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چکیده
کاهش  برای  عملی  راه کار  ارائه  و  شناسایی  هدف  با  تحقیق  این 
هزینه  های تولید در شرکت  های تعاونی تولیدی استان اردبیل در سال 
از رویکرد نظریه داده بنیاد، این تحقیق  گردید. با استفاده  1399 اجرا 
به عمل آمده  مصاحبه  های  از  حاصل  داده  های  تجزیه وتحلیل  به 
ادبیات  مرور  از  مصاحبه  پروتکل  های  اول،  گام  در  است.  پرداخته 
گام دوم، داده  های حاصل از مصاحبه با  گردید. در  تحقیق استخراج 
استفاده از برنامه MAXQDA برای مشخص کردن مقوله  ها، روایی و 
کاهش  پایایی بررسی شد. در نهایت یک مدل مفهومی از راه کارهای 
هزینه    کاهش  راه کارهای  گردید.  تدوین  تولیدی  تعاونی  های  هزینه 
 : که عبارت اند از تعاونی  های تولید در قالب دو دسته متصور هستند 
راه کارهای  منابع،  راه کارهای  همکاران،  )راه کارهای  شرکتی  راه کارهای 
راه کارهای  یع،  توز کانال  راه کارهای  محصول،  راه کارهای  فعالیت  ها، 
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جریان  راه کارهای  هزینه،  ساختار  راه کارهای  مشتری،  بخش  های 
کاهش هزینه  درآمد و راه کارهای ارتباط با مشتری( و راه کارهای دولتی 
سرمایه  گذاری،  راه کارهای  نوآوری،  راه کارهای  فرهنگی،  )راه کارهای 
راه کارهای مالی و پولی، راه کارهای لجستیک(. طبق مدل مفهومی به 
پیامد مختلف )کاهش  ده  راه کارها می تواند  این  اجرای  دست  آمده، 
، افزایش بهره  وری عوامل  هزینه قیمت تمام  شده، افزایش اشتغال پایدار
افزایش  سودآوری،  افزایش  داخلی،  رقابت  پذیری  توان  افزایش  تولید، 
تعاونی،  شرکت های  گسترش  و  توسعه  صادرات،  رقابت  پذیری  توان 
کاهش مصرف انرژی( داشته باشد.  کاهش ضایعات،  کیفیت،  بهبود 
کاهش هزینه  ها، پیش روی  شرکت  ها طیف وسیعی از راه کارها را برای 
 ، کارکنان، تولید ناب، تولید انعطاف  پذیر خود از جمله توانمندسازی 

زنجیره  تأمین چابک و غیره دارند. 
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1. مقدمه: طرح مساله
افزایش  دنبال  به  تولیدکنندگان  ی  امروز رقابتی  دنیای  در 

عوامل  بهینه  مدیریت  با  تولید  هزینه  های  کاهش  از  کارایی 

سهم  افزایش  و  رقابتی  موقعیت  کسب  برای  هزینه  و  تولید 

یکردی سیستماتیک و دارای  بازار هستند. مدیریت هزینه رو

با  سازمان،  یک  هزینه  های  درک  برای  مناسب  ی  ساختار

یا  و  کاهش  کنترل،  برای  کلی  چارچوبی  کردن  فراهم  هدف 

حذف هزینه  ها است. همچنین می توان گفت مدیریت هزینه 

که از تصمیمات مدیریت پشتیبانی نموده  سیستمی است 

و با به کار بردن اطالعات در مورد هزینه به توسعه و شناسایی 

کمک  می کند،  فراهم  را  رقابتی  مزیت  که  برتر  استراتژی  های 

می نماید. مدیریت هزینه همواره یکی از موضوعات مهم در 

بیشتر مورد  کنونی  زمان  این  که در  اما  بوده است،  سازمان  ها 

محیطی  ی  نیرو یا  عامل  دو  از  ناشی  فشار  گرفته،  قرار  توجه 

است: 1( رقابت و تالش سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی 

ی و پیشرفت  های  ی آن و 2( تغییرات سریع تکنولوژ و پایدار

ی تولید محصوالت )نیرومند،  شگفت انگیز در حوزه  ی فناور

هزینه  و  زمان  صرف  با  تولیدی  تعاونی  شرکت های   .)1395

هزینه  مدیریت  برنامه  های  تداوم  و  اجرا  ی،  پیاده  ساز در 

و  یابند  دست  ارزش  زنجیره  در  کارایی  افزایش  به  می توانند 

کاهش قیمت و افزایش  کاهش هزینه تولید و به دنبال آن  با 

نفوذ  و  افزایش فروش داخلی  و همچنین  بازار  سهم خود در 

خارجی  بازارهای  در  سهم  افزایش  یا  و  خارجی  بازارهای  در 

ی و توسعه صادرات دست یابند )سیف  به اهداف سودآور

اللهی، 1397(.

تعاونی  اقتصاد  ایران،  اسالمی  ی  جمهور اساسی  قانون 

از  یکی  به عنوان  دولتی  و  خصوصی  بخش  های  کنار  در  را 

تعاونی،  شرکت  است.  کرده  تعیین  ایران  اقتصاد  بخش  سه 

طبق ماده 2 قانون شرکت  های تعاونی )مصوب سال 1350(، 

یا  حقیقی  اشخاص  از  است  "شرکتی  از  است  عبارت 

حقوقی که به منظور رفع نیازمندی  های مشترک و بهبود وضع 

کمک  و  ی  خودیار طریق  از  اعضا  اجتماعی  و  اقتصادی 

قانون  این  در  مطرح  اصول  مطابق  آنان  ی  همکار و  متقابل 

یان، 2019(. تشکیل می  شود" )سهیلی، مرادی و حیدر

آغاز  دارد.  ایران  در  90ساله  سابقه ای  تعاون  بخش 

 1303 سال  به  ایران  در  تعاون  بخش  رسمی  شکل گیری 

گروه  که در قانون تجارت شرکت های تعاونی به دو  برمی گردد 

تعاونی های تولید و مصرف تقسیم بندی شدند. از سال1334 

کشور در مجلس به تصویب رسید  که نخستین قانون تعاون 

تعاونی ها  بود،  اعالم شده  تعاون  سال  که  سال1346  در  و 

مرکزی  سازمان  همچون  سازمان هایی  و  یافته  کمی  گسترش 

وزارت   ، کشور تعاون  مرکزی  سازمان  ایران،  روستایی  تعاون 

... پدید آمدند )پورحسن، 2020(. تعاون و اصالحات ارضی و

که  انقالبی  نیروهای  نگاه  و  اسالمی  انقالب  ی  پیروز با 

از  اقتصادی  این روش  از تعاون دانستند،  را مظهری  انقالب 

به عنوان  تعاون  بخش  و  شد  برخوردار  نیز  مذهبی  ی  اعتبار

کاهش انحصار  کشور با هدف  یکی از ارکان نظام اقتصادی 

موردتوجه  اجتماعی  و  اقتصادی  عدالت  گسترش  و  دولتی 

در  بهشتی؛  دکتر  شهید  پیگیری های  با  به ویژه  و  گرفت  قرار 

ازجمله  اهدافی  به  دستیابی  جهت  اساسی  قانون  اصل43 

و  فقر  کردن  یشه کن  ر جامعه،  اقتصادی  استقالل  تأمین 

تأمین  رشد،  جریان  در  انسان  نیازهای  برآوردن  و  محرومیت 

کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال  شرایط و امکانات 

کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به 

کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام  کار هستند ولی وسایل 

بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت 

گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را  در دست افراد و 

اصل44  در  و  درآورد  مطلق  بزرگ  کارفرمای  یک  به صورت 

کشور  اقتصادی  نظام  ارکان  از  یکی  به عنوان  اساسی  قانون 

بخش تعاون تصویب شد )پورحسن، 2020(.

شرایط  و  بحران  زمان های  در  تعاونی  شرکت های 

کاال  عادالنه  یع  توز طریق  از  جنگ؛  زمان  در  کشور  خاص 

شروع  و  جنگ  پایان  از  پس  و  کردند  نقش  ایفای  به خوبی 

و  تولیدی  اقتصادی،  نقش  ؛  کشور توسعه  و  سازندگی  دوران 



ینه ...        99 طراحی مدل مفهومی کاهش هز

تعاونی های  مجموع  شد.  پررنگ تر  تعاونی ها  اشتغال زایی 

شرکت  هزار   197 از  بیش  کنون  تا کشور  در  تشکیل شده 

تعاونی )94 هزار شرکت فعال و 103 هزار شرکت غیرفعال( با 

عضویت 63738480 نفر بوده و برای 2981000 نفر فرصت 

باوجود عدم اجرای  ایجاد شده است.  شغلی در 31 استان 

کامل قوانین و مقررات حمایتی بخش تعاون و عدم شفافیت 

در تعیین و اعمال سهم بخش تعاون از تسهیالت و منابع و 

امکانات دولتی؛ شرکت های تعاونی تولیدی حدود نیمی از 

تعاونی های تشکیل شده در کشور و حدود 35درصد اشتغال 

فعالیت های  در  و  داده  اختصاص  خود  به  را  تعاون  بخش 

و  دستباف  فرش  و  عمرانی  ی،  کشاورز معدنی،  صنعتی، 

فعالیت  تولید کنندگان  نیاز  تأمین  تعاونی های  همچنین 

می کنند. به طور متوسط هر تعاونی تولیدی منجر به ایجاد 11 

فرصت شغلی شده است )پورحسن، 2020(.

به  کشور  رقابتی  فضای  در  تولیدی  تعاونی  شرکت های 

عرضه  و  تولید  در  مؤثری  نقش  و  کرده  فعالیت  شایستگی 

شرکت های  و  اتحادیه ها  وجود  دارند.  عهده  بر  محصوالت 

تعاونی توانمند در سطح کشور با قابلیت صدور محصوالت 

و  تقویت  کاالها،  واردات  از  کشور  نیاز  رفع  ی،  ارزآور و 

تولید  کاالها،  و  محصوالت  یع  توز و  تولید  نظام  توسعه 

الکترونیک  تجارت  یکرد  رو توسعه  فناورانه،  محصوالت 

شبکه  در  عضویت  ی،  مجاز بازار  در  محصوالت  عرضه  و 

و  از یک میلیارد نفر در سطح جهان  با بیش  گسترده تعاون 

اتحادیه  هیأت مدیره  همچون  بین المللی  کرسی های  اخذ 

بین المللی تعاون به خوبی مؤید پتانسیل تعاونی های تولیدی 

کشور است.  ی برای رشد و توسعه اقتصادی  به عنوان راه کار

که برای اعضای خود به  تعاونی  های تولید علی رغم مزایایی 

همراه دارد، در بازار رقابتی با آسیب  هایی روبه رو است. یکی 

رقابت  پذیری  تولید،  تعاونی  های  ی  پیش رو چالش  های  از 

در  است.  هزینه  ها  کاهش  طریق  از  واحدها  این  محصوالت 

ادامه، ادبیات موجود در این زمینه بر مبنای مدل پارادایمی 

ارائه  شده است )پورحسن، 2020(.

هدف اصلی این تحقیق شناسایی عامل مؤثر بر کاهش 

استان  تولیدی  تعاونی  شرکت  های  در  تولید  هزینه  های 

نظر  از  تحقیق  این  قلمرو  است.  عملی  راه کار  ارائه  و  اردبیل 

می  شود.  شامل  را  اردبیل  استان  تولیدی  تعاونی  های  مکان، 

از نظر زمانی، این تحقیق در بازه زمانی آذرماه 99 تا فروردین 

برفی  گلوله  روش  به  نمونه  گیری  است.  گرفته  انجام   1400

رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  کارشناسان  به  مراجعه  طریق  از  و 

اجتماعی اردبیل و مدیران تعاونی  های تولیدی تا رسیدن به 

اشباع نظری انجام می  شود.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مهم  ترین  از  یکی  تولید  هزینه  مدیریت  می  رسد  نظر  به 

است.  ایران  در  تعاونی  شرکت  های  ی  رو پیش  چالش  های 

تولید  هزینه  کاهش  در  را  متعددی  عوامل  موجود،  ادبیات 

تمامی  از  بهینه  استفاده   )1  : از عبارت اند  که  می  داند  مؤثر 

صحیح  مدیریت  اعمال  و  تولیدی  و  خدماتی  ظرفیت های 

ی کلیه تجهیزات موجود در سازمان  ی و تعمیرات رو نگهدار

ی و هدفمند کردن  2( آموزش و توسعه فرهنگ رشد و بهره  ور

بهبود  گروه  های  طریق  از  شاخص  ها  بهبود  سمت  به  نیروها 

ی هزینه  های خواب سرمایه و  کیفیت و غیره 3( مدیریت رو

غیره )سیدی و همکاران، 1391(، )وب سایت وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، 1400(. اما با وجود پژوهش  های فراوان در 

این حوزه و ارائه راه کارهای نظام  مند برای مدیریت هزینه  ها، 

یک  حتی  یا  و  جامع  نسبتًا  مدل  یک  فاقد  موجود  ادبیات 

تصویر کلی از نحوه کاهش هزینه   تعاونی  های تولیدی به ویژه 

، ادبیات موجود را در قالب مدل  در ایران است. بدین منظور

بنیاد  داده  نظریه  که  پارادایمی،  مدل  کردیم.  ارائه  پارادایمی 

بر اساس آن تبیین می گردد، از پنج قسمت تشکیل می شود: 

، استراتژی ها و  ی )محرک ها(، زمینه ای، مداخله گر
ّ
شرایط عل

پیامدها.
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کاهش هزینه و محرک  های آن

کردن  کم  برای  شرکت  ها  که  است  فرایندی  هزینه  کاهش 

افزایش سود خود استفاده می  کنند. بسته  و  هزینه  های خود 

متفاوت  می تواند  راهبردها  شرکت،  محصول  یا  خدمات  به 

تأثیر  هزینه  بر  محصول  تولید  فرایند  در  تصمیمی  هر  باشد. 

هزینه  ،  ی  رو یاد  ز تمرکز  بدون  معمواًل  شرکت  ها  می  گذارد. 

محصول جدیدی را روانه بازار می  کنند. هزینه وقتی اهمیت 

تمایز  یک  به  قیمت  و  یابد  افزایش  رقابت  که  می  کند  پیدا 

و  اقتصادی  فضای  قوی  ترین  باوجود  شود.  تبدیل  بازار  در 

کثر صنایع، شرکت  ها  بازدهی سود در سال  های اخیر برای ا

را  آن ها  هزینه  های  که  می  گیرند  هدف  را  مناطقی  هنوز 

اثربخش  تر کند )دافنر و همکاران، 2021(.

با مرور ادبیات تحقیق در این حوزه، می توان محرک  های 

کاهش هزینه را در سه دسته متمایز جای داد: یک دسته از 

تولیدی، عوامل  تعاونی  کاهش هزینه در شرکت  های  عوامل 

شریفی  پژوهش  یافته  های  طبق  است.  شرکتی  قابل کنترل 

هزینه  های  دارای  تعاونی  شرکت  های   )1396( همکاران  و 

مبادله کمتری نسبت به شرکت  های غیر تعاونی هستند. در 

و همکاران )1397( نشان دادند،  ، محمودی  پژوهشی دیگر

شرکت  های تعاونی دارای هزینه کل بیشتر و هزینه حمل ونقل 

کمتری نسبت به شرکت  های غیر تعاونی هستند. دسته دوم 

محرک  های کاهش هزینه را می توان عوامل قابل کنترل دولتی 

کنترل دولت ها  گرفت. این دسته از محرک ها تحت  در نظر 

و سرانجام دسته سوم، عوامل غیرقابل کنترل  تغییر می یابد. 

است که می تواند در محیط ملی و فراملی ایجاد شده باشد.

راه کارهای کاهش هزینه و پیامدهای آن

اهداف  به  رسیدن  برای  وسیله  ای  )راهبردها(  راه کارها 

و  سودجو  کوچک،  و  بزرگ  سازمان  ها،  همه  هستند. 

غیرانتفاعی، بخش خصوصی و دولتی، دارای هدفی هستند 

چشم  انداز  یا   / و  یت  مأمور بیانیه  قالب  در  است  ممکن  که 

در  است.  هدف  این  پیگیری  به  مربوط  راهبردها  شود.  بیان 

مدیران  که  کارهایی  توضیح  به  راهبردها  حالت،  ساده  ترین 

اقدامات  این  می  کنند.  کمک  می  دهند  انجام  سازمان  ها  و 

یا فعالیت  ها به منظور تحقق اهداف تعیین  شده طراحی شده 

کوتاه مدت دارند،  و انجام می شوند، بعضی از آن ها ماهیت 

و  یک جهت  سازمان  این  هستند.  طوالنی  تر  دیگر  برخی  و 

و  بیان شده  روشن،  همیشه  باید  که  دارد،  گسترده  هدف 

یت  مأمور بیانیه  قالب  در  بعضی اوقات  و  باشد،  قابل فهم 

خالصه می  شود. نقاط عطف و اهداف مشخص  تر )اهداف( 

می تواند به راهنمایی اقدامات خاص و اندازه گیری پیشرفت 

می  کنند.  تغییر  و  ایجاد  مختلف  طرق  از  آن ها  کند.  کمک 

بااین حال، آن ها یک ویژگی مشترک دارند: همه آن ها دارای 

در  گسترده،  یا  محدود  به صورت  و  هستند  عمر  چرخه 

زمان  های خاص نیاز به تغییر دارند )دی و همکاران، 2020(.

راه کارها برای  از  پژوهش  های انجام شده، طیف متنوعی 

راه کارها  این  می  دهد.  دست  به  تولیدی  هزینه  های  کاهش 

کاهش  به  منجر  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  به طور  می تواند 

باید توجه داشت  اما  گردد.  تولیدی  هزینه  ها در تعاونی  های 

می  شود  مختلف  صنایع  شامل  تولیدی  تعاونی  های  که 

راه کارهای  ارائه  لذا  دارند.  هم  با  تمایزاتی  و  کات  اشترا که 

عمومی با توجه به ماهیت فعالیت تعاونی  ها مدنظر خواهد 

موفقیت  در  اصلی  یگر  باز دو  اینکه  به  نظر  همچنین  بود. 

تعاونی  ها قابل تصور است یکی دولت )طبق اصل 44 قانون 

هم  که  داشت  انتظار  می توان  تعاونی  ها،  دیگری  و  اساسی( 

کاهش هزینه  دولت و هم خود تعاونی  ها راه کارهایی را برای 

راه کارها  این  از  برخی  کنند.  اجرا  و  اتخاذ  تعاونی  ها  این 

کسب  تحلیل   ،)2019 )اشرفی،  ناب  ی  حسابدار  : از عبارتند 

امتیازدهی  کارت   ،)2018  ، گومز و  لوپز   ، گونو )ماال کار  و 

زنجیره  یکرد  رو  ،)2017 والمحمدی،  و  )بیدهندی  متوازن 

اجرای  است  بدیهی   .)1398 همکاران،  و  )خواجوی  تامین 

این راه کارها، می تواند پیامدهایی فراتر از کاهش هزینه تولید 

و  رقابت پذیری  ی،  بهره ور مانند،  پیامدهایی  باشد.  داشته 

کیفیت.
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زمینه  ها و عوامل مداخله  گر در کاهش هزینه

را  می  گیرند  شکل  راه کارها  آن  بستر  در  که  عمومی  شرایط 

این،  بر  عالوه  نمود.  دسته بندی  زمینه  ها  قالب  در  می توان 

 ، راه کار تدوین  طی  که  گرفت  نظر  در  می توان  را  متغیرهایی 

کنترل آن ایجاد مداخله نماید. چه این  ، اجرا و  اتخاذ راه کار

برخی  گردد.  نتایج  تعدیل  یا  و  نتایج  شدت  باعث  مداخله 

کاهش  از عوامل زمینه  ای و مداخله  گر در اجرای راه کارهای 

)خوش  بینی/بدبینی  مدیریت  دیدگاه   : از عبارتند  هزینه 

تولید  سیستم  تناسب   ،)1396 پورزمانی،  و  )زارع  مدیران( 

و  )راست  ی  سرمایه  گذار یسک  ر  ،)2019 )بات،  هزینه  یابی  و 

ی )حسینی و مهدی زاده، 1394(. هانگ، 2012(، بهره  ور

پروتکل مصاحبه بر مبنای ادبیات تحقیق

طبق  مصاحبه  پروتکل  تحقیق،  ادبیات  مطالعه  از  پس 

پرسش  های  تدوین  در  روش  این  گردید.  تهیه   )1( جدول 

پدیده  بر  مصاحبه شوندگان  بیشتر  تمرکز  باعث  مصاحبه، 

موردنظر می  شود. در نهایت شش سؤال طبق مدل پارادایمی 

ایجاد شد که هرکدام بر جنبه خاصی از نظریه متمرکز است.

جدول 1- طرح پروتکل مصاحبه

پرسش  های عملیاتیشمارهپرسش  های نظری

محرک   ایجادکننده ی موضوع تحقیق چیست؟

چرا هزینه  های تعاونی  های تولیدی افزایش می  یابد؟1

هزینه  های تعاونی  های تولیدی چگونه ممکن است کم شود؟2

کی نیاز به کاهش هزینه  های تعاونی  های تولیدی اهمیت بیشتری می  یابد؟3

برای کاهش هزینه   تعاونی  های تولیدی چه اقدام/اقداماتی باید اجرا شود؟4کنش/کنش متقابل اتخاذشده چیست؟

تا چه مدت می توان اقدام/اقدامات مطرح شده را ادامه داد؟ چه محدودیت  هایی وجود دارد؟5عامل مداخله کننده در اتخاذ کنش/کنش متقابل چیست؟

اقدام/اقدامات مطرح شده چه عواملی را درگیر می  سازد؟ نحوه تأثیر عوامل چگونه خواهد بود؟6موضوع تحقیق تحت چه زمینه  ای رخ می  دهد؟

7پیامد کنش/کنش-متقابل اتخاذشده چیست؟
شرکت  های تعاونی تولیدی، چه پیامدهای مثبت و منفی را برای اقدام/اقدامات کاهش هزینه 

می توانند انتظار داشته باشند؟

3. روش تحقیق
و  )کوربین  استراس  و  گلسر  توسط  بنیاد،  داده  نظریه 

داده  ها  از  یه  نظر استخراج  جهت   ،)1967(  )2014 استراس، 

از  کیفی  تحقیقات  است.  شده  ارائه  کیفی  تحقیقات  در 

طراحی باز و انعطاف  پذیر استفاده می  کند و در انجام آن با 

مغایرت  کمی  تحقیقات  انجام  هنگام  بسیار  دقت  مفهوم 

ی و تفسیر  دارد. در یک تحقیق کیفی، پژوهشگر در جمع  آور

)آزمودنی( عمل می  کند.  مانند یک مشارکت  کننده  داده  ها، 

مصاحبه  ها تا رسیدن به نقطه اشباع نظری صورت پذیرفت. 

مورد  ذیل  ترتیب  به  مصاحبه  ها  متن  از  مستخرج  داده  های 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت:

کدگذاری باز

کردن،  خرد  به  که  است  داده ها  تحلیل  فرایند  از  بخشی 

ی و مقوله  بندی داده  ها  ی، مفهوم    پرداز ی، نام گذار مقایسه  ساز

، داده  ها به بخش  های مجزا خرد  ی باز می پردازد. طی کدگذار
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شده و برای به  دست آوردن مشابهت  ها و تفاوت  هایشان مورد 

یدادها / اقدامات  ، رو ی باز کدگذار بررسی قرار می  گیرند. در 

مقایسه  شباهت  و  مقایسه  برای  دیگران  با  تعامالت   /

می  شود.  داده  نیز  مفهومی  برچسب  های  آن ها  به  می  شوند. 

متقابل  کنش  های   / کنش  ها  یدادها/  رو به این ترتیب، 

گروه قرار می  گیرند تا دسته  ها و  مشابه از نظر مفهومی در یک 

زیرمجموعه ها را تشکیل دهند. به عنوان مثال، یک تحلیلگر 

بین  مختلفی  تعامالت  و  اقدامات  حوادث،  است  ممکن 

جهت  می  رسد  نظر  به  که  کند  ی  یادآور را  مشتری  و  پرستار 

 " کار "راحتی  را  موارد  این  تحلیلگر  است.  راحتی  ایجاد 

می  نامد. سپس می توان این دسته را به خصوصیات خاص 

" خاصیتی از نوع دارد که  و ابعاد آن ها تقسیم کرد”راحتی کار

می تواند به انواع مختلف تقسیم شود. ویژگی دیگر مدت زمان 

طوالنی  قسمت  های  از  مختلف  ابعاد  در  می تواند  که  است 

مشخصات  بنابراین  شود.  دسته  بندی  کوتاه  قسمت های  تا 

دقت  درعین حال  و  می  شود  دسته  بندی  ها  پیشرفت  باعث 

یک نظریه مستدل را نیز بیشتر می  کند.

کدگذاری محوری

ی  ی مرحله دوم تجزیه وتحلیل در نظریه  پرداز ی محور کدگذار

بین  رابطه  ی  برقرار مرحله  این  هدف  است.  بنیاد  داده 

این  است.  باز  ی  کدگذار مرحله  در  تولیدشده  مقوله  های 

ی  کدگذار که  شده  نامیده  ی  محور دلیل  این  به  ی،  کدگذار

حول محور یک مقوله تحقق می  یابد. در این مرحله پژوهشگر 

کرده، آن  انتخاب  ی  به عنوان مقوله محور را  از مقوالت  یکی 

ی در مرکز فرایند، مورد کاوش قرار  را تحت عنوان پدیده محور

داده و ارتباط سایر مقوالت را با آن مشخص می  کند.

کدگذاری انتخابی

ی، حادثه، اتفاق یا واقعه  ای  ، ایده و فکر محور پدیده موردنظر

رهنمون  آن  به سوی  کنش  ها  وا و  کنش  ها  جریان  که  است 

پدیده  پاسخ دهند.  آن  به  یا  و  کنترل  اداره،  را  آن    تا  می  شوند 

چه  به  داده  ها  که  است  همراه  اصلی  پرسش  این  با  ی  محور

 ) تصور )انگاره،  ایده  ی  محور مقوله  می  کنند؟  داللت  چیزی 

گرد است. این مقوله  که اساس و محور فرا یا پدیده  ای است 

برای  که  است  مفهومی(  برچسب  یا  )نام  عنوانی  همان 

چارچوب یا طرح به وجود آمده در نظر گرفته می  شود. مقوله  ای 

کافی  ی انتخاب می  شود باید به قدر  که به عنوان مقوله محور

انتزاعی بوده و بتوان سایر مقوالت اصلی را به آن ربط داد.

ادغام دسته  ها و ایجاد مدل

این مرحله، ادغام مفاهیم، یادداشت  ها و نمودارها اطالعاتی 

فراهم می  کند که محققان برای ایجاد نظریه به آن نیاز دارند. 

گام است: 1( مطالعه  به طور خالصه این مرحله شامل چهار 

تنظیم  و  ی  مرتب ساز  )2 نمودارها،  بررسی  و  یادداشت  ها 

دادن  قرار   )3 مشابه،  موضوعات  به  مربوط  یادداشت  های 

 )4 نظری،  مختلف  طرح  های  در  دسته  بندی  ها  عناوین 

مرحله  آخرین  ادغام  داده  ها.  با  متناسب  آرایش  انتخاب 

ایجاد  آن ها  تحقیق  هدف  که  است  محققانی  تحلیل  برای 

انجام  در  قسمت  دشوارترین  احتمااًل  ادغام  است.  نظریه 

همه  ی  مرتب ساز و  غربال  به  نیاز  زیرا  است  تجزیه وتحلیل 

تناسب  چگونگی  از  سرنخ  هایی  جستجوی  و  یادداشت  ها 

داستان،  خط  ایجاد  یادداشت  ها،  بازخوانی  دارد.  دسته  ها 

انجام نمودارها و صرفًا تفکر ساده، تکنیک  هایی را تشکیل 

ی  یکپارچه  ساز به  رسیدن  برای  تحلیلگران  که  می  دهد 

تجزیه وتحلیل  انجام  می  کنند.  استفاده  آن ها  از  نهایی 

زمانی در  و هیچ  کیفی یک هنر و همچنین یک علم است 

ادغام  زمان  از  بیشتر  امر  این  که  ندارد  وجود  تجزیه وتحلیل 

داده  نشان  فصل  این  در  که  همان طور  شود.  آشکار  نهایی 

 شده است، سرنخ  های ادغام را می توان در داده  هایی یافت 

وارد  این هنر  که  که توسط محقق تفسیر شده است. جایی 

داده  ها  اساس  بر  بدیع"  توضیحات  "ایجاد  توانایی  می  شود، 

می  کند.  اضافه  پدیده  ها  مورد  در  جدیدی  بینش  اما  است 

کار نمی  کند  محقق باید تشخیص دهد چه زمانی این طرح 
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زمانی  چه  و  ندارد(  وجود  منطق  در  گمشده  ای  )حلقه  های 

را  آن  و  بپاشد  هم  از  را  طرح  بخواهد  که  می  افتد  اتفاق  این 

خود  جای  در  تحلیلی  داستان  که  زمانی  تا  کند  کار  دوباره 

قرار گیرد.

اداره  کارشناسان  شامل  نفر  دوازده  با  مصاحبه  از  پس 

اعضای   ،) نفر )شش  اردبیل  اجتماعی  رفاه  و  تعاون   ، کار

و جمعی   ) نفر اردبیلی )چهار  هیأت علمی دانشگاه محقق 

اولیه  مفهوم   188  ،) نفر )دو  تعاونی  شرکت  های  مدیران  از 

ی  کدگذار یعنی  دوم  مرحله  در  که  شد  استخراج  حاصل 

فرعی  مقوله های  قالب  در  مفاهیم  تمامی  ی،  محور

پاسخ  فراوانی  همچنین  مرحله  این  در  گردید.  دسته بندی 

این مرحله 57 مقوله  در  مؤلفه های مختلف مشخص شد. 

، مکانیزه کردن  فرعی تحت عناوین؛ نظارت و کنترل مستمر

تولید،  واحدهای  اندازه  تولید،  حجم  گسترش  فعالیت  ها، 

ی، هدفمندی یارانه  ها،  کندگی واحدهای تولید، یارانه انرژ پرا

رقابت  کاال، رضایت مندی مشتری، شدت  قاچاق  مالیات، 

و .... شناسایی و دسته بندی شد. درنهایت، در مرحله سوم 

)مقوله  ُبعد   24 در  نیز  اصلی  مقوله های  انتخابی  ی  کدگذار

اصلی( دسته بندی شد که در پیوست )1( ارائه  شده است.

4. یافته های تحقیق
تبیین مدل مفهومی

ساختار  تبیین کننده  که  می دهد  نشان  را  مدلی   ،)1( نمودار 

تولید  هزینه  کاهش  راه کارهای  شکل  گیری  روند  و  کلی 

مفهومی  مدل  این یک  است.  تولیدی  تعاونی  شرکت  های 

راه کارهای  پیش بینی  برای  کافی  جزییات  شامل  و  است 

کلی  خاص نیست. بااین حال، باورهای ما راجع به ماهیت 

شرکت  های  می کند.  منعکس  را  هزینه  کاهش  راه کارهای 

تعاونی تولیدی بر اساس انواع محرک  ها )قابل کنترل شرکت، 

قابل کنترل دولت و غیرقابل کنترل( با کاهش یا افزایش هزینه 

و  کنش  وا به  نیاز  محرک  ها،  این  همچنین  می  شوند.  مواجه 

کنش متقابل شرکت  های تعاونی از یک سو و دولت از سوی 

دیگر را ایجاد می کند که از طریق تدوین استراتژی  ها صورت 

این  با  دولت  همچنین  و  شرکت  ها  مواجه شدن  با  می  گیرد. 

راه کار متناسب طی در نظر  اتخاذ  و  ایجاد  فرایند  محرک  ها، 

ارزش  های  سیستم  ها،   ، )ساختار زمینه    ای  شرایط  گرفتن 

و  مدیریت(  و  ی  محور شایستگی  های  کارکنان،  مشترک، 

و  شرکتی  کمیت  حا مقاومتی،  )اقتصاد  مداخله  گر  شرایط 

 ، پویایی  های رقابتی( موجود، فعال می شود. به عبارت دیگر

خود  زمینه  ای  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  تولیدی  تعاونی  های 

از طرف  کاهش هزینه می  نمایند.  راه کارهای  اتخاذ  به  اقدام 

با  را  خود  نظر  مد  راه کارهای  و  سیاست  ها  نیز  دولت   ، دیگر

اتخاذ  تولیدی  تعاونی  شرکت  های  زمینه  ای  شرایط  به  توجه 

می کند. اما نحوه اجرای این راه کارها و موفقیت یا شکست 

آنها عالوه بر این شرایط زمینه  ای به عوامل دیگری نیز وابسته 

که در غالب شرایط مداخله  گر قرار می  گیرد. طبق این  است 

مختلفی  ابعاد  دارای  کلی  صورت  به  اقتصادی  نظام  مدل، 

یگران در شکل  گیری قسمتی از ابعاد  که هر یک از باز است 

کنترل  از  خارج  آن  ابعاد  از  برخی  اما  می  کند.  ایفا  نقش  آن 

یگران داخلی این سیستم که در اینجا دولت و شرکت  های  باز

گفت  می توان  بنابراین،  می  باشد.  هستند،  تولیدی  تعاونی 

مدل مفهومی ارائه شده یک سیستم باز را نشان می  دهد که از 

بیرون مرزهای خود نیز تاثیر می  پذیرد. اجرای این استراتژی  ها 

و  دستاوردها  دولت،  و  تولیدی  تعاونی  شرکت  های  توسط 

نتایج  فرایندهای عملیاتی،  نتایج  مالی،  )نتایج  پیامدهایی 

رقابتی( به همراه دارد. در  و نتایج  کارکنان، نتایج اجتماعی 

راه کارها  این  تحقق  از  دولت  و  تعاونی  شرکت  های  نتیجه، 

منافعی به دست می  آوند که لزومًا مالی نیست.

شرکت  های  و  دولت  تعامل  نحوه  از  مدل  این  چند  هر 

تعاونی تولیدی در تدوین و اجرای راهبردهای کاهش هزینه، 

راه کارهای  که  کرد  اذعان  می توان  اما  نمی  دهد،  ارائه  بینشی 

دولت  و  تولیدی  تعاونی  شرکت  های  سوی  از  شده  اتخاذ 

ابعاد  ادامه،  در  باشد.  داشته  تناسب  یکدیگر  با  می  بایست 

این مدل شرح داده  شده است.
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5. نتیجه  گیری و توصیه  های سیاستی
ضمن اهمیت به سزایی که تعاونی ها در اقتصاد کشور دارند، 

نارسایی ادبیات موجود در این زمینه و نقش حیاتی دولت 

به  رجوع  اساسی،  قانون   44 اصل  طبق  تعاونی  ها  توسعه  در 

دانش ضمنی متخصصین امر را اجتناب ناپذیر می  نمود. لذا 

به جای متمرکز شدن بر جنبه  ای خاص از موضوع و اعمال 

گرفته  کار  به  کوربین  و  استراس  کیفی  یکرد  رو کّمی،  تحقیق 

ی  کدگذار مرحله  سه  در  کیفی،  داده  های  تحلیل  با  شد. 

مدل  و  پارادایمی  الگوی  طراحی  انتخابی،  و  ی  محور  ، باز

راه کارهای کاهش هزینه   تعاونی  های تولیدی معرفی شد.

از  وسیعی  طیف  شرکت  ها  ارائه شده،  مدل  طبق 

این  دارند.  خود  ی  رو پیش  را  هزینه  کاهش  راه کارهای 

مشتری،  بخش  های  همکاران،  راه کارهای  شامل،  راه کارها 

محصول،  درآمد،  جریان  فعالیت،  هزینه،  ساختار  منابع، 

کاهش  مسأله  در  است.  یع  توز کانال  و  مشتری  با  ارتباط 

شرکت  های  اصلی  یگر  باز دو  تولیدی،  تعاونی  های  هزینه 

یگران،  باز این  از  یک  هر  که  دارد  وجود  دولت  و  تعاونی 

نظر  به  دارند.  اختیار  در  را  خود  به  مربوط  استراتژی  های 

شرکت  های  و  دولت  اتخاذشده  استراتژی  های  می  رسد 

تعاونی تولیدی باید با هم تناسب داشته باشند. چرا که هر دو 

تحت شرایط زمینه  ای و مداخله  گر یکسانی تدوین می  شوند. 

، این یافته را می توان دستاورد اصلی این تحقیق  از این نظر

در نظر گرفت. چرا که طبق این مدل، کاهش تدوین و اجرای 

راه کارهای  هماهنگی  به  منوط  هزینه  کاهش  راهبردهای 

بود.  خواهد  تولیدی  تعاونی  های  مختلف  صنایع  و  دولت 

شرایط  و  است  مفهومی  مدل  یک  به دست آمده  مدل  البته 

کم بر بخش تعاونی  های تولیدی را در نظر گرفته. لذا  کلی حا

شاخص  های  مختلف،  صنایع  اقتضای  به  است  بدیهی 

شاخص  هر  اولویت  اینکه  یا  و  بود  خواهد  متصور  متفاوتی 

کند. همچنین بر اساس فراوانی مفاهیم  ممکن است تغییر 

هزینه  کاهش  در  کرد،  اذعان  می توان  استخراج شده  فرعی 

را  نقش  مهم  ترین  شرکت  ها  این  خود  تولیدی،  تعاونی  های 

کنش/کنش متقابل دولت در غالب  بر عهده دارند. هرچند 

راه کارهای کاهش هزینه می تواند بر تمام محیط صنعت تأثیر 

متناسب  اقداماتی  شرکت  ها  این  خود  که  زمانی  تا  بگذارد، 

پایدار  رقابتی  مزیت  به  منجر  ندهند  صورت  زمینه  این  در 

اجرای  با  می  رود  انتظار  درنهایت  شد.  نخواهد  آن ها  برای 

راه کارهای کاهش هزینه، نتایج و پیامدهای ممکن در قالب 

کارکنان،  عملیاتی،  فرایندهای  مالی،  اصلی،  مقوله  پنج 

اجتماعی و رقابتی ظاهر شود.

توصیه  های سیاستی

کاهش  تعاونی  های تولیدی می توانند راه کارهای ذیل را برای 

هزینه  های خود اتخاذ نمایند:

نسبت -  افزایش  تولید:  عوامل  ی  بهره ور افزایش 

افزایش  عالوه  می تواند  انسانی،  ی  نیرو به  الت  ماشین آ

به طور  را  تولید  هزینه  های  انسانی،  ی  نیرو ی  بهره  ور

چشمگیر کاهش دهد.

ی -  مدیریت و استفاده بهینه از عوامل تولید: بهینه ساز

مقدار و میزان استفاده از عوامل تولید، می تواند تا حد 

یادی در کاهش هزینه اثربخش باشد. ز

فرایندها -  مجدد  )مهندسی  کار  جریان  ی  بهینه ساز

و  تولید  فرایندهای  مواد،  انتخاب  تولید(:  ی  نوآور و 

مراحل طراحی هر موضوع  از مهم ترین  ی ها  نوآور انواع 

فیزیکی است. در زمینه طراحی و تولید هدف اصلی 

ی ارزش و قیمت محصول است. بهینه ساز

ی -  ی: ماهیت آنچه یک منبع انرژ استفاده بهینه از انرژ

ی های جایگزین قرار می دهد در طول  انرژ را در دسته 

زمان تغییر کرده است.

ی -  کارکنان از طریق آموزش: توانمندساز ی  توانمندساز

برای  تیم  اعضای  به  دادن  اجازه  معنای  به  کارکنان 

یعنی  است.  شرکت  درون  در  تصمیم گیری  و  اقدام 

و  آموزش  و  آموزشی  و  اجرایی  برنامه  و  طرح  داشتن 

آموزش  است.  فردی  ظرفیت  های  ایجاد  و  هدایت 
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کارکنان عبارت از بهبود نظام مند و پی درپی شاغلین 

و  نگرش  ها  توانایی ها،  مهارت ها،  دانش ها،  نظر  از 

و شرایط  کمک می کند  آن ها  رفاه  به  که  رفتارها است 

بهتری را برای احراز مقام باالتر فراهم می آورد.

در -  اخیر  ی  های  نوآور و  دانش  توسعه  کارکنان:  انگیزش 

ی اطالعات و ارتباطات، منجر به در اختیار  زمینه فناور

در  تجهیزات  و  ابزارها  از  وسیعی  گستره  گرفتن  قرار 

منطقی  کنترل  گرهای  از  استفاده  است.  شده  شرکت  ها 

، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و ... می تواند  برنامه پذیر

هزینه  های  از  کارها،  دقت  و  سرعت  افزایش  ضمن 

ی کار متخصص جلوگیری به عمل آورد. مضاعف نیرو

به جای -  سرمایه  بر  )سیستم  تولید  فرایند  کردن  مکانیزه 

کردن یا مکانیزاسیون  کردن یا مکانیزه  (: ماشینی  کاربر

در  است.  ماشین  به وسیله  کار  انجام  معنی  به 

مکمل  یا  جایگزین  ماشین،  فعالیت  مکانیزاسیون، 

فعالیت انسان در پردازش اطالعات یا تولید محصول 

اتوماسیون، ماشین  می شود. در مکانیزاسیون برخالف 

الزامًا توسط انسان هدایت می گردد.

ی -  کمینه ساز بر  ناب،  تولید  ناب:  تولید  سیستم 

هم زمان  به صورت  ی  بهره ور ی  بیشینه ساز و  ضایعات 

که  است  چیزی  ضایعات  از  منظور  دارد.  کید  تأ

حاضر  و  نمی نگرد  آن  به  ارزش افزوده  به عنوان  مشتری 

نیست برای آن پول پرداخت کند.

حاصل -  اقتصادی  صرفه   از  بهره مندی  و  انبوه  تولید 

سریع  خیلی  ساخت  شامل  انبوه  تولید  مقیاس:  از 

یاد است. کاالهای مشابه به تعداد ز

، روشی -  : سیستم تولید انعطاف پذیر تولید انعطاف  پذیر

تغییرات  با  آسان  ی  سازگار برای  که  است  تولیدی 

طراحی شده  تولید  حال  در  محصول  مقدار  و  نوع  در 

می توانند  رایانه  ای  سیستم  های  و  الت  ماشین آ است. 

تولید  متغیر  سطح  کنترل  و  قطعات  انواع  تولید  برای 

پیکربندی شوند.

یا -  راهبردی  ائتالف  راهبردی:  ائتالف  های  تشکیل 

اتحاد استراتژیک، توافقنامه ای بین دو یا چند شرکت 

مورد  اهداف  از  مجموعه ای  پیگیری  برای  که  است 

باقی  مستقل  درعین حال  اما  می شوند،  متحد  تایید 

کردند  توافق  سونی  و  یکسون  ار نمونه،  برای  می مانند. 

ایجاد  برای  را  خود  همراه  تلفن های  شرکت های  که 

نسل جدیدی از تلفن ها، باهم ترکیب کنند.

هلدینگ -  شرکت  تخصصی:  هلدینگ  های  ایجاد 

دارای  که  است  سهامی  شرکتی   ،) مادر )شرکت 

شرکت های زیرمجموعه دیگر بوده و کنترل شرکت های 

هیأت مدیره  و  مدیران  نظر  زیر  مستقیمًا  زیرمجموعه 

شرکت اصلی است.

تأسیس مجتمع  های تعاونی: با توّجه به مشابهت هایی - 

شیوه  یابی،  بازار شیوه  تولید،  فرایند  لحاظ  به  که 

الت مورداستفاده،  مدیریت، حجم سرمایه، نوع ماشین آ

گون  گونا گروه های  میان  غیره  و  ملزوم  اولیه  مواد  نوع 

تعاونی  مجتمع  های  می توان  دارد،  وجود  صنعت 

متشکل از چندین تعاونی را ایجاد کرد.

 - ، راه کار این  هدف  مختلف:  عاملیت  های  اعطای 

فعالیت  مختلف  سیستم  های  هزینه  های  کاستن 

یک شرکت از طریق دادن نمایندگی به طرق مختلف 

محصوالت  فروش  می تواند  شرکت  مثال،  برای  است. 

نماینده  چند  یا  ی  انحصار نماینده  یک  به  را  خود 

بسپارد.

به عنوان -  عمومًا  را  لیسانس  قراردادهای   : مجوز اعطای 

پروانه  قراردادهای  یا  و  مجوز  اعطای  قراردادهای 

فکری  مالکیت  از  استفاده  حق  قرارداد  یا  ی  بهره بردار

می توانند  تولیدی،  تعاونی  شرکت  های  می شناسند. 

از هزینه  های تحقیق و  قراردادهای لیسانس،  از طریق 

توسعه برای مالکیت دانش فنی، جلوگیری کنند.

به -  تصمیم  برای  دلیل  رایج ترین  ی:  برون سپار

به  دستیابی  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  ی  برون سپار
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هزینه پایین تر ناشی از صرفه جویی به مقیاس است.

شخصیت -  بسته بندی،  محصول:  توسعه  مدیریت 

از  ترکیبی  جمله  از  مختلف،  عناصر  طریق  از  را  برند 

 ، تصاویر بسته بندی،  مواد  قلم ها،  رنگ ها،  برند،  آرم 

ارائه  عناصر  سایر  و  اشکال  محصول،  توضیحات 

می دهد که ارتباطات غنی برند را ایجاد می  کند.

وظیفه اصلی بسته بندی محافظت از محصول است. - 

کید بیشتر بر هزینه تمام شده بسته  بندی  اما در اینجا تأ

هزینه  به نحوی که  بسته  بندی  ابعاد  کردن  مشخص  و 

داشته  مشتری  برای  بیشتر  ارزش  و  کمتر  حمل ونقل 

باشد است.

و -  دارد  خاصی  ویژگی های  محصول  عمر  مرحله  هر 

نیازمند اقدامات ویژه ای است تا سازمان را قادر سازد 

که به بهترین شکل از آن محصول سود ببرد.

واحد -  به  اشاره  مویرگی،  پخش  مویرگی:  یع  توز

یا  و تحویل  انبارش  که وظیفه خرید،  یع کننده دارد  توز

فروش محصوالت را به خرده فروشی ها به عهده دارد.

افزایش -  مانند  چالش هایی  یع:  توز کانال  تغییر 

یع کنندگان  توز خصوصی  برچسب های  محبوبیت 

یافتن  مسأله  کانال ها،  برخی  پیچیدگی  عدم  یا 

قرار  تحت فشار  پیش  از  بیش  را  جایگزین  کانال های 

باعث   ، دیگر یع  توز کانال  های  یافتن  گاهی،  می دهد. 

یع موجود می  شود. کاهش هزینه  های توز

سطح -  امروزه  جانبی:  خدمات  طریق  از  ثابت  درآمد 

کاال  فروش  مسأله   به  مستقیم  پرداختن  از  رقابت، 

ارائه   به  را  فعالیت ها  دامنه   و  رفته  فراتر  خدمات  یا 

وجود  مثل،  است.  کرده  معطوف  جانبی  تسهیالت 

راه کار  این  مشتریان.  ی  خودرو مخصوص  پارکینگ 

مشتری،  جذب  زمان  و  هزینه  کاهش  ضمن  می تواند 

جریان ثابتی از درآمد را به شرکت سرازیر کند.

موجودی: -  و  مواد  اقتصادی  سفارش  مقدار  مدیریت 

یک  که  می کند  تضمین  گردش  در  سرمایه  مدیـریت 

شرکت جریان پول نقد کافی برای پرداخت بدهی های 

کوتاه مدت و هزینه های عملیاتی خود در اختیار دارد.

وصول -  هرچه  است  بدیهی   : خودکار مطالبات  وصول 

به  کم  تری  هزینه  های  گیرد  صورت  سریع  تر  مطالبات 

مطالبات  وصول  از  منظور  می  شود.  تحمیل  شرکت 

کاال/خدمات  هزینه  خودکار  یافت  در  ، خودکار

پیش  از  قرارداد/اسناد  طی  مشتری  به  ارائه شده 

تصویب شده است.

حفظ مشتریان: به عبارت دیگر تمرکز بر بخش  هایی از - 

قرار  هدف  حاضر  حال  در  شرکت  که  است  مشتریان 

مراحل  مهم ترین  از  یکی  مشتری  حفظ  است.  داده 

به  منجر  می تواند  خود  که  است  مشتری  عمر  چرخه 

به  وفادار  مشتریان  طریق  از  جدید  مشتریان  جذب 

سازمان شود.

طریق -  از  معمواًل  کار  این  مشتری:  جذب  کمپین 

حفظ  آن  اهداف  از  یکی  و  می گیرد  صورت  یابی  بازار

تداوم در به دست آوردن مشتریان جدید است. هدف 

ساختار  می تواند  بازار  جدید  بخش  های  دادن  قرار 

هزینه  های شرکت  ها تحت تأثیر قرار دهد.

مدیریت -  سیستم  مشتری:  با  ارتباط  مدیریت  سیستم 

بین  از  را  کار  شلوغی  نمی تواند  مشتری  با  ارتباط 

خودکار  حالت  به  را  آن  از  قسمتی  می تواند  ولی  ببرد 

به  این  کند.  بیشتر  را  کارها  انجام  سرعت  و  درآورده 

کاهش  و همچنین  کار  در  بیشتر  معنای صرفه جویی 

یابی و فروش است. ی بازار هزینه  های ادار

ی: انتظار می  رود با ایجاد فرهنگ مشتری -  مشتری مدار

ی، از اتالف هزینه های تحقیق و توسعه محصول،  مدار

 ، یابی و فروش و ... کاسته شود. برای انجام این کار بازار

الزم است شرکت را از دیدگاه مشتری بررسی نموده و بر 

همین اساس طراحی کرد.

افزایش چرخه عمر مشتری: هدف هر شرکت یا برند از - 

تا  آن  به  و عمق بخشیدن  کردن  این چرخه، طوالنی تر 
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ی از هزینه  های صرف شده بابت  انتظار داشت بسیار

شرکت  ها  نوع  این  در  نادرست  اجرای  و  تصمیم  گیری 

کاسته شود.

کار -  شیوه  و  فرهنگ  تعاون  تعاون:  فرهنگ  ایجاد 

طریق  از  تعاون  فرهنگ  است.  اجتماعی  زندگی  و 

مشارکت بیشتر در ایجاد و توسعه تعاونی  ها، می تواند 

کاهش هزینه تعاونی  های تولیدی در  نقش بسزایی در 

سطح کالن ایفا کند.

گاهی دهی -  گاهی اعضا: بدیهی است آموزش آ افزایش آ

فعالیت  هدف  و  عهده  از  تعاونی  ها  اعضای  به 

دولت  لذا  است.  خارج  تولیدی  تعاونی  شرکت  های 

اختیار  در  جمله  از  مختلف  روش  های  با  می تواند 

اعضا  عمومی  گاهی  آ آموزش،  سیستم  های  دادن  قرار 

دستورالعمل  ها  دولت،  مصوبه  های  قوانین،  به  نسبت 

بخش  به  دولت  خدمات  اجرایی  آیین  نامه  های  و 

تعاونی  ها را افزایش دهد.

با -  چابک،  تأمین  زنجیره  یک  چابک:  تأمین  زنجیره 

می دهد.  تحویل  مشتری  به  را  لوازم  اتالف،  حداقل 

زنجیره های تأمین ناب همچنین باید هزینه حمل ونقل 

هزینه های  بنابراین  برسانند،  حداقل  به  را  تأمین 

ی حمل ونقل وجود ندارد. غیرضرور

در -  لجستیک:  هاب  به  تولیدی  تعاونی  های  اتصال 

فعالیت های  انجام  بر  عالوه  لجستیکی،  هاب  یک 

بارها،  ذخیره  و  بسته بندی  همچون  سنتی 

 ، ی، مونتاژ فعالیت های دیگری همچون برچسب گذار

که باعث  ی و فعالیت هایی ازاین دست  سفارشی ساز

ایجاد ارزش افزوده در ارائه خدمات صورت می پذیرد.

استراتژی -  نوعی  متمرکز  یع  توز  : متمرکز یع  توز و  تأمین 

بیشتر  را  محصول  بودن  دسترس  در  که  است  فروش 

می کند.

یع، شبکه های -  یع هوشمند: شبکه های هوشمند توز توز

به هم پیوسته دو سویه  ای می باشند که در آن اطالعات 

جای ممکن است. افزایش چرخه عمر مشتری باعث 

یابی و فروش شرکت  کاهش چشمگیر هزینه  های بازار

می  شود.

همچنین، سیاست  گذاران حوزه تعاون می توانند برای - 

را  ذیل  راه کارهای  تولیدی،  تعاونی  های  هزینه  کاهش 

اتخاذ نمایند:

شرکت  های -  تشکیل  فلسفه  خالقیت:  و  ی  نوآور

دانشگاه  ها  از  ی  ها  نوآور و  دانش  انتقال  دانش  بنیان، 

منجر  باید  راه کار  کنیم  فرض  گر  ا اما  است.  صنایع  به 

ایجاد  شود،  تولیدی  تعاونی  های  هزینه  کاهش  به 

ی  ی و سخت  افزار سامانه  ها و زیرساخت  های نرم  افزار

ی  های نو بر عهده دولت خواهد بود. انتقال فناور

ی تعاونی: دولت -  تجهیز و توسعه پارک  های علم و فناور

می تواند با استفاده از سرمایه آحاد جامعه و همچنین 

توسعه  و  تجهیز  اقدام  غیردولتی،  حقوقی  اشخاص 

ی تعاونی نماید. بدیهی است،  پارک  های علم و فناور

توسعه  و  تحقیق  هزینه  های  کاهش  ضمن  راه کار  این 

در  ی  نوآور شدن  نظام  مند  موجبات  ی،  فناور انتقال  و 

کشور را فراهم می  آورد.

مالیات، -  نرخ  کاهش  مالیاتی:  تخفیف  های  افزایش 

رشد  سبب  و  داده  افزایش  را  درآمدزایی  انگیزه های 

تولید و درنتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.

طریق -  از  می تواند  بهره  نرخ  کاهش  بهره:  نرخ  کاهش 

هزینه  کاهش  به  منجر  مالی،  تأمین  هزینه  کاهش 

تعاونی  های تولیدی شود.

با -  معمواًل  باالتر  نرخ  اعالم  سیاست  این  ترجیهی:  ارز 

انجام  خدماتی  ارز  جذب  یا  صادرات  تشویق  هدف 

می  گیرد.

از -  یکی  به عنوان  تعاونی ها  اجتماعی:  اعتماد  ارتقای 

شبکه های سازمان یافته، شبکه هایی از اعتماد در میان 

و -  ی  همکار به  را  افراد  که  می آورند  وجود  به  اعضا 

مشارکت با یکدیگر قادر می سازند. در نتیجه می توان 
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مدیریت  می نماید.  ایفا  یع  توز فرایند  در  بنیادی  نقش 

است  امکان پذیر  زمانی  تأمین  زنجیره  هوشمند 

دیجیتال  ی  های  فناور آخرین  از  کسب وکارها  که 

ماشین،  یادگیری  مصنوعی،  )هوش  خرده فروشی 

داده  های  و  واحد  تجارت  پیش بینی،  تجزیه وتحلیل 

بزرگ( بهره کافی را ببرند.

در -  متأسفانه  تولید:  موانع  رفع  تخصصی  کارگروه  های 

ایران، شروع یک فعالیت اقتصادی فوق العاده مشکل 

دیده  سرمایه گذار  برابر  در  متعددی  سد های  و  است 

می شود.

توسعه زیرساخت  ها: وجود زیرساخت مناسب در هر - 

ی  رو بر  ارائه شده  محصول  تا  می گردد  باعث  زمینه ای 

ی بهتر و باالتری برخوردار گردد. ، از بهره ور آن بستر

در -  می تواند  دولت  دولت:  ی  اعتبار حمایت  های 

یا  تمام  تولیدی،  تعاونی  های  توسعه  مختلف  مراحل 

کند. برای مثال، اختصاص  بخشی از سرمایه را تأمین 

سوددهی  آغاز  از  پس  آن  وجه  یافت  در و  زمین  دادن 

شرکت.

پیشنهادها برای پژوهش  های آتی

مدل  در  متغیرها  میان  روابط  کلیات  اینکه  بر  عالوه 

پشتیبانی  مورد  انجام گرفته  تحقیقات  توسط  پیشنهادشده 

می  شود، مدل ارائه شده یک مدل مفهومی است. لذا پیشنهاد 

پژوهش  های  انجام  طریق  از  مدل  ابعاد  بین  روابط  می  شود، 

کّمی مورد بررسی قرار گیرد. چرا که این مدل نمی تواند ترتیب 

توضیح  را  راهبرد  شکل  گیری  فرایند  و  متغیرها  ی  تأثیرگذار

یک  کدام  که  کند  مشخص  نمی تواند  مدل  این  مثاًل،  دهد. 

تولیدی  تعاونی  شرکت  های  برای  مداخله  گر  شرکت های  از 

بیشتری  اولویت  هزینه،  کاهش  راه کار  اتخاذ  در  دولت  یا  و 

با  رگرسیونی  مدل  های  از  می  شود  توصیه  منظور  بدین  دارد. 

داده  های پانل برای تجزیه وتحلیل روابط بین انواع راهبردهای 

شرکتی و دولتی عنوان شده در مدل و پیامدهای حاصل در 

و  اجتماعی  کارکنان،  عملیاتی،  فرایندهای  مالی،  ُبعدهای 

رقابتی، به کار گرفته شود.

تعاونی  های  هزینه  کاهش  شرکتی  راه کارهای  تدوین  در 

لذا  است.  نگرفته  قرار  مدنظر  خاصی  صنعت  تولیدی، 

مفهومی  مدل  این  ابعاد  فی مابین  روابط  می  شود  پیشنهاد 

کار  این  ماحصل  شود.  بررسی  خاص  صنعت  یک  توجه  با 

هر  راهبردی  الزامات  و  اولویت  ها  شناسایی  در  می تواند 

صنعت برای تدوین استراتژی متناسب با آن مفید واقع شود. 

از  به عارضه  یابی صنایع مختلف  همچنین، می تواند منجر 

ی، شرایط  کنترل حسابدار نظر ساختار هزینه، سیستم  های 

زمینه  ای منحصربه فرد صنعت و پیامدهای ناشی از آن شود.

راهبردهای  تمام  ارائه شده،  راه کارهای  است  بدیهی 

آتی  تحقیقات  برای  لذا  نمی  گیرد.  بر  در  را  آمیز  موفقیت 

شرکت  های  توسط  اتخاذشده  راهبردهای  می  شود  پیشنهاد 

و  شناسایی  مختلف،  صنایع  در  موفق  تولیدی  تعاونی 

به  می توان  ترتیب  بدین  گردد.  تدوین  هرکدام  اجرای  فرایند 

مطالعه تطبیقی راهبردها بین صنایع مختلف پرداخت. در 

هزینه  کاهش  موفق  راهبردهای  شناسایی  بر  عالوه  نتیجه، 

کلیدی موفقیت  تعاونی  های تولیدی در صنایع ایران عوامل 

هر راهبرد نیز مشخص می  گردد.
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پیوست 1- ابعاد، مقوله  های فرعی و مفاهیم کاهش هزینه  های تعاونی  های تولیدی استان اردبیل

طبقه بندی مفاهیم 
طبق مدل پارادایمی

فراوانیمفاهیممقوله   فرعیُبعد )مقوله اصلی(

ی 
ّ
شرایط عل

)محرک ها(

محرک  های 
قابل کنترل شرکت  ها

، نظارت بر هزینه  هانظارت و کنترل مستمر 9سیستم  های اطالعات، کنترل مستمر

، شیوه  های مکانیزهمکانیزه کردن فعالیت  ها 7اتوماسیون اداری، تولید خودکار

یادگسترش حجم تولید 7مقدار تولید، ظرفیت تولید، حجم تولید، تولید در مقیاس ز

، اندازه شرکتاندازه واحدهای تولید 10تعداد نیروی کار

6فاصله واحدهای تولیدی، پراکندگی جغرافیایی، پراکندگی واحدهاپراکندگی واحدهای تولید

محرک  های 
قابل کنترل دولت  ها

، یارانه انرژی، سوبسیدهایارانه انرژی 10یارانه سوخت، یارانه برق و گاز

9تغییر رویه در یارانه  ها، هدفمندی یارانه، افزایش یارانه  هاهدفمندی یارانه  ها

6درصد مالیات، مالیات پرداختی، مالیاتمالیات

قاچاق کاال
یع غیرقانونی،  واردات غیرقانونی، فرار از پرداختن عوارض گمرکی، شبکه  های توز

قاچاق
8

محرک  های 
غیرقابل کنترل

5افزایش رضایت مشتریان، انتظارات مشتری، بازخور مثبت خریدارانرضایتمندی مشتری

، موانع ورود و خروج رقباشدت رقابت 7افزایش رقبا، واکنش رقبا، تعداد رقبا، انحصاری بودن بازار

9جنگ تعرفه  ای، تحریم صادرات، مانع تراشی کشورها، قطعنامه  هاتحریم  ها

مشارکت اجتماعی
گاهی از فرایندها، رغبت پایین آحاد جامعه،  عالقه مردم به امر تعاون، عدم آ

کافی مشارکت نا
10

راه کارهای شرکتیاستراتژی ها

راه کارهای همکاران
تشکیل ائتالف  های راهبردی، هلدینگ  های تخصصی، مجتمع  های تعاونی، 

، برون سپاری اعطای عاملیت، اعطای مجوز
6

5کمپین جذب مشتری، حفظ مشتریان موجودراه کارهای بخش  های مشتری

راه کارهای منابع
آموزش و هدایت، ایجاد ظرفیت-های فردی، داشتن طرح و برنامه اجرایی و 

آموزشی، توانمندسازی، تجهیزات مدرن
7

، جایگزین کردن مواد اولیه، تغییر منبع انرژیراه کارهای ساختار هزینه الت به جای نیروی کار 9ماشین آ

7مکانیزاسیون و فناوری های نوین، تولید ناب، تولید انعطاف  پذیرراه کارهای فعالیت  ها

راه کارهای جریان درآمد
درآمد ثابت از طریق خدمات جانبی، مدیریت سرمایه در گردش، وصول مطالبات 

خودکار
5

6ابعاد و مواد بسته  بندی، طراحی بسته  بندی، مدیریت چرخه عمر محصولراه کارهای محصول

راه کارهای ارتباط با مشتری
استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، افزایش چرخه عمر 

مشتری
5

یع یع مویرگیراه کارهای کانال توز یع، توز 6تغییر کانال توز
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طبقه بندی مفاهیم 
طبق مدل پارادایمی

فراوانیمفاهیممقوله   فرعیُبعد )مقوله اصلی(

راه کارهای دولتیاستراتژی ها

گاهی اعضاءراه کارهای فرهنگی 6اعتماد اجتماعی، فرهنگ تعاون، افزایش آ

8افزایش تخفیف  های مالیاتی، کاهش نرخ بهره، ارز ترجیهیراه کارهای مالی و پولی

راه کارهای نوآوری
انتقال فناوری از شرکت  های دانش  بنیان، تجهیز و توسعه پارک  های علم و فناوری 

تعاونی 
9

راه کارهای لجستیک
، زنجیر تأمین چابک،  یع متمرکز اتصال به هاب لجستیک، شبکه های تأمین و توز

یع هوشمند سیستم توز
5

5کارگروه  های تخصصی رفع موانع تولید، حمایت  های اعتباری، توسعه زیرساخت  هاراه کارهای سرمایه  گذاری

شرایط مداخله گر

اقتصاد مقاومتی

6تاب آوری، تکانه  ها، شوک  هاآسیب  پذیری

8ثبات، زیرساخت  ها، درون زایی اقتصاد، دانش  بنیانی، مردمی  سازیمقاومت

تغییر در سیاست  ها و 
قیمت  گذاری دولت

5قیمت  های مصوب دولت، سیاست قیمت  گذاری دولت

6احترام به مالکیت فردی اعضاء، مشارکت و تعامالتیارانه  ها

6افزایش لجام  گسیخته قیمت  ها، تورمتورم

5جنگ اقتصادی، تحریم، محاصره اقتصادیتحریم  ها

پویایی  های رقابتی
5جایگاه رقابتی، ساختار صنعت، سهم صنعت از زنجیره ارزششدت رقابت

7مرزهای رقابت، محدودیت  های رقابت، رقبای شرکتشناسایی رقبا

شرایط زمینه ای

ساختار
9اختیارات، مرکز تصمیم  گیری، تفویض اختیارتمرکز

8بوروکراسی، تعداد کارها، تفکیک وظایف، سلسله مراتب اداریپیچیدگی

سیستم  ها
الت، فنون تولید، فناوری ساختتکنولوژی 9زیرساخت های الزم، ابزار و ماشین آ

7دستورالعمل ها، ساختار کاری، رویه  ها، روش  های انجام کاررویه  ها

ارزش  های مشترک
انسجام گروهی

اراده و اقدام جمعی، اعتماد و انگیزه اعضاء، همبستگی بین اعضاء، روحیه 
مشارکت

7

6قابل پیش  بینی، طبق قوانین، بوروکراتیک، ثبات در امورثبات

کارکنان
5مهارت فنی، تخصص کارکنانتوانمندی

8مشارکت گروهی، تعهد باال، ابتکار عمل، بهره  وری، تبادل آسان دانشانعطاف پذیری

شایستگی  های 
محوری

، تولیدات فناورانه، ترکیب متمایز دانش و مهارت کارکنانسازمانی 8هم افزایی در نیروی کار

، فرایندهای متمایزراهبردی 7برتری رقابتی، راهبردهای متمایز

مدیریت
9دیدگاه مدیران عامل و هیأت مدیره ها، ویژگی های کارآفرینی و فردی مدیرفردی

9سبک رهبری، مدل مدیریت، کارایی مدیریت، اثربخشی مدیرسازمانی
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طبقه بندی مفاهیم 
طبق مدل پارادایمی

فراوانیمفاهیممقوله   فرعیُبعد )مقوله اصلی(

پیامدها

کاهش هزینه قیمت 
تمام  شده

10کاهش قیمت، کاهش قیمت تمام  شده

، تداوم فعالیتافزایش اشتغال پایدار 8جلوگیری از توقف تولید، مقاومت در برابر نوسانات بازار

افزایش بهره  وری 
عوامل تولید

11بهره  وری کارکنان، کارایی و اثربخشی نیروی انسانی، درآمد به نسبت هر پرسنل، استفاده بهینه از منابع

افزایش توان رقابت 
پذیری داخلی

9به دست آوردن مشتری رقبا، افزایش مشتریان، بهبود میزان فروش، افزایش عایدی شرکت

12حاشیه سود، بازدهی هر سهم، نرخ بازدهی سهام، ارزش افزودهافزایش سودآوری

افزایش توان 
رقابت  پذیری 

صادرات
8افزایش توان صادرات، کسب مزیت رقابتی در صادرات، صادرات بیشتر

توسعه و گسترش 
شرکت

7تناسب نیاز بازار با ظرفیت تولید، توسعه بهینه تولید، بهینه  سازی خط تولید، فراگیر شدن آوازه شرکت

11تحویل به موقع، کیفیت محصول، کاهش شکایاتبهیود کیفیت

12دورریزها، پسماندها، اتالف سرمایه، کاهش ضایعاتکاهش ضایعات

12مصرف سوخت، مصرف انرژی، برق مصرفیکاهش مصرف انرژی


