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سيستمهای توليدی در ايران و عملکرد کسب و کار آنها
عليرضا پويا
استادیار دانشكده علوم اداري و اقتصاد ،گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکيده
مطالعات تاکسونومی در حوزه تولید نه تنها توصیف مناسبی از گروههاي غالب سازمانی را در اختیار
قرار می دهد بلكه زمینه الزم را براي مطالعات تخصصیتري چون بررسی عملكرد ،شكل مناسب
تصمیمات تولیدي در هر گروه و نظریهپردازي در آن را فراهم می آورد .تحقیقات تاکسونومیک براي
شناسایی سیستمهاي تولیدي به تعداد محدود در نقاط مختلف جهان انجام شده است .در این تحقیق،
مطالعه تاکسونومیک سیستمهاي تولید در ایران مبتنی بر  3طبقه تصمیم تولیدي انجام شده است .از تحلیل
خوشهاي  Kمیانگین براي تحلیل داده ها استفاده شده و چهار خوشه شناسائی گردید .این خوشهها تحت
عناوین سیستمهاي تولیدي نابالغ ،زیرساختارگراها ،بالغ و سبز نامگذاري شدند .همچنین عملكرد کسب
و کار این سیستمها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشاندهنده آن بود که سیستمهاي تولیدي در ایران در
چهار سطح قراردارند که تفاوت معنیداري در عملكرد کسب و کار آنها وجود ندارد؛ بجز اختالفی که
سیستم تولیدي نابالغ با بقیه دارد .داللتها براي هر خوشه و در نهایت محدودیتها و پیشنهادات آورده
شد.
واژههای کليدی :تاکسنومی ،سیستم هاي تولید ،تصمیم هاي تولیدي ،عملكرد کسب و کار ،ایران

* نویسنده مسؤول:
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-1مقدمه

هستند ،تاکسونومیاي از سیستم هاي تولیدي در

محصوالت پردازش شده به وسیله انواع مختلف

شرکتهاي تولیدي ایران ارایه شده است .در ایران تا

کارگاههاي تولیدي ممكن است در طیفی از

کنون هیچ کار مشابهی در این زمینه صورت نگرفته

محصوالت متنوع و یک عدد از هر نوع محصول تا

است .بنابر این ،این مطالعه با هدف شناسایی

محصوالت استاندارد اندک در حجم زیاد تولید شود.

گروههاي غالب در فرایندهاي تولید انجام می شود،

در حقیقت ،فهرست وسیعی از ویژگیها با

تا تولید کنندگان در انتخاب فرایند تولید خود به

خصوصیات محصول ،فرایند ،نیروي کار ،مواد،

شكل صحیح برخورد کرده ،همچنین مبانی الزم

تكنولوژي و سازمان مرتبط است ،که به این مجموعه

جهت مطالعات و بررسی هاي دقیقتر در هر گروه

سیستم تولیدي اطالق می گردد .ویل رایت (، )1399

استراتژي تولیدي فراهم آید .همچنین ،محقق به

هایز و ویل رایت( )1394و هیل( )1391پس از کار

بررسی عملكرد کسب و کار هر کدام از گروه هاي

اسكینر( )1363اهمیت حوزه تولید به عنوان منبعی از

شناسایی شده پرداخته تا سیستم هاي موفق تر

مزیت رقابتی را در شرکت تولیدي بیان کردند(تان و

شناسایی شوند.

پلتس ،)2994،اما بیشتر تحقیقات بر روي محتواي
استراتژي تولید و ارتباط بین چند متغیر در این حوزه
متمرکز شده اند و کمتر توجهی به شناسایی پیكره ها،

- 1مروری بر ادبيات تحقيق
 -1-2استراتژی و سيستمهای توليدی

نوع شناسی و تاکسونومی سیستم ها و فرایندهاي

استراتژي تولید از دیدگاه اسكینر به ویژگیهایی از

تولیدي شده است (بوزارس و مک درموت1339،؛

کارکرد تولید به عنوان سالح رقابتی اشاره میکند

فروهلیچ و دیكسن299،؛ ژائو و همكاران.)2996 ،

(اسكینر .)1363،هایز و ویل رایت ،استراتژي تولید را

تاکسونومی ها توصیفهایی را از گروههاي

به عنوان الگوي سازگار تصمیمگیري در کارکردهاي

استراتژیک که براي بحث وتحقیق مفیدند فراهم می

تولیدي که مرتبط با استراتژي تجاري است ،تعریف

آورند و ساختارهاي رقابتی را از دیدگاه عملیات

میکنند (هایز و ویل رایت .)1394،کاکس و بلک

روشن می سازند(میلر و رث.)1334،تحقیقات
تاکسونومیک براي شناسایی فرایندهاي تولیدي که
سازمان تجاري را رقابت پذیرتر می کند ،بسیار مفید
است (مارتین و دیاز .)2999،پس گروهبندي کارگاهها
و کارخانههاي تولیدي در الگوهاي غالب سیستم ها
و فرایندهاي تولیدي و بررسی عملكرد آنها از این
نظر که کدامیک رقابت پذیرتر هستند ،براي جامعه
صنعتی مفید و براي جامعه علمی مرتبط با موضوع
در ایران جدید و نو است .در این مقاله با توجه به
آنكه زیرسیستمهاي هر سیستم تولیدي متنوع و زیاد

استون استراتژي تولید را الگویی جامع از تصمیماتی
که بر روي فرموله کردن و بهکارگیري منابع تولیدي
براي داشتن بیشترین کارایی تاکید دارند و باید در
پشتیبانی از تصمیمات استراتژیک کلی شرکت عمل
کرده ،براي مزیت رقابتی آماده شوند ،تعریف می
کنند(کاکس و بلک استن .)1339،میلز و همكاران
بیان کردند که استراتژي تولید عبارتست از الگویی
از تصمیمات و اقدامات مرتبط ،هم داراي ماهیت
ساختاري و هم زیرساختاري ،که قابلیت سیستم

سیستمهاي تولیدي در ایران و عملكرد کسب و کار آنها 91/

تولیدي شرکت و این که چگونه آن براي رسیدن به

روز و با تعهد مدیریت ارشد و تیمهاي کاري در همه

مجموعهاي از اهداف تولیدي حرکت می کند را

سطوح گسترش مییابد .آنها نامحسوس هستند و طی

مشخص میکند(میلز و همكاران.)1331،

یک دوره زمانی خاص گسترش مییابند(دانگایاش و

در ادبیات ،اهداف تولیدي که شرکت به عنوان

دشموخ .)2991،نخستین کار اصلی در حوزه

ابزارهایی براي رقابت در بازار وضع میکند ،از

تصمیمات ساختاري (فرایند تولید) مربوط به هایز و

بازاري به بازار دیگر تغییر میکنند و معموال شامل

ویلرایت ( )1394در ماتریس محصول /فرایندشان

موارد کیفیت ،تحویل ،هزینه ،انعطافپذیري و

است .آنها فرایند را هم در حالت ایستا و هم پویا

نوآوري است و اخیرا موارد حفاظت از محیط زیست

بررسی کردند .در حالت ایستا ،آنها معتقد بودند که

و خدمات پس از فروش نیز به فهرست قبلی اضافه

انتخاب فرایند به محیط تولید کننده ،بهویژه حجم

شده است.

حوزه تولید وابسته است .آنها نشان دادند که چگونه

اهداف تعیین شده باید به طرح هاي عملی براي

واگذاري اشتباه میتواند به عملكرد تولید وتجاري

اجرا ترجمه شوند .این فرایند شامل شناسایی و

ضعیف منجر شود .آنها همچنین بیان کردند

ارزیابی اقدامهاي جایگزین بالقوه است که ما را به

همچنانكه بازار دستخوش تغییر و تكامل میشود،

اهدافمان نائل خواهد ساخت .اقدامهاي جایگزین

فرایندهاي مورد نیاز نیز باید تغییر کند(وس.)2991،

شامل ترکیب متجانسی از تصمیمات تولیدي

جدول 1تحلیل محتواي کاملی را از این تصمیمات

ساختاري و زیرساختاري است.

نشان می دهد.

اسكینر( )1363حوزه هاي کلیدي تصمیمگیري در

حوزههاي تصمیم و فعالیتهاي مرتبط در نظر

استراتژي تولید را کارخانه و تجهیزات ،برنامهریزي و

گرفته شده از سوي هایز و ویلرایت( )1394را

کنترل تولید ،نیروي کار و ستاد ،طراحی و مهندسی

میتوان به تفصیل به تصمیمات ساختاري ،شامل

محصول و سازمان و مدیریت عنوان کرد .هایز و

مقدار،زمان و نوع ظرفیت ،اندازه ،زمان و ویژگیهاي

ویلرایت( )1394فرایند و زیرساختها را نیز به

زیرساختها ،تجهیزات سطح اتوماسیون و ارتباطات

فهرست قبلی اضافه کرد .هیل( )1399تصمیمات

تكنولوژي فرایند ،سطح و نوع یكپارچگی (عمودي،

ساختاري و زیرساختاري را به عنوان دو ستون

افقی ،روبه جلو ،روبه عقب ،وسعت و تعادل) و

استراتژي تولید پیشنهاد کرد .مجموعه تصمیمات

زیرساختاري

(مهارتها،

ساختاري شامل فرایند و تكنولوژي براي عملیات

سیاستهاي دستمزد)  ،اقدامهاي کیفیت(سیستمها و

است و زیرساختاري شامل سیاستهاي منابع انسانی،

کنترلها)

برنامهریزي

سیستمهاي کیفیت ،فرهنگ سازمانی و تكنولوژي

تولید(قوانین تصمیم ،تكنولوژيهاي غیر مستقیم

اطالعات است.

فرایند ،تمرکزگرایی) و ویژگیهاي عمومی سازمان

مباحث زیرساختاري ،تصمیمات ساختاري را
پشتیبانی میکند و از طریق پافشاري بر استفاده روزبه

،

شامل

منابع

رویههاي

انسانی

کنترل

و

طبقهبندي کرد (ساختارها ،نقشها ،میانجیگرها و
اتصالگرها)(آدامیداس و پونومیس.)2999،
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جدول 1زيرسيستمهای ساختاری و زيرساختاری در فرايند توليد

طبقه تصميم

زير سيستم

نويسنده

ساختاري

ظرفیت

ویل رایت( ،)1399هایز و ویل رایت( ،)1394فاین و
هاکس( ،)1394هالگرن و الهاگر( ،)2996دیاز و همكاران(،)2999
میلتنبرگ( ،)1331سامسون()1339

زیرساخت ها

اسكینر ( ،)1363هایز و ویل رایت ( ،)1394فاین و هاکس
( ،)1394هالگرن و الهاگر ( ،)2996دیاز و همكاران (،)2999
میلتنبرگ ( ،)1331سامسون ()1339

تكنولوژي

ویل رایت ( ،)1399هایز و ویل رایت ( ،)1394هیل (،)1391
هالگرن و الهاگ ر( ،)2996دیاز و همكاران ( ،)2999میلتنبرگ
( ،)1331سامسون ( ،)1339جوزف( )1333

چیدمان کارگاه

میلتنبرگ ( ،)1331سامسون ()1339

ادغام عمودي و منابع

ویل رایت ( ،)1399هایز و ویل رایت ( ،)1394فاین و هاکس
( ،)1394هالگرن و الهاگر ( ،)2996دیاز و همكاران (،)2999
میلتنبرگ ( ،)1331سامسون ( ،)1339جوزف ()1333

کنترل و برنامه ریزي تولید

اسكینر ( ،)1363ویل رایت ( ،)1399هایز و ویل رایت (،)1394
هیل ( ،)1391هالگرن و الهاگر ( ،)2996دیاز و همكاران (،)2999
میلتنبرگ( ،)1331سامسون ()1339

مهندسی و طراحی محصول

اسكینر ( ،)1363هالگرن و الهاگر ( ،)2996سامسون ()1339

برنامه هاي حفاظت از محیط
زیست

مارتین و دیاز ()2999

نیروي کار

اسكینر ( ،)1363ویل رایت ( ،)1399هایز و ویل رایت (،)1394
فاین و هاکس ( ،)1394هالگرن و الهاگر( ،)2996دیاز و
همكاران( ،)2999میلتنبرگ( ،)1331سامسون ( ،)1339جوزف
()1333

برنامه هاي کیفیت

ویل رایت ( ،)1399هایز و ویل رایت ( ،)1394فاین و هاکس
( ،)1394هالگرن و الهاگر ( ،)2996دیاز و همكاران ()2999

مدیریت و سازمان

اسكینر ( ،)1363هیل ( ،)1391هاز ( ،)1399هالگرن و الهاگر
( ،)2996دیاز و همكاران ( ،)2999میلتنبرگ ( ،)1331جوزف
()1333

زیرساختاري

سیستمهاي تولیدي در ایران و عملكرد کسب و کار آنها 99/

هیل ( )1339بیان میکند که همه انتخابهاي
دیگر(زیرساختاري) به انتخاب فرایند تولید وابسته

خیلی پیچیده با استفاده از رویكردهاي سنتی مدله
می شود (ژائو و همكاران.)2996،

است .بري و هیل ( )1332حوزه تصمیمات

میر و همكاران ( )1339مدلهاي پیكرهبندي را

سیستمهاي کنترل و برنامهریزي تولید را به تصویر

به عنوان مجموعه چند بعدي از خصوصیات مجزا که

کشیده اند .اسكینر ( )1332اهمیت مدیرت میانی و

به طور مفهومی عموماً با یكدیگر اتفاق می افتند،

میسترک و همكاران ( )1332ارتباط بین فرهنگ

تعریف می کنند .خصوصیات متمایز مدلهاي

نشان

پیكرهبندي نمایههاي چند بعدي استفاده شده براي

سازمانی

و

استراتژي

تولید

را

توصیف انواع فرایند یا استراتژي سازمانی است

دادهاند(وس.)2991،
البته ،این اقدامها در سیستمهاي خدماتی،
سیستمهاي عملیاتی متفاوت است .آراندا (3 )2992
تصمیم ساختاري و زیرساختاري را که به تعیین
استراتژي عملیاتی خدماتی منجر میشد ،شناسایی
کرد که عبارت بودند از :چیدمان ،فرایند تحویل
خدمات کششی /فشاري ،درجه استانداردسازي
فرایند ،تعدادخدمات مختلف ارائه شده ،استفاده از
( ITکاهش هزینه در مقابل بهبود خدمات)،
فعالیتهاي اداري روبه جلو/عقب ،تخصص نیروي
انسانی ،درجه مشارکت مشتري و طراحی و توسعه
خدمات نوین.

(بوزارس و مک درموت.)1339،
مدلهاي معمول به علت تعداد محدود متغیرهایی
که می تواند در یک زمان واحد تحلیل شود و
مفروضات خطی بودن که در نتیجه استفاده از فنون
آماري حاصل می شود ،از دید تئوري مورد انتقاد
است .مدلهاي پیكرهبندي در پاسخ به این
محدودیت ها توسعه یافته اند .ابتدا اینكه دیدگاه
پیكره بندي از این موضوع که سازمانها به عنوان یک
همافزاي کامل از خصوصیات چندگانه و بههم وابسته
بهتر دیده می شوند ،حمایت میکنند .میلر بیان می
کند که پیكرهبندي ،به ویژه هنگامی استفاده می شود
که هدف تحقیق تعیین الگوي غالب در سازمانهاست

 -2-2پيکرهبندی سيستمهای توليدی

یا وقتی که ارتباط بین متغیرهاي انفرادي خوب درک

مدلهاي پیكرهبندي 1چارچوبی را براي توصیف

نشده یا خیلی براي مدله کردن به شیوه هاي سنتی

اشكال سازمانی پیچیده که داراي نمایهاي چند بعدي

پیچیده است (میلر.)1336،

هستند ارائه می دهند و آن را بهعنوان خوشههایی

دوم ،دیدگاه پیكره بندي عموماً بیان می کند که

عموماً اتفاق افتاده از شاخصها و ارتباطاتشان که

تعداد محدودي استراتژي ،نوع سازمانی ،وظایف

بهطور داخلی بههم چسبیدهاند ،تعریف می کنند (الترا

تولیدي و غیره در یک موقعیت خاص ماندنی است.

و همكاران.)2991،
2

توسعه و بهبود شكل دهی ،نوع شناسی و

اینگونه ویژگیهاي مدلهاي پیكرهبندي ،آنها را در
تحقیقات رایج کرده است .مدلهاي پیكرهبندي

تاکسونومی 9مبنایی براي تحقیق استراتژي است

عموماً به دو گروه نوع شناسی و تاکسونومی تقسیم

وبهویژه هنگامی مفید است که هدف تحقیق ،تعیین

می شوند .گرچه هر دو مورد دیدگاهی چند بعدي از

الگوهاي مسلط در سازمان است یا هنگامیکه ارتباط

سازمان را ارائه می دهند ،اما آنها در مورد هدف

بین متغیرهاي انفرادي بهطور ضعیف درک شده یا

درنظر گرفته شدهشان ،خصوصیات کلیدي و بیانیه
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هاي نظري مجسم شده درون آنها متفاوت هستند

مغزي و فن گروه اسمی شناسایی کردند .فرایندهاي

(بوزارس و مک درموت .)1339،پیكرهبندي

جایگزین با استفاده از نظر  29نفر خبره تهیه شدهاند

تصمیمات تولیدي بیشتر؛ عنوان سیستمها و یا
فرایندهاي تولیدي دیده می شود .تحقیق هاي
مختلف در این زمینه انجام شده است و به ایجاد

6

که عبارتند از :سیستم تولید حمل کنندگی  ،خط
9

جلو رونده قدرتمند و سیستم با چینش تصادفی و
واقع شده به وسیله ربات  .در  ،CNVRتجهیزات
9

انواع سیستمهاي تولیدي منجر گردیده است که تا

می توانند روي یک خط قرار گیرند و حمل کننده

حد ممكن در ذیل به آنها پرداخته می شود.

هاي موتوري می توانند براي حمل کاالهاي در

هایز و ویل رایت (1393و )1394از یک ماتریس

جریان ساخت از یک ایستگاه به دیگري نصب شوند.

براي نشان دادن انواع سیستم هاي تولیدي استفاده

خط مونتاژ  POWRشامل انواع تجهیزات خودکار

کردند .آنها در ماتریسشان از دو بعد استفاده کردند:

است .انعطاف پذیري تكراري امكان پذیر است .هر

ساختار محصول که به مراحل چرخه حیات محصول

ایستگاه کاري داراي یک ریز پردازنده مبتنی بر کنترلر

اشاره دارد و ساختار فرایند که مراحل چرخه حیات

قابل برنامه ریزي است که می تواند در پایان با رایانه

فرایند را از فرایند کارگاهی تا جریان مستمر نشان می

مرکزي تحت شبكه شود .تجهیزات مورد استفاده در

دهد .آنها چهار نوع فرایند را شناسایی کردند ،شامل

 ROBTمشابه  POWRاست .ربات ها باید

فرایند کارگاهی ،جریان خطی غیرپیوسته (دسته اي)،

محصوالت در جریان ساخت را تشخیص داده،

جریان خطی غیر پیوسته (خط مونتاژ) و جریان

انتخاب کنند و در ایستگاههاي کاري قرار دهند .هر

مستمر .شرکتها می توانند قابلیت تولیدي خود را

ربات قابل برنامه ریزي است .انعطاف پذیري تكراري

در حرکت از محصوالت سفارشی و کارگاهها 4به

و پردازش می تواند از طریق کنترل رایانهاي بهدست

پایین تا محصوالت استاندارد و خطوط تولید

آید.

خودکار 1تغییر دهند.

کوتا و اورن ( ،)1393استراتژيهاي تولید

هیل ( )1334مبتنی بر  21بعد از جنبههایی از

کنندگان را با توجه به ساختار تولیدي آنها شناسایی

محصول و بازار ،خصوصیات تولید ،مباحث هزینه و

کردند .آنها ساختار تولید را مطابق سه بعد تعریف

سرمایه گذاري و انتخابهاي زیرساختاري پنج نوع

کردند :پیچیدگی ساختار فرایند ،پیچیدگی خط تولید

فرایند عمومی را شناسایی کردند .آنها شامل

و قلمرو سازمانی .پیچیدگی ساختار فرایند با عنوان

فرایندهاي پروژه اي ،کارگاهی ،دسته اي ،خطی و

مفهوم قدیمی بلوغ فرایند تعریف می شود .یک

مستمر بودند .کیم و ولی ( )1339تاکسونومی از

فرایند نابالغ نمایشی از بسیاري عدم استمرارها بین

فرایندها مبتنی بر انعطاف پذیري فنی و پیچیدگی فنی

مراحل پردازش است .دومین بعد ،پیچیدگی خط

را ارایه کردند و فناوريهاي تولیدي جدیدتر مثل

تولید است که به عنوان معیاري براي تنوع

 FMC , FMSرا با فرایندهاي سنتی استفاده شده به

محصوالت در خطهاي تولید تعریف می شود؛ از

وسیله هایز و ویل رایت مرتبط کردند.

محصول سفارشی تا محصوالت انفرادي ،و سومین

موهانتی و دشموخ ( )1333در مطالعه خود
سیستمهاي تولیدي جایگزین را با استفاده از طوفان

بعد ،قلمرو سازمانی است .متغیرهاي مورد تاکید آنها
براي این بعد شامل قلمرو جغرافیایی تولید ،تمرکز
جغرافیایی بازار ،ادغام عمودي و قلمرو بازار-

سیستمهاي تولیدي در ایران و عملكرد کسب و کار آنها 91/

مشتري است .آنها در یک فضاي سه بعدي هشت

تجهیزات و جریان مواد طی آنها است که از چیدمان

استراتژي (سیستم) عمومی را شناسایی کردند که بیان

وظیفه اي با جریان مواد به شدت متغیر شروع شده و

کردند دو استراتژي به علت اینکه تناسب ممكنی را

تا چیدمان خطی با جریان سخت و خشک مواد و

بین سه بعد برقرار نمی کنند ،شدنی نیستند.

محصوالت در جریان ساخت ادامه دارد .بنابر حاالت

میلتنبرگ ( )1331بر اساس ماتریس محصول/
فرایند هایز و ویل رایت ( )1393ماتریسی دو بعدي
بر اساس چهار شاخص را به نام ماتریس PV-LF

ارایه کرد .این چهار شاخص تنوع -حجم و چیدمان-
جریان مواد بودند .یک بعد ماتریس نشان دهنده تنوع
و حجم محصوالت تولیدي است که از محصوالت
خیلی زیاد در حجم یكی ،تا یک محصول در حجم
بسیار باالست و بعد دیگر ماتریس شامل چیدمان

مختلف این دو بعد ،هفت سیستم تولیدي با عناوین
کارگاهی ،دسته اي ،خطی با سرعت متاثر از
اپراتورها ،خطی با سرعت متاثر از تجهیزات ،مستمر،
درست به موقع و تولید منعطف تعریف شدند.
خصوصیات این سیستم ها و نحوه ارائه اهداف
تولیدي به وسیله آنها توسط میلتنبرگ شرح داده شد
(محقر و همكاران .)1994 ،جدول 2خالصه مطالعات
فوق را نشان می دهد.

جدول  2پيشينه مطالعاتي پيکرهبندی تصميمات توليدی
نويسنده

سال

تصميمات توليدی در تحقيق

سيستمهای توليدی پيشنهادی

هایز و ویل
رایت

1394

جریان فرایند ،حجم تولید ،درجه
استانداردسازي

4چهارنوع فرایند:کارگاهی ،خط
مونتاژ دسته اي و جریان مستمر

کوتا و اورن

1396

پیچیدگی ساختار فرایند ،پیچیدگی
خط تولید ،قلمرو سازمانی

 29نوع فرایند مبتنی برسه متغیر

هیل

1993

جنبه هاي پوشش محصول و بازار،
تولید ،سرمایه گذاري و هزینه و
زیرساختارها

1نوع فرایند:پروژه اي ،کارگاهی،
دسته اي ،خطی و مستمر

کیم و لی

1339

انعطاف پذیري فنی و پیچیدگی فنی

6نوع فرایند:کارگاهی ،خط مونتاژ
دسته اي  ،جریان مستمر،
FMS،FMC

پین و همكاران

1339

جریان فرایند ،حجم تولید ،درجه
استانداردسازي ،مسیر بهینه حرکت
از یک فرایند به دیگري

1نوع فرایند:کارگاهی ،خط مونتاژ
دسته اي  ،جریان مستمر و سفارشی
سازي انبوه

میلتنبرگ

1331

حجم تولید ،تنوع تولید ،چیدمان
تجهیزات ،جریان مواد

6نوع سیستم:کارگاهی ،جریان دسته
اي ،خطی با سرعت اپراتور ،خطی با
سرعت تجهیزات ،جریان مستمر،
 FMSو JIT

موهانتی و
دشموخ

1333

سیستم اداره مواد ،ظرفیت تولیدي

9نوع فرایند :پردازش دستی ،چند
ایستگاه با کنترل رایانه اي ،پردازش
در ایستگاه به کمک رایانه
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 -3-2توليد و عملکرد کسب و کار

آنها تاثیرگذار است .سونی و کودالی ( )2911نشان

ریچاردسن و همكاران ( )1391بیان کردند که

دادند که استراتژي رقابتی شرکتهاي تولیدي روي

عملكرد باید در نتیجه اولویتهاي رقابتی ناشی از

استراتژي زنجیره تامین آنها تاثیرگذار است و

تصمیمات تولیدي ایجاد گردد .رث( )1393همچنین

همچنین ،آنها بیان کردند که تناسب بین این دو باعث

بیان کرد که استراتژي تولید با معیارهاي عملكردي

عملكرد باالتر شرکت خواهد گردید.

تولید که روي واحد کسب و کار تاثیر دارد ،مرتبط
است .ژائو و همكاران( )2996نیز نشان دادند که
خوشه هاي استراتژیک آنها در هفت معیار عملكرد
مالی در نظر گرفته شده بر مبناي اظهار نظر پاسخ
دهندگان براي اشكال ایده آل گروهها و نه واقعیت
آنها ،در تحقیقشان داراي تفاوت معنی داري هستند.
مارتین ودیاز ( )2999در تحقیقشان که به استخراج
دو نوع استراتژي تولید متفاوت منتج شد ،ضمن نشان
دادن شكل تصمیمات تولیدي در استراتژيهاي
مستخرجشان نشان دادند که بین این دو گروه در
برخی معیارهاي عملكرد کسب و کار تفاوت معنی
داري وجود دارد؛ هر چند که در معیار کلی
درنظرگرفته شده توسط آنها تفاوت معنی داري
مشاهده نشد .آنها از معیارهاي رشد فروش ،رشد
سود و  ROAبراي سنجش عملكرد کسب و کار
شرکتها استفاده کردند .ماثور و همكارن()2911
نحوه ارزیابی عملكرد را در تولید کنندگان خودکار

-3روش شناسي تحقيق
 -1-3جامعه و نمونه آماری و جمعآوری دادهها
سیستم تولیدي را به عنوان مجموعهاي از
زیرسیستمهاي

تولیدي،

شامل

زیرسیستمهاي

ساختاري و زیرساختاري تعریف مینماییم .از آنجایی
که شرکتهاي تولیدي ممكن است داراي چندین
کارخانه باشند ،بنابر این واحد تحلیل ما عبارت است
از :هر کارگاه یا کارخانه تولیدي زیرمجموعه یک
شرکت تولیدي که داراي مدیر تولید یا مدیر برنامه
ریزي تولید مجزا باشد ،که به کمک نرم
افزار WIMSF330ورژن 99وزارت صنایع سابق
معین شدهاند.
بنابراین جامعه آماري عبارتست از :کلیه کارخانه
هاي تولیدي زیر مجموعه شرکتهاي تولیدي داراي
پروانه بهرهبرداري از وزارت صنایع جمهوري اسالمی
ایران در مشهد .دالیل انتخاب این شهر را می توان به
صورت ذیل نوشت :این شهر با داشتن بیش از 19

بررسی کرده نشان دادند که اثربخشی کلی تجهیزات

شهرک صنعتی و منطقه مجاز صنعتی و تعداد 1239

می تواند به عنوان ابزار مناسبی براي اندازهگیري

واحد(تحلیل) فعال از  1949واحد استان 94درصد و

استفاده شود.

از 16641واحد کشور تقریبا  9درصد جامعه آماري

کیووي و همكاران ( )2993نشان دادند که درگیري

را تحت پوشش قرار می دهد ،که پس از استان

حوزه هاي مختلف وظیفه اي در تدوین تصمیمات

اصفهان و تهران در رتبه سوم قرار دارد .از نظر

استراتژیک تولیدي بر ارائه عملكرد مناسبتر تولیدي

شباهت تنوع شرکتها از حیث تعداد آنها در هر

عملكرد در اینگونه تولیدکنندگان

سیستمهاي تولیدي در ایران و عملكرد کسب و کار آنها 99/

صنعت ،سطح دارایی ثابت و تعداد اشتغال بین این

توزیع و جمعآوري شد که نرخ پاسخگویی 41

شهرستان با شهرستانها بیانگر شباهت آنها و روایی

درصد بود.

انتخاب

این

قلمرو

براي

تحقیق

است

(نرمافزار WIMSF330ورژن 99وزارت صنایع) .با

 -2-3طراحي پرسشنامه

توجه به حجم جامعه زیاد و وجود مقیاس ترتیبی و

سنجههاي (تاکسونهاي) مورد نیاز براي

با درنظر گرفتن درصد اطمینان  31درصدي و دقت

اندازهگیري سازههاي مورد بررسی ،تصمیمات

9.1و انحراف معیار تقریبی  9.669براي طیف 9

تولیدي ،پس از بررسی پیشینه تحقیق منطبق بر

گزینه اي پاسخگویی ،حجم نمونه  191براي جامعه

جدول  9است .از طیف  9تایی لیكرت براي

1239تایی مناسب است .بنابراین ،پرسشنامه طراحی

پاسخگویی استفاده شد که نمره  1نشان دهنده مقدار

شده بین  469شرکت تولیدي توزیع شد که از این

"بسیارکم" تا نمره  9که نشان دهنده مقدار"بسیار

میان  199پرسشنامه تكمیل و بازگردانده شد.

زیاد" بود .البته ،براي برخی سنجهها به طور متناسب

دادهها باید براي سازههاي تصمیمات تولیدي و

از واژگان مربوطه استفاده گردید.

عملكرد کسب و کار جمع آوري میشد .ذکر این

براي بررسی روایی پرسشنامه اقدامات ذیل

نكته نیز حایز اهمیت است که تعداد محدودي از

صورت گرفت .ترجمه سنجه هاي شناسایی شده در

شرکتهاي تولیدي داراي بیش از یک کارگاه یا

ادبیات و رفع ابهامات موجود در آنها با مشارکت

کارخانه بوده که از آنها به تعداد کارگاهها پرسشنامه

اساتید دانشگاهی و متخصصان تولیدي ،شش مورد از

جمع آوري گردیده است و یكی از مالکهاي وجود

پرسشنامه ابتدایی ،به طریق رو در رو از صنایع

کارگاههاي بیش از یک در یک شرکت ثبت و ضبط

مختلف با مشارکت محقق بررسی و یا تكمیل شد.

عملكرد کسب و کار مستقل براي واحد مربوطه در

از تكمیل کنندگان خواسته شد تا برداشت خود را

آن شرکت بوده است که این مشكل عملكردهاي

براي محقق بیان دارند تا در مورد یكسان بودن با

مالی مستقل و متفاوت از یكدیگر آنها را برطرف می

آنچه مدنظر محقق بود تصمیم گیري شود .سعی شد

نماید .بسیاري از متغیرهاي مورد بررسی در سازهها

حاالت مختلف بیان شده در هر شرکت و بیان هاي

قابل مشاهده نیستند و شرکتها اجازه بررسی اسناد

دیگر در شرکت هاي بعدي به بحث گذاشته شود که

و مدارک مرتبط و همچنین ،بررسی موردي را

به چندین مورد اصالح در پرسشنامه ها منجر گردید.

نمیدهند .بنابر این ،تصمیم بر انتخاب شیوه کمی

نتایج تكمیلی پرسشنامه هاي مرحله قبل نشان دهنده

پیمایش شد؛ بدین صورت که پرسشنامه اي براي

آن بود که بین موردهاي مطالعه مختلف تمایز قابل

تكمیل توسط آنها بنابر خوداظهاري طراحی گردد.

قبولی ایجاد شده است .نتایج به دست آمده از

پرسشنامهها طی یک دوره سه ماهه بین نمونه تحقیق

شرکتها با آنچه در ادبیات در زمینه سیستمهاي
تولیدي وجود دارد ،همخوانی الزم را داشت.

 /99مدیریت تولید و عملیات ،دوره سوم ،پیاپی( ، )4شماره ( ،)1بهار و تابستان 1931

جدول 3سنجههای مورد اندازهگيری سازههای تحقيق :تصميمات توليدی و عملکرد
طبقه سازه

تصمیمات
تولیدي

عملكرد
کسب و
کار

سازه مورد بررسي

عالمت
اختصاری

سنجه های مورد اندازه گيری

مدیریت منابع
انسانی

L

سطح مهارت (میلتنبرگ ،)1331،آموزش ،وسعت طیف وظایف و مسؤلیت
محوله ،کار تیمی(دیاز و همكاران)2999،

سیستم هاي کنترل
و برنامه ریزي
تولید

PL

نوع سیستم کنترلی(کششی ،فشاري) ،سطح تمرکز در برنامه ریزي ،نوع
موجودي (میلتنبرگ ،)1331،کاهش زمان پیشبرد تولید و راه اندازي ها،
مدیریت خرید درست  ،بموقع (دیاز و همكاران)2999،

ساختار سازمانی
تولید

O

ارتفاع ساختار سازمانی (میلتنبرگ ،)1331،نحوه تصمیم گیري ،ارتباط بین
مدیریت و کارگران ،تیم هاي پروژه اي چند وظیفه اي (دیاز و
همكاران)2999،

مدیریت و کنترل
کیفیت

Q

مدیریت کیفیت جامع ،حلقه هاي کیفیت ،برنامه هاي نقص صفر ،کنترل
کیفیت آماري ،نگهداري پیشگیرانه ،بهبود کیفیت مستمر( ISO9000 ،دیاز و
همكاران)2999،

برنامه هاي حفاظت
محیط زیست

PR

سیستم هاي مدیریت محیط( ، ISO14001 ،دیاز و همكاران)2999،

منابع(ادغام
عمودي)

S

میزان ادغام عمودي ،تعداد تامین کنندگان ،نوع رابطه (میلتنبرگ)1331،
هماهنگی با تامین کنندگان ،یكپارچگی سیستم هاي اطالعاتی با تامین
کنندگان (دیاز و همكاران)2999،

تكنولوژي فرایند

T

مقدار اتوماسیون (روبات ،)AGV ،CAM،CAD،نوع چیدمان تجهیزات،
میزان تخصصی یا چند منظوره بودن تجهیزات ،حجم کار با تجهیزات
(میلتنبرگ)1331،

زیرساختها

F

مكان ،اندازه ،تمرکز کارگاهها ،میزان تخصصی بودن کارگاهها
(میلتنبرگ)1331،

ظرفیت

C

ظرفیت گسترش ،سرمایه گذاري در کارگاه ،تجهیزات و  ،R&Dشكل دهی
مجدد فیزیكی کارگاه ،شكل دهی مجدد به چیدمان کارگاه(دیاز و
همكاران)2999،

عملكرد کسب و
کار

PE

رشد فروش ،رشد سود( ROA ،مارتین و دیاز)2999،
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براي بررسی پایایی ابزار تحقیق از روشهاي پایایی

نتایج براي دادههاي ترتیبی  9گزینهاي به صورت

آزمون مجدد و پایایی بین ارزیاب ها در نمونه

جدول ذیل بود که در سؤالهایی با اختالف  9از 9

مقدماتی استفاده گردید .در دو شرکت آزمون مجدد

نمره سعی شد در جملهبندي و اصالح آنها تجدید

پرسشنامهها در فاصلهاي تقریبا سه هفتهاي اجرا شد.

نظر شود.

جدول  4خالصه نتايج بررسي پايايي -اختالف بين آزمونها

شرکت

اختالف دو آزمون

حداکثراختالف محتمل درصد اختالف

شرکت1

26

224

%12

شرکت2

91

224

%16

میانگین

99.1

224

%14

در شرکت دیگر از پایایی نتایج بین ارزیابها

نیز براي اطمینان بیشتر صورت گرفت .براي بررسی

استفاده شد؛ بدین شكل که دو پرسشنامه توسط مدیر

روایی سازه از روایی همگرایی استفاده شد .روایی

تولید و مدیر کنترل کیفیت تكمیل گردید .نتایج به

همگرایی بیان می کند که بین نتایج بهدست آمده و

گونهاي بود که اختالف باالتر از  9مشاهده نشد و

سازه نظري توافق وجود داشته باشد .براي این منظور

اختالف بین دو ارزیاب  12درصد بود .براي بررسی

از تحلیل عاملی تاییدي با چرخش متعامد واریماکس

پایایی درونی سنجه ها از ضریب آلفاي کرونباخ

استفاده گردید .نتایج در جدول  1آورده شده است.

استفاده شد .براي اجراي اینکار از نمونه مقدماتی 11

مالک ،بار عاملی باالتر از  9.1بود .شاخص KMO

تایی از کارگاههاي تولیدي استفاده شد .از آنجاییکه

براي هر سازه نشاندهنده کفایت نمونه براي اجراي

آزمون فوق در این مرحله داراي نتایج مناسبی بود و

تحلیل عاملی است.

همچنین ،این آزمون مجدد روي نمونه اصلی تحقیق

سطح معنی داري آزمون بارتلت نیز نشاندهنده

اجرا شد و نتایج قابل اتكا بود ،از آوردن نتایج

آن است که از تحلیل عاملی می توان براي شناسایی

خودداري گردید .نتایج این آزمون براي نمونه اصلی

سازه استفاده نمود .حداقل مقدار شاخص KMO

تحقیق در جدول  1آورده شده است.

برابر  9.1و حداکثر سطح بارتلت  9.91است .تعداد

- 2تحليل دادهها
 -1-4روايي و پايايي ابزار تحقيق
عالوه بر بررسی روایی و پایایی روي نمونه مقدماتی،
آزمونهاي مناسب براي این منظور روي نمونه تحقیق

تكرار نیز نشاندهنده آن است که پس از چند تكرار
تحلیل عاملی نتایج فوق حاصل شده است .فقط در
مورد سازه تامین کنندگان با توجه به آنكه در تكرار
اول آماره هاي قابل قبول حاصل نشد ،با حذف یک
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جدول 5نتايج بررسي روايي و پايايي روی نمونه تحقيق
سنجه

سازه

L

PL

O

Q

PR

S

T

F

C

PE

بار عاملی

L1

9.94

L2

9.94

L3

9.99

L4

9.99

PL1

9.99

PL2

9.99

PL3

9.93

O1

9.99

O2

9.69

O3

9.99

Q1

9.94

Q2

9.91

Q3

9.92

Q4

9.62

PR1

9.99

PR2

9.99

S1

9.99

S2

9.69

S3

9.99

S4

9.99

T1

9.99

T2

9.99

T3

9.13

T4

9.69

F1

9.69

F2

9.92

F3

9.92

C1

9.91

C2

9.61

C3

9.92

C4

9.92

PE1

9.32

PE2

9.39

PE3

9.92

KMO

9.99

9.69

9.19

9.96

9.19

9.66

9.69

9.61

9.61

9.69

تعداد تكرار

بارتلت

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

واریانس تبیین شده

9.64

9.69

9.19

9.62

9.91

9.19

9.49

9.19

9.49

9.92

 αکرونباخ

9.92

9.99

9.63

9.96

9.66

9.69

9.69

9.99

9.61

9.99
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سنجه با بارعاملی پایین و تكرار تحلیل ،نتایج
قابل قبول حاصل شد(تان)2999،

جدول ،همچنین حاوي میانگین تاکسونها در هر
خوشه و حجم واحدهاي قرارگرفته در آن است.

.براي بررسی پایایی پرسشنامه از معیار α

تحلیل واریانس براي نشان دادن اختالف بین

کرونباخ استفاده شد .طبق نظر نونالی( )1399سازه

خوشهها در هر طبقه تصمیم تولیدي انجام شد .نتیجه

داراي پایایی خواهد بود ،در صورتیکه مقدار این

نشاندهنده وجود اختالف بین تمامی خوشهها در

معیار باالتر از  9.9باشد ،و حتی مطابق نظر ساکاکیبارا

همه تاکسونها بود .نتیجه این تحلیل در جدول 9

و همكاران( )1339اگر معیار جدید باشد ،مقدار 9.6

وجود دارد.

نیز قابل قبول است(گروبلر و گروبنر .)2996،براي
تمامی سازه هاي مورد سنجش در این تحقیق مقدار
این معیار  ،حداقل 9.9را دارا بود .نتایج این تحلیل

 -3-4نامگذاری خوشه ها
فرایند تحلیل خوشهاي شامل تحلیل دادهها و
سپس نامگذاري 11مناسب آنهاست .براي نامگذاري

نیز در جدول 1آورده شده است.

خوشههاي استراتژي تولید از نمرههاي طبقههاي
تصمیم تولیدي ،رتبه هر طبقه تصمیم تولیدي بین

 -2-4تحليل خوشهای
تحلیل خوشهاي 3در جهت پیكرهبندي تصمیمات
تولیدي و ایجاد تاکسونومی مبتنی بر نمرههاي حاصل

تمامی طبقات در همان خوشه و رتبه آن بین تمامی
خوشهها مطابق جدول  9استفاده شد.

از آنها استفاده گردید .لمان پیشنهاد می کند که تعداد
خوشهها باید بین

باشد که  nدر

تا

 -1-3-4خوشه  :1سيستم توليدی

آن حجم نمونه تحقیق است (لمان .)1393،با این

"زيرساختارگراها"

احتساب ،در این تحقیق با توجه به حجم نمونه 199

نخستین گروه تولیدکنندگان بدین دلیل تولیدکنندگان

تائی ،تعداد خوشه ها می تواند بین  9تا  1باشد .از

زیرساختارگرا نامگذاري شدندکه تصمیمات تولیدي

تحلیل خوشه اي سلسله مراتبی  kمیانگین براي

زیرساختاري در آنها مانند برنامهریزي تولید ،ساختار

گروهبندي نمونه استفاده شد .این تكنیک براي سه،

سازمان تولید و برنامههاي کیفیت در ردههاي باالتري

چهار و پنج خوشه اجرا گردید و از آنجاییکه سه

نسبت به تصمیمات تولیدي ساختاري مانند

در

تامینکنندگان ،زیرساختهاي فیزیكی و تكنولوژي

خوشه

تمایز

مناسبی

را

بین

گروهها

19

قرار داشتند .آنها همچنین ،بین کلیه

تاکسونها ایجاد نمیکرد ،و در پنج خوشه حجم

فرایند

موارد در دو خوشه استخراج شده بسیار ناچیز

سیستمهاي تولیدي مستخرج در تمامی تصمیمات

می شد ،بنابراین ،چهار خوشه براي تحلیل مناسب

تولیدي در رتبه سوم قرار داشتند؛ بجز در تصمیم

درنظرگرفته شد .نتایج حاصل از این تحلیل براي

برنامههاي حفاظت از محیط که در رتبه دوم قرار

میانگین هر تاکسون و رتبه هر تاکسون (طبقه تصمیم

داشت .در این سیستمتولیدي اولویت تاکید بر

تولیدي) در هر خوشه (سیستم تولیدي) و بین سایر

برنامهریزي تولید و کمترین تاکید بر برنامههاي

خوشه ها در جدول  6قابل مشاهده است .این

ظرفیت است.
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جدول  6سيستمهای توليدی منتج از تحليل خوشهای تصميمات توليدی
L

خوشه شاخص

PL

C

F

O

Q

PR

S

T

13.4

4.49

9.39

9.9

4.93 4.94

میانگین تعداد
موردها

میانگین
1

4.33 4.96

رتبه در خوشه

4

1

2

9

9

9

6

1

3

رتبهبین خوشهها 9

9

9

9

2

9

9

9

9

1.29

1.99

1.69

4.9

4.61 4.39

میانگین
2

1.99 1.44

رتبه در خوشه

4

1

1

2

9

9

9

3

رتبهبین خوشهها 1

1

1

1

1

1

1

2

1

9.69

9.19

2.41

2.93

9.6 9.12

9.91 9.12

رتبه در خوشه

1

1

2

6

9

9

1

4

رتبهبین خوشهها 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.33

1.93

9.66

4.16

4.99 4.96

میانگین
4

رتبه در خوشه

1.9

9.96

2

1

4

9

3

9

6

9

رتبهبین خوشهها 2

2

2

2

9

2

2

1

2

4.91

جدول  7تحليل واريانس برای بررسي اختالف بين خوشهها

زیرسیستم

خوشه

F

تولیدي

مجذور میانگین

df

مجذور میانگین

df

Sig.

L

23.39

9

9.61

191

46.69

9

PL

23.13

9

9.99

191

99.11

9

O

19.31

9

9.6

191

23.92

9

Q

49.11

9

9.6

191

99

9

PR

69.96

9

9.66

191

194.29

9

S

26.99

9

9.93

191

99.29

9

T

19.19

9

9.36

191

13.4

9

F

11.26

9.31

191

12.41

9

C

24.9

9.69

191

99.29

9

3

99

4.39
1

خطا

44

9.66
9

1.19 1.26

4.22

14

1.99
6

میانگین
9

9.91

11
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 -2-3-4خوشه :2سيستم توليدی"سبز"

آخرین سیستم تولید مستخرج ،تولیدکنندگان بالغ

دومین سیستم تولیدي استخراج شده در صنایع ایران،

هستند .در این سیستم ،طبقه تصمیم زیرساختها در

تولیدکنندگانی در کالس تولیدي باال و نوین

رتبه اول بین کلیه سیستمهاست ،برنامه هاي حفاظت

میباشند .در این سیستمتولیدي ،تولیدکنندگان درکلیه

از محیط زیست در رتبه سوم قرار دارد و بقیه

تصمیمات تولیدي بجز یک مورد در رتبه نخست بین

تصمیمات تولیدي پس از تولید کنندگان در کالس

کلیه سیستمهايتولیدي مستخرج قرارگرفتهاند .آنها

جهانی در رتبه دوم قرار گرفته اند .بنا به همین دلیل،

تنها در تصمیمتولیدي زیرساختها در رتبه دوم قرار

این تولیدکنندگان با عنوان تولیدکنندگان بالغ

گرفتهاند .در خود سیستمتولیدي تصمیماتتولیدي نه

نامگذاریشدند .در این سیستم تولیدي بیشترین تاکید

گانه به ترتیب برنامهریزي تولید ،برنامههاي کیفیت،

بر برنامه ریزي تولید ،سپس منابع انسانی و در

برنامههاي حفاظت از محیط زیست ،منابع انسانی،

نهایت ،بر برنامه هاي حفاظت از محیط زیست است.

سازمان تولید و سپس برنامههاي ظرفیت ،تكنولوژي،
منابع و زیرساختها قرارگرفتهاند .در کنار موفق

 -4-4عملکرد کسب و کار

بودن آنها در کلیه زیرسیستمها ،تفاوت رتبه این گروه

شناسایی اینكه هر سیستم تولیدي تعریف شده

تولیدکنندگان در حفاظت از محیط زیست با بقیه

داراي چه سطح عملكردي است ،آخرین تحلیل در

گروهها چشمگیر است ،پس می توان نام

این تحقیق است .همانطور که قبال بیان گردید ،براي

تولیدکنندگان سبز را براي آنها انتخاب کرد.

بررسی عملكرد واحدهاي تحلیل از معیار
درنظرگرفته شده توسط مارتین و دیاز( )2999استفاده

 -3-3-4خوشه  :3سيستم توليدی"نابالغ"

شد .این تحقیق بهطور مشابه ،از معیارهاي رشد

سومین سیستم تولید استخراج با عنوان تولیدکنندگان

فروش ،رشد سود و  ROAاستفاده کرده و میانگین

نابالغ ،تولیدکنندگانی هستندکه در تمامی تصمیمات
تولیدي در آخرین رتبه ممكن ،یعنی رتبه چهارم در
بین کلیه سیستم هاي تولیدي قرار دارند .این
تولیدکنندگان کمترین تاکید را روي سیستم تولیدي
خود داشته ،احتماال با الگوهاي بازاریابی پیشبرد
فروش را انجام می دهند .درون این سیستم تولیدي
بیشترین تاکید بر برنامهریزي تولید ،سپس سازمان
تولید و برنامه هاي ظرفیت است و کمترین تاکید بر
برنامه هاي حفاظت از محیط و منابع است.
 -4-3-4خوشه  :4سيستم توليدی"بالغ"

آنها را بهعنوان عملكرد کسب و کار کل SBU

درنظرگرفته است .میانگین گیري از شاخصها باعث
هموارسازي آنها گردیده ،در ادامه اجراي تحلیل
واریانس با شناسایی واریانس بین گروهی همپوشانی
معیارها را توجیه خواهد نمود .براي انجام این
بررسی ،ابتدا به کمک نرم افزار نمونه هاي هر خوشه
جدا شده ،سپس آمارههاي مربوط به معیارهاي
عملكردي براي هر خوشه توصیف گردید .جدول 9
خالصه توصیف آمارههاي میانگین و انحراف
استاندارد را نشان می دهد.
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جدول 8سطح ارائه معيارهای عملکردی کسب و کار توسط هر سيستم توليدی مستخرج
معيار عملکردی
رشد فروش
رشد سود
ROA
عملکرد کسب و
کار کل

آماره

سيستم توليدی
زيرساختارگراها

سبز

نابالغ

بالغ

ميانگين

61.3

61.3

9132

6163

SD
ميانگين

912

91.6

.

91.0

6193

61..

91.2

6199

9129

91.

.19.

91.3

9102

6196

913.

6169

912.

912.

912

9100

6

613

913.

6192

9103

9100

91.9

913.

SD
ميانگين
SD
ميانگين
SD

اجراي تحلیل واریانس نشاندهنده وجود اختالف
معنیدار بین میانگینهاي معیارهاي عملكردي در
چهار سیستم تولیدي مستخرج است .با توجه به
مفصل بودن جداول براي سه معیار و معیار کلی تنها
به ارائه نتایج براي عملكرد کسب و کار کل پرداخته
شده است .مقدار آماره آزمون Fبا توجه به مجموع
مجذورات درونگروهی  12.911و بینگروهی
 31.499برابر  9.649و داراي سطح معنی داري صفر
بوده که نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بین
سیستمهاي تولیدي است .اجراي آزمون توکی HSD

نشان داد که سیستم هاي تولیدي سبز و نابالغ با
یكدیگر و نابالغ و بالغ با یكدیگر داراي اختالف
معنی داري در میانگین عملكرد کسب و کار کل
هستند .جدول 3بازگو کننده این مورد است و نشان
میدهد که سیستم نابالغ داراي سطح عملكردي
پایینتري نسبت به بقیه سیستم هاي تولیدي است و
بین سه سیستم تولیدي دیگر اختالف معنیداري در
این زمینه وجود ندارد و حتی بین سیستم

زیرساختارگراها و نابالغ نیز اختالفی مشاهده
نمیشود.
.نتيجهگيری و پيشنهادها
 -1-5نتيجهگيری
نخستین دستهبندي از سیستمهاي تولیدي را هایز و
ویل رایت (1393و )1394انجام دادند .آنها بر روي
دو طیف چرخه حیات محصول و فرایند تولیدي را
نشان دادند .آنها بر این مبنا چهار سیستم تولیدي
کارگاهی ،خط غیر پیوسته دسته اي ،خط مونتاژ و
جریان مستمر را نشان دادند .در آن زمان هنوز
تصمیمات زیرساختاري تولید مطرح نبود تا آنكه
هیل(1391و )1334با تاکید بر محصول و تولید و
همچنین ،در کنار آنها مباحث سرمایه گذاري و
زیرساختاري تولید ،سیستمهاي تولیدي پیشنهادي
هایز و ویل رایت را به پنج سیستم پروژهاي،
کارگاهی ،دستهاي ،خطی و مستمر گسترش داد.کوتا
و اورن( )1393با تاکید بر سه بعد پیچیدگی ساختار
فرایند ،پیچیدگی خط تولید و قلمرو سازمانی مدل دو
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جدول 9نتايج آزمون توکي HSDبرای اختالف ميانگين عملکرد کسب و کار سيستمهای توليدی
سيستم توليدیi

سيستم توليدیj

زیرساختارگراها

سبز

نابالغ

بالغ

اختالف

سطح معني

فاصله اطمينان  95درصدی

ميانگين )(i-j

داری

حد پايين

حد باال

سبز

-9.93

9.19

-9.939

9.9993

نابالغ

9.96

9.143

-9.9939

9.991

بالغ

-9.29

9.223

-9.696

9.1

زیرساختارگراها

9.93

9.19

-9.9993

9.9394

نابالغ

*9.91

9.99

9.9919

1.2

بالغ

9.1

9.939

-9.2321

9.1

زیرساختارگراها

-9.96

9.143

-9.9

9.993

سبز

*-9.91

9.99

-1.2

-9.9

بالغ

*-9.64

9.991

-1.99

-9.2

زیرساختارگراها

9.29

9.223

-9.1

9.69

سبز

-9.1

9.939

-9.1

9.23

نابالغ

*9.64

9.991

9.2

1.99

*اختالف معنی دار در سطح  1درصد
بعدي هایز و ویل رایت در فرایند تولید را به مدل

شده قرار دادند.کیم و لی ( )1339تاکسونومی از

سه بعدي مشتمل بر مباحث ساختاري و زیرساختاري

فرایندها مبتنی بر انعطافپذیري فنی و پیچیدگی فنی

گسترش دادند و بر این اساس هشت سیستم تولیدي

را ارائه کردند و فناوريهاي تولیدي جدیدتر ،مثل

تعریف کردند.

 FMC , FMSرا با فرایندهاي سنتی استفاده شده

در تمامی تحقیقات فوق ،دو نوع سیستم تولیدي

بوسیله هایز و ویل رایت مرتبط کردند .این نخستین

مقابل هم سیستمهاي نابالغ و بالغ بودند .سیستم هاي

ورود سیستمهاي تولیدي ناب به سیستم هاي سنتی

نابالغ سیستمهاي غیرمستمر سفارشی و سیستم هاي

تولید بود .این سیستمها تولید تنوع زیادي از

تولیدي بالغ سیستمهاي مستمر را تشكیل می دادند،

محصوالت را در سیستمهاي بالغ اجازه میدادند .این

اما در گذر زمان سیستمهایی مشاهده شدند که

همان چیزي بود که پین و همكاران با عنوان سفارشی

استمرار در خط تولید را در کنار تولید مبتنی بر

سازي انبوه نیز به آن اشاره کرده بودند .میلتنبرگ

سفارش مشتریان قرار دادند .پین و همكارانش

( )1331در کتاب خود توانست تمامی سیستمهاي

( )1339این نوع سیستم تولیدي را سفارشی سازي

اشاره شده فوق را در یک ماتریس با عنوان ماتریس

انبوه نامیدند و آن را در کنار بقیه سیستمهاي شناخته

تنوع-حجم ،جریان مواد-چیدمان قرار دهد .او هفت
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سیستم تولیدي را معرفی و آنها را به صورت تولید

کوتا و اورن ( )1393با عنوان  GMS1نامگذاري

دستی ،تولید انبوه و ناب دستهبندي نمود .از معدود

گردید و بیان شدکه احتماال مزیت رقابتی شرکت

مطالعات تاکسونومیک در این زمینه مطالعه مربوط به

مقدمتا توسط اولویت هاي رقابتی تولید به دست نمی

موهانتی و دشموخ بود .آنها با بررسی سیستم اداره

آید ،بلكه از فعالیتهاي تجاري دیگر حاصل میشود.

مواد ،سیستم حمل و تكنولوژي تولید سه سیستم

تولیدکنندگان زیرساختارگراها و بالغ نیز مانند سیستم

تولیدي را پیشنهاد کردند که نوع اول آن سیستم

هاي مابین تولید کارگاهی و مستمر و ناب قرار

پردازش دستی ،نوع دوم سیستم کنترل رایانه و نوع

داشتند که با استراتژيهاي عمومی  2،9،6و  9کوتا و

سوم سیستم رباتیک بود .در مطالعه دیگري که توسط

اورن( )1393قابل مقایسه است.

مارتین و دیاز ( )2996در صنایع اسپانیا انجام شد

جدول  19نشاندهنده خالصهاي از مباحث فوق در

پس از آنکه استراتژيهاي تولیدي در شرکت هاي

نتیجهگیري می باشد.

تولیدي اسپانیا شناسایی شد ،وضعیت  3دسته

نتایج بررسی عملكرد این چهار گروه تولیدي نشان

تصمیمات تولیدي در هر استراتژي بررسی شد ،اما

داد که بجز گروه تولیدکنندگان نابالغ بین بقیه گروهها

هیچگاه بر شكل دسته بندي موجود این تصمیمات

در عملكرد کسب و کار تفاوت معنیداري وجود

تولیدي اشارهاي نشد.

ندارد .البته ،این موضوع قابل توجیه است ،زیرا

در تحقیق حاضر با کمک همان  3دسته تصمیمات

عملكرد یک واحدکسب و کار به عملكرد بخشهاي

تولیدي به کار رفته در تحقیق مارتین و دیاز،

دیگر آن نیز وابسته است و این تحقیق نشان دادکه

خوشهبندي تصمیمات تولیدي انجام شد .شاید

سه گروه تولیدکنندگان دیگر به این واسطه داراي

تحقیق حاضرگستردهترین تحقیق تا حال حاضر در به

تفاوت معنی داري در عملكرد خود نیستند.

کارگیري متغیرهاي طبقهبندي در نوع خود باشد.

داللتهایی در پیشینه تحقیق نیز در این زمینه پیدا

مشابه آنچه در دسته بندي میلتنبرگ ( )1331از

میشود ،به گونهاي که ژائو و همكاران نیز نشان

سیستم هاي تولیدي وجود داشت ،سیستمهاي

دادند که بین گروههاي استراتژیک خود با عناوین

تولیدي ما نیز داراي گروهی ناب است ،مانند کیم و

تاکیدکنندگان کم ،خدمت دهندگان انبوه ،سفارشی

لی( )1339و پین و همكاران ( )1339و یا آنچه

سازان کیفیت و پیمانكاران تخصصی نیز اختالف

توسط کوتا و اورن ( )1393با عنوان GMS8

معنیداري در عملكرد وجود ندارد .همچنین ،بین دو

نامگذاري شد .تولیدکنندگان نابالغ نیز تولیدکنندگانی

گروه تولیدکنندگان تعقیب کننده خبرگی و تمرکز

بودند که تاکیدکمی بر اقدامهاي تولیدي خود داشتند،

یافته بر کیفیت و تحویل در اسپانیا نیز تفاوت

همانند فرایندهاي نابالغ پیشنهاد شده به وسیله هایز و

معنیداري در عملكرد تجاري مشاهده نشد (مارتین و

ویل رایت ( )1393و هیل ( )1391و یا آنچه توسط

دیاز.)2996،
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جدول 11سيستمهای توليدی مستخرج از تحقيق ،ويژگيها و مقايسه با تحقيقات مشابه

سيستمهای استخراج

تصميمات توليدی اولويت دار

سيستمهای توليدی مشابه

شده تحقيق حاضر

(رتبه بين سيستمها)

(نويسنده)

تولیدکنندگان

•

برنامه ریزي تولید()9

روي طیف سیستم کارگاهی تا مستمر(هایز و

زیرساختارگرا

•

بقیه تصمیمات( )9بجز برنامه ویل رایت ;1393،هیل )1391،یا GMS1تا

تولیدکنندگان سبز

•

(GMS8کوتا و اورن)1393،

هاي حفاظت محیط()2
زیرساختاري باالخص برنامه

(پین و همكاران ;1339،کیم و لی(1339،

ریزي تولید()1
•

تولیدکنندگان نابالغ

•

تولید کنندگان کالس جهانی

ساختاري( )1بجز تكنولوژي

•

(GMS8کوتا و اورن)1393،

و زیرساخت ها()2

•

(JITمیلتنبرگ)1331،

•

برنامه ریزي تولید()4

•

فرایندهاي نابالغ (هایز و ویل

•

سازمان تولید()4

•

بقیه تصمیمات()4

•

برنامه ریزي تولید()2

•

منابع انسانی()2

رایت ;1393،هیل)1391،
•

(GMS1کوتا و اورن)1393،

•

سیستم کارگاهی و دسته اي
(میلتبرگ)1331،

تولیدکنندگان بالغ

•

بقیه

•

رایت ;1393،هیل)1391،

تصمیمات()2

بجز

فرایند

و

تكنولوژي

فرایندهاي

بالغ(هایز

و

ویل

•

جریان

مستمر

و

(FMSمیلتنبرگ)1331،

زیرساختها()1

 -2-5محدوديتها و پيشنهادها

را براي سازمان ایجاد کنند .بنابراین ،پیشنهاد میشود

سؤالی پیش میآید و آن این که نوع ایدهآل

در تحقیقی بر شكلهاي ایدهآل سیستمهاي تولیدي

پیكرهها کدامند؟ آیا مطالعه تاکسونومیک شكل ایدهآل

تمرکز شود و آنها استخراج گردند .بررسی نحوه

پیكرهها را حاصل کرده است؟ قاعدتا پاسخ به هر دو

عملكرد مالی شرکتهاي تولیدي مورد مطالعه نیز

سؤال "احتماال" است ،زیرا مطالعات تاکسونومیک

میتواند در این جهت کمک نماید ،البته ،باید این

شكل واقعی متغییرهاي پیچیده را نشان می دهد

نكته را نیز درنظرگرفت که در برخی مواقع عملكرد

(بوزارس و مک درموت )1339،و معلوم نیست

موفق ،به ویژه در اقتصاد بیمار نتیجه استراتژي و

شكلهاي واقعی بتوانند بهترین عملكرد کسب و کار

سیستم تولید مناسب نیست .همچنین ،میتوان براي
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اینکار بهجاي بررسی شرایط واقعی از نظرسنجی
خبرگان و متخصصان تولیدي بهره برد و حتی مقایسه
.آن با شرایط واقعی میتواند جالب و مفید باشد
بررسی استراتژيهاي کسب و کار مناسب براي
اقتصادي واقع-استراتژيهاي تولید و شرایط محیطی
در آن نیز می تواند از موضوعهاي جالب براي
.بررسی باشد
مورد بعد در خصوص شكل استراتژي تولیدي و
اهداف تولیدي منتج از هر کدام از سیستمهاي
 پس پیشنهاد میگردد در تحقیقی رابطه.تولیدي است
بین هر کدام از اقدامهاي تولیدي با اهداف تولیدي
 سیستم تولیدي مناسب براي هر،بررسی و همچنین
.استراتژي تولید شناسایی شود
:منابع
.)1994(.  علیرضا پویا و مهدي منظري حصار، علی،محقر
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