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  چکیده

هاي راهبرد  تولید در دو مقطع زمانی با فاصـله   پژوهش به ارائه مطالعه طولی بر خوشهاین 
 مختلـف  دفعـات  بـه  معـرف  نمونه کی از ها داده یطول پژوهش در شش سال پرداخته است.

هـاي   بنـدي متفـاوت روي راهبـرد     . براي انجام مطالعه طولی، دو خوشـه شود یم يآور گرد
هاي ایران، در دو مقطع زمانی انجام شده است. بـه ایـن    کارخانه کار گرفته شده در  تولید به

) 1394و  1388هـاي   هـاي تولیـدي در دو مقطـع زمـانی (سـال      هـاي کارخانـه   منظور از داده
بندي با تحلیل تشخیصی بررسی شد و سپس تغییرات بـه وجـود    استفاده شد. اعتبار خوشه

ز فاصله اقلیدوسـی، تحلیـل واریـانس چنـد     ها با استفاده ا آمده در اهداف تولیدي این خوشه
متغیره و تحلیل واریانس مورد بررسی وبحث قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان از وجود 

  ها در دو مقطع زمانی است. هایی بین خوشه ها و تفاوت شباهت
 

  اي. تاکسنومی، راهبرد تولید، مطالعه طولی، تحلیل خوشه :هاي کلیدي واژه
 

  مقدمه -1
شک یکی از آثار مهم تحوالت قـرن بیسـتم در محـیط تجـاري و تولیـدي، جهـانی        بی

شدن است. در شرایط کنونی تولید از یک تصمیم محدود و در قلمرو ملی فراتر رفته 
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و به مرزها و بازارهاي جهـانی در حـد یـک تصـمیم راهبـرد ي  تبـدیل شـده اسـت.         
اي رو بـه رو   مـتالطم و پیچیـده   بینی نشـده،  هاي پیش هاي امروزي با تقاضا سازمان

شود بلکه نمـاد و   هستند. امروزه یک کاال به طور صرف براي استفاده خریداري نمی
اي از تمایز است. با توجه به اهمیت این موضوع، واضح است که راهبرد  تولید  نشانه

نقش مهمی در وضعیت رقابتی سازمان دارد و نیازمند توجه ویژه در سطح سازمان 
وسیله  بل فهم که بهایک راهبرد شفاف و ق به ها سازماناین موضوع که اهمیت  است.

در مطالعـات گذشـته بیـان     خـوبی  بـه ، نیاز دارند، پشتیبانی شود، هاي عملیاتی برنامه
در این راستا بیشتر تحقیقات بر محتواي راهبرد تولید و ارتباط بـین چنـد    شده است.

شناسی و تاکسنومی  ها، نوع به شناسایی پیکرهاند و کمتر توجهی  متغیر متمرکز شده
هاي استراتژیک که جهـت   هایی را از گروه ها توصیف ها شده است. تاکسنومی راهبرد

آورنـد و سـاختارهاي رقـابتی را از دیـدگاه      بحث و تحقیق مفیـد هسـتند، فـراهم مـی    
 از یکـی  اطالعاتی منابع و اطالعات بندي . امروزه خوشه] 1[سازند  عملیات روشن می

آید. نویسندگان زیادي خوشه  می اطالعات به شمار سازماندهی در مؤثر راهکارهاي
انـد و   هاي مختلف ارائـه کـرده   ها و زمینه هاي تولید در بخش هایی را از راهبرد  بندي

از . کشورهاي مختلف تأکید شده است اي آنها و بررسی در همچنین بر بازبینی دوره
هـاي راهبـرد    خوشـه تغییر ثر بر ؤعنوان عوامل م هب یزمان و اي منطقه اتطرفی تغییر

، مشـخص شـده   )1998در مطالعات افـرادي همچـون کاگلیـانو (    .دان ي  شناخته شده
  .] 2[است که بعد زمانی تأثیر فراوانی در انتخاب الگوي راهبرد  تولید دارد

کرده است که در هاي تولید ارائه  بندي از راهبرد  ) خوشه1389در ایران نیز پویا (
. ]3 [هاي تولید شناسایی شـده اسـت   طی این تحقیق، چهار خوشه متفاوت از راهبرد 

با توجه به تحقیقات انجام شـده در ایـن زمینـه مشـخص شـد کـه تـاکنون در ایـران         
هاي راهبـرد  تولیـد در طـول زمـان انجـام       تحقیقی با موضوع تغییرات الگوي خوشه

العـه سـعی شـده اسـت الگوهـاي بـه دسـت آمـده در         بنابراین در این مط نشده است.
هـاي تولیـدي    هاي تولید در شرکت هاي کنونی راهبرد  تحقیق اشاره شده را با خوشه

ایران مقایسه کرده و تغییـرات ایجـاد شـده در متغیرهـاي موجـود شناسـایی شـود.        
 شـناخته  آنهـا  اصـلی  هـاي  مسـبب  و صـنعت  یک در رقابت بر مؤثر عوامل که زمانی
 خود قوت و ضعف نقاط بود خواهد قادر که گیرد قرار می موقعیتی در شرکت شود،

 همان ضعف و اصلی قوت نقاط راهبرد، دیدگاه از. کند شناسایی صنعت به نسبت را
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باشـند.   می رقابتی عوامل از هرکدام به مربوط بنیادین علل برابر در شرکت وضعیت
 تغییـرات  ایـن  مناسب راهبرد اتخاذ با شوند، متوجه رقبا آنکه از قبل تواند می شرکت

اهـداف  بنـدي   شناسـایی پیکـره   .گیرد به کار رقابتی توازن جدید ایجاد راستاي در را
هـاي   بنـدي  واحدهاي تولیدي و همچنین تغییرات بـه وجـود آمـده در خوشـه     تولیدي

هاي موجود در  کارخانه ممکن است الگوي کاري براي دیگر ایجاد شده در طی زمان،
ها از تنـوع کـافی برخـوردار هسـتند، صـنایع دیگـر        باشد و از آنجا که نمونه صنعت

 د.کننـ هاي خود و البته با توجه بـه شـرایط، الگـوبرداري     توانند متناسب با ویژگی می
هـاي دو   براي انجام این تحقیق، همان طور که عنوان آن نیز مشـخص اسـت، بـه داده   

آوري شـده در سـال    هاي جمـع  ل از دادهمقطع زمانی نیاز است. براي مقطع زمانی او
هاي مقطـع زمـانی دوم بـا     ) استفاده شده است و براي داده1389تحقیق پویا ( 1388

آوري اطالعـات   ) بـه جمـع  1389استفاده از پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق پویا (
پرداخته شده است. سپس با استفاده از تحلیـل   1394از کارخانجات تولیدي در سال 

هاي مقطع زمانی دوم، چهار خوشه راهبرد  تولیـد بـه    اي کاي میانگین بر داده شهخو
بنـدي متفـاوت از دو مقطـع     دست آمده است. سپس بـا در دسـت داشـتن دو خوشـه    

هـاي راهبـردي دو مقطـع     هـا در گونـه   هـا و تفـاوت   زمانی مختلف به بررسی شباهت
  پرداخته شده است.

 
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2
  ها و اهداف تولیدي راهبرد  -2-1

 بـه  او دیـدگاه  از تولید راهبرد. است پیشگام تولید راهبرد تعریف در) 1969(اسکینر 
 تولید راهبرد. دارد اشاره رقابتی سالح عنوان به تولید کارکرد از خاصی هاي ویژگی
 با مرتبط که تولیدي کردهاي کار در گیري تصمیم سازگار الگوي عنوان به توان را می

) راهبـرد تولیـد را بخـش    1985فاین و هاکس (. ]4[کرد   تعریف است، تجاري راهبرد
اي از  داننـد کـه در بردارنـده مجموعـه     کار مـی  و هاي شرکت و کسب مهمی از راهبرد
مـدت بـین    باشد که به حفظ مزیتی با ثبات بلنـد  هاي عملی هماهنگ می اهداف و برنامه

هـاي نخسـت    تولیدي تعاریف گوناگونی دارنـد. گـام   . این اهداف] 5[کند رقبا کمک می
) 1987) ، سـامیداس و نویـل (  1985براي تعریف اهداف تولیدي بـه وسـیله اسـکینر (   

اسـاس نظـر هیـل     ) برداشته شد. بـر 1995) و سویک و وي (1989آدام و سامیداس (
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)، اهداف اصلی در هر سـازمانی خـاص خـود آن    1990)، پلیتس و گریگوري (1989(
پـذیري   ان است، براي مثال در یک سازمان ممکن اسـت هـدف اصـلی انعطـاف    سازم

ها در این حوزه جزئی از اهداف تولیدي  گذاري ها و هدف گیري باشد، از این رو اندازه
  هر سازمان خواهد.

  
  بندي تاکسونومی وخوشه -2-2

قانون به معناي  2و نوموس معناي تنظیم و آرایشبه  1واژه تاکسنومی از دو بخش تاکسی
را  آل دهیـ ا هـاي  گونه انجام يبند طبقه ،یشناس نوع خالف بر. تاکسنومی تشکیل شده است

 بـه  منحصر متقابًالهاي  ها به گروه سازمان يبند طبقه يبرا تالش درکند بلکه  تعریف نمی
ی از عناصـر  یها همند ساختن مجموع هدف اصلی تاکسونومی، نظام. ]6[است  جامع و فرد

. ]7[ مراتبـی و کمـک بـه بازیـابی اطالعـات مـرتبط اسـت        مختلف در یک ساختار سلسله
بندي اطالعات و منابع اطالعاتی یکی از راهکارهاي مؤثر در سازماندهی اطالعـات   خوشه

بنـدي بیـان    )، درخصـوص کـاربرد خوشـه   1999آید. جین، مـورتی و فلـین (   به شمار می
گیـري و   بنـدي، تصـمیم   وهاي تحلیل اکتشافی، گروهبندي براي انواع الگ کنند که خوشه می

بندي تصویر وطرح  کاوي، بازیابی مدارك، بخش هاي فراگیري ماشینی شامل داده موقعیت
بندي را یک فعالیت توصیفی دانسـت کـه    توان خوشه بندي سودمند است. همچنین می رده

  . ]8[دهد  ها را مورد کاوش قرار می بندي طبیعی داده شناسایی گروه
  
  مطالعات طولی -2-3

آوري  ها از یک نمونه معرف جامعه در یـک برهـه از زمـان جمـع     در تحقیقات مقطعی داده
ها در چند برهه از زمـان انجـام    آوري داده شوند. اما در مقابل در تحقیقات طولی جمع می
یکسان هستند بر اشیا یا افراد  مکرر گیري یک نوع اندازه طولی یا پانلیهاي  تحلیلشود.  می

 مطالعـات  دسته سه در را طولی تحقیقات کلی طور بهگیري شوند.  که در طول زمان اندازه
  .]9[کرد  بندي دسته توان می پانل مطالعات و کوارت تحلیل روند،

  
  مزیت رقابتی تولید -2-4

رایج شد. براسـاس   1985تا  1980هاي  وسیله پورتر در سال مفهوم مزیت رقابتی به
نظرات وي مزیت رقابتی ناشی از افزایش ارزش شرکتی است که توانایی خلق مـازاد  
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. مزیـت رقـابتی تولیـد یـا اهـداف      ]10[ بر هزینه تولید کاال/ ارائه خدمات را دارا باشد
یـت،  هاي ایجاد شده در نتیجه سیستم تولیدي از قبیل هزینه پـایین، کیف  تولیدي مزیت

  باشد. پذیري و غیره می نوآوري، انعطاف
  
  مروري برمطالعات پیشین -2-5

هـاي تولیـد در    ترین تحقیقات انجام شده در زمینـه مطالعـات طـولی در راهبـرد      مهم
) را بــا 1994ادامــه آورده شــده اســت. فــروهلیچ و دیکســن، تاکســنومی میلــرورث (

ون و مورد بازبینی قرار دادند. انـواع  هایی عالوه بر ایاالت متحده آزم استفاده از داده
هاي جهانی  سازان انبوه را از داده کاران و سفارشی هاي جدید بیکاران، خدمت راهبرد

نهایت مشخص شد مدل آمریکاي شمالی راهبـرد تولیـد نبایـد     شناسایی کردند که در
 بـا اي  ) مطالعـه 2005. کاگیـانو و همکـاران (  ]11[به جامعه جهانی تعمـیم داده شـود   

 دیـ تول راهبـرد   هـا  شرکتبعد از چه مدت،  و چگونه که پرسش نیا به یدگیرس هدف
 یبررسـ  بـه  همچنـین  دهنـد، انجـام داد.   تغییـر مـی   مـدت  بلنـد  و مدت انیم در را خود

 راهبـرد  تولیـد   بنـدي  پیکـره  چهاروسیله  ها، به شرکت انیم در هاي ایجاد شده جنبش
 )مـت یق بـر  یمبتنـ  يکربنـد یپ و تیـ قابل بر یمبتن محصول، بر یمبتن بر بازار، یمبتن(

 یالمللـ  نیبـ ن سـازما  هـاي  داده از یطـول  نمونـه  سـه بـر   هـا  لیتحل و هیتجز. پرداختند
 هـاي  بنـدي  پیکـره  کـه  یحـال  در دهـد  یم نشان جینتا ) انجام شد.IMSSتولید ( راهبرد 

راهبـرد  خـود را    واقـع  در هـا  شـرکت  از ياریبسـ اما  ،نسبتًا پایدار هستند راهبرد ي 
کنند کـه کـدام الگـو غالـب اسـت. آنهـا نشـان دادنـد گرچـه           تغییر داده و مشخص می

کنند ولـی در عمـل کـامالً مشـابه      هاي مختلف از ابعاد مختلفی استفاده می بندي پیکره
هـاي رقـابتی، وظـایف تولیـدي و یـا       بندي مبتنی بر اولویـت  خصوص طبقه هستند، به

تواند در چهار پیکره راهبردي قرار گیرد. کاگیـانو و   ه میرسد ک مأموریت به نظر می
هاي مبتنـی بـر بـازار، محصـول، قابلیـت و قیمـت نامگـذاري         همکاران آنها را راهبرد

  .] 12[کردند
هاي تولیـد کارهـاي متنـوعی     شناسی و ارائه تاکسنومی از راهبرد  در زمینه پیکره

ره شـده اسـت. ریچاردسـن و    انجام شده است که در ادامـه بـه چنـد مـورد آن اشـا     
کار مطـابق بـر شـش مأموریـت و      و بندي را از واحدهاي کسب ) طبقه1985(همکاران 

چهار وظیفه تولیـدي توسـعه دادنـد. آنهـا چهـار پیکـره را شناسـایی کردنـد: مراکـز          
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کننـدگان   کننـده هزینـه و حـداقل    محصول جدید، نـوآوران عـادي، کارگاهیـان حـداقل    
یکی از مشهورترین مطالعـات تاکسـنومی    1994و رث در سال . کار میلر ] 13[هزینه

وسیله آنها کـه در نتیجـه اسـتفاده     هاي شناخته شده به در راهبرد تولید است. راهبرد
هـا و   ها، راهبـرد مراقـب   اولویت رقابتی تولیدي بود، عبارتند از: راهبرد بازاري 11از 

شـش پیکـره    IMSSهـاي   نمونـه مبتنی بـر   1998. کاگلیانو در سال ]1[راهبرد نوآور 
هــاي رقــابتی شناســایی کــرد: نــوآوران تولیــد،  از راهبـرد تولیــد مبتنــی بــر اولویــت 

کننـدگان هزینـه، تولیدکننـدگان بـا عملکـرد       برداران تکنولوژي، حـداقل  ها، بهره مراقب
) تاکسـنومی از اهـداف تولیـدي را در    2008مـارتین ودیـاز (   .]14[بـاال و بازاریابـان   

اي اسـتفاده کـرده و دو    تولیدي اسپانیا ارائه کردند. آنها از تحلیل خوشههاي  شرکت
کننــده خبرگــی و دوم  نــوع راهبــرد را شناســایی نمودنــد. اول: تولیدکننــدگان تعقیــب

)، پویــا و آذر 1389. پویــا (] 15[تولیدکننــدگان تمرکــز یافتــه روي کیفیــت و تحویــل
بنـدي   ي تولیـد در ایـران، بـه خوشـه    ها ) در تحقیق با عنوان تاکسنومی راهبرد1391(

 580. پرسشـنامه طراحـی شـده بـین     ]16؛3هـاي تولیـد در ایـران پرداختنـد [     راهبرد 
شرکت تولیدي توزیع شد. تاکسـنومی ایجـاد شـده بیـانگر چهـار راهبـرد متمـایز از        

هـا، مبتنـی بـر بـازار،      هـاي تولیـد مبتنـی بـر قابلیـت      یکدیگر بود مشـتمل بـر راهبـرد   
ــنعت  ــان ص ــه خبرگ ــهرکی (  و دنبال ــا و ش ــا. پوی ــه  1393روه ــه ارائ ــی ب ) در تحقیق

ــرد  ــتم  تاکســنومی از راهب ــا و سیس ــش   ه ــانی بخ ــدمات درم ــات خ ــاي عملی ــاي  ه ه
هاي عملیاتی آنهـا و سـپس    اساس اهداف و تصمیم ترتیب بر هاي مشهد به بیمارستان

 نظــوریـن م ه ا. بـ ]17[هـاي مناسـب بــا یکـدیگر پرداختنـد      تعیـین راهبـرد  و سیسـتم   
هاي درمانی در مشهد بـه تصـادف انتخـاب     هاي بیمارستان تایی از بخش 84اي  نمونه

اساس نتایج این کار، سه الگوي راهبردیی عملیاتی در بخش خـدمات درمـانی    بر. دش
ــان  محــور، برتــري رهبــران خــدمت ازتنــد شــهر مشــهد مشــخص شــد کــه عبار  طلب

بنــدي  پیکــره) 1391مختــاري ( پویــا و .محــور روهــاي هزینــه محــور و دنبالــه کیفیــت
ــداري ایــران  ــه  1391را در ســال  راهبردهــاي عملیــات خــدماتی در صــنعت هتل ارائ

هـا   تاکسنومی از راهبردهاي عملیات خـدماتی هتـل   هدف این تحقیق ارائه. ]18[کردند
 کـه  شـدند  شناسـایی  راهبـردي  خوشـۀ  . چهـار باشـد  مـی  هاي ایـران  آپارتمان و هتل

 دارنـد. ایـن   تأکیـد  مختلفـی  خـدماتی  عملیـات  راهبردي ابعاد بر ها گروه این از یک هر
 یــا(محتــاط  و محــور هزینــه بــازارمحور، محــور، از فنــاوري عبارتنــد خوشــه چهــار
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هـاي   شناسـایی ابعـاد معـرف سیسـتم    ) در تحقیقی با عنوان 1390پویا ( .روها) دنباله
تـایی از    245اي  نمونـه هـاي   و داده تولیدي در ایران با استفاده از تحلیـل تشخیصـی  

ــرکت ــران   ش ــدي در ای ــاي تولی ــه ه ــمن خوش ــه  ض ــدي کارخان ــا   بن ــدي ب ــاي تولی ه
هــاي  بنــدي آنهــا و ارائــه گونــه هــاي تولیــدي بــه خوشــه هــایی از سیســتم تاکســون

 هـاي تولیـدي   شناسایی ابعاد معـرف سیسـتم  براي اقدام نمود و  هاي تولیدي سیستم
هـاي تولیـدي    یج نشـان داد کـه سیسـتم   نتاکرد. از تحلیل تشخیصی چندگانه استفاده 

و  »کننــدگان تکنولــوژي تــأمین«تــوان در یــک صــفحه روي دو بعــد  در ایــران را مــی
  .]19[ معرفی کرد »هاي کیفیت برنامه«

  
  بندي پیشینه پژوهش جمع -2-6

بنـدي   در مقاالت مطالعه شده در پیشینه تحقیق، به اهمیت و ضرورت اجـراي خوشـه  
ــرد  ــد  راهب ــاي تولی ــایی    ه ــراي شناس ــنومیک ب ــات تاکس ــاره شــده اســت. تحقیق اش

باشـند   کنـد، بسـیار مفیـد مـی     پـذیرتر مـی   هایی که سازمان تجـاري را رقابـت   راهبرد
هـایی را از راهبـرد تولیـد در     ). نویسندگان زیـادي تاکسـنومی  2008(مارتین و دیاز، 

آنها و بررسـی   اي هاي مختلف ارائه کردند. همچنین بر بازبینی دوره ها و زمینه بخش
). نویسندگان بسیاري همچون 2000در کشورهاي مختلف تأکید شده است (کاتوریا، 

ــر و رث ( ــاران ( 1994میل ــن و همک ــاز ( 1985)، ریچاردس ــارتین ودی ) در 2008) و م
انـد. کاگلیـانو و    هـاي تولیـد پرداختـه    بندي راهبرد  بندي و خوشه سراسر دنیا به طبقه

اي به بـازبینی   ) با انجام مطالعات دوره2001و دیکسن ( ) و فروهلیچ2005همکاران (
اند و در مطالعات خود بر بعد مکانی و زمانی به  تولید پرداخته هاي راهبرد  بندي طبقه

انـد. در ایـران در زمینـه     هـا اشـاره کـرده    بنـدي  عنوان عوامل اصلی تغییر در خوشـه 
انجـام شـده اسـت، امـا در     ) 1389هاي استراژي تولیـد فقـط تحقیـق پویـا (     بندي طبقه

) بـه  1392) و شهرکی و پویا (1391هاي دیگر افرادي همچون مختاري و پویا ( زمینه
انـد. همچنـین در راسـتاي     هاي غیر تولیدي پرداختـه  هاي مختلف در زمینه بندي پیکره

) اشـاره کـرد. بـا    1390توان به مطالعـه پویـا (   آشنایی با روش تحلیل تشخیصی، می
پیشینه تحقیق و تأکیدي که بیشـتر نویسـندگان بـر بـازبینی و انجـام      توجه به مرور 
انـد، در ایــن مطالعـه بــه بررسـی تغییــرات     اي در طــول زمـان داشــته  مطالعـات دوره 
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هاي تولیدي ایران در یک بازه زمـانی   شده در الگوهاي راهبرد  تولید در شرکت ایجاد
  ساله پرداخته شده است. شش
  

  شناسی پژوهش روش -3
 جامعه آماري و نمونه آماري -3-1

هاي تولیدي موجود در شهر مشهد در مقایسه با کـل   با توجه به شباهت تنوع شرکت
کشور از حیث تعداد آنها در هر صنعت، سطح دارایی ثابـت، تعـداد اشـتغال قلمـروي     

 هاي تولیدي این شـهر انتخـاب شـدند. واحـد     تحقیق به شهر مشهد محدود و کارخانه
 شـرکت  یـک  زیرمجموعـه  تولیـدي  کارخانـه  یـا  کارگـاه  هر از است عبارت ما تحلیل

 جامعـه  بنـابراین . باشـد  مجزا تولید ریزي برنامه مدیر یا تولید مدیر داراي که تولیدي
 کـه  تولیدي هاي شرکت مجموعه زیر تولیدي هاي کارخانه تمام از عبارت است آماري

کارخانـه   175دارند. در مقطع اول تعداد نمونه  مجزا تولید ریزي برنامه یا تولید مدیر
کارخانــه بــه دســت آمــده اســت کــه ایــن تعــداد   100و در مقطــع دوم تعــداد نمونــه 

هاي تولیدي در دسـترس قـرار گرفـت. ذکـر ایـن نکتـه        پرسشنامه در اختیار کارخانه
حایز اهمیت است که در انتخاب اعضاي نمونه براي این مطالعه، سعی شده است هـم  

هاي انتخابی، بیشـترین نزدیکـی و شـباهت     لحاظ تعداد و هم از لحاظ نوع کارخانهاز 
  ) وجود داشته باشد.  1388به تعداد و نوع اعضاي نمونه مطالعه مقطع زمانی اول (

  
  ها آوري داده ابزار جمع -3-2

شـده   اسـتفاده  پرسشـنامه  از پژوهش استفاده شده در این هاي داده آوري جمع براي
به آنچه پیش از این نیز ذکـر شـد، پرسشـنامه اسـتفاده شـده در دو مقطـع       است. بنا 

به این ترتیـب در ایـن پـژوهش نیـز از پرسشـنامه بـه کـار         زمانی باید یکسان باشد.
بخـش   2) استفاده شده است. ایـن پرسشـنامه شـامل    1389گرفته شده توسط پویا (

رسی وضع عمـومی  سؤال آورده شده است که هدف آن بر 8باشد. در بخش اول  می
سـؤال بـراي بررسـی وضـع      19باشـد و در بخـش دوم    سیستم تولیدي کارگاه مـی 

وسیله سیستم تولیدي کارگاه مورد استفاده قرار  موجود اهداف تولیدي ارائه شده به
گرفته اسـت. خطـاب پرسشـنامه بـه مـدیر کارخانـه یـا مسـئول و سرپرسـت تولیـد           
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هاي مورد بررسـی اهـداف تولیـدي     ري سازهگی هاي الزم براي اندازه باشد. سنجه می
  آورده شده است. 1که در جدول ] 20[ باشد منطبق بر مارتین و دیاز می

  
  ]15 [اهداف تولیدي و معیارهاي آنها  1 جدول

  ها سنجه  نماد  اهداف تولیدي

  کاهش هزینه تولید (مواد، نیروي کار، سربار) C  هزینه

  هاي طرح تطابق با خواسته - هاي کم کیفیت منطبق با نقص Q  کیفیت

  طور سریع پاسخگویی براي تغییر درحجم به VF  پذیري حجم انعطاف

  تغییر سریع در ترکیب محصول - تغییر در طرح محصول PF  پذیري محصول انعطاف

  موقع محصوالت تحویل به -تحویل سریع محصوالت  D  تحویل

  مشتریانارائه اطالعات کامل در مورد محصول به  S  خدمات

  هاي مختلف محیط هاي تولیدي به قسمت حداقل کردن دفع فعالیت P  زیست محیط

  
  گیري اندازه پایایی ابزار و روایی -3-3

 شـود کـه بـراي ایـن     براي سنجیدن روایی پرسشنامه از روایی همگرایی استفاده می
بـه  . شـود  مـی  اسـتفاده  واریماکس متعامد چرخش با اکتشافی عاملی تحلیل از منظور

ــور از شــاخص  ــن منظ ــاخص     KMOای ــت اســتفاده شــد. ش ــون بارتل  KMOو آزم
گیري است. این شاخص در بـازه صـفر تـا یـک قـرار دارد.       شاخصی از کفایت نمونه

هـاي مـورد نظـر بـراي تحلیـل عـاملی        تـر باشـد، داده   نزدیک 1اگر مقدار شاخص به 
ي مـورد نظـر چنـدان    هـا  مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج عاملی براي داده

هـاي   هـاي بـه دسـت آمـده از خروجـی تحلیـل       با توجه بـه داده  .]29[مناسب نیستند 
نشـان از مناسـب بـودن     5/0تر از  بزرگ KMOآماري براي دو مقطع زمانی، مقادیر 

باشد. نتایج بـه دسـت آمـده بـراي آزمـون بارتلـت نیـز         ها براي تحلیل عاملی می داده
 5/0تـر از   کنـد. همچنـین بـار عـاملی بـزرگ      را تأیید میفرض همبسته بودن متغیرها 

ــایی     ــانگر همبســتگی بــین متغیرهــاي اصــلی و عوامــل اســت. بــراي بررســی پای بی
)، سـازه  1978کرونباخ اسـتفاده شـد. براسـاس نظـر نونـالی (      αپرسشنامه از معیار 
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و باشـد   7/0کـه مقـدار ایـن معیـار بـاالتر از       داراي پایایی خواهد بـود. در صـورتی   
 6/0) اگـر معیـار جدیـد باشـد، مقـدار      1997حتی مطابق نظر ساکاکیبارا و همکاران (

هاي هـر دو مقطـع زمـانی از حـداقل مقـدار الزم بـراي        . داده]21[نیز قابل قبول است
  باشند. آلفاي کرونباخ برخوردار می

  
  ها هاي تجزیه و تحلیل داده روش -3-4

براسـاس   هـا  کارخانـه  بندي گروه عملیاتی و اهداف از تاکسنومی ایجاد منظور به
 کـاي  اي خوشـه  تحلیـل  هـا،  آزمـودنی  در سـازه  هر میانگین محاسبه از پس آنها،

شد. مرحله  انجام SPSS افزار نرم کمک به ها سازه مقادیر میانگین روي به میانگین
هـا و انجـام عملیـات     بنـدي، پـس از تعیـین تعـداد خوشـه      بعدي در فرایند خوشـه 

 خوشـه  هـاي هـر   ویژگـی  بـه  توجـه  بـا  هـا  خوشـه  مرحله نامگذاري دي،بن خوشه

ی صـ یتشخ لیـ تحل کمـک  بـه  هـا  يبنـد  خوشـه  اعتبـار  یبررسـ باشد. سپس به  می
 اند شده لیتشک قبل از) ها خوشه( ها گروهی، صیتشخ لیتحل درشود.  پرداخته می

 کـه  یمسـتقل  يرهـا یمتغ از دسـته  آن یخطـ  بیترک که است آن لیتحل از هدف و
و معنـاداري   شـود  نیـی تع ،کننـد  یمـ  کیتفک گریهمد از نحو نیبهتر به را ها گروه

هـاي ایجـاد شـده در     به بررسـی تفـاوت    ها آزمون شود. در نهایت تفکیک خوشه
با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیـره و   1394و 1388هاي سال خوشه بندي

  تحلیل واریانس پرداخته شده است.
  

  هاي پژوهش و یافتهها  تحلیل داده -4
  هاي مربوط به روایی و پایایی ابزار یافته -4-1

هاي انجام گرفته بـراي بررسـی روایـی و پایـایی ابـزار مـورد اسـتفاده         نتایج آزمون
هـاي   آورده شده اسـت. بـا توجـه بـه خروجـی      2براي هر دو مقطع زمانی در جدول 

نشـان از کفایـت    KMOآماري براي دو مقطع، اعداد بـه دسـت آمـده بـراي شـاخص      
نمونه و سطح معناداري بارتلت نشان از وجود همبسـتگی مناسـب بـین متغیرهـا در     

باشـد. همچنـین مقادیرآلفـاي کرونبـاخ بـراي دو مقطـع، بـر پایـایی          هر دو مقطع مـی 
 ها تأکید دارد. سازه
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 بررسی روایی و پایایی ابزار تحقیقنتایج   2 جدول

 سنجه سازه
 )1394هاي مقطع دوم ( نتایج تحلیل عاملی داده )1388هاي مقطع اول ( نتایج تحلیل عاملی داده

بار 
 KMO عاملی

معناداري 
 بارتلت

 واریانس
الفاي 

 کرونباخ
بار 
 KMO عاملی

معناداري 
 بارتلت

 واریانس
الفاي 

 کرونباخ

Q 

Q1 89/0 

69/0  0 74/0 82/0 

892/0 

672/0  0 71/0 79/0 Q2 89/0 841/0  

Q3 8/0 794/0 

VF 
VF1 89/0 

5/0  0 79/0 73/0 
902/0 

5/0  0 82/0 77/0 
VF2 89/0 902/0 

PF 

PF1 85/0 

82/0  0 7/0 86/0 

774/0 

813/0  0 71/0 858/0 
PF2 82/0 866/0 

PF3 88/0 885/0 

PF4 79/0 845/0 

D 

D1 79/0 

7/0  0 57/0 75/0 

802/0 

73/0  0 64/0 812/0 
D2 82/0  832/0 

D3 78/0 807/0 

D4 65/0 762/0 

S 

S1 83/0 

7/0 0 74/0 82/0 

808/0 

694/0 0 98/0 759/0 S2 89/0 844/0 

S3 86/0 823/0 

P 
P1 85/0 

5/0 0 72/0 6/0 
819/0 

5/0 0 67/0 6/0 
P2 85/0 891/0 

  

هـا و   بندي راهبـرد  تولیـد، نامگـذاري خوشـه     هاي مربوط به خوشه یافته -4-2

  تحلیل تشخیصی

ترتیـب در   هاي تولید در هر دو مقطـع زمـانی بـه    بندي راهبرد  نتایج حاصل از خوشه
یـک   بر میـانگین هـر   4و  3هاي  آورده شده است. اعداد داخل جدول 4و  3هاي  جدول

از متغیرها در خوشه مربوطه اشاره دارد. در محاسبات مربوط به تحلیل تشخیصی، 
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هاي هر دو مقطـع   براي دادهمعناداري آن  ر المبداي ویلکز، کاي اسکور و سطحدیمقا
دهنده معناداري توابع تشخیص استخراج شده و قدرت تمیز خوب آنهـا   نشانزمانی، 

  هاي ایجاد شده تفاوت معنادار از یکدیگر دارند. و به این معناست که خوشه باشد می
  

  )1388بندي اهداف تولیدي در مقطع زمانی اول ( نتایج خوشه  3جدول 

  نام خوشه C Q VF PF  D S  P  خوشه

  پشتیبان خارجی 41/5 79/5 2/5 72/3 76/3 84/4 21/3  1

  پیروان صنعت 69/3 71/3 82/3 43/3 46/3 01/4 3  2

  پیشروان صنعت 35/6 27/6 98/5 7/5 8/5 22/6 12/5  3

  پشتیبان داخلی 52/4 39/5 85/4 94/4 96/4 31/5 75/4  4

  
  )1394تولیدي در مقطع زمانی دوم (بندي اهداف  نتایج خوشه  4جدول

  نام خوشه C Q VF PF D S  P  خوشه
1  57/3  17/4  81/3  67/3  02/4  25/4  81/4   تابعان صنعت 
2  71/4  17/5  97/4  02/5  16/5  44/5  6/5   متمرکزان بر محیط 
3  57/5  09/6  88/5  8/5  02/6  97/5  94/5   کاردانان صنعت 
4  75/4  75/5  88/4  29/5  92/4  28/5  67/3   متمرکزان بر سازمان 

   
 رتبـه  ، از]14؛3؛22؛1؛10[هـاي مختلـف    هـا در پـژوهش   بـراي نامگـذاري خوشـه   

  شده است. استفاده دیگر هاي خوشه در تاکسون هر رتبه و خوشه هر در تاکسون
هاي به دست آمده، چهار خوشه  )، تعداد خوشه1388در مطالعه مقطع زمانی اول (

باشد که نامگذاري آنها به این صورت بوده اسـت: الگـوي یـک بـا عنـوان راهبـرد         می
باشـد   نامگذاري شد. تأکید این خوشه بر اهداف تولیدي مـی » پشتیبان خارجی«تولید 

پیـروان  «م الگـوي راهبـرد تولیـد    که بر بیـرون سـازمان متمرکـز اسـت. خوشـه دو     
هاي اسـتخراج شـده    نام گرفت. این خوشه در تمام اهداف تولیدي بین خوشه»صنعت

نامگذاري شـد.  » پیشروان صنعت«ترین رتبه قرار دارد. الگوي سوم راهبرد  در پایین
نهایت الگوي چهارم  این گروه در تمام اهداف تولیدي در رتبه نخست قرار دارند و در

نـام گرفـت. تأکیـد ایـن خوشـه بـر اهـداف تولیـدي         » پشتیبان داخلـی «د  تولید راهبر
  باشد که بر درون سازمان متمرکز است.  می
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) نیــز روش نامگــذاري بــه صــورت آنچــه در آغــاز  1394در مقطــع زمــانی دوم (
توضیح داده شد، بوده است. مسـتند بـه ایـن مطلـب، چهـار خوشـه شناسـایی شـده         

، »متمرکـزان بـر محـیط   «، »تابعان صنعت«اند:  امگذاري شدهترتیب به این صورت ن به
علت نام گرفتن گـروه تابعـان صـنعت،    ». متمرکزان بر سازمان«و » کاردانان صنعت«

هـا اسـت.    قرار گرفتن نمرات اهداف تولیـدي آن، در پـایین رتبـه بـین تمـامی خوشـه      
اسـت،   خوشه دوم، متمرکز بر محیط نام گرفته اسـت. در ایـن خوشـه آنچـه واضـح     

باشد. در گروه کاردانان صنعت، همان طور کـه از   تأکید بیشتر بر اهداف خارجی می
اسم این گروه نیـز مشـخص اسـت، رتبـه تمـامی اهـداف تولیـدي در ایـن خوشـه از          

ها برخوردار است. گروه چهارم نیز متمرکـز بـر    باالترین مقدار در بین تمامی خوشه
جاد شـده بـه نـوعی متعلـق بـه گروهـی از       سازمان نام گرفته است. آخرین خوشه ای

باشد؛ یعنـی بـر اهـداف     باشد که تأکید آنها بر هزینه و کیفیت می صاحبان صنعت می
  داخلی سازمان تمرکز بیشتري دارند. 

  
  هاي راهبردي در دو مقطع هاي مربوط به بررسی تغییرات گونه یافته -4-3

هایی که فاصـله قابـل    خوشههاي شبیه به هم و  در این قسمت براي شناسایی خوشه
مالحظه از هم دارند، به بررسی فاصله هـر خوشـه در مقطـع زمـانی اول بـا تمـامی       

هاي مقطع زمانی دوم پرداخته شده است. بـه ایـن منظـور فاصـله اقلیدوسـی       خوشه
هاي جدیـد بـر مبنـاي حاصـل جمـع مجـذور        هاي قدیم با تمامی خوشه تمامی خوشه

محاسبه شده است و نتـایج   1خوشه، براساس فرمول  اختالف اهداف هفتگانه در دو
  آورده شده است. 5در جدول 

=dij )1فرمول ( ∑ 	 − 		 
  

i,j=1,2,3,4      k=1,...,7  
1388هاي سال  اندیس خوشه   : i 

j 1394هاي سال  : اندیس خوشه  
kاهداف تولیدي :  
 Xik مقدار هدف :K ام خوشهi  ام 

Xjk مقدار هدف :K  ام خوشهj ام  
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هاي دو مقطع و شباهت بیشـتر   هاي رنگی نشان از کمترین فاصله بین خوشه خانه
کمترین فاصله  1388با خوشه دوم سال  1394دارد. به عنوان مثال خوشه اول سال 

  ).5را دارند (جدول 
  

  هاي قدیم و جدید فاصله بین اهداف تولیدي خوشه  5جدول 

1388سال   

 
1394سال   

 1388راهبردي هاي  گونه

 4خوشه  3خوشه  2خوشه  1خوشه 

نه
گو

 
ي

رد
هب

را
ي 

ها
13

94
 

 7748/2 9979/4 4548/1 1696/2 1خوشه 

 1369/1 0846/2 185/4 3818/2 2خوشه 

 5668/2 7039/0 1167/6 1156/4 3خوشه 

 03/1 264/3 904/3 207/3 4خوشه 

  
پیـروان  «شـبیه بـه   » 1394تابعـان صـنعت سـال    «دهد که  نشان می 5نتایج جدول 

شبیه » 1394متمرکزان بر محیط و متمرکزان بر سازمان سال «، »1388صنعت سال 
» 1388پیشـروان صـنعت   «شـبیه  » 1394کاردانان صـنعت  «، »1388پشتیبان داخلی «

  باشند.  می
توان با انجـام آزمـون تحلیـل واریـانس چنـد متغیـره و تحلیـل واریـانس،          حاال می

هاي شبیه به یکدیگر در طول این شـش سـال را بـه     هاي ایجاد شده در خوشه تفاوت
با خوشه دوم از سال  1394دست آورد. براي این منظور نخست خوشه اول از سال 

هاي بررسی تحلیل واریانس  یخروج 6در جدول گیرند.  مورد بررسی قرار می 1388
چند متغیـره آورده شـده اسـت. ایـن آزمـون بـراي بررسـی تفـاوت معنـاداري بـین           

همان طور که مقدار اعداد به دسـت  بردارهاي میانگین این دو گروه انجام شده است. 
دهد، فرض برابر بودن بـردار میـانگین متغیرهـا     آمده براي سطح معناداري نشان می

تـوان بـا اسـتفاده از تحلیـل واریـانس       . در ادامـه مـی  شود ته نمیدر دو خوشه پذیرف
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هـا   آمدن این اخـتالف بـین بـردار متغیرهـاي خوشـه      وجود  متغیرهایی را که باعث به
  آورده شده است. 7اند، شناسایی کرد که محاسبات آن در جدول  شده
  

پیروان «و » 1394تابعان صنعت«معناداري اختالف بردار متغیرهاي بررسی   6 جدول
 »1388صنعت 

 سطح معناداري Fآماره  ارزش تأثیر

متغیرهاي 
 مستقل

Pillai's Trace 527/0  039/6 b 0 

Wilks' Lambda 473/0  039/6 b 0 

Hotelling's Trace 113/1  039/6 b 0 

Roy's Largest Root 113/1  039/6 b 0 

  
و خوشه  1394سال  نتایج بررسی معناداري تفاوت متغیرهاي خوشه اول از  7جدول 

 1388دوم از سال 

 C Q VF PF D S P عنوان
 4 3 2 6 5 1 7 )1388رتبه هدف بین اهداف خوشه پیروان صنعت (
 1 2 4 6 5 3 7 )1394رتبه هدف بین اهداف خوشه تابعان صنعت (

 4 4 4 4 4 4 4 1388هاي سال  رتبه هدف بین خوشه
 3 4 4 4 4 4 4 1394هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 12/1 54/0 2/0 24/0 35/0 16/0 57/0 هاي دو خوشه فاصله میانگین
ANOVA 467/5در  F آماره  27/0  39/1  44/0  74/0  66/4  94/11  

02/0 ها سطح معناداري آزمون تفاوت بین خوشه  06/0  24/0  5/0  39/0  3/0  001/0  

  
اي کـه در هـر دو مقطـع     مشخص است، بین دو خوشـه  7همان طور که در جدول 

ها هستند، حفاظت از  ترین رتبه متغیرهایشان در بین تمامی خوشه تقریبًا داراي پایین
بـوده   12/1زیست بیشترین فاصله را دارد. مقدار این افزایش فاصله برابـر بـا    محیط

ن شش سال حاصل شده است. بـه همـین   است و بیشترین بهبود در این متغیر طی ای
صورت هدف هزینه در رتبه دوم ایجاد تفاوت بین دو خوشـه قـرار دارد. درخوشـه    
پیروان صنعت، هدف تولیدي کیفیت بیشترین میـانگین را داشـته اسـت و در خوشـه     

زیست داراي باالترین میـانگین در بـین اهـداف     تابعان صنعت متغیر حفاظت از محیط
هاي خود  بنابراین دو هدف تولیدي مذکور در بین سایر اهداف خوشهباشد،  دیگر می
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هـاي   زیسـت در سـال   اند. شاید بتوان گفت متغیر حفاظت از محـیط  رتبه اول را گرفته
اخیر به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن بیشتر از گذشته مورد توجه دولت و همـین طـور   

بـاال آورده شـده اسـت،    صاحبان صنعت قرار گرفته است. همان طور کـه در جـدول   
(حفاظـت از   P(هزینـه) و    Cدهـد اهـداف تولیـدي    نشـان مـی   Fسطح معناداري آماره 

آمـدن تمـایز بـین ایـن دو      زیست) در بین سایر اهداف تولیدي باعث بـه وجـود   محیط
اسـت کـه ایـن     05/0بـراي ایـن دو هـدف کمتـر از      اند و به طور صـرف  خوشه شده

ي میـزان ایـن دو هـدف در ایـن دو خوشـه اسـت و       دهنده معناداري عدم برابر نشان
  باشند. سایر اهداف داراي تفاوت معناداري در جامعه نمی

هـاي زیـر    ها بـه صـورت جـدول    سایر خوشه هاي مربوط براي به طریقی مشابه یافته
 1394باشد. الزم به ذکر است به لحـاظ فاصـله محاسـبه شـده، خوشـه دوم از سـال        می

بوده، در عین حال، این خوشه به لحاظ رتبـه اهـداف    1388مشابه خوشه چهارم از سال 
ا تـر ایـن خوشـه بـ     می باشد. بنابراین براي واکاوي دقیق 1394شبیه به خوشه اول سال 

  آورده شده است. 9و  8هاي  مقایسه شد که در جدول 1388هر دو خوشه سال 
  

و خوشه  1394نتایج بررسی معناداري تفاوت متغیرهاي خوشه دوم  از سال   8جدول 
  1388اول از سال 

 C Q VF PF D S P عنوان

5/1  ها فاصله میانگین  69/0  21/1  3/1  04/0-  35/0-  19/0  

خوشه پشتیبان رتبه هدف بین اهداف 
 )1388خارجی (

7 4 5 6 3 1 2 

رتبه هدف بین اهداف خوشه متمرکزان بر 
 )1394محیط (

7 3 6 5 4 2 1 

 3 2 2 3 3 3 3 1388هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 2 2 2 3 2 3 3 1394هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 ANOVA 93/18 445/9 127/11 622/4 866/2 13/0 62/0در  F آماره

سطح معناداري آزمون تفاوت بین 
 ها خوشه

00/0 003/0 001/0 035/0 095/0 909/0 434/0 
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و خوشه  1394نتایج بررسی معناداري تفاوت متغیرهاي خوشه دوم از سال  9جدول 
  1388چهارم از سال 

 C Q VF PF D S P عنوان

-04/0 ها فاصله میانگین  14/0-  01/0  08/0  31/0  05/0  08/1  

بین اهداف خوشه پشتیبان رتبه هدف 
 )1388داخلی (

6 2 3 4 5 1 7 

رتبه هدف بین اهداف خوشه متمرکزان 
 )1394بر محیط(

7 3 6 5 4 2 1 

 2 3 3 2 2 2 2 1388هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 2 2 2 3 2 3 3 1394هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 ANOVA 581/3 469/3 154/3 01/3 0 945/1 862/4در  F آماره

سطح معناداري آزمون تفاوت بین 
 ها خوشه

061/0  065/0  079/0  07/0  987/0  166/0  03/0  

  
و خوشه  1394نتایج بررسی معناداري تفاوت متغیرهاي خوشه سوم از سال  10جدول 

  1388سوم از سال 

 C Q VF PF D S P عنوان

 -41/0 -3/0 04/0 1/0 08/0  - 13/0 45/0 ها فاصله میانگین

هدف بین اهداف خوشه پیشروان رتبه 
 )1388صنعت (

7  3 5 6 4 2 1 

رتبه هدف بین اهداف خوشه کاردانان 
 )1394صنعت (

7 3 6 5 4  2 1 

 1 1 1 1 1  1  1 1388هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 1 1 1 1 1  1 1 1394هاي سال  رتبه هدف بین خوشه

 ANOVA 685/8 282/1 133/0 15/0 074/0 271/4 49/6در  F آماره

سطح معناداري آزمون تفاوت بین 
 ها خوشه

004/0  261/0  717/0  699/0  787/0  042/0  013/0  
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  1388و خوشه چهارم از سال  1394جدول نتایج بررسی خوشه چهارم از سال  11جدول 

 C Q VF PF D S P عنوان

44/0 0 ها فاصله میانگین  - 08/0  35/0  07/0  11/0 -  85/0-  

 7 1 5 4 3 2 6 )1388بین اهداف خوشه پشتیبان داخلی (رتبه هدف در 

رتبه هدف در بین اهداف خوشه متمرکزان بر سازمان 
)1394( 

1 6 5 2 4 3 7 

 3 3 3 2 2 2 2 1388هاي سال  رتبه در بین خوشه

 4 3 3 2 3 2 2 1394هاي سال  رتبه در بین خوشه

 ANOVA 0  728/3 128/0 218/2 126/0 163/0 983/8در  F آماره

  004/0  688/0  724/0  141/0  722/0  057/0  99/0 ها سطح معناداري آزمون تفاوت بین خوشه

  

  گیري نتیجه -5
، 1394چهار خوشه به دست آمده از بررسی صنایع تولیدي متفـاوت ایـران در سـال   

تـوان گفـت    اي دیگر مـی  گونه باشد. به ها می بیانگر چهار ویژگی متفاوت در این گروه
ها از میزان اهمیت هر سازمان یا شرکت تولیدي به اهـداف تولیـدي خـود     ویژگی این

هـاي تولیـد    به دست آمده است. در مطالعات طولی که تاکنون در ارتبـاط بـا راهبـرد    
نسبتًا پایـدار   يراهبرد هاي بندي انجام شده است، نویسندگان بر این باورند که پیکره

راهبـرد  خـود را تغییـر داده ومشـخص      اقـع و در هـا  شـرکت  از ياریبسـ اما  ،هستند
. این بـاور بـه نـوعی در تحقیـق حاضـر نیـز بـه        ]5[کنند که کدام الگو غالب است  می

هاي تشکیل شده در هـر دو مقطـع شـباهت     حقیقت پیوسته است چون ماهیت خوشه
ترین رتبـه اهـداف    اي با باالترین و پایین  زیادي به هم دارند، براي مثال وجود خوشه

لیدي در هر دو مقطع نشان از عملکرد باال و پایین گروهی از صاحبان صـنعت در  تو
هـایی   هر دو مقطع دارد حال آنکه ممکن است از لحاظ میانگین اهداف تولیدي تفـاوت 

هاي راهبرد  تولید  ها بر قرار باشد. همان طور که الگوي تغییرات گونه بین این خوشه
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ن داد و همـان طـور کـه کاگلیـانو و همکـاران      نیز در بازه زمانی مورد بررسی نشـا 
ها یک راهبرد  تولید بالغ و کامـل را   توان براي کارخانه اند نمی ) نیز تأکید کرده2006(

هـاي راهبـرد ي  در حرکـت     برگزید و به عنوان الگوي ثابت انتخاب کرد زیرا برنامـه 
  باشند و از یک راهبرد  به راهبرد  دیگر در تغییرند. می

هـاي تولیـد در مقطـع زمـانی      بندي راهبرد  به اینکه نتایج حاصل از خوشه با توجه
هـاي مقطـع زمـانی اول داللـت دارد،      هایی مشابه با خوشه گیري خوشه دوم، به شکل

ها و اهداف تولیـدي خـود    توان به صاحبان صنعت که هر کدام با توجه به ویژگی می
پیشنهاداتی ارائه کرد. بـه آن دسـته   ها قرار دارند،  مجموعه یکی از این خوشه در زیر

هاي پیشروان صنعت و کاردانان صـنعت   مجموعه راهبرد  از صاحبان صنعت که زیر
توان پیشنهاد داد تا بر اهدافی همچون کیفیت، خدمات و حفاظـت از   اند، می قرار گرفته

بـا روشـی مشـابه    . زیست نسـبت بـه گذشـته تمرکـز بیشـتري داشـته باشـند        محیط
  هاي دیگر می توان ارائه کرد. ها با راهبرد را براي شرکت پیشنهاداتی

هـاي تولیـدي    بندي اهداف تولیدي و تصـمیم  در تحقیق مقطع زمانی اول بر خوشه
پرداخته شده است، حال آنکه در مطالعه حاضر فقط تمرکز بر اهـداف تولیـدي بـوده    

هـاي   صـمیم باشـد و ت  بندي انجام شده تنها شامل اهـداف تولیـدي مـی    است و خوشه
شود در مطالعات آینده به  ها پیشنهاد می گیرد. بنابراین به محقق تولیدي را در بر نمی

هاي تولیدي نیز پرداختـه شـود. مطالعـات طـولی از ایـن ویژگـی        بندي تصمیم خوشه
هــاي مختلــف بــا شــرایط اقتصــادي و سیاســی و   برخــوردار هســتند کــه در دوران

بنابراین تمامی این عوامل محیطی بر نتیجه آزمـون  گیرند.  اجتماعی مختلف انجام می
گذار است. در پژوهش حاضر نیز با توجه به اطالعاتی کـه   هاي مختلف تأثیر در دوره

از صاحبان صنایع مختلف کسب شده است و همچنین بررسی آمارهاي مربـوط بـه   
اول رسیم که مطالعه مقطع زمـانی   وضعیت صنعت در این چند سال، به این نتیجه می

در دوران رونق اقتصادي انجام گرفته است حال آنکه مطالعه مقطـع زمـانی دوم بـه    
شـود در   نوعی در دوران رکود صنعتی صورت گرفته است. از این رو پیشـنهاد مـی  

مطالعات آینده و در دوران رونق اقتصادي نیز به صورت مجدد ایـن پرسشـنامه در   
ي جدیدي از راهبرد  تولید بـه دسـت   بند اختیار صاحبان صنعت قرار بگیرد و خوشه

آید و نتایج این سه دوره با یکدیگر مقایسه شود. در ایـن مطالعـه طـولی تمرکـز بـر      
هاي تولیدي بوده است و بر اهداف تجاري و اهداف رقـابتی تمرکـز    اهداف و اولویت
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شـود در مطالعـات بعـدي بـه ابعـاد دیگـر اهـداف         نشده است، بنابراین پیشـنهاد مـی  
  هاي تولیدي پرداخته شود. ها و شرکت سازمان

  
  ها نوشت پی -6

1. Taxis 
2. Nomos 
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