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Abstract
The realization of the motto of 1399 crucially depends on the
formation of a culture that can create and foster the core values
which support the leap of production. Failure to realize such
values has led to the failure in creating this culture. Therefore,
this study concerns the effective realization of the culture of
production leap. Obviously, creating the culture of production
leap requires identifying the influential factors in this regard.
Accordingly, this study mainly aims at identifying and
prioritizing the factors affecting the formation of production leap
culture.
In terms of purpose, this study is applied while in terms of data
collection it is in the field of descriptive survey studies. The
factors affecting the formation of the culture of production leap
were identified through semi-structured interviews with 14
university professors and some managers of the Center for
Strategic Evaluation and Supervision of the Implementation of
the General Policies of the System according to the principle of
Theoretical Adequacy. Data coding though qualitative content
analysis using Atlas ti software led to the identification of 12
main categories. In the next step, the triangular fuzzy method was
used to prioritize these factors.
The statistical population in quantitative part consisted of all the
senior managers of some food industry companies from which 45
managers were selected as the research sample. The result of the
analysis of the questionnaires using the triangular fuzzy method
showed that religious teachings, consumption culture, human
capital, work culture, entrepreneurial culture, collectivism, think
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tanks, purposeful leadership, productivity culture, self-reliance,
self-confidence, and competition orientation were the most
influential factors in formation of the culture of production leap.
According to the findings, using in-service training courses for
their employees, the managers of the studied food industry units
can achieve core values such as religious teachings related to
their business, avoiding extravagancies, and developing the
necessary platform for promoting the quantity and quality of their
products.
Keyword: Production mutation; Production leap culture; Delphi
Fuzzy
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چکیده
تحقق شعار سال  1399در گروی شکلگیری ،فرهنگی است که بتواند ارزشهای محوری
حامی جهش تولید را ایجاد کند .ضعف در تحقق چنین ارزشهایی ،منجر به عدمدستیابی
به چنین فرهنگی شده است .برایناساس ،مسئلهی محوری این مطالعهه تحقهق ابهرب ش
فرهنگ جهش تولید است .دستیابی به فرهنگ جهش تولیهد نیازمنهد شناسهایی عهواملی
است که در شکلگیری آن نقش بسزایی دارند .براین اساس ،هدف از انجام مطالعه حاضر،
شناسایی و اولویتبندی عوامل موبر در شکلگیری فرهنگ جهش تولید بوده اسهت .ایهن
مطالعه براساس هدف ،کاربردی و از نظهر نحهوه ج ه آوری دادههها در حهوزه مطالعها
توصیفی از نوع پی ایشی قرار دارد .شناسایی عوامل موبر بر شکلگیهری فرهنهگ جههش
تولید ازطریق مصاحبههای نی هساختاریافته با  14نفر از اساتید دانشگاهی و مدیران مرکز
ارزیابی و نظار راهبردی اجرای سیاستهای کلی نظام باتوجه بهه اصهل کفایهت نظهری
انجام گرفت .کدگذاری دادهها با روش تحلیل محتوای کیفی به ک ه

نهرمافهزار Atlas ti

منجر به شناسایی  12مقوله اصلی شد .در گام بعد ،به منظور اولویتبندی ایهن عوامهل از
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روش فازی مثلثی استفاده شد .جامعه آماری این مطالعه در ب ش ک ّی را کلیهه مهدیران
ارشد شرکتهای تولیدی صنای غذایی تشکیل دادند که با استفاده از روش ن ونههگیهری
هدف ند تعداد  45نفهر از ایهن جامعهه بههعنهوان ن ونهه پهشوهش تعیهین شهدند .نتیجهه
حاصلشده از تحلیل پرسشنامهها با روش فازی مثلثی نشان داد که بهترتیب آمهوزهههای
دینی ،فرهنگ مصرف ،سرمایه انسانی ،فرهنهگ کهار ،فرهنهگ کهارآفرینی ،ج ه گرایهی،
اندیشههکدههههای فکههر ،رهبههری هدف نههد ،فرهنههگ بهههرهوری ،خوداتکههایی ،خودبههاوری و
رقابتمحوری مهمتهرین عوامهل مهوبر در شهکلگیهری فرهنهگ جههش تولیهد هسهتند.
براین اساس ،مدیران واحدهای صنعتی در حوزه مواد غهذایی بها بههرهگیهری از دورهههای
آموزشی ض ن خدمت برای کارکنان خود ،میتوانند ارزشهای محوری ه چون آموزههای
دینی مرتبط با کسب وکار ،پرهیز از اسرافگرایی و  ...را توسهعه داده و بسهتر مزم جههت
ارتقای ک ّی و کیفی تولیدا خود را فراهم سازند.

واژههای کلیدی :جهش تولید ،فرهنگ ،فرهنگ جهش تولید ،دلفی فازی

مقدمه
تولید و توجه به چالشهای کلیدی آن رمز توعز ه جام زه مب زو
) (Damásio, M. J., & Paixão da Costa, J. , 2020بزاین یعزا

مز شزو

عیاعز گزایرین و

تبلیلگاین ر عتگاههای حزاکییت کوزورهای ملتلزم هیزویره ر رز یرت زا و
توع ه تولید بو ه یند ،چای کزه میزاه چنزی ریوزادت

ر تولیزد ،موجفزا

ردزاه و

خو کفان جویمع ری بههیایه یشته و یعتیا بهنفس عیوم ری یرت ا مز هزد

(Dai,

) K., Zhang, W., Zeng, R. J., & Zhang, F. , 2020یناین نی هیانند عزانا کوزورها
ر طول عالیان گاشته توجه ونژهیی به م وله تولید و ردع موینزع مزوما ر توعز ه
ین حوزه کلیدی یشته یع  ،بهنبوی که ر چند عال گاشته ،نامگایری عزالهزا
بارانززه تولیززد متیاکزز بززو ه یعزز

;(Rostamzadeh Ganji, I; Zamahini, M

) Forouzandeh Dehkordi, L and Moghli, A., 2018هیانگونه که هیگان ر جانان
یمور قایر یرند ،عال  1399توعط رهفای جیهزوری یعزیم تبز عنزوین عزال
جهش تولید نامگایری شده یع

تا بدن طانق و با تکیه بزا نیزا جهزش تولیزد،

زناعاخ ها و یرزشهای مبوری ر جام ه توع ه نابد که حزام تولیزد یخلز
باشد .بهرغم هیه تیشهای صور گادته ر حوزه تولیزد ،شزکاع عیی ز میزان
آرمانهای جام ه یناین و وض ی

د لز وجزو یر  ،بزهنبزویکزه مزانع تب زق

عیاع های کین تدون شده توعط نها های م ئول شزده یعز  .بزه هیزی لیز
شناعان و تبلی عویم کلیدی که م تویند موجب توع ه و یرت ای تولید شو به
غدغه یصل م ئوالن نظام و رژوهوگاین د ال ر ین حوزه تفدن شده یع .
بارع های صور گادته ر مطال ا

یخل و خارج نوان ی ه یعز

کزه
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داهنگ ،نک عام حیات

ر تثفی

مز شزو

توع ه و یرت زای تولیزد مب زو

)(Gober, G., 2020و تیش رریعتای بهفو شاخصهای داهنگ که حام جهزش
تولید یع  ،م تویند منجا به عتیاب به یهدیع عالیه حاکییز
شو

)(Dai, K., Zhang, W., Zeng, R. J., & Zhang, F. , 2020

ر تولید نا به یصطیح جهش تولید ،نیازمند یصزیحا

ر هزا جام زهیی
باین یعا

ریواد

یعاعز داهنگز یعز

)(Zohourian Abu Turabi, M; Mortazavi, S; Legzian, M & Farahi, M M., 2018

یصیح داهنگ جهش تولید با هزدع تثفیز

رونزق تولیزد و عزتیاب بزه جهزش

یقتصا ی ،یصیح یلگوی مصاع با هدع ک ب عامانه بیوتا بایی جهش تولیزد و
هیچنی ینفاش

بیوتا کاال و خدما

بایی توع ه صا ری

بیوتا و رنهان  ،ب تاعازی

بایی صا ری

با هدع حضور بیوزتا شزاک هزا و مبصزوال

عاصه جهان و ک ب منادع بیوزتا یقتصزا ی و قزدر
جه

شک گیزای تبزوال

یماگایری کلیدی با حاک
ت یی کننده زناعاخ

یناینز

ر

داهنگز یعز  .بنزاباین

مهزم رریعزتای توعز ه یقتصزا ی ،جهزش تولیزد و
به عوی تیدن یعزیم -یناینز و بزا تاکیزد بزه ن زش

داهنگ و علیز و دنزاوری ر حزوزه یجزایی تصزیییا

کین و مبوری جام ه ،ب تاعازی داهنگ جهز

شزکودان یقتصزا ی کوزور و

تب ق توینیندیهای موماتای یز تیدن نون یعیم  -یناین وظیفه یصل
عیاع گایر داهنگ و علی کوور یع

عزتگاه

). (Basirnia, Gh, 2019

عتیاب و تب ق داهنگ جهش تولید که مز توینزد زمینزه توعز ه و یرت زای
تولیزد یخلز ری بزه هیزایه آور  ،نیازمنزد تیشز جی ز یعز
)H; Danaeifard, H & Delshad Tehrani, M., 2018

;(Aqdaghi, M

Khanifar,رژوهوززگاین و

تبلیلگززاین بززهعنززوین نک ز یز یرکززان یصززل توع ز ه جویمززع ،ن ززش ب ز ین
شک گیای داهنگ

یرند که حام جهش تولید یع  .بدونشک ،توع ه داهنزگ

جهش تولید ،نیازمند شناعان عویمل یع
تامیا ب ین

ر

که م تویند ر شک گیای ین داهنگ

یشته و عدم عتیاب به عطح مطلو

آنها بهعنزوین مزوین

یعاعز

ر توع ه داهنگ جهش تولید عی کنند .باین یعا  ،شناعزان و یولونز بنزدی
عویم یماگایر با شک گیای داهنگ جهزش تولیزد مز توینزد عیاعز گزایرین و
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تصییم گیاندگان کین کوور ری رجه

شکودان هاچزه بیوزتا تولیزد یخلز و

خو کفان یناین ناری رعاند .باتوجه به یننکه تزاکنون چنزی مطال زهیی ر یخز
کوور صور
جه

نگادته یع  ،نتانج ینز مطال زه مز توینزد ریهکارهزای مطلزوب ری

شک گیای داهنگ جهش تولید ر یختیار عتگاههای عیاع گزایر کوزور

قایر هد تا ر تدون ریهفا های تولیدی ر بلش ولت و غیا ولت مور یعتفا ه
قایر گیا  .هیچنزی ینجزام ینز مطال زه مز توینزد بزا شناعزان عویمز مزوما ر
شک گیای داهنگ جهش تولید ،یختیعنظاهای موجو ر ین حزوزه ری کزاهش
ی ه و رک جامع ر یرتفاط با داهنگ جهش تولید ینجا کند.
ین مطال ه و هدع عیده ری ر ر

یر ؛ یبتدی عویم مزوما بزا شزک گیزای

داهنگ جهش تولید شناعان و ر گام ب د ین عویمز یولونز بنزدی مز شزوند.
بناباین مطال ه حاضا رر نادت راعل مناعب بایی ین عویل یع

که عویمز

موما با شک گیای داهنگ جهش تولید کدیمند و یولون بندی ین عویم بزه چزه
صورت یع ؟
پیشینه پژوهش
فرهنگ جهش تولید

هاعاله رهفا م ظم ین ی

بنا با شاینط حاکم با کوزور ،شز اری ری تبز عنزوین

ش ار عال بیان م یر  .ین ش ار بارانزه نیازمنزدیهزای روز کوزور و بزهنبزوی
هندهی تیشها و د الی های یرکان گوناگون نظام جیهوری یعیم یع .

جه

باین یعا  ،عال  1399با عنوین جهش تولید نامگایری شد .شاند مهمتان علز
نامگایری عال  1399تب عنوین جهش تولید نیاز کوور به توع ه و یرت ای عطح
تولیدی

و بهفو کارآدانن

یقتصا ی کوور باشد .عل

ر صنانع ملتلم جه

رونق تولیدی

و بهفو عزطح

نگا ین یما ری م توین ر تبزانمهزای ویر شزده بزا

کوور ج تجو کا که نیازمند هیت مضاعم جه

م ابله با آن یع .

تیش رریعتای تب ق جهش تولید ،نیازمند دایهمآور ن ب تا مناعب یعز .
نک یز عیدهتان مویر ی که م تویند بهعنوین نک زناعزاخ

ر جهز

توعز ه
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تولید ن و موما ینفا کند ،شک گیای داهنگ یع

که حام یرت ای تولید باشزد.
ر میزان

داهنگ به مجیوعه یرزشهزا ،هنجارهزا و یصزول رانادتزهشزده موزتا

یعضای نک عازمان نا مجیوعه یشزاره یر کزه منجزا بزه ینجزا نزک چزارچو
منط  ،یصول و نکپارچه م شو  .داهنگ ،ندگاه جزامع و گ زتا ه بزو ه کزه
تیام مویر و د الی های عازمان ری ربا مز گیزا  .بزدون شزک یرت زای عزطح
تولیدی

ر میزان

نی نیازمند ینجا داهنگ بو ه کزه بتوینزد یرزشهزان موزتا

یعضای یصل عازمانها خلق کند تا بزدن طانزق کلیزه تزیشهزا و د الیز هزای
یشزته

کارکنان ر عازمانهای گوناگون رریعتای ین داهنگ جه گیای مناعف

باشد ) (De Paula, T. M., & Mecca, M. S., 2018داهنگ جهش تولیزد نیز هیاننزد
عانا عطوح و حوزههای نگا داهنگ

تا یرزش خلزق مود یز

ر تیش یع

و

تولید یندههای جدند کاربا ی ری ر عازمان نها ننه عاز  .تا بزدن طانزق یعضزای
عازمان به ین

ر موتا

نابند که م بان

ع

با تیش جی

رر ینجا

ذهنیت کارآداننانه ر میان خو باشند .تب ق چنی یمای منجا به ینگیز ه و هیتز
مضززاعم شززده و یرت ززای عززطح تولیززدی

ری بززه هیززایه خویهززد یشز  .عویمز

ب شزیاری ه زتند کزه مز تویننزد ر ینجزا چنزی داهنگز مزوما ویقزع شزوند.
بارع های صور گادته ر مطال ا
یرت ای تولیدی

گاشته ر حوزه داهنگ تولیدی

و داهنزگ

توین ته باخ مویر ب یار حیات ری نوان هد که ر ینز بلزش

باخ یز مهمتان ین مطال ا

یریئه م شوند.

ی رائوال و مکا )2018( 1ر م الهیی به بارع ن ش ت یی کننده داهنزگ بزا
شززک گیززای یرت ززای تولیززد را یختنززد .ین ز مطال ززه کززه ر میززان تولیدکننززدگان
مبصوال

مبل

ر بازن ینجام گاد  ،نوان ی ه یع

که شک گیزای داهنزگ

مبل که حام یرزشهای تولیدی باتوجه به داص های موجو ر قلیاو بازنز
یع  ،م تویند منجا به یرت ای تولید و بهفزو گزا ش یقتصزا ی منط زه مزور نظا
شو  .جاویند )2013( 2ر م الهیی به بارع ن ش ینوگاهها و مایک تب ی زات

ر

1. de Paula & Mecca
2. Jawaid
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توع ه داهنگ تولید را یخ  .ین مطال ه که با رونکا ی کیف و ر میزان یعزاتید
ینوگاههای علومر شک صور گاد  ،به ین نتیجه ع ناد
مایک تب ی ات یزطانق دایهمکا ن یمکانزا
یعیززال عی ززتمهززای ح ززود و عززتی

که ینوزگاههزا و

و زناعزاخ هزای الزم و هیچنزی

مطلززو  ،شززاینط الزم ری بززایی جززا

عامانههای ین ان یرزشیند دایهم آور ه و یزین طانق گامهای مثفتز ری ر بهفزو
داهنگ تولید یعیزال مز کننزد .ینز مطال زه نوزان ی کزه عزامانههزای ین زان ،
هنجارهای مصاع و د الی های تیی م توینزد یرزشهزان ری ر مایکز
ینجا کند که رنهان

منجا به توع ه داهنزگ تولیزد شزو  .ماکز رزژوهشهزای

مجلس ( )1399ر مطال هیی رخصوص جهش تولید به یریئه چارچو
ریهفا ی حیان

رمزان
و یلگزوی

یز تولید ر یناین را یخ  .گ یرش حاضا ،جیعبندی بیش یز 20

گ یرش رژوهو تهیهشده توعط ماک رژوهش هزای مجلزس ،ر راعزه بزه ینز
که ول

عویل یع

و مجلس چگونه م توینند به تولید کیزک کننزد؟ راعزه بزه

عویل ریشگفته ،ر قالب نک مدل مفهوم یریئه شده یع
یصل حیان
مطلو

د الی

که رویبزط مولفزههزای

یز تولید ر یناین ری نوان م هد؛ مولفههان نظیزا مبزیط د لز و
ویحزدهای تولیزدی ،م زیاهای نامولزد رقیزب و مزویزی تولیزد و

عامانهگایری ،ریهفزا توعز ه صزن ت نزا یولونز هزای تولیزدی کوزور ،یمنیز
عامانهگایری و نیاوهزای مبزا
م ادی های مالیزات  ،ت زهیی

عزامانهگزایری یزجیلزه ت ادزههزای ویر ی ،
بزانک و یعتفزاری

حیزانت  .بزاقای و هیکزارین

( )1394ر م الهیی به بارع عویم عاختاری و ردتاری موما با یرت زای داهنزگ
تولید علم ر ینوگاههای کوور را یختند .نون ندگان به  13عام موما با یرت زای
داهنگ تولید علزم ر و عزتهی عزاختاری (ینجزا هیزاهنگ بزی بلزشهزای
ملتلم علی و رژوهو

ینوگاهها ،یرت ا و یصیح م زتیا مبتویهزای آموزشز ،

راهی یز عیاع ز گ و عدممفا

مدناین ،بانامهرن ی هددیند ریجزع بزه یرت زای

داهنگ علم ،یرتفاط م تیا بی مایک آموزش و رژوهوز
کوور ،توجه به کیفی

و کاربا رژوهشها ر حز موزکی

یعت ایر نظام نکپارچهی مدنان

ر یخز و خزارز یز
جام زه ،تزدون و

یعت دی ر نظام آموزش عال  ،تامی و توع هی
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رژوهش) و ردتاری (ینجزا داهنزگ صزبیح ن زد و ینت ا رزانای ،ینجزا

یمکانا

داهنگ مطالفه گای ر ینوگاه ،رویز آزی یندنو
و رژوهش ،رعان

ر ینوگاه ،همریعتان آمزوزش

یعتاندیر های آموزش و رژوهو ) ع نادتهیند .دزیحزی ه و

هیکارین ( )1391ر م الهیی به بارع داهنگعازی حیان
یخل را یختند .جه
تولیدی

تب ق حیان

یز تولید یخل و یقفزال جام زه بزه عزی

یخل با توع به یب یر داهنگز ینز یعزطوره ری ر بزاور یدزای جام زه

شک

.حیان

یخل به م ن قطع کام ویر ی

یز تولیدی

که ها کووری ر ها عطب یحتیاز به ویر ی
نک

یز یرت زای تولیزدی

نگا یز ریهکارهای حیان

یز ویر ی

مبصوال

کوور نی ز

چزای

باخز مزوی و مبصزوال

یر .

یز تولید یخل  ،عود ی ن عیاع هزای کوزور

و کاالهای نهان ضاوری به عی

موی و مبصوال

یولیزه

و عپس تفدن آنها به کاالهای مصزاد یعز

کزه ینز م زئله منجزا بزه یدز ینش

یرزشید و ه و ینجا یشتغال خویهد شد.عام

کزه بزا

نگا ،یقتصا م اومت یعز

خنث عازی تبانمهزا و تکیزه بزا تولیزدی  ،تبزول عییزق ر رشزد تولیزد ملز
م گایر  .روش تب یق ینز رزژوهش کتابلانزهیی یعز  .هاشزی ه و هیکزارین
رآمدی با م ائ داهنگ و ریهکارهای حیان

( )1391ر م الهیی به بارع

یز

تولید مل را یختند .ین مطال ه که با تاکید با آمزوزههزای ننز و یعزیم ینجزام
گاد  ،نوان ی که یرت ای داهنگ بایعزا
م تویند زمینه مطلوب ری جه

یرزشهزای مبزوری جام زه یناینز

یرت ای تولیدی

ر یدق  1404دایهم آور  .بزاین یعزا

ر عطح یعتاندیر های تدون شده

یرزشهزای داهنگز مز بان ز

ونژگ هان هیچون یخید و داهنگ کار ،عزیم

و عزدیل

شزام

عزازمان باشزد تزا

بتویند میاه مطلوب ری نصیب عازمان کند.
بارع ین مطال ا

توین ته باخ یز مهمتان عویم یماگایر با شک گیزای

داهنگ جهزش تولیزد ری نیانزان عزاز  .یمزا ینز مطال زا
یرزشهای مبوری متفاو
گادته یع  .باین یعا
م بان

نزا ر قلیاوهزان بزا

ینجام شده نا ر حزوزههزای کزاری متفزاو
باتوجه به تفزاو

با بهاه گیای یز مطال زا

صزور

ر یرزشهزای مبزوری کوزور ینزاین

میزدین بتزوین عزویمل ری شناعزان کزا کزه
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متناعب با ونژگ ها و یرزشهای یعاع یناین باشد.
روش پژوهش
ین مطال زه بایعزا

هزدع کزاربا ی و یز نظزا نزود روش ر حزوزه مطال زا

توصیف یز نود رییانو قایر یر  .رونکا بارع حاضا آمیلته بو ه و با تاکیب
روشهای کیف و کیّ تبلی شد .باین یعا

مطال ه حاضا ر و عزطح شزام

شناعان ریوزاین هزای مزوما بزا توعز ه داهنزگ جهزش تولیزد و یولونز بنزدی
ریواینهای شناعان شده ینجام شد .شناعان ریواینهای توعز ه داهنزگ جهزش
تولید ،با یعتفا ه یز مصاحفههای نییهعاختارنادته صور

ی ههزای

راناد  .تبلی

حاص یز مصاحفه با یعتفا ه یز روش تبلی مبتویی کیف کدگایری شد .بهمنظور
کدگایری ی هها با روش تبلی مبتویی کیف نیاز یع

تا  6ماحله شزام ت یزی

م ئله رژوهش ،تدون یهدیع ،مولصکا ن متغیاها ،نیونهگیای و ینتلا
تبلی  ،کدگایری ی هها و یعتلایز م وال

ویحد

و تبلیز و یعزتنفاط گز یرش نهزان

ینجام گیا که ر بلش نادتههای رژوهش شاح و ب ط م نابد.
موززارک کننززدگان ین ز مطال ززه ر بلززش کیف ز ری یعززاتید ینوززگاه بززا
تلصصهای مدنان

ردتار عازمان  ،مدنان

مدناین یرشد ماک یرزناب و نظزار
توکی

منابع ین ان و مزدنان

یعزیم و

ریهفزا ی یجزایی عیاعز هزای کلز نظزام

ی ند .رریعتای یمکانرانای ینجزام مطال زه یز روش نیونزهگیزای گلولزه

باد جه
یص کفان

ت یی مصاحفهشوندگان یعتفا ه شد .ت یی حجم نیونزه بزا یعزتفا ه یز
نظای صور

گادته بهنبوی کزه رزس یز ینجزام مصزاحفه بزا نفزای

ویز هم و عی هم ،نگا م ولزه جدنزدی شناعزان نوزد و دایننزد مصزاحفه بزا
مصززاحفهشززونده چهززار هم بززه رانززان رعززید .ونژگزز هززای جی یزز شززناخت
مصاحفهشوندگان به شاح جدول  1یع
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جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

مصاحبهشوندگان
1

جنسیت
مرد

تحصیالت
دکترای تخصصی

2

زن

کارشناسی ارشد

3

زن

دکترای تخصصی

4

مرد

دکترای تخصصی

5
6
7

مرد
مرد
زن

دکترای تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی

8

زن

کارشناسی ارشد

9

مرد

کارشناسی ارشد

10

زن

دکترای تخصصی

11

زن

دکترای تخصصی

12
13
14

مرد
مرد
مرد

دکترای تخصصی
دکترای تخصصی
دکترای تخصصی

محل فعالیت
عضو هیئت علمی دانشگاه
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای
سیاستهای کلی نظام
عضو هیئت علمی دانشگاه
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای
سیاستهای کلی نظام
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای
سیاستهای کلی نظام
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای
سیاستهای کلی نظام
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای
سیاستهای کلی نظام
مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای
سیاستهای کلی نظام
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه

روین مصاحفه با یعتفا ه یز روش کیوعا

 15سال
 11سال
 17سال
 20سال
 13سال
 9سال
 21سال
 16سال
 14سال
 15سال
 11سال
 12سال
 8سال

و رانان آن با بهاهگیزای یز شزاخص

کارای کوه بارع شده یع  .رس یز تبلی
می ین یهیی

تجربه کاری
 12سال

ی هها ،روین مصاحفههزا بایعزا

ریواینهای شناعان شده مطابق با نظا رنج نفزا یز خفاگزان آگزاه بزه

موضود رژوهش مور تانید قایر گاد  .هیچنی م دیر شاخص کارای کوه بایبزا
با  ./72حاص شده که نوان یز مطلوبی

روین و رانان مصاحفه یر .

ر بلش کیّ رژوهش ،یولون بندی ریواینهای توع ه داهنگ جهش تولید
با یعتفا ه یز ی ههای حاص یز راعونامه با روش دازی مثلث ینجام گاد  .جام ه
آماری ین مطال ه ر بلش کیّ ری کلیه مدناین یرشد شاک های تولیدی صزن
موی غاین توکی

ی ند که با یعتفا ه یز روش نیونهگیای هددیند ت زدی  45نفزا

یز ین جام ه بهعنوین نیونهی رژوهش ت یی شدند .روین راعونامهها بزا یعزتفا ه
یز روش یعتفار مبتویی ن زف و رانزان آن بایعزا

روش آزمزون -رزسآزمزون

یرزناب شد .یعتفار مبتویی ن ف راعونامه ین مطال زه بزا بهزاهگیزای یز نظزای
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تلصص

ه نفا یز یدای مطلع به موضود رژوهش به میز ین  ./68بزاآور شزد کزه

نوان یز تانید روین راعونامه یر  .هیچنی هیف زتگ راعزههزا بایعزا
آزمون -رسآزمون به می ین  ./78حاصز شزد کزه مطلوبیز

روش

رانزان راعوزنامه ری

بههیایه یشتهیع .
یافتهها
یافتههای بخش کیفی

هیانگونه که ر روششناع رژوهش یشاره شد ،کدگایری ی ههزای مصزاحفه بزا
روش تبلی مبتزویی کیفز و طز  6ماحلزه یصزل تبلیز مبتزویی کیفز بزا
بهاهگیای یز نامید یر  atlas ti 8ینجام گاد .
مرحله اول :تعیین مسئله پژوهش

هیان گونه که ر م دمه بیان شد ،م ئله یصل رژوهش ،تب ق ش ار عال  1399که
هیانا جهش تولید بو ه ،یع  .باین یعا
با شناعان عویمل یع

که م تویند داهنگ ری شک

باشد و بهعنوین نزک نیزاوی مباکزه یصزل
شک گیای چنی داهنگ

ین مطال ه ر ر تب زق جهزش تولیزد
ی ه که حام جهش تولیزد

ر جهزش تولیزد بزهکارگادتزهشزو .

غدغه یصل رژوهوگاین بو ه یع .

مرحله دوم :تعیین اهداف

هدع یصزل یز ینجزام ینز مطال زه ،شناعزان و یولونز بنزدی عویمز مزوما بزا
شک گیای داهنگ جهش تولیزد یعز  .بزاین یعزا

متناعزب بزا هزدع یصزل

رژوهش ،شناعان عویم موما با شک گیای داهنگ جهش تولیزد و م ولزهبنزدی
ین عویم

ر قالب م وال

لباظ شدهیند .باین یعا

یصل و داع بزهعنزوین یهزدیع داعز ینز مطال زه
عویال

یصل ین مطال ه به شاح زنا یع

عویم موما با شک گیای داهنگ جهش تولید کدیمند؟
ین عویم

ر چه عطوح مطاح ه تند؟

م ولهبندی و طف هبندی ین عویم به چه صور

یع ؟
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مرحله سوم :مشخصکردن متغیرها

متغیاهای یصل رژوهش ،جهش تولید و داهنزگ حزام آن یعز  .جهزش تولیزد
شام تیش رریعتای دایهم کا ن تجهی ی  ،زناعاخ ها ،عامانه ین ان مطلو
و عانا عویمل یع

که م تویند منجا به یرت ای تولیدی

باکیفیز

و یریئه خدما

با تاکید با یصیح یلگوی مصاع جام ه یناین شده و بزا تکیزه بزا خو یتکزان و
یعتیا بهنفس رجه

عتیاب به خو کفان گامهای مثفت با یشته شو .

داهنگ جهش تولید شام تزیش رریعزتای ینجزا یرزشهزا و هنجارهزان
هیچون کاهش ه ننههای ینجام کار ،موارک

و کارجی

و  ...یع

که م توینزد

به عنوین نک ریواین موما ر جهش تولید عی کند .بارانه داهنگ بزا یرزشهزای
کارین و یمابلو و توع همبوری م توین به ریواد های شزگاد
ع

ر تولیزدی

ناد .

مرحله چهارم :نمونهگیری و انتخاب واحد تحلیل

رریعتای یمکانرانای ینجام مطال ه یز روش نیونهگیای گلوله باد جه

ت یزی

مصاحفهشوندگان یعتفا ه شد .ت یی حجم نیونه با یعتفا ه یز یصز کفانز نظزای
صور گادته بهنبوی که رس یز ینجام مصاحفه با نفای

ویز هم و عی هم ،نگا

م وله جدندی شناعان نود و داینند مصاحفه با مصاحفهشونده چهار هم به رانزان
رعید.
ویحد تبلی

ر ین مطال ه مضامین یع

که ر ر مصاحفه حاص م شو .

هززدع ر ین ز مطال ززه ،کدگززایری مضززامی نززا متززون یعز

کززه یز گفتززههززای

مصاحفهشوندگان یعتلایز م شو .
مرحله پنجم :کدگذاری دادهها و استخراج مقوالت

کدگایری ر تبلی مبتویی کیف

ر عه عطح کدهای یولیه ،م ولههزای داعز و

م ولههای یصل ینجام م گیا  .ر جدول  2نک نیونه یز کدگایری ینجامشزده بزه
جه

ر داینند کدگایری ی هها یریئه شده یع .
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جدول  .2نمونه فرایند تحلیل دادههای مصاحبه

مضامین

کدهای اولیه

همه عناصر اصلی سازمان باید تمایل زیادی برای خلق افکار و
دیدگاه های تازه و نو داشته باشند تا زمینه نوآوری شکل بگیرد.
هرچقدر تعداد و کمیت ایدههای ذهنی در سازمانها بیشتر باشد
در نتیجه موتورمحرکه تولید هم بهتر به جلو میرود.
هرچند تعداد و کیفیت ایدههایی که از ذهن خارج میشود مهم
است ولی مهم تر از آن ثبت به موقع این ایدههاست تا با گذشت
زمان فراموش نشوند.
مدیران در سازمانها باید واحدها و اتاقهای کاری بهمنظور
هماندیشی درجهت تولید ایده های کاربردی که بتواند به ارتقای
تولید کمک کند ،تاسیس و روی آن نظارت دقیقی اعمال کنند.
سیستم پاداش سازمان باید بهنحوی تنظیم شود که حامی
ایدههای جدید باشد به صورتی که به هر ایده جدید ،پاداشی در
همان زمان داده شود تا افراد از تفکر کردن دلسرد نشوند.
در محیطی فعالیت می کنیم که تغییرات بسیار زیاد است ،نباید
عجوالنه تصمیم بگیریم و باید با حوصله و صبر کافی و منطق
مشخصی فعالیت کنیم.
زود جازدن باعث میشود تا اسیر تغییرات محیطی شویم،
بهعنوان مثال اگه بهانه بیاوریم که تحریم است و نمیشود کاری
کرد با مشکل مواجه می شویم .باید دربرابر مشکالت مقاومت
کنیم.
کارکردن در این شرایط مبهم و پیچیده خیلی سخت است و باید
به فکر جذب نیروی انسانی باشیم که تحمل فعالیت در چنین
محیطی را داشته باشد و میل درونی اش برای انجام کار در این
شرایط باال باشد.
کارکردن در فضای کشور ما ریسکهای زیادی را به همراه دارد
و اگر تصمیم بگیریم همیشه در شرایطی کار کنیم که کامال
روشن و شفاف باشد ،فقط توانستیم وضع موجود را حفظ کنیم
ولی برای توسعه و ارتقا کاری انجام ندادیم .باید خودمان را برای
هر نوع ریسک و خطری آماده کنیم و توانمندیهامان را
به صورت چندوجهی ارتقا بدهیم.

گرایش به خلق
افکار جدید
فراوانی
تراوشات ذهنی
ثبت ایدههای
کاربردی

مقوالت فرعی

مقوالت
اصلی

خالقیتمحوری

ایجاد واحد
خالقیت
پاداش براساس
خالقیت
صبر در برابر
تغییرات

فرهنگ
کارآفرینی

ایستادگی
درقبال تحوالت

تمایل به کار در
شرایط پیچیده

تحمل ابهام

مقاومت دربرابر
خطرات محتمل

مرحله ششم :تحلیل و استنباط گزارش نهایی

نتیجه حاص یز کدگایری ی هها ر قالب م وال
 3یریئه شده یع

یصل و داع به شاح جزدول

86

راهبرد اجتماعی -فرهنگی ♦ سال نهم ♦ شماره سیوششم ♦ پاییز 1399
جدول  .3کدگذاری دادههای مصاحبه

کدهای اولیه
مثبت اندیشی ،ادراک مثبت نسبت به کار ،حس خوب فعالیت ،نگاه
خوشبینانه به کار
توزیع عادالنه منافع ،فرایند عادالنه پرداخت ،احساس برابری
تعهد مثبت به کار ،دغدغه مندی نسبت به کار ،اولویت باال برای انجام
فعالیت ،نگرانی از نتایج فعالیتها
صداقت در کار ،حس اعتماد ،صرفهجویی در هزینهها ،پرهیز از اتالف
وقت
ذهنیت کارکنان به کار ،ادراک ماهیت کار ،تصورات کارکنان از شغل
درک اهمیت جایگاه خود ،هدفمندی تالش برای موفقیت سازمان،
تاثیر فعالیتهای شخصی بر نتایج سازمانی
پیشگیری از هدررفت منابع ،پرهیز از اشتباه برای دوبارهکاری،
جلوگیری از مصرف انرژی ،استفاده صحیح از مواد اولیه
جلوگیری از تبلیغات سودجویانه ،تولید متناسب با نیاز ،پیشگیری از
القای نیازهای غیرالزم
بهرهگیری از آموزه های اسالمی در تبلیغات ،تاکید بر شاخصهای
توسعه اسالمی ،اشاعه شاخصهای توسعه اسالمی در میان سازمان،
نگاه معنوی در توسعه
جلوگیری از ارزشهای مادی گرایانه ،پرهیز از سیاستهای غربی
سرمایهداری ،برتری معنویات به مادیات ،توجه به ارزش درقبال سود
گرایش به خلق افکار جدید  ،فراوانی تراوشات ذهنی ،ثبت ایدههای
کاربردی ،ایجاد واحد خالقیت ،پاداش براساس خالقیت
کاربردیکردن ایده ها ،گرایش به رویکردهای نوین ،بهرهگیری از
روشهای نوین انجام کار
پذیرش خطرات ،تصمیماتی با نااطمینانی باال
صبر در برابر تغییرات ،ایستادگی درقبال تحوالت ،تمایل به کار در
شرایط پیچیده ،مقاومت دربرابر خطرات محتمل
اعتمادبه نفس ،پذیرش مسئولیت ،پذیرش نتایج تصمیمات
نترسبودن درقبال نتایج ،پذیرش شکستهای متوالی
نگاه بلندمدت ،برنامه ریزی بلندمدت ،توجه به تغییرات احتمالی آتی
تدوین روشن اهداف ،شفافیت در اهداف ،بیان جزییات اهداف،
شفافسازی نحوه پیادهسازی اهداف
رقابت براساس شایستگی ،پرهیز از باندبازی ،پرهیز از رفتارهای
سیاسی در رقابت
بهرهگیری از بازار آزاد ،عدم ایجاد مشکل برای سایر رقبا ،اجازه فعالیت
به تمامی کسبوکارهای یک حوزه
پرهیز از پارتی بازی ،جلوگیری از واگذاری اختیارات و طرحهای دولت

مقوالت فرعی

مقوالت
اصلی

کد
مقوله

نگرش مثبت به کار
عدالت سازمانی
وجدان کاری باال
ارزشهای محوری
کار
تصویر ذهنی
کارکنان

فرهنگ کار

X1

احساس مفید بودن
صرفهجویی
جلوگیری از
احساس نیاز کاذب
تبلیغ الگوی توسعه
اسالمی

فرهنگ
مصرف

X2

پیشگیری از تهاجم
فرهنگی
خالقیتمحوری
نوآور بودن
ریسکپذیری
تحمل ابهام

فرهنگ
کارآفرینی

X3

کنترل درونی
نهراسیدن از
شکست
آیندهنگری
هدفمداری
رقابت سالم
پرهیز از
انحصارطلبی
عدممداخله ناسالم

رقابتمحوری

X4
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کدهای اولیه

مقوالت فرعی

به برخی سازمانها ،عدمدخالت در مناقصههای دولتی ،پرهیز از
جانبداری هدفمند
جلوگیری از درز اطالعات حساس ،عدم دسترسی برخی از سازمانها
به اطالعات آتی بازار ،عدمارتباط مدیران سیاسی با برخی از
شرکتها ،پرهیز از اعطای رشوه
هم اندیشی نخبگان سازمان ،ارتباطات مستمر خبرگان ،فضای
همکاری خبرگان
تداوم در مشورت ،مشورت در تمام امور سازمانی ،نظرخواهی مستمر
از افراد درگیر در فعالیت
ارتباطات با هدف مشخص ،هدفمندی در گفتمان ،جلسات هدفمند
تعارض در دیدگاهها ،ناهمخوانی دیدگاههای خبرگان ،اختالفات
هدفمند
ایمان به خداوند ،باور به رحمت خداوند ،ایمان به نتایج تالشهای
مثبت

دولت

پرهیز از تاخیر در فعالیت ،بهره مندی از فرصتهای موجود
اختیار در تصمیمگیری ،تحلیل های شخصی امور ،توانایی اندیشیدن و
تحلیل امور
بردباری در مشکالت کاری ،پرهیز از عجله و شتابزدگی در کار
تعهد به انجام کار ،قبول مسئولیت
بهره گیری از نیروی کار متخصص ،پرورش توانمندی نیروی کار،
آموزش نیروی کار
نیازسنجی کارکنان ،بررسی وضعیت معاش نیروی کار ،تعیین
احتیاجات ضروری نیروی کار ،تشخیص نیاز مسکن نیروی کار
تطابق ارزش های فردی و سازمانی ،تدوین اهداف فردی براساس
اهداف سازمانی ،مشارکت کارکنان در تدوین و تصمیمگیری اهداف
توجه به نخبگان دانشگاهی ،ایجاد واحدهای ارتباط صنعت با دانشگاه،
اولویت گذاری جذب از دانشگاهها
تعرفه گمرکی در کاالهای وارداتی ،سهمیهبندی واردات کاال
بینیازی به عرضهکنندگان خارجی ،راهاندازی واحدهای تولیدکننده
مواد اولیه ،ورود فناوریهای نوین تولیدی
تمرکز بر تولیدات بومی ،افزایش کمیت تولیدات ،بینیازی به
محصوالت مشابه خارجی
توجه به ارزشهای دینی ،ارزشگذاری بیشتر به معنویات درقبال
مادیات ،اخالق اسالمی
تشخیص نیازهای مردم ،ارزیابی سطوح نیاز ،تولید براساس منطقه
جغرافیایی ،تولید متناسب با خاستگاه فرهنگی
پرهیز از انحرافات فردی ،پرهیز از انحرافات سازمانی ،جلوگیری از
تفرقه ،پرهیز از سرقت ،پرهیز از آسیبزدن به سرمایههای سازمان

مقوالت
اصلی

کد
مقوله

پرهیز از رانت
مشارکت خبرگان
مشورت مستمر
تعامالت هدفمند

اندیشکدههای
فکر

X5

تعارضات سازگار
توکل به خداوند
دوری از سستی و
تنبلی

خودباوری

X6

استقالل فکری
صبر
پایبندی به تعهدات
کیفیت مطلوب
نیروی کار
تشخیص نیازهای
نیروی کار
همراستایی منافع
فردی و سازمانی
جذب نخبگان
دانشگاهی
جلوگیری از واردات
بیرویه
استقالل تولید

سرمایه
انسانی

خوداتکایی

X7

X8

خودکفایی
ارزشهای معنوی
تولید نیازمحور
جلوگیری از
انحرافات اخالقی

آموزههای
دینی

X9
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کدهای اولیه
تالش جهت رضایت خداوند ،توجه به یاد خدا در انجام امور ،تاکید بر
رضایت خداوند در تصمیمات
تالش درراستای برابری براساس شایستگی ،عدمتمرکز ثروت در
حلقههای قدرت
ارائه اطالعات دقیق به همگان ،روشنبودن ترازهای مالی ،شفافیت
تراکنش های مالی ،شفافیت قراردادهای سازمانی
تالش درجهت دستیابی به اهداف ،ارزیابی دورهای میزان تحقق
اهداف ،برنامه ریزی جهت رسیدن به هدف ،تدوین راهبردهای مطلوب
تحقق هدف
تهیه مواداولیه مطلوب ،ارزیابی میزان دقیق نیاز به مواداولیه،
برنامه ریزی در نحوه مصرف مواداولیه ،جلوگیری از ایجاد ضایعات
استفاده بیشتر از تجهیزات ،ارتقای واحدهای تولیدی ،تقسیم مطلوب
کار جهت افزایش کمیت تولیدات ،تعیین شیوه های انجام کار جهت
تسریع در تولیدات
تصمیمات معقول ،تصمیمات هدفمند ،تجربه در اخذ تصمیمات ،قدرت
تصمیم در شرایط مبهم
القای انگیزه به کارکنان ،قدرت انتقال هدف محوری ،توان تحریک
مثبت کارکنان به انجام فعالیت ،سخنوری هدفمند
الگوی رفتاری هدفمند ،برخورد اخالقی با کارکنان ،تعامل موثر با
ذینفعان سازمانی
تعلق سازمانی ،یکی شدن با سازمان ،تعهد سطح باال
تالش درجهت مشارکت میان اعضای سازمان ،ارزش افزوده ناشی از
هماندیشی ،ترویج مشارکت هدفمند
کار تیمی ،روحیه جمعی ،تعامالت گروهی ،پایبندی به ارزشهای
محوری گروه
ارزش های مشترک گروهی ،رعایت هنجارهای مشترک گروهی،
آرمانهای مشترک

تبلی

مقوالت فرعی

مقوالت
اصلی

کد
مقوله

انگیزش الهی
پرهیز از
سرمایهداری
شفافیت اطالعاتی
تحقق اهداف
جلوگیری از اتالف
منابع

فرهنگ
بهرهوری

X10

ارتقای ظرفیتها
قدرت تصمیمگیری
قدرت انتقال انگیزه

رهبری
هدفمند

X11

شایستگی رفتاری
هویت سازمانی
مشارکت سازنده
ارزشهای فرهنگی
جمعی

جمعگرایی

X12

تجانس گروهی

ی ههای مصاحفه منجا بزه شناعزان  12م ولزه یصزل و  60م ولزه داعز

بهعنوین ریواینهای توع ه داهنگ جهش تولید شد .کدگایری ی ههزای مصزاحفه
با نامید یر  atlas ti 8به شاح شک  1یع

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در شکلگیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی 89

شکل  .1کدگذاری دادههای مصاحبه با نرمافزار atlas ti 8

یافتههای بخش کمی

یولون بندی ریواینهای توع ه داهنگ جهزش تولیزد بزا یعزتفا ه یز روش دزازی
مثلث ینجزام گادز  .ر گزام نل ز  ،راعوزنامه طایحز شزده ریختیزار نیونزه
ت یی شده قایر ی ه شد تا دایوین راعههای یریئهشده توعط خفاگان بامفنای رجه
هانک یز عویم باتوجه به م یزا

رزنج گ ننزهیی لیکزا  ،م یزاری بزایی

یهیی

عتیاب به میانگی دازی و ت یی یولون

هانک یز عویمز شناعزان شزده باشزد.

بهمنظور مباعفه میانگی دازی عویم شناعان شده یز رویبط زنا یعتفا ه م شو

ر ین دامول Ai ،نوان هنزدهی نظزا خفزاهی  iیم و  Aaveبیزانکننزدهی میزانگی
نظای

خفاگان مطال ه یع  .باتوجه به یننکه ر روش لفز دزازی ،خصوصزیا

شلصیت گوناگون هانک یز خفاگان با ی ریکا

ذهن آنها ن زف

بزه متغیاهزای

کیف تامیا م گایر ؛ با ت انم طیمهان بایی متغیاهزای کیفز  ،راعزلگونان بزا

90
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موابه به راعشها راعه م هند .ین متغیاها بهصور

زنا ر قالب یعدی

دازی مثلث ت انم و یریئه شدهیند
شکل  .2تعریف متغیرهای زبانی برپایه طیف پنج گزینهای لیکرت

ر جدول  4نبوه تفزدن متغیاهزای زبزان بزه عزد دزازی مثلثز و عزد دزازی
قط شده نوان ی هشدهیع .
جدول  .4تبدیل متغیرهای زبانی به فازی مثلثی

متغیر زبانی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

عدد فازی مثلثی
)(./75, 1, 1
)(./5, ./75, 1
)(./25, ./5, ./75
)(0, ./25, ./5
)(0, 0, ./25

عدد فازی قطعیشده
./75
./5625
./3125
./0625
./0625

ب د یز باآور میانگی دازی مثلث بایی هانک یز عویم  ،با بهزاهگیزای یز دامزول
مینکووعک به شاح ریبطه زنا ،یعدی دازی قط شده بایی هانک یز  12ریوزاین
توع ه داهنگ جهش تولید باآور م شو .

نظرسنجی مرحله اول

باتوجه به آنچه ریشتا گفته شد ،راعونامه ر ماحله یول ریختیار خفاگزان قزایر

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در شکلگیری فرهنگ جهش تولید با روش دلفی فازی 91

گاد
بایعا

و دایوین راعه هزای خفاگزان بایعزا
طیم رنج گ ننهیی لیکا

شزد

هانزک یز عویمز

یهییز

مباعفه شد .نتیجه حاصز یز بزاآور دایوینز

راعهها ر ماحله یول به شاح جدول  5یع
جدول  .5نتایج شمارش فراوانی پاسخها در مرحله اول

عوامل موثر بر خودکاوی
فرهنگ کار
فرهنگ مصرف
فرهنگ کارآفرینی
رقابتمحوری
اندیشکدههای فکر
خودباوری
سرمایه انسانی
خوداتکایی
آموزههای دینی
فرهنگ بهرهوری
رهبری هدفمند
جمعگرایی

خیلی زیاد
35
36
31
22
30
30
31
29
34
29
28
32

زیاد
9
9
12
16
13
12
14
10
11
11
12
10

متوسط
1
0
2
5
2
2
0
6
0
5
4
3

کم
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
1
0

خیلی کم
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

رس یز باآور دایوین راعهها ،میانگی دازی مثلث و میزانگی دزازیز ینز بزایی
هانک یز عویم با یعتفا ه یز دامول مینکووعک مباعفه م شو  .نتیجه مباعفا
صور گادته ر جدول  6مواهده م شو
جدول  .6میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله اول

عامل
فرهنگ کار
فرهنگ مصرف
فرهنگ کارآفرینی
رقابتمحوری
اندیشکدههای فکر
خودباوری
سرمایه انسانی
خوداتکایی
آموزههای دینی
فرهنگ بهرهوری
رهبری هدفمند
جمعگرایی

میانگین فازی مثلثی

)(m, α, β
)(./927, ./688, ./944
)(./928, ./7, ./1
)(./911, ./661, ./988
)(./822, ./572, ./95
)(./905, ./655, ./988
)(./894, ./644, ./977
)(./922, ./672, ./1
)(./877, ./627, ./966
)(./938, ./688, ./1
)(./872, ./627, ./955
)(./85, ./622, ./966
)(./922, ./572, ./988

میانگین فازیزدایی
./991
./995
./992
./916
./988
./977
./997
./961
./996
./954
./936
./990
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نظرسنجی مرحله دوم

رس یز باآور م ا نا میانگی دازیز ین ماحله یول ،نیاز یع

تا راعونامه بزایی

بار وم ریختیار خفاگان قایر گیا و دایوین راعههای خفاگزان بایعزا
یهیی

هانک یز عویم بایعا

طیزم رزنج گ ننزهیی لیکزا

شزد

مباعزفه شزو تزا

بدن طانق نتانج و ماحله قاب م ان ه و ینطفاد با نکدنگا باشد .نتیجه حاصز یز
باآور دایوین راعهها ر ماحله وم به شاح جدول  7یع
جدول  .7نتایج شمارش فراوانی پاسخها در مرحله دوم

عوامل موثر بر خودکاوی
فرهنگ کار
فرهنگ مصرف
فرهنگ کارآفرینی
رقابتمحوری
اندیشکدههای فکر
خودباوری
سرمایه انسانی
خوداتکایی
آموزههای دینی
فرهنگ بهرهوری
رهبری هدفمند
جمعگرایی

خیلی زیاد
34
35
32
24
29
28
33
30
35
29
29
31

زیاد
11
10
11
16
13
13
12
10
10
12
12
11

متوسط
0
0
2
5
3
3
0
5
0
4
4
3

کم
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

خیلی کم
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

هیانند ماحله یول ،رس یز باآور دایوین راعهها ،میانگی دازی مثلث و میزانگی
دززازیز ین ز بززایی هانززک یز عویم ز بززا یعززتفا ه یز دامززول مینکووعززک بززایی
ندگاههای خفاگان حاصز یز ماحلزه وم مباعزفه مز شزو  .نتیجزه مباعزفا
صور گادته ر جدول  8مواهده م شو
جدول  . 8میانگین دیدگاههای خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم

عامل
فرهنگ کار
فرهنگ مصرف
فرهنگ کارآفرینی
رقابتمحوری
اندیشکدههای فکر
خودباوری

میانگین فازی مثلثی )(m, α, β
)(./938, ./688, ./1
)(./944, ./694, ./1
)(./916, ./666, ./988
)(./855, ./605, ./972
)(./894, ./644, ./983
)(./872, ./627, ./972

میانگین فازیزدایی
./996
./999
./996
./946
./978
./958
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عامل
سرمایه انسانی
خوداتکایی
آموزههای دینی
فرهنگ بهرهوری
رهبری هدفمند
جمعگرایی

رس یز یننکه مباعفا
الزم یع

تفاو

میانگین فازی مثلثی )(m, α, β
)(./933, ./683, ./1
)(./888, ./638, ./972
)(./944, ./694, ./1
)(./888, ./638, ./977
)(./888, ./638, ./977
)(./905, ./65, ./983

میانگین فازیزدایی
./997
./971
./999
./972
./972
./988

ماتفط ر و ماحله نظاعزنج یز خفاگزان ینجزام گادز ،

میان میانگی دازیز ین شده ریواینهای توع ه داهنزگ جهزش

تولید بارع شو  .باین یعا

میزان میزانگی دزازیز ینز شزده ر

نتیجه تفزاو

ماحله یول و وم به شاح جدول  9یع
جدول  .9تفاوت میانگین فازیزداییشده نظرسنجی مرحله اول و دوم

عوامل
فرهنگ کار
فرهنگ مصرف
فرهنگ کارآفرینی
رقابتمحوری
اندیشکدههای فکر
خودباوری
سرمایه انسانی
خوداتکایی
آموزههای دینی
فرهنگ بهرهوری
رهبری هدفمند
جمعگرایی

میانگین فازی
زدایی مرحله اول
./991
./995
./992
./916
./988
./977
./997
./961
./996
./954
./936
./990

میانگین فازیزدایی
مرحله دوم
./996
./999
./996
./946
./978
./958
./997
./971
./999
./972
./972
./988

تفاوت میانگین فازیزداییشده
نظرسنجی مرحله اول و دوم
./005
./004
./004
./030
./010
./019
./000
./010
./003
./018
./036
./002

باتوجززه بززه نتززانج نظاعززنج ماحلززه یول و ینطفززاد آن بززا نتززانج ماحلززه وم،
رصورت که تفاو

میانگی دازیز ین شده ر و ماحله یز  ./1کیتا شو  ،داینند

نظاعنج به رانان م رعد .باتوجزه بزهیننکزه تفزاو

میزانگی دزازیز ینز شزده

ندگاههای خفاگان ر و ماحله یز  ./1کیتا یع  ،خفاگان رمور ریوزاینهزای
توع ه داهنگ جهش تولید به یجیاد رعیدهیند و نظاعنج یز خفاگان ر ماحلزه
وم متوقم م شو ؛ ین بدین م نز یعز

کزه خفاگزان ن زفتا ر

ریواینهای توع ه داهنگ جهش تولید یرند.

نک زان یز
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یولون بندی عویم موما با شک گیای داهنگ جهش تولید بایعا
دازیز ین شده عویم

میانگی

ر ماحله وم نظاخویه ت یی م شزو  .نتیجزه بارعز و

یولون بندی صور گادته ر قالب نیو یر به شاح شک  1یع
شکل  .1اولویتبندی عوامل موثر بر شکلگیری فرهنگ جهش تولید

اولویت بندی عوامل موثر بر شکل گیری فرهنگ جهش تولید

فرهنگ کار

12
10
8
6
4
2
0

فرهنگ مصرف
فرهنگ کارآفرینی
رقابت محوری
اندیشکده های فکر

جمعگرایی
رهبری هدفمند
فرهنگ بهره وری
آموزه های دینی
خوداتکایی

خودباوری
سرمایه انسانی

بحث و نتیجهگیری
هدع یز ینجام ین مطال ه ،شناعان و یولون بندی عویمز مزوما بزا شزک گیزای
داهنگ جهش تولید بو ه یع  .باین یعزا

مطال زه حاضزا ر و عزطح؛ شزام

شناعان عویم موما با شک گیای داهنگ جهش تولیزد و یولونز بنزدی عویمز
شناعان شده صور

راناد .

نتانج کدگایری ی ههای مصاحفه منجا به شناعزان  12م ولزه یصزل شزام
داهنگ کار ،عامانه ین ان  ،داهنزگ مصزاع ،خو یتکزان  ،داهنزگ کزارآدانن ،
آموزههای نن  ،رقاب مبوری ،داهنگ بهاهوری ،یندنوزکدههزای دکزا ،رهفزای
هددیند ،خو باوری و جیعگاین و  60م ولزه داعز بزهعنزوین عویمز مزوما بزا
شک گیای داهنگ جهش تولید شد .نتیجزه حاصز شزده ر یرتفزاط بزا شناعزان
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عویم بایهیی

عامانه ین ان و جیعگاین با نادتههای مطال ه ینجامگادته توعزط

ی رائوال و مکا )2018( 1مطاب

یر  .هیچنی نتیجه به ع آمزده ر یرتفزاط بزا

شناعان عام رقاب مبوری با نادتههای حاص یز مطال ه صزور گادتزه توعزط
ماک رژوهشهای مجلس ( )1399مطاب ز

یر  .عزیوه بزا ینز نادتزههزای ینز

مطال ه ر یرتفاط با شناعان ن ش ت یی کننزده آمزوزههزای ننز

ر شزک گیزای

داهنگ جهش تولید با نتانج مطال ه صور گادتزه توعزط هاشزی ه و هیکزارین
( )1391رخصوص داهنگ یرت ای تولید مطاب

یر .

نتیجه حاص یز یولون بندی عویم شناعان شده نوزان ی کزه آمزوزههزای
نن  ،داهنگ مصاع ،عامانه ین ان  ،داهنگ کار ،داهنگ کارآدانن  ،جیعگاین ،
یندنوکدههای دکا ،رهفای هددیند ،داهنگ بهاهوری ،خو یتکزان  ،خو بزاوری و
رقاب مبوری بهتاتیب مهمتان عویم موما ر شک گیای داهنگ جهزش تولیزد
مب و

م شوند.
ر

نادتههای ین مطال زه نوزان ی کزه آمزوزههزای ننز  ،مهزمتزان عامز

شک گیای داهنگ جهش تولید یع  .جام ه یناین هیانند عانا جویمع ،متناعب با
عاختار نن و ماهف خو  ،یریی یرزشهان منبصابهدا یع  .بناباین مدلهزا
نا یلگوهای توع ه غاب
ندیر  .باین یعا

ر عطوح ملتلزم ،کزاربا چنزدین

م بان

ر قلیزاوی ینزاین

با کنکاش ر آموزههای نن و یعزیم ؛ یرزشهزای

مبززوری هیچززون جلززوگیای یز ینبایدززا
عامانه یری شناعان شزده و عز

یخیق ز  ،ینگیزز ش یلهزز  ،راهیزز یز

ر نها ننزهکزا ن آن رمیزان یرکزان ملتلزم

عازمان شو تا بدن طانق راناش چنی داهنگ که حام جهش تولید یعز
عهول

بزا

بیوتای ینجام گیا .
داهنگ مصاع ،عام یماگایر نگای ر شک گیزای داهنزگ جهزش تولیزد

یع  .توجه به م یارهان هیچون صادهجون و راهی یز ردتارهای یعایعگاینانزه
غاب  ،هیویره مور تاکید یندنوزیندین ننز بزو ه یعز  .عیاعز گزایرین کزین
م بان

با بهاه گیای یز یلگزوی توعز ه یعزیم  ،ردتارهزان هیچزون نیازهزای
. de Paula & Mecca

1
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کاذ  ،تهاجم داهنگ و  ..ری رمیان عازمانهای یناین کاهش ی ه و بدن طانزق
بتوینند یرزشهان متناعب با جام ه یناین ری نها ننه کا ه که رنهانز

منجزا بزه

شک گیای داهنگ حام جهش تولید شو  .رین ریعتا توجه به یلگوهای مصاع
یعیم م تویند ب یار کارعاز باشد.
هیچنی عامانه ین ان بهعنوین یصل تزان نیزاوی مباکزه و توعز ه تولیزد
ن و ت یی کننده ر شک گیای داهنگ جهش تولید یر  .عتیاب به داهنگ کزه
حام یرت ای تولید باشد ،نیازمند عامانه ین زان باکیفیز
راورش و تولیص نیازهای رحالتغییا آنها عز

بزو ه کزه بزا جزا

و

ر ینجزا هزمریعزتان میزان

یهدیع دا ی و عازمان کنند تا بدن طانق یرزشها و هنجارهای مبوری رمیزان
کارکنان عازمانها شک بگیا که م توینزد رزیشبانزده تولیزد نزا یریئزه خزدما
به موتانان باشد.

باکیفی

داهنگ کار نک

نگا یز عویم ت یزی کننزده داهنزگ جهزش تولیزد یعز .

هنگام که کارکنان عازمان یح ا

مثفت ن ف

بزه کزار و یهییز

وظیفزه خزو

یشته باشند و به ن ی باعند که عدیل رونهیی ر عازمانشزان بزه رعزت باقزایر
م شو  ،تیش م کنند تا با وجدین کاری بزاال بزه د الیز هزای خزو را یختزه و
یح ا

هون

عطح باالن ری یز خو بزه نیزانش گایرنزد .باآننزد ینز شزاینط،

موجب ینجا داهنگ کار حام جهش تولید م شو  .ین وض ی
تا تیشهای دا ی و جی

کارکنان ر عازمان با مبورن

عفب مز شزو

یخید یعیم به میا

نو ته و خاوج های مطلوب ری نصیب عازمانها کند.
هیچنی داهنگ کارآدانن نک

نگا یز عویم یماگزایر بزا داهنزگ جهزش
ر میان عناصا یصل عزازمان هیچزون

تولید یع  .تاونج و توع هی یرزشهان

خیقی  ،نوآوری ،صفا و با باری و تبی شک
رمیان کارکنان و نگا ذینف ان عازمان
یهدیع کین کوور م شو  .باین یعا
رززیشزمینززه مطلززو

رریعتای تیش بزهمنظزور عزتیاب بزه
و با توع ه و تاونج چنی یرزشهان کزه

عززتیاب بززه تولیززدی

ریواد هان ری ر تولیدی

نا خدما

و ینت ا عزفب ع مز ریعزه

م ززتیا و باکیفیز

مواهده کا کزه رنهانز

یعز  ،مز تززوین
ینز وضز ی
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منجا به شک گیزای نزک داهنزگ غنز حزام یرت زای تولیزدی  ،مبصزوال
خدما

و

م شو .

نادتههای ینز مطال زه جیزعگاینز ری بزهعنزوین نکز یز مهزمتزان عویمز
ت یی کننده داهنگ جهش تولیزد مطزاح کزا ه یعز  .توعز ه و تزاونج تولیزدی
عازمان نیازمند بهاهگیای یز د الی های جی ز و تییز یعز

چزای کزه چنزی

رونکا ی ر ینجام د الی ها منجا به ینجا یرزشید و هیی شده که باآنند کارهای
یع  .توع ه یرزشهزان هیچزون موزارک  ،هونز عزازمان و رعانز

جی

هنجارهای جی

که د الی های جی ز ری مور حیانز

قزایر مز هزد ،باعز

م شو تا تجیع ندگاهها و آریی یعضای عازمان یز باوز خطا و یشتفاه جلزوگیای
کا ه و رنهان
تولیدی

با تلفیق یندههای ملتلم ،بانامهرنز ی صزبیب جهز

یرت زای

عازمان دایهم آند.

هیچنی یندنوکدههای دکا ،نک یز منابع یصل شک گیای داهنزگ جهزش
تولید یع  .ینجا یرزشهای مبوری که یرت ای تولیدی
گاوی عیاع گایری مطلو
که م تویند با موارک

قایر یر  .باین یعا

توجه به یندنوکدههزای دکزا

و تلفیق آریی خفاگان عازمان بهتان تصیییا

یتلاذ کند ،گام موما و مطلو
یرت ای تولیدی

ری بایهییز

مز ینزد ر
میک ری

رریعتای تدون و ریا هعازی خطموز مناعزب

بارانه یرزشهای مبوری یناین  -یعیم مب و

م شو .

هیچنی توجه به م وله رهفای هددیند ،مز توینزد داهنزگ جهزش تولیزد ری
شک

ی ه و یرت ا بلود .بدونشک ینجا و توع ه یرزشهزا و هنجارهزای حزام

یرت ای تولیدی

نیازمند یدای ی یع

عازمان ،یعطای ینگی ه و قدر
یشته باشند .باین یعا

که قدر

ت یی هدع ،یبزی آن بزه یعضزای

یل ای نگاش مثف

ن ف

بزه م زائ عزازمان ری

توجه به راورش چنی یدای ی کزه مز تویننزد بزا قزدر

تصییمگیای خو ریهگوای عیلیات کزا ن بانامزههزای مبزوری عزازمان باشزند،
م بان

بیشیزریش مور توجه قایر گیا .
داهنگ بهاهوری نک

نگا یز عویم ت یی کننده داهنگ جهش تولیزد بزو ه

که ر ین مطال ه شناعان شده یع  .آموزههای یعیم و نن هیویره به یلگوی
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توجزه بزه

مصاع و جلوگیای یز یتیع منابع تاکید ونژهیی یشتهیند .باین یعزا

تب ق یهدیع و ینجام د الی های عازمان با صاع کیتان ه ننه م تویند باعز
ینجا یرزش مبوری رمیان یعضای عازمانها شو که بهفزو کیفیز
یرت ای عطح تولیدی

باکیفی

تولیزدی

و

ری به عنوین نک هدع عالیه ر عتور کار خو قایر

هند.
هیچنی خو یتکان و خو باوری ،نگا عویم ت یی کننزده داهنزگ جهزش
م شوند .ین مطال ه نوان ی کزه یعزت یل ر تولیزدی

تولید مب و

و تزیش

رریعتای خو کفان به هیایه ینیان بزه خزدی و صزفا و شزکیفان مز توینزد رمز
عازمانها رخصوص یرت ای تولید باشد ،چای که رس یز گاشز

مود ی

چنی یرزشهان

مزدت ،

ر عازمانها نها ننه شده و تفدن بهنوع یز داهنگ م شو کزه

حام تیشهای م ت ینه رجه

توع ه مبصوال

و خدما

یع .

رنهان  ،رقاب مبوری نی عامل ت یی کننده ر شک گیای داهنگ جهزش
تولید یع  .شک گیای داهنگ جهش تولید ر گاوی رقاب
یر بهنبوی که هیچ شاک

عازنده و عالم قزایر

و عازمان با بهاهگیای یز رین های یطیعات نتوینزد

ینبصاری ری بایی خو ینجا کا ه و عانا عازمانهای رقیب ری بزه حاشزیه باینزد.
باین یعا

رقاب

عالم م تویند موجب یرت ای کیی

و کیفی

تولیزدی

شزده و

رونان مثفت ری بههیایهآور .
نادتههای ین مطال ه ریوزنها یت ری یریئزه مز کنزد کزه مز توینزد مور توجزه
عیاع گایرین و مدناین عازمانها قایر گیا  .نتانج مطال ه حاضا ریونها مز کنزد
که عازمانها ر تولید مبصوال

و خدما

خو به یرزشهزای ننز و یعزیم

توجه ونژهیی کنند و بزا یعزتلایز ینز یرزشهزا و ت زدن کزا ن آنهزا بایعزا
ونژگ ز هززا و شززاینط عززازمان خززو بهززاه الزم ری رجه ز

توعزز ه تولیززدی

بهعی آورند .هیچنی ین مطال ه ریونها مز کنزد تزا یلگوهزای توعز ه یعزیم
متناعب با ماهی

عازمان مور توجه قایر گادته و ر بانامهرن یهزای بلندمزد

عازمان بدین را یخته شو  .عیوه با ین ریونها م شو تا نلفگزان ینوزگاه و
رژوهوززگاین باتززا ر حززوزه د الی ز

عززازمان ر دایننززدهای تولیززدی

و یریئززه
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مبصوال

مور یعتفا ه قایر گادته و یز ندگاههای آنان به نبویح

بهاهبزا یری

شو  .هیچنی به مدناین عازمانهزا ریوزنها مز شزو تزا تجدنزدنظا مناعزف
عی تم های ح زود و عزتی

ر

خزو بزه عیز آورنزد تزا بزدن طانزق بزا بهفزو

عدیل رونهیی ،کارکنان تیان و ینگی ه مطلوب

رجه

یریئه ندگاههزا و نظزای

خیقانه خو یشزته باشزند .عزیوه بزا ینز ریوزنها مز شزو رریعزتای بهفزو
تصیییا

کین عازمان  ،یتادهای دکا که رباگیانده خفاگان و ذینف ان یصزل

عازمان یع  ،ینا شو  .هیچنی تدون بانامههان
جی

م تویند منجا بزه بهفزو هونز

د االنه آنان رجه

رجهز

ینجزام د الیز هزای

عزازمان کارکنزان و رنهانز

راناش و توع ه داهنگ حام جهش تولید شو .

موزارک
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