سرمایه 384 1.7839 

 گذاری در تولید دارند.سرمایه

.0000  14.853- گذاری های سرمایهدر فضای مجازی روش 384 2.1563 1.11321 

در سطح استان برای همگان قابل مشاهده 

 است.

سیستم ها و روش 

های آنالین و 

 آفالین

.0000  18.093- گذاری در تمامي شرایط و ضوابط سرمایه 384 2.0104 1.07178 

گذاران بیان شده سطح استان برای سرمایه

 است.

 جدول اطالعات عارضه11-4طبق به مربوط میکه است، شده شناسایی عارضههاي که کرد بیان هايتوان

شود.شاخصبیانکردکهدرادامهبهتفکیکتوضیحدادهمی18تواندرگذاريدرسطحاستانرامیسرمایه

نشانازآندرسطحاستاناستکهگذاريوجذبسرمایههايشناساییشدهبرايسرمایهیکیازعارضهاثربخشی

یابند.بهدلیلاینکهآلخوددستنمیشودوصنایعبهاهدافایدهداردکهنیازهايصنایعبهخوبیشناسایینمی

 (کمترقراردارد.3نتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنی

گذاريکماست.بهدلیلاینکهنتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستبرايسرمایهصنایع کارآیی

 (کمترقراردارد.3آمدهازمیانگینفرضی)یعنی

دررقابتبارقباپاییناست.بهدلیلاینکهنتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهمحصوالت نوآوری

 (کمترقراردارد.3فرضی)یعنیدستآمدهازمیانگین

دررقابتبارقبادرسطحمتوسطوپایینقراردارد.بهدلیلاینکهنتایجآمارينشاندهندهآنمحصوالت کیفیت

 (کمترقراردارد.3استکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنی
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ینکهنتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینشود.بهدلیلابهخوبیدرکنمیکارکنان کاری زندگی کیفیت

 (کمترقراردارد.3بهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنی

صنایعدرسطحمتوسطقراردارد.بهدلیلاینکهنتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآوری سود

 کمترقراردارد.برابریا(3آمدهازمیانگینفرضی)یعنی

گذاريبهاستاندرسطحمتوسطوروبهپایینقراردارد.بهدلیلاینکهمسئولیندرجذبسرمایهانعطاف ابلیتق

 (برابریاکمترقراردارد.3نتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنی

باشد.بهدلیلاینکهنتایجآماريگذارينامطلوبمییهدربینمسئولیناستانیبرايجذبسرمااجتماعی مسئولیت

 (برابریاکمترقراردارد.3نشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنی

گذارانمقرونبهصرفهنیستوبیشترمواداولیهازخارجاستانویاسایرکشورهاواردبرايسرمایهاولیه مواد تامین

شود.بهدلیلاینکهنتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضییعاستانیمیصنا

 (برابریاکمترقراردارد.3)یعنی

گذاريگذارانکمبودهواینمحدودیتبرايسرمایهبهروزوقابلدسترسیبرايسرمایهآالت ماشین و تکنولوژی

(3یلاینکهنتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنیکند.بهدلایجادمی

 برابریاکمترقراردارد.

طورکهبایددرکشورهايمنطقهبرايخودجابازکند،وجودندارد.بهدلیلاینکهنتایجآماريآنفروش و بازرگانی

 (برابریاکمترقراردارد.3مدهازمیانگینفرضی)یعنینشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآ

گذاريبهجزدرنقاطمرکزياستاندرسایرنقاطوجودندارد.بهدلیلاینکهبرايجذبسرمایههای الزمزیرساخت

 (برابریاکمترقراردارد.3نتایجآمارينشاندهندهآناستکهمیانگینبهدستآمدهازمیانگینفرضی)یعنی

استانیدرآمدومصارفنسبتبههابانکسويازپرداختیتسهیالتکهاستمهمموضوعاتازدیگریکیمالی تأمین

 هست.جفابرخوردارکمهاياستانمورددرموضوعاینکهگیردمیانجام

 هايفنیوحساسدرسطحاستانکماست.ماهروکارآمدبرايبکارگیريدرپستانسانی منابع

 گذاروجودندارد.برايجذبوجلبسرمایهخوب مدیریت

 گذاريمشهودنیست.درسطحاستانبهخوبیبرايجذبسرمایهرهبری

 داراناستانیبرايایجادصنایعتولیدهنوزحاکمنشدهاست.دربینسرمایهتولید فرهنگ

 طورکهبایدباشد،صورتنگرفتهاست.درسطحاستانآنآفالین و آنالین های روش و ها سیستم
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 مقدمه -5-1

لذاابتدابهصورتکلیبهکارهايانجامشده.هايپژوهشداردگیريوبحثسؤالاینفصلاختصاصبهنتیجه

هايپژوهشاشارهشدهودرنهایتبهپیشنهادهايگیريیافتهدراینپژوهشپرداختهشدهوسپسبهبحثونتیجه

.کاربرديپرداختهشدهاست

 گیریبحث و نتیجه -5-2

درفعلیهايزیرساختناکارآمديازحاکیکشورهاسایربامقایسهدرایراندرخارجیگذاريسرمایهجذبروند

سرمایهبازاردرواقعیمفهومبهخارجیگذاريسرمایهگفتتوانمیکهبطورياست،خارجیگذاريسرمایهجذب

موفقخارجیگذارانسرمایهجذبدرنتوانستهایراناقتصادچراکهداردوجوداساسیسوالاینلذا.نداردوجودایران

بهنگاهی.استشدهمرورخارجیگذاريسرمایهجذبدرموثرکالنهايشاخصابتدادرراستاایندرنماید؟عمل

.دهدمینشاننامناسببسیاروضعیتیدرراایرانجایگاهخارجیگذاريسرمایهبامرتبطاقتصاديکالنهايشاخص

اقتصاد159میاندر150رتبهجهانی،بانککاروکسبسهولتهايشاخصدرکشور189میانازایران118رتبه

عمالخردسهامدارانحقوقازحمایتلحاظازکشور189بیندررا150رتبهواقتصاديآزاديخصوصدردنیا

 .دهدمینشانناکارآمدراگرفتهصورتهايریزيبرنامهوبستهاقتصاديراایراناقتصاد

زیرشرحبهبررسیموردموانعجزییات.داردوجودبسیاريموانعنیزسرمایهبازاردرخارجیگذاريسرمایهبخشدر

: است

کشور.داخلیناخالصتولیدبابازاراندازهتناسبعدموایرانبدهیوسرمایهبازارابعادبودنکوچک −

ارز.نرخریسکپوششجهتمناسبابزاروهازیرساختوجودعدم −

المللی.بینمعیارهايبابانکینظامفقدان −

.ایرانمرکزيگذاريسپردهشرکتپایاپايسیستمدروجوهتسویهریسکشدنارزیابیباال −

.مستقلحسابرسیومالیگزارشگريالمللیبیناستانداردهاياجرايعدم −

محدودیتیافقدانمعامالتی،ابزارهايتنوععدمریزساختارها،بخشدرتهرانبورسسنتیوضعیت −

.دنیاسرمایهبازارهايبهاتصالعدموسرمایهبازارالکترونیکیزیرساختهاي

تقارنعدموفرهنگیوسیاسیهاينگرانیسرمایه،بازارراهبرديبرنامهیامنسجماقدامدستورنبود −

.اطالعاتی

.قانوندرسرمایهبازاردرخارجیگذاريسرمایهبهمستقیمتوجهعدم −

.ذیربطهايسازمانمیانیکپارچگیعدمبخاطرسهامداريکداخذومجوزاخذطوالنیفرآیند −

سرمایه،افزایشثبتمباحثمانندذیربطهايسازمانمیاندرفرآیندهابودنغیرالکترونیکویکپارچگیعدم −

. ... وگزارشگرياستانداردهاياجراي

.خارجیگذارسرمایهبرايریالیبانکیحسابافتتاحخصوصدرمقرراتتناقض −
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.پولشوییبامبارزهقانونمطابقخارجیگذارانسرمایههویتاحرازسخترویه −

.مدیرانانتخابوگذاريسرمایههايمحدودیت −

.خارجیگذارسرمایهتوسطسرمایهخروجدرمحدودیت −

تواندالمللیمیهايگوناگونملیوبینگذاريدرطرحدارابودنمنابعمختلفبرايسرمایهدراینمیاناستاناردبیلبا

می بههمیندلیلمواردزیررا گذاريدراستانتوانازجملهمشکالتسرمایهباعثتوسعهاستانومنطقهگردد.

اردبیلتشریحکرد:

دراستان.گذاريهايموردنیازسرمایهعدمنیازسنجیکافیازبخش −

تأمینمواداولیهموردنیازاغلبصنایعدرخارجازاستانویاسایرکشورها. −

گذاري.عدممدیریتصحیحاستانیدرجذبسرمایه −

گذاريدراستان.عدمشناساییصنایعهدفبرايسرمایه −

داران.یهداراناستانیبهتولیدوبهعبارتینبودفرهنگتولیددربینسرماعدمگرایشسرمایه −

هايحساس.عدموجودنیرويانسانیماهربرايکاردربعضیپست −

 گذار.مسئولیتاجتماعیناکارآمدوضعیفدربینمسئولیناستانیوکشوريدرجذبسرمایه −

هايفناوري،انسانیوهايالزمبرايتولیددرمراکزمختلفاستانازجملهزیرساختعدموجودزیرساخت −

 جاده.

 گذار.عدمحمایتنهادهايدولتیملیواستانیدرجذبسرمایه −

 گذار.وجودقوانیندستوپاگیردرجذبسرمایه −

هاوشرایطسیاسیحاکمبرکشور.آالتصنایعبهدلیلتحریمهاوماشینوجودمشکلدرتأمیندستگاه −

اثربخشی،کارآیی،نوآوري،کیفیت،کیفیتگذاريدرسطحاستانشامل؛عارضهبرايجذبسرمایه18باشناسایی

فروش،وآالت،بازرگانیماشینومواد،تکنولوژياجتماعی،تامینانعطاف،مسئولیتآوري،قابلیتکاري،سودزندگی

توانآفالین،میوآنالینهايروشوهاتولید،سیستمرهنگانسانی،مدیریت،رهبري،فمالی،منابعزیرساخت،تأمین

آالت،توسعهوفروشهاوماشینهارادرچهاردستهبزرگشاملتأمینمواداولیه،نهادهايدولتی،تأمیندستگاهآن

 شود.بنديکردکهدرادامهبهتشریحآنپرداختهمیصادراتتقسیم

نیازمندصنعتییکواحد.«استتأمین مواد اولیه،»گذاريجذبسرمایههايارضهعدستآمدهیکیازطبقنتایجبه

شناساییواحدهايبازیافت،مرکزتهیهوتوزیعمواداولیهوهمچنینتشکیلشبکهتأمینمواداولیهبرايدسترسی

ویاهرواحددیگرراهصنعتیکهچرخهواحدلذابراياین.باشدهايخویشمیسریعوراحتبهموادوکاهشهزینه

بایدمواداولیهالزمبراي صورتدرگذشتهتهیهمواداولیهبه.تولیدمحصوالتموردنیازراداشتهباشدبیفتد،حتماً

کردند،اماامروزمیبرايتولیدخودبراساسسهمیهمشخصمواداولیهراتهیههاگرفتوشرکتمیصورتايسهمیه

سازيتاپیشازخصوصی.گیردمیبازرگانیویاخریدبصورتآزادصورتهايتهیهمواداولیهازطریقبورسوشرکت
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توسطشرکتبازرگانیپتروشیمیلیمريخوراکواحدهايتولیديصنعتیپتروشیمی،توزیعمواداولیهپهايمجتمع

سازيپذیرفتباعرضهموادپتروشیمیدربورسکاالوخصوصیمیتامیننیازصنعتصورتهايوازطریقتعاونی

مهمهايمجتمع حرفهپتروشیمی، غیر دالالن اولیه مواد تامین نظام در موثر بازیگران شرکتبازرگانیترین اي،

الزمبهذکراست.صنفیصنعتهستندهايانجمنوهاتامیننیازصنعت،تشکلهايپتروشیمی،بورسکاال،تعاونی

توانوقابلیتصادراتدارنداست،فقطواحدهاییکهمحدودوصنایعکوچککنندگانکهقدرتچانهزنیبرايتولید

لذابر.خصوصازطریقبورسقدرتچانهزنیدارندبهدلیلمعافیتهايمالیاتیصادراتدرحوزهتامینموادخودبه

،تأمینمواداولیهاستکهتوجهگذارجذبوجلبسرمایهاثرگذاردرهايعارضهدستآمدهیکیازهايبهاساسیافته

.بهحسابآیدگذارانوجذبسرمایهتواندنقطهقوتیبرايتولیدکنندگانوتأمینآنمیواهتمامدرتهیه

.«استآالتماشینها و دستگاهتأمین شناساییشده،»گذاريدرسطحاستانجذبسرمایهکهبرايعارضهدیگري

آالتهاوماشینباشد.تازمانیکهدستگاهگذارانمیشرطاصلیواساسیبرايسرمایههاودستگاهآالتتأمینماشین

سرمایه عمالً بعضیسرمایهفراهمنشود وارداتگذاريصورتنخواهدگرفت. و گذارانقويخودشانتواناییتهیه

ولیسرمایهماشین دارند، ویاکشورهايمبدأ ازخارجکشور اردراینزمینهبامشکلمواجهکگذارانتازهآالترا

شوندوصنایعتولیديکشورنیزجوابگويتولیدوتأمینچنینماشینمی قالبآالتینیستند. سازي،بهطراحیو

.هاينوینوحمایتازتولیدتکنولوژيدرداخلکشوراشارهداردمنديازتکنولوژيبهره هاواستفادهازتجربهلذا

سازي،بنیاندرحوزهطراحیوقالبهايدانشجهانی،تشویقماديومعنويمهندسینوشرکتهاينوینتکنولوژي

بنیان،تأمینمنابعمالیبرايهايدانشسازي،حمایتازشرکتهمکاريدانشگاهوصنعتدرزمینهطراحیوقالب

نوسازيماشین و تجدید تکنولوژي، دستگاهخرید تشویقدانشآالتو تولیداآموختگها، براي مهندسی فنیو ن

آالت،ازجملهمواردهابرايتولیدماشینهايپژوهشیدانشگاه،استفادهازطرحهايتولیديآالتودستگاهماشین

باتوجهبهارزشواهمیتماشینآالتصنعتدرکیفیتمحصول.استآالتماشینشناساییشدهدرزمینهتأمین

فروش،متاسفانهسطحکیفیونوعتکنولوژيبهکاررفتهدردستهمحصوالتمختلفوافزایشسهمبازاروسطح

گرددکهالزمبهتجدیدونوسازياست،درچندسالاخیرکهوضعیتمتفاوتمیسالقبلباز40تا30صنایعبه

اند،متاسفانهتولیدکنندگانجدیدویاتجدیدونوسازينمودههاياقدامبهخریددستگاههاشدهاست،برخیکارگاه

خصوصچینی،تبدیلبهواردکنندگانایرانیدرچندسالاخیربهخاطرعدمتواناییدررقابتبامحصوالتخارجیبه

انجامماشینآالتچینیشده اندواکثرماشینسازانمبادرتبهخریدازخارجوفروشبهداخلبرايصنایعرا

سازياست،طراحیمحصوالتجدیدوقالباستان،ازمشکالتودردسرهاياساسیصنعتازطرفییکی.دهندمی

ساختهشدهمحصوالتجدید،هايدوريازقالبسازانوعدمدسترسیآسانبهآنها،نبودانعطافوتنوعدرقالب

بنابراینتولیدکنندگانمحصوالتدر؛هابامشکلصادراتمواجهشوندباعثشدهکهمحصوالتتولیديمراکزاستان

.باشندمیوضعیتموجودبهقالبسازانسایرکشورهابخصوصچینوابسته

لذابازاریابی،.استگذارجذبوجلبسرمایهشناساییشدهبرايهايعارضه«ازجملهتوسعه فروش و صادرات»

حضوردر.بهتوسعهفروشوصادراتکمکنمایدتواندافزایشکیفیتکاالوبرندسازيمحصوالتتولیدشدهمی

بنديکارشناسی،تهیهالمللی،ایجادبازاردیجیتال،تشکیلواحدبازاریابی،طراحیالگو،بستههايملیوبیننمایشگاه
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،برخورداريازاستانداردهايالزمومقبول،برابريبهلحاظکیفیتباصنایعتولیديبروشورمشترکبرايمحصوالت

،یکپارچگیبرند،استفادهجدیدپذیر،افزایشکاربردمحصوالتمحصوالتخارجی،تالشدرجهتتولیدمحصوالتت

عملبهپیام ثابتقدمدراستفادهازبرند، برند، مطابقتمحصوالتبا صداقتدرازشعارتبلیغاتی، هايتبلیغاتی،

باشدکهتوجهرابطهباشاخصتوسعهفروشومحصوالتمیشعارهاياستفادهشده،ازجملهمواردشناساییشدهدر

لذاباتوجهبهاینکهکشورچندسالیاستبامشکل.تواندبهتوسعهفروشوصادراتمحصوالتکمکنمایدبهآنمی

تحریمروبروستواینمسئلهباعثشده،همصنعتکشورازتکنولوژينوینوبرتربهدلیلعدمتواندرواردات

همبهدلیلکیفیتپایینمحصوالتوعدمتواندررقابتآالتاینصنعتعقبافتادهوهمتوانصادرات،آناشینم

واینگونهمشکالتباعثشده،صنعتبامحصوالتخارجیوهمچنینعدمدسترسیبهبازارهايخارجیبهدورماند

.توانرقابتباکاالهايخارجیرانداشتهباشداستان

نهادهايدولتیازطریق.«استنهادهای دولتیشناساییشده،»گذاريجذبوجلبسرمایهدیگريکهبرايهعارض

درتوسعهاشتغالصنایعرسانتواندیاريهايمالیمیهايقانونی،همکاريباواحدهايتولیدکنندهوحمایتحمایت

درآمدزاییباشد تشویققانونیبرايرفعموانعتولید،خریدکاالهايمصرفیازسويادارات.و حمایتو دولتی،

تمرکزهاازیکدیگر،برداريشرکتدیپلماسیموفقبرايورودتکنولوژينوین،تشدیدقوانیندرراستايعدمکپی

هايخارجی،کاهشفاصلهبیندولتبرايرفعموانعتولید،کنترلنوساناتبازارارز،تسهیلشرایطخریدتکنولوژي

ها،تخفیفدرپرداختپرداختوامکمبهره،فرصتبرايپرداختبدهیکنندگان،نیازهايتولیدکنندگانومصرف

نهادهايباحمایتصنایعمختلف.بیمهکارگران،ازجملهمواردشناساییشدهبرايشاخصنهادهايدولتیاست

آالتنوینوهمچنینپرداختواداولیه،تأمینماشینتواندبسیاريازمشکالتخویش،ازجملهدرتأمینمدولتیمی

همچنینمدیریتگذاريدرسطحاستانشود.جذبسرمایهتواندباعثهاومعوقاتراحلنمایدواینمسئلهمیبدهی

ديوگذاررابابرداشتنموانعقانونیوحقوقیتسهیلنماید.حمایتماتواندجذبسرمایهکارآمدودلسوزاستانیمی

هاقابلگذاريدرسطحاستانترغیبنماید.ارائهدیدگاهونقشهتواندآنانرابهسرمایهگذارانمیمعنويازسرمایه

 گذاريراهموارنماید.تواندراهسرمایهگذارانمیگذاريبهسرمایهسرمایه

 پیشنهادها -5-4

توانپیشنهادهايزیرراارائهداد:شده،میهايشناساییباتوجهبهشاخصگذاريجذبسرمایهدرراستاي

استاندردرکلتأمینمواداولیهتمامیصنایعشودنقشهواحدهايدرراستايتأمینمواداولیهپیشنهادمی −

قرارگیرد،همچنینمراکزيبرايتهیه،تأمینوتوزیعمواداولیهایجادگرددوبراياختیارواحدهايتولیدي

هادرمراکزاستانهايواحدهايتولیديدرخریدمواداولیه،بهمواداولیهوکاهشهزینهسهولتدسترسی

 .شبکهتأمینمواداولیهشکلگیرد

هاينامهبنیان،پایانهايدانششودازشرکتآالتواحدهايتولیديپیشنهادمیدرراستايتأمینماشین −

قالب دانشگاهیدرزمینهطراحیو تکنولوژيبهرهسازي، تولیدتکنولوژيمندياز هاينوینوحمایتاز

 .داخلیاستفادهگردد
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هايداخلیها،حضوردرنمایشگاهتوانبابرپایینمایشگاهمیصنعتیبرايتوسعهفروشوصادراتواحدهاي −

وخارجی،افزایشکیفیتکاالوموردتأییداستانداردهايجهانیوهمچنینبرندسازيبهتوسعهفروشو

.اقدامکرداستانیصادراتتولیدات

توانبابرگزاريجلساتبینمدیرانوصاحبانمیلیديبرايافزایشحمایتنهادهايدولتیازواحدهايتو −

هايمختلفنهادهايدولتیرادرزمینهصورتحضوريوکتبی،حمایتکالتبهواحدهايتولیديوارائهمش

 .کردجلب
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 پیوست شماره یک: پرسشنامه

 بسمه تعالی

 و گذاریسرمایه توسعهانجام پژوهشی در  منظور به حاضر پرسشنامه رساندمی به استحضار احترام، و باسالم

 دستیابی اینکه به نظر. است تنظیم گردیده اردبیل استان تولیدی صنایع محوریت با صنعت بخش یابیعارضه

 با است خواهشمند لذا عزیزدارد، شما، همکار ارزشمند اظهارنظرهای به بستگی علمی، و صحیح نتایج به

 شما حوصله و صبر از پیشاپیش. فرمایید یاری موردنیاز اطالعات درگردآوری را خود، ما دقیق هایپاسخ ارائه

 .گردد می قدردانی و تشکر

 □مرد   □جنسیت: زن 

سال  45تا  41 □سال  40تا  36  □سال  35تا  31 □سال  30تا  26 □سال  25تا  21بین  □سال  20سن: کمتر از 

 □سال و باالتر  51 □سال  50تا  46 □

 □دکتری      □فوق لیسانس      □لیسانس      □فوق دیپلم         □دیپلم  □تحصیالت: زیر دیپلم 

 □سال و باالتر  21  □سال  20تا  16   □سال  15تا  11   □سال  10تا  6 □سال  5تا  1سابقه خدمت: 

تا  1های با انتخاب گزینهرا ها راهنما: هر یک از گویه های زیر را مطالعه کرده و میزان اهمیت هر یک از آن

عالمت بزنید. 5

خیلی 

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 تعداد سؤال

 متغیرها
 شما به موقع تشخیص داده شده است؟تا چه حد نیازهای صنایع      

ریزی تا چه حد برای برطرف کردن نیازهای صنایع فعالیتي خود برنامه
 انجام دادید؟

 شود؟تا چه حد کارهای شما به درستي در داخل شرکت انجام مي
 تا چقدر صنایع شما در دستیابي به اهداف خود موفق بوده است؟

 اثربخشي

 ول تا چه حد است؟کرد به محصنسبت هزینه     
ای که برداشته برای شما سودآوری تا چه حد محصول نسبت به هزینه

 دارد؟

 کارآیي

 نوآوری در محصوالت تولیدی شما چقدر است؟     
سازی و تولید محصوالت استفاده های نوین در پیادهتا چه حد از ایده

 کنید؟مي
 بازار معرفي کردید؟تا حاال به چه میزان محصول جدید و نو به 

 نوآوری

کیفیت محصوالت تولیدی شما نسبت به رقبا در چه سطحي قرار      
 دارد؟

 تا چه حد محصوالت شما دوام و ماندگاری بیشتری دارد؟
تا چه حد مشتریان برای استفاده از محصوالت شما اطمینان و اعتماد 

 دارند؟

 کیفیت

 کیفیت زندگي کاری شرکت یا کارخانه شما درک شده است؟تا چه اهمیت منابع انساني در      
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تا چه حد زمان در زمان ورود به شرکت یا کارخانه با نشاط حاضر 
 شوید؟مي

 برید؟تا چه حد صرف غذا یا همنشیني با همکاران لذت مي
ساالری است و نه تا چه حد مالک پیشرفت در سازمان شما شایسته

 رابطه؟

 شرکت شما مقرون به صرفه است؟تولیدات      

تهزینهدرسطحباالییدرآمدشرکتشمابهنسب

 دارد؟قرار

 سود آوری

گذاری در استان تا چه حد مسئولین صنعت در زمینه سرمایه     
 گذار دارند؟پذیری بیشتری برای جذب سرمایهانعطاف

گذاری به استان تا چه حد مسئولین رغبت در زمینه جذب سرمایه
 دهند؟شان مين

 قابلیت انعطاف

گذاری احساس به چه میزان مسئولین استاني در زمینه سرمایه     
 کنند؟مسئولیت مي

تا چه حد مسئولین در رابطه با کاهش بیکاری و جذب سرمایه به 
 کنند؟استان تالش مي

تا چه حد مسئولین در قبال مردم برای امرار معاش از طریق جذب 
 مسئولیت اجتماعي کنند؟استان احساس مسئولیت ميسرمایه به 

توانید مواد اولیه برای شرکت یا کارخانه خود تأمین به راحتي مي     
 نمایید؟

 تا چه حد در زمینه تأمین مواد اولیه مرغوب موفق هستید؟
دسترسي به مواد اولیه با کیفیت تا چه حد در موقع مقرر انجام 

 تامین مواد شود؟مي

گذاران در سطح آالت برای سرمایهتا چه حد تکنولوژی و ماشین     
 استان قابل دستیابي است؟

گذار گذاری تا چه حد برای سرمایهآالت الزم برای سرمایهماشین
 تکنولوژی و ماشین آالت ممکن است؟

 در زمینه فروش محصوالت در سطح استان تا چه حد موفق هستید؟     
 صادرات محصوالت خود تا چه اندازه موفق هستید؟در زمینه 

های حاکم بر استان به فروش و صادرات تا چه اندازه قوانین و سیاست
 بازرگاني و فروش کند؟محصوالت کمک مي

 گذاری در استان فراهم هست؟های الزم برای سرمایهتا چه زیرساخت     
سطح استان، تا چه حد در زمینه دسترسي به راه، برق، گاز و آب در 

 زیرساخت گذار مشکل وجود دارد؟برای سرمایه

گذاران از سوی سوی نهادهای دولتي حمایت مالي خوبي از سرمایه     
 شود.انجام مي

ها های دیگری جهت حمایت از آنگذار، وامعالوه بر آورده سرمایه
 تأمین مالي شود.تر زمان ممکن پرداخت ميدر سریع

ها ها و کارخانهمنابع انساني الزم در سطح استان برای کار در شرکت     
 وجود دارد.

های حساس و نیاز به تخصص نیروی انساني ماهر برای کار در پست
 در سطح استان وجود دارد.

ترین دسترسي به نیروی انساني ماهر و خبره در سطح استان در سریع
 منابع انساني زمان ممکن است.
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 گذاری وجود دارد.مدیریت خوبي در سطح استان برای جذب سرمایه     
گذاری در استان اردبیل حمایت مدیریت در سطح استان از سرمایه

 کند.مي
گذار گذاری در سطح استان باعث اذیت و پشیماني سرمایهسرمایه

 مدیریت شود.نمي

 جود دارد.گذار ورهبری اثرگذار در مدیریت استان برای جذب سرمایه     
گذاران ملي رهبری موفق و خوبي در سطح استان برای جذب سرمایه

 رهبری المللي وجود دارد.و بین

گذاری برای تولید در سطح استان فرهنگ خوبي در زمینه سرمایه     
 حاکم است.

گذاری در تولید گذاران داخل استاني تمایل به سرمایهبیشتر سرمایه
 تولیدفرهنگ  دارند.

گذاری در سطح استان برای های سرمایهدر فضای مجازی روش     
 همگان قابل مشاهده است.

گذاری در سطح استان برای تمامي شرایط و ضوابط سرمایه
 گذاران بیان شده است.سرمایه

سیستم ها و روش های 
 آنالین و آفالین
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 افزارنرمپیوست شماره دو: خروجی 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 384 2.6198 1.03021 .05257 

q2 384 2.6198 1.02767 .05244 

q3 384 2.8568 .97638 .04983 

q4 384 2.7005 1.00203 .05113 

q5 384 2.9375 1.02768 .05244 

q6 384 2.7266 .98327 .05018 

q7 384 2.8177 1.13942 .05815 

q8 384 2.5313 1.10968 .05663 

q9 384 2.6432 1.09845 .05605 

q10 384 2.4115 1.01553 .05182 

q11 384 2.7917 1.22563 .06255 

q12 384 2.7604 1.09587 .05592 

q13 384 2.5260 1.06908 .05456 

q14 384 2.5521 1.12989 .05766 

q15 384 1.8802 1.04030 .05309 

q16 384 1.5677 .88833 .04533 

q17 384 2.4010 1.00941 .05151 

q18 384 3.0000 1.06450 .05432 

q19 384 3.0833 1.10226 .05625 

q20 384 3.0729 1.04714 .05344 

q21 384 2.6745 1.06242 .05422 

q22 384 2.9714 1.07023 .05461 

q23 384 2.5703 1.03981 .05306 

q24 384 2.2995 .96757 .04938 

q25 384 2.3333 .96591 .04929 

q26 384 2.2839 1.03472 .05280 

q27 384 2.3854 1.06567 .05438 

q28 384 2.9453 1.05446 .05381 

q29 384 2.8620 1.02665 .05239 

q30 384 2.6146 1.11828 .05707 

q31 384 2.9714 1.11562 .05693 

q32 384 2.2188 .96089 .04904 

q33 384 2.5208 .89360 .04560 

q34 381 2.5066 .93081 .04769 

q35 384 2.1719 .96229 .04911 

q36 384 2.3802 .98087 .05006 
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q37 384 2.3281 1.03295 .05271 

q38 384 2.6849 1.02816 .05247 

q39 381 2.3885 1.02919 .05273 

q40 384 2.5859 1.15073 .05872 

q41 384 2.5938 1.05046 .05361 

q42 384 2.5885 1.15732 .05906 

q43 384 2.4714 1.03929 .05304 

q44 384 2.2031 .93964 .04795 

q45 384 1.7839 .89830 .04584 

q46 384 2.1563 1.11321 .05681 

q47 384 2.0104 1.07178 .05469 

asrbakhshi 384 2.6992 .75425 .03849 

karaei 384 2.8320 .87452 .04463 

niavari 384 2.6641 .84735 .04324 

keyfiat 384 2.6545 .94887 .04842 

keyfiatkari 384 2.1315 .74703 .03812 

sodavari 384 2.7005 .85512 .04364 

gabeliatenetaf 384 2.8745 .77761 .03968 

taminMavad 384 2.3056 .86604 .04419 

tecnology 384 2.6654 .92224 .04706 

bazargani 384 2.8160 .94080 .04801 

zirsakht 384 2.3698 .81755 .04172 

manabensani 384 2.4644 .82351 .04202 

modiriat 384 2.5165 .91137 .04651 

rahbari 384 2.5299 .96533 .04926 

farhangtolid 384 1.9935 .79692 .04067 

sistemAnlan 384 2.0833 .94335 .04814 

arezeyabi 384 2.5188 .63426 .03237 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

q1 -7.232 383 .000 -.38021 -.4836 -.2768 

q2 -7.250 383 .000 -.38021 -.4833 -.2771 
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q3 -2.875 383 .004 -.14323 -.2412 -.0453 

q4 -5.857 383 .000 -.29948 -.4000 -.1989 

q5 -1.192 383 .234 -.06250 -.1656 .0406 

q6 -5.449 383 .000 -.27344 -.3721 -.1748 

q7 -3.135 383 .002 -.18229 -.2966 -.0680 

q8 -8.278 383 .000 -.46875 -.5801 -.3574 

q9 -6.365 383 .000 -.35677 -.4670 -.2466 

q10 -11.357 383 .000 -.58854 -.6904 -.4866 

q11 -3.331 383 .001 -.20833 -.3313 -.0854 

q12 -4.284 383 .000 -.23958 -.3495 -.1296 

q13 -8.688 383 .000 -.47396 -.5812 -.3667 

q14 -7.768 383 .000 -.44792 -.5613 -.3345 

q15 -21.093 383 .000 -1.11979 -1.2242 -1.0154 

q16 -31.595 383 .000 -1.43229 -1.5214 -1.3432 

q17 -11.628 383 .000 -.59896 -.7002 -.4977 

q18 .000 383 1.000 .00000 -.1068 .1068 

q19 1.482 383 .139 .08333 -.0273 .1939 

q20 1.365 383 .173 .07292 -.0321 .1780 

q21 -6.004 383 .000 -.32552 -.4321 -.2189 

q22 -.525 383 .600 -.02865 -.1360 .0787 

q23 -8.098 383 .000 -.42969 -.5340 -.3254 

q24 -14.187 383 .000 -.70052 -.7976 -.6034 

q25 -13.525 383 .000 -.66667 -.7636 -.5698 

q26 -13.563 383 .000 -.71615 -.8200 -.6123 

q27 -11.301 383 .000 -.61458 -.7215 -.5077 

q28 -1.016 383 .310 -.05469 -.1605 .0511 

q29 -2.634 383 .009 -.13802 -.2410 -.0350 

q30 -6.754 383 .000 -.38542 -.4976 -.2732 

q31 -.503 383 .615 -.02865 -.1406 .0833 

q32 -15.932 383 .000 -.78125 -.8777 -.6848 

q33 -10.508 383 .000 -.47917 -.5688 -.3895 

q34 -10.347 380 .000 -.49344 -.5872 -.3997 

q35 -16.864 383 .000 -.82813 -.9247 -.7316 

q36 -12.382 383 .000 -.61979 -.7182 -.5214 

q37 -12.746 383 .000 -.67188 -.7755 -.5682 

q38 -6.006 383 .000 -.31510 -.4183 -.2119 

q39 -11.598 380 .000 -.61155 -.7152 -.5079 

q40 -7.051 383 .000 -.41406 -.5295 -.2986 

q41 -7.578 383 .000 -.40625 -.5116 -.3009 

q42 -6.967 383 .000 -.41146 -.5276 -.2953 
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q43 -9.968 383 .000 -.52865 -.6329 -.4244 

q44 -16.619 383 .000 -.79688 -.8912 -.7026 

q45 -26.530 383 .000 -1.21615 -1.3063 -1.1260 

q46 -14.853 383 .000 -.84375 -.9554 -.7321 

q47 -18.093 383 .000 -.98958 -1.0971 -.8820 

asrbakhshi -7.815 383 .000 -.30078 -.3765 -.2251 

karaei -3.764 383 .000 -.16797 -.2557 -.0802 

niavari -7.769 383 .000 -.33594 -.4210 -.2509 

keyfiat -7.135 383 .000 -.34549 -.4407 -.2503 

keyfiatkari -22.782 383 .000 -.86849 -.9434 -.7935 

sodavari -6.863 383 .000 -.29948 -.3853 -.2137 

gabeliatenetaf -3.163 383 .002 -.12552 -.2035 -.0475 

taminMavad -15.713 383 .000 -.69444 -.7813 -.6075 

tecnology -7.110 383 .000 -.33464 -.4272 -.2421 

bazargani -3.833 383 .000 -.18403 -.2784 -.0896 

zirsakht -15.106 383 .000 -.63021 -.7122 -.5482 

manabensani -12.745 383 .000 -.53559 -.6182 -.4530 

modiriat -10.396 383 .000 -.48351 -.5750 -.3921 

rahbari -9.542 383 .000 -.47005 -.5669 -.3732 

farhangtolid -24.750 383 .000 -1.00651 -1.0865 -.9266 

sistemAnlan -19.042 383 .000 -.91667 -1.0113 -.8220 

arezeyabi -14.867 383 .000 -.48121 -.5448 -.4176 

 

 

 

 جنسیت

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 95 24.7 24.7 24.7 

2.00 289 75.3 75.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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 سن

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 65 16.9 16.9 16.9 

2.00 86 22.4 22.4 39.3 

3.00 105 27.3 27.3 66.7 

4.00 93 24.2 24.2 90.9 

5.00 35 9.1 9.1 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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 تحصیالت

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 47 12.2 12.2 12.2 

2.00 104 27.1 27.1 39.3 

3.00 148 38.5 38.5 77.9 

4.00 73 19.0 19.0 96.9 

5.00 12 3.1 3.1 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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 سابقه خدمت

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00 53 13.8 13.8 13.8 

2.00 80 20.8 20.8 34.6 

3.00 149 38.8 38.8 73.4 

4.00 69 18.0 18.0 91.4 

5.00 33 8.6 8.6 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .913 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 12397.924 

df 3828 

Sig. .000 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

q1 1.000 .680 

q2 1.000 .498 

q3 1.000 .635 

q4 1.000 .646 

q5 1.000 .718 

q6 1.000 .564 

q7 1.000 .755 

q8 1.000 .758 

q9 1.000 .516 

q10 1.000 .631 

q11 1.000 .664 

q12 1.000 .771 
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q13 1.000 .707 

q14 1.000 .608 

q15 1.000 .568 

q16 1.000 .662 

q17 1.000 .519 

q18 1.000 .717 

q19 1.000 .701 

q20 1.000 .717 

q21 1.000 .606 

q22 1.000 .599 

q23 1.000 .664 

q24 1.000 .653 

q25 1.000 .755 

q26 1.000 .706 

q27 1.000 .646 

q28 1.000 .763 

q29 1.000 .777 

q30 1.000 .720 

q31 1.000 .708 

q32 1.000 .736 

q33 1.000 .524 

q34 1.000 .712 

q35 1.000 .647 

q36 1.000 .689 

q37 1.000 .623 

q38 1.000 .522 

q39 1.000 .650 

q40 1.000 .798 

q41 1.000 .730 

q42 1.000 .607 

q43 1.000 .633 

q44 1.000 .711 

q45 1.000 .691 

q46 1.000 .652 

q47 1.000 .658 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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