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شناسايي و بررسي موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو
با رويکرد مدلسازي ساختاري تفسیري
*1

دکتر هوشنگ تقي زاده

چکیده
حصول موفقيت در يك خوشه صنعتي تابع متغيرها و عوامل گوناگون است .شايد
بتوان به صراحت گفت که يكي از مفاهيم اصلي قابل کندوکاو در اين زمينه ،بررسي مفهوم
ارزش از جنبههاي گوناگون باشد .بر همين اساس ،هدف اين مطالعه شناسايي موانع ايجاد
ارزش در صنعت قطعه سازي خودروي استان آذربايجانشرقي و بررسي آنها با استفاده از
مدلسازي ساختاري تفسيري(1)ISMميباشد .جامعه آماري تحقيق ،رؤساي  220شرکت
قطعهساز عضو انجمن قطعه سازان خودرو استان بوده که با استفاده از رابطه کوکران از ميان
آنها 71 ،نفر بهطور تصادفي به عنوان اعضاي نمونه آماري مشخص شده است .براي جمع-
آوري دادهها ،از دو پرسش نامه استفاده شده که اولي براي شناسايي موانع ايجاد ارزش و
دومي براي شناسايي ارتباطات دروني آنها تنظيم شده است .براي شناسايي موانع ايجاد
ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو از آزمون t-testاستفاده شد .از روش  ISMنيز براي
ساختاردهي موانع شناسايي شده بهرهگيري به عمآلمد.نتايج حاصل از تحليل ISMبيانگر
آن است که«نداشتن تجربهکافي»« ،روابط ضعيف مابين کارکنان» و «تغييرات فناوري»
جزء عوامل عمدتاً تاثيرگذار و «نبودن ايدههاي خالق»«،کيفيت پايين توليد و عمليات»و
«تفكر عادت گونه» نيز بهعنوان اثرپذيرترين موانع ايجاد ارزش قطعات در صنعت قطعه
سازي خودرو شناسايي شدهاند .يافتهها مؤيد آن است که با تأکيد بر تقويت ارتباطات کاري
در سازمان ،به کارگيري کارشناسان با تجربۀ کافي و تقويت تحقيق و توسعه در ارتباط با

 -1استاد گروه مديريت ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمي،تبريز،ايران (نويسنده مسؤول)
Taghizadeh@iaut.ac.ir
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پايش فناوريهاي نوين صنعت قطعهسازي خودرو ميتوان به صورت بهينه بر موانع ايجاد
ارزش دراين صنعت غلبه نمود.
واژه هاي كلیدي :ارزش ،الگوسازي ساختاري تفسيري ،تجزيه و تحليل سيستمي
قدرت هدايت -وابستگي
مقدمه

سرعت رو به فزوني تغييرات در فرايندهاي اقتصادي و فناوري از يك سو و ذائقه و
نيازهاي دائماً در حال تغيير مشتريان از سوي ديگر ،وجوه حياتي سازمانها را تحت تأثيرِ
خود قرار داده و عرصه کسب و کار را رقابتيتر کرده است .سازمانها نيز ،در تالش براي
بقا و پايداري در دنياي حرفهاي ،سعي در حداقل کردن هزينهها و افزايش کيفيت و
سودآورياند (طالبي و همكاران .)1391 ،در همين راستا ،موفقيت يك بنگاه اقتصادي در
اين بازار رقابتي ،به تالش در جهت شناخت نيازهاي مشتريان و پاسخ گويي به نياز آنها
بستگي دارد(اسدي و چوبچيان .)1389 ،بنابراين ،تالشي رو به رشدي براي اطالع و از
نياز بازار و تامين آن وجود دارد که باعث تمرکز هر چه بيشتر بر مشتريان ميشود ،تا از
اين طريق در راستاي ايجاد فرآيندهاي ارزشي و ارزشآفريني براي تأمين رضايتمندي
آنها گام برداشته شود (پائولين ،فرگوسن و پياود.)2000 ،1
تجربه نشان داده است که صرفنظر از مقوله کيفيت و قيمت ،اعتماد مشتري بر
توليد کنندة محصول عمدهترين عامل براي انتخاب و تداوم خريد بوده است .مسأله
اينجاست که اعتماد و به تبع آن ارزش ،توليد نميشود مگر آن که توسط خواهان آن
ايجاد شود و اين امري بسيار مشكل است .مسأله ديگر اين است که شرکتها
ميبايست محصوالت خود را بهگونهاي طراحي و عرضه نمايند که مصرفکنندگان،
محصوالت آن شرکتها را به محصوالت رقبا ترجيحدهند(کروزن ،وريزر و اشورمنز،2
.)2010
از سوي ديگر ،در ايران ،شايد بتوان موضوع حمايت از توليد داخلي را بهانه خوبي
براي ترجيح محصوالت توليد داخل از سوي مشتري دانست .ولي آيا به جز اين است که
توليدکنندة داخلي ،براي بهتر به فروش رفتن توليدات خود عنوان برند خارجي بر آن
مينهد؟! که از مهمترين نتايج اين رفتار ،صرفنظر از کيفيت واقعي و قيمت تمام شده،
1- Paulin, Ferguson & Payaud
2 -Creusen, Veryzer & Schoormans
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ارزش پايين خروجي توليد شده در ايران نسبت به مشابه خارجي است .با توجه به اين
امر ،مهمترين ضعفِ صنعتِ ساخت قطعات خودرو در ايران ،ارزش پايين محصوالت و
توليدات بهعنوان خروجي ،نسبت به ميزانِ ارزش ورودي ميباشد که تابع مسائل
عديدهاي است و در تحقيق حاضر از آنها باعنوان موانع ارتقاي ارزش يا داليل افت
ارزش ياد ميشود.
مقولۀ ارزش و ارزش آفريني در صنعت ،به قدري پيچيده است که ميتواند از
ديدگاه افراد مختلف که با تخصصهاي گوناگون در انجام پروژهاي مشترك فعاليت
دارند ،متفاوت باشد .معماران ،ارزش را در زيبايي محيط و فضا ميدانند .مهندسين سازه،
ارزش را در حداکثر استفاده از فضا و ايمني ساختمان مشاهده ميکنند .کارفرما يا
مشتري ،ضمن توجه به خصوصيات مورد نظر هر دو گروه ،هزينه و زمانبندي را نيز
مورد توجه قرار ميدهد .بنابراين ،از ديدگاه اين دو گروه ،ارزش را ميتوان به عنوان يك
رابطه تعادلي بين پول هزينه شده ،زمان مصرف شده و تالش براي رسيدن به اهداف
پروژه در نظر گرفت(اياير .)1382 ،مفهوم ارزش از ديد مشتري نيز ميتواند به صورت
ارزش دريافتي مشتري برابر با تفاوت بين منافع کسب شده و هزينه هاي پرداخت شده
مطرح شود؛ در اين رابطه ،پرداختيها و عايديها تحت تاثير ادراکات و نيز انتظارات
مشتري در طي فعاليت هاي جستجو ،کسب ،استفاده و نگهداري کاال يا خدمت قرار
ميگيرند (هوبر ،هرمان و مورگان.)2001 ،1در يك جمع بندي ،ميتوان گفت که مفهوم
ارزش ،تعريف روشني ندارد؛ دليل اين امر ،گستردگي دامنه کارکردهاي اين واژه است که
آن را تبديل به مفهومي مبهم و پيچيده کرده است .برخي از مضاميني که در قالب
مفاهيم ارزشي نمود پيدا ميکنند ،عبارتند از :کيفيت ،عملكرد ،قيمت ،ايمني ،انجام و
اتمام عمليات(يا فرايند) ،قابليت اعتماد و اطمينان ،خدمات پشتيباني ،شكل ،تعالي
(برتري) ،استفاده ،اثربخشي ،رضايت ،دقت ،عمر ،بها و ظاهر(تقي زاده و سلطاني
فسقنديس .)2011 ،2از نظر بازاريابي ،ارزش براي بسياري از محققان جنبه نظري
شخصي دارد(وودروف .)1997 ،3از سويي ديگر ،ارزش ارتباط ذاتي با محصول و يا
1- Huber, Herrmann & Morgan
2- Taghizadeh& Soltani Fesghandis
3- Woodruff
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خدمت ندارد بلكه به تجربهمشتري مربوط است و به وسيله آنان دريافت ميشود.
مشتري از سازمان انتظار دارد که بيشترين ارزشها را با مناسبترين قيمتها عرضه کند
و سازمانها نيز مدام به دنبال روشهاي جديد و ايجاد نوآوري در خلق و ارائه ارزش
هستند و حتي از ارزش مشتري نيز ،تحت عنوان«منبع آتي مزيت رقابتي» خويش نام
ميبرند .در نتيجه در طراحي و توليد يك محصول يا خدمت ،قدم اول آگاهي از
ويژگيهايي است که مشتريان از محصول يا خدمت انتظار دارند (تقي زاده و پورتقي
انوريان .)1385 ،در تعريف رضايتمندي مشتري نيز به اين امر تأکيد ميگردد که
رضايت مندي عبارتست از احساسات خوشايند يا ناخوشايند شخص ،که از مقايسه عملكرد
ذهني وي در قياس با انتظارات ناشي ميشود(آرمسترانگ و کاتلر .)2002 ،1به عبارت
ديگر ،با توجه به برداشت و طرز تلقي هر مصرف کننده از کاال يا خدماتي که ارائه
ميشود ،اگر در مقابل درخواستهاي مشتري پاسخ مطلوب و عالي با هزينه پايين داده
شود ،طبيعي است که وي ارزش بااليي را براي کاال يا خدماتي که ارائه ميشود ،در نظر
ميگيرد .در صورتي که عملكرد کاال در قبال انتظارات و خواستههاي مشتريان ضعيف و
هزينه نيز باال باشد ،وي ارزش پاييني را به کاال يا خدمات نسبت ميدهد(تقي زاده و
پورتقي انوريان.)1385 ،
در ارتباطات تجاري ،ارزش در «قضاوت و برداشتي که مشتري از کاال-خدماتي که
از فروشنده دريافت ميکند» خالصه ميگردد .ارزش درك شده ميتواند به عنوان
«سنجش جهاني» که مشتري براي مفيدبودن يك کاال يا خدمات قائل است ،مطرح
گردد (گيل و همكاران.)2008 ،2بنابراين ارزش ،کارکرد مثبت آنچه به دست آمده در برابر
کارکرد منفي بهاي پرداخت شده به آن است .همچنين ارزش محصول و يا خدمت به
مفهوم برداشت کلي از برتري آن تعبير ميشود .محققان بسياري ارزش را برتري کيفيت
معرفي ميکنند و بنابراين ارزش ،تبديل به مفهومي کالن ميشود که شامل کيفيت است
(گيل سورا و همارارن .)2005 ،ارزش محصول از ديدگاه مشتري و در مقايسه با
محصوالت رقيب سنجيده ميشود؛ بدين دليل است که هميشه سعي سازمانها در باال
بردن شاخص ارزش در فعاليت هاي مهندسي ارزش براي محصول يا خدمت است.
1- Armstrong & Kotler
2- Gil et al.
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شاخص ارزش در يك محصول ،خدمت ،فرايند ،کارکرد ،قطعه ،پروژه و هر آنچه که
براي مشتري خاصيت ارزش آفريني را به همراه دارد و بدان معناست که به ازاي ميزان
هزينهاي که صرف شده ،چه ارزشي براي مشتري خلق ميشود (تقيزاده و سلطاني
فسقنديس .)2011 ،همچنين ،شاخص مذکور بهترين مالك انتخاب اجزا يا کارکردها
براي بهبود است .بدين ترتيب ،اجزاو کارکردهايي که مقدار شاخص ارزش کمتر از يك
داشته باشد ،بهترين پتانسيل بهبود ارزش کل محصول يا پروژه را دارند(تقيزاده و
پورتقي انوريان .)1385 ،با توجه به موارد فوق ،عوامل و موانع موفقيت در يك خوشه
صنعتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير و تابع مفهوم ارزشو مفاهيم مرتبط با
آن بوده است(تقيزاده و سلطاني فسقنديس)2011 ،؛ علي رغم ،مهم بودن موضوع مورد
بررسي ،مطالعات در اين زمينه نشان ميدهد که تاکنون تحقيقات نسبتاً اندکي در ارتباط
با بررسي موانع ايجاد ارزش در محصول يا کاال انجام پذيرفته است .در ادامه برخي از
تحقيقات مختلفي که محققان داخلي و خارجي مورد توجه قرارداده اند در جدول  1آورده
شده است.
جدول 1شماره :سوابق مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق
عنوان تحقیق
طراحي مدل اجراي آناليز ارزش در سازمانهاي توليدي با رويكرد
مدلسازي ساختاري تفسيري
شناسايي و اولويتبندي عوامل موثر بر رفتار مشتري بر مبناي ارزش محصول
رويكردي يكپارچه براي ارزش مشتري :رويكردي عملي و جامع
کيفيت توليدات و ارزش محصوالت از ديدگاه مشتريان در صنعت چوب فنالند
اهميت ارزش محصول نهايي با مزيت پيچيدگي ظاهري
تعيين مدل برنامه ريزي ايدهال در خط توليد گروهي با تاکيد بر
مسائل ارزش و ارزش آفريني توليد
بررسي تاثير رفتار( اخالقي وغير اخالقي) شرکتبر ارزش درکشده از محصوالت و نقش آن
بر تمايل به پرداخت مشتريان به محصوالت شرکت مربوطه نسبت به محصوالت رقبا
شناسايي عوامل سازماني موثردر اجراي مهندسي ارزش
استفاده از مديريت جريان ارزش به منظور بهبود سيستم
برنامه ريزي توليد در صنعت خودرو سازي خط مونتاژ بدنه سمند
آناليز ارزش و کاربرد آن در خطوط مونتاژ
مدلسازي زنجيره ارزش در صنعت خودرو ايران به منظور دستيابي به استراتژي رهبري هزينه
موانع سازماني و نهادي در مقابل قيمتگذاري مبتني بر ارزش در روابط صنعتي

منبع
تقيزاده و شكري2012 ،
تقيزاده و سلطاني فسقنديس2011 ،
کالناك2013 ،1
تويوونن2012 ،2
کروزن و همكاران2010،
لي و همكاران2007 ،3
کرير و روز1996 ،4
تقيزاده ،طاهري و شكري2012 ،
متقي و خزايي1387 ،
تقيزادهوپورتقيانوريان1385 ،
شيرازي1380 ،
تويتاري ،راجاال و آليخاندرو2015 ،1

1- Klanac
2- Toivonen
3- Lee et al.
4-Creyer & Ross
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بررسي داليل عدم به کارگيري آناليز ارزش و تفكر ناب در شرکتهاي سازنده
قطعات خودرو در صنايع کوچك و شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
تطابق ارزش از نگاه مشتري در مقابل ارزش از نگاه شرکت
نقش و جايگاه تكنيكهاي ارتقا در زنجيرههاي ارزش جهاني
امكان سنجي اجراي آناليز ارزش در سازمان
رويكرد تلفيقي مهندسي ارزش و اصول ناب در خلق ارزش

تقيزاده و محمد پور شاطري1388 ،
رضايي و حسيني1394 ،
مالك اخالق ،اياق و فرخنده1392 ،
تقيزاده و زينال زاده2010 ،
معمارزاده ،فرهادي مهالي و سرفرازي،
1390

در ايران توليدکنندگان قطعات خودرو همواره در مقوله ارزش آفريني دچار
مشكالت ،موانع و ضعفهايي هستند که در نهايت به صنعت خودروسازي کشور
آسيبهاي جبران ناپذيري وارد کرده است؛ اين آسيب ها به حدي بوده که علي رغم
سياست گذاريهاي در جهت بازار انحصار کامل و با هدف تقويت توليد داخلي ،تاکنون
رشد در خور توجه و چشمگيري در اين صنعت مشاهده نشده است .به عبارت ديگر ،به
نظر ميرسد که برخي از موانع و ضعفهايي هستند که تحت عنوان عوامل آسيب رسان
فرآيندهاي ارزش آفريني در صنعت قطعه سازي خودرو ،باعث تقليل ارزش قطعات
توليدي در اين صنعت قطعه سازي مي گردد .در همين راستا ،سواالت تحقيق عبارتند از:
 -1موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو در استان آذربايجان شرقي کدامند؟
 -2مدل روابط مابين موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو در استان
آذربايجان شرقي با نگرش ساختاري -مقايسهاي به چه صورت است؟
 -3تحليل مدل روابط مابين موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودروي استان
آذربايجان شرقي بر اساس قدرت هدايت-وابستگي چگونه است؟
در تحقيق حاضر ،براي دستيابي به پاسخهايي درخور براي سؤاالت مطروحه ،به
منظور شناسايي و بررسي موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو ،مطالعه
اي اير( )1382بهعنوان مبناي تئوريك قرار گرفته شده است .اياير موانع و داليل پايين
بودن ارزش محصول را به شرح جدول 2ارائه نموده است.2
جدول:2داليل پايین بودن ارزش محصول(اياير)1382 ،
رديف

عنوان

رديف

عنوان

1
2
3

نبودن اطالعات کافي
نبودن ايدههاي خالق
کمبود زمان

11
12
13

ارتباطات ضعيف
تعصب بيش از حد
سوءتعبير و برداشتهاي غلط

1- Töytäri, Rajala& Alejandro
 -1از ميان  26دليل ارايه شده توسط اي اير ،با توجه به شرايط جامعه آماري 20 ،مورد انتخاب شده است
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4
5
6
7
8
9
10

کيفيت پايين توليد و عمليات
تفكر عادت گونه
ريسك گريزي
عادتها و طرزتلقيها
شرايط غير واقعي و موقتي
نداشتن تجربه کافي
تغييرات فناوري

14
15
16
17
18
19
20
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عقايد صادقانه ولي نادرست
تمايل به تطابق با شرايط موجود
عدم تمايل به راهنمايي و مشاوره با ديگران
فعاليت هاي تجمالتي و هزينهبر
فعاليت هاي سربار و فاقد ارزش افزوده
عدم به عهده گرفتن مشكالت و مسايل
ضايعات

ابزار و روش
اين تحقيق بر اساس هدف کاربردي و به لحاظ ماهيت انجام کار از نوع توصيفي-
پيمايشي ميباشد .جامعه آماري تحقيق ،شامل رؤساي شرکتهاي سازنده قطعات خودرو
مستقر در استان آذربايجانشرقي ميباشد که تعداد آنها  220شرکت شناسايي شده است.
حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با مقدار خطاي 1  =0/ 67 ،0/128و ضريب
اطمينان  71 ،%95نفر از رؤساي شرکتهاي مذکور محاسبه ،و با روش نمونهگيري
تصادفي ساده انتخاب شده است .متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق ،داليل پايين
بودن ارزش قطعات توليدي ارائه شده توسط اياير( )1382بوده است .به منظور
جمعآوري دادهها از دو نوع پرسش نامه محقق ساخته بر اساس متغيرهاي جدول2
استفاده شده است .پرسش نامه اول ،جهت شناسايي موانع ايجاد ارزش قطعات در صنعت
قطعه سازي خودرو و پرسش نامه دوم نيز به منظور شناسايي چگونگي ارتباطات دروني
موانع ،طراحي شده است .روايي پرسش نامهها با بهرهگيري از روش روايي محتوايي و
پايايي آنها با استفاده از روش بازآمايي مجدد مورد بررسي قرار گرفته است .به منظور
بررسي روايي ،هريك از پرسش نامهها پس از طراحي در اختيار سه تن از استادان ذيفن
قرار گرفته و روايي آنها تاييد شده است .به منظور بررسي پايايي نيز پرسش نامههاي
طراحي شده در بين 10نفر از اعضاي جامعه آماري در دو نوبت متفاوت با فاصله زماني
دو هفته توزيع شده و پس از گردآوري دادهها ضريب همبستگي اسپيرمن براي پرسش
نامههاي اول و دوم به ترتيب 0/86و  0/81به دست آمده است .ضرايب به دست آمده
بيانگر ثبات پرسش نامههاي طراحي شده مي باشد.
 -1مقدار  از رابطه   = b  aبه دست آمده است .در اين رابطه ،به دليل استفاده از طيف پنج گزينهاي ليكرت،
2
مقاديرکران پايين ( )aو کران باال ( )bبه ترتيب  1و  5لحاظ شدهاند.
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براي تحليل دادهها و شناسايي موانع ايجاد ارزش قطعات در صنعت قطعهسازي
خودرو ،ابتدا نرمال بودن دادهها بررسي شده و سپس با استفاده از آزمون ،tموانع ايجاد
ارزش قطعات در صنعت قطعه سازي خودرو شناسايي شدهاست .به منظور شناسايي
چگونگي ارتباطات دروني موانع ايجاد ارزش ،از تكنيك( ISMکه شرح کامل مراحل
روش  ،ISMدر مطالعه تقيزاده و ضيائي حاجيپيرلو( )1393آمده است) بهرهگيري شده
است.
يافتهها
پس از جمعآوري و تلخيص دادههايپرسش نامه نوع اول ،نرمال بودن آنها با آزمون
کولموگروف -اسميرنوف مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن در جدول 3آمده است .با
توجه به جدول ،3سطح معنيداري تمامي دادهها بيشتر از  0/05بهدستآمده است؛ لذا،
ميتوان گفت که توزيع دادههاي به دست آمده از پرسش نامههاي تحقيق نرمال است.
به همين منظور براي شناسايي موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو از آزمون
 t-testاستفاده شده است؛ در آزمون آماري مربوطه ،فرض صفر و فرض مقابل آن ،به
صورت زير بيان شده است.
H 0 :   3

H 1 :   3
نتايج آزمون  tنيزدر جدول 3آورده شده است.
جدول :3نتايج آزمونهاي آماري كولموگروف -اسمیرنوفو  tاستیودنت
کلموگروف -اسميرنوف
مقدار tنتيجه
ميانگين
متغير
 Zسطح معنيداري()sig
 19/058تائيد
0/134
1/162 4/243
کيفيت پايين توليد و عمليات
 18/480تائيد
0/212
1/059 4/211
نبودن ايده هاي خالق
 17/076تائيد
0/208
1/063 4/156
تفكر عادتگونه
 18/299تائيد
0/183
1/093 4/191
تغييرات فناوري
 15/994تائيد
0/286
0/986 4/068
ارتباطات ضعيف
 13/436تائيد
0/153
1/133 3/908
نداشتن تجربه کافي
 21/508تائيد
0/102
1/219 3/652
نبودن اطالعات کافي
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فعاليت هاي سربار و فاقد ارزش افزوده 3/754
3/907
ريسك گريزي
2/431
تعصب بيش از حد
2/445
سوء تعبير و برداشتهاي غلط
2/463
عقايد صادقانه ولي نادرست
عدم تمايل به راهنمايي و مشاوره با ديگران 2/429
2/445
فعاليت هاي تجمالتي و هزينه بر
2/427
ضايعات
2/444
کمبود زمان
2/431
عادتها و طرز تلقيها
2/445
شريط غير واقعي و موقتي
عدم به عهده گيري مشكالت و مسايل 2/445
2/427
تمايل به تطابق با شرايط موجود
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0/133
0/238
0/274
0/754
0/441
0/248
0/283
0/296
0/738
0/471
0/577
0/511
0/331

1/165
1/031
0/996
0/674
0/866
1/021
0/988
0/976
0/684
0/846
0/780
0/821
0/947

20/750
21/452
-18/661
-18/298
-17/390
-22/780
-18/593
-18/985
-18/165
-19/387
-18/602
-19/471
-19/787

تائيد
تائيد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد
رد

با در نظر گرفتن سطح اطمينان 95درصد ،مقدار ناحيه بحراني بزرگتر يا مساوي
 1/96مي باشد .بنابراين ،با توجه به مقادير  tجدول ،3از بين بيست متغير شناسايي شده
از طريق تئوري تحقيق ،نه متغير« :نبود اطالعات کافي»« ،نبود ايدههاي خالق»،
«کيفيت پايين توليد و عمليات»« ،ريسكگريزي»« ،تفكر عادتگونه»« ،نداشتن تجربه
کافي»« ،تغييرات فناوري»« ،ارتباطات ضعيف» و «فعاليت هاي سربار و فاقد ارزش
افزوده» به عنوان موانع ايجاد ارزش قطعات در صنعت قطعه سازي خودرودر جامعه
تحقيق ،شناسايي شده است(پاسخ سوال اول).
در مرحله بعد براي بررسي روابط دروني هر يك از موانع شناسايي شده در جدول،3
از روش سيستمي مدلسازي ساختار تفسيري استفاده شده است .به اين منظور ،پرسش
نامه دوم با هدف بررسي سيستمي موانع ايجاد ارزش قطعات در جامعه مورد مطالعه تهيه
و توزيع شده است .در همين راستا ،با استفاده از پرسش نامه دوم ،تمامي روابط زوجي
ممكنه مابين موانع شناسايي شده ،مورد بررسي و پرسش قرار گرفته و پس از جمع آوري
دادهها ،کسب تعداد راي اکثريت 1به عنوان مالك قضاوت جمعي براي نوع رابطه ميان





-1مطابق با روش ،تعداد راي اکثريت از رابطه  n  1  71  1  36.5  37بدست آمده است

2

2
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دو مانع تعيين شدهاست؛ نهايتاً با جمعبندي آراء مأخوذه ،ماتريس ارتباط مفهومي مابين
موانع ايجاد ارزش قطعات) ،(Dبهصورت شكل  1ترسيم شده است.

 :Cنبودن ايده هاي خالق

 :Fريسك گريزي

 :Bتفكر عادت گونه

 :Aکيفيت پايين توليد و
عمليات

 :Hارتباطات ضعيف

 :Dتغييرات فناوري

 :Gنداشتن تجربه کافي

 :kنبودن اطالعات کافي

 :Eفعاليتهاي سربار و فاقد
ارزش افزوده

شکل شماره  :1دياگراف مدل اولیه روابط بین موانع ايجاد ارزش قطعات

در گام بعد ،بر اساس روابط فيمابين موانع شناسايي شده (شكل ،)1جدول روابط
همجواري که بيانگر تمامي روابط مستقيم موجود مابين موانع ايجاد ارزش قطعات
مي باشد در جدول 4آورده شده است.
جدول شماره  .4روابط همجواري(ماتريس )D
A B C D E F G H K
 :Aکيفيت پايين توليد و عمليات
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0

 :Bتفكر عادت گونه

0 1 0 0 0 0 0 0 0

 :Cنبودن ايده هاي خالق

0 0 0 0 1 0 0 0 0

 :Dتغييرات فناوري

0 0 0 0 0 1 0 0 0

 :Eفعاليت هاي سربار و فاقدارزشافزوده

1 0 1 0 0 0 0 0 0

 :Fريسك گريزي

0 1 1 1 0 0 0 1 0

 :Gنداشتن تجربه ي کافي

0 0 0 0 0 1 1 0 1

 :Hارتباطات ضعيف

1 1 1 0 0 1 0 0 0

 :Kنبودن اطالعات کافي
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در ادامه ،براي به دست آوردن تمامي روابط مستقيم و غيرمستقيم مابين موانع
شناسايي شده(گرهها) ،ابتدا ماتريس هماني ) (Iبا ماتريس  Dجمع شده و سپس ماتريس
حاصل به توان  kرسيده است؛در توان چهارم ( ،)k=4ماتريس دستيابي نهايي که شامل
تمامي روابط مستقيم و غيرمستقيم مي باشد به دست آمده است(جدول .)5در جدول
مذکور ،خانههايي که با عالمت* مشخص است ،نشانگر وجود ارتباطي غيرمستقيم
مابين دو مانع متناظرشان بوده و نيز ،جدول  5به عنوان جدول دستيابي اصالح شده که
حاوي تمامي روابط ،اعمّ از روابط مستقيم و غيرمستقيمِ مابين موانع ايجاد ارزش قطعات
ميباشد .همچنين در جدول ،5ميزان قدرت هدايت و وابستگي هرکدام از موانع شناسايي
شده مشخص شده است.
قدرت هدايت K

جدول شماره  .5ماتريس دستیابي نهايي()T
به
A B C D E F G H

3
3
3
6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
*1

0
0
0
1

0
0
0
1

1 1 *1
1 1 1
*1 1 1
*1 *1 *1

5

0

0

0

1

1

0

*1 *1 *1

4
9
9
5

0
*1
1
1
3

0
1
1
0
2

0
1
1
0
2

1 *1 1 0 0 1
*1 1 1 1 *1 *1
*1 *1 *1 *1 *1 1
1 1 1 0 0 1
9 9 9 3 4 6

از
 :Aکيفيت پايين توليد و عمليات
 :Bتفكر عادت گونه
 :Cنبودن ايده هاي خالق
 :Dتغييرات فناوري
 :Eفعاليت هاي سربارو فاقد ارزش
افزوده
 :Fريسك گريزي
 :Gنداشتن تجربه ي کافي
 :Hارتباطات ضعيف
 :Kنبودن اطالعات کافي
قدرت وابستگي

با استفاده از جدول ،5ميتوان مجموعههاي قابل دسترسي و پيشتاز را براي هريك
از موانع مشخص نمود .به عنوان نمونه ،در سطر مربوط به کيفيت پايين توليد و عمليات
( ،)Aتمامي خانههايي که مانع متناظر با آنها عدد يك دارند بهعنوان مجموعه قابل
دسترسي براي مانع Aهستند؛ لذا با توجه به جدول ،5موانع قابل دسترسي بطور مستقيم
و غيرمستقيم براي  Aعبارتست از مجموعۀ{ }A, B , Cهمچنين در ستون مربوط به
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مانع  Aنيز ،تمامي خانههايي که موانع متناظر با آنها عدد يك دارند به عنوان مجموعه
پيشتاز در نظر گرفته ميشوند (که متناظر با مجموعه {} A, B , C, D, E, F, G, H,K
ميباشد).
جدول شماره  .6مرحله اول تعیین سطح تاثیر در تکنیك ساختاري -مقايسهاي
خروجي سطح1
A, B, C
A, B, C
-

پيشتاز
فصل مشترك
A, B, C, D, E, F, G, H,
A, B, C
K
A, B, C, D E, F, G, H, K A, B, C
A, B, C, D, E, F, G, H,
A, B, C
K
D, G, H
D
D, E, G, H
E
D, E, F, G, H, K
F

-

G, H

G, H

-

G, K

G, H

-

K

G, H, K

قابل دسترسي

موانع

A, B, C

A

A, B, C

B

A, B, C

C

A, B, C, D, E, F
A, B, C, E, F
A, B, C, F
A, B, C, D, E, F, G, H,
K
A, B, C, D, E, F, G, H,
K
A, B, C, F, K

D
E
F
G
H
K

در محاسبه خروجي جدول ،6ابتدا با استفاده از اعداد مشترك بين مجموعه قابل
دسترسي و مجموعه پيشتاز ،مجموعه فصل مشترك حاصل ميشود؛ سپس در سطرهايي
که مجموعه فصل مشترك و مجموعه قابل دسترسي برابر هستند ،موانع خروجي مرحله
مربوط را تشكيل ميدهند .بنابراين خروجي سطح اول عبارتست از. L1=}A, B, C { :
در ادامه ،پس از حذف سطرها و ستونهاي  B ،Aو  Cجدول  7تشكيل ميشود.
جدول شماره  .7مرحله دوم تعیین سطح تاثیر
خروجي سطح2
F
-

فصل مشترك
D
E
F
G, H
G, K
K

پيشتاز
D, G, H
D, E, G, H
D, E, F, G, H, K
G, H
G, H
G, H, K

موانع
قابل دسترسي
D
D, E, F
E
E, F
F
F
G D, E, F, G, H, K
H D, E, F, G, H, K
K
F, K
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خروجي سطح دوم نيز عبارتست ازL2=}F{ :

در جداول  9 ،8و 10به ترتيب خروجي سطوح سوم ،چهارم و پنجم با روش ذکر
شده به دست آمده است.
جدول شماره  .8مرحله سوم تعیین سطح تاثیر
خروجي سطح3
E
K

فصل مشترك
D
E
G, H
G, K
K

پيشتاز
D, G, H
D, E, G, H
G, H
G, H
G, H, K

قابل دسترسي
D, E
E
D, E, G, H, K
D, E, G, H, K
K

موانع
D
E
G
H
K

خروجي سطح سوم عبارتست ازL3=}E, K{ :
جدول شماره  .9مرحله چهارم تعیین سطح در تکنیك ساختاري -مقايسهاي
خروجي سطح4
D
-

فصل مشترك
D
G, H
G, K

قابل دسترسي
پيشتاز
D
D, G, H
D, G, H
G, H
D, G, H
G, H

موانع
D
G
H

خروجي سطح چهارم عبارتست ازL4=}D{ :
جدول شماره  .10مرحله پنجم تعیین سطح در تکنیك ساختاري -مقايسهاي
خروجي سطح5
G, H
G, H

فصل مشترك
G, H
G, K

پيشتاز قابل دسترسي
G, H
G, H
G, H
G, H

موانع
G
H

نهايتاً خروجي تكنيك براي سطح پنجم عبارتست ازL5=}G, H{ :

پس از تعيين روابط و سطوح موانع ،در يك جمعبندي نهايي ميتوان آنها را به
شكل مدلي ترسيم نمود .شكل  2به عنوان مدلنهايي پژوهش بوده و نمايانگر مدل
ارتباط مفهومي مابين موانع ايجاد ارزش در جامعه تحت مطالعه با نگرش ساختاري-
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مقايسهاي ميباشد .مدل مذبور به عنوان پاسخ سؤال دوم در تحقيق حاضر بهشمار
ميآيد.
سطح اول

 :Cنبودن ايده هاي خالق

سطح دوم

سطح سوم

 :Fريسك گريزي

 :Kنبودن اطالعات کافي

سطح چهارم

سطح پنجم

: Aکيفيت پايين توليد و عمليات

 :Bتفكر عادت گونه

 :Eفعاليت هاي سربار و
فاقد ارزش افزوده

 :Dتغييرات فناوري

 :Gنداشتن تجربه کافي

 :Hارتباطات ضعيف

شکل شماره  .2مدل نهايي روابط دروني موانع ايجاد ارزش در صنعت قطعهسازي خودرو

در ادامه ،براي پاسخ به سؤال سوم ،و در گامي فراتر از تحليلهاي ساختاري-
مقايسهاي ،با هدف شناسايي ميزان قدرت هدايت و قدرت وابستگي موانع تحت بررسي،
تجزيه و تحليل قدرت هدايت -وابستگي )1(MICMACموانع شناسايي شده انجام شده
است .در اين تحليل ،موانع بر حسب قدرت هدايت و وابستگي ،به چهار دسته تقسيم
شدهاند (شكل.)3

1 -Cross-Impact Matrix Multiplication Applied to the Classification analysis
)(MICMAC
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قدرت وابستگي
9

G, H

8
III

قدرت هدايت

E

IV

7

D

6

K

5
4

F
A, B,
C

3
II

2

I

1
9

8

7

6

5

4

3

2

1

شکل شماره  .3تجزيه و تحلیل سیستمي قدرت هدايت -وابستگي

دسته اول ،شامل موانع مستقلي است که داراي قدرت هدايت و وابستگي ضعيف
ميباشند .اين موانع نسبتاً غيرمتصل به سيستم هستند و داراي ارتباطات کم و ضعيف با
سيستم ميباشند .در تحقيق حاضر هيچ يك از موانع تحت مطالعه در اين دسته قرار
نگرفتهاند .در دسته دوم ،موانع وابسته سيستم قرار دارند که باالترين قدرت وابستگي و
کمترين قدرت هدايت را در سيستم برخور دارند ،موانع شناسايي شده اين دسته عبارتند
از« :کيفيت پايين توليد و عمليات(« ،»)Aتفكرعادتگونه(«،»)Bنبودن ايدههاي خالق
( »)Cو «ريسك گريزي( .»)Fسومين دسته ،موانع مستقلياندکه داراي قدرت هدايت و
وابستگي زياد ميباشند .هيچ يك از موانع تحت مطالعه در اين دسته قرار ندارند.
چهارمين دسته شامل موانع مستقلي هستند که داراي قدرت هدايت قوي ولي وابستگي
ضعيف ميباشند؛ اين دسته مانند زير بناي ساختاري سيستم عمل کرده و براي شروع
يك تغيير و تحول اساسي در عملكرد سيستم ،در وهله اول بايستي بر آنها تاکيد نمود؛
موانع«نداشتن تجربه کافي(« ،»)Gارتباطات ضعيف(« ،»)Hتغييرات فناوري(،»)D
«نبودن اطالعات کافي( »)Kو «فعاليتهاي سربار و فاقد ارزش افزوده( »)Eدر اين
دسته قرار دارند .از بين موانع شناسايي شده اين دسته «نداشتن تجربه کافي( »)Gو
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«ارتباطات ضعيف( »)Hو «تغييرات فناوري( »)Dداراي باالترين قدرت هدايت و «نبودن
اطالعات کافي( »)Kو «فعاليت هاي سربار و فاقد ارزش افزوده(»)Eاز قدرت هدايت
متوسط برخودار ميباشند.
بحث و نتیجهگیري
براي شناسايي آسيبهاي ارزش آفريني در يك صنعت ،اولين و مهم ترين گام آن
است که داليل صدمه رسان و پايين آورندة ارزش شناسايي شده و مهمترين موارد
آسيبرسان توسط تحليلهاي مناسب استخراج گردد؛ سپس با بررسي و ارزيابي موانع
ايجاد ارزش ،اقدامات الزم در جهت باالبردن ارزش محصوالت صورت گيرد .در تحقيق
حاضر ،در قدم اول از بين عوامل متعدد شناسايي شده از طريق ادبيات تحقيق ،نه متغير:
«نبودن اطالعات کافي»« ،نبودن ايدههاي خالق»« ،کيفيت پايين توليد وعمليات»،
«ريسك گريزي»« ،تفكر عادتگونه»« ،نداشتن تجربه کافي»« ،تغييرات فناوري»،
«ارتباطات ضعيف» و «فعاليت هاي سربار و فاقد ارزش افزوده» به عنوان موانع ايجاد
ارزش قطعات در صنعت قطعه سازي خودرو شناسايي شده است .سپس موانع شناسايي
شده با لحاظ نمودن روابط علت و معلولي مابين آنها ،توسط مدلسازي ساختاري-
تفسيري) (ISMمورد بررسي قرار گرفته است که زيربناي آن بر اساس شناسايي و
بررسي چگونگي روابط متقابل مابين موانع تحت مطالعه بوده و بر مبناي تئوري گراف بنا
نهاده شده است .هدف استفاده از اين روش ،ايجاد چارچوبي تحليلي براي ديدگاهي
سيستمي به مسأله مورد نظر بوده است.
نتايج تحليلهاي انجام شده با استفاده از مدل سازي ساختاري -تفسيري )(ISM
نشان داد که سه مانع شناسايي شده تحت عناوين« نبودن «ايدههاي خالق»« ،کيفيت
پايين توليد و عمليات» و «تفكر عادت گونه» از لحاظ ديدگاه سيستمي ISMدر سطح
اول مدل روابط قرار گرفتهاند (شكل)1؛ اين امر نشان ميدهد که اين سه مورد،
تاثيرپذيرين موانع شناسايي شده در صنعت قطعه سازي خودرو ميباشند .موانع«نداشتن
تجربه کافي»«،ارتباطات ضعيف» و«تغييرات فناوري» نيز به عنوان اثرگذارترين موانع در
روش سيستمي  ISMشناسايي شدهاند و مي توانند به عنوان زير بناي ساختاري سيستم
عمل کرده و براي شروع يك تغيير و تحول اساسي در عملكرد سيستم ،در وهله اول
بايستي بر آنها تاکيد نمود.
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با توجه به اينكه موانع«نداشتن تجربه کافي»« ،روابط ضعيف مابين کارکنان» و
«تغييرات فناوري» جزء عوامل اثرگذار هستند ،بنابراين ،اين امر نشان دهنده اين واقعيت
است که براي مواجهه و از ميان بردن آسيبهاي ايجاد ارزش در صنعت مورد مطالعه،
بايستي در ابتدا به مقولههايي همچون تجربيات کارکنان و مديران ،نحوه ارتباطات درون
گروهي ،ميان گروهي ،درون سازماني و ميان سازماني در راستاي ايجاد ارزش توجه نمود
و سپس ضمن بهرهگيري از کارشناسان خبره ،توجه به تغييرات فناوري را در فهرست
کارهاي با اهميت قرار داد.به عبارت ديگر ،با تأکيد بر تقويت ارتباطات کاري در سازمان،
به کارگيري کارشناسان با تجربۀ کافي و تقويت تحقيق و توسعه در ارتباط با پايش
فناوريهاي نوين صنعت قطعهسازي خودرو ميتوان به صورت بهينه بر موانع ايجاد
ارزش در اين صنعت غلبه نمود.
اگر دانش به دانش نهان و آشكار تقسيم شود ،دانش نهان همان تجربيات افراد
است؛ با دانشي شدن کسب و کارها ،لزوم توجه به تجربيات در قالب دانش نهان به طور
جدي مورد توجه قرار گرفته است .از همين رو در بسياري موارد ديده ميشود که نداشتن
تجربه کافي در افراد به دليل آشنا نبودن آنها با فرايندها و روشهاي کار موجب پايين
آمدن ارزش کاالهاي توليدي ميگردد .در اين بين به مديران شرکتهاي سازنده قطعات
خودرو پيشنهاد ميگردد تا با آموزش نيروي انساني موجود در بعد مهارت و ارتباطات و به
خدمت گرفتن نيروهاي جديد متخصص با مهارتهاي باال به حل مشكالت ياد شده در
زمينه نداشتن تجربه کافي کارکنان و روابط ضعيف مابين کارکنان کمك نمايند .از
طرفي نيز پيشنهاد ميشود تا با توجه به تغييرات ايجاد شده در محيط فناوري ،اقتصادي،
اجتماعي و با گسترش دانش بشري و تغييرات سريعي که در مشخصات فناوري و به تبع
آن در وضعيت اقتصادي مردم پديدار ميگردد ،اقدام به تدوين و طراحي استراتژيهاي
مناسبي در جهت انطباق سازمان با محيط پيرامون خود نموده و در اين بين تغييرات
فناوري را نيز مورد توجه قرار دهند .چرا که فناوري به روز توليد ميتواند نقش اساسي در
کيفيت محصوالت توليدي در مقايسه با توليدات رقيبان داشته باشد .در اين راستا
فرايندهاي کشف ،به اختيارگيري ،به روز رساني و مديريت فناوري توليد ميتواند اثري
زنجيروار و مثبت و در بهبود ساير موانع مؤثر بر ايجاد ارزش داشته باشد.
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