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ارتباط بهکارگیری فناوریهای پیشرفتهی تولید ،با اولویتهای رقابتی و
عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت نساجی

سید سروش قاضی نوری

1

لعیا الفت

2

فرناز فرهادیار

*3

چکیده:
فناوریهای پیشرفتهی تولید ( )AMTهستهی اصلی کارخانههای آینده هستند و نقش تعیین کنندهای در
پیکارهای رقابتی سازمانها در سراسر دنیا ایفا میکنند .شرکتهای موفق این حقیقت را تصدیق نموده
و درصدد بهکارگیری آنها برای کسب مزیت رقابتی هستند .انتخاب مناسب  AMTوظیفهای حیاتی
اس��ت که بر عهدهی مدیران تولید است چراکه این س��رمایهگذاریها ،درجهی باالیی از عدماطمینان
و س��رمایهای کالن را شامل میشود .در فرایند انتخاب و پیادهسازی  ،AMTمدیران باید به استراتژی
تولید (اولویتهای رقابتی) توجه ویژهای داش��ته باش��ند .این پژوهش مش��اهدهای جدید از الگوهای
سرمایهگذاری  AMTدر شرکتهای کوچک و متوسط صنعت نساجی فراهم میآورد و یک دستهبندی
با کشف ارتباطات میان الگوهای سرمایهگذاری  ،AMTاولویتهای رقابتی و عملکرد ارائه مینماید .این
پژوهش نشان میدهد شرکتهایی که با درنظرگرفتن اولویت رقابتی خود اقدام به پیادهسازی AMT

نموده بودند ،عملکرد بهتری داشتند.
واژگان کلیدی:

فناوریهای پیشرفتهی تولید ،اولویتهای رقابتی ،دستهبندی ،عملکرد

 . 1عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 2عضو هیأت علمی دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبائي
 . 3دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مهر البرز
* نویسنده عهدهدار مکاتباتfarnaz_farhadyar@yahoo.com :
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مقدمه
تغیی��ر و افزایش انتظارات مش��تریان و ناکارآم��دی تولید متعارف ،موجب گرای��ش تولیدکنندگان به
رویکردهای جدید تولید ،مانند فناوریهای پیش��رفتهی تولید ( )1AMTشدهاس��ت و از آنجاییکه این
فناوریها قادر به کاهش زمان پاسخگویی تولید ،بهبود کیفیت ،انعطافپذیری و بهطور همزمان کاهش
هزینه هس��تند ،به ابزار استراتژیک حیاتی برای بس��یاری از صنایع تبدیل ش دهاند .یکی از ویژگیهای
ن در فراهمآوردن ترکیبی از کارایی و انعطافپذیری اس��ت (امس��ی درموت 2و
مه��م  AMTقابلی��ت آ 
استاک )9199 ،3و استفاده از فناوریهای مذکور بهمنظور تولید محصوالت با کاهش مداخلهی نیروی
انسانی صورت میپذیرد (اریس 4و همکاران AMT .)2000،یک سیستم تولیدی خودکار (مجموعهای
از نیروی انس��انی ،ماش��ینآالت و ابزار) اس��ت که با هدف برنامهریزی و کنترل فرایند تولید که شامل
تهیهی مواد اولیه و اجزاء ،ارسال و ارائهی محصوالت نهایی است ،به فعالیت میپردازد (امسی درموت
و اس��تاک .(1999،در تعریفی دیگر فناوریهای مزبور تنوع وس��یعی از فناوریهای معرفی شدهاست
که با اس��تفاده از کامپیوترها به کنترل ،پیگیری یا نظارت مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای تولید
میپردازند (بویر 5و همکاران1997 ،؛کوتا 6و س��وامیداس .)2000،7چو )2009( 8نیز  AMTرا بهعنوان
روششناسی یا ابزاری که قسمتی از سیستم تولیدی است ،برمیشمارد و معتقد است زمانیکه ابزار و
روششناس��یها به یکدیگر ملحق میشوند به صورت خودکار فناوریهای «سخت» و «نرم» نیز با هم
ترکیب میشوند .فناوریهای «سخت» آن دسته از فناوریهایی هستند که سیستمهای محاسبهگر و
انواع دیگری از ابزارهای فیزیکی را یکپارچه مینمایند ،درحالیکه فناوریهای «نرم» ،به پشتیبانهای
انتخابی برای عملیات ،که شامل ابزار و تکنیکهای تولید و روششناسیها هستند ،بازمیگردد.
با توجه به اوضاع نابسامان صنعت نساجی در سالهای اخیر که بهبود عملکرد به یکی از دغدغههای
اصل��ی صاحبان آن تبدیل شدهاس��ت بهنظر میرس��د ،بهکارگیری  AMTی��ک موقعیت کلیدی برای
دس��تیابی به عملکرد بهت��ر این صنعت فراهم میآورد .با این وجود تع��داد زیادی از پروژههای AMT
1 . Advanced manufacturing technologies
2 . Mc Dermott
3 . Stock
4 . Ariss
5 . Boyer
6 . Kotha
7 . Swamidass
8 . chuu
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نتوانس��تهاند در مرتف��ع کردن انتظ��ارات اتخاذکنندگان موفق عمل کنند (هاتن اس��تین1و همکاران،
 .)1999بهعن��وان مث��ال با مروری که بر  15مطالعهی پیادهس��ازی  AMTانج��ام گرفت50 ،تا ٪۷۵

ش��رکتها در کیفیت ،انعطافپذیری وپاس��خگویی با شکس��ت مواجه ش��دهبودند (چان��گ.)1996 ،2
پژوهشهای زیادی بهمنظور یافتن علل این مس��ئله انجام شدهاس��ت .یکی از علل شکس��ت پروژهها
بیتوجهی به اولویتهای استراتژیک است (لوییس 3و بویر .)2002،کوتا و سوامیداس( )2000نیز یکی
از دالیلی که س��رمایهگذاریهای سنگین شرکتها بر  AMTمنجر به بهبود عملکرد آنها نمیشود را
عدمتطبیق اس��تراتژی و سرمایهگذاری دانستهاند .بیتوجهی به انطباق فوقالذکر ،شرکتهای کوچک
و متوس��ط را که مورد بحث ما در این پژوهش هس��تند ،به مراتب بیش��تر تهدید مینماید چراکه این
نوع از فناوریها نیاز به توسعهی سرمایهگذاری در سالهای متعدد دارند .چنانچه در بخشهای بعدی
نش��ان خواهیم داد ارتباط الگوهای س��رمایهگذاری  AMTبا اولویتهای رقابتی و عملکرد موردتوجه
پژوهشگران قرار گرفتهاست (بویر و همکاران1997،؛ جانسون2000،4؛ دیاز 5و همکاران2003،؛ بولبول

6

و همکاران .)2013ما نیز در این پژوهش بر این موضوع تأکید خواهیم نمود .بهعبارتدیگر هدف اصلی
بوکار
از این تحقیق ،تبیین ارتباط الگوهای سرمایهگذاری بر AMTبا اولویتهای رقابتی و عملکرد کس 
در ش��رکتهای کوچک و متوس��ط صنعت نساجی و پاسخ به این پرس��شها است که سرمایهگذاری
ش��رکتهای مذکور در انواع  AMTتا چه حد با اولویتهای رقابتی آنها هماهنگی دارد و آیا ارتباطی
میان این هماهنگی و عملکرد مشاهده میشود یا خیر .بنابر نکات مطرحشده توجه به مسئلهی فوق و
پژوهش پیرامون آن بسیار برای این صنعت حائز اهمیت است.
 AMTو شرکتهای کوچک و متوسط
شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد تمامي كشورها باالخص كشورهاي درحالتوسعه نقش مهم و
حياتي دارند .این ش��رکتها باید برای بقای خود در بازار در مقابل رقبای بزرگ خود از طریق استفاده
از فناوریهای جدید ،مشکالت ناشی از اندازه خود را مرتفع سازند .مطالعاتی نیز در این خصوص انجام
شدهاست که به نمونههایی از آنها اشاره میکنیم:
1 . Hottenstein
2 . Chung
3 . Lewis
4 . Jonsson
5 . Diaz
6 . Bulbul
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اگر شرکتهای کوچک و متوسط تولیدی خواستار بقا هستند باید طیفی از قابلیتهای فنی خود را
بهمنظور دستیابی به رشد توسعه دهند .انتخاب صحیح ،خرید و پیادهسازی  AMTنیز یکی از راههای
اصلی برای رسیدن به این مهم است (بیتی .)1990 ،1شرکتهای مزبور درصددیافتن راههایی با هدف
افزای��ش توانایی خود در نوآوری اثربخش هس��تند .توانایی در معرفی و توس��عهی محصوالت جدید و
ابتکاری با اس��تفاده از تکنولوژی نو ،پیش از رقبا ،یک عامل کلیدی در دس��تیابی به موفقیت محصول،
افزایش بازگشت سرمایه و سوددهی بلندمدت است .بنابراین نوآوری موفق در این شرکتها با عملکرد
خوب مرتبط است (الوکا 2و کسلر .)2006 ،3همچنین بسیاری از این شرکتها موفقیت خود را منوط به
توان پاسخگویی خود به بازار میدانند و استفاده از  AMTراهی مطمئن برای رسیدن به انعطافپذیری
است (یوسف 4و همکاران.)2001 ،
ولیکن علیرغم نیاز ش��رکتهای مذکور به  ،AMTدر برخی از موارد س��رمایهگذاری در این نوع از
فناوریها ،تأثیر مستقیمیبر عملکرد شرکتها نشان ندادهاست .گارسامبک 5و گارسامبک )1989( 6علل
همراه نبودن پیادهسازی  AMTبا عملکرد بهتر در شرکتهای کوچک و متوسط را عدمسرمایهگذاری
کالن ،رضایت از عملیات کنونی ،و نبود دانش قابل استفاده ،دانستهاند .گوناسکاران 7و همکاران()2000
بر محدودیتهای مالی تأکید زیادی نموده و همچنین بر این باور بودند که تالش این شرکتها با هدف
پیادهس��ازی تکنولوژیها بهمنظور پیشرفت عملکرد ،به دلیل منابع مالی محدود ،بیثمر استAMT .

در مقایسه با تکنولوژیهای تولید سنتی هزینهبر است .همچنین شرکتهای کوچک و متوسط ،اغلب
تصمیمات س��رمایهگذاری خود را بر پایهی مزایای کوتاهمدت مانند هزینه و بهرهوری به جای تحلیل
سرمایهگذاری سیستماتیک و انطباق بین خصوصیات تولیدی شرکت و  AMTاتخاذ مینمایند (دین

8

و اسنل1996 ،9؛تریسی 10و همکاران .)1999،توماس 11و همکاران ( )2008دریافتند که تعداد زیادی از
1 . Beatty
2 . Allocca
3 . Kessler
4 . Yussuf
5 . Garsombke TW
6 . Garsombke DJ
7 . Gunasekaran
8 . Dean
9 . Snell
10 . Tracey
11 . Thomas
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شرکتها از مزایایی بالقوهای که یک فناوری جدید میتواند ارائه دهد و نقاط قوت و ضعف راهحلهای
بازار آگاه نبوده و همچنین آنها فاقد اعتماد و دانش در اتخاذ مناس��بترین راهحل بهمنظور دستیابی
به نیازمندیهایشان هستند .این مسئله عامل بیرغبتی به پیادهسازی ( AMTحتی برای شرکتهایی
که محدودیت مالی نیز ندارند) است.
انواع دستهبندیهای شرکتها براساس سرمایهگذاری آنها بر AMT

دستهبندیها سيستمهايی براي طبقهبندي هستند كه پديدهها را به مجموعههايي جدا از هم (يعني
دو به دو ناسازگار) و جامع افراز ميكنند (بزارت 1و امسی درموت .)1998،دستهبندیها به تئوریسازی
کمک مینمایند و بهعنوان ابزاری ،پیچیدگیهای واقعیت سازمانی را بهطور معنیداری کنترل میکنند
(کچن 2و شوک1996 ،3؛ فراهلیچ 4و دیکسن.)2001 ،5
در ذیل نمونههایی از دستهبندیهای ارائه شده برای  AMTآورده شدهاست:
بویر و همکاران ( )1997با استفاده از دادههای  202شرکت از ایاالت متحده در صنایع فلزکاری،
یک دس��تهبندی از تولیدکنندگان براس��اس س��رمایهگذاری آنها در فناوریه��ای طراحی ،تولید و
اداری با اس��تفاده از تحلیل خوشهای پیشنهاد دادند و در نتیجه چهار گروه سنت گرایان ،6طراحان،7
ژنرالیستها 8و س��رمایهگذاران کالن 9را معرفی نمودند .سنتگرایان پایینترین سطح سرمایهگذاری
در بین انواع فناوریها را داشتند .طراحان ،سرمایه باالیی را برای AMTهای طراحی اختصاص دادند
درحالیکه توجه زیادی به AMTهای تولیدی و اداری نداشتند .ژنرالیستها سرمایهی نسبتاً زیادی را
برای بیشتر فناوریها قرار داده و سرمایهگذاران کالن نیز باالترین نرخ سرمایهگذاری را در بین انواع
فناوریها دارا بودند.
جانس��ون ( )2000نیز در مطالعهای بر روی  324ش��رکت فلزکاری مس��تقر در سوئد ،با استفاده
از تحلیل خوش��های سه گروه سنتگرایان ،یکپارچهسازان 10و س��رمایهگذاران کالن را شناسایی کرد.
1 . Bozarth
2 . Ketchen
3 . Shook
4 . Frohlich
5 . Dixon
6 . Traditionalists
7 . Designers
8 . Generalists
9 . High investors
10 . Hard integrators
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س��نتگرایان شرکتهایی با سایز نس��بتاً کوچک با پایینترین سطح سرمایهگذاری در هر سه گروه از
( AMTطراحی ،تولید و اداری) بودند .یکپارچهس��ازان بر تبادالت کامپیوتری بین واحدها و فرایندها
نس��بت به س��رمایهگذاری در فناوریه��ای اداری ،طراحی و تولید تأکید بیش��تری داش��تند و گروه
سرمایهگذاران کالن شامل شرکتهایی با سایز نسبتاً بزرگ بوده و بهصورت چشمگیری تبادالت خود
را با استفاده از کامپیوتر انجام میدادند و بیشترین میانگینها را در سرمایهگذاری و یکپارچگی از خود
نشان دادند .این شرکتها زیرساختها (توانمندسازی کارمندان ،توسعهی برنامهها و طراحی سازمان)و
جنبههای حفاظتشان (پیشگیری و یکپارچگی) را بیش از گروههای دیگر توسعه دادند.
دیاز و همکاران ( )2003نیز در مطالعهای بر  20شرکت کوچک و متوسط صنعت هوایی در اسپانیا،
به سه گروه سنتگرایان ،طراحان و سرمایهگذاران رسیدند .سنتگرایان پایینترین سرمایهگذاری را در
فناوریهای طراحی ،تولید و برنامهریزی دارند و طراحان نیز باالترین سرمایه را به فناوریهای مربوط به
طراحی اختصاص دادند .پژوهشگران همچنین دریافتند ،سرمایهگذاران باالترین میزان سرمایهگذاری
را در همهی انواع  AMTدارند.
بولبول و همکاران ( )2013نیز درپژوهشی با استفاده از دادههای  31شرکت در صنعت خودروسازی
ترکیه به یک دس��تهبندی از تولیدکنندگان بر پایهی سرمایهگذاری آنها بر فناوریهای تولید ،اداری
و طراحی به س��ه گروه س��نتگرایان ،دنبالهروها و س��رمایهگذاران رسیدند .س��رمایهگذاران باالترین
سرمایهگذاریها را در هر سه نوع  AMTداشتند .در رابطه با دنبالهروها نیز از لحاظ سرمایهگذاری در
انواع  AMTبعد از سرمایهگذاران ،باالترین میانگینها را به خود اختصاص دادند .پایینترین میانگینهای
سرمایهگذاریها نیز مربوط به شرکتهای گروه سنتگرایان است.
 AMTو اولویتهای رقابتی
بیش از دو دهه اس��ت که پذیرش و اس��تفاده از رویکردهای استراتژیک بهمنظور مدیریت سازمانهای
تولیدی دارای رش��د ثابتی اس��ت .اولويتهاي رقابتي يا آنچه بعضاً رس��الت يا وظيفهي توليد ناميده

ميش��ود ،مهمترين جزء در استراتژي توليد بهش��مار ميرود و گاهي استراتژي توليد شركت را معادل
اولويتهاي رقابتي آن درنظر ميگيرند .اسمال و یاسین )1997( 1معتقدند با وجود فرصتهای زیادی
که AMTها برای شرکت فراهم میکنند این فرصتها به مزیت تبدیل نخواهند شد مگر آنکه شرکت
1 . Small & Yasin
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بهکارگیرندهی  AMTاز یک رویکرد برنامهریزی اس��تراتژیک بهره بگیرد .سوامیداس ونیوئل)1987( 1
مطالعهای تجربی بهمنظور پیبردن به ارتباط بین استراتژی عملیات و عملکرد ترتیب دادند .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد ،از میان ابعاد مختلف استراتژی تولید ،انعطافپذیری ،قویترین رابطه را با
عملکرد ش��رکت دارد .افستدیادس 2و همکاران ( )2000نیز اعالن کردند که پیادهسازی  AMTبیشتر
به استراتژی کیفیت و تحویل مرتبط است .برخی از پژوهشگران بر این باورند که همهی ابعاد استراتژی
تولی��د در بهکارگیری فناوری جدید و بهدس��ت آوردن مزیت رقابت��ی اهمیت دارند و تمرکز بر یکی از
این ابعاد بهطور مس��تقیم بر عملکرد  AMTتأثیرگذار نیس��ت (فردوس و دی میر3و همچنین دیوید

4

و همکاران) .بانرجی )2000(5در پژوهش��ی بدین نتیجه دس��ت یافت که اولویتهای رقابتی (کاهش
هزینه ،کیفیت،تحویل و انعطافپذیری) تأثیر مثبتی بر س��رمایهگذاری بر  AMTدارند .س��وامیداس و
کوتا( )2000نیز در مطالعه خود دریافتند که تناس��ب استراتژی با استفاده از  ،AMTدر عملکرد بهتر،
تأثیرگذار است .چراکه علیرغم اینکه AMTها قابلیتهای فرایندی و انعطافپذیری را ارائه مینمایند،
زمانیکه اس��تراتژی یک ش��رکت کاهش هزینه باشد در دستیابی به سودآوری بیشتر کمکی نخواهند
کرد.یافتههای مطالعهی دیاز و همکاران ( )2003نشان داد ،تنها تفاوت معنیداری که بین خوشههای
شناساییشده در رابطه با اولویتهای رقابتی وجود داشت ،مربوط به انعطافپذیری بود و این تفاوتها
نیز تنها بین خوش��هی طراحان از یک س��و و خوشههای سرمایهگذاران و س��نتگرایان از سوی دیگر
مشاهده شد .این در حالی است که انعطافپذیری بیشترین اهمیت را برای گروه طراحان داشت ولیکن
در رابطه با تأثیر اولویتهای رقابتی بر سرمایهگذاری در  AMTبه نتیجهای نرسیدند.
 AMTو عملکرد
علیرغ��م افزایش مطالعات مرتبط با  ،AMTپژوهشها هنوز به اتفاق نظری در ارتباط با ماهیت اثرات
 AMTنرس��ی دهاند .تعدادی از مطالع��ات ،تأثیر مثبت  AMTرا بر عملکرد ش��رکت تصدیق نمو دهاند.
مزایای بالقوهی  AMTبه صورت گستردهای در ادبیات مطرح شدهاند و برای توصیف مزایای ارائهشده
توس��ط  ،AMTپژوهشهای صورت گرفته پیرامون این موضوع ،در گروههای متفاوتی جای میگیرند.
1 . Swamidass & Newell
2 . Efstathiades
3 . Ferdows & De Meyer
4 . David
5 . Banerjee
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برای مثال امس��ی درموت و اس��تاک ( )1999بین مزیت عملیاتی (که پیش��رفتهایی در بهرهوری و
انعطافپذیری ایجاد میکند) ،مزیت س��ازمانی (موج��ب بهبودهایی در ارتباطات ،یکپارچگی و کنترل
مدیریت میشود ).و مزیت رقابتی (به پیشرفتهایی در رشد فروش ،سهم بازار یا بازگشت سرمایه منجر
میش��ود ).تمایز قائل میش��وند .با این وجود نتایج تجربی در رابطه با  AMTو عملکرد متناقض است.
برای مثال پژوهشهای ذیل تأثیر مثبت AMTها را بر عملکرد تصدیق میکنند .دین و اسنل ()1996
با مطالعهای بر نمونهای بزرگ از سازمانهای تولیدی دریافتند استفاده از تکنیکهای تولیدی یکپارچه

خصوصاً کیفیت جامع ،بر عملکرد تأثیر دارد و اثر مذکور توسط محیط رقابتی و استراتژی تولید تقویت
یا تقلیل میشود .یافتههای پژوهش تریسی و همکاران ( )1999نشان داد ،سازمانهایی که در AMT

سرمایهگذاری دارند و به توسعهی مکانیزمهایی برای مدیران تولید بهمنظور شرکت در تدوین استراتژی
میپردازند ،قابلیتهای رقابتیشان بهبود خواهد یافت و همچنین از عملکرد بهتری نیز نسبت به سایر
سازمانها بهرهمند میشوند .جانسون ( )2000نیز بدین نتیجه رسید که شرکتهایی با سرمایهگذاری
کالن در  AMTکه زیرساختها و جنبههای حفاظت (پیشگیری و یکپارچگی) را بیش از سرمایهگذاران
دیگر توسعه داده بودند عملکرد بهتری را نیز از خود نشان دادند .فوست و مایرز )2001( 1از دادههای
 158شرکت آمریکایی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند از یک مدل معادالت استفاده نمودند و
تحلیل آنها نشان داد که تکنیکهای تولید پیشرفته تأثیر مثبت و معنیداری بر رقابت سازمانی دارند.
ریموند و اس تی پیر )2005( 2در پژوهش��ی که با استفاده از دادههای  248شرکت کوچک و متوسط
واقع در کانادا انجام گرفت ،دریافتند سیس��تم تولید پیش��رفته بر عملکرد عملیاتی و عملکرد ش��رکت
تأثیر مثبت دارند .بولبول و همکاران ( ،)2013در پژوهش��ی به بررسی الگوهای سرمایهگذاری AMT

و ارتباط الگوهای مذکور با عملکرد تولید و عملکرد ش��رکت پرداختند .شرکتهایی که در خوشههای
«سرمایهگذاران» و «پیروان» جای گرفتند از عملکرد تولید بهتری نسبت به «سنت گرایان» برخوردار
بودند درحالیکه عملکرد شرکتها در همهی خوشهها یکسان بود.
مطالعات دیگری نیز وجود دارند که به وجود ارتباط معنی داری بین دو مقولهی مزبور نرسیدهاند
که به نمونههایی از آنها در ذیل اشاره شدهاست:
یافتههای پژوهش بویر و همکاران ( )1997نش��ان داد که ش��رکتهای موجود در چهار خوش��هی
1 . Fawcett & Myers
2 . Raymond & St-Pierre
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بدست آمده ،تفاوت معنیداری در عملکرد ازخود نشان ندادند .کوتا و سوامیداس ( )2000به مطالعهی
تأثیر استفاده  AMTبر عملکرد پرداختند .دادههای این پژوهش از  160شرکت مستقر در ایاالتمتحده
جمعآوری ش��د .برای مطالعهی این اثر ،محققان از تحلیلهای رگرس��یون تعدیلشده استفاده نمودند
ی بی��ن  AMTو عملکرد مالی نیافتند .کاگلیانو و اس��پینا )2000( 1نیز
ولیک��ن آنها ارتباط مس��تقیم 
مش��اهدهای تجربی را که یک پروژهی تحقیقاتی جهانی محس��وب میشود و شامل  392واحد تولیدی
صنعت فلزسازی بود ،ترتیب دادند .پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که بهکارگیری تکنولوژیهای
کامپیوتر مبنا ،فینفسه ،توانایی توسعهی عملکرد تولید را فراهم نمیکند .دیاز و همکاران ( )2003نیز
در تحلیل ارتباط بین الگوهای سرمایهگذاری و عملکرد دریافتند ،در هیچ کدام از دو مقیاس اندازهگیری
عملکرد (س��ودآوری و رشد) تفاوت معنیداری بین خوشههای شناساییش��ده وجود ندارد .با توجه به
گس��تردگي و تنوع پژوهشهاي انجامشده در این زمینه كه در باال به آنها اشاره شد ،مناسب است كه
جهت دستيابي به جمعبندي كاملتري از اين پژوهشها مروري كلي از اين پژوهشها انجام دهيم.
جدول – 1خالصهای از پژوهشهای گذشته بر دستهبندیهای AMT
سنتگرایان

بویر و همکاران
()1996

طراحی

[4و3و2[

تولید

[4و]3

[4و]3

اداری

[4و]3

[4و]3

[4و3و]1

[4و2و]1

[3و2و]1

[4و2و]1

[3و2و]1

[4و2و]1

[3و2و]1

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

سنتگرایان

یکپارچهسازان

سرمایهگذاران
کالن

طراحی

[3و2[

[3و1[

[2و1[

تولید

[3و2[

[3و1[

[2و1[

اداری

[3و2[

[3و1[

[2و1[

سودآوری

[3[

[3[

]2و1[

رشد

[3[

عملکرد

جانسون()2000

طراحان

ژنرالیستها

سرمایهگذاران
کالن

[]1
1 . Cagliano & Spina
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دیاز و
همکاران()2003

بولبول و
همکاران ()2013

سنتگرایان

طراحان

سرمایهگذاران

طراحی

]3و2[

[]1

[]1

تولید

[3[

[3[

[2و1[

برنامهریزی

[3[

[3[

[2و1[

هزینه

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

کیفیت

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تحویل

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

انعطافپذیری

[]2

[3و1[

[]2

رشد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

سود

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

سنتگرایان

دنبالهروها

سرمایهگذاران

طراحی

[3و2[

[]1

[]1

تولید

[3و2[

[3و1[

[2و1[

برنامهریزی

[3و2[

[3و1[

[2و1[

عملکرد
تولید

[3و2[

[]1

[]1

عملکرد
شرکت

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

تفاوتی ندارد

*اعداد داخل براکت ،ش��مارهی خوش��ههایی را که با خوشهی موردنظر به صورت معنیداری متفاوت هستند
نشان میدهد.

نوع و استراتژی تحقیق
اين پژوهش از دو فاز تش��كيل شدهاس��ت كه فاز اول به شناس��ايي الگوهاي س��رمایهگذاری بر AMT

ش��ركتها ميپ��ردازد و فاز دوم ب��ه تحلیل هر یک از الگوهای شناساییش��ده (ارتب��اط این الگوها با
اولویتهای رقابتی ،اندازه و تأثیر آنها بر عملکرد) اختصاص دارد.
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی است.
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قلمرو زمانی این پژوهش نیز  10ماه بودهاست.
ابزار جمعآوری دادهها
این پژوهش ،پیمایش��ی بوده و برای گردآوری دادهها از پرس��شنامه استفاده شدهاست .ابتدا با مدیران
کارخانهها تماس گرفته ش��د و پرس��شنامه از طریق نمابر (فاکس) یا پست الکترونیکی برای مدیران
کارخانهها ارسال گردید.
روششناسی جامعهی آماری و نمونهی مورد بررسی
در این پژوهش جامعهی آماری متش��کل از کارخانههای کوچک و متوس��ط صنعت نس��اجی (اعم از
ریسندگی بافندگی ،رنگرزی ،چاپ و تکمیل پارچه) مستقر در تهران است .که شامل  87کارخانه است.
پرسشنامه پژوهش به همهی کارخانهها ارسال گردید که از این میان 31 ،شرکت به پرسشها پاسخ
دادند و این نشاندهندهی نرخ پاسخی بیش از  ٪۳۵است.
سنجهها و روایی و پایایی آنها
فناوریهای پیش��رفتهی تولید و اولویتهای رقابتی متغیرهایی چندبعدی هس��تند كه براي سنجش
آنها بايد هريک از اين ابعاد بهطور جداگانه مورد س��نجش قرار گيرند .لذا ابتدا ابعاد این دو متغیر با
استفاده از پژوهشهای پیشین مشخص شده و سپس سنجههای مناسب بهمنظور سنجش هر یک از
این ابعاد از پیش��ینهی موضوع استخراج شد .براي نشان دادن روايي محتواي سنجهها از خبرگان اين
حوزه (اساتيد مديريت) استفاده شد .برای نشاندادن روایی صوری سنجهها نیز ،قبل از شروع مطالعه،
پرس��شها بهطور آزمایش��ی با چند تن از خبرگان صنعت نساجی مشابه افرادی که باید در کارخانهها
به پرس��شها پاس��خ میدادند ،مطرح ش��د و در آخر نیز از آلفای کرونباخ که از مهمترین شاخصهای
س��ازگاری درونی سنجهها به حساب میآید ،برای نش��اندادن پایایی سنجهها استفاده نمودیم .نتایج
محاس��بهی این شاخص برای س��نجههای استفادهشده بهمنظور سنجش س��ه متغیر اصلی (عملکرد،
فناوریه��ای پیش��رفتهی تولی��د و اولویتهای رقابت��ی) در جداول  2 ،1و  3آمدهاس��ت .در جدول 1
س��نجههای مرتبط با عملکرد و س��ازگاری درونی آنها ،در جدول  2ابعاد استفادهشده برای سنجش
فناوریهای پیش��رفتهی تولید و سنجههای موردنظر برای سنجش ابعاد و سازگاری درونی آنها و در
جدول  3نیز س��نجههای مرتبط با اولویتهای رقابتی و س��ازگاری درونی آنها نش��ان داده شدهاست.
همانطور که جداول  2 ،1و  3نشان میدهند ،آلفای کرونباخ در متغیر عملکرد و همهی ابعاد دو متغیر
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فناوریهای پیشرفتهی تولید و اولویتهای رقابتی بیش از  0/7است و بنابراین همهی سنجههای مورد
استفاده ،تأیید شدهاست.
جدول  -2سنجههای عملکرد
آلفای
کرونباخ

سنجه مورداستفاده

بعضي از پژوهشگراني كه از سنجه مشابه استفاده نمودهاند

سودآوری

(اسلیتر و اولسون( ،)2000،چای و همکاران)2009،

عملکرد نرخ بازگشت سرمایه

(دیاز و همکاران( ،)2003،چای و همکاران)2009،

رشد فروش
سهم بازار

0/824

(راب و خی( ،)2003 ،دیاز و همکاران(،)2003،لوئیس و بویر)2002،
(وارد و دوری( ،)2002،راب و خی( ،)2003 ،اسلیتر و اولسون)2000،

جدول -3سنجههای فناوریهای پیشرفتهی تولید
ابعاد سازه
(متغیر فرعی)

آلفای
کرونباخ

طراحی و
مهندسی

0/752

سنجههای مورد استفاده

تبادل فایلهای CAD
CAE/CAD
CAD/CAM

بعضي از پژوهشگراني كه از سنجه مشابه استفاده نمودهاند
 (بک استد و سبورین( ،)1999،پرسیوال)2010، (بک استد و سبورین( ،)1999،پرسیوال)2010، (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،بک استد وسبورین( ،)1999،پرسیوال)2010،
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ابعاد سازه
(متغیر فرعی)

آلفای
کرونباخ

فرایندی

0/778

ارتباطات
شبکه

0/719
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بعضي از پژوهشگراني كه از سنجه مشابه استفاده نمودهاند

FMS/FMC

 (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،بک استد و سبورین،( ،)1999پرسیوال( ،)2010،بولبول و همکاران،)2013،
(دیاز و همکاران)2003،

PLC
RPS
Barcoding
RFID
روبات

لیزر
سیستمهای خودکار
تشخیصی
بسته بندی خودکار

 (بک استد و سبورین)1999، (بک استد و سبورین)1999، (بولبول و همکاران( ،)2013،پرسیوال)2010، (هریبک)2010، (اسمال و یاسین( ،)1997،کوتا و سوامیداس ،)2000 ،(کوک و بزداگ( ،)2007،بولبول و همکاران،)2013،
(دیاز و همکاران)2003،
 (بک استد و سبورین(،)1999،پرسیوال)2010، (بک استد و سبورین(،)1999،پرسیوال)2010،( -کوک و بزداگ)2007،

LAN

 (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،کوک و بزداگ،)2007،(بک استد و سبورین( ،)1999،پرسیوال)2010،

WAN

 (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،کوک و بزداگ،)2007،(بک استد و سبورین( ،)1999،پرسیوال)2010،

EDI

 (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،بولبول و همکاران،)2013،(بک استد و سبورین)1999،
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ابعاد سازه
(متغیر فرعی)

آلفای
کرونباخ

برنامهریزی

0/831

کنترل

0/876

سنجههای مورد استفاده

بعضي از پژوهشگراني كه از سنجه مشابه استفاده نمودهاند

MRP

 (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،اسمال و یاسین)1997،(بولبول و همکاران( ،)2013،هریبک)2010،

MRP2

 (کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،اسمال و یاسین،)1997،(بولبول و همکاران( ،)2013،دیاز و همکاران)2003،

ERP

( -هریبک( ،)2010،بک استد و سبورین)1999،

TQM

( -کوتا و سوامیداس ( ،)2000 ،هریبک)2010،

JIT
فرایند دیجیتال کنترل
کارخانه
کامپیوترهایی برای کنترل
کف کارخانه

 (اسمال و یاسین( ،)1997،دیاز و همکاران،)2003،(بولبول و همکاران( ،)2013،بک استد و سبورین)1999،
 (بک استد و سبورین،)1999، (بک استد و سبورین( ،)1999،دیاز و همکاران،)2003،(کوتا و سوامیداس )2000 ،

جدول -4سنجههای اولویتهای رقابتی
بعضي از پژوهشگراني كه از سنجه مشابه استفاده
آلفای
ابعاد سازه
سنجههای مورد استفاده
نمودهاند
(متغیر فرعی) کرونباخ
هزینه پایین

-

(دیاز و همکاران( ،)2003،دانگایاچ و دشموخ،
 تولید محصول با هزینهی( ،)2005روزن وی و همکاران( ،)2003،کراس و
پایین
قاش)2010 ،
 -تولید محصول با کیفیت باال (ام سی درموت و استاک)1999،

کیفیت

 تولید محصول بادوام و قابل (ام سی درموت و استاک( ،)1999 ،سوامیداس وکوتا)1998 ،
اطمینان

0/867
(دانگایاچ و دشموخ( ،)2005،روزن وی و
شده
تولید
محصول
تطابق
همکاران( ،)2003 ،بویر( ،)1998،سوینک و
با مشخصات طراحی
همکاران)2007،
 -تولید محصوالت بی نقص (فرناندز و وازکیوز)2001 ،
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بعضي از پژوهشگراني كه از سنجه مشابه استفاده
آلفای
ابعاد سازه
سنجههای مورد استفاده
نمودهاند
(متغیر فرعی) کرونباخ

قابلیت تحویل 0/848

 تحویل به موقع محصول ( -بویر(،)1998،کاتوریا( ،)2000،اسپانوس و(در زمان تعهد شده)
وودریس(،)2009،وارد و دوری)2000،
 تحویل سریع سفارشمشتری

 (بویر( ،)1998،کاتوریا،)2000،(فرناندز و وازکیوز(،)2001،وارد و دوری)2000،

 توان تغییر سریع در (روزن وی و همکاران( ،)2003،بویر،)1998،طراحی محصوالت
(دیاز و همکاران( ،)2003،دانگایاچ و
 توان ویژه سازی محصول دشموخ)2005،بر اساس خواستههای
مشتری

 (دانگایاچ و دشموخ( ،)2005،کاتوریا،)2000،(سوینک و همکاران)2007،

 توان تغییر سریع در (بویر(،)1998،فرناندز و وازکیوز( ،)2001،روزنف پذیری  0/806حجم تولید و انعطاف
انعطا 
پذیری در اندازهی سفارش وی و همکاران،)2003،
 توان تغییر سریع درترکیب

 (بویر(،)1998،فرناندز و وازکیوز،)2001،(روزن وی و همکاران( ،)2003،اسپانوس و
وودریس)2009،

محصوالت تولیدی
 (فرناندز و وازکیوز( ،)2001،روزن وی و همکاران، توان تولید و عرضهی طیف( ،)2003اسپانوس و وودریس)2009،
گستردهای از محصوالت

نوآوری

0/824

 سرعت در توسعه و تولیدمحصوالت جدید

 (اسپانوس و وودریس( ،)2009،کراس و قاش،)2010

 توانایی تولید محصوالت (اسپانوس و وودریس)2009،با خصوصیات نوآورانه
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روش تحلیل
برای شناسایی الگوهای سرمایهگذاری فناوریهای پیشرفتهی تولید و دستهبندی شرکتها برایناساس
از تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی 1به روش وارد 2استفاده میشود و جهت تحلیل دقیقتر رفتار خوشهها
در صورتیکه ش��رط همگنی واریانسها در بین خوش��هها برقرار باشد از تحلیل واریانس 3و در صورت
عدمهمگن��ی واریانسها از آزمونهاي پايدار برابري ميانگين نظیر آمارهی ولش 4اس��تفاده میش��ود.
همچنی��ن بهمنظور بررس��ی دقیقتر تفاوت میان رفت��ار ،عملکرد و اولویته��ای رقابتی از روشهای
گروهبندی جامعهها که به آزمونهای مقایس��ههای چندگانه تعقیبی ( )Post Hocمعروفاند ،استفاده
میشود .از میان روشهای مقایسهی چندگانه برای متغیرهایی که واریانس همگنی دارند بدین دلیل
که حجم خوشهها برابر نیست از روش شفه 5استفاده میشود و در مواردي كه فرض همگني واريانس
يک متغير در خوش��ه هاي مختلف رد مي ش��ود از روش جيمز-هائول 6استفاده ميكنيم كه واريانس
جوامع را برابر فرض نميكند.
برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزار  SPSS 16استفاده شد.
نتایج
معرفی پاسخدهندگان

همانطور که پیشتر نیز اش��اره کردیم ،جامعهی آماری موردنظر ،کارخانههای فعال صنعت نس��اجی
مس��تقر در تهران بودهاند که از این میان  31ش��رکت به پرس��شها پاس��خ دادند .در ادامه به تشریح
مشخصات عمومی(سن ،تعداد کارکنان ،نوع مالکیت) میپردازیم.
س��ن شركتهاي مورد بررس��ي حداقل سه سال و حداكثر 51سال بودهاس��ت .ميانگين سن اين
شركتها در حدود  24سال و ميانهي سن آنها  23سال است .نتایج نشان میدهد که در این صنعت
با شرکتهایی با سابقهی تقریباً زیادی مواجه هستیم.

شرکتهای موردبررسی شرکتهای کوچک و متوسط بودهاند که حداقل  2و حداکثر  72پرسنل
1 . hierarchical cluster analysis
2 . Ward
3 . ANOVA
4 . Welch
5 . Scheffe
6 . Games-Howell
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تماموقت داش��تهاند .ميانگين تعداد كاركنان اين ش��ركتها حدود  36نفر محاسبه شدهاست .از ميان
شركتهاي مورد بررسي كه به سؤال مربوط به نوع مالكيت پاسخ دادهاند همهی آنها متعلق به بخش
خصوصی هستند.
تعیین تعداد خوشهها و انجام خوشهبندی

همانطور که در باال نیز گفته شد برای خوشهبندی شرکتهای مزبور از روش خوشهبندی سلسلهمراتبی
وارد اس��تفاده ش��د .در این روش معیاری که خوشهبندی براس��اس آن صورت میگیرد ،مجذور فاصله
اقلیدس��ی اس��ت .درواقع دو خوش��ه زمانی درهم ادغام میش��وند که این ادغام باعث کمترین افزایش
در مجموع مربعات میش��ود .همچنین این روش در میان متغیرهای استفادهش��ده در خوش��هبندی،
تفاوتهای درون خوشهای را حداقل و میان خوشهای را حداکثر میسازد (فراهلیش و دیکسن2001 ،؛
دیجانگ 1و مارسیلی.)2006 2
یکی از سؤاالت کلیدی در تحلیل خوشهای ،تعداد خوشههای مورد استفادهاست .در این پژوهش از
دندروگرام سلسلهمراتبی و ضریب مجموعهسازی ،3برای تعیین تعداد خوشهها استفادهشد .زمان اجرای
خوش��هبندی سلسلهمراتبی ،درصد تغییر زیاد یا افزایش��ی زیاد در ضریب مجموعهسازی ،یک نقطهی
توقف خوب را نشان میدهد (کتشن وشوک1996 ،؛ هیر 4و همکاران.)1998 ،
ضرایب مجموعهس��ازی و درصد تغییرات برای مجموعه دادههای این پژوهش در جدول  4نش��ان
داده شدهاست.
همانطور که در جدول  4مش��خص اس��ت مهمترین تغییرات ضریب مجموعهس��ازی در دو و سه
خوش��ه اتفاق افتادهاس��ت و از طرف دیگر باالترین تفاوت میان درصدهای تغییر در س��ه خوشه دیده
میشود .بنابراین میتوان گفت سه خوشه ،تعداد مناسبی برای این پژوهش است.

1 . De Jong
2 . Marsili
3 . Agglomeration Coefficient
4 . Hair
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جدول  -5تحلیل ضرایب مجموعهسازی
ضرایب مجموعه سازی

تعداد خوشه ها

تفاوتهای بین درصد تغییر درصد تغییر در ضریب

1/86

23/67

6/780

10

0/47

25/43

8/385

9

3/70

25/90

10/518

8

-0/78

29/60

13/243

7

-2/62

28/82

17/163

6

4/99

26/20

22/110

5

-3/20

31/19

27/903

4

48/71

27/99

36/607

3

76/74

46/856

2

82/815

1

بنابراین با استفاده از الگوریتم سلسلهمراتبی وارد شرکتها را به سه خوشه تقسیم مینماییم .بدین
منظور از پنج متغیر دس��تهبندیکننده (AMTهای طراحی و مهندس��ی ،فرایندی ،ارتباطات ش��بکه،
برنامهریزی وکنترل) استفاده شدهاست.

شکل :1دندروگرام سلسلهمراتبی با استفاده از روش وارد
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در ش��کل 1دندروگرام سلسلهمراتبی با سه خوشهی مشخص شده ،نشان داده شدهاست .بنابراین
سه گروه متفاوت از شرکتها در صنعت نساجی تهران وجود دارند که براساس سطح سرمایهگذاری در
فناوریهای پیشرفتهی تولید از یکدیگر متمایز ش دهاند.
بهمنظور بررسی معنیداری تفاوت میان خوشهها ،از آزمون پایداری برابری میانگین (آمارهی ولش)
اس��تفاده ش��د زیرا با استفاده از نتایج آزمون لون بدین نتیجه رس��یدیم که واریانس خوشهها متفاوت
هس��تند و زمانیکه واریانس گروهها برابر نیس��تند آزمون ولش بس��یار قویتر از آمارهی  Fاستاندارد
عمل میکند و همچنین برای دس��تیابی به چگونگی تفاوت میانگین نمره گروهها از یکدیگر ،ازآزمون
مقایسهی چندگانه جیمز-هائول استفاده شدهاست که در میان انواع آزمونهای مقایسهی چندگانه با
فرض عدم برابری واریانسها عملکرد بهتری دارد.
جدول  5خوش��ههاي حاصل و وضعيت اين خوش��هها و تفاوت ميان آنها در هريک از متغيرهاي
دستهبندي را نشان ميدهد.
جدول -6خوشهها و مقایسهی سرمایهگذاری در انواع AMT
آمارهی ولش

54/42
P>0/001
21/72
P>0/001
17/32
P>0/001
11/34
P>0/001

خوشه 3

[2و]1

خوشه 2

خوشه 1

[]3

[]3

1/05

2/28

2/43

میانگین خوشه

0/13

0/76

0/37

انحراف معیار

[]3

[]3

1/04

1/92

1/46

میانگین خوشه

0/09

0/56

0/25

انحراف معیار

[2و]1

[3و]1

[3و]2

برنامهریزی

1/07

2/42

1/54

میانگین خوشه

0/1

0/94

0/34

انحراف معیار

[2و]1

[]2

[3و]1

طراحی

فرایندی

[]2

ارتباطات شبکه

1/14

2/08

1/00

میانگین خوشه

0/26

0/64

0/05

انحراف معیار
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آمارهی ولش

10/82
P=0/001

خوشه 3

[]2

خوشه 2

[3و]1

خوشه 1

[]2

کنترل

1/12

2/37

1/21

میانگین خوشه

0/23

0/88

0/27

انحراف معیار

* اعداد داخل براکت ،شمارهی خوشههایی را که با خوشهی موردنظر به صورت معنیداری متفاوت هستند نشان
میدهد (محاسبات با استفاده از آزمون چندگانه جیمز هائول در سطح  α=0/05انجام گرفتهاست).

معرفی خوشهها
در این بخش با توجه به تحلیلهای آماری انجامشده ،به معرفی سه خوشهی شناساییشده میپردازیم.
همچنین در جهت شناسايي و يادآوري آسانتر خصوصيات هر خوشه يک نام يا برچسب به هرخوشه
اختصاص ميدهيم.
خوشهی اول :طراحان

از میان  31ش��رکت ،هفت ش��رکت در این خوشه قرار دارند که از لحاظ سرمایهگذاری در فناوریهای
طراحی و مهندس��ی شرکتهای این خوشه بیش از دو خوشهی دیگر به این مقوله پرداختهاند (گرچه
ک��ه تفاوت س��رمایهگذاری در این نوع فناوری میان این گروه با خوش��هی دو معن��یدار نبوده و تنها
س��رمایهگذاری آنها به ش��کل معنیداری از ش��رکتهای خوشهی سوم بیشتر اس��ت) .در خصوص
فناوریهای فرایندی و برنامهریزی میتوان گفت نس��بت به ش��رکتهای خوشه دوم سرمایهی کمتر
و نس��بت به خوشهی سوم سرمایهی بیشتری برای پیادهسازی این تکنولوژیها قرار دادهاند ولیکن در
مجموع سرمایهگذاری آنها کم بودهاست .این شرکتها به ندرت بهدنبال فناوریهای ارتباطات شبکه
و تکنولوژیهای کنترل نیز رفتهاند.
خوشهی دوم:پیشگامان

تهاند .این خوش��ه از شرکتها در خصوص
از میان  31ش��رکت  12ش��رکت در این خوشه جای گرف 
س��رمایهگذاری در فناوریهای برنامهریزی ،ارتباطات ش��بکه و کنترل پیشتاز هستند و تقریباً در حد

متوسطی به پیادهسازی این فناوریها اقدام نمو دهاند .درخصوص فناوریهای فرایندی نیز گرچه تفاوت
س��رمایهگذاری در این نوع فناوری میان این خوش��ه و خوش��هی یک معنیدار نبودهاست اما میانگین
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س��رمایهگذاری در فناوری مزبور در این خوش��ه بیش از ش��رکتهای خوشهی اول است وهمچنین به
طور معنیداری هم از نظر سرمایهگذاری از خوشهی سوم بهتر است با این وجود میزان سرمایهگذاری
ش��رکتهای این خوشه در فناوریهای فرایندی نیز اندک اس��ت و اما در مورد فناوریهای طراحی و
مهندسی نیز سرمایهی متوسطی به پیادهسازی این نوع از فناوریها اختصاص دا دهاند.
خوشهی سوم :سنتگرایان

از میان  31ش��رکت  12ش��رکت نیز در این خوشه قرار دارند .شرکتهای فعال این خوشه بهندرت به

سراغ پیادهسازی تکنولوژیهای مذکور رفتهاند و بهصورت کام ً
ال سنتی به فعالیت خود ادامه میدهند و
سرمایه بسیار اندکی را برای پیادهسازی انواع فناوریهای پیشرفتهی تولیدی اختصاص دا دهاند.
الگوهای سرمایهگذاری  AMTو اولویتهای رقابتی
در خصوص ارتباط اولویتهای رقابتی شرکتها با الگوی سرمایهگذاری در  AMTکه مورد بحث بسیار
قرار گرفتهاست ،انتظار میرود اولویتهای رقابتی خوشههای مختلف ،در دستهبندی ارائه شده ،متفاوت
باشند .برای بررسی معنیداری تفاوت میان خوشهها براساس اولویتهای رقابتی ،همانطور که پیشتر
نیز ذکر شد ابتدا با بهرهگیری از آزمون لون به سنجش همگنی واریانسهای خوشهها پرداختیم .براساس
آزمون واریانس ،دو متغیرکاهش هزینه و انعطافپذیری در خوش��هها همگن نبود ولیکن واریانس سه
متغیر کیفیت ،تحویل و نوآوری خوش��هها همگن بود .بنابراین برای بررس��ی معنیداری تفاوت میان
خوشهها برای دو متغیر کاهش هزینه و انعطافپذیری از آزمون پایدار برابری میانگین (آمارهی ولش)
و برای مقایسه چندگانه تعقیبی آنها نیز از آزمون شفه استفاده شد و برای متغیرهای کیفیت ،تحویل
و نوآوری نیز آمارهی  Fو برای مقایس��ه چندگانه تعقیبی آنها نیز آزمون شفه بکار گرفته شد .بخشی
از تحلیلهای آماری انجامش��ده در جداول  6و  7آمدهاست .با توجه به نتایج بهدستآمده میتوان این
طور نتیجه گرفت که میزان اهمیت تحویل ،انعطافپذیری و نوآوری برای طراحان و پیشگامان بهطور
معنیداری از پیش��گامان بیشتر است .درخصوص عامل کیفیت نیز میتوان گفت که پیشگامان بیش
از طراحان و طراحان نیز بیش از س��نتگرایان برای این عامل اهمیت قائلاند ولیکن در مورد هزینه،
تمایزی بین خوشههای مختلف دیده نشد .نتیجهی دیگری که میتوان به آن اشاره داشت این مطلب
اس��ت که برای طراحان همهی ابعاد اولویتهای رقابتی مهم هس��تند .پیشگامان نیز ،عالوه بر اهمیتی
که برای همهی ابعاد قائلاند تأکید ویژهای نیز بر دو بعد کیفیت و تحویل دارند .این درحالیاس��ت که
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سنتگرایان ،به انعطافپذیری و نوآوری توجه خاصی ندارند و به دنبال هزینه ،کیفیت و تحویل هستند.
جدول -7مقایسهی خوشهها براساس کاهش هزینه و انعطافپذیری
آماره ولش

5/153
P>0/05
19/25
P>0/001

خوشه 3

خوشه 2

[]3

[]3

خوشه 1
کاهش هزینه

3/08

3/83

3/71

میانگین خوشه

03/29

03/83

0/95

انحراف معیار

[2و]1

[]3

[]3

انعطاف پذیری

2/38

3/31

3/4

میانگین خوشه

0/53

0/49

0/11

انحراف معیار

* اعداد داخل براکت ،ش��مارهی خوشههایی را که با خوش��هی موردنظر بهصورت معنیداری متفاوت هستند،
نشان میدهد (محاسبات با استفاده از آزمونچندگانه جیمز هائول و در سطح  α=0/05انجام گرفته است).
جدول  -8مقایسهی خوشهها براساس کیفیت ،تحویل و نوآوری
آمارهی F
F =31/4
P>0/001
F =25/11
P>0/001
F =18/28
P>0/001

خوشه 3

خوشه 2

خوشه 1

[2و]1

[3و]1

[3و]2

کیفیت

3/14

4/33

3/78

میانگین خوشه

0/43

0/37

0/17

انحراف معیار

[2و]1

[]3

[]3

2/70

4/12

3/93

میانگین خوشه

0/50

0/57

0/45

انحراف معیار

[]3

[]3

2/08

3/54

3/36

میانگین خوشه

0/60

0/78

0/24

انحراف معیار

[2و]1

تحویل

نوآوری
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* اعداد داخل براکت ،ش��مارهی خوشههایی را که با خوش��هی موردنظر بهصورت معنیداری متفاوت هستند،
نشان میدهد (محاسبات با استفاده از آزمونچندگانه شفه و در سطح  α=0/05انجام گرفتهاست).

الگوی سرمایهگذاری AMTو عملکرد
بهمنظور پیبردن به این نکته که آیا تفاوت معنیداری بین س��ه خوش��هی شناس��ایی شده بر حسب
عملک��رد وج��ود دارد یا خیر( ،به دلیل نرمال نبودن متغیر عملکرد) از آزمون کروس��کال  -والیس که
معادل ناپارامتری آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ( )ANOVAاس��ت ،اس��تفاده و برای مقایسههای
چندگان��ه نی��ز از آزمون من  -ویتنی کمک گرفته ش��د .نتایج این دو آزمون در جدول  8نش��ان داده
شدهاست.
جدول -9مقایسهی خوشهها براساس عملکرد
آماره کروسکال -والیس

خوشه 3

خوشه 2

7/318

[]2

[]3

0/026

12/46

19/75

خوشه 1
عملکرد

15/64

میانگین رتبه خوشه

*اعداد داخل براکت ،شمارهی خوشههایی را که با خوشهی موردنظر بهصورت معنیداری متفاوت هستند ،نشان میدهد
(محاسبات با استفاده از آزمونچندگانه من -ویتنی و در سطح  α=0/05انجام گرفتهاست).

همانطور که در جدول فوق قابلرؤیت اس��ت ،میان عملکرد پیش��گامان و سنتگرایان در سطح
معنیداری  α=0/05تفاوت وجود دارد .این درحالیست که هیچ یک از این دو خوشه تفاوت معنیداری
با طراحان ندارند .بهعبارتدیگر شاید بتوان گفت پیشگامان عملکرد باال و سنتگرایان عملکرد پایین
دارند و عملکرد طراحان بینابین (متوس��ط) است .بنابراین شرکتهایی که سرمایهگذاری بیشتری در
 AMTداشتهاند عملکرد بهتری نیز از خود نشان دا دهاند.
تحلیل ،بحث و نتیجهگیری
در قسمت قبل ،شرکتهای موردمطالعه را براساس میزان سرمایهگذاری آنها در پنج نوع از فناوریهای
پیشرفتهی تولید (طراحی و مهندسی ،فرایندی ،برنامهریزی ،ارتباطات شبکه وکنترل) ،در سه خوشه
قرار دادیم ودر غالب دس��تهبندی انجام شده ارتباط بین الگوهای سرمایهگذاری با اولویتهای رقابتی،
س��ایز و عملکرد قابل بحث و بررسی است .میزان سرمایهگذاری شرکتهای کوچک و متوسط صنعت
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نساجی مستقر در شهر تهران در فناوریهای پیشرفتهی تولید ،در هر سه خوشهی شناسایی شده به
مراتب کمتر از مطالعه بولبول و همکاران است .شاید بخشی از این تفاوت به نوع صنعت موردمطالعهی
آن پژوهش��گران مربوط باش��د (چراکه صنعت خودروسازی جزء صنایعی است که بیشترین استفاده از
 AMTرا دارد) ولیکن بخش اعظمیاز این تفاوت به یکی از عارضههای درون سازمانی صنعت نساجی
ایران ،یعنی فرسودگی ماشینآالت ،اشاره دارد زیرا نتایج این پژوهش ،حتی در مقایسه با مطالعاتی که
در سالهای گذشته توسط بویر و همکاران ( ،)1997جانسون ( )2000و دیاز و همکاران ( )2003انجام
شد نیز ،میزان کمتری از سرمایهگذاری را نشان میدهد.
درخصوص اولویتهای رقابتی ،نکتهی قابل توجه این اس��ت که عامل کیفیت برای ش��رکتهای
هر س��ه خوشه اهمیت دارد و این امر نش��ان میدهد صنعتگران این بخش بدین نتیجه رسیدهاند که
رضایتمندی مش��تریان آنها منوط به افزایش کیفیت محصوالت است و تنها در این صورت است که
میتوانند به مزیت رقابتی دس��ت یابند .همانطور که پیشتر نیز مطرح ش��د ،سنتگرایان در مقایسه
با پیش��گامان عملکرد ضعیفتری را از خود نش��ان دادند .یکی از دالیل عملکرد پایین این ش��رکتها
عدمتطابق اس��تراتژی آنها با فناوری مورد استفادهش��ان است چراکه شرکتهای مذکور مدعی بودند
عامل کیفیت بیش از عوامل دیگر برای آنها حائز اهمیت است و این درحالیاست که دستیابی به این
مهم ،با استفاده از ماشینآالت فرسوده و ضعف تکنولوژیک موجود در این کارخانهها ،امکانپذیر نیست.
اما نکتهی قابلتأمل در این پژوهش این اس��ت که با وجود اینکه طراحان در مقایس��ه با س��نتگرایان
سرمایهی بیشتری به فناوریها اختصاص داده بودند و بر خالف سنتگرایان برای دو بعد انعطافپذیری
و نوآوری اهمیت قائل بودند و همچنین بر تحویل و کیفیت نیز تأکید بیش��تری داش��تند ،با این همه
تفاوت معنیداری در عملکرد آنها دیده نشد .برای دستیابی به علت این امر ،بهتر است به این مسئله
بپردازیم پیشگامان چه اولویتهایی داشته و براساس آن بر چه نوع از فناوریها سرمایهگذاری داشتهاند
که طراحان از آنها غافل ش دهاند .پیشگامان بر اهمیت عامل کیفیت پافشاری بیشتری داشتهاند و به

همین دلیل سرمایهی بیشتری به AMTهای برنامهریزی خصوصاً «مدیریت کیفیت جامع» و همچنین
AMTهای کنترل و ارتباطات ش��بکه اختصاص دا دهاند .توج��ه به همین نکات موجب بهبود عملکرد
پیشگامان نسبت به طراحان است .بهطورکلی فرایند تخصیص سرمایه ،یک تقابل بینتیجه برای مدیران
مالی و مدیران تولید اس��ت .زیرا از یک طرف مدیران تولید اغلب نمیتوانند مدیران مالی را نس��بت به
اینکه طرحهای پیش��نهادی آنها جهت سرمایهگذاری تولید از لحاظ مالی بیعیب است متقاعد کنند
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و از طرف دیگر نیز مدیران مالی نمیتوانند مدیران تولید را متقاعد س��ازند که عدمپذیرش طرحهای
پیشنهادی آنها ،بیشترین منافع بلندمدت را برای سازمان در پی دارد .راهکار پیشنهادی برای حل این
مسئله اس��تفاده از فرایند ارزیابی سرمایهگذاری است .معیارهای اقتصادی و استراتژیکی برای ارزیابی
مزبور وجود دارد .معیارهای اقتصادی ،مزایای مالی س��رمایهگذاری پیش��نهادی را با علم کامل به این
که بیش��تر این مزایا در آینده تحقق خواهد یافت اندازهگیری میکنند و معیارهای اس��تراتژیک نشان
میدهند که آیا س��رمایهگذاری پیش��نهادی با استراتژی تولید س��ازگاری دارد یا خیر؟ یافتههای این
پژوهش نیز نش��ان میدهد ،سرمایهگذاری در AMTها در صورتی که مطابق با استراتژی تولید باشد،
عملکرد مالی بهتری را نسبت به شرکتهایی که بدون توجه به سطوح هدفشان (در هزینه ،کیفیت،
تحویل ،انعطافپذیری و نوآوری) به پیادهس��ازی آنها اقدام مینمایند و یا به صورت س��نتی به تولید
خود ادامه میدهند ،از خود نش��ان خواهد داد .بنابراین مدیران ش��رکتهای کوچک و متوسط صنعت
نس��اجی که به صورت سنتی به فعالیت میپردازند و تاکنون به پیادهسازی AMTها اقدام ننمودهاند و
دلیل اصلی عدماس��تفاده از این فناوریها را ،نگرانی از هدر رفتن س��رمایهی سنگینی که باید به آنها
اختصاص داده شود ،میدانند ،میتوانند اطمینان داشته باشند ،در صورتی که با توجه به اولویت رقابتی
منتخب خود  AMTمناسب را انتخاب نمایند ،عملکرد آنها بهبود خواهد یافت .البته شایان ذکر است،
در مس��یر پیادهسازی ،عوامل دیگری هم چون س��اختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و آموزش کارکنان
نیز وجود دارند که باید به آنها توجه کافی داشت و هم چنین باید در اموری از این دست تجدید نظر
مناسبی صورت پذیرد.
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