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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:

Alirezapooya@gmail.com
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هسووتند ،تاکسووونومیاي از سیسووتم هوواي تولیوودي در

-1مقدمه
محصوالت پردازش شده به وسیله انووا مختلوف

شرکتهاي تولیدي ایران ارایه شده است .در ایران توا

کارگوواههوواي تولیوودي ممكوون اسووت در طیفووی از

کنون هیچ کار مشابهی در این زمینه صوورت نگرفتوه

محصوالت متنو و یک عدد از هر نو محصوول توا

اسووت .بنووابر ایوون ،ایوون مطالعووه بووا هوود

شناسووایی

محصوالت استاندارد اندک در حجم زیاد تولید شوود.

گروه هاي غالب در فرایندهاي تولید انجام موی شوود،

در حقیقووت ،فهرسووت وسوویعی از وی گوویهووا بووا

تا تولید کنندگان در انتخوا

فراینود تولیود خوود بوه

خصوصوویات محصووول ،فراینوود ،نیووروي کووار ،مووواد،

شكل صوحیح برخوورد کورده ،همچنوین مبوانی الزم

تكنولوژي و سازمان مرتبط است ،که به این مجموعوه

جهت مطالعات و بررسی هواي دقیقتور در هور گوروه

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

استرات ي تولیودي فوراهم آیود .همچنوین ،محقوق بوه

از کوار

بررسی عملكرد کسب و کار هر کدام از گوروه هواي

اسكینر( )1363اهمیت حوزه تولید به عنوان منبعوی از

شناسایی شوده پرداختوه توا سیسوتم هواي موفوق تور

مزیت رقابتی را در شرکت تولیدي بیان کردند(توان و

شناسایی شوند.

هایز و ویل رایت( )1394و هیل( )1391پو

پلت  ،)2994،اما بیشتر تحقیقوات بور روي محتوواي
استرات ي 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

نو شناسی و تاکسوونومی سیسوتم هوا و فراینودهاي

استرات ي تولید از دیدگاه اسكینر به وی گیهوایی از

و موک درمووت1339،؛

کارکرد تولید به عنوان سالح رقوابتی اشواره مویکنود

فروهلیچ و دیكسون299،؛ ژائوو و همكواران.)2996 ،

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

تاکسووونومی هووا توصوویفهووایی را از گووروههوواي

به عنوان الگوي سازگار تصمیم گیري در کارکردهواي

استرات یک که براي بحث وتحقیق مفیدند فراهم موی

تولیدي که مرتبط با استرات ي تجاري اسوت ،تعریوف

آورنود و سوواختارهاي رقووابتی را از دیوودگاه عملیووات

و بلوک

تولیدي شده است (بووزار

روشوون مووی سووازند(میلوور و ر .)1334،تحقیقووات
تاکسونومیک براي شناسایی فراینودهاي تولیودي کوه
سازمان تجاري را رقابت پذیرتر می کند ،بسیار مفیود
است (مارتین و دیاز .)2999،پ

گروهبندي کارگاهها

و کارخانههاي تولیدي در الگوهاي غالب سیسوتم هوا
و فرایندهاي تولیدي و بررسی عملكورد آنهوا از ایون
نظر که کدام یک رقابت پذیرتر هسوتند ،بوراي جامعوه
صنعتی مفید و براي جامعه علمی مورتبط بوا موعوو
در ایران جدید و نو است .در این مقاله بوا توجوه بوه
آنكه زیرسیستم هاي هر سیستم تولیدي متنو و زیواد

میکنند (هایز و ویول رایوت .)1394،کواک

استون استرات ي تولید را الگویی جامع از تصومیماتی
که بر روي فرموله کردن و بهکارگیري منوابع تولیودي
براي داشتن بیشترین کارایی تاکیود دارنود و بایود در
پشتیبانی از تصمیمات استرات یک کلی شورکت عمول
کرده ،براي مزیت رقابتی آمواده شووند ،تعریوف موی
کنند(کاک

و بلوک اسوتن .)1339،میلوز و همكواران

بیان کردند که استرات ي تولید عبارت ست از الگوویی
از تصمیمات و اقودامات مورتبط ،هوم داراي ماهیوت
ساختاري و هوم زیرسواختاري ،کوه قابلیوت سیسوتم

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

تولیدي شرکت و این که چگونه آن براي رسویدن بوه

روز و با تعهد مدیریت ارشد و تیمهاي کاري در همه

تولیودي حرکوت موی کنود را

هستند و طی

مجموعه اي از اهودا

مشخص میکند(میلز و همكاران.)1331،

سطوح گسترش مییابد .آنها نامحسو

یک دوره زمانی خاص گسترش مییابند(دانگایواش و

تولیدي که شورکت بوه عنووان

دشوومو  .)2991،نخسووتین کووار اصوولی در حوووزه

ابزارهایی بوراي رقابوت در بوازار وعوع مویکنود ،از

تصمیمات ساختاري (فرایند تولید) مربوط به هوایز و

بازاري به بازار دیگر تغییر می کننود و معمووال شوامل

ویل رایت ( )1394در مواتری

محصوول /فرایندشوان

موووارد کیفیووت ،تحویوول ،هزینووه ،انعطووا پووذیري و

است .آنها فرایند را هم در حالوت ایسوتا و هوم پویوا

نوآوري است و اخیرا موارد حفاظت از محیط زیست

بررسی کردند .در حالت ایستا ،آنها معتقد بودنود کوه

از فروش نیز به فهرست قبلوی اعوافه

فرایند به محیط تولید کننوده ،بوهویو ه حجوم

در ادبیات ،اهدا

و خدمات پ

انتخا

حوزه تولید وابسته است .آنها نشان دادند که چگونوه

شده است.
تعیین شده باید به طرح هاي عملوی بوراي

واگذاري اشتباه می تواند به عملكورد تولیود وتجواري

اجرا ترجموه شووند .ایون فراینود شوامل شناسوایی و

عووعیف منجوور شووود .آنهووا همچنووین بیووان کردنوود

ارزیابی اقدام هاي جایگزین بالقوه است کوه موا را بوه

همچنانكه بازار دستخوش تغییور و تكامول مویشوود،

اهدافمان نائل خواهد سواخت .اقودامهواي جوایگزین

فرایندهاي مورد نیاز نیز باید تغییور کنود(و .)2991،

شووامل ترکیووب متجانسووی از تصوومیمات تولیوودي

جدول 1تحلیل محتواي کواملی را از ایون تصومیمات

ساختاري و زیرساختاري است.

نشان می دهد.

اهدا

اسكینر( )1363حوزه هاي کلیودي تصومیم گیوري در

حوزه هاي تصمیم و فعالیت هواي مورتبط در نظور

استرات ي تولید را کارخانه و تجهیزات ،برنامه ریزي و

گرفته شوده از سووي هوایز و ویولرایوت( )1394را

کنترل تولید ،نیروي کار و ستاد ،طراحوی و مهندسوی

میتوان به تفصیل بوه تصومیمات سواختاري ،شوامل

محصول و سوازمان و مودیریت عنووان کورد .هوایز و

مقدار،زمان و نو ظرفیت ،اندازه ،زمان و وی گیهواي

ویلرایت( )1394فراینود و زیرسواختهوا را نیوز بوه

زیرساخت ها ،تجهیزات سطح اتوماسیون و ارتباطوات

فهرست قبلی اعوافه کورد .هیول( )1399تصومیمات

تكنولوژي فرایند ،سطح و نو یكپوارچگی (عموودي،

سوواختاري و زیرسوواختاري را بووه عنوووان دو سووتون

افقی ،روبه جلوو ،روبوه عقوب ،وسوعت و تعوادل) و

استرات ي تولیود پیشونهاد کورد .مجموعوه تصومیمات

زیرسوواختاري شووامل منووابع انسووانی (مهووارتهووا،

ساختاري شامل فراینود و تكنولووژي بوراي عملیوات

سیاستهاي دستمزد)  ،اقدامهاي کیفیت(سیستمهوا و

است و زیرساختاري شامل سیاست هاي منابع انسانی،

کنتوورلهووا)  ،رویووههوواي کنتوورل و برنامووهریووزي

سیستم هاي کیفیوت ،فرهنوس سوازمانی و تكنولووژي

تولید(قوانین تصومیم ،تكنولووژي هواي غیور مسوتقیم

اطالعات است.

فرایند ،تمرکزگرایی) و وی گیهواي عموومی سوازمان

مباحووث زیرسوواختاري ،تصوومیمات سوواختاري را
پشتیبانی می کند و از طریق پافشاري بر استفاده روزبه

طبقهبندي کرد (سواختارها ،نقو هوا ،میوانجیگرهوا و
اتصالگرها)(آدامیدا

و پونومی .)2999،
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جدول 1زيرسيستمهای ساختاری و زيرساختاری در فرايند توليد

طبقه تصمیم

زیر سیستم

نویسنده

ساختاري

ظرفیت

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

زیرساخت ها

اسكینر ( ،)1363هایز و ویل رایت ( ،)1394فاین و هاک
( ،)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 ( ،)1339جوز ( )1333

چیدمان کارگاه

میلتنبرگ ( ،)1331سامسون ()1339

ادغام عمودي و منابع

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

برنامه هاي کیفیت

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

مدیریت و سازمان

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

زیرساختاري

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

هیل ( )1339بیان میکند کوه هموه انتخوا هواي
دیگر(زیرساختاري) به انتخا

فراینود تولیود وابسوته

خیلی پیچیده با استفاده از رویكردهواي سونتی مدلوه
می شود (ژائو و همكاران.)2996،

اسووت .بووري و هیوول ( )1332حوووزه تصوومیمات

میر و همكاران ( )1339مدلهواي پیكورهبنودي را

سیستمهاي کنترل و برنامهریزي تولیود را بوه تصوویر

به عنوان مجموعه چند بعدي از خصوصیات مجزا که

کشیده اند .اسكینر ( )1332اهمیوت مودیرت میوانی و

به طور مفهومی عموماً با یكودیگر اتفواق موی افتنود،

میسووترک و همكوواران ( )1332ارتبوواط بووین فرهنووس

تعریووف مووی کننوود .خصوصوویات متمووایز موودلهوواي

سوووووازمانی و اسوووووترات ي تولیووووود را نشوووووان

پیكره بندي نمایه هاي چند بعدي اسوتفاده شوده بوراي

دادهاند(و .)2991،

توصیف انووا فراینود یوا اسوترات ي سوازمانی اسوت

البتووه ،ایوون اقوودامهووا در سیسووتمهوواي خوودماتی،
سیستمهاي عملیاتی متفاوت اسوت .آرانودا (3 )2992
تصومیم سواختاري و زیرسواختاري را کوه بوه تعیووین
استرات ي عملیاتی خدماتی منجور مویشود ،شناسوایی
کرد کوه عبوارت بودنود از :چیودمان ،فراینود تحویول
خوودمات کششووی /فشوواري ،درجووه استانداردسووازي
فرایند ،تعدادخدمات مختلف ارائوه شوده ،اسوتفاده از
( ITکوواه

هزینووه در مقابوول بهبووود خوودمات)،

فعالیت هاي اداري روبه جلو/عقب ،تخصوص نیوروي
انسانی ،درجه مشارکت مشتري و طراحوی و توسوعه
خدمات نوین.

(بوزار

و مک درموت.)1339،

مدلهاي معمول به علت تعداد محدود متغیرهوایی
که موی توانود در یوک زموان واحود تحلیول شوود و
مفروعات خطی بودن که در نتیجه اسوتفاده از فنوون
آماري حاصل می شود ،از دیود توووري موورد انتقواد
اسووت .موودلهوواي پیكوورهبنوودي در پاسوو بووه ایوون
محدودیت ها توسعه یافتوه انود .ابتودا اینكوه دیودگاه
پیكره بندي از این موعو که سازمانها به عنوان یک
همافزاي کامل از خصوصیات چندگانه و بههم وابسته
بهتر دیده می شوند ،حمایت میکنند .میلور بیوان موی
کند که پیكرهبندي ،به وی ه هنگامی استفاده می شوود
که هد

 -2-2پيکرهبندی سيستمهای توليدی

تحقیق تعیین الگوي غالب در سازمانهاست

یا وقتی که ارتباط بین متغیرهاي انفرادي خوو

درک

مدلهاي پیكورهبنودي 1چوارچوبی را بوراي توصویف

نشده یا خیلی براي مدله کردن به شویوه هواي سونتی

اشكال سازمانی پیچیده که داراي نمایهاي چند بعودي

پیچیده است (میلر.)1336،

هستند ارائه می دهند و آن را بوهعنووان خوشوههوایی

دوم ،دیدگاه پیكره بندي عموماً بیان موی کنود کوه

عموماً اتفاق افتاده از شواخصهوا و ارتباطاتشوان کوه

تعداد محودودي اسوترات ي ،نوو سوازمانی ،وظوایف

بهطور داخلی بههم چسبیدهاند ،تعریف می کنند (الترا

تولیدي و غیره در یک موقعیت خاص ماندنی اسوت.

و همكاران.)2991،
2

توسووعه و بهبووود شووكل دهووی ،نووو شناسووی و

اینگونه وی گیهاي مدلهاي پیكرهبنودي ،آنهوا را در
تحقیقات رایج کورده اسوت .مودلهواي پیكور ه بنودي

تاکسووونومی 9مبنووایی بووراي تحقیووق اسووترات ي اسووت

عموماً به دو گروه نو شناسی و تاکسوونومی تقسویم

تحقیوق ،تعیوین

می شوند .گرچه هر دو مورد دیدگاهی چند بعدي از

وبه وی ه هنگامی مفید است که هد

الگوهاي مسلط در سازمان است یا هنگامیکه ارتبواط

سازمان را ارائه می دهنود ،اموا آنهوا در موورد هود

بین متغیرهاي انفرادي به طور عوعیف درک شوده یوا

درنظر گرفته شده شان ،خصوصویات کلیودي و بیانیوه
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هاي نظري مجسم شوده درون آنهوا متفواوت هسوتند

مغزي و فن گروه اسمی شناسایی کردنود .فراینودهاي

و مووک درموووت .)1339،پیكوورهبنوودي

جایگزین با استفاده از نظر  29نفر خبره تهیه شدهانود

(بوووزار

تصوومیمات تولیوودي بیشووتر؛ عنوووان سیسووتمهووا و یووا
فراینوودهاي تولیوودي دیووده مووی شووود .تحقیووق هوواي
مختلف در این زمینه انجوام شوده اسوت و بوه ایجواد

6

که عبارتند از :سیستم تولیود حمول کننودگی  ،خوط
9

جلو رونده قدرتمند و سیستم با چیون

تصوادفی و

واقع شده به وسیله ربات  .در  ،CNVRتجهیوزات
9

انوا سیستم هاي تولیدي منجر گردیده اسوت کوه توا

می توانند روي یک خط قرار گیرنود و حمول کننوده

حد ممكن در ذیل به آنها پرداخته می شود.

هاي موتووري موی تواننود بوراي حمول کاالهواي در

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

جریان ساخت از یک ایستگاه به دیگري نصب شوند.

براي نشان دادن انوا سیستم هواي تولیودي اسوتفاده

خط مونتاژ  POWRشامل انووا تجهیوزات خودکوار

کردند .آنها در ماتریسشان از دو بعد اسوتفاده کردنود:

است .انعطا

پذیري تكراري امكان پذیر اسوت .هور

ساختار محصول که به مراحل چرخه حیات محصوول

ایستگاه کاري داراي یک ریز پردازنده مبتنی بر کنترلر

اشاره دارد و ساختار فرایند که مراحل چرخوه حیوات

قابل برنامه ریزي است که می تواند در پایان با رایانوه

فرایند را از فرایند کارگاهی تا جریان مستمر نشان می

مرکزي تحت شبكه شود .تجهیزات مورد اسوتفاده در

دهد .آنها چهار نو فرایند را شناسایی کردنود ،شوامل

 ROBTمشووابه  POWRاسووت .ربووات هووا بایوود

فرایند کارگاهی ،جریان خطی غیرپیوسته (دسوته اي)،

محصوووالت در جریووان سوواخت را تشووخیص داده،

جریان خطی غیور پیوسوته (خوط مونتواژ) و جریوان

انتخا

کنند و در ایستگاه هاي کاري قرار دهنود .هور

مستمر .شرکتها می توانند قابلیوت تولیودي خوود را

ربات قابل برنامه ریزي است .انعطا

در حرکت از محصوالت سفارشوی و کارگواههوا 4بوه

و پردازش می تواند از طریق کنترل رایانهاي بهدسوت

پووایین تووا محصوووالت اسووتاندارد و خطوووط تولیوود

آید.

خودکار 1تغییر دهند.

پذیري تكراري

کوتوووا و اورن ( ،)1393اسوووترات يهووواي تولیووود

هیل ( )1334مبتنی بور  21بعود از جنبوههوایی از

کنندگان را با توجه به ساختار تولیدي آنهوا شناسوایی

محصول و بازار ،خصوصیات تولید ،مباحث هزینوه و

کردند .آنها ساختار تولید را مطابق سوه بعود تعریوف

سرمایه گذاري و انتخا هاي زیرساختاري پونج نوو

کردند :پیچیدگی ساختار فرایند ،پیچیدگی خط تولید

فراینوود عمووومی را شناسووایی کردنوود .آنهووا شووامل

و قلمرو سازمانی .پیچیدگی ساختار فرایند بوا عنووان

فرایندهاي پوروژه اي ،کارگواهی ،دسوته اي ،خطوی و

مفهوم قدیمی بلوو فراینود تعریوف موی شوود .یوک

مسووتمر بودنوود .کوویم و ولووی ( )1339تاکسووونومی از

فرایند نابالغ نمایشی از بسیاري عودم اسوتمرارها بوین

پذیري فنی و پیچیدگی فنی

مراحل پردازش است .دوموین بعود ،پیچیودگی خوط

فرایندها مبتنی بر انعطا

را ارایه کردند و فناوريهواي تولیودي جدیودتر م ول

تولیوود اسووت کووه بووه عنوووان معیوواري بووراي تنووو

 FMC , FMSرا با فرایندهاي سنتی استفاده شده بوه

محصوالت در خطهاي تولید تعریوف موی شوود؛ از

وسیله هایز و ویل رایت مرتبط کردند.

محصول سفارشی تا محصووالت انفورادي ،و سوومین

موهووانتی و دشوومو ( )1333در مطالعووه خووود
سیستم هاي تولیدي جایگزین را با اسوتفاده از طوفوان

بعد ،قلمرو سازمانی است .متغیرهاي مورد تاکید آنهوا
براي این بعد شامل قلمرو جغرافیوایی تولیود ،تمرکوز
جغرافیووایی بووازار ،ادغووام عمووودي و قلموورو بووازار-

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 چیودمان

استرات ي (سیستم) عمومی را شناسایی کردند که بیان

وظیفه اي با جریان مواد به شدت متغیر شرو شده و

کردند دو استرات ي به علت این که تناسب ممكنوی را

تا چیدمان خطی با جریان سوخت و خشوک موواد و

بین سه بعد برقرار نمی کنند ،شدنی نیستند.

محصوالت در جریان ساخت ادامه دارد .بنابر حواالت

میلتنبرگ ( )1331بور اسوا

محصوول/

مواتری

فرایند هایز و ویل رایت ( )1393ماتریسی دو بعودي
بر اسا

چهار شاخص را بوه نوام مواتری

PV-LF

ارایه کرد .این چهار شاخص تنو  -حجم و چیدمان-
جریان مواد بودند .یک بعد ماتری

نشان دهنده تنو

و حجم محصوالت تولیدي است کوه از محصووالت
خیلی زیاد در حجم یكی ،تا یک محصوول در حجوم
بسیار باالست و بعد دیگور مواتری

شوامل چیودمان

مختلف این دو بعد ،هفت سیستم تولیدي بوا عنواوین
کارگوواهی ،دسووته اي ،خطووی بووا سوورعت متووا ر از
اپراتورها ،خطی با سرعت متا ر از تجهیزات ،مسوتمر،
درسوت بوه موقوع و تولیود منعطوف تعریوف شودند.
خصوصیات ایون سیسوتم هوا و نحووه ارائوه اهودا
تولیدي به وسیله آنها توسط میلتنبرگ شرح داده شود
(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

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

کوتا و اورن

1396

پیچیدگی ساختار فرایند ،پیچیدگی
خط تولید ،قلمرو سازمانی

 29نو فرایند مبتنی برسه متغیر

هیل

1993

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

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

کیم و لی

1339

انعطا

پذیري فنی و پیچیدگی فنی

6نو 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

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

میلتنبرگ

1331

حجم تولید ،تنو تولید ،چیدمان
تجهیزات ،جریان مواد

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

موهانتی و
دشمو

1333

سیستم اداره مواد ،ظرفیت تولیدي

9نو 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 تا یرگذار است .سوونی و کوودالی ( )2911نشوان

ریچاردسوون و همكوواران ( )1391بیووان کردنوود کووه

دادند که استرات ي رقابتی شرکت هواي تولیودي روي

عملكرد باید در نتیجه اولویت هواي رقوابتی ناشوی از

اسووترات ي زنجیووره تووامین آنهووا تا یرگووذار اسووت و

تصمیمات تولیدي ایجاد گردد .ر ( )1393همچنوین

همچنین ،آنها بیان کردند که تناسب بین این دو باعث

بیان کرد که استرات ي تولید بوا معیارهواي عملكوردي

عملكرد باالتر شرکت خواهد گردید.

تولید که روي واحد کسب و کوار توا یر دارد ،مورتبط
است .ژائو و همكواران( )2996نیوز نشوان دادنود کوه
خوشه هاي استرات یک آنها در هفت معیوار عملكورد
مالی در نظر گرفته شده بر مبنواي اظهوار نظور پاسو
دهندگان براي اشكال ایده آل گروههوا و نوه واقعیوت
آنها ،در تحقیقشان داراي تفاوت معنوی داري هسوتند.
مارتین ودیاز ( )2999در تحقیقشان که بوه اسوتخرا
دو نو استرات ي تولید متفاوت منتج شد ،عمن نشان
دادن شووكل تصوومیمات تولیوودي در اسووترات يهوواي
مستخرجشان نشان دادند کوه بوین ایون دو گوروه در
برخی معیارهاي عملكرد کسب و کوار تفواوت معنوی
داري وجووود دارد؛ هوور چنوود کووه در معیووار کلووی
درنظرگرفتووه شووده توسووط آنهووا تفوواوت معنووی داري
مشاهده نشد .آنها از معیارهواي رشود فوروش ،رشود
سود و  ROAبراي سونج

عملكورد کسوب و کوار

شرکت ها اسوتفاده کردنود .موا ور و همكوارن()2911
نحوه ارزیابی عملكرد را در تولیود کننودگان خودکوار

-3روش شناسي تحقيق
 -1-3جامعه و نمونه آماری و جمعآوری دادهها
سیسوووتم تولیووودي را بوووه عنووووان مجموعوووهاي از
زیرسیسووتمهاي تولیوودي ،شووامل زیرسیسووتمهوواي
ساختاري و زیرساختاري تعریف مینماییم .از آنجایی
که شرکتهاي تولیودي ممكون اسوت داراي چنودین
کارخانه باشند ،بنابر این واحد تحلیل ما عبارت است
از :هر کارگاه یا کارخانوه تولیودي زیرمجموعوه یوک
شرکت تولیدي که داراي مدیر تولید یوا مودیر برناموه
ریووزي تولیوود مجووزا باشوود ،کووه بووه کمووک نوورم
افووزار WIMSF330ورژن 99وزارت صوونایع سووابق
معین شدهاند.
بنابراین جامعه آماري عبارتست از :کلیه کارخانه
هاي تولیدي زیر مجموعه شرکتهاي تولیودي داراي
پروانه بهرهبرداري از وزارت صنایع جمهوري اسالمی
ایران در مشهد .دالیل انتخا

این شهر را می توان به

صورت ذیل نوشت :این شهر بوا داشوتن بوی

از 19

بررسی کرده نشان دادند که ا ربخشی کلی تجهیوزات

شهرک صنعتی و منطقه مجاز صونعتی و تعوداد 1239

می تواند به عنوان ابوزار مناسوبی بوراي انودازهگیوري

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

عملكرد در ایون گونوه تولیدکننودگان اسوتفاده شوود.

از 16641واحد کشور تقریبا  9درصد جامعوه آمواري

کیووي و همكاران ( )2993نشان دادند کوه درگیوري

را تحت پوش

از اسوتان

حوزه هاي مختلف وظیفوه اي در تودوین تصومیمات

اصوفهان و تهوران در رتبوه سووم قورار دارد .از نظور

استرات یک تولیدي بر ارائه عملكرد مناسوبتر تولیودي

شباهت تنو شرکتهوا از حیوث تعوداد آنهوا در هور

قورار موی دهود ،کوه پو

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

صنعت ،سطح دارایی ابت و تعداد اشوتغال بوین ایون

توزیع و جمع آوري شود کوه نور

شهرستان با شهرستانها بیانگر شباهت آنهوا و روایوی

درصد بود.

انتخوووا

پاسو گوویی 41

ایووون قلمووورو بوووراي تحقیوووق اسوووت

(نرمافزار WIMSF330ورژن 99وزارت صنایع) .بوا
توجه به حجم جامعه زیاد و وجود مقیوا

 -2-3طراحي پرسشنامه

ترتیبوی و

سوونجههوواي (تاکسووونهوواي) مووورد نیوواز بووراي

با درنظر گرفتن درصد اطمینان  31درصودي و دقوت

انوودازهگیووري سووازههوواي مووورد بررسووی ،تصوومیمات

معیووار تقریبووی  9.669بووراي طیووف 9

از بررسوی پیشوینه تحقیوق منطبوق بور

9.1و انحوورا

تولیدي ،پو

گزینه اي پاسخگویی ،حجم نمونه  191بوراي جامعوه

جوودول  9اسووت .از طیووف  9تووایی لیكوورت بووراي

1239تایی مناسب است .بنابراین ،پرسشونامه طراحوی

پاس گویی استفاده شد که نمره  1نشان دهنده مقودار

شده بین  469شرکت تولیدي توزیع شود کوه از ایون

"بسیارکم" تا نمره  9که نشوان دهنوده مقودار"بسویار

میان  199پرسشنامه تكمیل و بازگردانده شد.

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

دادهها باید براي سازههواي تصومیمات تولیودي و

از واژگان مربوطه استفاده گردید.

عملكرد کسب و کار جمع آوري مویشود .ذکور ایون

بووراي بررسووی روایووی پرسشوونامه اقوودامات ذیوول

نكته نیز حایز اهمیت اسوت کوه تعوداد محودودي از

صورت گرفت .ترجمه سنجه هاي شناسایی شوده در

از یوک کارگواه یوا

ادبیات و رفع ابهامات موجوود در آنهوا بوا مشوارکت

کارخانه بوده که از آنها به تعداد کارگاههوا پرسشونامه

اساتید دانشگاهی و متخصصان تولیدي ،ش

مورد از

جمع آوري گردیده است و یكی از مالکهاي وجوود

پرسشوونامه ابتوودایی ،بووه طریووق رو در رو از صوونایع

از یک در یک شرکت بوت و عوبط

مختلف با مشارکت محقق بررسی و یا تكمیول شود.

عملكرد کسب و کار مستقل براي واحود مربوطوه در

از تكمیل کنندگان خواسته شود توا برداشوت خوود را

آن شرکت بوده است کوه ایون مشوكل عملكردهواي

براي محقق بیان دارند تا در موورد یكسوان بوودن بوا

موی

آنچه مدنظر محقق بود تصمیم گیري شود .سعی شود

نماید .بسیاري از متغیرهاي مورد بررسی در سوازههوا

حاالت مختلف بیان شده در هر شرکت و بیوان هواي

قابل مشاهده نیستند و شرکتها اجازه بررسوی اسوناد

دیگر در شرکت هاي بعدي به بحث گذاشته شود کوه

و موودارک موورتبط و همچنووین ،بررسووی موووردي را

به چندین مورد اصالح در پرسشنامه ها منجر گردید.

شویوه کموی

نتایج تكمیلی پرسشنامه هاي مرحله قبل نشان دهنوده

شد؛ بدین صوورت کوه پرسشونامه اي بوراي

آن بود که بین موردهاي مطالعه مختلوف تموایز قابول

تكمیل توسط آنها بنابر خوداظهواري طراحوی گوردد.

قبولی ایجواد شوده اسوت .نتوایج بوه دسوت آموده از

پرسشنامهها طی یک دوره سه ماهه بین نمونه تحقیوق

شرکتها با آنچوه در ادبیوات در زمینوه سیسوتمهواي

شرکت هاي تولیودي داراي بوی

کارگاههاي بی

مالی مستقل و متفاوت از یكدیگر آنها را برطر

نمی دهند .بنابر این ،تصمیم بور انتخوا
پیمای

تولیدي وجود دارد ،همخوانی الزم را داشت.
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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

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

ساختار سازمانی
تولید

O

ارتفا 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 ،نو 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،نو 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،

سیستمهاي تولیدي در ایران و عملكرد کسب و کار آنها 93/

براي بررسی پایایی ابزار تحقیق از روشهواي پایوایی

نتایج براي داده هاي ترتیبوی  9گزینوهاي بوه صوورت

هووا در نمونووه

 9از 9

آزمووون مجوودد و پایووایی بووین ارزیووا

جدول ذیل بود کوه در سوؤالهایی بوا اخوتال

مقدماتی استفاده گردید .در دو شرکت آزموون مجودد

نمره سعی شد در جملهبندي و اصوالح آنهوا تجدیود

پرسشنامهها در فاصلهاي تقریبا سه هفتهاي اجرا شود.

نظر شود.

جدول  4خالصه نتايج بررسي پايايي -اختالف بين آزمونها

شرکت

اختال

دو آزمون

حداک راختال

محتمل

درصد اختال

شرکت1

26

224

%12

شرکت2

91

224

%16

میانگین

99.1

224

%14

در شرکت دیگر از پایایی نتایج بوین ارزیوا هوا

نیز براي اطمینان بیشتر صورت گرفت .بوراي بررسوی

استفاده شد؛ بدین شكل که دو پرسشنامه توسط مدیر

روایی سازه از روایی همگرایی اسوتفاده شود .روایوی

تولید و مدیر کنترل کیفیت تكمیل گردیود .نتوایج بوه

همگرایی بیان می کند که بین نتایج به دسوت آموده و

گونهاي بود که اخوتال

بواالتر از  9مشواهده نشود و

سازه نظري توافق وجود داشته باشد .براي این منظور

بین دو ارزیا

 12درصد بود .براي بررسوی

اختال

از تحلیل عاملی تاییدي با چرخ

متعامد واریمواک

پایایی درونی سونجه هوا از عوریب آلفواي کرونبوا

استفاده گردید .نتایج در جدول  1آورده شوده اسوت.

استفاده شد .براي اجراي اینکار از نمونه مقدماتی 11

مالک ،بار عاملی باالتر از  9.1بوود .شواخص KMO

تایی از کارگاههاي تولیدي استفاده شد .از آنجواییکوه

براي هر سازه نشاندهنده کفایت نمونه بوراي اجوراي

آزمون فوق در این مرحله داراي نتایج مناسبی بوود و

تحلیل عاملی است.

همچنین ،این آزمون مجدد روي نمونه اصلی تحقیوق

سطح معنی داري آزمون بارتلت نیوز نشواندهنوده

اجوورا شوود و نتووایج قابوول اتكووا بووود ،از آوردن نتووایج

آن است که از تحلیل عاملی می توان بوراي شناسوایی

خودداري گردید .نتایج این آزمون براي نمونه اصولی

سازه استفاده نموود .حوداقل مقودار شواخص KMO

تحقیق در جدول  1آورده شده است.

برابر  9.1و حداک ر سطح بارتلت  9.91اسوت .تعوداد

- 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 پ

از چنود تكورار

تحلیل عاملی نتایج فوق حاصل شده اسوت .فقوط در
مورد سازه تامین کنندگان با توجه به آنكوه در تكورار
اول آماره هاي قابل قبول حاصل نشد ،با حذ

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

واریان

تبیین شده

9.64

9.69

9.19

9.62

9.91

9.19

9.49

9.19

9.49

9.92

 αکرونبا

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 پوایین و تكورار تحلیول ،نتوایج
قابل قبول حاصل شد(تان)2999،

جدول ،همچنین حاوي میوانگین تاکسوون هوا در هور
خوشه و حجم واحدهاي قرارگرفته در آن است.

.بووراي بررسووی پایووایی پرسشوونامه از معیووار α

تحلیل واریوان

بوراي نشوان دادن اخوتال

بوین

کرونبا استفاده شد .طبق نظور نونوالی( )1399سوازه

خوشهها در هر طبقه تصمیم تولیدي انجام شد .نتیجه

داراي پایایی خواهد بود ،در صوورتیکوه مقودار ایون

نشاندهنده وجود اختال

بوین تموامی خوشوههوا در

معیار باالتر از  9.9باشد ،و حتی مطابق نظر ساکاکیبارا

همه تاکسونها بود .نتیجوه ایون تحلیول در جودول 9

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

وجود دارد.

نیز قابل قبول است(گروبلور و گروبنور .)2996،بوراي
تمامی سازه هاي مورد سنج

در این تحقیوق مقودار

 -3-4نامگذاری خوشه ها

این معیار  ،حداقل 9.9را دارا بود .نتوایج ایون تحلیول
نیز در جدول 1آورده شده است.

فرایند تحلیول خوشوهاي شوامل تحلیول دادههوا و
سپ

نامگذاري 11مناسب آنها ست .بوراي نامگوذاري

خوشههاي استرات ي تولیود از نمورههواي طبقوههواي
تصمیم تولیدي ،رتبه هر طبقوه تصومیم تولیودي بوین

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

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

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

توا

باشود کوه  nدر

 -1-3-4خوشه  :1سيستم توليدی

آن حجم نمونه تحقیق اسوت (لموان .)1393،بوا ایون

"زيرساختارگراها"

احتسا  ،در این تحقیق با توجه به حجم نمونوه 199

نخستین گروه تولیدکنندگان بدین دلیل تولیدکننودگان

تائی ،تعداد خوشه ها می تواند بوین  9توا  1باشود .از

زیرساختارگرا نامگذاري شدندکه تصومیمات تولیودي

تحلیل خوشوه اي سلسوله مراتبوی  kمیوانگین بوراي

زیرساختاري در آنها مانند برنامه ریزي تولید ،سواختار

گروه بندي نمونه استفاده شد .این تكنیک بوراي سوه،

سازمان تولید و برنامه هاي کیفیت در ردههاي باالتري

چهار و پنج خوشه اجرا گردیود و از آنجواییکوه سوه

نسووبت بووه تصوومیمات تولیوودي سوواختاري ماننوود

خوشوووه تموووایز مناسوووبی را بوووین گوووروههوووا در

تامینکنندگان ،زیرساختهواي فیزیكوی و تكنولووژي

تاکسونها19ایجاد نمیکورد ،و در پونج خوشوه حجوم

فراینوود قوورار داشووتند .آنهووا همچنووین ،بووین کلیووه

موووارد در دو خوشووه اسووتخرا شووده بسوویار نوواچیز

سیستم هاي تولیدي مسوتخر در تموامی تصومیمات

میشد ،بنابراین ،چهار خوشوه بوراي تحلیول مناسوب

تولیدي در رتبه سوم قورار داشوتند؛ بجوز در تصومیم

درنظرگرفته شد .نتایج حاصول از ایون تحلیول بوراي

برنامه هاي حفاظت از محویط کوه در رتبوه دوم قورار

میانگین هر تاکسون و رتبه هر تاکسون (طبقه تصومیم

داشووت .در ایوون سیسووتمتولیوودي اولویووت تاکیوود بوور

تولیدي) در هر خوشه (سیستم تولیدي) و بوین سوایر

برنامه ریزي تولیود و کمتورین تاکیود بور برناموههواي

خوشه هوا در جودول  6قابول مشواهده اسوت .ایون

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

خوشه

L

شاخص

O

Q

PR

S

PL

13.4

4.49

9.39

9.9

F

C

T

4.93 4.94

9.91

میانگین

تعداد
موردها

میانگین
1

4.33 4.96
4

1

2

9

9

9

6

1

3

رتبه در خوشه

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

میانگین
9

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

1.19 1.26

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

میانگین
4

1.99
6

9.91 9.12

4.22

14

11
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 -2-3-4خوشه :2سيستم توليدی"سبز"

آخرین سیستم تولید مستخر  ،تولیدکنندگان بوالغ

دومین سیستم تولیدي استخرا شده در صنایع ایران،

هستند .در این سیستم ،طبقه تصمیم زیرساختهوا در

تولیوودي بوواال و نوووین

رتبه اول بین کلیه سیستمهاست ،برنامه هاي حفاظوت

می باشند .در این سیستم تولیدي ،تولیدکنندگان درکلیه

از محوویط زیسووت در رتبووه سوووم قوورار دارد و بقیووه

تولیدکننوودگانی در کووال

تصمیمات تولیدي بجز یک مورد در رتبه نخست بین

تصمیمات تولیدي پ

کلیه سیستمهايتولیدي مستخر قرارگرفتوهانود .آنهوا

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

تنها در تصمیمتولیدي زیرساختها در رتبه دوم قورار

ایوون تولیدکننوودگان بووا عنوووان تولیدکننوودگان بووالغ

گرفته اند .در خود سیستم تولیدي تصمیمات تولیدي نه

نامگذاریشدند .در این سیستم تولیدي بیشترین تاکیود

گانه به ترتیب برنامه ریزي تولید ،برنامه هواي کیفیوت،

بوور برنامووه ریووزي تولیوود ،سووپ

منووابع انسووانی و در

برنامه هاي حفاظت از محیط زیسوت ،منوابع انسوانی،

نهایت ،بر برنامه هاي حفاظت از محیط زیست است.

سازمان تولید و سپ

از تولیود کننودگان در کوال

برنامههاي ظرفیت ،تكنولووژي،

منابع و زیرساختهوا قرارگرفتوهانود .در کنوار موفوق

 -4-4عملکرد کسب و کار

بودن آنها در کلیه زیرسیستمها ،تفاوت رتبه این گروه

شناسایی اینكه هر سیستم تولیودي تعریوف شوده

تولیدکنندگان در حفاظوت از محویط زیسوت بوا بقیوه

داراي چه سطح عملكردي است ،آخورین تحلیول در

مووی توووان نووام

این تحقیق است .همانطور که قبال بیان گردید ،بوراي

گووروههووا چشوومگیر اسووت ،پوو
تولیدکنندگان سبز را براي آنها انتخا

کرد.

بررسوووی عملكووورد واحووودهاي تحلیووول از معیوووار
درنظرگرفته شده توسط مارتین و دیاز( )2999استفاده

 -3-3-4خوشه  :3سيستم توليدی"نابالغ"

شد .این تحقیوق بوهطوور مشوابه ،از معیارهواي رشود

سومین سیستم تولید استخرا با عنوان تولیدکننودگان

فروش ،رشد سود و  ROAاستفاده کرده و میوانگین

نابالغ ،تولیدکنندگانی هستندکه در تموامی تصومیمات
تولیدي در آخرین رتبه ممكن ،یعنی رتبوه چهوارم در
بووین کلیووه سیسووتم هوواي تولیوودي قوورار دارنوود .ایوون
تولیدکنندگان کمترین تاکید را روي سیسوتم تولیودي
خود داشته ،احتمواال بوا الگوهواي بازاریوابی پیشوبرد
فروش را انجام می دهند .درون این سیسوتم تولیودي
بیشترین تاکید بر برنامهریوزي تولیود ،سوپ

سوازمان

تولید و برنامه هاي ظرفیت است و کمترین تاکیود بور
برنامه هاي حفاظت از محیط و منابع است.
 -4-3-4خوشه  :4سيستم توليدی"بالغ"

آنها را بوهعنووان عملكورد کسوب و کوار کول SBU

درنظرگرفته است .میانگین گیري از شاخصها باعوث
هموارسازي آنهوا گردیوده ،در اداموه اجوراي تحلیول
واریان

با شناسایی واریان

بین گروهی همپوشوانی

معیارهووا را توجیووه خواهوود نمووود .بووراي انجووام ایوون
بررسی ،ابتدا به کمک نرم افزار نمونه هاي هر خوشوه
جدا شوده ،سوپ

آموارههواي مربووط بوه معیارهواي

عملكردي براي هر خوشه توصیف گردید .جودول 9
خالصووه توصوویف آمووارههوواي میووانگین و انحوورا
استاندارد را نشان می دهد.
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جدول 8سطح ارائه معيارهای عملکردی کسب و کار توسط هر سيستم توليدی مستخرج
معیار عملكردي
رشد فروش
رشد سود
ROA
عملکرد کسب و
کار کل

اجراي تحلیل واریان

آماره

سیستم تولیدي
زیرساختارگراها

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

نشان دهنده وجود اختال

معنی دار بین میوانگین هواي معیارهواي عملكوردي در
چهار سیستم تولیدي مسوتخر اسوت .بوا توجوه بوه
مفصل بودن جداول براي سه معیار و معیار کلی تنهوا
به ارائه نتایج براي عملكرد کسب و کار کل پرداختوه
شده است .مقدار آماره آزمون Fبا توجه بوه مجموو
مجووذورات درونگروهووی  12.911و بووینگروهووی
 31.499برابر  9.649و داراي سطح معنی داري صوفر
بوده که نشواندهنوده وجوود اخوتال

معنویدار بوین

سیستم هاي تولیدي است .اجراي آزمون توکی HSD

نشان داد که سیسوتم هواي تولیودي سوبز و نابوالغ بوا
یكدیگر و نابوالغ و بوالغ بوا یكودیگر داراي اخوتال
معنی داري در میوانگین عملكورد کسوب و کوار کول
هستند .جدول 3بازگو کننده این مورد اسوت و نشوان
میدهود کوه سیسوتم نابوالغ داراي سوطح عملكوردي
پایین تري نسبت به بقیه سیستم هاي تولیدي اسوت و
بین سه سیستم تولیدي دیگر اخوتال

معنویداري در

ایوون زمینووه وجووود نوودارد و حتووی بووین سیسووتم

زیرسوواختارگراها و نابووالغ نیووز اختالفووی مشوواهده
نمیشود.
.نتيجهگيری و پيشنهادها
 -1-5نتيجهگيری
نخستین دستهبندي از سیستمهاي تولیودي را هوایز و
ویل رایت (1393و )1394انجام دادند .آنهوا بور روي
دو طیف چرخه حیات محصول و فراینود تولیودي را
نشان دادند .آنها بر ایون مبنوا چهوار سیسوتم تولیودي
کارگاهی ،خط غیر پیوسته دسوته اي ،خوط مونتواژ و
جریووان مسووتمر را نشووان دادنوود .در آن زمووان هنوووز
تصمیمات زیرساختاري تولیود مطورح نبوود توا آنكوه
هیل(1391و )1334با تاکیود بور محصوول و تولیود و
همچنووین ،در کنووار آنهووا مباحووث سوورمایه گووذاري و
زیرساختاري تولید ،سیستمهواي تولیودي پیشونهادي
هووایز و ویوول رایووت را بووه پوونج سیسووتم پووروژهاي،
کارگاهی ،دستهاي ،خطی و مستمر گسترش داد.کوتوا
و اورن( )1393با تاکید بر سه بعد پیچیودگی سواختار
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
سیستم تولیديi

سیستم تولیديj

زیرساختارگراها

سبز

نابالغ

بالغ

*اختال

اختال

سطح معنی

فاصله اطمینان  31درصدي

میانگین )(i-j

داري

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

معنی دار در سطح  1درصد

بعدي هایز و ویل رایت در فرایند تولید را بوه مودل

شده قورار دادنود.کویم و لوی ( )1339تاکسوونومی از

سه بعدي مشتمل بر مباحث ساختاري و زیرساختاري

فرایندها مبتنی بر انعطا پذیري فنی و پیچیدگی فنوی

هشت سیستم تولیودي

را ارائه کردند و فناوري هاي تولیودي جدیودتر ،م ول

گسترش دادند و بر این اسا
تعریف کردند.

 FMC , FMSرا با فرایندهاي سنتی اسوتفاده شوده

در تمامی تحقیقات فوق ،دو نو سیستم تولیودي

بوسیله هایز و ویل رایت مرتبط کردند .این نخسوتین

مقابل هم سیستم هاي نابالغ و بالغ بودند .سیستم هاي

ورود سیستمهاي تولیدي نا

به سیستم هواي سونتی

نابالغ سیستمهاي غیرمستمر سفارشی و سیسوتم هواي

تولیوود بووود .ایوون سیسووتمهووا تولیوود تنووو زیووادي از

تولیدي بالغ سیستمهاي مستمر را تشكیل موی دادنود،

محصوالت را در سیستم هاي بالغ اجازه میدادند .این

اما در گوذر زموان سیسوتمهوایی مشواهده شودند کوه

همان چیزي بود که پین و همكاران با عنوان سفارشی

استمرار در خوط تولیود را در کنوار تولیود مبتنوی بور

سازي انبوه نیز به آن اشواره کورده بودنود .میلتنبورگ
خود توانست تموامی سیسوتم هواي

سووفارش مشووتریان قوورار دادنوود .پووین و همكوواران

( )1331در کتا

( )1339این نو سیستم تولیودي را سفارشوی سوازي

اشاره شده فوق را در یک ماتری

انبوه نامیدند و آن را در کنار بقیه سیستمهاي شوناخته

تنو -حجم ،جریان مواد-چیدمان قرار دهد .او هفوت

با عنووان مواتری
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سیستم تولیدي را معرفی و آنها را بوه صوورت تولیود

کوتا و اورن ( )1393بوا عنووان  GMS1نامگوذاري

دستهبندي نموود .از معودود

گردید و بیان شدکه احتمواال مزیوت رقوابتی شورکت

مطالعات تاکسونومیک در این زمینه مطالعه مربوط بوه

مقدمتا توسط اولویت هاي رقابتی تولید به دست نمی

موهانتی و دشمو بود .آنها بوا بررسوی سیسوتم اداره

آید ،بلكه از فعالیتهاي تجاري دیگر حاصل میشود.

مواد ،سیستم حمل و تكنولووژي تولیود سوه سیسوتم

تولیدکنندگان زیرساختارگراها و بالغ نیز مانند سیستم

تولیودي را پیشونهاد کردنود کوه نوو اول آن سیسووتم

هاي موابین تولیود کارگواهی و مسوتمر و نوا

قورار

پردازش دستی ،نو دوم سیستم کنترل رایانوه و نوو

داشتند که با استرات يهاي عمومی  6،2،9و  9کوتوا و

سوم سیستم رباتیک بود .در مطالعه دیگري که توسط

اورن( )1393قابل مقایسه است.

مارتین و دیاز ( )2996در صونایع اسوپانیا انجوام شود

جدول  19نشاندهنده خالصهاي از مباحث فووق در

دستی ،تولید انبوه و نا

پ

از آنکه استرات يهاي تولیودي در شورکت هواي

نتیجهگیري می باشد.

تولیوودي اسووپانیا شناسووایی شوود ،وعووعیت  3دسووته

نتایج بررسی عملكرد این چهار گروه تولیودي نشوان

تصمیمات تولیدي در هر استرات ي بررسوی شود ،اموا

داد که بجز گروه تولیدکنندگان نابالغ بین بقیه گروهها

هیچگاه بر شكل دسته بندي موجوود ایون تصومیمات

در عملكرد کسب و کوار تفواوت معنوی داري وجوود

تولیدي اشارهاي نشد.

ندارد .البته ،ایون موعوو قابول توجیوه اسوت ،زیورا

در تحقیق حاعر با کمک هموان  3دسوته تصومیمات

عملكرد یک واحدکسب و کار به عملكرد بخ هواي

تولیوودي بووه کووار رفتووه در تحقیووق مووارتین و دیوواز،

دیگر آن نیز وابسته است و این تحقیوق نشوان دادکوه

خوشه بنودي تصومیمات تولیودي انجوام شود .شواید

سه گروه تولیدکنندگان دیگور بوه ایون واسوطه داراي

تحقیق حاعرگسترده ترین تحقیق تا حال حاعر در به

تفاوت معنی داري در عملكرد خود نیستند.

کارگیري متغیرهاي طبقوهبنودي در نوو خوود باشود.

داللتهایی در پیشینه تحقیق نیوز در ایون زمینوه پیودا

مشووابه آنچووه در دسووته بنوودي میلتنبوورگ ( )1331از

میشود ،به گونه اي کوه ژائوو و همكواران نیوز نشوان

سیسووتم هوواي تولیوودي وجووود داشووت ،سیسووتمهوواي

دادند که بین گروههاي اسوترات یک خوود بوا عنواوین

است ،ماننود کویم و

تاکیدکنندگان کم ،خدمت دهنودگان انبووه ،سفارشوی

تولیدي ما نیز داراي گروهی نا

لووی( )1339و پووین و همكوواران ( )1339و یووا آنچووه

سازان کیفیت و پیمانكواران تخصصوی نیوز اخوتال

توسووط کوتووا و اورن ( )1393بووا عنوووان GMS8

معنیداري در عملكرد وجود ندارد .همچنین ،بوین دو

نامگذاري شد .تولید کنندگان نابالغ نیز تولیدکننودگانی

گروه تولیدکنندگان تعقیوب کننوده خبرگوی و تمرکوز

بودند که تاکیدکمی بر اقدام هاي تولیدي خود داشتند،

یافتووه بوور کیفیووت و تحویوول در اسووپانیا نیووز تفوواوت

همانند فرایند هاي نابالغ پیشنهاد شده به وسیله هایز و

معنی داري در عملكرد تجاري مشاهده نشد (مارتین و

ویل رایت ( )1393و هیل ( )1391و یا آنچوه توسوط

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

سیستمهاي استخرا

تصمیمات تولیدي اولویت دار

سیستمهاي تولیدي مشابه

شده تحقیق حاعر

(رتبه بین سیستمها)

(نویسنده)

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 کال

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
سؤالی پی

را براي سازمان ایجاد کنند .بنابراین ،پیشنهاد میشوود

موی آیود و آن ایون کوه نوو ایودهآل

در تحقیقی بر شكل هاي ایده آل سیستمهواي تولیودي

پیكرهها کدامند؟ آیا مطالعه تاکسونومیک شكل ایدهآل

تمرکز شود و آنهوا اسوتخرا گردنود .بررسوی نحووه

پیكرهها را حاصل کرده است؟ قاعدتا پاس به هر دو

عملكرد مالی شرکتهاي تولیودي موورد مطالعوه نیوز

سؤال "احتماال" است ،زیورا مطالعوات تاکسوونومیک

میتواند در این جهت کمک نمایود ،البتوه ،بایود ایون

شكل واقعی متغییرهواي پیچیوده را نشوان موی دهود

نكته را نیز درنظرگرفت که در برخی مواقوع عملكورد

و مووک درموووت )1339،و معلوووم نیسووت

موفق ،به ویو ه در اقتصواد بیموار نتیجوه اسوترات ي و

شكل هاي واقعی بتوانند بهترین عملكرد کسب و کوار

سیستم تولید مناسب نیست .همچنین ،میتووان بوراي

(بوووزار
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