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ناپایداری محیط کنونی کسبوکار در ایران ،بخت موفقیت را به شرکتهایی میدهدد کده ددادر بده شنا،دایی،
کنترل و پیشبینی روندهای تغییر باشند و بر این ا،اس آیندهنگاری نمایند .پژوهش حاضر در پی شنا،دایی و
تحلیل پیشرانهای درون،ازمانی ا،ت که موجب روند صعودی ارزش افزوده ادتصادی ) (EVAدر شرکتهدای
بورس اوراق بهادار تهران ،بهعنوان مهمترین شرکتهای حاضر در عرصه ادتصاد کالن ایران میشدوند .ابتددا بده
روش کیفی و با کمک آرای خبرگدان ،پیشدران هدا شنا،دایی و قبدل ایگدوی راهبدردی زنایدره ارزش پدورتر
د،تهبندی شدند .در ادامه به روش کمّی و با کمک نرمافدزار معدادت ،داختاری  ،PLSرابطده پیشدرانهدای
شنا،اییشده با روند رشد  EVAو روابط چندگانه میان پیشرانها برر،ی شد .یافتههدای تحقیدل بدر روی 24
شرکت در دلمرو زمانی  1390تا  1394نشان داد که پنج مورد از پیشرانها (تدوان شدرکت در عملیدا  ،امدور
اداری و اجرایی ،ترفیع و بازاریابی R&D ،و  )ITبر ا،اس زیرشاخههای شنا،اییشده برای آنها ،رابطه مثبدت و
معناداری با روند رشد  EVAدارند .معناداری برخی از روابط میان پیشرانها نیز مورد تأیید درار گرفدت .نتدایج
این پژوهش ما را به ،مت و ،وی پیشرانهای اثرگذارتر با دابلیت کنترل بیشتر و یحاظ آنها در آیندهنگداری و
تدوین راهبردهای آیندهنگر رهنمون می،ازد.
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جستارگشایی
از دیدگاه مدیریتی ،تصمیمگیری جوهره مدیریت راهبردی 1ا،ت .از قرفدی آینددهنگداری 2،بدر
زمینه،ازی برای تصمیمگیریهای بزرگ تمرکدز دارد

)2011: 540

 .(Fidler,تددوین راهبردهدا و

،یا،تهای منا،ب در گرو تأمین دادههای در،ت و ددیل برای فرایند برنامهریزی راهبدردی و
تصویر،ازی منا،ب از وضعیت مطلوب در آینده ا،ت و آیندهنگاری به موضدو مهمدی در ایدن
عرصه بدل شده ا،ت (خزایی و ایهی .)8 :1391 ،با کمی ددت میتوان کشورها و ،ازمانهدایی
را دید که نتوانستند خود را با تحوت آینده ،ازگار ،دازند و بددینجهدت از هدم فروپاشدیدند.
آیندهنگاری ،هنر شکلدادن به آینده بهصورتی ا،ت که آن را مدیخدواهیم ).(Voros, 2003: 124
در این محیط ناپایدار ،شانس با مؤ،سهای همراه ا،ت که بتواند روند تغییرا را پیشبینی و بر
ا،اس آن آیندهنگاری کند ).(Grupp et al, 1998: 71
از روشهای گوناگونی در آیندهنگاری ا،تفاده میشود .یکی از این روشها ،برونیابی روندد

3

ا،ت که بیشتر برای آیندههای نزدیک و کوتاهمد بده کدار مدیرود .در روشهدای بدرونیدابی،
پیشفرض این ا،ت که آینده ادامه منطقی گذشدته ا،دت .درواددع ،فدرض بدر ایدن ا،دت کده
نیروهای پیشران 4کلیدی ،در کوتاهمد کمتر تغییر میپذیرند .در این صور  ،این پیشرانها به
شیوهای پیشبینیپذیر ،مسیر رویدادهای آینده را تعیین میکنندد .بداتبردن ضدریب اقمیندان
چنین پیشفرضی ،شناخت و کنترل پیشرانهای روند را میقلبد (شورای ،یا،تگذاری نقشه
جامع علمدی کشدور .)36 :1386 ،بدر ا،داس تقسدیمبنددی اُرِل ژوزف 5کده مدورد توافدل اکثدر
متخصصان آیندهپژوهدی نیدز هسدت ،بدرای انادام مطایعدا آینددهنگداری در حدوزه ادتصداد و
کسبوکار ،یک آینده کوتاهمد یعنی از اکنون تدا پدنج ،دال آیندده در نردر گرفتده مدیشدود
(محمودی.)13 :1385 ،
با عنایت به آنچه گفته شد ،بهمنرور ر،یدن به یدک آیندده مطلدوب 6و عملکدرد ،دازمانی

7

موفل در آینده ،آیندهنگاری برای شرکتهای ثبتشده در بدورس اوراق بهدادار تهدران ضدروری
ا،ت .از آناا که این آیندهنگاری در دلمرو کسبوکار ا،ت ،باید آیندهای کوتداهمدد را منردور
دارد .تنا،ب روش برونیابی روند با آیندهنگاری کوتاهمد و اهمیت این روش باعث شدد تدا در
1. Strategic Management
2. Foresight
3. Trend Extrapolation
4. Driver Forces
5. Joseph
6. Desirable Future
7. Organizational Performance
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روندد رشدد

ارزشافزوده ادتصادی 8بهعندوان یکدی از مهدمتدرین شداخ هدای عملکدرد ،دازمانی و ،دسس
شنا،ایی پیشرانهای درون،ازمانی این روند ،زمینهای بدرای آینددهنگداری شدرکتهدای مدورد
مطایعه فراهم شود .دروادع ،این پژوهش در پی پا،خ به این پر،ش ا،ت که شنا،ایی و کنترل
کدام پیشرانها در روند رشد ارزش افزوده ادتصادی میتواند موجبا ا،تمرار این روندد و نیدل
به یک آینده مطلوب را میسر ،ازد؟ علت توجه تحقیل به پیشرانهدای درون،دازمانی ،دابلیدت
کنترلپذیری بهتر آنها نسبت به پیشران هایی ا،دت کده از محدیط خدارجی ،دازمان بدر روندد
عملکرد آن اثر میگذارند.
در ادامه پیشینه نرری و تاربی تحقیل بیدان مدیشدود، .دسس روش تحقیدل کده از ندو
آمیخته ا،ت و مراحل اجرای آن در دو بخش کیفی و کمی تشریح میشوند .درنهایت بر ا،اس
یافتههدای حاصدل از فندون مختلدف تحلیدل کیفدی و کمدی ،بده بحدث ،نتیادهگیدری و ارائده
پیشنهادهایی در این دایب پرداخته خواهد شد.
مبانی نظری .در این دسمت ،ادبیا مربوط به کلیدواژگان پژوهش بیان شده ا،ت .ابتدا به
آیندهنگاری ،اهمیت آن برای شرکتها و روشهای آن اشاره شده ا،ت، .سس برونیدابی روندد،
بهعنوان روشی متنا،ب با جامعه آماری این تحقیل ،توضیح داده شده ا،ت .بعد پیشرانهدا بده
دییل تأثیری که بر روندها دارند ،تعریف شددهاندد .نقدش و جایگداه بدرونیدابی روندد و تحلیدل
پیشرانها در آیندهنگاری نیز بهتفصیل بیان شده ا،ت .در ادامه ارزش افزوده ادتصادی بهعندوان
شاخصی که برونیابی روند رشد آن میتواند زمینه،از نیل به آیندهای مطلوب باشد ،بدهصدور

کمی تعریف و اهمیت آن ذکر شده ا،ت .درنهایت توضیحا مربدوط بده زنایدره ارزش پدورتر
آورده شده ا،ت که از آن بهعندوان ا،دتانداردی بدرای کدگدذاری پیشدرانهدای درون،دازمانی
شنا،اییشده در بخش کیفی تحقیل ا،تفاده شده ا،ت.

 .1آیندهنگاری
ماهیت نراممندد و پیچیدده پدیددههدا و چدایشهدای فدرارو ،رویکردهدای متفداو و ابزارهدای
نوآورانهای را برای برنامهریزی قلب میکندد .اگرچده دابلیدتهدای مددیریت ،دنتی هندوز تزم
هستند ،اما برای موفقیت در این محیط غیردابل پیشبینی و ،رشار از تغییرا مسدتمر ،کدافی
نیستند .از اینرو ،آیندهنگاری در میان دانشگاهیان و اهایی کسبوکار مدورد توجده ددرار گرفتده
ا،ددت و اکنددون ب دهقددور نردداممندددتری در میددان ،ددازمانهددا و دویددتهددا بددرای پشددتیبانی از
برنامهریزیهای بلندمد مورد ا،تفاده درار میگیرد .میتوان گفت آیندهنگاری نرامی ا،ت که
)8. Economic Value Added (EVA
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آیندههای نامحتوم را میکاود و در مورد ر،یدن به آنچه مدیتواندد مقصدد تصدمیمگیدریهدای
اکنون باشد (آینده مطلوب) بحث میکند ).(Silva, 2014: 792
روشهای زیادی برای مطایعۀ آینده وجود دارد .بدرونیدابی ،قوفدان مغدزی، ،ناریونویسدی،
شبیه،ازی ،مقایسه یا تشبیه تاریخی ،پیشبینی احتمایی ،دیفی ،ایگوهای عملیاتی ،تحلیدل اثدر
متقاقع 9،مدل،ازی علّی و معلویی ،تحلیل شبکه ،درخت ارتباقا  10،ددوانین بدازی و نگاشدت
بافتاری 11از این دبیل هستند ).(Bell, 1994: 52

 .2برونیابی روند
برونیابی روند یکی از کاربردیترین روشهای آیندهنگاری ا،ت .حتی بسیاری از پیشبینیهای
ناشی از دضاو خبرگان نیز احتماتً تو،ط برونیابی روندهای کلی به د،ت میآیند .یک روندد
به دادههای تاریخی از دبیل رشد ادتصادی ،رشد جمعیت و ویژگدیهدای اجتمداعی اشداره دارد.
برونیابی بدین معنی ا،ت که این دادهها مسیر آینده را تر،یم میکنند .این امر ممکدن ا،دت
به قورکلی اناام پذیرد یا با ،اختن منحنی و بهو،یله معادیه،دازیهدای ریاضدی انادام گیدرد
(ناظمی.)64 :1394 ،
توصیف ددیل و مشروح روندهای گذشته و تحلیل و تعمیم آنها ،مبنای پیشبیندی آیندده و
آیندهنگاری درار میگیرد .برونیابی روند با تشخی

آنچه بود و آنچه هست ،زمیندهای را بدرای

حدسزدن پیرامون آنچه ممکن ا،ت باشد ،آنچه محتمل ا،ت باشد یا آنچه باید باشدد ،فدراهم
میکند ).(Slaughter, 1996: 37-38

 .3پيشرانهای روند
برونیابی روند ،کاربردی گسترده و بهنسبت آ،ان دارد ،اما برای اینکه برونیابی روند بده آیندده
بهدر،تی صور گیرد ،باید اقمینان داشت که روند مورد مطایعه ،تغییر جهت نداده و در مسیر
خود بادی خواهد ماند؛ بنابراین ،شنا،ایی و برر،ی نیروهای شکلدهندده آن روندد را تدا روشدن
شود که آیا این نیروها پایدارند و آثار مشابهی دارند یا خیر؟ به ایدن نیروهدا پیشدرانهدای روندد
میگویند (ناظمی.)64 :1394 ،

9. Cross-Impact Analysis
10. Relevance Tree
11. Contextual Mapping
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شنا،ایی و تحلیل پیشرانهای روند بهبود ارزش افزوده ادتصادی

 .4نسبت آیندهنگاری با برونیابی روند و تحليل پيشرانها
گوده

12

)1994

 (2011,آیندهنگاری را حاصل پیوند پیشنگری 13و اددام 14میداند و بر این ا،اس

آیندهنگاری را فرایندی میخواند که مشتمل بر دو مرحله کلی به شرح زیر ا،ت:
ایف) زمدانی بدرای پدیشنگدری کده دربرگیرندده مطایعده عوامدل و متغیرهدای اثرگدذار بدر
شکلگیری آینده ا،ت.
ب) زمانی برای تمهید ادداما  ،به صورتی کده بدرای تغییدرا مدورد توددع در آیندده مهیدا
شده 15و تغییرا دیخواه در آینده ایااد شوند.

کو،ا

17

)27

16

 (2012:نیز آیندهنگاری را دارای دو ،طح زیدرین و زبَدرین مدیداندد .در ،دطح

زیرین که کو،ا آن را تاربی و منطقی میخواند به فعاییتهدای نریدر دیددهبدانی ،شنا،دایی و
تحلیل روند ،تحلیل پیشرانها ،مدل،ازی ،دادهکاوی و تحلیل اثر متقابل پرداخته میشود .ایدن
فعاییتها رویکردشان پیشنگری ا،ت و با مرحله (ایدف) در دیددگاه گدوده مطابقدت دارندد .در
،طح زبَرین یا ،طح عقالنی و ارزشی ،به فعاییتهایی پرداخته میشود کده رویکردشدان ادددام
ا،ت و با مرحله (ب) در دیدگاه گوده مطابقدت دارندد .تپرا،دسکتیو (دورنگدری) ،فعاییدتهدای
بینشگرا ،تدوین راهبرد و تو،عه برند از این د،ت فعاییتها هستند.
دیتور ،)1986( 18روندها ،رویدادها ،تصویرها و ادداما را عناصر شکلدهنده آینده مدیداندد.
میتوان برر،ی روندها ،رویدادها و تصویرها را به مرحلده (ایدف) و پدرداختن بده اددداما را بده
مرحله (ب) در آیندهنگاری نسبت داد.
با توضیحا بات درمییابیم که آیندهنگاری فرایندی بسیار عریم ا،ت که هر یک از مراحل
ایف و ب در آن میتواند شامل حدوزه پهنداوری از فعاییدتهدای گونداگون باشدد .آینددهنگداری
شرکت های بورس اوراق بهادار تهران نیز فرایندی ا،ت که اجرای تمام و کمال مراحل ایف و ب
در آن بسیار زمانبر ،گسترده و پرهزینه خواهد بود .در مرحله (ایف) باید کلیده رونددها و کدالن
رونددها و پیشدرانهدای داخلدی و خدارجی شنا،دایی و تحلیدل شدوند ،نشدانکهدای ضددعیف و
رویدادهای محتمل و مؤثر آینده مورد کاوش و شنا،ایی ددرار گیرندد ،پدویش و پدایش مسدتمر
محدیط داخلددی و خدارجی صددور گیدرد و ضددمن مشدارکت دادن ذینفعددان ،تصداویر ذهندی و
12. Godet
13. Anticipation
14. Action
15. Pre-activity
16. Pro-activity
17. Kuosa
18. Dator
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ارزشهای آنان مورد بازخوانی درار گیرد .در مرحله (ب) نیز باید با توجه به آیندههای ممکدن و
محتمل ،در پی ادداما مختلف پا،خگو به رویددادهای آیندده باشدیم و بدر ا،داس ارزشهدای
بنیادین به ادداماتی برای ،اخت آینده مطلوب بسردازیم.
تحقیل حاضر با عنایت به گستردگی آیندهنگداری شدرکتهدای ثبدتشدده در بدورس اوراق
بهادار تهران و محدودیتهای گوناگون پژوهش ،نه امکان و نه ادعای اجرای تمدام و کمدال ایدن
فرایند عریم را دارد .بلکه همانگونه که از عنوان تحقیل پیدا،ت ،درصددد برداشدتن گدامی در
این را،تا میباشد.
شنا،ایی روند و تحلیل پیشرانها ،از مهمترین فعاییتها در مرحله (ایدف) آینددهنگداری بده
شمار میروند .اددام برای کنترل پیشرانها بدهمنردور ا،دتمرار رونددهای مثبدت (مانندد روندد
صعودی ارزش افزوده ادتصادی) و تاویز و توصیه برای برونیابی و تعمیم این روندها بده آیندده
نیز از فعاییتهای مهم در مرحله (ب) آیندهنگداری محسدوب مدیشدوند .اگرچده در کندار ایدن
فعاییتهدا بایدد هدم در مرحلده (ایدف) و هدم در مرحلده (ب) ،بسدیاری دیگدر از فعاییدتهدای
آیندهپژوهانه صور گیرد ،ویی تحقیل حاضر به دو دییل بر برونیابی روند و تحلیل پیشدرانهدا
متمرکز ا،ت؛ نخست محدودیتهای پژوهش و عدم امکدان پدرداختن بده تمدام فعاییدتهدا در
فرایند آیندهنگاری و دوم اهمیت برونیابی روند و تحلیل پیشرانهدا و تنا،دبی کده بدا مطایعده
موردی این تحقیل دارند ،مطابل آنچه در مقدمه پژوهش آورده شد.

 .5ارزشافزوده اقتصادی
برای ،ناش روند عملکرد ،ازمانی یک شدرکت ،بایدد شداخ هدای عملکدرد ،دازمانی در آن
شرکت مورد ،ناش درار گیرند .یکی از مهمترین این شاخ ها ،ارزش افزوده ادتصدادی ا،دت
که بهصور زیر محا،به میشود (آذربایاانی و دیگران:)143 :1390 ،
)EVA= NOPATadj - (WACC * ICadj

،ود عملیاتی پس از کسر ماییا تعدیلشده  NOPATadj:ارزشافزوده

ادتصادی EVA:

،رمایه به کار گرفتهشده  ICadj:میانگین موزون هزینه

،رمایه WACC:

ارزش افزوده ادتصادی از راه تادید ،اختار عملیا  ،تمرکز بر ،رمایه به کار گرفتدهشدده و
شنا،ایی فرایند بهبود ،به افزایش کارایی عملیاتی میپردازد .از دیگر مزیدتهدای ایدن شداخ
میتوان به موارد زیر اشاره کرد ):(Kudla & Arendt, 2000: 99
-

همسوکردن منافع مدیران و ،هامداران؛

-

افزایش انگیزه کارکنان و مدیران از قریدل تشدویل آنهدا بده حرکدت در جهدت مندافع
مایکان؛
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یحاظ کل هزینههای تدأمین مدایی شدامل هزینده بددهی و هزینده حقدوق مایکانده در
محا،با ؛

-

توجه به منافع کلیه ذینفعان شامل کارکنان ،مشتریان، ،هامداران و تأمینکنندگان.

 .6زنجيره ارزش

19

یک چارچوب متداول برای تازیهوتحلیل عوامل یک محیط داخلی ،زنایره ارزش شرکت ا،ت.
این چارچوب تو،ط مایکل پورتر )1980( 20ارائه شده ا،ت.
عقیده بنیادی تحلیل ارزش ،بر پایه تشریح جزءبهجزء شرکت به ماموعهای از فعاییتهدای
دارای ارزش افزوده ا،توار ا،ت .این فعاییتها با دریافت مواد خام شرو میشوند و تا فدروش و
خدما مشتری ادامه مییابند .عملکردهای هزینهای مانند تحقیل و تو،دعه ) 21،(R&Dفنداوری
اقالعا ) 22(ITو دیگر فعاییتهای پشتیبانی بر رأس این پایه افزوده شدهاند (شکل  .)1تمرکدز
تحلیل زنایره ارزش ،بر ارزشیابی مرحلهبهمرحله و عملکرد به عملکدرد یدک شدرکت ا،دت تدا
عملکردهای نیرومند از غیر متمایز شوند .به دییل اینکه تحلیل شرکت باید یک فرایند نراممندد
باشد ،تحلیل زنایره ارزش ،ابزاری منا،ب برای این کار خواهد بود ).(Shimizu, 2012: 33
شکل ( -)1مثالی از زنجيره ارزش
امور اداری و اجرایی (برای مثال :مدیریت عمومی ،منابع انسانی و مایی)
،یستم فناوری اقالعا
تحقیل و تو،عه
تدارکا
داخلی

عملیا

تدارکا
خارجی

ترفیع و
بازاریابی

ارائه خدمت
به مشتری

پيشينه پژوهش .برونیابی روندها و بهکارگیری آن در آیندهنگاری ،بهویژه در آیندهنگداری
شرکتها 23،به دوران توید آیندهپژوهی مدرن در دهههای  1940و  1950برمیگردد .در مرحله
آغازین ،آیندهپژوهی و آیندهنگاری خود را با روشهای کمّی و اثبا گرا از دبیل برونیدابی روندد
معرفی کرد ) .(Kuosa, 2011: 333در دهههای بعد که بل 24آن را مرحله آیندهنگاری بدینایمللدی
19. Value Chain
20. Michael Porter
21. Research & Development
22. Information Technology
23. Corporate Foresight
24. Bell
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مینامد ،جهتگیری به ،مت حدل مشدکال بدزرگ بشدریت رفدت ) .(Bell, 2005: 128در ایدن
دوران ،به مسائل جهانشمویی مانند جلوگیری از جنگ و دحطی ،افزایش دموکرا،ی و حفاظدت
از محیطزیست برای نسلهای آینده ،بیشتر از آیندهنگاری شرکتها و صنایع پرداخته شد.
از دهه  1980تاکنون مرحله ،دوم آینددهنگداری ،بدا تثبیدت ایدن رشدته علمدی در دنیدا و
تقسیمبندی کلی آن در حوزههای مختلف ،شکل گرفته ا،ت .اناام پژوهشهای آیندهنگاری در
حوزههای گوناگون علم ،ا،تفاده از روشهای مختلف و آیندهنگاری در ،طوح متفاو  ،از ،دطح
فردی و ،ازمانی گرفته تا کشور و جهان ،از ویژگیهای ایدن مرحلده ا،دت ).(Kuosa, 2011: 333
در ادامه به ،ه مورد از تحقیقا مرحله اخیر که روش اصلی آنها بدرونیدابی رونددها و تحلیدل
پیشرانهای دخیل در آینده شرکتها و صنایع گوناگون بهمنرور آیندهنگداری در آن عرصدههدا
بوده ا،ت ،اشاره میشود.
26

ویلااکینن 25و تایوانن ( )2014با توجه به روند رو به رشد عملکرد شرکتهای خدماتی در
دیاس با شرکتهای توییدی ،با رویکرد آیندهنگاری به شنا،ایی و تحلیل هفت پیشران این روند
در صنعت چاپ و نشر بریتانیا پرداختهاند .تین 27و رانیان )2012( 28با برونیابی روندهای اخیدر
در صنعت هتلداری آمریکا به تر،یم جهتگیریهای آینده در بازاریابی هتلدداری پرداختدهاندد.
اداره ملی تحقیقا ادتصادی آمریکا نیز با شنا،ایی و ا،تنتاج روندهای حاکم بدر شدرکتهدای
فعال در ادتصاد ،المت در این کشور ،ضمن پیشبیندی ا،دتمرار روندد رشدد و تو،دعه ادتصداد
،المت در آینده ،به آیندهنگاری در این عرصه پرداخته ا،ت ).(Fuchs, 2000: 141
ایبته شرکتها و صنایع در ایران به یحاظ علمی و فناوری ،فرهنگی ،جمعیتشناختی و ابعاد
دیگر ،متفاو از موارد مطایعه در پژوهشهای خارجی میباشند .فضای منحصربهفرد حاکمیدت
دویتی بر شرکتهای ایراندی و ادتصداد بسدته ناشدی از تحدریمهدای بسدیار شددید و بدی،دابقه
بینایمللی از وجوه بارز این تفاو هستند .از اینرو ،نمیتوان نتایج پژوهشهای یادشده را دابدل
تعمیم به جامعه مورد مطایعه این تحقیل دانست ،بلکه کاربرد از روشهای اجرای این پژوهشها
نیز متنا،ب این تحقیل نیست.
قی واکداوی پایداننامدههدا و نشدریا علمدی -پژوهشدی ایدران ،مشدخ

شدد کده تعدداد

پژوهشهای اناام شده در حوزه آیندهنگاری در ،طح شرکت و ،ازمان اندد ا،دت .روشدندل
اربطانی و شیروانیناغانی ( )1393به روش آمیختده بده مبحدث آینددهنگداری مندابع انسدانی در
25. Viljakainen
26. Toivonen
27. Line
28. Runyan
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شرکتها پرداختهاند .حسین هاشمی و دیگران ( )1389ایگوی آیندهپژوهی در تو،دعه ،دازمان
،ساه پا،داران انقالب ا،المی را قراحدی کردندد، .دالجقه و دیگدران ( )1391در پژوهشدی بدا
عنوان «مدیریت جانشینپروری ،نیاز آیندده ،دازمانهدا» آینددهنگداری شدرکتهدا را در حدوزه
جانشینپروری مورد مطایعه درار دادند .عدم انادام پژوهشدی مسدتقل در عرصده آینددهنگداری
شرکتهای ثبتشده در بورس اوراق بهادار تهدران بدر مبندای رونددهای جداری و اهمیدت ایدن
موضو در حیطه ادتصاد کالن کشور ،ما را بر آن داشت که در تحقیقی کاربردی ،ضدمن اتخداذ
شیوهای مبتکرانه و ترکیبی از روشهای کمّی و کیفی متنا،ب با جامعه آماری ،در پی نتدایای
دابل اتکا باشیم که میتوانند زمینه آیندهنگاری اختصاصی هر یک از شرکتهای یادشده به،وی
یک عملکرد ادتصادی موفل را فراهم آورند.
روششناسی تحقيق .این تحقیل ازنرر هدف ،کاربردی ا،ت .روش کلدی تحقیدل از ندو
آمیخته متوایی میباشد .ابتدا بخش کیفی تحقیل بهصور پر،شمحدور و بدا ابدزار مصداحبه و
شیوه تحلیل محتوا به اناام ر،ید، .سس بر ا،اس نتدایج بخدش کیفدی ،بخدش کمّدی تحقیدل
بهصور فرضیهمحور و با ابزار پر،شنامه و شیوه همبستگی به اجرا درآمد .دادههای مربوط بده
ارزش افزوده ادتصادی شرکتها از نرمافزار رهآورد نوین و صور های مایی منتشدرشدده تو،دط
،ازمان بورس اوراق بهادار تهران ا،تخراج شدند .نگاره ( )1نحوه گزینش نمونه آماری را نشدان
میدهد .میتوان گفت شرکتهایی که در دلمرو زمانی ،دالهدای  1390-94پدنج ،دال بددون
ودفه با رشد  EVAمواجه بودهاند ،انتخاب شدند .قبقهبندی  24شرکت گزینششده ،بدر ا،داس
نو صنعتی که در آن فعال هستند ،نشان میدهد این شرکتها در میدان  22صدنعت متفداو ،
توزیع شدهاند .تنها دو صنعت ا،تخراج کدانیهدای فلدزی و باندک ،مؤ،سدا اعتبداری و دیگدر
نهادهای پویی دارای دو شرکت در این فهر،دت هسدتند .بده غیدر از  22صدنعت یدادشدده11 ،
صنعت نیز وجود داشتند که دارای حدادل یک شرکت با روند رشد مستمر  EVAدر ،ه یا چهار
،ال پیاپی بودند .همه اینها نشان میدهد که روند مستمر رشد  EVAدر دوره تحقیدل ،محددود
به یک یا چند صنعت خاص نمیشود و به محر های ا،ا،دی دیگدری وابسدته ا،دت کده ایدن
پژوهش در پی شنا،ایی پیشرانهای درون،ازمانی روند مذکور ا،ت.
در ادامه ،دو بخش کیفی و کمّی تحقیل بر مبنای توایی اجرا تشریح میشوند.
نگاره شماره ( -)1نمونه آماری
شرکتها
مامو شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران قی دوره مورد تحقیل
شرکتهایی که قی دوره مورد تحقیل از بورس خارج شدهاند
شرکتهایی که قی دوره مورد تحقیل وارد بورس شدهاند

تعداد
430
89
48
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شرکتهایی که حدادل در پایان یکدی از ،دالهدای مدایی دوره تحقیدل ،رشدد
نداشتهاند
شرکتهایی که دادهها و اقالعا آنها برای آزمون در این تحقیدل نداد بدود یدا در
د،ترس نبود
مامو شرکتهای حذفشده از جامعه آماری
نمونه آماری مورد مطایعه

EVA

266
3
406
24

بخش کيفی تحقيق .در مرحله نخست با مصاحبه باز از تکتک خبرگان پر،یده شدد کده
چه عوامل (پیشرانها) درون،ازمانی را موجب ا،تمرار روند رشد عملکدرد شدرکت در آیندده و
د،تیابی به یک آینده مطلوب میدانند؟ برای انتخاب خبرگدان از میدان کارکندان شدرکتهدای
منتخب که روند رشد ارزش افزودۀ ادتصادی را بهقور مستمر در دوره پنج،دایه تحقیدل تاربده
کردهاند ،شیوه نمونهگیری مبتنی بر معیار 29از نو همگن 30به کار رفته ا،ت.
در نمونهگیری مبتنی بر معیار ،واحدهای نمونه دارای ویژگی خاصی هستند که به شدناخت
و در

ددیل از موضوعا و مسدائل اصدلی کمدک مدیکندد ) .(Ritchie & Lewis, 2003: 128در

ایناا معیار ،داشتن اقالعا در مورد عملکرد ،ازمانی و ابعاد مختلف آن و همچنین آشنایی به
فعاییتهای گوناگون اصلی و پشتیبانی شرکت در قول زنایره ارزش ا،ت .نمونده شدامل همده
کارکنان رده عایی شرکتهای منتخب از دبیل مدیران عامل ،معاوندان و مددیران ارشدد اجرایدی
میشود.
در روشهای کیفی و مصاحبههای عمیل ،نمونۀ مورد مطایعه نباید از  30نفدر بیشدتر باشدد
)(Teddlie & Yu, 2007: 89؛ بنابراین با رویکردی هدفمند و غیراحتمایی نمونه به مطلعان کلیدی
محدود میشود .مدیران عامل  24شرکت مورد مطایعه ،به دییل بیشترین د،تر،ی به اقالعدا
حوزههای گوناگون ،ازمان و اشراف کلی بر ابعاد درون،دازمانی ،بدهعندوان نمونده نهدایی مدورد
مصاحبه درار گرفتند .از آناا که فقط یک گدروه خداص (مددیران عامدل) مدورد مصداحبه ددرار
میگیرند و خبرگان شامل گروههای مختلفی از افراد نمیشوند ،میتوان نمونه نهدایی را همگدن
خوانددد (رنابددر و دیگددران .)247 :1391 ،نگدداره ( )2پراکندددگی خبرگددان را بددر ا،دداس میددزان
تحصیال  ،گرایش تحصیلی و تاربده آنهدا نشدان مدیدهدد .دادههدا حداکی از میدزان منا،دب
تحصیال و تاربه مصاحبهشوندگان ا،دت .پدراکنش نسدبی خبرگدان در رشدتههدای مختلدف
تحصیلی نیز موجب جلوگیری از یک،ویه نگری در نتایج پژوهش میشود و به کلنگری کده از
مفاهیم مورد تأکید در آیندهنگاری ا،ت ،کمک میکند.

29. Criterion Sampling
30. Homogeneous
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نگاره شماره ( -)2توصيف نمونه نهایی مورد مصاحبه
تحصيالت

تعداد

تعداد
بهکل

گرایش
تحصيلی

تعداد

تعداد
بهکل

تجربه

تعداد

تعداد
بهکل

کارشنا،ی

3

%12.5

گرایشها
مدیریت

6

%25

، 10ال
و کمتر

3

%12.5

کارشنا،ی ارشد

16

%66.6

مهند،ی
صنایع و
MBA

4

%16.6

بین 10
تا 20
،ال

9

%37.5

دکتری

5

%20.8

دیگر
رشتههای
علوم انسانی

7

%29.1

، 20ال
و بیشتر

12

%50

*

*

*

دیگر
رشتههای
فنی
مهند،ی

7

%29.1

*

*

*

منبع( :گزارشهای ،اتنه هیئتمدیره شرکتها به مامع عمومی)www.codal.ir ،

مرحله نخست بخش کیفی تحقیدل در ،دهگدام بده انادام ر،دید .در گدام نخسدت تحلیدل
مقایسهای مداوم 31یا کدگدذاری دادههدا انادام شدد .در گدام دوم بدا تکنیدک تحلیدل محتدوای
کال،یک 32به شنا،ایی کدهای پرتکرار پرداختده شدد .در گدام ،دوم نیدز واژههدای کلیددی در
متن 33که مصاحبهشونده به صورتی غیرمعمول از آنها ا،تفاده کرده و احتماتً مقویههدای مدورد
تأکید وی هستند ،کشف شدند .این ،ه گام جدزء مر،دومتدرین و مقبدولتدرین فندون تحلیدل
دادههای کیفدی هسدتند کده در دهدههدای اخیدر بدهخدوبی مفهدوم،دازی شددهاندد
)2007: 566

& (Leech

 .Onwueqbuzie,در مرحلده دوم بخدش کیفدی تحقیددل ،نتدایج مرحلده نخسدت بدده

مصاحبه شوندگان نشان داده شد و نررا مادد آنها در امتیازبندی نهایی پیشرانها اعمال شد.
نگاره ( )3امتیاز پیشرانهای درون،ازمانی روند رشد عملکرد ،ازمانی را بر ا،اس دو مرحله بات
و قبل ایگوی زنایره ارزش پورتر نشان میدهد.
نگاره شماره ( -)3امتيازدهی پيشرانهای درونسازمانی
ردیف

1
2
3

پيشران (کد)

توان شرکت در تدارکا داخلی
توان شرکت در عملیا
توان شرکت در تدارکا خارجی

دفعات استفادهشده

دفعات تأکيدشده

جمع
امتياز

79
132
31

20
53
8

99
185
39

31. Constant Comparison Analysis
32. Classical Content Analysis
33. KeyWords-in-Context
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4
5
6
7
8
9
10

توان شرکت در ترفیع و بازاریابی
توان شرکت در خدما مشتری
جمع امتیاز پیشرانهای مربوط بده
فعاییتهای اصلی در زنایره ارزش
توان شدرکت در تحقیدل و تو،دعه
)(R&D

تددوان ،یسددتم فندداوری اقالعددا
) (ITشرکت
تدددوان شدددرکت در امدددور اداری و
اجرایی
جمع امتیاز پیشرانهای مربوط بده
فعاییتهای پشدتیبانی در زنایدره
ارزش

96
71

31
14

127
85

......

....

535

91

28

119

73

23

96

121

54

175

...

...

390

توضیح -هر یک از پیشرانها شامل زیرشاخههای زیر هستند:
تدارکا داخلی :پیشبینی مواد اوییه +دریافت مواد +انبارداری +کنترل موجودی +برنامهریزی حملونقل +عود بده تدأمینگدر
عملیا  :ماشینکاری +مونتاژ +تست +بستهبندی؛
تدارکا خارجی، :فارشگیری +زمانبندی در خروج محصول از انبار +حمل محصول نهایی +تحویل به خریدار؛
ترفیع و بازاریابی :تبلیغا  +دیمتگذاری +انتخاب کانالهای فروش +نیروی فروش؛
خدما مشتری :نصب +تنریم +آموزش +تأمین دطعا  +تعمیرا ؛
تحقیل و تو،عه :تویید دانش +خرید دانش +بهکارگیری دانش؛
،یستم فناوری اقالعا  :بهکارگیری  ITدر زیر،اختها +پیاده،ازی ایگوریتمها +آشنایی عمومی کارکنان با  +ITایااد ،یستم
یکسارچه  ITدر ،ازمان امور اداری و اجرایی :مدیریت عمومی +امور منابع انسانی +امور مایی +مدیریت کیفیت.

روایی و پایایی بخش کيفی تحقيق .جانسون 34بده راهبردهدایی بدرای بهبدود روایدی در
پژوهشهای کیفی ،اشاره کرده ا،ت (رضوی و دیگران .)417 :1392 ،در ایناا به برخی از ایدن
راهبردها که در تحقیل حاضر به کار گرفته شدهاند ،اشاره میشود:
 .1کمترین مداخله در توصیف؛
، .2ه،ویه نگری در روشها؛
، .3ه،ویه نگری در تحلیل دادهها؛
 .4بازخورد مشارکتکننده.
رائو و پری 35برای پایایی تحقیقا کیفی ،راهکارهدایی ارائده کدردهاندد (رضدوی و دیگدران،
 .)423 :1392در ایناا به دو مورد از این راهکارها اشاره میشود:
، .1ازماندهی فرایندهای ،اختیافته برای ثبت ،نوشتن و تفسیر دادهها؛
 .2ا،تفاده از کمیته راهنما برای ارزیابی و اجرای برنامه مصاحبه.

34. Johanson
35. Rao & Perry

شنا،ایی و تحلیل پیشرانهای روند بهبود ارزش افزوده ادتصادی

61

بخش کمّی تحقيق .برای ایااد دابلیت اعتماد بیشتر به پیشرانهای شنا،داییشدده بدرای
روند رشد عملکرد ،ازمانی ،رابطه این پیشرانها و روند رشد ارزش افزوده ادتصدادی (بدهعندوان
یکی از مهمترین معیارهای عملکرد ،ازمانی) را در دوره پنج،ایه پژوهش به روش همبستگی و
با کمک نرمافزار  Smart PLSبرر،ی میکنیم .شنا،ایی و آزمون این پیشرانها باعث میشود که
در فرایند آیندهنگاری به کنترل پیشرانهای مؤثر بسردازیم .این امر زمینه را برای ا،تمرار روندد
رشد عملکرد ،ازمانی و د،تیابی به آیندهای مطلوب فراهم میآورد.
محا،به روند رشد ارزش افزوده ادتصادی بهصور زیر اناام گرفته ا،ت:
 % EVAدر ،ال  EVA)90در ،ال  EVA-90در ،ال =(94روند رشد ارزشافزوده ادتصادی
برای تسهیل در ا،تفاده از نرمافزار ،بازهای که مقدادیر روندد رشدد ارزش افدزوده ادتصدادی
میتواند در آن درار گیرد را به پنج دسمت مساوی تقسیم کرده و به هر یک از این دسمتها بده
ترتیب ،اعداد یک تا پنج را اختصاص میدهیم.
گردآوری دادههای مربوط به رابطه پیشرانها و روند رشد ارزش افزوده ادتصادی ،بدهصدور
میدانی و از قریدل پر،شدنامه انادام گرفتده ا،دت .وجدود  34زیرشداخه بدرای پیشدرانهدای
شنا،اییشده ،منار به تهیه یک پر،شنامه ، 34ؤایی شد 96 .نسخه از این پر،شدنامه ،میدان
کلیه مدیران رده عایی شرکتهای مورد مطایعه که در پنج ،ال اخیر ،ابقه حضدور مسدتمر در
شرکت را داشتهاند ،توزیع شد و نگارندگان درمامو موفل به جمعآوری  89پر،شدنامه شددند
که در،ت و کامل پر شده بود .علت انتخاب این نمونه دضداوتی ،اشدراف کلدی ایشدان بدر ابعداد
مختلف محیط داخلی ،ازمان و در اختیدار داشدتن آمدار و ارددام مسدتند مربدوط بده ،دؤات
پر،شنامه ا،ت .برای ممانعت از ،وگیری پا،خدهندگان ،پژوهشدگران ندام شدرکتهدا و افدراد
مورد مطایعه محرمانه بماند.
فرضيهها در بخش کمّی تحقيق :H1 .توان شرکت در تدارکا داخلی ،رابطه معناداری بدا
روند رشد ارزش افزوده ادتصادی دارد.
 :H2توان شرکت در عملیا  ،رابطه معناداری با روند رشد ارزش افزوده ادتصادی دارد.
 :H3توان شرکت در تدارکا خارجی ،رابطه معناداری با روند رشدد ارزش افدزوده ادتصدادی
دارد.
 :H4توان شرکت در ترفیع و بازاریابی ،رابطۀ معناداری با روند رشدد ارزش افدزوده ادتصدادی
دارد.
 :H5توان شرکت در خدما مشتری ،رابطه معناداری با روند رشدد ارزش افدزوده ادتصدادی
دارد.
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 :H6توان شرکت در  ،R&Dرابطه معناداری با روند رشد ارزش افزوده ادتصادی دارد.
 :H7توان شرکت در  ،ITرابطه معناداری با روند رشد ارزش افزوده ادتصادی دارد.
 :H8توان شرکت در امدور اداری و اجرایدی ،رابطده معنداداری بدا روندد رشدد ارزش افدزوده
ادتصادی دارد.
تجزیهوتحليل آماری دادههای کمّی .به منرور آزمون فرضیا پژوهش از مدل معدادت
،اختاری با رویکرد حدادل مربعا جزئی و ا،تفاده از نرمافزار  SmartPLSبهدره بدردیم .ضدریب
معناداری ( )T-Valueروابط در فرضیا  H2و  H4و  H6و  H7و  H8بداتتر از حدد  1/96ا،دت کده
نشاندهنده تأیید این فرضیا با ،طح اقمینان  95درصد ا،ت؛ یعنی توان شرکت در عملیا ،
ترفیع و بازاریابی IT ،R&D ،و امور اداری و اجرایی با روندد رشدد ارزشافدزوده ادتصدادی رابطده
معنادار و مثبتدی دارد .ویدی دددر مطلدل ضدریب معنداداری روابدط در فرضدیا  H1و  H3و

H5

پایینتر از حدّ  1/96ا،ت و این فرضیا در ،طح اقمینان  95درصد مورد تأییدد نمدیباشدند.
بنابراین نمیتوان ادعا کرد که توان شرکت در تددارکا داخلدی ،خددما مشدتری و تددارکا
خارجی با روند رشد ارزش افزوده ادتصادی رابطه معنداداری دارد؛ بندابراین پیشدرانهدای تدوان
شرکت در تدارکا داخلی ،توان شرکت در تدارکا خارجی و توان شرکت در خدما مشدتری
از مدل معادت ،اختاری که در ادامه ارائه میگردد ،حذف میشوند.
دابل ذکر ا،ت که بهمنرور تحلیل و برر،ی تدأثیر غیرمسدتقیم پیشدرانهدا بدر روندد رشدد
ارزش افزوده ادتصادی ،عالوهبر ارزیابی فرضیا یادشده ،معناداری روابط میدان پیشدرانهدا نیدز
مورد برر،ی درار گرفت .همانقور که در شکل ( )2مشاهده میشدود ،ضدریب معنداداری بدرای
رابطه توان شرکت در امور اداری و اجرایی با توان شدرکت در عملیدا  ،تدوان شدرکت در امدور
اداری و اجرایی با توان شرکت در ترفیع و بازاریابی ،توان شدرکت در  R&Dبدا تدوان شدرکت در
عملیا  ،توان شرکت در  R&Dبا توان شرکت در  ،ITتوان شرکت در عملیا با توان شدرکت در
ترفیع و بازاریابی ،توان شرکت در  ITبا توان شرکت در عملیا و تدوان شدرکت در  ITبدا تدوان
شرکت در ترفیع و بازاریابی باتتر از حدّ  1/96ا،ت و با ،طح اقمیندان  95درصدد ،معنداداری
این روابط تأیید شد .در شکل ( ) 3مددل معدادت ،داختاری در حایدت ضدرایب ا،دتاندارد بده
نمایش درآمده ا،ت.
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شکل ( -)2مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معناداری ()T-Value

,امور اجرایی و اداری , Administration:عملیا , Operation:روند رشد ارزش افزوده ادتصادی
.ترفیع و

EVA trend:

بازار Promotion:

شکل ( -)3مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب استاندارد

 :IT1بهکارگیری  ITدر زیر،اختها :IT2 ،آشنایی عمومی کارکنان با  :IT3 ،ITایااد ،یستم یکسارچه  ITدر
،ازمان :IT4 ،پیاده،ازی ایگوریتمها :R&D1 ،تویید دانش :R&D2 ،خرید دانش :R&D3 ،بهکارگیری دانش،
 :Operation1ماشینکاری :Operation2 ،مونتاژ :Operation3 ،تست :Operation4 ،بستهبندی :Adm1 ،مدیریت
عمومی :Adm2 ،امور منابع انسانی :Adm3 ،امور مایی :Adm4 ،مدیریت کیفیت :Promotion1 ،تبلیغا ،
 :Promotion2دیمتگذاری :Promotion3 ،انتخاب کانالهای فروش :Promotion4 ،نیروی فروش.
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در شکل ( )3جهتهای بین دوایر ،ضرایب مسیر ( )βرا نشان میدهند که بیانگر شدد اثدر
در روابط ا،ت .فلشهای متصل به مستطیلها ،مقادیر اشتراکی شاخ های هر ،دازه هسدتند.
اعداد درون دوایر نیز مقدار ، RSquaresازههای درونزا (وابسته) میباشند .اما دبل از اینکده بده
بحث و نتیاهگیری در مورد مدل پرداخته شود ،ابتدا باید منا،ببودن مدل در ،ه بخش مددل
اندازهگیری ،مدل ،اختاری و مدل کلی مورد تأیید وادع شود تا بتدوان بده نتدایج حاصدل از آن
اعتماد کرد و دروادع باید پایایی و اعتبار مدل اثبا شود (داوری و رضازاده.)53 :1394 ،
به همین منرور در بخش مدل اندازهگیری از شاخ های آیفای کرونباخ ،پایایی ترکیبدی و
روایی همگرا ا،تفاده شده ا،دت کده نتدایج درخصدوص متغیرهدایی کده از قریدل پر،شدنامه
اندازهگیری شدهاند ،در نگاره ( )4آمده ا،ت.
نگاره شماره ( -)4روایی و پایایی مدل اندازهگيری
>0/7آلفای کرونباخ

>0/6پایایی ترکيبی

>0/5روایی همگرا

توان شرکت در عملیا

0/798

0/789

0/889

توان شرکت در امور اجرایی

0/812

0/832

0/874

توان شرکت در ترفیع

0/765

0/854

0/837

توان شرکت در R&D

0/873

0/789

0/833

توان شرکت در IT

0/976

0/987

0/824

متغيرها

پس از تأیید منا،ببودن مدل اندازهگیری باید به دابلیت اتکای مدل ،اختاری اشاره کندیم
که از شاخ

برای این منرور ا،تفاده شده ا،ت.

مقددار میدانگین ، RSquaresدازههدای

درونزای (وابسته) مدل ا،ت .مقادیر  RSquaresدر خروجیهای  ،PLSهمانقدور کده در شدکل
( )3آمده ا،ت ،داخل دوایر مربوط به متغیرهای درونزا نمایش داده میشوند .پژوهشگرانی کده
را برای مدل ،داختاری پدژوهش خدود گدزارش

از  PLSا،تفاده میکنند ،حتماً باید مقدار

دهند که هر چه مقدار آن بیشتر باشد ،برازش مدل ،اختاری بهتر ا،ت .چین )1998( 36مقدار
 ./19را بهعنوان مال
در ایناا مقدار

مقبوییت شاخ

معرفی کرده ا،ت (داوری و رضازاده.)54 :1394 ،

برابر  0/244محا،به شده ا،ت که چون از  0/19بیشتر ا،ت ،برازش مددل

،اختاری تأیید میشود.
در آخر نیز به برازش کلی مدل اشاره میشود که در مدلهدای مبتندی بدر حددادل مربعدا
جزئی از شاخ

 37GOFا،تفاده میگردد .شاخ

 GOFتو،ط تننهاوس 38و دیگدران ()2004
36. Chin
37. Goodness Of Fit
38. Tenenhaus
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ابدا شد و قبل فرمول زیر محا،به میگردد .وتزت و دیگران، )2009( 39ه مقدار 0/25 ،0/01
و  0/36را بهعنوان مال

ضعیف ،متو،ط و دویبودن  GOFمعرفی کردهاندد (داوری و رضدازاده،

 .)55 :1394در ایناا چدون مقددار  GOFبرابدر  0/455محا،دبه شدده و از  ./36بیشدتر ا،دت،
میتوان گفت که برازش کلی مدل بهقور دوی مورد تأیید درار میگیرد.
=√0/244 × 0/851 =0/455

در فرمول بات،

= GOF

نشانه میدانگین مقدادیر اشدتراکی ،دازههدا ا،دت .مقدادیر

اشتراکی مربوط به هر شاخ  ،از قریل میانگین مقادیر مرتبده دوم رابطده بدین آن شداخ

و

،ازه مربوط به خود که همان بارهای عاملی هستند ،حاصل میشود .میانگین مقدادیر اشدتراکی
شاخ های یک ،ازه 40AVE ،آن ،ازه را می،ازد که برای تعیین روایی همگرا به کار میرود.

 .7ميزان اثر پيشرانها
برای پیبردن به میزان اهمیت هر یک از پیشران ها ،بایدد اثدر کدل آن پیشدران بدر روندد رشدد
ارزشافزوده ادتصادی را بسنایم .اثر کل ،نشاندهندۀ مامو اثرهدای مسدتقیم و غیرمسدتقیم
یک متغیر ا،ت .بر ا،اس شکل ( ،)3اثر مستقیم معادل ضریب مسیر ( )βدر رابطۀ مستقیم هر
پیشران با روند رشد ارزشافزوده ادتصادی ا،ت و اثر غیرمستقیم برابر با حاصل ضدرایب مسدیر
همه پیشرانهای یک مسیر منتهی به متغیر وابسته (روند رشدد ارزشافدزوده ادتصدادی) ا،دت.
نگاره ( )5میزان اثرگذاری پیشرانهای شنا،ایی شده را بر روند رشد  EVAنشان میدهد.
نگاره شماره ( -)5ميزان اثر پيشرانها بر روند رشد
ردیف
1
2
3
4
5

پيشرانها
توان شرکت در عملیا
توان شرکت در امور اجرایی
توان شرکت در ترفیع
توان شرکت در R&D
توان شرکت در IT

اثر مستقيم
0/514
0/187
0/287
0/450
0/397

اثر غيرمستقيم
0/073
0/260
-00/120
0/178

EVA

اثر کل
0/587
0/447
0/287
0/570
0/575

فرجام
یافتههای بخش کمّی تحقیل نشان داد که پنج پیشران توان شرکت در عملیدا  ،تدوان شدرکت
در ترفیع و بازاریابی ،توان شرکت در امور اداری و اجرایی ،توان شرکت در  ITو توان شدرکت در
 R&Dقی ،الهای  1390تا  1394موجب افزایش روند رشد ارزشافزوده ادتصدادی شددهاندد.
39. Wetzela et al
40. Average Variance Extracted
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اینها همان پیشران هایی هستند کده در بخدش کیفدی تحقیدل نیدز بیشدترین امتیداز را از دیدد
خبرگان به د،ت آوردهاند .تأیید یافتههای کیفی در بخش کمّّی ،به ما این اقمینان را مدیدهدد
که از پنج پیشران یادشده ،در آیندهنگاری شرکتها در را،تای بهبدود روندد عملکدرد ،دازمانی
ا،تفاده کنیم.
از پنج پیشران مربوط به فعاییتهای اصلی زنایره ارزش ،فقدط دو مدورد در مرحلده کمّدی
تحقیل تأیید شدند .قبل نگاره ( ،)5از این دو مورد هم اثر توان شرکت در ترفیع و بازاریابی بدر
روند رشد  EVAضعیف (کمتر از  )0/33ا،ت .درخصوص تنها پیشران دیگر یعنی توان شدرکت
در عملیا  ،نیز باید عنوان کرد که اگرچه این پیشران در هر دو بخدش کیفدی و کمّّدی تحقیدل
بهعنوان مؤثرترین پیشران در روند مورد برر،ی شناخته شد ،ویی کنترل و ارتقای فعاییدتهدای
اصلی زنایره ارزش باألخ

عملیا  ،امری دشوار ،زمانبر و هزینهبر ا،دت .بخدش عملیدا در

زنایره ارزش دارای زیرشاخههایی چون ماشدینکداری ،مونتداژ ،آزمدودن و بسدتهبنددی ا،دت.
یحاظکردن ارتقا و تو،عه این زیرشاخهها در آینددهنگداری ،اغلدب مسدتلزم تغییدرا ا،ا،دی و
جایگزینی در فناوری و منابع انسانی ا،ت.
در عوض ،هر ،ه پیشران مربوط به فعاییتهای پشتیبانی زنایره ارزش عدالوهبدر تأییدد در
آزمون کمّی ،همانقور که نگاره ( )5نشان میدهد ،دارای اثدری فراتدر از  0/33بدر روندد رشدد
 EVAمیباشند .درخصوص این پیشرانها آنچه در آیندهنگاری شدرکتهدا حدائز اهمیدت ا،دت،
دابلیت کنترلپذیری بهتر آنها ا،ت .اکثر زیرشاخههای این پیشدرانهدا ازیحداظ مدایی و زمدانی
نسبت به فعاییتهای اصلی زنایره ارزش کنترلپذیرتر میباشند.
،یر تکامل ،ازمانها از عصر صنعت به عصر اقالعا و دانایی ،موفقیت ،اختارهای ماازی
و نوینی از دبیل مدوتر 41و شبدری 42را در عصر جدید نشان میدهد، .داختارهایی کده تأکیدد
آنها بر برون،ساری بسیاری از فعاییتهای اصدلی ویدی غیرراهبدردی زنایدره ارزش ا،دت .ایدن
،اختارها ،داشتن یک ،تاد مرکزی دوی بهمنرور اناام هرچه بهتدر فعاییدتهدای پشدتیبانی و
نرار را مورد تأکید درار میدهند .جایب ا،ت که نتایج این پژوهش نیز بهنوعی مطلب اخیر را
تأیید میکند.
میتوان گفت اگرچه هر شرکت باید با فرابینی محیط داخلی و خارجی مخدت

خدودش در

زمان حال و پیشبینی آن در آینده ،د،ت به آیندهنگاری خاص خدود بزندد؛ امدا بدا عنایدت بده
پیشرانهای شنا،اییشده و زیرشاخههای آنهدا و میدزان اثرگدذاری و دابلیدت کنتدرل آنهدا ،بده
41. Modular Organization
42. Shamrock Organization
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شرکتهای ثبتشده در بدورس اوراق بهدادار تهدران پیشدنهاد مدیشدود کده ایدن مدوارد را ،در
آیندهنگاری پنج،ایه خود بهمنرور د،تیابی به عملکردی بهتر و یک آینده مطلوب یحاظ کنند.
ایف) توجه ویژه به ،تاد شرکت که عهدهدار فعاییتهای پشتیبانی ا،ت؛
ب) اختصاص جایگاهی منا،ب برای بخشهای  R&Dو  ITدر ،داختار ،دازمانی در کندار
مدیریت اجرایی؛
ج) برون،ساری محتاقانه فعاییتهدایی کده بدهعندوان زیرشداخههدای تددارکا داخلدی،
تدارکا خارجی و خدما مشتری شناخته شدهاند و رابطه معناداری بدا روندد رشدد
ارزش افزوده ادتصادی ندارند؛ به شرط اینکه جزو مزیتهای ردابتی شرکت نباشند؛
د) نرار بر بهکارگیری نتایج  R&Dدر قول زنایره ارزش؛
ه) به آن د،ته از فعاییتهای ترفیع و بازاریابی که بار مایی زیدادی بدرای شدرکت ندارندد
پرداخته شود ،ویی از ،رمایهگذاری کالن بر این بخش پرهیز شود؛
و) آموزش کارکنان بهمنرور ارتقای دانش آنها در زمینه ا،تفاده از IT؛
ز) بهکارگیری یک ،یستم یکسارچه  ITدر همده بخدشهدای پشدتیبانی و اصدلی زنایدره
ارزش؛
ح) توجه ویژه به بهبود مدیریت در حوزههای مایی و منابع انسانی که باوجود هزینه کمتر
مایی و زمانی نسبت به ،ایر موارد ،بر روند رشد عملکرد شرکت بسیار مؤثر ا،ت؛
ط) پیشران توان شرکت در عملیدا و زیرشداخههدای آن بدهعندوان مدؤثرترین پیشدران
شنا،اییشده باید متنا،ب با مالحرا و بهویژه توان مایی و مندابع انسدانی شدرکت،
در آیندهنگاری پنج،ایه یحاظ گردند و بخشهدایی از آن نیدز بده آینددهنگداریهدای
بلندمد تر ،سرده شود.
در پایان باید گفت که ،ناش روندهای رشد عملکرد شرکتها در ،ایر ابعاد ،بدهکدارگیری
دیگر معیارها نریدر کیوتدوبین 46،ROE 45،EPS 44،ROA 43،و  47MVAرا در پدژوهشهدای آتدی
میقلبد .همچنین شنا،ایی و تحلیل پیشرانهای محیط خارجی (،یا،ی ،ادتصادی ،اجتماعی،
فناوری) میتواند موضوعی منا،ب برای پژوهشهای آتی در را،تای آیندهنگداری شدرکتهدای
مورد مطایعه باشد .در صورتی که امکان برر،ی و کنترل پیشدرانهدای متعددد خدارجی میسدر

43. Tobin's Q
44. Return On Asset
45. Earning Per Share
46. Return On Equity
47. Market Value Added
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نباشد ،شنا،ایی و آناییز پیشرانهای محیط خارجی نزدیک ،ازمان ،با کمدک ایگوهدایی مانندد
پنج نیروی پورتر 48توصیه میشود.
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