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چکیده
راهبردهای تولیدی به عنوان رایجترین توانمندی قابل کنترل درونی شرکتها نقش بسیار کلیدی در کسب
مزیت رقابتی پایدار ایفا میکند .شناسایی و توسعه این راهبردها مستلزم درک روشنی از نقش آنها در کسب
مزیت رقابتی و نیز تأثیرات متقابلشان بر یک دیگر است .در همین راستا ،مقاله حاضر با استفاده از روشهای
گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری به ارائه رویکردی کاربردی برای
ارزیابی راهبردهای تولیدی پرداخته است .نتایج گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی حاکی از آن است که،
شرکت مورد مطالعه در عوامل رقابتی تسهیالت فروش ،تنوع محصول و فناوری تولید از وضعیت مطلوب
برخودار است و عملکرد آن در بهای تمام شده و سرعت تحویل مطلوب نیست .در ادامه بهمنظور کمک به
مدیران در اولویتبندی تخصیص منابع به راهبردهای تولیدی از مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد؛ که
یافتهها نشان میدهد که توانمندسازی منابع انسانی باالترین اولویت اجرا را در شرکت فذا دارد.
کلمات کلیدی :راهبرد تولید ،عوامل رقابتی ،تحلیل شکاف ،گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی ،مدل-
سازی ساختاری تفسیری.

* عضو هیأت علمی و استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران
** دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه مازندران( ،نویسنده مسئول) z.akbarzadeh@stu.umz.ac.ir
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مقدمه
امروزه کسب مزیت رقابتی صرفاً یک انتخاب محسوب نمیشود؛ بلکه بقا شرکتها را در
بازارهای ملی و بینالمللی تضمین میکند (کاگلیانو و همکاران .)5001 ،5رویکردهای
مختلفی در زمینه تدوین راهبردهای عملیاتی وجود دارد که از مناظر متفاوتی به توضیح در
مورد تفاوتهای عملکردی شرکتها و کسب مزیت رقابتی پرداختهاند .این رویکردها بر
اساس محور مورد تأکید آنها به سه دسته تقسیم میشوند .دسته اول ،رویکردهایی که تأکید
عمده آنها بر عوامل بیرونی است؛ دسته دوم ،رویکردهایی که بر منابع و قابلیتهای درونی
شرکت تمرکز دارند؛ دسته سوم ،رویکردهایی که عوامل رابطهای را محور توجه خود قرار
دادهاند  .نکته جالب توجه آن است که با گذشت زمان و روبرو شدن با مسائل مختلف هر
دوره ،توجه شرکت ها از عوامل برون سازمانی و غیرقابل کنترل موثر بر ایجاد مزیت رقابتی به
سمت منابع و توانمندیهای قابل کنترل درونی معطوف گردید (کولیس و مونتگومری،5
 .)5661توسعه راهبردهای عملیاتی یکی از رایجترین توانمندیهای قابل کنترل درونی
شرکتها در کسب مزیت رقابتی محسوب میشوند .از مهمترین نمودهای راهبردهای
عملیاتی میتوان به راهبرد تخصصگرایی و تقسیم کار در خط مونتاژ فورد ،برای تولید انبوه
خودرو و یا تولید محصوالت متنوع با قیمت مناسب در سیستم تولید ناب در شرکت تویوتا
اشاره کرد (چاتا و همکاران5051 ،3؛ چاتا و بات.)5051 ،6
سازمانها همواره باید به شناسایی راهبردهای عملیاتی جدید و گسترش راهبردهای موجود
پرداخته و درک روشنی از ارتباط آنها با یکدیگر داشته باشند (کاگلیانو و همکاران)5001 ،
و بدین ترتیب بتوانند برنامههای عملیاتیتری برای کسب مزیت رقابتی داشته باشند .چرا که
جهانیسازی ،سازمانهای تولیدی امروزی را با چالشهایی از جمله بازارهای رقابتی و متنوع،
محیط تجاری ریسک پذیر و نامشخص و نیازهای متغیر مشتریان مواجه کرده است (مانیکا و
1- Cagliano, et al.
2 -Collis and Montgomery
3- Chatha, et al.
4 -Chatha, & Butt
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همکاران.)5055 ،5
علیرغم اهمیت راهبردهای عملیاتی ،تحقیقات محدودی در زمینه توسعه و تبیین روابط
ساختاری آنها انجام پذیرفت (جیا و بای .)5055،5در همین راستا تحقیق حاضر در صدد است
تا رویکردی کاربردی برای توسعه راهبردهای عملیاتی و تبیین روابط ساختاری آنها در جهت
کسب مزیتهای رقابتی ارائه نماید .با توجه به هدف مذکور سواالت تحقیق را میتوان به
شرح زیر فهرست نمود -5 :مهمترین عوامل رقابتی موجود در صنعت مورد نظر کدامند؟ -5
راهبردهای عملیاتی در شرکت مورد نظر کدامند؟  -3اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی در
شرکت مورد مطالعه چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
راهبردهای عملیاتی بهعنوان بخشی از راهبردهای کالن شرکتهای تولیدی ،بیانگر مجموعه-
ای از نقشها ،اهداف و فعالیتهای عملیاتی در یک شرکت تولیدی هستند .به عبارت دیگر
راهبردهای عملیاتی بهعنوان الگویی برای تصمیمگیریها و اقدامات استراتژیک در شرکت-
های تولیدی عمل میکنند (جیا و بای .)5055 ،راهبردهای عملیاتی به مجموعهای از
تصمیمات ساختاری و زیرساختاری اطالق میشود که به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار
شرکتها کمک میکند .تصمیمات ساختاری تولید ،آنهایی هستند که در درجه اول در
فعالیتهای طراحی نفوذ میکنند .در حالی که تصمیمات زیر ساختاری آنهایی هستند که بر
برنامهریزی و کنترل ،سازماندهی نیروی کار و فعالیتهای بهبود تاثیر میگذارند (هالگرن و
اولهاگر .)5004 ،3شرکتها میتوانند از راهبردهای عملیاتی به عنوان یک سالح موثر برای
کسب مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند (جعفرنژاد و مختارزاده )5334 ،تا از این طریق
ویژگیهای منحصر به فرد خود را در مقابل رقبا حفظ کنند .خالصهای از پژوهشهای انجام
شده در این زمینه در جدول ( )5ارائه شده است.
1- Manyika, et al.
2 -Jia & Bai
3- Hallgren & Olhager
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جدول  .1پژوهش های انجام شده در زمینه راهبرد های تولید

ردیف
5

نام محقق

سال

خالصه پژوهش

عنوان

گاریدو وگا  5051پیادهسازی روشهای شرکتها باید اجرای همزمان راهبرد تولید محصول و
و همکاران

5

تولید مدیریت تکنولوژی را در نظر بگیرند چرا که وابستگی

راهبرد
محصوالت

5

نورسایو
ویبوو

درونی آنها ،بر عملکرد شرکتها اثر میگذارد.

و  5051قابلیت تولید ،راهبرد قابلیتهای تولید مانند مهارتها و دانش اپراتور به طور

5

تولید،

و

عملکرد قابل توجهی راهبردهای تولید را تحت تاثیر قرار میدهند

سازندگان قطعات

و راهبردهای تولید نیز اثر قابل مالحظهای بر عملکرد
سازندگان قطعات خودرو دارند.

3

آدم گولک

3

 5056رابطهای میان راهبردها طراحی چارچوبی که قدرت تولید راهبرد را اندازهگیری
و برنامههای عملیاتی کرده و اولویتهای رقابتی را به راهبردهای تولیدی
در صنایع تولیدی

مربوط میکند تا برنامهریزی عملیاتی با راهبرد تولید
سازگار شود.

6

و  5056همسوسازی راهبرد -نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان

سینگ
محمود

6

های تولید با عملکرد راهبردهای تولید و عملکرد صادرات در شرکتهای
صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تولیدی وجود دارد.
کوجک و متوسط

1

الف وینگ  5056چارچوب
و همکاران

1

راهبرد مجموعاً  51چارچوب مختلف تدوین راهبرد تولید

تولید مناسب برای مشخص شد که بهمنظور ارزیابی مناسب بودن این
شرکت های کوچک چارچوبها در شرکت های کوجک ،تعدادی از
و متوسط

معیارهای ارزیابی ،چه در تئوری و چه در عمل به کار
گرفته شدند.

4

گرنت
همکاران

و  5053طبقهبندی راهبردهای هدف از این مقاله ،تکرار مطالعه تاکسونومیک میلر و راث
4

تولید در شرکتهای و تایید اعتبار کاربرد آن در یک کشور کوچک نوپای
1-Garrido-Vega
2 -Nurcahyo & Wibowo
3- Golec
4 -Singh & Mahmood
5 -Lofving, et al.
6 Grant, et al.
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صنعتی است .نتایج سه گروه راهبرد طبقهبندی شده شامل
بهترین ارزش ،بودجه و تمرکز چندگانه را مشخص کرد
که از گروه راهبرد میلر و راث شامل سرپرست ،بازار و
نوآوران متفاوت بود.

1

اوکه و آن  5053برونسپاری ،قرارداد نتایج نشان میدهد که ،برونسپاری ارتباط مثبت و
وگ بوزی

5

فرعی

نوآوری مقاطعهکاری ارتباط منفی با نوآوری ریشهای دارد .اثر

و

ریشهای :اثر تعدیل برونسپاری و مقاطعهکاری بر نوآوری اصلی ،مشروط به
راهبرد تولید
3

جیا و بای

6

آرافا و ایل  5055راهبرد

راهبردهای تولید یک شرکت است.

 5055توسعه راهبرد تولید بر رویکردی برای توسعه راهبرد تولید پیشنهاد شد که اساس
گسترش آن گسترش عملکرد کیفیت است .گسترش عملکرد

اساس

عملکرد کیفیت فازی

کیفیت به عنوان ابزار اصلی در مراحل مختلف توسعه
فرایند راهبرد تولید استفاده شد.

مراقی

5

ساخت

قابلیتهای
شرکت

و این مقاله به منظور توسعه تدابیر کالن جدید برای راهبرد-
پویا های تولید شرکت ،به بررسی میزان انعطافپذیری با در
نظر گرفتن دو عامل محیط عملیاتی و برنامه راهبرد
همزمان شرکت های رقیب پرداخته است.

50

کری دنا و  5006بررسی
همکاران

3

فرآیندهای
تولید

شکلگیری تحقیق حاضر درصدد است تا یک چارچوب مفهومی از
راهبرد ابعاد متعدد و پیچیدگیهای مرتبط با فرآیند راهبرد تولید
را نشان میدهد.

1- Oke & Onwuegbuzie
2- Arafa & ElMaraghy
3 -Kiridena, et al.
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گسترش کارکرد کیفیت
گسترش کارکرد عملکرد کیفیت ،5سیستمی برای تبدیل نیازمندیهای مشتری به الزامات
شرکت ،هم در مرحله تحقیقات و هم در مراحل تولید ،مهندسی ،ساخت ،بازاریابی ،فروش
و توزیع است .گسترش کارکرد عملکرد کیفیت در ابتدا از یک ماتریس به نام خانه کیفیت

5

استفاده میکند که یک گام مهم برای ترجمه نیازهای مشتری به ویژگیهای فنی و مهندسی به
شمار میآید .شرکتکنندگان در جلسات تشکیل ماتریس خانه کیفیت ،اطالعات خود را در
قالبهای متعدد ،مانند اعداد و عبارات کالمی به اقتضای دانش ،تجربه ،فرهنگ و شرایط
مختلف بیان میکنند (بویوکوزکان و سیفسی .)5053 ،3با ارائه گسترش کارکرد عملکرد
کیفیت میتوان «چهها »6را به «چگونهها »1تبدیل کرد .در این رویکرد ،اهمیت نسبی چهها،
میزان همبستگی بین چگونهها – چهها ،وزن و اهمیت نهایی چگونهها و اثر هر یک از چگونهها
در ارتباط با یکدیگر بهوسیله عبارات کالمی بررسی میشوند (دت و همکاران.)5056 ،4

روش شناسی
تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش و چگونگی جمع آوری دادهها
توصیفی– مطالعه موردی است .دادههای تحقیق ،با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه
بین خبرگان ،با تجربهی حداقل  50سال در زمینه سیاستگذاری و برنامهریزی تولید در
شرکت فوالدین ذوب آمل (فذا) گردآوری شد .قابل ذکر است در نهایت  4پرسشنامه تکمیل
شده از خبرگان شامل مدیر عامل ،مدیر کارخانه ،مدیر تحقیق و توسعه ،مدیر فروش ،مدیر
تولید و مدیر کنترل کیفیت جمعآوری گردید.

1 -Quality Function Deployment
)2 -House Of Quality (HOQ
3 -Buyukozkan & Cifci
4 -Whats
5 -Hows
6 -Dat, et al.
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در این تحقیق ،ابتدا با استفاده از رویکرد گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی نقش هر
یک از راهبردهای عملیاتی در تحقق مزیت رقابتی پایدار ارزیابی گردید .سپس ،با استفاده از
تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری 5اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی با توجه به میزان
تعاملشان با یکدیگر تعیین شد .در ادامه رویکرد بهکار گرفته شده در قالب هشت گام تبیین
می گردد.
گام اول :شناسایی و تعیین اهمیت نسبی عوامل رقابتی (چهها) .با استناد به ادبیات
تحقیق معیارهایی بهعنوان عوامل رقابتی استخراج شدند .بهمنظور انتخاب عوامل رقابتی اصلی
در شرکت مورد مطالعه پرسشنامهای بر اساس روش دلفی ساعتی در بین خبرگان توزیع شد و
تمامی عواملی که میانگین درجه اهمیت آنها باالتر از هفت بود انتخاب شدند .پس از مشخص
شدن عوامل رقابتی ،پرسشنامهای به منظور تعیین اهمیت نسبی هر یک از عوامل با استفاده از
متغیرهای کالمی (جدول  )5میان خبرگان توزیع و اهمیت نسبی آنها محاسبه گردید (رابطه .)5
جدول  .2متغیرهای کالمی و اعداد فازی

متغیرهای کالمی
خیلی زیاد
زیاد

اعداد فازی

5

()3،6،50

3

متوسط
پایین

()4،1،3
6

()6،1،4

1

خیلی پایین

()5،3،6
4

()0،5،5
}

()5

{
)

(

̃

)1 -Interpretive Structure Modeling (ISM
)2-Very High (VH
)3- High (H
)4- Median (M
)5- Low (L
)6- Very Low (VL
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 kتعداد «چهها» و  nتعداد خبرگان است؛ که در این مطالعه موردی  k=1و  n=4میباشد .هر
عنصر با توجه به اهمیت به صورت یک عدد فازی مثلثی به صورت

)

̃

(

تعریف میشود.

گام دوم :تعیین وضعیت فعلی عوامل رقابتی( ̃  .)1در این گام پرسشنامهای جهت
تعیین وضعیت فعلی هر یک از عوامل رقابتی طراحی و از خبرگان درخواست شد تا با استفاده

از متغیرهای کالمی (جدول  )5به این سوال پاسخ دهند که« :وضعیت فعلی سازمان شما در هر
یک از عوامل رقابتی چگونه است؟» .محاسبات همانند گام اول انجام و هر عنصر به صورت
یک عدد فازی مثلثی به صورت

)

(

̃ تعریف میشود.

گام سوم :تعیین وضعیت مطلوب عوامل رقابتی( ̃  .)2منظور از وضعیت مطلوب،

وضعیتی است که سازمان انتظار دارد در افق زمانی میان مدت (سه تا هفت سال) به آن دست
یابد .در این گام نیز پرسشنامهای طراحی شد تا هر یک از مدیران به هریک از عوامل رقابتی
در حالت مطلوب آن برای شرکت ،یک عبارت کالمی(جدول  )5اختصاص دهند .محاسبات
نیز دقیقا مانند گام اول انجام میشود و برای هر عامل رقابتی ،اعداد به صورت یک عدد فازی
مثلثی به صورت

)

(

̃ تعریف میشود.

گام چهارم :تعیین شکاف بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی .منظور از
شکاف یعنی فاصله جایگاه کنونی شرکت در عوامل رقابتی تا جایگاهی از عوامل رقابتی که با
دستیابی به آن مطلوبیت نسبی حاصل میشود .با استفاده از نظرات خبرگان در گامهای دوم
و سوم و رابطههای ( )5و ( ،)3شکاف موجود محاسبه میشود.
()5
()3

̃

̃

̃

̃

̃

̃

̃ تفاوت بین دو وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی و ̃  3میزان شکاف بین این دو
وضعیت را نشان می دهد که هر کدام از آنها به صورت اعداد فازی مثلثی به صورت
1 -Current Status
2 -Desirable Status
3 -Gap
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)

̃ و

)

(
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̃ تعریف میشود .شکاف نهایی با استفاده از رابطه

( )6محاسبه میشود.
)

()6

(
̅

گام پنجم :شناسایی راهبردهای تولیدی (چگونهها) .با استفاده از ادبیات موضوع و
نظرخواهی از خبرگان (خبرگان دانشگاهی و برخی خبرگان شرکت مورد مطالعه) راهبردهای
تولیدی شناسایی میشوند .بر اساس ادبیات موضوع مشخص شد که استراتژهای تولیدی به
مجموعه تصمیمات ساختاری و زیرساختاری تقسیم میشوند که در این تحقیق ،نیز از این
تقسیمبندی استفاده شده است.
گام ششم :تعیین میزان همبستگی چهها و چگونهها و ایجاد ماتریس خانه
کیفیت .بهمنظور تعیین همبستگی میان عوامل رقابتی و راهبردهای تولیدی پرسشنامهای با
استفاده از متغیرهای کالمی (جدول  )5در بین خبرگان توزیع شد .امتیاز همبستگی عوامل
رقابتی و راهبردهای تولیدی را میتوان با رابطه ( )1محاسبه کرد.
()1

{

}

(

)

̃

در رابطه فوق  kتعداد «چهها» و  mتعداد «چگونهها» و  nتعداد خبرگان است که در اینجا
 k=1و m=4و  n=4میباشد و )

̃ نشان دهنده میزان همبستگی بین

(

عامل رقابتی iام و راهبرد تولیدی jام است.
گام هفتم :تعیین درجه اهمیت راهبردهای تولیدی .درجه اهمیت راهبردهای
تولیدی با استفاده از رابطه( )4محاسبه میشود.
()4

}
])

{
(

)

([

̃
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که در آن
مثلثاای

̃

نشان دهنده درجه اهمیت راهبردهای تولیدی میباشد که به صورت اعداد فاازی

)

(

نشااان داده ماایشااود کااه بااا اسااتفاده از رابطااه ( )1وزن غیرفااازی

محاسبه میشود (لی و کیم.)5000 ،5
()1

)

(

̅

گام هشتم :تبیین روابط ساختاری راهبردهای عملیاتی .در این گام مدل ساختاری
اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری تعیین می-
شود؛ با این فرض مهم که راهبردهای تولیدی که بیشترین تأثیر را بر سایر راهبردها داشته باشد
در اولویت اجرا قرار میگیرد .فرآیند مدلسازی ساختاری به شرح ذیل است (آذر و همکاران،
 ،5361ص .)546
مرحله اول) تشکیل ماتریس ارتباط اولیه .5در این ماتریس میزان اثرگذاری راهبرد
تولیدی سطر iام بر راهبرد تولیدی ستون jام با استفاده از طیف صفر (بدون تأثیر) تا ( 3تأثیر
خیلی زیاد) مورد ارزیابی قرار می گیرد .سپس نظر خبرگان با روش میانگین حسابی تجمیع
میشود .اگر میانگین نظر خبرگان بیشتر از حد آستانهای باشد در ردیف مربوطه عدد  ،5در
غیر اینصورت عدد صفر لحاظ میشود .قابل ذکر است مقدار حد آستانهای با استفاده از روش
بوالنوس و همکاران )5001( 3تعیین شده است.
مرحله دوم) تشکیل ماتریس ارتباط نهایی .در این مرحله با وارد کردن خاصیت انتقال-
پذیری 6در روابط متغیرها ،ماتریس ارتباط نهایی به دست میآید (روابط  3و .)6
رابطه ()3
رابطه ()6

)

(

که در آن D ،ماتریس ارتباط اولیه I ،ماتریس همانی و  Mماتریس ارتباط نهایی است .عملیات
به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده ی بولین باشد (طبق این قاعده  5+5=5و )5×5=5
1 - Lee & Kim
)2 - Initial Reachability Matrix (IRM
3- Bolanos et al.,
4 -Transitivity
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مرحله سوم) بخشبندی سطوح و رسم مدل .با توجه به ماتریس ارتباط نهایی،
مجموعهی خروجی و ورودی برای هر یک از راهبردهای تولیدی تعیین میشود .سپس با
تعیین اشتراک این مجموعهها برای هر یک از راهبردهای تولیدی مجموعهی مشترک تعیین
میشود .راهبردهای تولیدی که مجموعهی خروجی و مشترک آنها کامالً مشابه باشند در
باالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار میگیرند .بهمنظور یافتن عناصر
تشکیل دهندهی سطح بعدی (پائینتر) سیستم ،عناصر باالترین سطح آن در محاسبات ریاضی
جدول مربوطه حذف می شوند و عملیات مربوطه به تعیین عناصر سطح بعدی مانند سطح قبل
انجام میشود .این عملیات تا آنجا تکرار میشود که عناصر تشکیل دهندهی کلیهی سطوح
سیستم مشخص شوند.

تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
در گام اول با نظرسنجی خبرگان ،هفت عامل رقابتی به شرح زیر شناسایی و با استفاده از نظر
خبرگان وزندهی شدند.
کیفیت :5ساخت محصوالت مبتنی بر استانداردهای موجود و طبق خواستهی مشتریان؛ سرعت
و اطمینان از تحویل :5تحویل سریع و به موقع سفارش به مشتریان؛ بهای تمام شده :3هزینه
تولید محصوالت شامل مواد ،دستمزد و...؛ نوآوری در محصول :6طراحی و تولید محصوالت
جدید مطابق با فنآوری روز دنیا؛ تنوع محصول :1ارائه محصوالت متنوع برای کسب سهم
بیشتر بازار؛ فناوری تولید :4دانش و فرآیند موجود برای تولید محصول؛ تسهیالت فروش:1
سیاستهای منعطف در فروش و وصول مطالبات (چاتا و بات5051 ،؛ گرنت و همکاران،3
)1 -Quality (Q
)2 -Delivery Speed & Reliability (DSR
)3 -Cost (C
)4- Innovation in Product (IP
)5- The Product Variety (PV
)6 -Technology of Production (TP
)7- Facility For Sale (FFS
8 -Grant et al.,
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5053؛ جیا و بای5055 ،؛ الئو5005 ،5؛ الفوینگ و همکاران.)5056 ،
پس از مشخص شدن عوامل رقابتی ،اهمیت نسبی ،وضعیت فعلی و مطلوب آنها طی گامهای
اول تا سوم اندازهگیری شدند.
در گام چهارم ،شکاف بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی ( )Giمحاسبه شد (جدول .)3
جدول  :3شکاف بین دو وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی

55/41

γ
36/00

̃
Β
55/33

α
6/41

γ
6/33

̃
β
5/41

α
0/41

γ
6

̃
β
3

α
3

Q

55/16

60/64

50/61

6/61

6/41

5/41

0/41

3/41

1/41

4/41

DSR

55/16

60/64

50/61

6/61

6/41

5/41

0/41

3/41

1/41

4/41

C

50/41

54/41

6/33

-6/00

3/33

5/33

-0/41

3

1

4

IEC

50/53

51/11

3/36

-3/13

3/33

5/33

-0/41

1/41

4/41

1/41

PV

53/00

56/33

55/41

-5/00

3/41

5/41

-0/33

3

1

4

TP

3/14

56/14

1/55

-5/55

3/41

5/41

-0/33

1/33

6/33

3/33

FFS

What

همانطور که در جدول ( )3نشان داده شده است بهای تمام شده و سرعت و اطمینان از تحویل
( ) 55/16دارای بیشترین مقادیر شکاف هستند که این موضوع حاکی از فاصله زیاد این عوامل
از وضعیت مطلوب در شرکت مورد مطالعه است .همچنین تسهیالت فروش ( )3/14کمترین
شکاف را از وضعیت مطلوب دارند.
در گام پنجم ،مستند به ادبیات موضوع راهبردهای تولیدی (چگونهها) شناسایی و در قالب
تصمیمات ساختاری و زیرساختاری تفکیک شدهاند که به شرح ذیل میباشند (هالگران و
اولگاهر5004 ،5؛ جیا و بای.)5055 ،
تصمیمات تولیدی ساختاری )5 .ارتقاء تکنولوژی فرآیند :یعنی فرآیند مناسب و فناوری-
های مناسب فرآیند جهت تولید محصوالت انتخاب گردد؛  )5افزایش ظرفیت :یعنی خروجی
سیستم تولید در یک دوره معین ،افزایش یابد.
1- Lau
2 -Hallgren & Olhager
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تصمیمات تولیدی زیرساختاری )5 .بهبود سیستم برنامهریزی تولید :بکارگیری ابزارهای
بهبود برنامهریزی نظیر کانبان ،برنامهریزی منابع بنگاه 5و برنامهریزی نیازمندیهای مواد 5را
شامل میشود.؛  )5ارتقاء کیفیت محصول :دستیابی شرکت به اهدافی چون کاهش نقایص و
عیوب ،تولید محصوالت با کیفیت باال و استانداردهای عملکردی را شامل میشود؛ )3
توانمندسازی منابع انسانی :آموزش و توسعه نیروی انسانی را در بر میگیرد؛  )6توسعه
محصول و فرایند :در مورد دستورالعملهای تولید و معرفی محصول جدید و بهبود فرایندهای
عملیاتی تصمیمگیری میشود.
در گام ششم ماتریس خانه کیفیت تشکیل شد ،سپس همبستگی میان عوامل رقابتی و
راهبردهای تولیدی محاسبه گردید (رابطه  )1که نتایج در شکل ( )5نشان داده شده است.
در گام هفتم ،درجه اهمیت راهبردهای تولیدی با استفاده از روابط ( )4و ( )1محاسبه و در
شکل ( )5نشان داده شده است که با توجه به نتایج ،راهبردهای تولید به ترتیب توسعه
محصوالت و فرآیند ،توانمند سازی نیروی انسانی ،ارتقا کیفیت محصول ،ارتقا تکنولوژی
فرآیند ،بهبود سیستم برنامهریزی تولید و افزایش ظرفیت اولویتبندی شدهاند.
سقف ماتریس خانه کیفیت روابط میان راهبردهای تولید را نمایش میدهد .همانطورکه
مشاهده میشود راهبرد توسعه محصول و فرآیند ارتباط مثبت و شدیدی با راهبردهای
توانمندسازی منابع انسانی ،ارتقای کیفیت محصول ،افزایش ظرفیت و ارتقای تکنولوژی دارد.
پرواضح است چنانچه شرکتی خواهان تولید محصوالت و استقرار فرآیندهای جدید و یا
بهبود محصوالت و فرآیندهای موجود باشد بایستی زیرساختهای الزم برای بهکارگیری
تکنولوژیهای جدید را فراهم کند؛ ضمن اینکه مهارتها و توانمندیهای الزم را در نیروی
انسانی برای این مهم ایجاد نماید .عالوه بر این ،راهبرد توسعه محصول و فرآیند قادر به بهبود
کیفیت محصول و نیز افزایش ظرفیت تولیدی خواهد بود.

)1 -Enterprise Resource Planning (ERP
)2- Material Requirement Planning (MRP
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شکل  .1خانه کیفیت

مثبت شدید
مثبت

منفی
منفی شدید
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در گام هشتم اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی با استفاده از روش مدلسازی ساختاری
تفسیری تعیین شد .در همین راستا ،ابتدا ماتریس ارتباط اولیه (جدول  )6شکل گرفت .سپس
ماتریس ارتباط نهایی (جدول  )1تشکیل گردید .پس از استخراج مجموعه ورودی ،خروجی
و مشترک هر یک از راهبردهای عملیاتی (جدول  )4فرآیند سطحبندی انجام شد .در نهایت
مدل ساختاری تفسیری اولویت اجرای راهبردهای تولیدی در سه سطح رسم شد (شکل .)5
جدول  .4ماتریس ارتباط اولیه

فرآیند

ارتقا

محصول و

منابع انسانی

ارتقا کیفیت

0

0

5

0

5

5

توسعه محصول و فرآیند

ریزی

5

0

5

5

0

0

توانمندسازی منابع انسانی

بهبود برنامه-

5

0

0

0

0

0

ارتقا کیفیت محصول

ظرفیت

0

0

0

0

5

0

بهبود سیستم برنامهریزی تولید

افزایش

5

0

0

0

0

0

افزایش ظرفیت

تکنولوژی

5

0

5

0

5

0

ارتقا تکنولوژی

جدول  .5ماتریس ارتباط نهایی

فرآیند

محصول و

منابع انسانی

ارتقا کیفیت

ریزی

5

0

5

0

5

5

توسعه محصول و فرآیند

بهبود برنامه-

5

5

5

5

5

5

توانمندسازی منابع انسانی

ظرفیت

5

0

5

0

5

5

ارتقا کیفیت محصول

افزایش

5

0

0

5

5

0

بهبود سیستم برنامهریزی تولید

تکنولوژی

5

0

5

0

5

5

افزایش ظرفیت

ارتقا

5

0

5

0

5

5

ارتقا تکنولوژی
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جدول  .6ماتریس ورودی ،خروجی و مشترک (تکرار اول)

راهبرد تولیدی

ورودی

خروجی

مشترک

سطح

5

5و5و6و1و4

5و5و6و4

5و5و6و4

5

5

5و5و3و6و1و4

5و5و6و4

5و5و6و4

5

3

3و1

5و3و4

3

6

5و5و6و1و4

5و5و6و4

5و5و6و4

1

1

5و5و3و6و1و4

1

4

5و5و3و6و1و4

5و5و6و4

5و5و6و4

5
5

همانطورکه در شکل ( )5مشاهده میشود توانمندسازی منابع انسانی باالترین اولویت را در
کسب مزیت رقابتی پایدار دارند و به عنوان مبنایی برای اجرای سایر راهبردهای تولیدی
محسوب میشود ،زیرا بر کلیه راهبردهای تولیدی تأثیر میگذارد.
ارتقا کیفیت محصول

افزایش ظرفیت

توسعه محصول و فرآیند

ارتقا تکنولوژی

بهبود سیستم برنامهریزی
تولید
توانمدسازی منابع انسانی

شکل  . 2مدل ساختاری تفسیری

بحث و نتیجهگیری
توسعه راهبردهای تولیدی نقش بسیار حیاتی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها ایفا
میکند .با این حال عمده تحقیقات انجام شده در این حوزه تمرکزشان بر محتوای راهبرد
تولیدی بوده و تمرکز کمتری به توسعه راهبردهای تولیدی داشتند .از اینرو مقاله حاضر با
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استفاده از تکنیک گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی و مدلسازی ساختاری تفسیری به
ارائه رویکردی مناسب برای توسعه راهبردهای تولیدی با تمرکز بر عوامل رقابتی و تعیین
اولویت اجرا آنها پرداخته است.
نتایج حاصل از تحلیل شکاف حاکی از آن است که بهای تمام شده و سرعت و اطمینان از
تحویل از عملکرد مطلوبی برخوردار نمیباشند .با توجه به اهمیت نسبتاً باالی این عوامل،
شرکت بایستی راهبرد تولیدی را به کار گیردکه در بهبود وضعیت عوامل مذکور موثر بوده و
امکان نائل شدن به وضعیت مطلوب را برای شرکت فراهم آورد .قابل ذکر است شرکت در
عامل رقابتی تسهیالت فروش ،تنوع محصول و فناروی تولید از وضعیت مناسب برخوردار
است که این مهم حاکی از توانمندی شرکت در جذب و حفظ مشتری و همچنین مدیریت
مطلوب نقدینگی میباشد.
نتایج حاصل از تحلیل راهبردهای تولیدی در شرکت مورد مطالعه حاکی از آن است که
راهبرد توسعه محصوالت و فرآیند قابلیت بیشتری در حفظ و ارتقای عوامل رقابتی شرکت
دارد .به منظور توسعه موفقیت آمیز محصوالت و فرآیند ضمن توسعه همزمان این دو مقوله،
بایستی محصوالت به گونه ای طراحی ،تولید و توزیع شوند که بیشترین تناسب و سازگاری را
با خواسته ها و احتیاجات مشتریان داشته باشند .دستیابی به این مهم مستلزم بهبود فرآیندهای
تحقیق و توسعه ،روابط نزدیک با مشتریان و بهرهمندی از دانش بازار برای شناسایی دقیق
نیازمندیهای مشت ریان است .عالوه بر این ،بایستی زمان و هزینه تولید محصول به حداقل
کاهش یابد ،که الزمه این امر بهبود فرآیندهای فعلی و نیز طراحی فرآیند به گونهای است که
قادر به حذف اتالفات به منظور کاهش هزینه تولید و تسریع در زمان انجام فعالیتها باشد.
علیرغم تعیین درجه اهمیت راهبردهای تولیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار با استفاده از
گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی ،به دلیل محدودیتهای گوناگونی که شرکتهای
امروزی با آنها مواجه هستند امکان اجرای همزمان تمامی راهبردها برای شرکتها میسر
نیست .بنابراین ،یکی از دغدغههای اصلی مدیران اولویتبندی تخصیص منابع سازمانی برای
اجرای مناسبترین راهبرد در یک بازه زمانی مشخص است .یکی از روشهای متعارف در
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این زمینه ،تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری است که امکان اولویتبندی اجرای راهبردها
را بر اساس رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها را بر یکدیگر فراهم میآورد .همانطورکه
در شکل ( )5مشاهده میشود ،توانمندسازی منابع انسانی باالترین اولویت اجرا را در شرکت
فذا دارد .این مهم حاکی از آن است که ،اجرای راهبرد مزبور میتواند زیرساخت مناسبی را
برای ساری و جاری ساختن سایر رهبردهای تولیدی فراهم آورد .بنابراین ،مدیریت مجموعه
بایستی با تدوین نقشه راه بر اساس ندل ساختاری تفسیری در افق میان مدت حداکثر استفاده از
منابع در جهت به کارگیری راهبردهای تولیدی به عمل آورد و بدین ترتیب امکان تقویت
عوامل رقابتی را در شرکت فذا فراهم نماید.
وجه تمایز و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی به این شرح است .گاریدو وگا و همکاران
( ،)5051در مورد رابطه و تناسب فناوری و راهبردهای تولیدی به مطالعه پرداختند؛ آدم
گولک ( ،)5056رابطه میان راهبردهای تولیدی و برنامههای عملیاتی را در نظر گرفت و
درصدد بود تا سیستمی برای عملیات تولیدی راهبرد یک شرکت ایجاد کند؛ اوکه و آن وگ
بوزی ( ،)5053تالش کردند تا ارتباط میان راهبردهای تولید شرکت و برونسپاری و مقاطعه-
کاری را در فعالیتها و نوآوری اصلی شرکت نشان دهند ،نورسایو و ویبوو ( ،)5051تاثیر
قابلیتهای تولیدی بر راهبردهای تولیدی ،و تاثیر راهبردهای تولیدی بر عملکرد سازندگان را
مورد بررسی و تحلیل قرار دادهاند ،سینگ و محمود ( ،)5056کاربرد راهبردهای تولیدی در
عملکرد صادراتی شرکتها را در نظر گرفتند ،الف وینگ و همکاران ( ،)5056در صدد
بودند چارچوبهایی جهت تدوین راهبردهای تولیدی مناسب برای شرکتهای کوچک و
متوسط تعیین کنند ،در حالی که پژوهش حاضر ،با استفاده از رویکرد گسترش کارکرد
عملکرد کیفیت فازی به ارزیابی راهبرد پهای تولیدی با توجه به عوامل رقابتی ،محاسبه و
تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب و نیز ترسیم مدل ساختاری تفسیری اولویت
اجرای راهبردهای تولیدی در شرکت فذا پرداخته است.
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