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  چکیده

با . کنندزایی و تولید ملی ایفا میصنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال
کوشند تا براي انطباق و استفاده بهینه می توجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع

هایی، از آنجا که براي اجراي چنین برنامه. هاي بهبود را انتخاب و اجرا کنندترین برنامهاز چنین شرایطی، مناسب
بندي این موانع است تا بر اساس آن افراد و موانعی نیز وجود دارد، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و دسته

بر همین اساس، ابتدا با مطالعه . هاي مسئول بتوانند وظایف خود را در جهت رفع این موانع به خوبی بشناسندارگان
هاي بهبود و صنایع کوچک و متوسط شناسایی و اي از موانع مربوط به برنامهادبیات موضوع، طیف گسترده
اده از تکنیک تحلیل عاملی تائیدي آوري شده با استفهاي جمعداده. گري شدندسپس با کمک خبرگان غربال
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  مقدمه
شوند ساختار ها را موجب میهاي اجتماعی متحول که تغییرات سریع سازمانامروزه محیط

امروزه . طلبند که جایگزین الگوهاي سنتی گذشته شوندنعطفی را میو فرآیندهاي سازمانی م
هاي وسیعی را در جهت بهبود انجام دهند ها نه براي رقابت، بلکه براي بقا نیز باید فعالیتسازمان

از طرفی واحدهاي تولیدي صنعتی کوچک و متوسط در بیشتر کشورها ). 48: 1386برومند،(
هاي مناسب براي نوآوري، کارآفرینی و گسترش زیرساخت نقش اساسی در تامین اشتغال،

اگرچه تا چند دهه . خالقیت و همچنین توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهانی دارند
پیش ایجاد و فعال بودن صنایع بزرگ نشان از اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر بود و بر پایه این تفکر 

هاي والت اخیر از جمله فشارهاي جمعیتی، نوآوريپیکر پدیدار شدند، اما تحهاي غولبنگاه
هاي گیريگیري، نیاز به تصمیمتر شدن فرآیندهاي مدیریتی و تصمیملحظه به لحظه، پیچیده

ها را هاي کوچک و متوسط اهمیت این بنگاهآنی و ضروري و تجارب حاصل از فعالیت بنگاه
  ) .22-24: 1382نیلی و همکاران،.(روشن ساخته است

هاي کوچک و متوسط براي مشارکت بیشتر در اقتصاد کشور، به سازماندهی بهینه و گاهبن
ي مطلوبی از تکامل تقویت بنیه فنی در حد الزم براي رقابت کردن نیاز دارند تا به درجه

سازمان  -وزارت صنایع -وري آسیاسازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، سازمان بهره(برسند 
هاي بهبود از سویی به عنوان راهی به کارگیري و اجراي برنامه). 45: 1373صنایع کوچک،

شود و از سوي دیگر به عنوان یک مزیت رقابتی براي تطابق با شرایط جدید محسوب می
گیري از دانش روز کوشند تا با بهرهها میاز این رو سازمان. آیدها به حساب میبراي سازمان

هاي بهبود را به کار ترین برنامهآوردند بهترین و مناسبمیو با تکیه بر اطالعاتی که بدست 
ها همیشه با موفقیت اما نکته قابل تامل این است که پیاده سازي و اجراي این برنامه. گیرند

گذارد که از این به بعد با عنوان موانع ذکر روبرو نیست و عوامل متعددي بر روي آن تاثیر می
اي که افراد و بندي این موانع است به گونهشناسایی و دسته هدف از این پژوهش،. شوندمی

هاي مسئول بتوانند به راحتی مشکالت مربوط به حوزه خود را بشناسند و در جهت رفع گروه
  .ها اقدام کنندآن

شود و سپس مفهوم در این قسمت، ابتدا به معرفی صنایع کوچک و متوسط پرداخته می
شود و سپس به برخی از تحقیقات صورت گرفته در جهت عرفی میهاي بهبود مبهبود و برنامه

هاي سازي برنامهشناسایی عوامل موفقیت و شکست صنایع کوچک و متوسط و موانع پیاده
  .ها اشاره خواهد شدبهبود در شرکت
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  صنایع کوچک و متوسط
صنایع . شوندصنایع به طور کلی به صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع کوچک تقسیم می

این صنایع داراي خط تولید . برندهاي پیچیده بهره میآوريبزرگ صنایعی هستند که از فن
  ).Vasant, 1983: 226(پذیري و نیز تولید انبوه هستند طوالنی با قابلیت انعطاف

در تعریف صنایع کوچک و متوسط باید مطرح کرد که هر کشوري متناسب با شرایط 
از این رو یکی از مسائل مرتبط با پژوهش در مورد صنایع . ده استخاص خود تعریفی ارائه کر

کوچک و متوسط این است که اجماع جهانی روي روش تشخیص مرز میان صنایع کوچک، 
هایی که صنایع کوچک و متوسط را از با این حال، شاخص. متوسط و بزرگ وجود ندارد

ها وجود دارد روش، و میزان داراییکند مانند تعداد کاکنان، حجم فصنایع بزرگ متمایز می
)Harkserver, 1996: 37; Wiele & Brown, 1998: 55 .(  

کند، اما همیشه این تر میها را سادهبندي بر اساس معیارهاي کمی، تعریفهرچند تقسیم
بندي ها نیز در این تقسیممشخصات کیفی شرکت. بندي نیستندمعیارها، ابزار مناسبی براي تقسیم

مالکیت . 1: هاي کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارندمعموال بنگاه. انداهمیت حائز
سازمان توسعه (ها استقالل از سایر بنگاه. 3مالکیت فردي و خانوادگی و .2و مدیریت واحد، 

). 59: 1373سازمان صنایع کوچک، - وزارت صنایع - وري آسیاصنعتی سازمان ملل، سازمان بهره
هاي صنعتی بر به منظور ارائه تعریف مناسب براي صنایع کوچک و متوسط، ابتدا بنگاهدر ایران 

نفر  10-49هاي حسب اندازه بنگاه و با توجه به آمارهاي موجود به چهار اندازه متفاوت یعنی دامنه
در . نفر کارکن و بیشتر تفکیک شدند 150نفر کارکن و  100- 149نفر کارکن،  50-99کارکن، 

هاي کوچک و متوسط در نفر کارکن در زمره بنگاه 150هاي صنعتی زیر ن، مجموعه بنگاهاین میا
  ).71: 1383مرام و همکاران، کی(شود نظر گرفته می

هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال طبق اطالعات دفتر آمار و فرآوري داده
دهد که تنها تشکیل می درصد از کل صنایع کشور را 8/91، صنایع کوچک و متوسط 91

درصد از  5/42در مقابل . درصد از سرمایه مورد نیاز را به خود اختصاص داده است 2/23
سایت سازمان صنایع وب(اشتغال در بین صنایع به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد 

دهنده این است که صنایع بزرگ با در این مطلب نشان). هاي صنعتی ایرانکوچک و شهرك
باشد و این درصد از اشتغال در صنایع را دارا می 5/57درصد از سرمایه،  8/76ختیار داشتن ا

موضوع اهمیت فراوان و نقش تعیین کننده و اثرگذار صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد 
  . دهدایران را نشان می
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  هاي بهبودبرنامه
بدین . صوالت قابل بررسی استهاي تولید، فرآیندها و محبهبود در صنایع از سه جنبه نهاده

 ,Gopalakrishnan et al(هاي تولید تواند از طریق بهبود کارایی نهادهمفهوم که هر شرکت می

) 52: 1389انضباطی و رهنما، (، بهبود فرآیندهاي تولید از طریق کاهش زمان و هزینه )106 ,2002
. در شرایط بهتري قرار گیرد) Hoyer R. & Hoyer B., 2001: 60(و یا افزایش کیفیت محصوالت 

ها، کاهش بنابراین، در این پژوهش، منظور از بهبود هرگونه عملی است که باعث کاهش هزینه
اي از در هر زمینه) یا به طور کلی تمامی این موارد(ضایعات، کاهش زمان و یا افزایش کیفیت 

الزم به ذکر است . ظور ابداع شدههاي زیادي براي این منبر این اساس تاکنون برنامه. تولید شود
ها جانبه در شرکتتن تمامی جوانب سعی در بهبود همهها با در نظر گرفکه برخی از این برنامه

هاي از این منظر، دو نوع از برنامه. هاي بهبود تاکید دارنداند و برخی تنها بر برخی از جنبهداشته
توان به هاي بهبود جزءنگر میبخش برنامهدر . بهبود جزءنگر و کل نگر قابل بررسی هستند

هاي تولید هاي مختلف از جمله نهادههایی اشاره کرد که سعی در بهبود شرایط در زمینهبرنامه
شامل مواد اولیه و انرژي، تکنولوژي و نیروي انسانی و موارد دیگري همچون بهبود در شرایط 

هایی است که با نگر شامل آن دسته از برنامهبود کلهاي بهاما منظور از برنامه. زنجیره تامین دارند
هاي تولید، تکنولوژي، مسائل مربوط به زنجیره تامین، مسائل در نظر گرفتن تمامی جوانب از نهاده

هاي بسیاري ابداع در همین زمینه تاکنون برنامه. سعی در بهبود سازمان دارند... مالی واداري و 
براي مثال . اندها استفاده کردهاسر جهان به نحوي از این برنامهاند و صنایع مختلف در سرشده
سیگما، استانداردهاي تضمین کیفیت و توان به بهبود کیفیت جامع، تولید ناب، چابکی، ششمی

ها در یک سیر ذکر این نکته نیز ضروري است که بسیاري از این برنامه. هاي تعالی اشاره کردمدل
سازي ها وجود ندارد، چه بسا اینکه پیادهو امکان استفاده همزمان از آناند تاریخی ایجاد شده

  . هاي پیشین نیز بوده باشدبرخی از آنها نیازمند اجراي برنامه
  

  هاي تعالی سازمانیمدل
هاي کنند که در ایده و عمل سرآمد سازمانهاي تعالی، الگویی از یک سازمان ارائه میمدل

در فضاي رقابتی براي رشد، ماندگاري و برتري چگونه باید عمل  دهددیگر است و نشان می
کنند که محرك ها، جوایزي را اهدا میکرد و امروزه اکثر کشورهاي جهان با تکیه بر این مدل

  ).74: 1383امیران، (آفرینی است ها براي حرکت به سوي سرآمدي و ثروتبنگاه
در این مدل، بر اساس هشت . است EFQMهاي سرآمدي، مدل ترین مدلیکی از معروف

مدیریت مبتنی بر "، "رهبري و ثبات در مقاصد"، "مداريمشتري"، "گرایینتیجه"مفهوم بنیادین 
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، "یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر"، "توسعه و مشارکت کارکنان"، "هافرآیندها و واقعیت
معیار اصلی  9با استفاده از و  "هاي اجتماعی سازمانمسئولیت"و  "هاي تجاريتوسعه همکاري"

ها دهد و نحوه انجام آنتوان روابط علی و معلولی بین کارهایی که سازمان انجام میمی
معیار  5شامل  EFQMمدل . آورد را تجزیه و تحلیل کردو نتایجی که بدست می) توانمندسازها(

فرآیندها، "، و "و منابعها مشارکت"، "کارکنان"، "استراتژي"، "رهبري"توانمندسازها با عنوان
 "جامعه"و  "کارکنان"، "مشتري"، "عملکرد"معیار نتایج با عنوان 4و "خدمات و محصوالت

شوند ها، هر کدام از این معیارها با استفاده از زیرمعیارهایی سنجیده میبراي ارزیابی سازمان. است
  ). 66: 1385ابطحی، فقیه و (شود ها مشخص میها، میزان سرآمدي سازمانو بر اساس آن

هاي بهبود در سازي برنامهبندي موانع پیادههدف از انجام این پژوهش، شناسایی و دسته
بتواند چهارچوب مناسبی  EFQMرسد مدل تعالی به نظر می. صنایع کوچک و متوسط است

معادالت سازي شود تا با استفاده از مدلبر همین اساس سعی می. بندي این موانع باشدبراي دسته
  .بندي شونددسته EFQMساختاري، موانع موجود در چهارچوب مدل 

هاي زمینه برنامه هایی که دربراي بررسی پیشینه پژوهش، سعی شده است تا عالوه بر پژوهش
هایی که در زمینه صنایع کوچک و متوسط انجام شده است نیز بهبود صورت گرفته است، پژوهش

از ) 41: 1389(عمران و همکاران ، آل)41: 1389(زنده و همکاران دهبافن. مورد بررسی قرار گیرد
جمله افرادي بودند که در ایران مشکالت و موانع صنایع کوچک و متوسط را بررسی کردند و در 

) Karpak & Topcu, 2010: 60(توان به افراد مختلفی مانند کارپاك و توپکو خارج از کشور نیز می
  .در هند اشاره کرد) Swoboda et al, 2011: 271(مکاران در ترکیه وسوبودا و ه

، انصاري رنانی و سبزي )24: 1384(هاي بهبود، سیدجوادین و محترم قالقی در زمینه برنامه
، کایرنی و عبدالنور )Beheshti & Lullar, 2003: 839(، بهشتی و لوالر )49: 1388(آبادي علی

)Kearney & Abdol-Nour, 2004: 905( ، سوبراهمانیا)Subrahmanya, 2006: 763 ( و مارکاتی و
هاي بهبود را موانع و یا عوامل موفقیت برخی از برنامه) Marcati et al, 2008: 1579(همکاران 

، )23: 1387(همچنین جعفري و همکاران . انددر صنایع کوچک و متوسط بررسی کرده
 ,Ho et al(، هو و همکاران )49: 1389(، ذگردي و همکاران )131: 1387(خانلري و سهرابی 

هاي خود براي در پژوهش) Jayaram et al, 2010: 345(و جایارام و همکاران ) 263 :2008
هاي بهبود مورد نظر خود، از تحلیل عاملی و یا بندي موانع و یا عوامل موفقیت برنامهدسته

و بولیوسار و همکاران ) Sila, 2007: 83(همچنین سیال . اندمعادالت ساختاري استفاده کرده
)Bou-liusar et al, 2009: 4 (هاي تعالی سازمانی بندي این موانع از چهارچوب مدلبراي دسته

  .استفاده کردند EFQMمانند مالکوم بالدریج و 
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هاي بهبود و بررسی تناسب سازي برنامههدف از انجام این پژوهش، شناسایی موانع پیاده
  :در این راستا سواالت زیر مطرح است. بندي این موانع استبراي دسته EFQMمدل 
  هاي بهبود در صنایع کوچک و متوسط چیست؟سازي برنامهموانع پیاده. 1
بندي این موانع را دارد یا جامعیت الزم به عنوان چهارچوبی براي دسته EFQMآیا مدل . 2
  خیر؟

  روش تحقیق
بدین معنا . ام آن پیمایشی و تحلیلی استکاربردي و روش انج- نوع تحقیق حاضر توصیفی

سازي معادالت ساختاري و با روش تحلیل نامه، در قالب مدلهاي حاصل از پرسشکه داده
  .عاملی تائیدي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است

هاي بهبود در صنایع این پژوهش جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع به کارگیري برنامه
محدوده مطالعاتی این پژوهش صنایع کوچک و متوسط . متوسط انجام شده است کوچک و

 92هاي صنعتی استان یزد است که در بازه زمانی شش ماهه نخست سال منتخب در شهرك
  .صورت گرفته است

هاي صنعتی استان جامعه آماري پژوهش شامل مدیران صنایع کوچک و متوسط در شهرك
نمونه برآورد شد اما به دلیل در  253نیاز بر اساس فرمول کوکران  تعداد نمونه مورد. یزد است

 110گویی، تعداد ها براي پاسخدسترس نبودن برخی از مدیران و عدم تمایل بسیاري از آن
باشد  50ها نباید کمتر از در تحلیل عاملی تائیدي تعداد حجم نمونه. آوري شدنامه جمعپرسش

به عنوان یک قاعده کلی تعداد . مورد افزایش داد 100به بیش از و ترجیحا باید حجم نمونه را 
). 54: 1383سرمد و همکاران، (برابر تعداد متغیرهاي مورد استفاده باشد  5تا  3نمونه باید حدود 

مورد بود که  108نامه، حداقل تعداد مورد نیاز براي این کار با توجه به تعداد سواالت پرسش
همچنین به دلیل استفاده از تحلیل . کندازگشتی این میزان را تامین میهاي بنامهتعداد پرسش

مایر و آزمون کرویت بارتلت براي ماتریس -گیري کایزرعاملی، آزمون کفایت نمونه
 000/0و سطح معناداري  KMOبراي  715/0همبستگی متغیرها نیز انجام شده است که مقدار 

  .ونه براي این کار داردبراي آزمون بارتلت نشان از حجم کافی نم
به همین منظور، ابتدا با . نامه همراه با مصاحبه استفاده شدها از پرسشآوري دادهبراي جمع

 91هاي بهبود و صنایع کوچک و متوسط، تعداد مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش در زمینه
گري این تعداد السپس بر اساس نظرات خبرگان و طی چندین مرحله غرب. مولفه شناسایی شد
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مولفه طراحی شد که  36اي بر مبناي این نامهسپس پرسش. مولفه کاهش یافت 36ها به مولفه
هاي سازي برنامهیک مانع براي پیاده که به عنوان(بایست میزان اهمیت هر مولفهدهندگان میپاسخ

براي . کردندیکت خود بر طبق طیف لیکرت مشخص مرا در شر) بهبود در نظر گرفته شده بود
بدست آمده  944/0نامه از شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب سنجش پایایی پرسش

نامه نیز باید این موضوع مدنظر باشد که براي سنجش روایی پرسش. نشان از پایایی باالي آن دارد
همچنین با . است ها توسط خبرگان، مورد تائیدگري و تائید مولفهروایی محتواي آن به دلیل غربال

هاي برازش مدل در انتهاي پژوهش، مشخص شد که توجه به نتایج بدست آمده در مورد شاخص
آوري اطالعات، مراجعه حضوري به به عالوه، براي جمع. روایی سازه آن نیز مورد تائید است

نامه بود این ها صورت گرفت و هر کجا که نیاز به ارائه اطالعات در مورد پرسششرکت
  . اطالعات به مدیران داده شد

آوري شده با استفاده از تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم بوسیله نرم افزار هاي جمعداده
  .شوددر دو مرحله تجزیه و تحلیل شده است که در ادامه توضیح داده می 1ایموس

  
  تدوین مدل اولیه: مرحله اول

بندي شدند، که این بعد دسته 5قالب مولفه گردآوري شده در  36بر اساس نظرات خبرگان، 
به جهت استفاده از مدل . هستند EFQMدهنده توانمندسازهاي مدل عامل شکل 5ابعاد در واقع 

بعد یاد شده به عامل مرتبه دوم توانمندسازها مرتبط  5تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم، 
ها و مشارکت. 4استراتژي . 3ن کارکنا. 2رهبري . 1: ابعاد یاد شده به ترتیب عبارتند از.شدند
مولفه، بعد  7بندي بعد رهبري شامل در این دسته. فرآیندها، محصوالت و خدمات. 5منابع 

مولفه و  11ها و منابع شامل مولفه، بعد مشارکت 6مولفه، بعد استراتژي شامل  8کارکنان شامل 
  .مولفه است 4بعد فرآیندها، محصوالت و خدمات شامل 

. افزار ایموس ترسیم شدده براي انجام تحلیل عاملی تائیدي در محیط نرممدل تدوین ش
و درجه 3به همراه سطح معناداري 2براي سنجش مدل از شاخص برازش مطلق کاي اسکوئر

، و برازش 6لوییس-، برازش توکر5هاي برازش تطبیقی برازش افزایشیو شاخص 4آزادي
                                                                                                                   
1. Amos
2.
3. P-Value
4. Degree of Freedom
5. Incremental Fit Index
6. Tucker-Lewis Index
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، و برازش 3ي مقتصد، برازش هنجارشده2ادهاي برازش مقتصد نسبت اقتصو شاخص 1تطبیقی
  . استفاده شده است 4تطبیقی مقتصد

  اصالح مدل: مرحله دوم
اي که به هنگام اصالح یک مدل الزم است راهنماي پژوهشگر باشد اولین و مهمترین نکته

بر  توان صرفاًآن است که توجیه نظري بر توجیه کمی و آماري ارجحیت دارد به نحوي که نمی
براي اصالح مدل، ). 45: 1389قاسمی، (ناي توجیه کمی و آماري دست به چنین تغییراتی زد مب

هایی که با ابعاد خود بار عاملی کمی داشتند با تائید خبرگان، سه در مرحله اول، از میان مولفه
هاي از مدل حذف شدند و در مرحله دوم، با استفاده از خروجی شاخص 4و  11، 13مولفه 

افزار و با توجه این پارامترها بر اساس پیشنهادات نرم. پارامتر به مدل افزوده شد 5دل، اصالح م
به این عمل، آزاد کردن پارامترهاي ثابت و . شوداسکوئر به مدل اضافه میبه میزان کاهش کاي

ن هاي برازش مدل در اثر انجام ایبا توجه به بهبود شاخص. گویندیا به عبارتی افزودن مسیر می
-تغییرات، مدل به دست آمده نهایی تلقی شده و از انجام تغییرات بیشتر در آن خودداري می

  .نشان داده شده است 1این مدل در شکل . شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1. Comparative Fit Index
2. Parsimony Ratio
3. Parsimonious Normed Fit Index
4. Parsimonious Comparative Fit Index
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  مدل نهایی: شکل یک
  

  هاي پژوهشیافته
معنادار شده قابل مشاهده است، در مدل اولیه کاي اسکوئر  1همانگونه که از نتایج جدول 

ي خوبی نیست زیرا به عنوان شاخص مطلق، معنادار شدن کاي اسکوئر به خودي خود نتیجه. است
اوال با افزایش حجم نمونه، اما باید در نظر داشت که . دهدبرازش خوب مدل را نشان نمی

شود هاي کواریانس مدل تدوین شده و مشاهده شده نیز معنادار میهاي اندك بین ماتریستفاوت
هاي سنجش مدل با همدیگر در اسکوئر مدل معنادار می شود و ثانیا باید شاخصو در نتیجه کاي

نیاز مدل براي اصالح را  هاي تطبیقی و مقتصدهمچنین شاخص). 1389قاسمی، (نظر گرفته شوند 
  . دهدنشان می

یافته و سایر اسکوئر مدل کاهش شود که کايبا انجام اصالحات در مدل اولیه، مشاهده می
همانگونه که در بخش قبلی نیز بیان شد، بهبود بیشتر مدل منوط به . اندها نیز بهبود یافتهشاخص

اسکوئر در قبال از دست دادن انجام تغییرات بیشتري در مدل بود که از نظر کاهش میزان کاي
  . درجه آزادي به صرفه نبود
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    هاي برازش مدل اولیه و نهاییشاخص: 1جدول 
  مدل نهایی  مدل اولیه  شاخص  نوع شاخص

مطلق
  کاي اسکوئر

  سطح معناداري
درجه آزادي

791/1003  
000/0  

590

412/749  
000/0  

486

تطبیقی
756/0831/0برازش افزایشی

733/0811/0برازش توکر لوئیس
750/0826/0برازش تطبیقی

مقتصد
937/0920/0نسبت اقتصاد

526/0583/0صدبرازش هنجار شده مقت
703/0760/0برازش تطبیقی مقتصد

  
بارهاي عاملی مربوط به هر عامل مرتبه اول با عامل مرتبه دوم را به همراه سطح  2جدول 

دهد که ارتباط هر عامل با عامل مرتبه دوم از این ضرایب نشان می. دهدمعناداري آن نشان می
اط هر مولفه نیز با عامل مرتبه اول خود از لحاظ به عالوه ارتب. لحاظ آماري تائید شده است

ارائه شده است نشان  2هاي برازش مدل که در جدول همچنین شاخص. آماري تائید شده است
هاي سازي برنامهتوانسته است موانع پیاده EFQMدر مدل  "توانمندسازها"دهد که عامل می

  . رار دهدبهبود در صنایع کوچک و متوسط را به خوبی تحت پوشش ق
  

  دوممرتبهعاملبهمربوطی عاملبارهاي : 2جدول 

  بار عاملی  عامل مرتبه اول  عامل مرتبه دوم
  سطح معناداري  )استاندارد(

  000/0  006/1  استراتژي  توانمندسازها
  000/0  000/1  کارکنان  توانمندسازها
  000/0  987/0  رهبري  توانمندسازها
  000/0  859/0  و خدمات فرآیندها، محصوالت  توانمندسازها
  005/0  336/0  ها و منابعمشارکت  توانمندسازها

  
شود عوامل استراتژي، کارکنان، رهبري، فرآیندها و منابع به ترتیب همانگونه که مشاهده می

هاي مربوط به هرکدام از این مولفه 3در جدول . بیشترین بار عاملی را با توانمندسازها دارند
  . ها ذکر شده استعاملی آن عوامل به همراه بار
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  همراه با بار عاملی) عامل مرتبه اول(هر بعد  مربوطي هامولفه: 3جدول 
  عاملیبار  توضیح  شماره  بعد

  استراتژي

  60/0  نداشتن طرح جامع بهبود  27
ارتباط ضعیف صنایع کوچک و متوسط با مشتریان و شناخت کم   14

  60/0  از انتظارات آنها

یف شرکت با محیط اطراف خود به خصوص تامین ارتباط ضع  33
  59/0  )مثال در مورد کمک تکنولوژیک به تامین کنندگان(کنندگان 

  54/0عدم تعریف دقیق واقعیات و احتیاجات شرکت و اولویت بندي آنها  5
  53/0  اعتقاد به بهبود صرفا براي گرفتن گواهینامه و نه بهبود واقعی  25

  کارکنان

  77/0  )تعصب روي شرایط موجود(ن در شرکت فرهنگ سکو  20
براي مثال تعدیل نیرو به (برداشت ناصحیح از برنامه هاي بهبود   24

  76/0  ...)واسطه برنامه هاي بهبود و یا کاهش حقوق و 

15  
تعهد پایین کارکنان به بهبود و عدم مشارکت فعال آنان در بهبود به 

ستم پاداش و تنبیه، ضعف در انگیزش، ضعف در سی(دالیل مختلف
  )فرهنگ نامناسب کار

73/0  

  64/0  اعتقاد جمعی در شرکت به عدم کارایی برنامه هاي بهبود  22
  63/0  ضعف در آموزش براي افزایش دانش و مهارت کارکنان  7

  61/0  درك پایین کارمندان از برنامه هاي بهبود  16
کم بر فضاي نبود روحیه همکاري در کارکنان و بوروکراسی حا  21

  60/0  شرکت
  53/0ناتوانی در بکارگیري مشاوران به دالیل مختلف از جمله ناتوانی مالی17
از (ناتوانی صنایع کوچک در جذب کارکنان توانمند و متخصص   18

  34/0  )نظر دانش، مهارت کاري و خالقیت

  رهبري

  79/0...)پایین و اعتماد به نفس پایین، توان ابتکاري (توانایی پایین رهبران 30
  77/0عدم تعهد رهبران شرکت در رهبري و اجراي بهبود29
  72/0)در مورد برنامه هاي بهبود(رهبران با دانش پایین یا تلقی نادرست 28
  70/0درك پایین از وضعیت رقبا34
  60/0  یکی بودن مدیریت و مالکیت در صنایع کوچک31
یا نرخ بازگشت (همیت پایین بهبود اعتقاد رهبران شرکت به ا26

  50/0در مقابل گسترش ظرفیت تولید و سهم بازار) سرمایه کم
  26/0تجربه هاي قبلی ناموفق از بهبود در ذهن رهبران و کارمندان23

نبود یا ضعف بخش تحقیق و (عدم مکانیزمی براي بهبود مستمر  36  فرآیندها
  68/0  )توسعه
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  عاملیبار  توضیح  شماره  بعد

به دلیل عدم توانایی (اف پذیر براي تغییر نداشتن ساختاري انعط19
  59/0)براي انطباق با شرایط موجود

  53/0  ضعف در مکانیزم جمع آوري داده، آنالیز، محاسبه و ردگیري  6

یا محدود بودن تجهیزات و امکانات براي (فرسوده بودن تجهیزات   35
  25/0  )بهبود

  منابع

کوچک و متوسط در  عدم تعهد سازمان هاي دولتی حامی صنایع  9
  68/0حمایت از این صنایع

  65/0عدم حمایت دولت در حوزه یارانه و مالیات و حمایت هاي قانونی  8
هاي ناتوانی در تامین مالی برنامه(کمحدودیت بودجه در صنایع کوچ2

  59/0)بهبود

محدود بودن کانال هاي مالی براي صنایع کوچک خصوصا براي 3
  56/0دپروژه هاي بهبو

  51/0قابلیت اطمینان پایین تامین کنندگان در بلند مدت32
  51/0عدم ثبات در سیاست گذاري هاي کالن کشور10
  48/0)یا نوسان در قیمت ها (نوسانات در عرضه و تقاضا 1

نبود نهادها، (ناتوانی در ایجاد محیط توانمندساز براي صنایع کوچک 12
  47/0)صنفی حامی و مشاور صنایع کوچکانجمن ها و تشکل هاي 

  
  گیرينتیجه

ها شناسایی عوامل موفقیت و شکست صنایع کوچک هایی که هدف آنبر خالف پژوهش
بوده است، هدف از انجام این پژوهش، نه شناسایی چنین عواملی و نه بررسی مشکالت مدیران 

هاي بهبود در و اجراي برنامه سازيبلکه در این پژوهش تالش شده است تا موانع پیاده. است
ها که براي به عالوه، بر خالف برخی از پژوهش. بندي شودصنایع کوچک شناسایی و دسته

شناسایی موانع، مفهوم خاصی از بهبود مانند نوآوري، کاهش آلودگی و یا مدیریت کیفیت را 
گیرد هایی را در بر میدر نظر داشتند، بهبود در این پژوهش، مفهوم جامعی دارد و تمامی برنامه

  . ها و یا افزایش کیفیت شوندتوانند باعث کاهش زمان و هزینهکه می
هاي هاي ممتاز و منحصر به فرد، رویکرد آماري معادالت ساختاري در سالبا توجه به ویژگی

برخی از محققانی که هدف آنان . گران قرار گرفته استاخیر مورد توجه بسیاري از پژوهش
ندي موانع بهبود و یا مشکالت صنایع کوچک و متوسط بوده است از ابزار تحلیل عاملی و یا بدسته

اند و برخی از آنان بدینوسیله اثبات به طور جامع از رویکرد معادالت ساختاري استفاده کرده
).Bou-liusar et al, 2009: 17(اند که چهارچوب مورد نظر آنان به درستی انتخاب شده است کرده
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نتایج این تحقیق عالوه بر اینکه به نوعی تائید کننده برخی از موانع و مشکالت شناسایی 
چهارچوب مناسبی براي  EFQMدهد که مدل هاي پیشین است نشان میشده در پژوهش

  . هاي بهبود در صنایع کوچک و متوسط استسازي برنامهبندي موانع پیادهدسته
  

  راهکارها و پیشنهادات
مت پیشنهادات کاربردي براي رفع موانع و همچنین پیشنهاداتی براي انجام در این قس

  .شودهاي آتی در این حوزه ارائه شده است که در ادامه ذکر میپژوهش
  

  پیشنهادات کاربردي
هاي توانند در جهت کاهش یا برطرف ساختن موانع برنامهعمده می رسد سه گروهبه نظر می

هاي این سه گروه شامل دولت، سازمان. وسط تاثیرگذار باشندبهبود در صنایع کوچک و مت
در ادامه با توجه به . دولتی مرتبط با موضوع صنایع کوچک و متوسط و رهبران صنایع هستند

  . نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در ارتباط با هر گروه ارائه شده است
  

  گذاراندولت و سیاست
  تالش در جهت ثبات شرایط اقتصادي) 1
  گذاريتالش در جهت ثبات در سیاست) 2
  ها در مراکز علمی و آموزشیتالش در جهت کیفی شدن آموزش) 3
هاي هاي بهبود با برنامهتخصیص اعتبار در جهت تشویق صنایع در به کارگیري برنامه) 4

  هاي مالیاتیمناسب مانند معافیت
  ها و موسساتطریق بانکتالش در جهت رفع مشکل کمبود اعتبار در صنایع کوچک از ) 5

  
  هاي مرتبط با موضوع صنایع کوچک و متوسطسازمان

  تالش در جهت بهبود روابط مراکز آموزشی با صنعت از طریق برقراري ارتباطات چندگانه) 1
هاي اداري مخصوصا در مورد کمک به صنایع در رفع مشکالت مربوط به بوروکراسی) 2

  تر قرار دارنداعتبارات مالی در سطحی پایینصنایعی که از نظر تعداد کارکنان و 
  به کارگیري متخصصان متعهد بهبود و معرفی آنان به واحدهاي صنعتی) 3

  
  رهبران صنایع کوچک و متوسط

  هاهاي بهبود در آنهاي جامع و در نظر گرفتن برنامهاهمیت دادن به تدوین برنامه) 1
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  اي به کارگیري آن در شرکتها و اصول بهبود و تعهد برتوجه به برنامه) 2
  هاي بهبودتالش در جهت افزایش دانش خود در مورد برنامه) 3
  هاآموختگان مستعد مراکز علمی و آموزشی و بها دادن به آناستفاده از خبرگان بویژه دانش) 4
  توجه کافی به بخش تحقیق و توسعه)5
  آالت و تجهیزاتدقت در انتخاب ماشین) 6

  
  پیشنهادات پژوهشی

در سرتاسر این پژوهش بر این نکته تاکید شده است که به دلیل ماهیت پویاي محیط، ) 1
اما ذکر این نکته نیز ضروري است که با توجه . ها باید نسبت به بهبود مستمر اقدام کنندشرکت

ا رود تکنند، به همین دلیل، انتظار میبه تغییرات، موانع بهبود نیز در طول زمان مرتبا تغییر می
پژوهشگران نیز مرتبا نسبت به این امر حساس باشند و با شناسایی موانع برطرف شده و موانع 

  .هاي جدیدي بردارندجدید، گام
هایی که در انجام این پژوهش انجام شد، در این نکته دیگر این است که علیرغم تالش) 2

اغلب توسط مدیران و  پژوهش امکان مصاحبه با تعداد زیادي از کارگران صنایع میسر نشد و
بررسی دقیق نظرات مسولین ادارات دولتی، مدیران و . رهبران صنایع به سواالت پاسخ داده شد

دهد تا تمامی افراد مرتبط، نسبت به رهبران صنایع و کارگران و مقایسه آن، این امکان را می
توانه علمی تالش انتظارات طرفین از خود آگاهی پیدا کنند و در رفع مشکالت همدیگر با پش

این امر مستلزم تشکیل یک گروه قوي متشکل از پژوهشگرانی است که بتوانند به خوبی با . کنند
  .صنایع ارتباط برقرار کنند و از این طریق اطالعات مورد نیاز خود را به طور کامل بدست آورند

. ر نظر گرفته شدهاي بهبود دهاي بهبود در این پژوهش، تمامی برنامهدر بررسی برنامه) 3
با این . هاي بهبود یکسان نیستنداین بدین دلیل بود که تمامی صنایع خواستار به کارگیري برنامه

هاي بهبود کیفیت جامع هاي بهبود، مانند برنامهوجود صنایعی نیز وجود دارند که تاکنون برنامه
ها به طور مجزا، احتماال نتایج هسازي این گونه برنامبررسی موانع پیاده. اندسازي کردهرا پیاده

  .گونه صنایع نیاز به اقدامات جدي داردالبته شناسایی این. دهدسازگارتري بدست می
  

  تقدیر و تشکر
هاي صنعتی استان یزد، به جهت حمایت از انجام دانیم از شرکت شهركدر پایان الزم می

  .این پژوهش تشکر و قدردانی کنیم
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