
 

 

 روند های پيشران تحليل و شناسایی

 در اقتصادی افزوده ارزش بهبود

 ها شرکت نگاری آینده راستای
 

 مسلم شيروانی ناغانی

 اهلل بيات روح

      چکيده

دهدد کده ددادر بده شنا،دایی،       هایی می به شرکت قیت رافمو بختدر ایران،  وکار کسبناپایداری محیط کنونی 
نگاری نمایند. پژوهش حاضر در پی شنا،دایی و   بینی روندهای تغییر باشند و بر این ا،اس آینده کنترل و پیش

هدای   در شرکت (EVA)ادتصادی  افزوده  ارزشا،ت که موجب روند صعودی  ی،ازمان درونهای  پیشران تحلیل
ند. ابتددا بده   شدو  ادتصاد کالن ایران می ههای حاضر در عرص ترین شرکت مهم عنوان بهبورس اوراق بهادار تهران، 
هدا شنا،دایی و قبدل ایگدوی راهبدردی زنایدره ارزش پدورتر         پیشدران  ،خبرگدان  یروش کیفی و با کمک آرا

 هدای  پیشدران  ه، رابطد PLSمعدادت  ،داختاری    افدزار  نرمبندی شدند. در ادامه به روش کمّی و با کمک  د،ته
 24 یبدر رو هدای تحقیدل    ها برر،ی شد. یافته و روابط چندگانه میان پیشران EVA شده با روند رشد شنا،ایی

ها )تدوان شدرکت در عملیدا ، امدور      نشان داد که پنج مورد از پیشران 1394تا  1390 شرکت در دلمرو زمانی
مثبدت و   هشده برای آنها، رابط شنا،اییهای  ( بر ا،اس زیرشاخهITو  R&Dاداری و اجرایی، ترفیع و بازاریابی، 

یید درار گرفدت. نتدایج   أها نیز مورد ت دارند. معناداری برخی از روابط میان پیشران EVAمعناداری با روند رشد 
نگداری و   و یحاظ آنها در آینده دابلیت کنترل بیشتر با های اثرگذارتر پیشران،وی ،مت و این پژوهش ما را به 
 ،ازد. نگر رهنمون می یندهتدوین راهبردهای آ
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 جستارگشایی

بدر   2،نگداری  آیندده  ا،ت. از قرفدی  1مدیریت راهبردی هگیری جوهر تصمیم از دیدگاه مدیریتی،

تددوین راهبردهدا و    .(Fidler, 2011: 540) های بزرگ تمرکدز دارد  گیری ،ازی برای تصمیم زمینه

و  ریزی راهبدردی  های در،ت و ددیل برای فرایند برنامه مین دادهأهای منا،ب در گرو ت ،یا،ت

نگاری به موضدو  مهمدی در ایدن     تصویر،ازی منا،ب از وضعیت مطلوب در آینده ا،ت و آینده

هدایی   توان کشورها و ،ازمان با کمی ددت می (.8 :1391)خزایی و ایهی،  عرصه بدل شده ا،ت

. یدندفروپاشد از هدم   جهدت  ینبدد را دید که نتوانستند خود را با تحوت  آینده ،ازگار ،دازند و  

 .(Voros, 2003: 124) خدواهیم  را مدی  نکه آ صورتی ا،ت دادن به آینده به نگاری، هنر شکل آینده

بینی و بر  را  را پیشیروند تغی ای همراه ا،ت که بتواند ،سهؤدر این محیط ناپایدار، شانس با م

 .(Grupp et al, 1998: 71) نگاری کند ا،اس آن آینده

 3یابی روندد  برون ،ها روشاین یکی از شود.  ا،تفاده مینگاری  آیندههای گوناگونی در  از روش

 ،یدابی  هدای بدرون   رود. در روش مدی  بده کدار   مد  کوتاههای نزدیک و  برای آیندهبیشتر که  ا،ت

                            فدرض بدر ایدن ا،دت کده         ،        درواددع   . منطقی گذشدته ا،دت   هاین ا،ت که آینده ادام فرض پیش

   به    ها             این پیشران  ،              . در این صور  د     پذیرن    می           کمتر تغییر      مد        کوتاه   در    ،     کلیدی  4              نیروهای پیشران

                           بداتبردن ضدریب اقمیندان            کنندد.                                    مسیر رویدادهای آینده را تعیین می   ،    پذیر      بینی        ای پیش      شیوه

گذاری نقشه  )شورای ،یا،ت قلبد های روند را می شناخت و کنترل پیشران      فرضی،           چنین پیش

کده مدورد توافدل اکثدر      5ژوزفل رِاُبنددی   بدر ا،داس تقسدیم    (.36 :1386جامع علمدی کشدور،   

نگداری در حدوزه ادتصداد و     ، بدرای انادام مطایعدا  آیندده    سدت هنیدز   پژوهدی  آینده نامتخصص

 شدود  اکنون تدا پدنج ،دال آیندده در نردر گرفتده مدی       مد  یعنی از  یک آینده کوتاه ،وکار کسب

  . (  13   :    1385         )محمودی، 

 7و عملکدرد ،دازمانی   6مطلدوب  هر،یدن به یدک آیندد   منرور بهآنچه گفته شد، با عنایت به 

ضدروری   بدورس اوراق بهدادار تهدران    شده در های ثبت برای شرکت نگاری آیندهموفل در آینده، 

مدد  را منردور    ای کوتداه   آینده ، بایدا،ت وکار کسبنگاری در دلمرو  این آیندهکه از آناا  ا،ت.

در تدا  باعث شدد  روش این  اهمیت مد  و نگاری کوتاه یابی روند با آینده روش برونتنا،ب دارد. 

                                                                                                                                                       
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   قدور مشدخ     بده کدرد ،دازمانی و   روند بهبود عمل ا کشفب این پژوهش ،عی شود

،دسس  و  ،دازمانی  هدای عملکدرد   تدرین شداخ    از مهدم  عندوان یکدی   هب 8ادتصادی افزوده ارزش

هدای مدورد    نگداری شدرکت   ای بدرای آیندده   زمینه ،این روند ی،ازمان درون های پیشرانشنا،ایی 

ا،ت که شنا،ایی و کنترل  پر،شاین پژوهش در پی پا،خ به این  ،دروادع د.شومطایعه فراهم 

نیدل  ا،تمرار این روندد و  تواند موجبا   میادتصادی  افزوده  ارزشدر روند رشد  ها پیشران کدام

 یدت ،دازمانی، دابل  هدای درون  علت توجه تحقیل به پیشران به یک آینده مطلوب را میسر ،ازد؟

هایی ا،دت کده از محدیط خدارجی ،دازمان بدر روندد         آنها نسبت به پیشران بهتر پذیری کنترل

 گذارند. عملکرد آن اثر می

د. ،دسس روش تحقیدل کده از ندو      شدو  تحقیل بیدان مدی  در ادامه پیشینه نرری و تاربی 

 بر ا،اس درنهایتند. شو تشریح می و مراحل اجرای آن در دو بخش کیفی و کمی ا،تآمیخته 

ه ئد گیدری و ارا  نتیاده  ،بده بحدث  مختلدف تحلیدل کیفدی و کمدی،      فندون حاصدل از   هدای  یافته

 در این دایب پرداخته خواهد شد. هایی یشنهادپ

 به . ابتداپژوهش بیان شده ا،ت ، ادبیا  مربوط به کلیدواژگاناین دسمتدر . نظری مبانی

 ،یدابی روندد   . ،سس برونه ا،تدهای آن اشاره ش و روش ها اهمیت آن برای شرکت، نگاری آینده

بده   هدا  پیشرانبعد ده ا،ت. ش، توضیح داده روشی متنا،ب با جامعه آماری این تحقیل عنوان به

یدابی روندد و تحلیدل     نقدش و جایگداه بدرون    اندد.  شدده تعریف  ،ا دارندثیری که بر روندهأدییل ت

 عندوان  بهادتصادی  افزوده  ارزشدر ادامه  بیان شده ا،ت. یلتفص بهنگاری نیز  ها در آینده پیشران

صدور    های مطلوب باشد، بد  ،از نیل به آینده تواند زمینه یابی روند رشد آن می شاخصی که برون

 زنایدره ارزش پدورتر  توضیحا  مربدوط بده    درنهایت. ه ا،تدشمی تعریف و اهمیت آن ذکر ک

 ی،دازمان  درون هدای  تانداردی بدرای کدگدذاری پیشدران   عندوان ا،د   هآورده شده ا،ت که از آن ب

 ا،تفاده شده ا،ت. شده در بخش کیفی تحقیل شنا،ایی

 نگاری آینده. 1

رویکردهدای متفداو  و ابزارهدای    ، فدرارو هدای   چدایش هدا و   پدیدده  همندد و پیچیدد   ماهیت نرام

هندوز تزم   هدای مددیریت ،دنتی    د. اگرچده دابلیدت  کند  ریزی قلب می ای را برای برنامه نوآورانه

، کدافی  ا  مسدتمر تغییرو ،رشار از  بینی پیش یردابلغمحیط  این برای موفقیت درهستند، اما 

مدورد توجده ددرار گرفتده      وکار کسبدر میان دانشگاهیان و اهایی  نگاری آینده ،رو ینااز  ند.یستن

هددا بددرای پشددتیبانی از  هددا و دویددت مندددتری در میددان ،ددازمان قددور نرددام ها،ددت و اکنددون بدد

ت که نگاری نرامی ا، توان گفت آینده می گیرد. های بلندمد  مورد ا،تفاده درار می ریزی برنامه

                                                                                                                                                       
8. Economic Value Added (EVA) 
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ای هد  گیدری  تصدمیم  تواندد مقصدد   مدی آنچه ر،یدن به کاود و در مورد  های نامحتوم را می آینده

 .(Silva, 2014: 792) کند مطلوب( بحث می ه)آیند اکنون باشد

یدابی، قوفدان مغدزی، ،ناریونویسدی،      بدرون  آینده وجود دارد. برای مطایعۀ های زیادی روش

ایگوهای عملیاتی، تحلیدل اثدر   بینی احتمایی، دیفی،  ا تشبیه تاریخی، پیشی،ازی، مقایسه  شبیه

نگاشدت  ددوانین بدازی و    10،ارتباقا  درخت،ازی علّی و معلویی، تحلیل شبکه،  مدل 9،متقاقع

 .(Bell, 1994: 52) از این دبیل هستند 11بافتاری

 یابی روند برون. 2

های  بینی نگاری ا،ت. حتی بسیاری از پیش آینده یها ترین روش یکی از کاربردییابی روند  برون

آیند. یک روندد   می به د،تیابی روندهای کلی  تو،ط برون ناشی از دضاو  خبرگان نیز احتماتً

هدای اجتمداعی اشداره دارد.     ت و ویژگدی یهای تاریخی از دبیل رشد ادتصادی، رشد جمع به داده

کنند. این امر ممکدن ا،دت    ها مسیر آینده را تر،یم می یابی بدین معنی ا،ت که این داده برون

 ریاضدی انادام گیدرد    هدای  ی،داز  معادیه هو،یل هب یا با ،اختن منحنی واناام پذیرد  یقورکل به

 (.64 :1394)ناظمی، 

بیندی آیندده و    توصیف ددیل و مشروح روندهای گذشته و تحلیل و تعمیم آنها، مبنای پیش

ای را بدرای   زمینده  ،یابی روند با تشخی  آنچه بود و آنچه هست گیرد. برون نگاری درار می آینده

فدراهم   ،محتمل ا،ت باشد یا آنچه باید باشدد زدن پیرامون آنچه ممکن ا،ت باشد، آنچه  حدس

 .(Slaughter, 1996: 37-38) کند می

 های روند پيشران. 3

یابی روند بده آیندده    برون ینکهااما برای  ،،ان داردآ نسبت بهکاربردی گسترده و  ،یابی روند برون

صور  گیرد، باید اقمینان داشت که روند مورد مطایعه، تغییر جهت نداده و در مسیر  یدر،ت به

تدا روشدن   آن روندد را   هدهندد  نیروهای شکلشنا،ایی و برر،ی  ،بنابراین؛ خود بادی خواهد ماند

هدای روندد    ؟ به ایدن نیروهدا پیشدران   خیرآیا این نیروها پایدارند و آثار مشابهی دارند یا شود که 

 (.64 :1394)ناظمی،  ندگوی می

                                                                                                                                                       
9. Cross-Impact Analysis 

10. Relevance Tree 

11. Contextual Mapping 
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 ها یابی روند و تحليل پيشران نگاری با برون آینده نسبت. 4

داند و بر این ا،اس  می 14و اددام 13نگری نگاری را حاصل پیوند پیش آینده (1994 ,2011) 12گوده

 :،تبه شرح زیر ا مرحله کلیخواند که مشتمل بر دو  نگاری را فرایندی می آینده

و متغیرهدای اثرگدذار بدر    عوامدل   همطایعد  هکده دربرگیرندد   رینگد  زمدانی بدرای پدیش   ( ایف

 ا،ت.آینده گیری  شکل

کده بدرای تغییدرا  مدورد توددع در آیندده مهیدا         صورتی زمانی برای تمهید ادداما ، به( ب

 16.شوندو تغییرا  دیخواه در آینده ایااد  15شده

در ،دطح  . داندد  زبَدرین مدی  نگاری را دارای دو ،طح زیدرین و   آیندهنیز  (27 :2012) 17کو،ا

شنا،دایی و  بدانی،   دیدده هدای نریدر    خواند به فعاییت زیرین که کو،ا آن را تاربی و منطقی می

ایدن  شود.  پرداخته میکاوی و تحلیل اثر متقابل  ،ازی، داده ها، مدل پیشران تحلیلروند،  تحلیل

در در دیددگاه گدوده مطابقدت دارندد.      (ایدف ) مرحلهنگری ا،ت و با  ها رویکردشان پیش فعاییت

شود کده رویکردشدان ادددام     هایی پرداخته می به فعاییت ،ی و ارزشین،طح زبَرین یا ،طح عقال

هدای   فعاییدت ، )دورنگدری(  تپرا،دسکتیو  در دیدگاه گوده مطابقدت دارندد.   (ب) رحلها،ت و با م

 هستند.ها  از این د،ت فعاییتگرا، تدوین راهبرد و تو،عه برند  بینش

داندد.   مدی آینده  هدهند شکل عناصرروندها، رویدادها، تصویرها و ادداما  را  (،1986) 18دیتور

پدرداختن بده اددداما  را بده     و  (ایدف )به مرحلده  را توان برر،ی روندها، رویدادها و تصویرها  می

 نگاری نسبت داد. در آینده (ب)مرحله 

یک از مراحل  ا،ت که هر فرایندی بسیار عریمنگاری  یابیم که آینده درمی باتبا توضیحا  

نگداری   آیندده  هدای گونداگون باشدد.    پهنداوری از فعاییدت   هتواند شامل حدوز  ایف و ب در آن می

های بورس اوراق بهادار تهران نیز فرایندی ا،ت که اجرای تمام و کمال مراحل ایف و ب  شرکت

کلیده رونددها و کدالن     باید (ایف)ر مرحله بر، گسترده و پرهزینه خواهد بود. د در آن بسیار زمان

هدای ضددعیف و   نشدانک  ،ندشدو شنا،دایی و تحلیدل    و خدارجی  هدای داخلدی   رونددها و پیشدران  

پدویش و پدایش مسدتمر     ،ثر آینده مورد کاوش و شنا،ایی ددرار گیرندد  ؤرویدادهای محتمل و م

ی و ضددمن مشدارکت دادن ذینفعددان، تصداویر ذهندد   و محدیط داخلددی و خدارجی صددور  گیدرد   

                                                                                                                                                       
12. Godet  

13. Anticipation 

14. Action 

15. Pre-activity  

16. Pro-activity  

17. Kuosa  

18. Dator 
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های ممکدن و   با توجه به آینده بایدنیز  (ب)درار گیرد. در مرحله های آنان مورد بازخوانی  ارزش

هدای   بدر ا،داس ارزش  و  پا،خگو به رویددادهای آیندده باشدیم   مختلف ادداما   در پی ،محتمل

 مطلوب بسردازیم. هبه ادداماتی برای ،اخت آیندبنیادین 

شدده در بدورس اوراق    هدای ثبدت   نگداری شدرکت   آیندهتحقیل حاضر با عنایت به گستردگی 

تمدام و کمدال ایدن    های گوناگون پژوهش، نه امکان و نه ادعای اجرای  بهادار تهران و محدودیت

گونه که از عنوان تحقیل پیدا،ت، درصددد برداشدتن گدامی در     لکه همانبدارد. فرایند عریم را 

 باشد. این را،تا می

نگداری بده    آیندده  (ایدف )ها در مرحله  ترین فعاییت از مهم ،ها انپیشر تحلیل شنا،ایی روند و 

)مانندد روندد    ا،دتمرار رونددهای مثبدت    منردور  بده ها  روند. اددام برای کنترل پیشران شمار می

بده آیندده    یابی و تعمیم این روندها برونتاویز و توصیه برای و  ادتصادی( افزوده  ارزشصعودی 

در کندار ایدن    اگرچده شدوند.   نگداری محسدوب مدی    آینده (ب)های مهم در مرحله  نیز از فعاییت

هدای   ، بسدیاری دیگدر از فعاییدت   (ب)و هدم در مرحلده    (ایدف )هدم در مرحلده    بایدد هدا   فعاییت

هدا   پیشدران  تحلیلروند و یابی  رونبویی تحقیل حاضر به دو دییل بر  ،پژوهانه صور  گیرد آینده

هدا در   های پژوهش و عدم امکدان پدرداختن بده تمدام فعاییدت      محدودیت نخست ؛متمرکز ا،ت

 همطایعد هدا و تنا،دبی کده بدا      پیشران تحلیلیابی روند و  اهمیت برون و دوم نگاری فرایند آینده

 .مقدمه پژوهش آورده شددر مطابل آنچه  ،این تحقیل دارندموردی 

 اقتصادی افزوده ارزش. 5

هدای عملکدرد ،دازمانی در آن     شدرکت، بایدد شداخ    برای ،ناش روند عملکرد ،ازمانی یک 

ادتصدادی ا،دت    افزوده  ارزش ،ها ترین این شاخ  شرکت مورد ،ناش درار گیرند. یکی از مهم

 :(143 :1390، )آذربایاانی و دیگران دشو محا،به می زیر صور  بهکه 

EVA= NOPATadj - (WACC * ICadj) 

EVA: ادتصادی افزوده ارزش  NOPATadj:  شده عملیاتی پس از کسر ماییا  تعدیل،ود  

WACC: میانگین موزون هزینه ،رمایه ICadj:  شده گرفته  به کار،رمایه  

شدده و   گرفتده  به کارتادید ،اختار عملیا ، تمرکز بر ،رمایه  راهادتصادی از  افزوده  ارزش

هدای ایدن شداخ      پردازد. از دیگر مزیدت  شنا،ایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی می

 :(Kudla & Arendt, 2000: 99)د کراشاره  زیرموارد ه توان ب می

 ؛دارانکردن منافع مدیران و ،هام همسو -

افزایش انگیزه کارکنان و مدیران از قریدل تشدویل آنهدا بده حرکدت در جهدت مندافع         -

 ؛مایکان
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تدارکا  

 داخلی
 عملیا 

تدارکا  

 خارجی
ترفیع و 

 بازاریابی

 

ارائه خدمت 

 به مشتری

 

مایکانده در  یی شدامل هزینده بددهی و هزینده حقدوق      مین مدا أهای تد  یحاظ کل هزینه -

 ؛محا،با 

 .کنندگان مینأتوجه به منافع کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، ،هامداران و ت -

 19زنجيره ارزش. 6

ارزش شرکت ا،ت.  هیک محیط داخلی، زنایر عوامل وتحلیل یهتازیک چارچوب متداول برای 

 ارائه شده ا،ت. (1980) 20پورتر مایکلاین چارچوب تو،ط 

هدای   ای از فعاییت به ماموعه شرکت جزء جزءبهتشریح  هبر پای ،بنیادی تحلیل ارزش هعقید

شوند و تا فدروش و   ها با دریافت مواد خام شرو  می . این فعاییتتا،توار ا، افزوده  ارزشدارای 

فنداوری   21،(R&D) تحقیل و تو،دعه ای مانند  عملکردهای هزینهیابند.  خدما  مشتری ادامه می

(IT) اقالعا 
تمرکدز   (.1 شکل) اند س این پایه افزوده شدهأهای پشتیبانی بر ر فعاییتو دیگر  22

ا،دت تدا    و عملکرد به عملکدرد یدک شدرکت    مرحله به مرحلهبر ارزشیابی  ،ارزش هتحلیل زنایر

مندد   یند نراماباید یک فر تحلیل شرکت ینکهابه دییل  ند.شومتمایز   از غیر عملکردهای نیرومند

 .(Shimizu, 2012: 33) منا،ب برای این کار خواهد بودابزاری  ،ارزش هباشد، تحلیل زنایر

 ارزش همثالی از زنجير -(1)شکل 

 

 

 
 

 
 

نگداری   ویژه در آینده هب ،نگاری کارگیری آن در آینده هیابی روندها و ب برون. پيشينه پژوهش

 هگردد. در مرحل برمی 1950و  1940های  پژوهی مدرن در دهه به دوران توید آینده 23،ها رکتش

یدابی روندد    گرا از دبیل برون های کمّی و اثبا  نگاری خود را با روش پژوهی و آینده آغازین، آینده

ایمللدی   نگاری بدین  آن را مرحله آینده 24بلهای بعد که  در دهه .(Kuosa, 2011: 333)د کری معرف

                                                                                                                                                       
19. Value Chain 

20. Michael Porter 

21. Research & Development 

22. Information Technology 

23. Corporate Foresight 

24. Bell 

 تحقیل و تو،عه

 فناوری اقالعا  ،یستم

 مایی( و منابع انسانی: مدیریت عمومی، )برای مثالاداری و اجرایی امور 
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. در ایدن  (Bell, 2005: 128) گیری به ،مت حدل مشدکال  بدزرگ بشدریت رفدت      جهت ،نامد می

جلوگیری از جنگ و دحطی، افزایش دموکرا،ی و حفاظدت   مانندبه مسائل جهانشمویی  ،دوران

 پرداخته شد.ها و صنایع  نگاری شرکت بیشتر از آینده ،های آینده برای نسل زیست یطمحاز 

بدا تثبیدت ایدن رشدته علمدی در دنیدا و        ،نگداری  مرحله ،دوم آیندده   تاکنون 1980از دهه 

نگاری در  آیندههای  پژوهشاناام  شکل گرفته ا،ت. ،های مختلف بندی کلی آن در حوزه تقسیم

،دطح  ، از متفاو در ،طوح  نگاری آینده وهای مختلف  روشم، ا،تفاده از های گوناگون عل حوزه

 .(Kuosa, 2011: 333)های ایدن مرحلده ا،دت     از ویژگی ،گرفته تا کشور و جهان یو ،ازمان یفرد

 تحلیدل یدابی رونددها و    که روش اصلی آنها بدرون  در ادامه به ،ه مورد از تحقیقا  مرحله اخیر

هدا   هعرصد نگداری در آن   آینده منرور بهها و صنایع گوناگون  شرکت ههای دخیل در آیند پیشران

 .شود اشاره می ،بوده ا،ت

های خدماتی در  عملکرد شرکتبا توجه به روند رو به رشد ( 2014) 26تایواننو  25ویلااکینن

نگاری به شنا،ایی و تحلیل هفت پیشران این روند  با رویکرد آینده های توییدی، دیاس با شرکت

یابی روندهای اخیدر   با برون (2012) 28رانیانو  27تین اند. چاپ و نشر بریتانیا پرداخته در صنعت

 اندد.  پرداختده  یهتلددار بازاریابی  های آینده در گیری آمریکا به تر،یم جهت یهتلداردر صنعت 

 هدای  بدر شدرکت   ملی تحقیقا  ادتصادی آمریکا نیز با شنا،ایی و ا،تنتاج روندهای حاکم هادار

بیندی ا،دتمرار روندد رشدد و تو،دعه ادتصداد        ادتصاد ،المت در این کشور، ضمن پیشفعال در 

 .(Fuchs, 2000: 141) پرداخته ا،ت نگاری در این عرصه ینده، به آینده،المت در آ

ابعاد  ختی وشنا ، فرهنگی، جمعیتعلمی و فناوریایران به یحاظ  صنایع درها و  شرکتایبته 

حاکمیدت   فرد منحصربه فضایباشند.  های خارجی می رد مطایعه در پژوهشامتفاو  از مو ،دیگر

 ه،دابق  هدای بسدیار شددید و بدی     و ادتصداد بسدته ناشدی از تحدریم    های ایراندی   شرکتبر  دویتی

دابدل  را شده  های یاد نتایج پژوهش توان نمی ،رو ینااز وجوه بارز این تفاو  هستند. از  ایمللی بین

ها  شهای اجرای این پژوه از روش اربردبلکه ک ،دانستاین تحقیل  همورد مطایع هتعمیم به جامع

 نیز متنا،ب این تحقیل نیست.

تعدداد   مشدخ  شدد کده    ن،ایدرا  پژوهشدی  -هدا و نشدریا  علمدی    نامده  پایدان واکداوی  قی 

روشدندل  ا،دت.   اندد   نگاری در ،طح شرکت و ،ازمان آینده ههای اناام شده در حوز پژوهش

در نگداری مندابع انسدانی     آیندده مبحدث  بده  آمیختده   به روش (1393) ناغانی شیروانیو  اربطانی

                                                                                                                                                       
25. Viljakainen 

26. Toivonen 

27. Line 

28. Runyan 
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 ،دازمان پژوهی در تو،دعه   ینده( ایگوی آ1389) دیگران وحسین هاشمی اند.  ها پرداخته شرکت

( در پژوهشدی بدا   1391) دیگدران  و،دالجقه   دندد. کرقالب ا،المی را قراحدی  ،ساه پا،داران ان

 هرا در حدوز  هدا  نگداری شدرکت   آیندده  «هدا  ه ،دازمان پروری، نیاز آیندد  مدیریت جانشین»عنوان 

نگداری   در عرصده آیندده  عدم انادام پژوهشدی مسدتقل    پروری مورد مطایعه درار دادند.  جانشین

اهمیدت ایدن   و  بدر مبندای رونددهای جداری     شده در بورس اوراق بهادار تهدران  ثبت های شرکت

ضدمن اتخداذ    ،، ما را بر آن داشت که در تحقیقی کاربردیادتصاد کالن کشور هدر حیطموضو  

متنا،ب با جامعه آماری، در پی نتدایای  های کمّی و کیفی  ترکیبی از روش ای مبتکرانه و شیوه

 ی،و به شده های یاد نگاری اختصاصی هر یک از شرکت آینده هتوانند زمین یکه مباشیم  اتکا دابل

 یک عملکرد ادتصادی موفل را فراهم آورند.

تحقیدل از ندو     کلدی  روشکاربردی ا،ت.  ،هدف ازنرراین تحقیل . شناسی تحقيق روش

مصداحبه و  ور و بدا ابدزار   محد  پر،ش صور  بهباشد. ابتدا بخش کیفی تحقیل  می متوایی هآمیخت

نتدایج بخدش کیفدی، بخدش کمّدی تحقیدل        بر ا،اس،سس  به اناام ر،ید. اتحلیل محتو هشیو

مربوط بده  های  دهادبه اجرا درآمد. همبستگی  هو شیو محور و با ابزار پر،شنامه فرضیه صور  به

 شدده تو،دط   های مایی منتشدر  و صور  آورد نوین افزار ره نرماز ها  ادتصادی شرکت افزوده  ارزش

نشدان   راآماری  نمونه( نحوه گزینش 1) نگاره. وراق بهادار تهران ا،تخراج شدند،ازمان بورس ا

بددون  پدنج ،دال    1390-94هدای   هایی که در دلمرو زمانی ،دال  شرکتتوان گفت  می .دهد می

 بدر ا،داس   ،شده شرکت گزینش 24بندی  قبقه .ندشدانتخاب  ،اند مواجه بوده EVAودفه با رشد 

 ،صدنعت متفداو    22 ها در میدان  دهد این شرکت نشان می ،نو  صنعتی که در آن فعال هستند

ر دیگد ،سدا  اعتبداری و   ؤهدای فلدزی و باندک، م    یتنها دو صنعت ا،تخراج کدان  .اند توزیع شده

 11شدده،   صدنعت یداد   22بده غیدر از   . هسدتند  فهر،دت نهادهای پویی دارای دو شرکت در این 

 چهار ،ه یا در EVAروند رشد مستمر با  شرکتحدادل یک د که دارای صنعت نیز وجود داشتن

محددود  در دوره تحقیدل،   EVAدهد که روند مستمر رشد  همه اینها نشان می. ،ال پیاپی بودند

ا،ا،دی دیگدری وابسدته ا،دت کده ایدن        های شود و به محر  به یک یا چند صنعت خاص نمی

 روند مذکور ا،ت. ی،ازمان درونهای  پی شنا،ایی پیشرانر د پژوهش

 ند.شو در ادامه، دو بخش کیفی و کمّی تحقیل بر مبنای توایی اجرا تشریح می

 آماری نمونه -(1نگاره شماره )

 تعداد ها شرکت

 430 مورد تحقیل هدر بورس اوراق بهادار تهران قی دور شده یرفتهپذهای  مامو  شرکت

 89 اند مورد تحقیل از بورس خارج شده ههایی که قی دور شرکت

 48 اند مورد تحقیل وارد بورس شده ههایی که قی دور شرکت
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 EVA هدای مدایی دوره تحقیدل، رشدد     حدادل در پایان یکدی از ،دال  هایی که  شرکت
 اند نداشته

266 

یدا در   آزمون در این تحقیدل نداد  بدود    برایو اقالعا  آنها  ها دادههایی که  شرکت
 د،ترس نبود

3 

 406 شده از جامعه آماری ای حذفه مامو  شرکت

 24 آماری مورد مطایعه نمونه

                           تک خبرگان پر،یده شدد کده              باز از تک   ه        با مصاحب      نخست         در مرحله . تحقيق کيفیبخش 

را موجب ا،تمرار روند رشد عملکدرد شدرکت در آیندده و     ی،ازمان درونها(  )پیشران چه عوامل

هدای   برای انتخاب خبرگدان از میدان کارکندان شدرکت     دانند؟ به یک آینده مطلوب مید،تیابی 

تحقیدل تاربده    ،دایه  پنج همستمر در دور قور بهادتصادی را  ۀافزود  ارزشمنتخب که روند رشد 

 رفته ا،ت. به کار 30از نو  همگن 29گیری مبتنی بر معیار نمونه هاند، شیو دهکر

معیار، واحدهای نمونه دارای ویژگی خاصی هستند که به شدناخت  گیری مبتنی بر  در نمونه

. در (Ritchie & Lewis, 2003: 128)کندد   ل اصدلی کمدک مدی   ئو در  ددیل از موضوعا  و مسدا 

به  ییابعاد مختلف آن و همچنین آشنااقالعا  در مورد عملکرد ،ازمانی و شتن دا، معیارایناا 

 همده نمونده شدامل    .ا،تشرکت در قول زنایره ارزش گوناگون اصلی و پشتیبانی  های فعاییت

ن و مددیران ارشدد اجرایدی    ااز دبیل مدیران عامل، معاوند  ی منتخبها عایی شرکت هکارکنان رد

 شود. می

 بیشدتر باشدد  نفدر   30مورد مطایعه نباید از  ، نمونۀهای عمیل های کیفی و مصاحبه در روش

(Teddlie & Yu, 2007: 89) ن کلیدی ابه مطلع نمونهبا رویکردی هدفمند و غیراحتمایی بنابراین ؛

د،تر،ی به اقالعدا   بیشترین دییل ه شرکت مورد مطایعه، ب 24مدیران عامل  .شود  محدود می

مدورد  نمونده نهدایی    عندوان  بده  ،ی،دازمان  درون،ازمان و اشراف کلی بر ابعاد  های گوناگون حوزه

یک گدروه خداص )مددیران عامدل( مدورد مصداحبه ددرار        که فقط . از آناا مصاحبه درار گرفتند

همگدن  توان نمونه نهدایی را   می ،ندشو های مختلفی از افراد نمی گیرند و خبرگان شامل گروه می

میددزان ( پراکندددگی خبرگددان را بددر ا،دداس 2) نگدداره (.247 :1391، دیگددرانخوانددد )رنابددر و 

هدا حداکی از میدزان منا،دب      ادهد .دهدد  نشدان مدی  آنهدا  تحصیال ، گرایش تحصیلی و تاربده  

هدای مختلدف    شوندگان ا،دت. پدراکنش نسدبی خبرگدان در رشدته      تحصیال  و تاربه مصاحبه

نگری کده از   د و به کلشو نگری در نتایج پژوهش می   یه،و  کیتحصیلی نیز موجب جلوگیری از 

 د.کن کمک می ،نگاری ا،ت کید در آیندهأمفاهیم مورد ت

                                                                                                                                                       
29. Criterion Sampling 

30. Homogeneous 
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 نهایی مورد مصاحبه هنمون توصيف -(2نگاره شماره )

 تعداد تحصيالت
تعداد 

 کل به
گرایش 
 تحصيلی

 تعداد
تعداد 

 کل به
 تعداد تجربه

تعداد 
 کل به

 %12.5 3 کارشنا،ی
 ها یشگرا

 مدیریت
6 25% 

 ،ال 10

 و کمتر
3 12.5% 

 %66.6 16 ارشد یکارشنا،

مهند،ی 

صنایع و 

MBA 

4 16.6% 

 10بین 

 20تا 

 ،ال

9 37.5% 

 %20.8 5 دکتری

دیگر 

های  رشته

 علوم انسانی

7 29.1% 
 ،ال 20

 و بیشتر
12 50% 

* * * 

دیگر 

های  رشته

فنی 

 مهند،ی

7 29.1% * * * 

 (www.codal.ir ،ها به مامع عمومی شرکت مدیره یئته،اتنه  های گزارش)منبع: 

تحلیدل   نخسدت بده انادام ر،دید. در گدام      گدام  ،ده بخش کیفی تحقیدل در   نخستمرحله 

انادام شدد. در گدام دوم بدا تکنیدک تحلیدل محتدوای        هدا   یا کدگدذاری داده  31ای مداوم مقایسه

هدای کلیددی در    . در گدام ،دوم نیدز واژه   پرداختده شدد   پرتکرارشنا،ایی کدهای به  32کال،یک

هدای مدورد    مقویه احتماتًده و کرغیرمعمول از آنها ا،تفاده  یبه صورتشونده  که مصاحبه 33متن

تحلیدل    فندون  تدرین  و مقبدول  تدرین  مر،دوم  ءاین ،ه گام جدز  .شدندکشف  ،کید وی هستندأت

 & Leech)اندد  ،دازی شدده   مفهدوم  یخدوب  بده هدای اخیدر    کده در دهده   های کیفدی هسدتند   داده

Onwueqbuzie, 2007: 566).       بدده  نخسدت در مرحلده دوم بخدش کیفدی تحقیددل، نتدایج مرحلده

ها اعمال شد.  شوندگان نشان داده شد و نررا  مادد آنها در امتیازبندی نهایی پیشران مصاحبه

 بات دو مرحلهبر ا،اس روند رشد عملکرد ،ازمانی را  ی،ازمان درون های پیشران ( امتیاز3) نگاره

 دهد. نشان می پورتر و قبل ایگوی زنایره ارزش

 یسازمان درونهای  امتيازدهی پيشران -(3نگاره شماره )

 شده کيدأدفعات ت شده استفادهدفعات  )کد(پيشران  ردیف
جمع 
 امتياز

 99 20 79 توان شرکت در تدارکا  داخلی 1
 185 53 132 توان شرکت در عملیا  2
 39 8 31 توان شرکت در تدارکا  خارجی 3

                                                                                                                                                       
31. Constant Comparison Analysis 

32. Classical Content Analysis  

33. KeyWords-in-Context 

http://www.codal.ir/
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 127 31 96 توان شرکت در ترفیع و بازاریابی 4
 85 14 71 مشتریتوان شرکت در خدما   5

6 
های مربوط بده   پیشرانجمع امتیاز 
 در زنایره ارزش های اصلی فعاییت

...... .... 535 

7 
 توان شدرکت در تحقیدل و تو،دعه   

(R&D) 
91 28 119 

8 
 تددوان ،یسددتم فندداوری اقالعددا  

(IT) شرکت 
73 23 96 

9 
تدددوان شدددرکت در امدددور اداری و 

 اجرایی
121 54 175 

10 
های مربوط بده   پیشرانجمع امتیاز 
در زنایدره   های پشدتیبانی  فعاییت
 ارزش

... ... 390 

 :ندهست زیرهای  ها شامل زیرشاخه هر یک از پیشران -توضیح
 گدر  مینأعود  بده تد   ونقل+ ریزی حمل برنامه کنترل موجودی+ انبارداری+ مواد+دریافت  بینی مواد اوییه+ پیش تدارکا  داخلی:

 ؛بندی بسته تست+ مونتاژ+ کاری+ ینعملیا : ماش

 ؛تحویل به خریدار حمل محصول نهایی+ در خروج محصول از انبار+ یبند زمان گیری+ تدارکا  خارجی: ،فارش

 ؛نیروی فروش های فروش+ انتخاب کانال +گذاری یمتد تبلیغا +بازاریابی:  ترفیع و

 ؛تعمیرا  مین دطعا +أت موزش+آ تنریم+ خدما  مشتری: نصب+

 ؛شرگیری دانکا هب +خرید دانش : تویید دانش+تو،عهتحقیل و 

ایااد ،یستم  +ITآشنایی عمومی کارکنان با  ها+ ،ازی ایگوریتم پیاده ها+ در زیر،اخت ITکارگیری  ه،یستم فناوری اقالعا : ب

 .کیفیتمدیریت  امور مایی+ منابع انسانی+امور  امور اداری و اجرایی: مدیریت عمومی+ در ،ازمان ITیکسارچه 

بدرای بهبدود روایدی در     ییبده راهبردهدا   34جانسون. تحقيقبخش کيفی روایی و پایایی 

در ایناا به برخی از ایدن   .(417 :1392ده ا،ت )رضوی و دیگران، کرهای کیفی، اشاره  پژوهش

 د:شو اشاره می ،اند گرفته شده به کارراهبردها که در تحقیل حاضر 

 ؛کمترین مداخله در توصیف .1

 ؛ها ،ویه نگری در روش ،ه .2

 ؛ها ،ویه نگری در تحلیل داده ،ه .3

 .کننده بازخورد مشارکت .4

رضدوی و دیگدران،   اندد )  دهکدر برای پایایی تحقیقا  کیفی، راهکارهدایی ارائده    35پریو  رائو

 شود: در ایناا به دو مورد از این راهکارها اشاره می (.423 :1392

 ؛ها یافته برای ثبت، نوشتن و تفسیر داده فرایندهای ،اخت یده ،ازمان .1

 .مصاحبه ها،تفاده از کمیته راهنما برای ارزیابی و اجرای برنام .2

                                                                                                                                                       
34. Johanson 

35. Rao & Perry 
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بدرای   شدده  ییشنا،دا های  پیشرانبرای ایااد دابلیت اعتماد بیشتر به . تحقيقبخش کمّی 

عندوان   هادتصدادی )بد   افزوده  ارزشرشد روند و ها  پیشراناین  هرابطروند رشد عملکرد ،ازمانی، 

به روش همبستگی و پژوهش  ،ایه پنجدوره در  را (عملکرد ،ازمانیترین معیارهای  یکی از مهم

شود که  باعث میها  شنا،ایی و آزمون این پیشران یم.کن میبرر،ی   Smart PLSافزار  کمک نرمبا 

زمینه را برای ا،تمرار روندد  این امر بسردازیم. ثر ؤهای م کنترل پیشرانبه نگاری  یند آیندهادر فر

 آورد. مطلوب فراهم می ای رشد عملکرد ،ازمانی و د،تیابی به آینده

 زیر اناام گرفته ا،ت: صور  بهادتصادی  افزوده  ارزشروند رشد  همحا،ب

ادتصادی افزوده ارزشد روند رش =( 94،ال در   EVA -90،ال  در  EVA) 90،ال در  %  EVA 

ادتصدادی   افدزوده   ارزشای که مقدادیر روندد رشدد     ، بازهافزار نرمبرای تسهیل در ا،تفاده از 

ها بده   یک از این دسمت ده و به هرکرتواند در آن درار گیرد را به پنج دسمت مساوی تقسیم  می

 دهیم. اعداد یک تا پنج را اختصاص می ،ترتیب

صدور    هبد  ،ادتصادی افزوده  ارزشروند رشد و  ها پیشران هرابطهای مربوط به  گردآوری داده

هدای   بدرای پیشدران   یرشداخه ز 34وجدود  میدانی و از قریدل پر،شدنامه انادام گرفتده ا،دت.      

پر،شدنامه، میدان   نسخه از این  96د. شایی ؤ، 34، منار به تهیه یک پر،شنامه شده ییشنا،ا

                  حضدور مسدتمر در      ه                                       های مورد مطایعه که در پنج ،ال اخیر ،ابق           عایی شرکت     رده کلیه مدیران

       شددند     ه         پر،شدنام     89     آوری           ل به جمع ف  مو         درمامو            نگارندگان           توزیع شد و    ،   اند               شرکت را داشته

                       ی ایشدان بدر ابعداد       لد                    دضداوتی، اشدراف ک     ه        این نمون              . علت انتخاب                         که در،ت و کامل پر شده بود

    ات   ؤ                                                                      ،ازمان و در اختیدار داشدتن آمدار و ارددام مسدتند مربدوط بده ،د                   محیط داخلی       مختلف 

               هدا و افدراد                 ندام شدرکت               پژوهشدگران          دهندگان،                                           پر،شنامه ا،ت. برای ممانعت از ،وگیری پا،خ

                           مورد مطایعه محرمانه بماند.

 معناداری بدا  ه، رابطتوان شرکت در تدارکا  داخلی: H1. تحقيق ها در بخش کمّی فرضيه

 دارد.ادتصادی  افزوده  ارزشرشد روند 

H2 : ادتصادی دارد. افزوده  ارزشمعناداری با روند رشد  ه، رابطعملیا توان شرکت در 

H3 :ادتصدادی   افدزوده   ارزشمعناداری با روند رشدد   هتوان شرکت در تدارکا  خارجی، رابط

 دارد.

H4 :  ادتصدادی   افدزوده   ارزشتوان شرکت در ترفیع و بازاریابی، رابطۀ معناداری با روند رشدد

 دارد.

H5 :ادتصدادی   افدزوده   ارزشمعناداری با روند رشدد   هابطتوان شرکت در خدما  مشتری، ر

 دارد.
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H6 توان شرکت در :R&Dادتصادی دارد. افزوده  ارزشمعناداری با روند رشد  ه، رابط 

H7 توان شرکت در :ITادتصادی دارد. افزوده  ارزشمعناداری با روند رشد  ه، رابط 

H8 افدزوده   ارزشمعنداداری بدا روندد رشدد      ه، رابطد                        امدور اداری و اجرایدی  : توان شرکت در 

 ادتصادی دارد.

آزمون فرضیا  پژوهش از مدل معدادت    منرور به. های کمّی آماری داده وتحليل یهتجز

. ضدریب  بهدره بدردیم    SmartPLSافزار  از نرم و ا،تفاده،اختاری با رویکرد حدادل مربعا  جزئی 

کده   ا،دت  96/1بداتتر از حدد    H8و  H7و  H6و  H4 و H2 در فرضیا روابط  (T-Value) معناداری

                          یعنی توان شرکت در عملیا ،  ؛ا،ت     درصد    95               با ،طح اقمینان  فرضیا این یید أت هدهند نشان

   ه                ادتصدادی رابطد            افدزوده       ارزش             روندد رشدد   و امور اداری و اجرایی با  R&D ،IT                   ترفیع و بازاریابی، 

 H5 و  H3و  H1                                      ضدریب معنداداری روابدط در فرضدیا                    دددر مطلدل                 ی دارد. ویدی         و مثبتد          معنادار

   .       باشدند              ییدد نمدی   أ ت      مورددرصد  95در ،طح اقمینان و این فرضیا   ا،ت 96/1تر از حدّ  یینپا

                            خددما  مشدتری و تددارکا                                          د که توان شرکت در تددارکا  داخلدی،     کر          توان ادعا      نمی         بنابراین 

             هدای تدوان                        بندابراین پیشدران    ؛                معنداداری دارد    ه            ادتصادی رابط        افزوده        ارزش         روند رشد          خارجی با 

                                                                                شرکت در تدارکا  داخلی، توان شرکت در تدارکا  خارجی و توان شرکت در خدما  مشدتری 

      شوند.          ، حذف می    گردد        ه می ئ            در ادامه ارا                         از مدل معادت  ،اختاری که 

روندد رشدد   بدر   هدا  ثیر غیرمسدتقیم پیشدران  أی تد برر، و تحلیل منرور بها،ت که  ذکر  دابل

نیدز  هدا   پیشدران  معناداری روابط میدان  شده، بر ارزیابی فرضیا  یاد ، عالوهادتصادی افزوده ارزش

یب معنداداری بدرای   شدود، ضدر   ( مشاهده می2قور که در شکل ) همانمورد برر،ی درار گرفت. 

امدور  تدوان شدرکت در   عملیدا ،  توان شدرکت در  اجرایی با  امور اداری وتوان شرکت در  هرابط

تدوان شدرکت در   بدا   R&Dتوان شدرکت در   ترفیع و بازاریابی،توان شرکت در اداری و اجرایی با 

توان شدرکت در  عملیا  با توان شرکت در ، ITتوان شرکت در با  R&Dتوان شرکت در عملیا ، 

تدوان  بدا   ITتدوان شدرکت در   عملیا  و توان شرکت در با  ITتوان شرکت در ترفیع و بازاریابی، 

معنداداری  درصدد،   95ا،ت و با ،طح اقمیندان   96/1باتتر از حدّ ترفیع و بازاریابی ت در شرک

( مددل معدادت  ،داختاری در حایدت ضدرایب ا،دتاندارد بده        3د. در شکل )شیید أاین روابط ت

 ا،ت. درآمدهنمایش 
  



 63                                 ادتصادی افزوده ارزش بهبود روند های پیشران تحلیل و شنا،ایی

 

 (T-Valueمدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب معناداری ) -(2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

EVA trend: روند رشد ارزش افزوده ادتصادی, Operation:  عملیا, Administration: امور اجرایی و اداری, 

Promotion: ترفیع و بازار. 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT1: کارگیری  هبIT هادر زیر،اخت، IT2 آشنایی عمومی کارکنان با :IT، IT3 ایااد ،یستم یکسارچه :IT  در

 ،دانش یریکارگ به: R&D3 ،: خرید دانشR&D2 ،: تویید دانشR&D1 ،هاایگوریتم ی،از ادهیپ: IT4 ،،ازمان

Operation1 :کاری اشینم، Operation2مونتاژ :، Operation3: تست، Operation4: یبند بسته، Adm1 مدیریت :

 ،: تبلیغا Promotion1 ،: مدیریت کیفیتAdm4 ،: امور ماییAdm3 ،: امور منابع انسانیAdm2 ،عمومی

Promotion2 :یگذار متید، Promotion3های فروش: انتخاب کانال، Promotion4نیروی فروش :. 
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دهند که بیانگر شدد  اثدر    ( را نشان میβ)بین دوایر، ضرایب مسیر های  جهت( 3در شکل )

های هر ،دازه هسدتند.    مقادیر اشتراکی شاخ  ها، های متصل به مستطیل فلشدر روابط ا،ت. 

اما دبل از اینکده بده   باشند.  زا )وابسته( می های درون ،ازه RSquaresاعداد درون دوایر نیز مقدار 

بودن مدل در ،ه بخش مددل   ابتدا باید منا،ب ،مدل پرداخته شودگیری در مورد  بحث و نتیاه

یید وادع شود تا بتدوان بده نتدایج حاصدل از آن     أگیری، مدل ،اختاری و مدل کلی مورد ت اندازه

 (.53 :1394د )داوری و رضازاده، شوپایایی و اعتبار مدل اثبا   باید دروادعاعتماد کرد و 

های آیفای کرونباخ، پایایی ترکیبدی و   گیری از شاخ  به همین منرور در بخش مدل اندازه

متغیرهدایی کده از قریدل پر،شدنامه     روایی همگرا ا،تفاده شده ا،دت کده نتدایج درخصدوص     

 ( آمده ا،ت.4) نگارهدر  ،اند گیری شده اندازه

 گيری روایی و پایایی مدل اندازه -(4) نگاره شماره

 متغيرها آلفای کرونباخ<7/0 پایایی ترکيبی<6/0 روایی همگرا<5/0

 توان شرکت در عملیا  798/0 789/0 889/0

 امور اجراییتوان شرکت در  812/0 832/0 874/0

 توان شرکت در ترفیع 765/0 854/0 837/0

 R&Dتوان شرکت در  873/0 789/0 833/0

 ITتوان شرکت در  976/0 987/0 824/0

گیری باید به دابلیت اتکای مدل ،اختاری اشاره کندیم   بودن مدل اندازه یید منا،بأپس از ت

      هدای          ،دازه   RSquares                   مقددار میدانگین      برای این منرور ا،تفاده شده ا،ت.      که از شاخ 

      شدکل                قدور کده در           ، همانPLS     های          در خروجی  RSquares                              زای )وابسته( مدل ا،ت. مقادیر      درون

کده   پژوهشگرانی       شوند.                  زا نمایش داده می                                     ، داخل دوایر مربوط به متغیرهای درون          ( آمده ا،ت 3 )

گدزارش  را برای مدل ،داختاری پدژوهش خدود           ار باید مقد اًحتم کنند، ا،تفاده می PLSاز 

مقدار ( 1998) 36که هر چه مقدار آن بیشتر باشد، برازش مدل ،اختاری بهتر ا،ت. چین دهند

 (.54: 1394داوری و رضازاده، ) عرفی کرده ا،تم      مال  مقبوییت شاخ   عنوان به/. را 19

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

 شود. یید میأ،اختاری ت

هدای مبتندی بدر حددادل مربعدا        که در مدلشود  میدر آخر نیز به برازش کلی مدل اشاره 

GOFشاخ  جزئی از 
37
( 2004) دیگدران و  38تننهاوستو،ط  GOFگردد. شاخ   ا،تفاده می 

                                                                                                                                                       
36. Chin 

37. Goodness Of Fit 
38. Tenenhaus 



 65                                 ادتصادی افزوده ارزش بهبود روند های پیشران تحلیل و شنا،ایی

 

 25/0، 01/0( ،ه مقدار 2009) 39دیگرانو  وتزت .گردد یمقبل فرمول زیر محا،به  د وشابدا  

داوری و رضدازاده،  ) اندد  دهکرمعرفی  GOFبودن  ضعیف، متو،ط و دویمال   عنوان بهرا  36/0و 

 ،/. بیشدتر ا،دت  36و از محا،دبه شدده    455/0برابدر   GOFمقددار  چدون  در ایناا  (.55: 1394

 گیرد. یید درار میأمورد تدوی  قور بهبرازش کلی مدل توان گفت که  می

 

GOF =                                =√0/244 × 0/851 = 455/0  

مقدادیر   .ا،دت هدا   میدانگین مقدادیر اشدتراکی ،دازه     هشانن                       ،باتدر فرمول 

بدین آن شداخ  و    هدوم رابطد  هاشتراکی مربوط به هر شاخ ، از قریل میانگین مقادیر مرتبد 

شود. میانگین مقدادیر اشدتراکی    مربوط به خود که همان بارهای عاملی هستند، حاصل می ه،از

AVEهای یک ،ازه،  شاخ 
 رود. کار میه ،ازد که برای تعیین روایی همگرا ب آن ،ازه را می 40

 ها ميزان اثر پيشران. 7

ها، بایدد اثدر کدل آن پیشدران بدر روندد رشدد         بردن به میزان اهمیت هر یک از پیشران برای پی

 یرمسدتقیم غمامو  اثرهدای مسدتقیم و    ۀدهند نشانادتصادی را بسنایم. اثر کل،  افزوده ارزش

( در رابطۀ مستقیم هر βاثر مستقیم معادل ضریب مسیر ) ،(3یک متغیر ا،ت. بر ا،اس شکل )

برابر با حاصل ضدرایب مسدیر    یرمستقیمغادتصادی ا،ت و اثر  افزوده ارزشپیشران با روند رشد 

ادتصدادی( ا،دت.    افدزوده  ارزشهای یک مسیر منتهی به متغیر وابسته )روند رشدد   پیشران ههم

 دهد. نشان می EVAهای شنا،ایی شده را بر روند رشد  ( میزان اثرگذاری پیشران5) نگاره

 EVAها بر روند رشد  ميزان اثر پيشران -(5نگاره شماره )

 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم ها پيشران ردیف
 587/0 073/0 514/0 توان شرکت در عملیا  1
 447/0 260/0 187/0 توان شرکت در امور اجرایی 2
 287/0 -0- 287/0 توان شرکت در ترفیع 3
 R&D 450/0 120/0 570/0توان شرکت در  4
 IT 397/0 178/0 575/0توان شرکت در  5

 فرجام

نشان داد که پنج پیشران توان شرکت در عملیدا ، تدوان شدرکت    بخش کمّی تحقیل  های یافته

و توان شدرکت در   ITدر ترفیع و بازاریابی، توان شرکت در امور اداری و اجرایی، توان شرکت در 

R&D اندد.  ادتصدادی شدده   افزوده ارزشموجب افزایش روند رشد  1394تا  1390های  قی ،ال 

                                                                                                                                                       
39. Wetzela et al 

40. Average Variance Extracted 
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هایی هستند کده در بخدش کیفدی تحقیدل نیدز بیشدترین امتیداز را از دیدد          اینها همان پیشران

      دهدد                             به ما این اقمینان را مدی                   ّ   های کیفی در بخش کمّی،        یافته    یید  أ تاند.  آورده به د،تخبرگان 

                   عملکدرد ،دازمانی           روندد                       ها در را،تای بهبدود             نگاری شرکت          در آینده   ،   شده                   از پنج پیشران یاد   که 

    یم.  کن        ا،تفاده 

 ، فقدط دو مدورد در مرحلده کمّدی    اصلی زنایره ارزشهای  پیشران مربوط به فعاییتپنج از 

اثر توان شرکت در ترفیع و بازاریابی بدر   هماز این دو مورد (، 5) نگارهقبل  یید شدند.أتحقیل ت

                                  تنها پیشران دیگر یعنی توان شدرکت  ( ا،ت. درخصوص 33/0متر از کضعیف ) EVAروند رشد 

ّ                 این پیشران در هر دو بخدش کیفدی و کمّدی تحقیدل            اگرچه   که   د   کر                          در عملیا ، نیز باید عنوان                                  

      هدای            فعاییدت    ی                   ویی کنترل و ارتقا   ،                               ان در روند مورد برر،ی شناخته شد           ثرترین پیشر ؤ م       عنوان    به

   در                 بخدش عملیدا             بر ا،دت.         هزینه     بر و                           عملیا ، امری دشوار، زمان       باألخ      ارزش             اصلی زنایره 

              بنددی ا،دت.             و بسدته           آزمدودن                   کداری، مونتداژ،                چون ماشدین       هایی        یرشاخه ز                  زنایره ارزش دارای 

                                    اغلدب مسدتلزم تغییدرا  ا،ا،دی و               نگداری،             در آیندده     ها        یرشاخه ز    این    ه               دن ارتقا و تو،ع  کر      یحاظ

  .   ا،ت                            نی در فناوری و منابع انسانی ی     جایگز

ییدد در  أبدر ت  های پشتیبانی زنایره ارزش عدالوه  به فعاییتهر ،ه پیشران مربوط در عوض، 

بدر روندد رشدد     33/0دارای اثدری فراتدر از    ،دهد ( نشان می5) نگارهقور که  آزمون کمّی، همان

EVA اهمیدت ا،دت   حدائز هدا   نگاری شدرکت  آنچه در آیندهها  خصوص این پیشران درباشند.  می، 

مدایی و زمدانی    ازیحداظ هدا   این پیشدران های  اکثر زیرشاخه آنها ا،ت.پذیری بهتر  کنترل یتدابل

 د.نباش میپذیرتر  کنترلزنایره ارزش های اصلی  نسبت به فعاییت

ماازی  موفقیت ،اختارهایا  و دانایی، ها از عصر صنعت به عصر اقالع ،یر تکامل ،ازمان

کیدد  أ،داختارهایی کده ت  دهد.  نشان می در عصر جدیدرا  42شبدریو  41مدوتراز دبیل  یو نوین

. ایدن  ا،دت  غیرراهبدردی زنایدره ارزش  اصدلی ویدی    های ،ساری بسیاری از فعاییت آنها بر برون

و  هدای پشدتیبانی   فعاییدت ام هرچه بهتدر  انا منرور بهداشتن یک ،تاد مرکزی دوی  ،،اختارها

مطلب اخیر را  ینوع بهنیز  نتایج این پژوهشجایب ا،ت که  .دهند کید درار میأرا مورد ت نرار 

 د.کن یید میأت

فرابینی محیط داخلی و خارجی مخدت  خدودش در   با  بایدگرچه هر شرکت توان گفت ا می

بدا عنایدت بده     امدا ؛ خاص خدود بزندد   نگاری یندهآبینی آن در آینده، د،ت به  زمان حال و پیش

بده  کنتدرل آنهدا،    یدت آنهدا و میدزان اثرگدذاری و دابل    های یرشاخهزشده و  های شنا،ایی پیشران

                                                                                                                                                       
41. Modular Organization 

42. Shamrock Organization 
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، در راایدن مدوارد   شدود کده    شده در بدورس اوراق بهدادار تهدران پیشدنهاد مدی      های ثبت شرکت

 یحاظ کنند.د،تیابی به عملکردی بهتر و یک آینده مطلوب  منرور به خود ،ایه پنجنگاری  آینده

 ؛های پشتیبانی ا،ت دار فعاییت توجه ویژه به ،تاد شرکت که عهدهایف( 

،دازمانی در کندار    ،داختار در  ITو  R&Dهای  جایگاهی منا،ب برای بخشاختصاص ب( 

 ؛اجرایی تیمدیر

تددارکا  داخلدی،    هدای  یرشداخه ز عندوان  بده هدایی کده    فعاییت محتاقانه ،ساری برون( ج

روندد رشدد    ابد  اند و رابطه معناداری خارجی و خدما  مشتری شناخته شده تدارکا 

 ؛های ردابتی شرکت نباشند مزیت وجز شرط اینکه؛ به تصادی ندارنددا افزوده  ارزش

 ؛در قول زنایره ارزش R&Dکارگیری نتایج  هنرار  بر بد( 

بدرای شدرکت ندارندد    زیدادی  مایی  بارهای ترفیع و بازاریابی که  به آن د،ته از فعاییت( ه

 ؛بخش پرهیز شودگذاری کالن بر این  ویی از ،رمایه ،پرداخته شود

 ؛ITارتقای دانش آنها در زمینه ا،تفاده از  منرور بهآموزش کارکنان و( 

هدای پشدتیبانی و اصدلی زنایدره      در همده بخدش   ITیک ،یستم یکسارچه  کارگیری هب ز(

 ؛ارزش

 باوجود هزینه کمترمنابع انسانی که  و های مایی ح( توجه ویژه به بهبود مدیریت در حوزه

 ؛ا،ت بسیار مؤثر ملکرد شرکتایر موارد، بر روند رشد عمایی و زمانی نسبت به ،

ثرترین پیشدران  ؤمد  عندوان  بده آن  هدای  یرشداخه زو پیشران توان شرکت در عملیدا    ط(

توان مایی و مندابع انسدانی شدرکت،     ویژه بهباید متنا،ب با مالحرا  و  شده ییشنا،ا

هدای   نگداری  آیندده بده  نیدز  هدایی از آن   و بخش دنیحاظ گرد ،ایه پنجنگاری  در آینده

 تر ،سرده شود. بلندمد 

کدارگیری   هبد  ،ابعاد ،ایرها در  شرکترشد عملکرد  های،ناش رونددر پایان باید گفت که 

MVA  و  ROA،44 EPS،45 ROE،46 43،کیوتدوبین معیارها نریدر  دیگر 
هدای آتدی    را در پدژوهش   47

اجتماعی، های محیط خارجی )،یا،ی، ادتصادی،  پیشران تحلیلشنا،ایی و همچنین قلبد.  می

هدای   نگداری شدرکت   های آتی در را،تای آینده تواند موضوعی منا،ب برای پژوهش می فناوری(

 میسدر هدای متعددد خدارجی     برر،ی و کنترل پیشدران در صورتی که امکان  مورد مطایعه باشد.

                                                                                                                                                       
43. Tobin's Q 

44. Return On Asset 

45. Earning Per Share 

46. Return On Equity 

47. Market Value Added 
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