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 چکیده

کمتر به بررسی  و هستندراهبرد تولید متمرکز  فرآیندمطالعات راهبرد تولید روي محتوا و  بیشتر     
توصیف مناسبی از  بر اینکهعالوهراهبرد تولید  بنديپیکره. مطالعه دندارتوجه ه این حوز رشناسی دپیکره
چون  تريزمینه الزم را براي مطالعات تخصصیدهد، راتژیک سازمان در اختیار قرار میهاي استگروه

. کندپردازي در آن را فراهم میبررسی عملکرد، شکل مناسب تصمیمات تولیدي در هر گروه و نظریه
ي تولیدي خطی در متغیرهاي تصمیمات هاهاي اصلی سیستمهدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگی

ها با رویکرد مطالعه یی موفق از کارخانههاوسیله بررسی نمونهه، بهاهاي رقابتی آنتولیدي و اولویت
 يهاآوري اطالعات، پروتکلاین تحقیق به روش کیفی انجام شده و براي جمع موردي چندگانه است.

از تطبیق با مبانی نظري و همچنین تحلیل  ،است. براي تحلیل اطالعات رفتهکار بهشده احیطرپیشاز
شناسی، دو گونه از موردي استفاده شده است. با توجه به تحلیل اطالعات و گونهردي و درونمومیان

ها بازارگرا و یکی از آن ،گونهي هر هاکه با توجه به ویژگی شدي تولیدي خطی شناسایی هاسیستم
ي هابا بررسی دو بعد تصمیمات تولیدي و اولویت هاساختارگرا نامیده شده است. شناسایی گونهدیگري 

  .شدرقابتی انجام 
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  . مقدمه1
ها در کند که راز بقا و موفقیت سازمانمینگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار      

 هاد که سازماننشومیزیرا این موارد باعث  است؛ هامزیت رقابتی سازمان ،محیط رقابتی امروز
ن توامیمورد اینکه ، درتر از رقبا انجام دهند. همچنینهاي تولیدي خود را اثربخـشفعالیت

ي هاي رقابتی و تصمیمهابخشی یک سیستم تولیدي را براساس ارزیابی رابطه بین اولویتاثر
ولیدي، سیستم تولیدي ي تهانظر وجود دارد. دربین انواع سیستماجماع یا نه، گرفته سنجیدصورت

ه طراحی شود ک، این سیستم وقتی استفاده میهمچنین است.بیشتري برخوردار  خطی از گسترة
تنوع کمی از محصوالت را  است. این سیستم تولیدياندازه کافی بزرگ محصول ثابت و حجم به

بر و تاحدودي تخصصی است. کند. این سیستم سرمایهبا نرخی ثابت تولید می ي باالهادر حجم
 دهند؛نرخی متناسب با سرعت خط انجام میساده را با  اپراتورها وظایف نسبتاً ،در این سیستم

 ،تري دارندکاربرد گستردهو اشکال متفاوت ي تولیدي خطی هابا توجه به اینکه  سیستم یجهدرنت
را درنظر ي رقابتی آنان هاي تولیدي خطی و اولویتهاشناسی سیستمین تحقیق پیکرهدر ا
ري براي توسعه کامل اهمیت بسیا هاگیريي رقابتی و تصمیمها. تناسب بین اولویتگیریممی

یشان هارقابتی بودن سیستمتجانس باعث غیرعدم و عنوان یک سالح رقابتی داردبهبخش تولید 
  شود.می

ي هاي رقابتی کارخانههابندي تصمیمات تولیدي و اولویتشناسایی پیکره به این ترتیب،     
که  اري براي دیگران باشد و از آنجاالگوي ک ممکن استي تولیدي خطی، هاموفق با سیستم

هاي خود و البته توانند متناسب با ویژگیصنایع دیگر می ،از تنوع کافی برخوردار هستند هانمونه
ن در ادبیات راهبرد تولید تأکید ، بسیاري از محققاالگوبرداري کنند. همچنین ،با توجه به شرایط

، تحقیقات موردي الزم است که نتایج آن براي راي کاهش فاصله نظریه و عملاند که بکرده
ي موفق عمل به روشن شدن این بحث کمک هامفید خواهد بود. تطابق علم و نمونه هامانساز

  .]12[ کردشایانی خواهد 
ي مطالعه هاي رقابتی در موردهااین تحقیق ابتدا پیکره تصمیمات تولیدي و اولویت     

و تحلیل  هاسپس براساس آن شناسایی وشده ي تنظیمهاشده را با استفاده از پروتکلتعیین
حیث همسانی ي تولیدي خطی ازهاشناسی، انواع سیستمموردي، تحلیل تطبیقی و گونهمیان

کند؛ به سخت دیگر، سؤال اصلی تحقیق می مشخص را ي رقابتیهاتصمیمات تولیدي و اولویت
ي تولیدي خطی براساس تصمیمات تولیدي و هایی از سیستمهاچه گونهاین است که 

از موارد مطالعه در  هریک ،مورديود دارد. در تحلیل تطبیقی و میاني وجهاي تولیداولویت
ي رقابتی با یکدیگر مقایسه و ارزیابی شده است. هاهاي تصمیمات تولیدي و اولویتهحوز

ي هااز متغیرهاي تصمیمات تولیدي و عوامل اولویت شناسی کلی، ابتدا براي هریکگونه منظوربه
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، هااز ترکیب گروه یکسپس براساس میزان فراوانی هر شد و بندي انجامرقابتی گروه
  .صورت گرفتشناسی کلی گونه

  
  . مبانی نظري و پیشینه پژوهش2

نیازمند توجه  واضح است که استراتژي تولید نقش مهمی در وضعیت رقابتی سازمان دارد و     
ي کلی هاگیريجهتبراي کسب بیشترین اثربخشی استراتژي تولید باید ویژه سازمان است. 

و  هاهمراه آورد. محتواي راهبرد تولید شامل تصمیموکار، حمایت و مزیت رقابتی را بهکسب
کند. مدل محتواي ي تولید را مشخص میهاهاي خاصی است که نقش، هدف و فعالیتاقدام

  :مقوله کالن تقسیم کرد سهتوان به میراهبرد تولید را 
  ؛ي تصمیم تولیدهاـ حوزه

 ؛ي رقابتی تولیدهااولویت ـ
 .ـ ارتباط استراتژیک

همچنان  ،هادهند. امروزه پس از گذشت سالمیمحتواي راهبرد تولید را تشکیل  هااین مقوله     
 . در]20[حفظ شده است ،دهداین فرمول که محتواي استراتژي تولید یک شرکت را تشکیل می

  .شودمیبررسی ي آن هاراهبرد تولید و مقوله ،ادامه
نیاز دارد و به همین  هاسازمان براي رسیدن به اهداف خود به سازماندهی و هماهنگی فعالیت     

ي مختلف و همچنین تعیین استراتژي براي هاتعریف و تخصیص وظایف در بخش براي ،منظور
کند، حوزه گیري کل سازمان را مشخص میجهتکه کند. راهبرد سازمان میاقدام  هاآن

رد و با جنبه گیرد. استراتژي عملیاتی حوزه محدودتري داو کل سازمان را دربر میاي دارد دهگستر
ها، منابع عملیاتی، کیفیت، فرآیندکار دارد. استراتژي عملیاتی با محصوالت، عملیاتی سازمان سرو

  ].32[بندي مرتبط است ، زمان تحویل و زمانهاهزینه
هسته اصلی و موتور محرکه هر سازمان تولیدي بخش تولید و عملیات آن سازمان است. با      

باید  ،توجه به اهمیت بخش تولید و عملیات در سطح یک شرکت و حتی در سطح ملی
 ،عقیده اسکینر ربشود تا اهداف سازمان تحقق یابد. بناي متناسب با آن تدوین و اجرا هااستراتژي

ي کالن سازمان در هااستراتژي؛ زیرا حلقه مفقوده استراتژي کالن سازمان است راهبرد تولید
راه رسیدن به اهداف را نشان  هایابد. استراتژيصورت راهبرد تولید ظهور میسطح عملیاتی به

. درادامه به بررسی ]31[حیاتی استي صحیح و اثربخش امري هاانتخاب راه دهند؛ بنابراین،می
  ي رقابتی خواهیم پرداخت.هاي تصمیم و اولویتاهتفصیلی حوزه

ي مجزا است هاالگویی از تصمیمتولید  ،)1984( یز و ویل رایتها، )1969( عقیده اسکینربه     
عنوان گذارد. تصمیمات تولیدي بهمی مدتش تأثیرکه بر توانایی سازمان در تحقق اهداف بلند

د نکنرسیدن به اهداف تولیدي شرکت کمک میکه به شوند تعریف می هااي از اقداممجموعه
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شوند که در بلندمدت بر سطوح ي تصمیم نیز معرفی میهاعنوان حوزه. تصمیمات تولیدي به]21[
توان با توجه به امکان را می هاگذارند. این مقولهتأثیر میعالی سازمان و همچنین سطح کارخانه 

  ختی تقسیم کرد.ي ساختاري و زیرساهابه تصمیم ،تغییر
شوند. مسائل ساختاري عنوان دو ستون راهبرد تولید بیان میمسائل ساختاري و زیرساختی به     

طریق بهبود مستمر ساختی ازحالی که مسائل زیر؛ درکنندمی و فناوري تولید را مشخص فرآیند
مزیت  ،اطالعاتفناوري  ي کیفیت، فرهنگ سازمان وهاي نیروي انسانی، سیستمهامشیخط

ساختی شامل آن دسته از ي زیرهاتصمیم همچنین،آورند. رقابتی بلندمدت را به ارمغان می
  .]17[ کنندتر تغییر میهستند که ازلحاظ ماهیت راحتتغییرهاي سازمانی 

ي هاخصوص حوزهدر ،کنداي به نویسنده دیگر فرق میي تصمیم از نویسندههابا اینکه حوزه     
. با توجه به پیچیدگی ]20[ نظر وجود داردگذارند، اتفاقمی تأثیره بر راهبرد تولید تصمیم ک

  .]15[ دنتر تفکیک شوي قابل تحلیلهاباید به بخش ،هاتصمیمات و گستردگی آن
بندي سیستم تولیدي به شش تولیدکنندگان کارآمد دریافتند که تقسیم به این ترتیب،     

بندي گروه ساختاري و زیرساختاري تقسیمدرقالب دو  هازیرسیستمزیرسیستم مفید است. این 
حوزه تصمیمات  بنديتقسیمرابطه با . بیشتر نویسندگان درمورد نظر میلتنبرگ در]23[ اندشده

شود. در میمیلتنبرگ استفاده  بنديتقسیماز  ،در این تحقیق درنتیجه دارند؛نظر تولیدي اتفاق
ي هاو همچنین شاخص مات تولیدي براساس نظر میلتنبرگحوزه تصمی بنديتقسیم ،1جدول 

  منابع مختلف بیان شده است. براساس ]و بررسی محقق 1[ هاآنسنجش 
  

  ]و بررسی محقق 1[ي آنهاحوزه تصمیمات تولیدي و شاخص .1 جدول
  متغیرهاي تصمیم  حوزه تصمیمات  نوع تصمیم

  تاريزیرساخ

ي کنترل هاسیستم
  تولید ریزيبرنامهو 

ریزي، نوع (کششی، فشاري)، سطح تمرکز در برنامه نوع سیستم کنترلی
، مدیریت خرید درست هااندازي، کاهش زمان پیشبرد تولید و راهموجودي

جریان ساخت، معیار خیره مواد اولیه، میزان کاالي درموقع، میزان ذبه
ي موجودي انبار براي هاریزي، اندازه بستهریزي، طول افق برنامهبرنامه

   ریزيبرنامه
   سطح مهارت، آموزش، وسعت طیف و مسئولیت محوله، کارتیمی  نیروي انسانی

گیري، ارتباط بین مدیریت و کارگران، ، نحوه تصمیمارتفاع ساختار سازمانی  ساختار سازمانی
   ايوظیفهاي چندي پروژههاتیم

  ساختاري

هماهنگی با  کنندگان، نوع رابطهتأمینمیزان ادغام عمودي، تعداد   منابع
   کنندگانتأمیني اطالعاتی با هاکنندگان، یکپارچگی سیستمتأمین

)، نوع چیدمان تجهیزات، CAD,CAM,AGVمقدار اتوماسیون (روبات،  یندآتکنولوژي فر
   میزان تخصصی یا چندمنظوره بودن تجهیزات، حجم کار با تجهیزات

   هاها، میزان تخصصی بودن کارگاهمکان، اندازه، تمرکز کارگاه  زیرساخت
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 یمات تولیدي درمقابل تغییراتشود. تصممیتصمیمات تولیدي نامیده  هااین زیرسیستم     
تغییراتی  شوندمیپاسخ به تغییرات محیط خارجی ایجاد هستند. تغییر و تعدیالتی که درمتفاوت 

تا  کردتوان براي یک یا چند تصمیم ایجاد میکوچک یا بزرگ هستند. تعدیالت کوچک را 
کننده طور کامل تعیینسیستم بهگیري در این شش زیرم تولیدي جاري بهبود یابد. تصمیمسیست
  :است زیرموارد 

  ـ نوع سیستم تولیدي؛
  ؛خوب کار کردن سیستم تولیديـ میزان 

  .]6[ي تولیدي ارائه خواهند شد هاآن خروجیـ سطوحی که در 
گیري نوع خاصی از گیري به شکلي تصمیمهااز حوزهتعیین و انتخاب عوامل در هریک      

. با توجه به ]30[است  متناسب شود که با قابلیت رقابتی سازمانمیمنجر ي تولیدي هاسیستم
و معیارها،  هاآن و با استفاده از سنجه باالزم است تا پروتکلی  ،حجم زیاد اطالعات و تحلیل آن

. از آنجا د مطالعه را ارزیابی و تحلیل کردي رقابتی و تصمیمات تولیدي موارهابتوان پیکره اولویت
آن تصمیمات  اند که دردهتحقیق خود از پروتکلی استفاده کر) در 2011( که چادهاري و همکاران

شناسی تصمیمات در حوزه پیکره ،، در این تحقیقاندشدهو ارزیابی  آمده تولیدي و معیارهایش
شناسی استفاده شده و براي پیکره استکه مطابق نظر میلتنبرگ  هاتولیدي از پروتکل آن

پروتکلی  ،)2011ي رقابتی با توجه به مبانی و مطابق با پروتکل چادهاري و همکاران (هااولویت
  طراحی شده است.

اصطالح به آن که به استتعیین اهداف تولیدي  ،راهبرد تولیداولین مرحله در تدوین      
نیازهاي  ،باشند سازگار ي رقابتی باید با اهداف تجاريهاشود. اولویتمیي رقابتی گفته هااولویت
  .مشخص کنندرا  شرکتنقاط ضعف و قوت نظر گیرند و کنند، عملکرد رقبا را در تأمینبازار را 

که در یک  طوريبه ؛داردارتباط مستقیم ي مورد نظر مشتري هابا ارزش مفهوم اولویت رقابتی
ي مورد نظر مشتري هاشده یک سازمان به ارزشي عرضههاقدر ارزش، هرايطیف مقایسه

 به رقباي خود در یک یا چند معیار رقابتینسبت سازمانتر باشد، تر یا با آن منطبقنزدیک
. اولویت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا ]7[دارد برتري و مزیت ...)  تحویل و کیفیت،(هزینه،

 .]29[ نشان دهدعملکردي بهتر از رقبا کند که قادر مییی است که همواره شرکت را هاتوانمندي
سازمان را بسیار  ،اولویت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی

. ]10[ راحتی از آن تقلید کنندتوانند بهمیرقبا ن طوري کهکند؛ بهمی هاتر از سایر سازمانموفق
به براي دستیابی به اولویت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم 

  . ]9[ي داخلی هاتوانمندي
است که  هاي معین یا ترکیب تواناییهامفهوم اولویت رقابتی بیانگر برتري ناشی از توانایی     
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ي اولویت رقابتی هاترین ویژگی. مهم]8[مقدار زیادي دربرابر رقبا دارد رقیب برتر منحصراً یا به
ي رقابتی را ها) اصطالح اولویت1984یز و ویل رایت (ها .استناپذیري و ارزش آن دوام، آسیب

کند تا در انتخاب میعنوان ترجیحات استراتژیک و یا ابعادي که شرکت مطرح کردند و آن را به
رابطه با در بنديتقسیمیک ) 2008( بازار هدفش رقابت کند، تعریف کردند. مارتین و دیاز

. ]5[است تر نویسندگان دیگر جامعبندي تقسیممقایسه با کردند که دري رقابتی ارائه هااولویت
است و سعی  مدهآکه در جدول پیوست  کردندبیان  هایی براي سنجش آنهاهمچنین سنجهآنان 
در قسمت منابع جدول  ،اندنویسندگانی که در هر اولویت رقابتی نظر مشترك داشته استشده 
  .بیاید

  
یات تولید، مباحث خصوص یی از محصول و بازار،هاهببعد از جن 25 )1988هیل (. پیشینه تحقیق
این را شناسایی کرد. می یند عمورساختی پنج نوع فرآي زیهاگذاري و انتخابهزینه و سرمایه
همچنین وي اي، خطی و مستمر بودند. اي، کارگاهی، دستهیندهاي پروژهابعاد شامل فرآ

عنوان دو ستون راهبرد را به هابندي و آنتصمیمات را به دو نوع ساختاري و زیرساختاري دسته
  .دادتولید پیشنهاد 

عنوان مواد را به جریان تجهیزات و چیدمان تولید، تنوع تولید، حجم) 1995میلتنبرگ (     
 ،)1979یز و ویل رایت (ها یندفرآ -اساس ماتریس محصولبرو  تصمیمات تولیدي معرفی کرد

ه کرد. این چهار شاخص ارائPV-LF  نام ماتریسماتریسی دوبعدي براساس چهار شاخص را به
  جریان مواد بودند.  -حجم و چیدمان -تنوع
ي تولیدي اسپانیا ارائه هااي از اهداف تولیدي را در شرکت) پیکره2008مارتین و دیاز (     
اند از: که عبارت و دو نوع استراتژي را شناسایی کردنداي استفاده ها از تحلیل خوشهاند. آنکرده
کنندگان تمرکزیافته روي کیفیت و تحویل. تحقیقات دتولیکننده خبرگی و کنندگان تعقیبتولید

شکل تصمیمات تولیدي در  هانیز منجر شد. آنبه استخراج دو نوع راهبرد تولید متفاوت  هاآن
و همچنین نشان دادند که بین این دو گروه در برخی  دي مستخرجشان را نشان دادنهااستراتژي

  داري وجود دارد.وکار تفاوت معنیمعیارهاي عملکرد کسب
اي از ، پیکره»راهبرد تولید میتاکسونو«باعنوان ) در تحقیق خود 2006ران (همکاو ئو ژا     

هاي ند. خوشهدکریی شناسارا خوشه ر چهاها کردند. آنئه ارارا چین ي در تولیدي هايتژاسترا
ه یژران وپیمانکاه و نبون ااهندگدیسوسرن کم، تأکیدکنندگا، کیفیتزان شیسارسفاها آن
و میلر آوري نوو  هازاريباهاي يتژاسترابا ها نهاي آيتژاستردوم استه دتنها ند و اري شدگذمنا

  داري داشت.بطه معنین رایکسوچ و دهلیوغربی فراروپاي   نحااطري تژاسترراث و ا
ي توأم راهبرد تولید، هابنديپیکرهارتباط «عنوان ) در تحقیق خود با1390( قاضی نوري     
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. کرد را مطالعه، راهبرد تولید و استراتژي تکنولوژي »وکار با عملکرد سازمانتکنولوژي و کسب
این مختلف  بنديپیکرهشرکت در صنایع الکترونیک ایران،  86در این تحقیق، پس از مطالعه وي 

کار، تولید و تکنولوژي را شناسایی و خصوصیات هر دسته از واز استراتژي کسب هاشرکت
بر شناسایی این وي عالوه. کردرسی طور مشخص عملکرد هر دسته را برو به هاشرکت
با عملکرد  هایک، ارتباط سازگاري درونی استراتژيي استراتژیک و رفتار هرهابنديپیکره

  نشان داده است. را هاشرکت
ي هاحوزه تصمیمات راهبرد تولیدي در شرکت) در تحقیقی، 2012( چادهاري و همکاران     

ابتدا با تعیین تصمیمات تولیدي به  انآن. کردند را بررسیي تولیدي خطی هاداراي سیستم
ساختاري و یا زیرساختاري بودن ي مورد نظر پرداختند، سپس در موردها هاشناسایی آن

ي تولیدي هاي متفاوت در سیستمهانوع از پیکره پنجو درنهایت  مشخص کردند راتصمیمات 
  .را بررسی نمودندخطی 

 را مطالعه کرد و بهها کار آنوي در ایران و عملکرد کسبي تولیدهاسیستم )1391( پویا     
. در پرداختطبقه تصمیم تولیدي  9بر ي تولیدي در ایران مبتنیهاتاکسنومیک سیستمبررسی 

براي  میانگینK اي و با استفاده از تحلیل خوشه کار رفتهبهاي روش پرسشنامه پژوهش،این 
 نابالغ، تولیدي يهاسیستم هاخوشه این. چهار خوشه شناسایی شده است هاتحلیل داده

  شدند. نامگذاري سبز و بالغ زیرساختارگراها،
اند و تحقیقات به محتواي راهبرد تولید پرداخته بیشتر یابیم کهباال درمیبا توجه به مطالعات      

مربوط ي مختلف هادر حوزهها بندي آنشناسایی تصمیمات تولیدي و دسته بعضی دیگر به
شناسی ي تولیدي را با استفاده از پیکرههابعضی از تحقیقات انواع سیستم ،. همچنینهستند

ي ها. بعضی دیگر فقط یکی از تصمیمات تولیدي و یا اولویتاندشناسایی کردهتصمیمات تولیدي 
ستاي محقق شدن که تصمیمات تولیدي در را شناسی کردند؛ ولی از آنجارا پیکرهرقابتی 
دنبال د. این تحقیق بهننظر گرفته شودو با هم درهر است، الزم هستندي رقابتی هااولویت
زمان صورت همي مطالعه بههاي رقابتی در موردهاشناسی تصمیمات تولیدي و اولویتپیکره
  است.
تولیدي و ، جامع نبودن تصمیمات وجود داردضعف بزرگی که در بعضی از تحقیقات مشابه      

که در این تحقیق سعی شده است با استفاده از موارد  استده شي رقابتی بررسیهااولویت
نگاهی جامع به تصمیمات  ،اندتر بودهمشترك نویسندگان و یا استفاده از تحقیقاتی که کامل

در ن توامی. نقاط متمایز اصلی این تحقیق با موارد مشابه را شودي رقابتی هاتولیدي و اولویت
ي تولیدي خطی هاي رقابتی و عملکرد در سیستمهازمان تصمیمات تولیدي، اولویتبررسی هم

  شناسی دانست.قالب مطالعات پیکرهدر
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  پژوهششناسی روش .3
صورت مطالعه موردي چندگانه و به روش کیفی انجام شده است. رویکرد این تحقیق به     

مطالعه . ]2[ شودهاي تحقیق کیفی محسوب میاستراتژيترین مطالعه موردي یکی از متداول
مطالعه  ،هاي کیفی استوار است. اگر تحقیق شامل یک مورد باشدبر فنون و شیوه بیشترموردي 

مطالعه موردي چندگانه  ،موردي یگانه و اگر مطالعه شامل چند مورد (بیش از یک مورد) باشد
  .است
که سیستم تولیدي  هستندي موفق استان یزد هاتحقیق کارخانهجامعه موارد مطالعه در این      
که از روش مطالعه موردي چندگانه استفاده شده است و تعداد خطی است. با توجه به این هاآن

، در تحقیق حاضر از پنج ]12[است مورد  دهتا  چهاراستاندارد موارد مطالعه در این روش بین 
ي هاسیستم ، اعم از داشتني مشترکیهارد مطالعه از ویژگیمورد مطالعه استفاده شده است. موا

اعم  ،ي دیگرهااما در ویژگی ، برخوردار هستند؛تولیدي خطی و قرار داشتن در گروه موارد موفق
تا قابلیت شود  تالشحفظ پراکندگی  برايالزم است  ز کوچکی و بزرگی، نوع صنعت و ... ،ا

که هدف از مطالعات موردي  گفتنی است داشته باشد. صنایع مختلف مشابه راالگوسازي براي 
با مالحظات  بایدي دیگر هاو نمونه استسازي مورد مطالعه بخشی به بررسی براي شفافعمق

در شناسایی ي مورد نظر هاجمله ویژگیاز .کنندگونه مطالعات استفاده خود از نتایج این
  ند از:اي خطی موارد مطالعه عبارتهاسیستم

  ؛ي باالهاتولید یک یا چند مورد محدود محصول در حجمـ 
 ؛استفاده از چیدمان خطی و تجهیزات تخصصیـ 
 .توانایی تغییرات محدود در محصوالت با توجه به نوع تجهیزاتـ 

شناسایی  موارد مطالعه موفق  است،د نظر ورالگوسازي م برايکه معیار عملکرد موفق  از آنجا     
پنج مورد از  ،نهایتعالیت) و برند بودن انجام شد. دربا استفاده از معیارهایی مانند پایداري(سابقه ف

ي تولید شیشه، فوالد، موکت، تایر و سنگ فرش که موافقت خود هاي موفق در حوزههاکارخانه
یی اعم از سابقه هاداراي ویژگی هاکارخانه. این شدند، انتخاب کردندرا براي همکاري اعالم 

  .هستندو بزرگی  طوالنی، برند بودن
 براي بررسی تصمیمات تولیدي از پروتکل تحقیق چادهاري و همکاران ،در این تحقیق     

و  هااي از حوزهخالصه ،2 در جدولاست. که تحقیق مشابه همین تحقیق استفاده شد ) 2011(
ي رقابتی پروتکلی مشابه هاده است و همچنین براي بررسی اولویتمتغیرهاي تصمیم بیان ش

ها و براساس شده آني تعریفها) با استفاده از طیف2011تحقیق چادهاري و همکاران (
هزینه، کیفیت، سرعت تحویل، قابلیت بیان کردند () 2008( مارتین و دیاز یی کههاشاخص

که . با توجه به اینشد، طراحی ات و محیط زیست)مپذیري، نوآوري، خداطمینان تحویل، انعطاف



  

 17  ...و  دیراهبرد تول ماتیتصم شناسیپیکره

، اطالعات این دو پروتکل با استفاده از مصاحبه با استعنوان تحقیق بیشتر روي تولید متمرکز 
ي کارخانه و مدیران بخش هامدیرعامل(در بخش تولید  هاهاي مرجع کارخانههخبرگان و گرو

  تکمیل شد. هاکارخانه، مشاهده مستقیم، سایت و خریداران عمده تولید)
  

  پژوهشکاررفته در پروتکل هاي تصمیم بهها و متغیراي از حوزهخالصه .2جدول 
  ي تصمیمهامتغیر  انواع تصمیم  ي تصمیمهاحوزه

کنترل و  ریزيبرنامه
  تولید

  ترکیبی  فشاري  سطحی  استراتژي تولید
  ترکیبی  سفارش مشتري  بینیپیش  ریزيبرنامهمعیار 
  ترکیبی  براساس زمان  براساس نرخ تولید  مواد ریزيبرنامه

  -  متمرکزغیر  متمرکز  ریزيبرنامهیند آفر
  ترکیبی  کششی  فشاري  کارخانه کنترل کف

  هازیرساخت
از  افزایش قبل  ظرفیت ریزيبرنامه

  افزایش تقاضا
افزایش بعد از 
  افزایش تقاضا

گسترش در فاصله 
  شدهریزيبرنامه

  مواد خام  بازار  محلی  مکاناستراتژي 
  محورتولید و بازار  بازارمحور  محورتولید  استراتژي انتخابی

  سلولی  تولیدمحور  یندمحورآفر  نوع چیدمان  یندآتکنولوژي فر
  ترکیبی  عمومی  خاص  ماهیت تجهیزات

کنترل و ساختار 
  سازمانی

  بوروکراسی  متمرکز  متمرکزغیر  گیرينحوه تصمیم
  بلند  )6تا  4( متوسط  )4تا  3( کوتاه  تعداد سطوح ساختار

  منابع انسانی
  ترکیب  ماهرنیمه  ماهر  سطوح مهارت کارکنان
میزان تنوع کارهاي 

  بیش از سه نوع  دو تا سه نوع  یک نوع  توسط کارگرانمیانجا

  
بیشتر محققان کیفی معتقدند که برخی مطالعات کیفی بهتر از برخی دیگر هستند و اغلب      

از روایی که این محققان کیفی . هنگامی]19[کنند میواژه روایی را براي اشاره به این تفاوت ذکر 
بودن  3دارو امانت 2دفاع ، قابل1یی همچون باورپذیريهامعموالً به واژه ،کنندمیتحقیق صحبت 

هایی براي تفکر درزمینه مفهوم روایی در تحقیق کیفی و ارائه استراتژي ،بنابراین کنند؛میاشاره 
 ].19[است روایی در آن، مهم  کردنحداکثر 

روایی را نشان  يارتقا برايدر این تحقیق کاررفته هاي بهفهرستی از استراتژي 3جدول      
  دهد.می
  

                                                
1. plausible 
2. Defensible 
3. Trustworthiness 
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 روایی يارتقا براي در تحقیقکاررفته هاي بهاستراتژي .3جدول 
 توصیف استراتژي

 آوري اطالعات توسط محقق تا حد امکان در یک دوره زمانی گستردهجمع مطالعه میدانی گسترده

 تکثرگرایی داده
(مدیران، خریداران،  هاگیري از منابع مختلف داده براي درك بهتر شرایط کارخانهبهره

 ...) سایت و
 ...) (مصاحبه، مشاهده و هاآوري دادهگیري از چندین روش جمعبهره روشتکثرگرایی 

 هاي مختلف، براي تفسیر و تبیین دادههاگیري از تحقیقبهره تکثرگرایی تئوري

 کنندهبازخور مشارکت
کنندگان توسط محقق و تعیین و اصالح موارد بد ارائه تفسیرها و نتایج به مشارکت

 شدهدرك

 پذیريبازتاب
پروتکل  کردناش (تکمیل ي بالقوههابه سوگیريخودآگاهی و خودانتقادي محقق نسبت

 آوري اطالعات)مصاحبه با نظر محقق قبل از جمع

 سازگاري با الگوي تئوریک
پروتکل مصاحبه با  کردن(تکمیل شده سري از نتایج برمبناي الگوي تبیینبینی یکپیش

 اطالعات)آوري نظر محقق قبل از جمع

 
 گرمشاهده چند یا دو حد چه تا که دارد بستگی این به پایایی ،کیفی تحقیق همچنین در     

 از پایایی، قابلیت دادن افزایش براي برسند. توافق به نند،کمی تفسیر و اندهدید آنچه درمورد
 متقابل کنش از تعریف ترینجامع گانه استفاده شده است.سه متقابل کنش گوناگون يهاروش

 بین همخوانی و ثبات جويوجست به سازيمثلث شود.می تقسیم کنش نوع چهار به گانهسه
 در مشاهده مختلف يهاروش مختلف و ابزارهاي ي مختلف،هامشاهده از حاصل يهایافته
 مقایسه از است عبارت سازيمثلث کند.می اشاره مختلف يهاموقعیت و هامکان ،هازمان

 انواع .]3[ نه یا دارد وجود یافته یا مفهوم یک مورددر همگرایی اینکه تعیین براي اطالعات
 از:اند در تحقیق عبارترفته کاربه سازيویهسسه سازي یامثلث

 ؛مختلف افراد از و هامکان ،هازمان در هاداده آوريجمع: هاداده سازيمثلث. 1
  ؛گرمصاحبه یا گرمشاهده چندین از استفاده کننده:بررسی ازيسمثلث. 2
 ؛مختلف يهادیدگاه از هاداده ارزیابی نظري: سازيمثلث .3
  .هاداده آوريجمع مختلف يهاروش از شناختی: استفادهروش ازيسمثلث .4

 رفته است:کار پایایی به ينیز براي ارتقا زیر راهکار سه ،این تحقیق در     
 ؛همگرا يهامصاحبه از یافتهساخت هايفرآیند از استفاده. 1
  ؛هاداده تفسیر و نوشتن ثبت، براي یافتهساخت هايفرآیند سازماندهی. 2
 .هامصاحبه پاسخ به براي نفر دو حداقل وجود. 3

 رسد کهمی نظربه ،کیفی تحقیق درخصوص روایی و پایایی شدهحمطر مباحث بنديجمع در     
 صحت و شدهآوريجمع يهابودن داده اعتماد قابل چون مباحثی به بیشتر این حوزه، محققان

، توجه دارند که در این تحقیق تحقیق اجراي روش ارگیريکبه درجهت همچنین دقت و هاآن
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  .رعایت شوندموارد مذکور  تالش شده است که
هایی مجموعه فعالیتکه در این تحقیق از روش تحقیق کیفی استفاده شده است،  از آنجا     

موضوع مورد  درباره نحوي محقق را در کسب اطالعات دست اولبه...،  مشاهده، مصاحبه وچون 
یه و تحلیل در ي تجزهاتحلیل محتواي کیفی که یکی از روش ،دهند. همچنینیاري می بررسی

 . رسدهایی میمحدودیتکه تحلیل کمی به یابد نمود میدر جایی  تحقیق کیفی است،
ر ذهنی محتوایی توان روش تحقیقی براي تفسیحلیل محتواي کیفی را میت به این ترتیب،     
سازي یا طراحی الگوهاي و تم بنديمند، کدبندي نظامهاي طبقهفرآیندطریق هاي متنی ازداده

 پردازيهاي کیفی نظریههاي بنیادین پژوهشیکی از ویژگی ،همچنین شده دانست.شناخته
شناسانه و د تجربی، روشتوان یک رویکرتحلیل کیفی می با جاي آزمون نظریه است.به

مرحله را با رعایت عناصر مورد مطالعه درنظر گرفت. در این پژوهش نیز از بهمرحله شدهکنترل
 هاداده بنديتقسیمموردي و تطبیقی براي تحلیل محتواي میانموردي و همچنین تحلیل درون

ي هاانواع سیستمموردي، موردي و میاني درونهاز تحلیلبا استفاده اپایان، و در تفاده شدهاس
  .اندشناسی شدهگونهي مختلف هادر حوزه هاخطی با استفاده از فراوانی گونه

  
  هاي پژوهشو یافته هاتحلیل داده .4

شده بنديصورت خالصه و دستههاطالعات موارد مطالعه ب ،4 در جدول. معرفی موارد مطالعه
  است. آمده

  
 ]بررسی محقق[اطالعات موارد مطالعه .4 جدول

  1  2  3  4  5  
  موزائیک  تایر  موکت  فوالد آلیاژي  شیشه  محصول تولیدي
  50  1200  135  2000  800  تعداد کارکنان
  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  زیاد  پیچیدگی تولید

  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  تنوع تولید
  7  5  10  0  1  تعداد رقبا
  هزار متر مربع60  هزار تن20  میلیون متر مربع2  هزار تن600  هزار تن10 (سال)ظرفیت تولید 

  20  3  60  5  8  تعداد مشتریان اصلی
  سال 10  سال 21  سال23   سال 16  سال 4  مدت فعالیت

  
موارد  ، همهدر موارد مطالعه این پژوهش. تصمیمات تولیدي ؛مورديتحلیل تطبیقی و میان

تأکید بیشتري بر  3 و 1کنند. البته مورد میصورت ترکیبی عمل هراهبرد تولید ب ریزيبرنامهبراي 
به میزان سهولت و هزینه تولید کششی و براساس سفارش دارند. موجودي مواد خام بسته
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 هاو تقاضاي آن هستندیی که سفارشات در سطح باالیی هاسفارش، متفاوت است. در کارخانه
از آن دسته  4 و 2که موارد  استتولید براساس ذخیره  ریزينامهبرمدل  است،بیش از عرضه 

 ریزيبرنامهمدل  هستند،کنندگان نیز فراوان ولی در مواردي که رقابت زیاد و عرضه هستند؛
   .شوندمیشامل آن  5 و 3 ،1 براساس سفارش مشتري است که موارد

شمار بهي متوسط هاکارخانه که جزو 5جز مورد موارد مطالعه به همهدر  هااندازه زیرساخت     
نزدیکی به مواد خام مورد  بیشتر 5و  2 ،1راهبرد مکان براي موارد مطالعه بزرگ است.  رود،می

معافیت مالی است. راهبرد  نزدیکی به بازار فروش و گاه 4 و 3استفاده و براي موارد مطالعه 
ي تولیدي هاشرایط بازار و قابلیتصورتی که با توجه به هب است؛صورت جامع هانتخابی ب

  .شودمیگیري انجام تصمیم
رسد و میکنندگان صورت مستقیم به استفادهبه بیشتر 5 و 4، 3، 1 تولیدهاي موارد مطالعه     

 بیشتر است،که تولیدکننده فوالد  2ولی مورد مطالعه  نیاز ندارد؛ به فعالیت تکمیلی ،براي استفاده
زات و ابزار مورد یتجه ،. در موارد مطالعهفرستدمیي دیگر هاارخانهمحصوالت خود را به ک

 بیشترتخصصی و گران هستند. نوع چیدمان براساس تولید است. تجهیزات  روي خطوطاستفاده 
ي تعمیرات و هاد. میزان استفاده از فعالیتنشومیوسیله رایانه کنترل هو ب هستندخودکار 

 ،دلیل عمر کم کارخانههب ،1مورد مطالعه  دارد. البته در بستگی هانگهداري به میزان عمر دستگاه
  دارند.  میعمر ک هادستگاه بیشتر
وابستگی مراحل تولید  ،3 و 2، 1 وابستگی زیادي دارند. در مورد مطالعهبه هم مراحل تولید      

بقیه به نسبت 1ي کیفیتی در مورد مطالعه ها. فعالیتاستبیشتر  5 و 4به مورد مطالعه نسبت
ي ستادي هاگروه است ومراتبی عه ساختار سلسلهتر است. در موارد مطالبخشموارد رضایت

تولید و پرسنل نگهداري، کنترل  ریزيبرنامهن مواد و بسیاري شامل مهندسین فرآیند، مسئوال
عامل و واحد تولید گزارش عامل خود و مدیرکیفیت و خرید وجود دارد. هر گروه ستادي به مدیر

نحوه  ،4. البته در مورد ز و حیطه کنترل وسیع استصورت متمرکگیري بهدهد. نحوه تصمیممی
درزمینه ارتباطات مورب  معموالً. داردو تمرکز کمتري است دودي متفاوت احگیري تتصمیم

  .است، متوسط 2العه جز مورد مطبه ،موارد همهمحدودیتی وجود ندارد. سطوح ساختار سازمانی در 
البته در مورد مطالعه  دو یا سه کار را برعهده دارند؛بیشتر اپراتورهاي خط تولید  ،در موارد مطالعه

صورت خاص سنجی بهیند انتخاب و نیازدهند. فرآمیاپراتورها یک نوع کار را انجام  بیشتر 3
کارکنان را  ،مربوطه يهاموارد مطالعه براساس نیازهاي خاص خود و بخش همه یعنی است؛

به اینکه در کدام بخش وارد مطالعه، مهارت کارکنان بستهم همه. در کنندمی جاهجاب یااستخدام 
ارزیابی . نحوه دارندح مهارت پایین سط بیشتر کارکنانولی  است؛متفاوت  ،کار باشندمشغول به
صورت هموارد متوسط است، ب وکه جز 5ولی در مورد مطالعه  است؛صورت گروهی عملکرد به
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بیشتر از  ،3 و 1 ي شغلی براي ارتقا در موردهاي مطالعههاپذیرد. فرصتمیفردي ارزیابی صورت 
موارد مطالعه  همهي استاندارد در کار در هاو همچنین میزان استفاده از روش استموارد دیگر 

، باال 2جز مورد مطالعه به ،ماني سازها. تعهد مدیران سطوح باال با توجه به قابلیتاستزیاد 
  .است

  
ي رقابتی تولید ها. اولویتشودبررسی میي رقابتی هااولویت ،در این بخش. ي رقابتیهااولویت

ازفروش و محیط زیست پذیري، تحویل، خدمات پسرا شش عنصر کیفیت، هزینه، انعطاف
باید براي  ،اولویت رقابتی تولیدعنوان د که پس از تعیین هریک از عناصر بهندهمیتشکیل   

 ،. همچنینشودمیاستراتژي تولید  ایجادکه باعث گرفته شود تحقق آن تصمیمات تولیدي 
 را ي رقابتیهاو اولویت )مجموعه تصمیمات تولیدي(محققان زیادي ارتباط و تناسب راهبرد تولید 

  اند.بررسی کرده
د باال ي تولیهاهزینه ،شده در مبانی نظريبرعکس موارد بیان ،در موارد مطالعه این پژوهش     

. با توجه به یکسان بودن استطریق هزینه و قیمت محصول ضعیف بیان شده و توان رقابت از
موارد مطالعه  همهایران، هزینه نیروي کار در  میبراساس قانون جمهوري اسال هاحداقل پرداخت

با توجه به وجود و فراوانی مواد معدنی در ایران  3 و 2، 1لعه است. هزینه مواد موارد مطامتوسط 
  .استمتوسط  ،خصوص این استانهو ب

  بیشترعنوان یک سالح رقابتی بیان شده است و کیفیت به ،در موارد مطالعه ،همچنین     
وفق ي مهابا توجه به اینکه موارد مطالعه از نمونه کردند.کیفیت خود را متوسط به باال بیان 

از عملکرد مناسب  عبارت هاي کیفیتی این سازمانهاشود. اهرممییید موضوع نیز تأاین  هستند،
ي کیفیت در موردهاي هانامه. گواهیاستي مشتریان هاو همچنین تطابق محصوالت با خواسته

مشتري  دلیل اهمیت خواستهه، ب3. البته در مورد استمطالعه نیز از وضعیت قابل قبولی برخوردار 
  .هستنداز اهمیت کمتري برخوردار  هانامهدر تعیین سطح کیفیت، گواهی

که دلیل آن استفاده  استپذیري براي تغییر حجم و ظرفیت در موارد مطالعه کم انعطاف     
در حوزه محصوالت  هادهد که آنمیدر موارد مطالعه نشان  ها. البته بررسیاستکامل از ظرفیت 
ي مختلف در حوزه خاص خود هان باالیی در تولید انواع محصوالت با ویژگیتولیدي خود توا
دلیل وجود استانداردهاي معین و همچنین هبراي تغییر در طرح محصول ب ،2دارند. در مورد 

ي بیشتري را براي تولید هامحدودیت 1یی وجود دارد. مورد هاي مشخص، محدویتهاقالب
  اخت دربر دارد.محصوالت مختلف بدون تغییر زیرس

عنوان یک مزیت رقابتی انتخاب شده است. موارد تحویل نیز در موارد مطالعه این پژوهش به     
ترین زمان ممکن تحویل دهند، تحویل در بر اینکه سعی دارند سفارشات را در سریعمطالعه عالوه
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ازفروش در این پژوهش و موارد نظر دارند. با توجه به اینکه خدمات پسدرشده را نیز تاریخ تعیین
 گردد و محصوالت از قطعات مختلف تشکیل نشدهمیباز هامطالعه آن بیشتر به خود کارخانه

، این اولویت رقابتی بیشتر در بازپس گرفتن محصوالت معیوب و دادن اطالعات درمورد است
زیرا  نمایند؛می . موارد مطالعه در این بخش نیز قوي عملاستمحصول و نحوه استفاده از آن 

موارد مطالعه  همه ،د. در این اولویت رقابتینسزایی در رضایت مشتري و خرید مجدد دارتأثیر به
  شبیه به هم داشتند. شرایط نسبتاً

  
  و پیشنهادها يگیر. نتیجه5

بینی موارد مطالعه براساس سفارش و پیش بیشترشده در موارد مطالعه، ي انجامهادر بررسی     
محصوالت براساس  بیشتر ،کنند و این در حالی است که در تحقیقات مشابهمیبراي تولید اقدام 

موارد مطالعه از  استفادهیکی از دالیل . شاید ]23،27[شوند میبندي و تولید بینی، زمانپیش
، از باشد. همچنینشرایط متغیر محیطی بندي تولید، بینی براي زمانهردو صورت سفارش و پیش

 ي محققان دیگرهابندي تولید همانند یافته، زمانداردسفارش مشتري بسیار اهمیت  آنجا که
  گیرد که از کمبود جلوگیري شود.میاي صورت گونهبه ]23،27[

صورت ، موارد مطالعه بهتولید و همچنین نحوه کنترل کف کارخانه ریزيبرنامهدر حوزه      
ي مشتري زیاد هاعبارتی سفارشکه تقاضا و بهمیصورت که هنگاین ه اب کنند؛میترکیبی عمل 

 ریزيبرنامهصورت کششی و مطابق با سفارش هب هاو یا متناسب با ظرفیت تولید باشد، آن
 کنند و سطح موجودي را افزایشمیصورت فشاري تولید هب ،ولی اگر سفارش کم باشد ؛کنندمی
کف کارخانه را در  که کنترل ]11،30،28[ محققان دیگرالبته این امر با نتایج  دهند.می

جمله عواملی که دانند، تاحدودي متفاوت است. ازمیصورت کششی هي تولیدي خطی بهاسیستم
، متفاوت بودن شرایط محیطی، فضاي رقابت، میزان کننداین اختالف را توجیه  ممکن است

  .هستند...  تقاضا و عرضه و
بعد از افزایش  ، افزایش ظرفیت عمدتاً]24[تایج تحقیق و مبانی نظري طبق ن ،ساختدر حوزه زیر

ظرفیت خود استفاده  همهاز  معموالًشده ي بررسیهاکارخانه ،گیرد. همچنینمیتقاضا صورت 
دنبال بزرگ هستند و به هازیرساخت بیشتر ،شدهي تولیدي خطی بررسیها. در سیستمکنندمی

. استي متوسط هاکارخانه که جزو 5جز مورد هستند؛ البته بهدستیابی صرفه اقتصادي به مقیاس 
ولی به این  ؛استنزدیکی به مواد خام مورد استفاده  راهبرد مکان عمدتاًدر بررسی موارد مطالعه، 

توجه به شرایط صورتی که با هباست؛ صورت جامع هنکته نیز باید توجه کرد که راهبرد انتخابی ب
یند، سریع کار شود. با توجه به نوع تجهیزات فرآمیگیري ي تولیدي تصمیمهابازار و قابلیت

  ی نیروي انسانی باال است. وري تجهیزات و کارایکند، گلوگاه وجود ندارد و بهرهمی
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موقع در سرعت تحویل، تحویل به تأمینکنندگان و زنجیره که روابط خوب بین عرضه از آنجا     
جاي استفاده از دادند بهمی، موارد مطالعه ترجیح ]25،13[ سزایی داردپذیري تأثیر بهو انعطاف

کنندگانی مشخص و مورد اطمینان استفاده کننده و ایجاد فضاي رقابتی، از عرضهچندین عرضه
آیند مهم تکنولوژي فر ،شودمیهم فرا هاکنند. به این دلیل که ارزش افزوده توسط ماشینمی

اي از وظایف واحد درنتیجه سیستم تولیدي خطی رهبر تکنولوژي است. بخش عمده است؛
، . در موارد مطالعهاستیند ایجاد بهبود و توسعه تکنولوژي فرآروزسازي و آیند، بهمهندسی فر

) نیز 1984و ویلرایت ( یزها که قرار دارندآالت مخصوص تولید در سطوح باال چیدمان و ماشین
میزان استفاده از  ،ي تولیدي خطی در تحقیق خود تأیید کردند. همچنینهااین امر را براي سیستم

که این نکته در بررسی  ]14[ داردبستگی یند تولید آسازي فربه میزان استانداردیند آتکنولوژي فر
  است. شده دیدهموارد مطالعه نیز 

  اند از:موارد مطالعه عبارتي هااي از ویژگیخالصه
 بزرگ و فراوان؛ تغییرات تکنولوژي معموالًـ 
 بر؛تجهیزات سرمایهـ 
 ؛تر از تکنولوژي نرمتکنولوژي سخت مهمـ 
 مستقیم باال؛ي غیرهاهزینهـ 
  اما هزینه نیروي کار مستقیم پایین.  باال؛ي مستقیم هاهزینهـ 

را شش عنصر کیفیت،  هااولویتهاي رقابتی تولید را بررسی کردیم. این درادامه، اولویت     
که پس از  نددهمیازفروش و محیط زیست تشکیل پذیري، تحویل، خدمات پسهزینه، انعطاف

تصمیمات تولیدي  رقابتی تولید، باید براي تحقق آن عنوان اولویتتعیین هریک از عناصر به
. محققان زیادي ارتباط و تناسب استراتژي شودمیاستراتژي تولید  ایجادباعث که  گرفته شود

  را بررسی کردند.ي رقابتی هاو اولویت )مجموعه تصمیمات تولیدي(تولید 
شده یا شکایت کاري کاالهاي تمامهزینه ممکن است مستقیم به مواد یا سربار و دوباره     

ي تولیدي هادر سیستمهستند. ي تولیدي خطی مرکز هزینه هامشتري مربوط شود. سیستم
  ].24[است پایین  هاهزینه ،دلیل تولید زیادهب بیشتر ،خطی
با میزان تولید دارد و  میشده، هزینه در موارد مطالعه رابطه مستقیباتوجه به مطالب بیان     

ي شرح شغلی ثابت و بدون ابهام ، دارارا درنظر دارنداي که اولویت رقابتی هزینه موارد مطالعه
بیشتر بر نتایج  این موارد مطالعه بینی و درنتیجه کنترل کنند.بتوانند رفتار افراد را پیش تاهستند 

از  ،نظر دارنددراي که اولویت رقابتی هزینه را دارند. کارکنان موارد مطالعهتمرکز مدت کوتاه
و حداقل سطوح آموزشی و توسعه را براي کارکنان درنظر  هستندامنیت و ثبات الزم برخوردار 

شوند. البته در موارد مطالعه این میتري انجام با ریسک پایین هافعالیت ،گیرند. همچنینمی
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 موضوع. دلیل این استتوان رقابت ازطریق هزینه و قیمت محصول متوسط به پایین  ،پژوهش
  .استبودن انرژي و وارداتی بودن بعضی از مواد خام  باالي نیروي انسانی، هاباال بودن دستمزد

و همچنین با  ]24[ شودمییا معیارهاي معین مربوط  هاکیفیت به توانایی تولید با استاندارد     
. موارد استکیفیت باال  معموالً ،ي تولیدي خطی در موارد مطالعههاي سیستمهاتوجه به ویژگی

هایی روشن و شفاف دارند و کارکنان رقابتی کیفیت شرح شغلمطالعه براي دستیابی به اولویت 
در تصمیمات معمول مربوط به شرایط اولیه محیط کاري و شغل خودشان مشارکت دارند. آموزش 

شود میتوجه بسیار زیادي یند تولید همچنین به کیفیت و فرآ. هستندتاحدودي برابر نیز و توسعه 
  وند.شمیبا ریسک کم انجام  هاو فعالیت

کیفیت خود را  ن یک سالح رقابتی بیان شده است وعنواکیفیت به ،در موارد مطالعه معموالً     
هستند، این امر نیز ي موفق هابا توجه به اینکه موارد مطالعه از نمونه کردند.متوسط به باال بیان 

و تطابق محصوالت از عملکرد مناسب اند عبارت هاي کیفیتی این سازمانهاشود. اهرممییید تأ
  ي مشتریان.هابا خواسته

دستیابی به انعطاف پذیري روشهاي گوناگونی وجود دارد که شامل تجهیزات تولید،  براي     
ي کنترل، مدیریت مواد و فناوري هاو رویه ریزيبرنامهطراحی محصول، سازماندهی کار، 

و ابزار بسیار  هاتولیدي خطی ماشیني هااطالعات است. به دلیل اینکه در موارد مطالعه و سیستم
تخصصی و اپراتورها نسبتا غیر ماهر هستند، به همین دلیل انعطاف پذیري و نوآوري محصوالت 

تعامل و  هاباشد. در موارد مطالعه براي دستیابی اولویت رقابتی انعطاف پذیري، گروهمیکم 
پذیر، دور اندیش و داراي ابهام هماهنگی زیادي با یکدیگر دارند، کارکنان نیز خالق، ریسک 

باشند. همچنین تاکید بر نتایج بلند مدت و مسیر شغلی کارکنان مشخص و میپذیري زیاد 
  توانند مهارتهاي چند منظوره خودشان را توسعه دهند.میکارکنان 

ابتدا براي هر حوزه تصمیم تولیدي و هر  ،ي تولیدي خطیهاشناسی سیستمبراي گونه     
. نمونه این کار براي شدي سیستم مبتنی براي آن معیار استخراج هااولویت رقابتی جدولی از گونه

هاي ده است. سپس با استفاده از جدولآم 5 ریزي و کنترل تولید در جدولحوزه تصمیم برنامه
توان میهاي رقابتی، و اولویت هاتصمیم میدر تما هاي گونههااز ترکیبدرصد فراوانی هریک 

که این کار با استفاده از مجموع درصد فراوانی ترکیب  اسی کلی را براي تحقیق انجام دادشنگونه
است که متغیرها و عوامل متعلق بیشترین رتبه به مواردي  ،. در این جدولشودمیگونه انجام 

. این امر با توجه به است ي رقابتی یکسان بودههاي تصمیمات تولیدي و اولویتهادر حوزه هاآن
از این مورد  ،بنابراین است؛ي موارد مطالعه امري عادي هامشترك بودن بسیاري از ویژگی

. با توجه به این کردبندي و سپس گونهداد ي بین موارد مطالعه را تشخیص هاتوان تفاوتمین
در یک  4و  2شده است که موارد مطالعه  تهگرفنظر دردرصد فراوانی ترکیب گونه بعدي  ،امر
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ي هریک هاویژگی هااند. براي تحلیل دادهدر یک گروه قرار گرفته 5و  3، 1گروه و موارد مطالعه 
نامگذاري  از تولید استراتژي يهاخوشه شوند. براي نامگذاريمیبیان و نامگذاري  هااز گونه

  شده است. استفاده ]12،1،22،34،1[ن ققامح
  

  ریزي و کنترلعوامل تصمیم حوزه برنامه .5جدول 
 2 گونه 1 گونه  5  4  3  2  1  معیارها

  -  5 - 1  ترکیبی  ترکیبی  ترکیبی  ترکیبی  ترکیبی  استراتژي تولید
  5 ،3 ،2  4 ،1  متوسط  زیاد  متوسط  متوسط  زیاد  میزان ذخیره مواد اولیه

میزان کاالي در جریان 
  5 ،4 ،2  3 ،1  متوسط  متوسط  کم  متوسط  کم  ساخت

شده در میزان کاالي ساخته
 ،4 ،3 ،1  2  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  متوسط  انبار

5   
 MTO MTS MTO  MTS MTO 1، 3، 5 2، 4  تولید ریزيبرنامهمدل 

سفارش   ترکیبی  ترکیبی  ریزيبرنامهمعیار 
سفارش   ترکیبی  مشتري

  5 ،3  4 ،2 ،1  مشتري

براساس   ترکیبی  ترکیبی  مواد مورد نیاز ریزيبرنامه
  نرخ تولید

براساس 
  4 ،3  5، 2 ،1  ترکیبی  نرخ تولید

  5 ،4 ،2  3 ،1  کم  کم  زیاد  کم  زیاد  ریزيبرنامهتعداد 
اندازي زمان تعویض و راه

ستگاه براي تولید د
  محصول متفاوت

  5 ،4 ،3  2 ،1  کوتاه  کوتاه  کوتاه  بلند  بلند

  4 ،2  5 ،3 ،1  کم  زیاد  کم  زیاد  کم  ریزيبرنامهطول افق 
  -  5 - 1  متمرکز  متمرکز  متمرکز  متمرکز  متمرکز  ریزيبرنامهیند  آفر
ي موجودي انبار هابسته

  5 ،3  4 ،2 ،1  کوچک  بزرگ  کوچک  بزرگ  بزرگ  ریزيبرنامهبراي 

  5 ،2  4 ،3 ،1  فشاري  کششی  کششی  فشاري  کششی  کنترل کف کارخانه
  3 ،2  5 ،4 ،1  متوسط  متوسط  زیاد  زیاد  متوسط  مجدد ریزيبرنامهتعداد 

میزان دوام یک 
 ،3 ،2 ،1  متوسط  باال  متوسط  متوسط  متوسط  ریزيبرنامه

5  4  

  
ي هااولویت همه در این گونه است. 5 ،3 ،1موردهاي مطالعه  باالطبق استدالل  اول گونه     

 همه در هااین مورد است کهاین  ي این گونههایکی از ویژگی رقابتی سطحی مناسب دارد.
 نکهمگر ای ؛شود محقق تواندنمی این و دنکنمی عمل ترموارد دیگر جامع از ي رقابتیهااولویت

 بازار پیشرو و صنعت در عبارتیهب و کند عمل هاشرکت بقیه از فراتر سطحی در شرکت این
نگاهی جامع براي  دهندهنشانبررسی تصمیمات تولیدي این مورد  ،د. بر همین اساسباش
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 سیستم این . دراستي رقابتی در سطح مورد رضایت مشتریان هابه تمام اولویتدستیابی 
  .دنشومیسطح خوب و باالیی را شامل  تولیدي تصمیمات همه تولیدي،

 از حفاظت در موردهاي مطالعه این تفاوت ،هازیرسیستم همهدر  هاآن موفق بودن درکنار     
 بیرون سازمان بر که است ییهااولویت بر خوشه این کیداست. تأ بقیه چشمگیر با زیست محیط

 ...). بر محصول وپذیري مبتنیتحویل و انعطاف مشتري، به خدمات قبیل از( است متمرکز
با  که در تصمیماتی که مستقیماً دهدمینشان  هابررسی تصمیمات تولیدي این مورد ،همچنین

تر به مبانی نظري نزدیک شده وگیري بهتر تصمیم هابقیه مورد درمقایسه با ،مشتري ارتباط دارند
 بیشتر با احتماالً دارند و تولیدي خود سیستم روي را تأکید کمتري . این تولیدکنندگانهستند

 بر کیدتأ بیشترین ،تولیدي سیستم این دهند. درونمیانجام  را پیشبرد فروش بازاریابی، الگوهاي
است. با توجه به تأکید این گونه بر  ظرفیت يهابرنامه و سازمان تولید سپس تولید، ریزيبرنامه

 توان نام این گونه را بازارگراهامی ،گراییي رقابتی و همچنین مشتريهاجامع بودن اولویت
  .گذاشت

 قبلی گونه ي رقابتی ازهااولویت همه در تقریباً گونه این است. 4 ،2گونه دیگر مطالعه مورد      
بر  بیشتر تمرکز و ي رقابتیهابر اولویت کم کیدأت با گروه دارد. این قرارتري در سطحی پایین

 طبقه سیستم، این در .ادامه دهند خود حیات کوشند بهمی ي مالیهااستفاده از انحصار و حمایت
 زیست محیط حفاظت از يهابرنامه از اهمیت خاصی برخوردار است و هازیرساخت تصمیم

 منابع سپستولید و  ریزيبرنامه کید برتأ بیشترین، تولیدي سیستم این . دردارنداهمیت کمتري 
 متمرکز سازمان درون بر که کندتأکید می ي رقابتیهااولویت بر گونه ایناست. همچنین  انسانی
  است.
 محصول پذیريانعطاف و حجم پذیريانعطاف کیفیت، هزینه، يهااولویتبر  ،این گونه در     

 .دارد وجود محیط زیست حفاظت و خدمات يهابر اولویتي کمترتأکید  وشود میتأکید  بیشتر
 و تولید ساختار سازمان تولید، ریزيبرنامه مانند تولیدي زیرساختاري تصمیمات ،در این الگو

مانند ، ساختاري تولیدي تصمیمات بهباالتري نسبت يهارده در ،کیفیت يهابرنامه
بر  کیدتأ اولویت، تولیدي سیستم این در .دارند قرار ،یندفرآتکنولوژي  کنندگان وتأمین
با توجه به تأکید این گونه بر  .است ي ظرفیتهابرنامه و تأکید کمتري بر تولید ریزيبرنامه

توان نام این گونه را می هستند،ساختار درونی خود و همچنین تصمیماتی که به درون مرتبط 
، براساس سیستم تولیدي و هاي گونههاو تمایز هابرخی از ویژگی ،6 . در جدولنهادساختارگراها 

  ده است.، آمي رقابتیهااولویت
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 هاي رقابتی گونههاي تولیدي و اولویتهاي سیستمهاویژگی .6 جدول
  ي اولویت رقابتیهاویژگی  ي سیستم تولیديهاویژگی  نام  گونه  ردیف

  بازارگراها  5 ،3 ،1  1

با تأکید بیشتر بر  ریزيبرنامهمدل 
  سفارش

  گرایی کممیزان رسمیت
  میزان تعهد مدیران سطوح باال زیاد
  میزان کاالي در جریان ساخت کم
  میزان استفاده از تکنولوژي زیاد

  ي شغلی زیادهامیزان فرصت

میزان توجه به خواسته و نیاز مشتریان 
  زیاد

ي هاي تولیدي به قسمتهامیزان دفع
  مختلف محیط زیست کم

  ي آموزشی درزمینه کیفیت زیادهابرنامه
پذیري در تغییر سریع میزان انعطاف

  ترکیب محصول زیاد

  ساختارگراها  4 ،2  2

صورت ترکیبی هب ریزيبرنامهمعیار 
  بینی)(سفارش مشتري، پیش است

  کم ریزيبرنامهتعداد 
  زیاد ریزيبرنامهطول افق 

  ي موجودي انبار بزرگهابسته
  افزایش دانش متوسط میزان تأکید بر

ي کیفیت هانامهمیزان داشتن گواهی
  خوب
  فروش متوسطازمیزان خدمات پس

پذیري در تغییر طرح میزان انعطاف
  محصول متوسط

میزان توجه به خواسته و نیاز مشتریان 
  متوسط

  
یندهاي مورد بررسی در حوزه استراتژي بخشی این تحقیق به فرآبا توجه به رویکرد عمق     

یی که در تحقیق وجود دارد، هاي رقابتی تولید، یکی از محدودیتهاتولید و همچنین اولویت
 ،اند. همچنیني تولیدي خطی استفاده کردههاکه فقط از سیستم استاي بررسی موارد مطالعه

بندي، (بودجه اعم از بررسی حوزه مالی ،اي دیگري وظیفههانبود زمان کافی براي بررسی حوزه
از  هریک(روندهاي فروش، درصد فروش  ...)، حوزه بازاریابی و زیان، گردش مالی وسود 

د. عدم بررسی نآورمیوجود ي مرتبط، محدودیت دیگري را بههاو دیگر حوزه ...) محصوالت و
محدودیت دیگر این اقتصادي و همچنین عملکرد هریک از موارد مطالعه  -یطیدقیق شرایط مح

  .استاقتصادي  -ازاندازه متغیرهاي محیطیگستردگی بیشن است که دلیل آتحقیق 
  

ي ها، براي بهتر شدن عملکرد و همچنین بهبود سیستمشدهبندي انجامبا توجه به گونه     
که گونه بازارگراها بیشترین  شود. از آنجامیبیان  هااز گونه یکپیشنهاداتی براي هر ،تولیدي

ي هازمان به خواستهتوجه هم ،دادندمیتصمیمات خود را مطابق خواست مشتري مطابقت 
سزایی داشته باشد. ، تأثیر بهعملکرد تواند در ارتقايمیي موجود هامشتري و همچنین استاندارد

ثر باشد، توجه ؤتواند میمي تولیدي بازارگراها هایکی دیگر از موضوعاتی که در بهبود سیستم
ي تصمیم نشان ها. بررسی حوزهاستبیشتر به نیازهاي مادي و معنوي نیروي انسانی کارخانه 

 ریزيبرنامهو کنترل تولید خود از تعداد زیادي  ریزيبرنامهدهد که بازارگراها براي حوزه می
بهتر است  ،بنابراینهستند؛  نیز برخوردار میاز دوام ک هادرحالی که برنامه کنند؛میاستفاده 
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صورت گیرد که از قابلیت اعتماد بیشتري برخوردار باشد. عدم  ايگونهتولید به ریزيبرنامه
که باعث ورود  استدر شرایط افزایش تقاضا  هاظرفیت اضافی در بازارگراها تهدیدي براي آن

و به  کنندتر عمل باید قوي شود. البته ساختارگراها در مطابقت با خواست مشتريمیرقباي جدید 
ساختارگراها از  ،ینداشته باشند. در حوزه تکنولوژي فرآي مشتریان توجه بیشتري دهاخواسته

متناسب با  و شود ریزيبرنامهاین حوزه  يسطح مناسبی برخوردار نیستند و باید براي ارتقا
یکی دیگر از موارد قابل  .آیدوجود ي مختلف بههاپذیري الزم در بخشانعطاف ،تغییرات محیطی

کیفیت  منظور ارتقايبهي آموزشی براي نیروي انسانی هاذکر براي ساختارگراها، افزایش برنامه
گرایی را و انعطاف در ساختارگراها باید میزان رسمیت یافزایش پویای براي ،. همچنیناست

تري ا از سطح پاییني رقابتی تولید، عامل کیفیت در ساختارگراههاکاهش داد. در اولویت
ي رقابتی هاترین اولویتکه کیفیت یکی از مهمدلیل این  بازارگراها قرار دارد و به درمقایسه با

بر افزایش کیفیت محصول، ، باید براي بهبودي آن عالوهسزایی در عملکرد دارداست و تأثیر به
  .ه شودظر گرفتبراي کارکنان درني آموزشی هابرنامه
بر  ي رقابتیهاي تصمیم و اولویتهاگیري و تعیین حوزهکه نحوه تصمیمبه اینبا توجه      

  دهد.میی را ارائه نتایج قابل توجهتأثیر مستقیم دارد، بررسی عملکرد موارد مطالعه  عملکرد
اي متقابل در ارائه نتایج دارند و و رابطه هستندارتباط دربا حوزه تولید  هاتمام حوزه از آنجا که

 ،تحقیقی درکه شود می ي دیگر را بر حوزه تولید نادیده گرفت، پیشنهادهاثیر حوزهوان تأتمین
و روابط و تأثیرهاي هر حوزه بر حوزه دیگر کنار حوزه تولید بررسی اي دیگر دري وظیفههاحوزه
  شود.بیان 
 هاشرایط محیطی کارخانه ،ي تصمیمهاکننده بسیاري از متغیرهاي حوزهتعیین یکی از عوامل     
 يهااستراتژي بررسی بنابراین، کنند؛میگیري گیرندگان براساس آن تصمیمکه تصمیم است

 از نیز آن واقع در اقتصادي -محیطی شرایط و تولید يهابراي استراتژي مناسب وکارکسب
  است. براي بررسی جالب يهاموضوع
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