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رویکرد گسترش کارکرد عملکرد  پذیری تولید باراهبردهای رقابت تبیین

 سازی ساختاری تفسیری و مدل فازی کیفیت

 

 **زین العابدین اکبرزاده  *،پور خطیرمحمد ولی

 6/5/49تاریخ دریافت:
 94/1/46تاریخ پذیرش:

 چکیده
ها نقش بسیار کلیدی در کسب ترین توانمندی قابل کنترل درونی شرکتراهبردهای تولیدی به عنوان رایج

کند. شناسایی و توسعه این راهبردها مستلزم درک روشنی از نقش آنها در کسب مزیت رقابتی پایدار ایفا می
های همین راستا، مقاله حاضر با استفاده از روششان بر یک دیگر است. در مزیت رقابتی و نیز تأثیرات متقابل

سازی ساختاری تفسیری به ارائه رویکردی کاربردی برای فازی و مدلگسترش کارکرد عملکرد کیفیت 
فازی حاکی از آن است که، گسترش کارکرد عملکرد کیفیت ارزیابی راهبردهای تولیدی پرداخته است. نتایج 

تی تسهیالت فروش، تنوع محصول و فناوری تولید از وضعیت مطلوب شرکت مورد مطالعه در عوامل رقاب
منظور کمک به برخودار است و عملکرد آن در بهای تمام شده و سرعت تحویل مطلوب نیست. در ادامه به

سازی ساختاری تفسیری استفاده شد؛ که بندی تخصیص منابع به راهبردهای تولیدی از مدلمدیران در اولویت
 دهد که توانمندسازی منابع انسانی باالترین اولویت اجرا را در شرکت فذا دارد.ان میها نشیافته

 
-، مدلکلمات کلیدی: راهبرد تولید، عوامل رقابتی، تحلیل شکاف، گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی
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 مقدمه 

ها را در که بقا شرکتشود؛ بلامروزه کسب مزیت رقابتی صرفاً یک انتخاب محسوب نمی

(. رویکردهای 5001، 5کند )کاگلیانو و همکارانالمللی تضمین میبازارهای ملی و بین

مختلفی در زمینه تدوین راهبردهای عملیاتی وجود دارد که از مناظر متفاوتی به توضیح در 

بر اند. این رویکردها ها و کسب مزیت رقابتی پرداختههای عملکردی شرکتمورد تفاوت

شوند. دسته اول، رویکردهایی که تأکید  اساس محور مورد تأکید آنها به سه دسته تقسیم می

های درونی عمده آنها بر عوامل بیرونی است؛ دسته دوم، رویکردهایی که بر منابع و قابلیت

ای را محور توجه خود قرار شرکت تمرکز دارند؛ دسته سوم، رویکردهایی که عوامل رابطه

. نکته جالب توجه آن است که با گذشت زمان و روبرو شدن با مسائل مختلف هر اندهداد

ها از عوامل برون سازمانی و غیرقابل کنترل موثر بر ایجاد مزیت رقابتی به  دوره، توجه شرکت

، 5های قابل کنترل درونی معطوف گردید )کولیس و مونتگومریسمت منابع و توانمندی

های قابل کنترل درونی ترین توانمندیلیاتی یکی از رایج(. توسعه راهبردهای عم5661

ترین نمودهای راهبردهای شوند. از مهمها در کسب مزیت رقابتی محسوب میشرکت

در خط مونتاژ فورد، برای تولید انبوه  گرایی و تقسیم کارتخصص توان به راهبردعملیاتی می

سیستم تولید ناب در شرکت تویوتا ر دتولید محصوالت متنوع با قیمت مناسب  یا و خودرو

 (.5051، 6؛ چاتا و بات5051، 3اشاره کرد )چاتا و همکاران

های موجود جدید و گسترش راهبرد عملیاتیهای ها همواره باید به شناسایی راهبردسازمان

( 5001)کاگلیانو و همکاران،  داشته باشند دیگریکارتباط آنها با درک روشنی از پرداخته و 

تری برای کسب مزیت رقابتی داشته باشند. چرا که های عملیاتیبدین ترتیب بتوانند برنامهو 

هایی از جمله بازارهای رقابتی و متنوع،  های تولیدی امروزی را با چالشسازی، سازمانجهانی

)مانیکا و پذیر و نامشخص و نیازهای متغیر مشتریان مواجه کرده است محیط تجاری ریسک

 

1- Cagliano, et al. 

2 -Collis and Montgomery 

3- Chatha, et al. 

4 - Chatha, & Butt 
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 (. 5055، 5همکاران

علیرغم اهمیت راهبردهای عملیاتی، تحقیقات محدودی در زمینه توسعه و تبیین روابط 

حاضر در صدد است  تحقیقدر همین راستا (. 5،5055جیا و بای)ساختاری آنها انجام پذیرفت 

عملیاتی و تبیین روابط ساختاری آنها در جهت  هایراهبرد توسعهکاربردی برای تا رویکردی 

توان به ارائه نماید. با توجه به هدف مذکور سواالت تحقیق را می های رقابتیتکسب مزی

 -5مهمترین عوامل رقابتی موجود در صنعت مورد نظر کدامند؟  -5شرح زیر فهرست نمود: 

اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی در  -3 مورد نظر کدامند؟شرکت در  عملیاتیراهبردهای 

 ست؟ شرکت مورد مطالعه چگونه ا
 

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق

-های تولیدی، بیانگر مجموعهعنوان بخشی از راهبردهای کالن شرکتراهبردهای عملیاتی به

های عملیاتی در یک شرکت تولیدی هستند. به عبارت دیگر ها، اهداف و فعالیتای از نقش

-ت استراتژیک در شرکتها و اقداماگیری عنوان الگویی برای تصمیمراهبردهای عملیاتی به

ای از مجموعهبه راهبردهای عملیاتی  (.5055)جیا و بای، کنند  های تولیدی عمل می

شود که به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار اطالق میساختاری تصمیمات ساختاری و زیر

آنهایی هستند که در درجه اول در  ،تصمیمات ساختاری تولید .کندها کمک میشرکت

کنند. در حالی که تصمیمات زیر ساختاری آنهایی هستند که بر های طراحی نفوذ میتفعالی

)هالگرن و  گذارندهای بهبود تاثیر میدهی نیروی کار و فعالیتریزی و کنترل، سازمانبرنامه

موثر برای به عنوان یک سالح عملیاتی راهبردهای توانند از ها می(. شرکت5004، 3اولهاگر

تا  از این طریق  (5334)جعفرنژاد و مختارزاده، کنند استفاده قابتی پایدار کسب مزیت ر

های انجام  ای از پژوهشهای منحصر به فرد خود را در مقابل رقبا حفظ کنند. خالصهویژگی

 ( ارائه شده است.5شده در این زمینه در جدول )
  

 

1- Manyika, et al. 

2 - Jia & Bai 

3- Hallgren & Olhager 
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 . پژوهش های انجام شده در زمینه راهبرد های تولید1جدول 

 خالصه پژوهش عنوان سال نام محقق فردی

گاریدو وگا  5

 5و همکاران

های سازی روشپیاده 5051

راهبرد تولید 

 محصوالت 

ها باید اجرای همزمان راهبرد تولید محصول و شرکت

که وابستگی  مدیریت تکنولوژی را در نظر بگیرند چرا

 د. گذارمی اثرها عملکرد شرکتبر درونی آنها، 

 نورسایو و 5

 5ویبوو

قابلیت تولید، راهبرد  5051

تولید، و عملکرد 

 قطعاتسازندگان 

ها و دانش اپراتور به طور های تولید مانند مهارتقابلیت

دهند های تولید را تحت تاثیر قرار میقابل توجهی راهبرد

ای بر عملکرد هظهای تولید نیز اثر قابل مالحو راهبرد

 خودرو دارند.  قطعاتسازندگان 

ها ای میان راهبردرابطه 5056 3آدم گولک 3

های عملیاتی  و برنامه

 در صنایع تولیدی

گیری  طراحی چارچوبی که قدرت تولید راهبرد را اندازه

های تولیدی های رقابتی را به راهبرداولویت وکرده 

ریزی عملیاتی با راهبرد تولید کند تا برنامهمربوط می

 سازگار شود. 

سینگ و  6

 6محمود

-همسوسازی راهبرد 5056

های تولید با عملکرد 

شرکت های  صادراتی

 کوجک و متوسط 

نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان 

های های تولید و عملکرد صادرات در شرکتراهبرد

 کوچک و متوسط تولیدی وجود دارد.

الف وینگ  1

 1و همکاران

چارچوب راهبرد  5056

ی راتولید مناسب ب

شرکت های کوچک 

 و متوسط

چارچوب مختلف تدوین راهبرد تولید  51مجموعاً 

منظور ارزیابی مناسب بودن این همشخص شد که ب

، تعدادی از شرکت های کوجکها در چارچوب

معیارهای ارزیابی، چه در تئوری و چه در عمل به کار 

 گرفته شدند. 

گرنت و  4

 4همکاران

 هایبندی راهبردطبقه 5053

های تولید در شرکت

 هدف از این مقاله، تکرار مطالعه تاکسونومیک میلر و راث

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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بندی شده شامل صنعتی است. نتایج سه گروه راهبرد طبقه تولیدی ایرلند

بهترین ارزش، بودجه و تمرکز چندگانه را مشخص کرد 

راث شامل سرپرست، بازار و که از گروه راهبرد میلر و 

 نوآوران متفاوت بود. 

اوکه و آن  1

 5وگ بوزی

سپاری، قرارداد برون 5053

فرعی و نوآوری 

ای: اثر تعدیل ریشه

 راهبرد تولید

سپاری ارتباط مثبت و که، برون دهدمینشان  نتایج

ای دارد. اثر کاری ارتباط منفی با نوآوری ریشهمقاطعه

کاری بر نوآوری اصلی، مشروط به هسپاری و مقاطعبرون

 های تولید یک شرکت است.راهبرد

توسعه راهبرد تولید بر  5055 جیا و بای 3

اساس گسترش 

 عملکرد کیفیت فازی

رویکردی برای توسعه راهبرد تولید پیشنهاد شد که اساس 

آن گسترش عملکرد کیفیت است. گسترش عملکرد 

مختلف توسعه  کیفیت به عنوان ابزار اصلی در مراحل

 فرایند راهبرد تولید استفاده شد. 

آرافا و ایل  6

 5مراقی

راهبرد ساخت و  5055

های پویا قابلیت

 شرکت

-این مقاله به منظور توسعه تدابیر کالن جدید برای راهبرد

پذیری با در های تولید شرکت، به بررسی میزان انعطاف

رد نظر گرفتن دو عامل محیط عملیاتی و برنامه راهب

 همزمان شرکت های رقیب پرداخته است. 

کری دنا و  50

 3همکاران

گیری  بررسی شکل 5006

فرآیندهای راهبرد 

 تولید

تحقیق حاضر درصدد است تا یک چارچوب مفهومی از 

های مرتبط با فرآیند راهبرد تولید ابعاد متعدد و پیچیدگی

 دهد.را نشان می

 

  

 

1- Oke & Onwuegbuzie 

2- Arafa & ElMaraghy 

3 - Kiridena, et al. 
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 گسترش کارکرد کیفیت  

الزامات  به مشتری هاینیازمندی تبدیل برای ، سیستمی5عملکرد کیفیت گسترش کارکرد

 فروش بازاریابی، ساخت، تولید، مهندسی، مراحل در هم و تحقیقات مرحله در هم شرکت،

 5از یک ماتریس به نام خانه کیفیتدر ابتدا توزیع است. گسترش کارکرد عملکرد کیفیت  و

های فنی و مهندسی به های مشتری به ویژگیرجمه نیازیک گام مهم برای ت کهکند استفاده می

کنندگان در جلسات تشکیل ماتریس خانه کیفیت، اطالعات خود را در آید. شرکتشمار می

دانش، تجربه، فرهنگ و شرایط اقتضای های متعدد، مانند اعداد و عبارات کالمی به قالب

ا ارائه گسترش کارکرد عملکرد ب(. 5053، 3)بویوکوزکان و سیفسیکنند مختلف بیان می

ها، تبدیل کرد. در این رویکرد، اهمیت نسبی چه« 1هاچگونه»را به « 6هاچه»توان کیفیت می

 هاها و اثر هر یک از چگونهها، وزن و اهمیت نهایی چگونهچه –ها میزان همبستگی بین چگونه

  (.5056، 4)دت و همکارانشوند وسیله عبارات کالمی بررسی میدر ارتباط با یکدیگر به

 

 شناسیروش 

ها  تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث روش و چگونگی جمع آوری داده

های تحقیق، با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه  مطالعه موردی است. داده –توصیفی

 تولید درریزی گذاری و برنامهسال در زمینه سیاست 50ی حداقل  بین خبرگان، با تجربه

تکمیل  پرسشنامه 4 نهایتدر قابل ذکر است  گردآوری شد. فوالدین ذوب آمل )فذا( شرکت

، مدیر فروش، مدیر مدیر تحقیق و توسعهمدیر عامل، مدیر کارخانه، از خبرگان شامل  شده

 گردید. آوری جمعتولید و  مدیر کنترل کیفیت 

 

1 - Quality Function Deployment 

2 - House Of Quality (HOQ) 

3 - Buyukozkan & Cifci 

4 - Whats  

5 - Hows 

6 - Dat, et al. 
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فازی نقش هر کارکرد عملکرد کیفیت  گسترشدر این تحقیق، ابتدا با استفاده از رویکرد 

یک از راهبردهای عملیاتی در تحقق مزیت رقابتی پایدار ارزیابی گردید. سپس، با استفاده از 

اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی با توجه به میزان  5سازی ساختاری تفسیریتکنیک مدل

تبیین  گام هشتشده در قالب  کار گرفتهرویکرد به دیگر تعیین شد. در ادامهشان با یکتعامل

 .می گردد

با استناد به ادبیات  (.هاچهگام اول:  شناسایی و تعیین اهمیت نسبی عوامل رقابتی )

منظور انتخاب عوامل رقابتی اصلی عنوان عوامل رقابتی استخراج شدند. به تحقیق معیارهایی به

ی در بین خبرگان توزیع شد و ای بر اساس روش دلفی ساعت مورد مطالعه پرسشنامه در شرکت

تمامی عواملی که میانگین درجه اهمیت آنها باالتر از هفت بود انتخاب شدند. پس از مشخص 

ای به منظور تعیین اهمیت نسبی هر یک از عوامل با استفاده از شدن عوامل رقابتی، پرسشنامه

 (.5اسبه گردید )رابطه ( میان خبرگان توزیع و اهمیت نسبی آنها مح5متغیرهای کالمی )جدول 
 

 . متغیرهای کالمی و اعداد فازی2جدول 

 اعداد فازی متغیرهای کالمی

5خیلی زیاد
 

  3زیاد

 6متوسط

  1پایین

  4خیلی پایین

(3،6،50) 

(4،1،3) 

(6،1،4) 

(5،3،6) 

(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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k  و « هاچه»تعدادn  1تعداد خبرگان است؛ که در این مطالعه موردیk=  4وn= باشد. هر  می

(           )  ̃  عنصر با توجه به اهمیت به صورت یک عدد فازی مثلثی به صورت 
 

 شود. تعریف می

 ̃ ین وضعیت فعلی عوامل رقابتی)گام دوم: تعی
ای جهت پرسشنامه گامدر این (. 1

تعیین وضعیت فعلی هر یک از عوامل رقابتی طراحی و از خبرگان درخواست شد تا با استفاده 

وضعیت فعلی سازمان شما در هر »( به این سوال پاسخ دهند که: 5از متغیرهای کالمی )جدول 

محاسبات همانند گام اول انجام و هر عنصر به صورت «. است؟یک از عوامل رقابتی چگونه 

 شود.تعریف می (           )  ̃ یک عدد فازی مثلثی به صورت 

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

میان مدت )سه تا هفت سال( به آن دست  وضعیتی است که سازمان انتظار دارد در افق زمانی

ای طراحی شد تا هر یک از مدیران به هریک از عوامل رقابتی نیز پرسشنامه گامیابد. در این 

اختصاص دهند. محاسبات  (5در حالت مطلوب آن برای شرکت، یک عبارت کالمی)جدول 

اد به صورت یک عدد فازی شود و برای هر عامل رقابتی، اعدنیز دقیقا مانند گام اول انجام می

 شود.تعریف می (           )  ̃ مثلثی به صورت 

منظور از گام چهارم: تعیین شکاف بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی. 

شکاف یعنی فاصله جایگاه کنونی شرکت در عوامل رقابتی تا جایگاهی از عوامل رقابتی که با 

های دوم شود. با استفاده از نظرات خبرگان در گامآن مطلوبیت نسبی حاصل مییابی به دست

 .شودمی(، شکاف موجود محاسبه 3( و )5های )و سوم و رابطه

(5)  ̃   ̃   ̃  

(3)  ̃   ̃   ̃  

 ̃ و  تفاوت بین دو وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی  ̃ 
شکاف بین این دو میزان  3

دهد که هر کدام از آنها به صورت اعداد فازی مثلثی به صورت را نشان میوضعیت 
 

1 - Current Status 

2 - Desirable Status 

3 - Gap 
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شود. شکاف نهایی با استفاده از رابطه تعریف می (           )  ̃ و  (           )  ̃ 

 شود.( محاسبه می6)

(6) 
 ̅  

(           )

 
 

و  با استفاده از ادبیات موضوع(. هاچگونههای تولیدی )گام پنجم: شناسایی راهبرد

راهبردهای  خبرگان )خبرگان دانشگاهی و برخی خبرگان شرکت مورد مطالعه(نظرخواهی از 

های تولیدی به که استراتژشوند. بر اساس ادبیات موضوع مشخص شد شناسایی می تولیدی

شوند که در این تحقیق، نیز از این  مجموعه تصمیمات ساختاری و زیرساختاری تقسیم می

  بندی استفاده شده است.تقسیم

 و ایجاد ماتریس خانه هاها و چگونهچه گام ششم: تعیین میزان همبستگی
ای با ای تولیدی پرسشنامههمنظور تعیین همبستگی میان عوامل رقابتی و راهبردبهکیفیت. 

( در بین خبرگان توزیع شد. امتیاز همبستگی عوامل 5استفاده از متغیرهای کالمی )جدول 

 ( محاسبه کرد.1توان با رابطه )های تولیدی را میرقابتی و راهبرد

(1) 

 

      {                                } 

 ̃   
 

 
 (                           ) 

خبرگان است که در اینجا  تعداد nو « هاچگونه»تعداد  mو « هاچه»تعداد  kدر رابطه فوق 

1k= 4و=m  4و=n نشان دهنده میزان همبستگی بین  (              )   ̃ باشد و می

 ام است. jتولیدی ام و راهبرد iعامل رقابتی 

درجه اهمیت راهبردهای های تولیدی. گام هفتم: تعیین درجه اهمیت راهبرد

 .شودمحاسبه می( 4از رابطه)با استفاده تولیدی 

(4) 

 

       {                  } 

 ̃  
 

 
 [(      )     (      )] 
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اعداد فاازی   باشد که به صورتهای تولیدی مینشان دهنده درجه اهمیت راهبرد  ̃  که در آن

(           )   مثلثاای 
( وزن غیرفااازی 1کااه بااا اسااتفاده از رابطااه ) شااودنشااان داده ماای 

 (.5000، 5شود )لی و کیممحاسبه می

(1) 
 ̅  

(           )

 
 

در این گام مدل ساختاری گام هشتم: تبیین روابط ساختاری راهبردهای عملیاتی. 

-سازی ساختاری تفسیری تعیین میاولویت اجرای راهبردهای عملیاتی با استفاده از روش مدل

ته باشد شود؛ با این فرض مهم که راهبردهای تولیدی که بیشترین تأثیر را بر سایر راهبردها داش

گیرد. فرآیند مدلسازی ساختاری به شرح ذیل است )آذر و همکاران، در اولویت اجرا قرار می

 (.546، ص 5361

در این ماتریس میزان اثرگذاری راهبرد  .5هاولی ارتباطتشکیل ماتریس مرحله اول( 

)تأثیر  3تا یف صفر )بدون تأثیر( از طام با استفاده jام بر راهبرد تولیدی ستون iتولیدی سطر 

گیرد. سپس نظر خبرگان با روش میانگین حسابی تجمیع خیلی زیاد( مورد ارزیابی قرار می

، در 5ای باشد در ردیف مربوطه عدد  شود. اگر میانگین نظر خبرگان بیشتر از حد آستانهمی

ش ای با استفاده از روشود. قابل ذکر است مقدار حد آستانه غیر اینصورت عدد صفر لحاظ می

  ( تعیین شده است.5001) 3بوالنوس و همکاران

-با وارد کردن خاصیت انتقال در این مرحله. نهایی ارتباطتشکیل ماتریس  مرحله دوم(

 (.6و  3)روابط  آیدنهایی به دست می ارتباطماتریس  ،در روابط متغیرها 6پذیری

     (3رابطه )

  (   )   (6رابطه )

عملیات ماتریس ارتباط نهایی است.  Mماتریس همانی و  Iاط اولیه، ماتریس ارتب D که در آن،

 (5×5=5و  5+5=5طبق این قاعده )ن باشد یبه توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده ی بول

 

1 -  Lee & Kim 

2 - Initial Reachability Matrix (IRM) 

3- Bolanos et al., 

4 - Transitivity  
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نهایی،  ارتباطماتریس  توجه بهبا و رسم مدل.  بندی سطوحبخشمرحله سوم( 

با سپس شود.  تولیدی تعیین مییک از راهبردهای ی خروجی و ورودی برای هر مجموعه

ی مشترک تعیین مجموعه راهبردهای تولیدیها برای هر یک از اشتراک این مجموعهتعیین 

مشابه باشند در  ها کامالًی خروجی و مشترک آنکه مجموعه راهبردهای تولیدیشود. می

یافتن عناصر  منظورگیرند. بهباالترین سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار می

سیستم، عناصر باالترین سطح آن در محاسبات ریاضی تر( )پائینی سطح بعدی تشکیل دهنده

شوند و عملیات مربوطه به تعیین عناصر سطح بعدی مانند سطح قبل  جدول مربوطه حذف می

ی سطوح ی کلیهشود که عناصر تشکیل دهندهشود. این عملیات تا آنجا تکرار می انجام می

 م مشخص شوند. سیست
 

 های پژوهشها و یافتهتحلیل داده

 و با استفاده از نظرعامل رقابتی به شرح زیر شناسایی  هفتگام اول با نظرسنجی خبرگان،  در

 .دهی شدندوزنخبرگان 

سرعت  ی مشتریان؛خواسته طبقاستانداردهای موجود و  مبتنی بر ساخت محصوالت: 5کیفیت

: هزینه 3بهای تمام شده ؛انمشتریبه به موقع سفارش و ل سریع : تحوی5و اطمینان از تحویل

: طراحی و تولید محصوالت 6نوآوری در محصول مواد، دستمزد و...؛شامل محصوالت  تولید

برای کسب سهم  متنوع: ارائه محصوالت 1تنوع محصول ؛آوری روز دنیا مطابق با فنجدید 

: 1تسهیالت فروش وجود برای تولید محصول؛و فرآیند م : دانش4فناوری تولید بیشتر بازار؛

، 3؛ گرنت و همکاران5051های منعطف در فروش و وصول مطالبات )چاتا و بات، سیاست

 

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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 .(5056وینگ و همکاران، ؛ الف5005، 5؛ الئو5055؛ جیا و بای، 5053

های اهمیت نسبی، وضعیت فعلی و مطلوب آنها طی گام پس از مشخص شدن عوامل رقابتی،

 .گیری شدندتا سوم اندازهاول 

 (.3محاسبه شد )جدول  (Gi) در گام چهارم، شکاف بین وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی
 : شکاف بین دو وضعیت فعلی و مطلوب عوامل رقابتی3جدول 

   
 ̃   ̃   ̃  What 

γ Β α γ β α γ β α 

41/55  00/36  33/55  41/6  33/6  41/5  41/0  6 3 3 Q 

16/55  64/60  61/50  61/6  41/6  41/5  41/0  41/3  41/1  41/4  DSR 
16/55  64/60  61/50  61/6  41/6  41/5  41/0  41/3  41/1  41/4  C 
41/50  41/54  33/6  00/6-  33/3  33/5  41/0-  3 1 4 IEC 
53/50  11/51  36/3  13/3-  33/3  33/5  41/0-  41/1  41/4  41/1  PV 
00/53  33/56  41/55  00/5-  41/3  41/5  33/0-  3 1 4 TP 

14/3  14/56  55/1  55/5-  41/3  41/5  33/0-  33/1  33/6  33/3  FFS 
 

 و سرعت و اطمینان از تحویل ( نشان داده شده است بهای تمام شده3همانطور که در جدول )

( دارای بیشترین مقادیر شکاف هستند که این موضوع حاکی از فاصله زیاد این عوامل 16/55)

( کمترین 14/3) تسهیالت فروشعیت مطلوب در شرکت مورد مطالعه است. همچنین از وض

 شکاف را از وضعیت مطلوب دارند.

( شناسایی و در قالب هاچگونههای تولیدی )در گام پنجم، مستند به ادبیات موضوع راهبرد

و )هالگران  باشنداند که به شرح ذیل میتصمیمات ساختاری و زیرساختاری تفکیک شده

 .(5055؛ جیا و بای، 5004، 5اولگاهر

-( ارتقاء تکنولوژی فرآیند: یعنی فرآیند مناسب و فناوری5 تصمیمات تولیدی ساختاری.

( افزایش ظرفیت: یعنی خروجی 5های مناسب فرآیند جهت تولید محصوالت انتخاب گردد؛ 

 سیستم تولید در یک دوره معین، افزایش یابد.
 

1  - Lau 

2 - Hallgren & Olhager 
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ریزی تولید: بکارگیری ابزارهای ( بهبود سیستم برنامه5 ی.تصمیمات تولیدی زیرساختار

را  5های موادریزی نیازمندیو برنامه 5ریزی منابع بنگاهبرنامه ریزی نظیر کانبان،بهبود برنامه

 نقایص و کاهش چون اهدافی به شرکت ( ارتقاء کیفیت محصول: دستیابی5شود.؛ شامل می

( 3شود؛ عملکردی را شامل می و استانداردهای باال کیفیت با محصوالت عیوب، تولید

( توسعه 6گیرد؛ توسعه نیروی انسانی را در بر می و سازی منابع انسانی: آموزش توانمند

های تولید و معرفی محصول جدید و بهبود فرایندهای محصول و فرایند: در مورد دستورالعمل

 شود. گیری می عملیاتی تصمیم

همبستگی میان عوامل رقابتی و ، سپس شدکیفیت تشکیل  ماتریس خانه در گام ششم

 نشان داده شده است.  (5شکل )( که نتایج در 1 )رابطهگردید محاسبه  راهبردهای تولیدی

( محاسبه و در 1( و )4های تولیدی با استفاده از روابط )در گام هفتم، درجه اهمیت راهبرد

های تولید به ترتیب توسعه یج، راهبرد( نشان داده شده است که با توجه به نتا5شکل )

محصوالت و فرآیند، توانمند سازی نیروی انسانی، ارتقا کیفیت محصول، ارتقا تکنولوژی 

 اند.بندی شده افزایش ظرفیت اولویتو  ریزی تولیدبهبود سیستم برنامه ،فرآیند

همانطورکه دهد. های تولید را نمایش میسقف ماتریس خانه کیفیت روابط میان راهبرد

های راهبرد امثبت و شدیدی ب ارتباطشود راهبرد توسعه محصول و  فرآیند مشاهده می

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 

کارگیری های الزم برای بهت و فرآیندهای موجود باشد بایستی زیرساختبهبود محصوال

های الزم را در نیروی ها و توانمندیهای جدید را فراهم کند؛ ضمن اینکه مهارتتکنولوژی

انسانی برای این مهم ایجاد نماید. عالوه بر این، راهبرد توسعه محصول و فرآیند قادر به بهبود 

  افزایش ظرفیت تولیدی خواهد بود.کیفیت محصول و نیز 

 

 
 

1 - Enterprise Resource Planning (ERP) 

2  - Material Requirement Planning (MRP) 
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سازی ساختاری با استفاده از روش مدلدر گام هشتم اولویت اجرای راهبردهای عملیاتی 

( شکل گرفت. سپس 6تفسیری تعیین شد. در همین راستا، ابتدا ماتریس ارتباط اولیه )جدول 

( تشکیل گردید. پس از استخراج مجموعه ورودی، خروجی 1نهایی )جدول ماتریس ارتباط 

بندی انجام شد. در نهایت ( فرآیند سطح4و مشترک هر یک از راهبردهای عملیاتی )جدول 

 (.5اولویت اجرای راهبردهای تولیدی در سه سطح رسم شد )شکل  تفسیریمدل ساختاری 
 

 . ماتریس ارتباط اولیه4جدول 

قا   
ارت کن

ت
ی

وژ
ول

 

ش 
زای

اف

ت
رفی

 ظ

مه
رنا

د ب
هبو

ب
-

ی 
ریز

 

ت 
یفی

 ک
تقا

 ار

نی
سا

ع ان
مناب

 

 و 
ول

ص
مح

ند
رآی

 ف

 5 0 5 0 5 0 ارتقا تکنولوژی

 5 0 0 0 0 0 افزایش ظرفیت

 0 0 0 0 5 0 ریزی تولیدبهبود سیستم برنامه

 5 0 0 0 0 0 ارتقا کیفیت محصول

 5 0 5 5 0 0 توانمندسازی منابع انسانی

 0 0 5 0 5 5 ل و فرآیندتوسعه محصو

 
 . ماتریس ارتباط نهایی5جدول 

قا   
ارت

ی
وژ

نول
تک

 

ش 
زای

اف

ت
رفی

 ظ

مه
رنا

د ب
هبو

ب
-

ی 
ریز

 

ت 
یفی

 ک
تقا

 ار

نی
سا

ع ان
مناب

 

 و 
ول

ص
مح

ند
رآی

 ف

 5 0 5 0 5 5 ارتقا تکنولوژی

 5 0 5 0 5 5 افزایش ظرفیت

 5 0 0 5 5 0 ریزی تولیدبهبود سیستم برنامه

 5 0 5 0 5 5 ولارتقا کیفیت محص

 5 5 5 5 5 5 توانمندسازی منابع انسانی

 5 0 5 0 5 5 توسعه محصول و فرآیند
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 . ماتریس ورودی، خروجی و مشترک )تکرار اول(6جدول 

 راهبرد تولیدی ورودی  خروجی مشترک سطح

 5 4و1و6و5و5 4و6و5و5 4و6و5و5 5

 5 4و1و6و3و5و5 4و6و5و5 4و6و5و5 5

 
 3 1و3 4و3و5 3

 6 4و1و6و5و5 4و6و5و5 4و6و5و5 5

 
 1 1 4و1و6و3و5و5 1

 4 4و1و6و3و5و5 4و6و5و5 4و6و5و5 5

 

شود توانمندسازی منابع انسانی باالترین اولویت را در ( مشاهده می5همانطورکه در شکل )

کسب مزیت رقابتی پایدار دارند و به عنوان مبنایی برای اجرای سایر راهبردهای تولیدی 

 گذارد.  د، زیرا بر کلیه راهبردهای تولیدی تأثیر میشومحسوب می

 

 

 

 

 

 

 
 

 . مدل ساختاری تفسیری 2شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

ها ایفا بسیار حیاتی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای شرکتتولیدی نقش  هایراهبردتوسعه 

وای راهبرد در این حوزه تمرکزشان بر محت کند. با این حال عمده تحقیقات انجام شدهمی

رو مقاله حاضر با های تولیدی داشتند. از اینتولیدی بوده و تمرکز کمتری به توسعه راهبرد

 افزایش ظرفیت

 

 توسعه محصول و فرآیند

ریزی بهبود سیستم برنامه

 تولید

 توانمدسازی منابع انسانی

 ارتقا کیفیت محصول

 

 ارتقا تکنولوژی
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به  سازی ساختاری تفسیریو مدلاستفاده از تکنیک گسترش کارکرد عملکرد کیفیت فازی 

و تعیین های تولیدی با تمرکز بر عوامل رقابتی ارائه رویکردی مناسب برای توسعه راهبرد

 پرداخته است. ولویت اجرا آنها ا

نتایج حاصل از تحلیل شکاف حاکی از آن است که بهای تمام شده و سرعت و اطمینان از 

با توجه به اهمیت نسبتاً باالی این عوامل،  باشند.تحویل از عملکرد مطلوبی برخوردار نمی

ذکور موثر بوده و شرکت بایستی راهبرد تولیدی را به کار گیردکه در بهبود وضعیت عوامل م

امکان نائل شدن به وضعیت مطلوب را برای شرکت فراهم آورد. قابل ذکر است شرکت در 

تنوع محصول و فناروی تولید از وضعیت مناسب برخوردار تسهیالت فروش، رقابتی  عامل

جذب و حفظ مشتری و همچنین مدیریت شرکت در  است که این مهم حاکی از توانمندی

 باشد. میمطلوب نقدینگی 

های تولیدی در شرکت مورد مطالعه حاکی از آن است که نتایج حاصل از تحلیل راهبرد

راهبرد توسعه محصوالت و فرآیند قابلیت بیشتری در حفظ و ارتقای عوامل رقابتی شرکت 

منظور توسعه موفقیت آمیز محصوالت و فرآیند ضمن توسعه همزمان این دو مقوله، دارد. به

ای طراحی، تولید و توزیع شوند که بیشترین تناسب و سازگاری را الت به گونهبایستی محصو

ها و احتیاجات مشتریان داشته باشند. دستیابی به این مهم مستلزم بهبود فرآیندهای با خواسته

مندی از دانش بازار برای شناسایی دقیق تحقیق و توسعه، روابط نزدیک با مشتریان و بهره

ریان است. عالوه بر این، بایستی زمان و هزینه تولید محصول به حداقل های مشتنیازمندی

ای است که کاهش یابد، که الزمه این امر بهبود فرآیندهای فعلی و نیز طراحی فرآیند به گونه

باشد. ها قادر به حذف اتالفات به منظور کاهش هزینه تولید و تسریع در زمان انجام فعالیت

یت راهبردهای تولیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار با استفاده از علیرغم تعیین درجه اهم

های های گوناگونی که شرکتفازی، به دلیل محدودیتگسترش کارکرد عملکرد کیفیت 

ها میسر امروزی با آنها مواجه هستند امکان اجرای همزمان تمامی راهبردها برای شرکت

بندی تخصیص منابع سازمانی برای اولویت های اصلی مدیراننیست. بنابراین، یکی از دغدغه

های متعارف در ترین راهبرد در یک بازه زمانی مشخص است. یکی از روشاجرای مناسب



 64، پاییز 64، شماره پانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  515

 

بندی اجرای راهبردها سازی ساختاری تفسیری است که امکان اولویتاین زمینه، تکنیک مدل

آورد. همانطورکه راهم میدیگر فرا بر اساس رابطه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها را بر یک

شود، توانمندسازی منابع انسانی باالترین اولویت اجرا را در شرکت ( مشاهده می5در شکل )

تواند زیرساخت مناسبی را فذا دارد. این مهم حاکی از آن است که، اجرای راهبرد مزبور می

مدیریت مجموعه برای ساری و جاری ساختن سایر رهبردهای تولیدی فراهم آورد. بنابراین، 

بایستی با تدوین نقشه راه بر اساس ندل ساختاری تفسیری در افق میان مدت حداکثر استفاده از 

کارگیری راهبردهای تولیدی به عمل آورد و بدین ترتیب امکان تقویت  منابع در جهت به

 عوامل رقابتی را در شرکت فذا فراهم نماید.

ات قبلی به این شرح است. گاریدو وگا و همکاران وجه تمایز و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق

های تولیدی به مطالعه پرداختند؛ آدم (، در مورد رابطه و تناسب فناوری و راهبرد5051)

های عملیاتی را در نظر گرفت و های تولیدی و برنامهمیان راهبرد (، رابطه5056گولک )

شرکت ایجاد کند؛ اوکه و آن وگ درصدد بود تا سیستمی برای عملیات تولیدی راهبرد یک 

-سپاری و مقاطعههای تولید شرکت و برون(، تالش کردند تا ارتباط میان راهبرد5053بوزی )

تاثیر  (،5051ها و نوآوری اصلی شرکت نشان دهند، نورسایو و ویبوو )کاری را در فعالیت

دی بر عملکرد سازندگان را های تولیهای تولیدی، و تاثیر راهبردهای تولیدی بر راهبردقابلیت

های تولیدی در (، کاربرد راهبرد5056اند، سینگ و محمود )مورد بررسی و تحلیل قرار داده

(، در صدد 5056ها را در نظر گرفتند، الف وینگ و همکاران )عملکرد صادراتی شرکت

های کوچک و های تولیدی مناسب برای شرکتهایی جهت تدوین راهبردبودند چارچوب

متوسط تعیین کنند، در حالی که پژوهش حاضر،  با استفاده از رویکرد گسترش کارکرد 

محاسبه و ، های تولیدی با توجه به عوامل رقابتیپراهبرد  ارزیابی عملکرد کیفیت فازی به

و نیز ترسیم مدل ساختاری تفسیری اولویت تحلیل شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب 

 پرداخته است. فذا ر شرکتداجرای راهبردهای تولیدی 
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