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چکیده

 . جهانیمیباشدانها رقابتی شدن های اقتصادی، صنعتی و خدماتی فعالیت ترین تغییراتیکی از مهم      
به این ترتیب رقابت از بازارهای محلی و  های مختلف شده استشدن باعث گستردگی تجارت میان ملت

توانند در می  های اقتصادیبنگاهتنها  در آینده ای نزدیک المللی كشیده شده است وملی به بازارهای بین
های اقتصادی باید بتوانند . بنگاهگیرندباشند كه در كالس جهانی قرار  المللی حضور داشتهفضای بین

به تغییرات پاسخ  یچابک اب تا یط آماده كنندسویی با تغییرات محمنابع سازمان را برای هم ترهرچه سریع
عنوان انقالب مدیریتی و صنعتی كالس جهانی كه از آن بهدهند. حركت درجهت مدیریت و تولید در 

ی نیازها  كنند، مستلزم اجرای مدیریت ناب و مدیریت چابک است كه پیشویکم یاد میقرن بیست
هاست كه باعث بقا و  ها و شایستگیای از توانمندی مدیریت كالس جهانی هستند. چابکی مجموعه

شود و وجوه تمایز مدیریت و تولید )انبوه ، ناب ، چابک و  پیشرفت سازمان در محیط كسب و كار می
با مطالعه منابع و  بررسی شده است در این مقاله كالس جهانی( نیز با توجه به اهمیت آنها از ابعاد مختلف

ای معیارهای بنگاههای اقتصادی كالس جهانی شناسایی شده كه یکی از مهمترین آنها چابکی  كتابخانه
 . گرفتكارشناسان و مدیران تولید خودرو تندر قرار خبرگان و نامه دراختیار پرسش با تهیهها مؤلفه  است.
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.مقدمه1

نظر به مکاتب مختلف مدیریت كه شامل مکتب )رهیافت ( سنتی یا كالسیک ، مکتب      
روابط انسانی یا نئوكالسیک ، مکتب رهیافتهای كمی مدیریت  ، مکتب رهیافتهای 

هر كدام از مکاتب  میباشندسیستمی و اقتضائی مدیریت و مکتب مدیریت كالس جهانی 
مکتب  و  خاصی مورد بررسی قرار داده ا ند فوق مباحث مدیریت را با دیدگاه و مبانی

كه از آن به عنوان انقالب مدیریتی و صنعتی قرن بیست و یک  مدیریت كالس جهانی
می  ترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدیدمهمدارد كه سرعت  تاكید بر عاملنام می برند 

پذیری باید شکل كامالً جدیدی از گویی و بهبود انعطافاشد؛ بنابراین برای كاستن زمان پاسخب
وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی، مثل سرعت تحویل محصول یا به بنگاه های اقتصادی

ارائه خدمات به مشتری، افزایش كیفیت محصوالت و خدمات، كاهش قیمت و ... مطرح است 
ها پذیری، باید شکل كامالً جدیدی از سازمانگویی و بهبود انعطافای كاستن زمان پاسخ[.  بر3]

های اقتصادی را تر نیروهای داخلی و منابع بنگاهها باید بتوانند هرچه سریعوجود آیند. سازمان به
چابکی صورتی چابک به تغییرات پاسخ دهند. سویی با تغییرات محیط آماده كنند و بهبرای هم

پذیری است. چابکی قابلیت اصالح و تطبیق در یک محیط پذیری و تطبیقباالتر از انعطاف
ها ای از توانمندیمتالطم است كه با هوشمندی، خالقیت و نوآوری همراه است. چابکی مجموعه

[. ورود به 2شود ]كار میوهایی است كه باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط كسبو شایستگی
ازارهای جهانی، یکی از مسائل مهم كشور است كه ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول كرده ب

ای، تجارت در عرصه جهانی های منطقهنامهالمللی و ایجاد تفاهمهای بیناست. با ظهور سازمان
كند و گسترش بیشتری یافته است و كاالهای ساخت كشورها، مرزهای سیاسی و ملی را طی می

 رسد كه ممکن است ازنظر فرهنگی و نژادی، هیچ قرابتی باكنندگانی می مصرف به دست
بعدی نیست و ای تکسازی پدیده[. روشن است كه جهانی4تولیدكنندگان نداشته باشند ]

سمت انسجام پیش رود و هرچه جهان بهشمار میفرآیندی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... به
های مختلف و یابد. توجه به فرهنگهای فرهنگی افزایش میوترود، اهمیت درک صحیح تفامی

ها فقط در های ادراكی مختلف در این فرهنگهای فرهنگی و چارچوبتوصیه به شناخت نظام
، 44آسمانی، ازجمله قرآن )مائده: تحقیقات آكادمیک مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه در كتب 

 های اجتماعی و فرهنگی( نیز به وجود نظام34، زمر: 31 ، حجرات:12و  22، روم: 76و  14حج: 
ها به متفاوت دربین قبایل، ملل و شعوب اشاره شده است. بااینکه در گذشته، بیشتر سازمان

اهمیت واكنش سریع به شرایط ناپایدار بازار آگاه بودند، هرگز نتوانستند واكنش سریع نسبت به 
باید با توجه به شرایط و محیط رقابتی و داخلی شركت، شیوه  ها[. سازمان3تغییرات داشته باشند ]

ریزی كنند. چابکی به های سازمانی را براساس آن طرحتولیدی مناسب را انتخاب كنند و برنامه
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ها امکان واكنش سریع نسبت به تغییرات و درنتیجه هموار شدن مسیر دستیابی به تولید سازمان
توانند ها میهای اقتصادی با شناخت موانع چابکی سازمانهدهد. بنگادر كالس جهانی را می

ها شوند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی موانع موانع را برطرف كنند و باعث چابکی بیشتر آن
ترین موانع چابکی چابکی صنعت خودرو برای رسیدن به تولید در كالس جهانی است و مهم

عنوان هدف فرعی دنبال های اقتصادی، بهبنگاه بندی موانع چابک شدنصنعت خودرو و اولویت
 شود.می

 
پژوهشپیشینهمبانينظریو.2

ها اهمیت زیادی سیستم مدیریت تولید قلب تولید یکپارچه است و ازنظر رقابتی برای سازمان     
كارگیری یک سیستم مدیریت تولید مناسب، در موفقیت یک دارد؛ بنابراین انتخاب و نحوه به

های مدیریت تولید تركیبی از رویکردهای ای دارد. امروزه، سیستمكنندهواحد صنعتی نقش تعیین
اند. در این مقاله، ابتدا مفاهیم كلی چند تر شدهتر و جهانیتر، سبکپیشین هستند كه منعطف

رویکرد تولیدی مهم شامل تولید ناب، تولید چابک و تولید در كالس جهانی مورد بررسی و 
گیرند و سپس موانع چابکی برای دستیابی به تولید در كالس جهانی شناسایی و ایسه قرار میمق

شوند.  امروزه، نهادهای بخش عمومی و خصوصی برای پیشرفت تحت فشار بندی میاولویت
ها دستیابی ها و تضادهای موجود در محیط پاسخ دهند. هدف آنكوشند به دغدغه هستند و می

[. تولید 26ها است ]ها و استاندارد كردن فعالیتان قابل قبولی از بهترین روشاقتصادی به میز
كوشد كند و با استفاده از فرهنگ كار گروهی میناب از فلسفه بهبود مستمر استفاده می

های موجود در فرآیند را بیابد، تحلیل كند و ازبین ببرد. اثر چنین سیستمی، كاهش زمان  اتالف
پذیری بیشتر نسبت به بازار، عمر بیشتر هتر كاركنان، كیفیت باالتر، انعطافتولید، كارایی ب

عنوان های سربار است. فلسفه تولید ناب، بهآالت، سطح پایین موجودی و كاهش هزینه ماشین
حذف فعالیت غیرارزش افزوده است كه هر دو مفهوم كاهش و حذف را كه به كاهش هزینه، 

[. تولید ناب یک 21شود، درپی دارد ]یفیت و زمان ارسال منجر میارتقای محصول، باال رفتن ك
[. در 11رویکرد سیستماتیک برای معین كردن و حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر است ]

توان حذف ضایعات را در آن انجام داد، صنایع پیشرفته تشخیص منطقه فعالیت كلیدی كه می
كارگیری ابزارها تمر یا حذف ضایعات، نیازمند بهمشکل است. مدیران شركت ها برای كاهش مس

ها های مختلف ناب هستند كه باید براساس آن، آموزش مناسب كاركنان هم در برنامهو تکنیک
ها های امروزی است و سازمان[. تولید چابک یکی از جدیدترین مفاهیم در سازمان13قرار گیرد ]

گویی به مشتریان و بازارهای جهانی مجبور برای رسیدن به تولید در كالس جهانی و پاسخ
هستند در همه فرآیندها و عملیات خود چابک باشند تا بتوانند نسبت به تغییرات روزافزون محیط 
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، درپی تحوالت گسترده 3331تا اواسط دهه  3341پاسخ مناسب و سریع بدهند. از اواخر دهه 
ها و عوامل ت زیادی برای شناخت ریشهها و اقدامااقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان، تالش

، گروهی از متخصصان 3333وكار جهانی انجام شد. در سال های جدید در كسبمؤثر بر نظام
های مشاهده كردند كه نرخ افزایش تغییرات در محیط تجاری از صنعتی در دانشگاه لی

تر است تر و شتابانسریعهای تولیدی سنتی درجهت تطبیق و سازگاری با آن های سازمان توانایی
های تولیدی در استراتژی بنگاه»بار، پارادایمی جدید در گزارشی باعنوان [ و برای نخستین33]

وسیله مؤسسه یاكوكا منتشر و به همگان معرفی ، به«ویکم: دیدگاه متخصصان صنعتیقرن بیست
مشترک مورد استفاده عموم طور [. با انتشار این گزارش، بالفاصله عبارت تولید چابک به3شد ]

ترین بخش در ادبیات تحقیق، تعاریف چابکی باشد. مانند هر مفهوم [. شاید متنوع36قرار گرفت ]
شمول چابکی معرفی كرد. هر عنوان تعریف جهانتوان یک تعریف خاص را بهفراگیر دیگر، نمی

كه باوجود بیان  محققی براساس نوع تحقیق خود، تعریفی خاص از چابکی ارائه داده است
كنند و سرعت در نحوی به تغییر و عدم اطمینان دنیای كنونی اشاره میها بهمتفاوت، همه آن
معنای حركت سریع، دانند. واژه چابک در فرهنگ لغات بهها را شرط چابکی میوفق یافتن با آن

شمندانه است. چاالک، توانایی حركت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر سریع با یک روش هو
نشده یا بینیگویی به تغییرات )پیشمفهوم چابکی از دو عامل اصلی تشکیل شده است؛ پاسخ [3]

ها به برداری از این تغییرات و تبدیل آنصورتی مناسب و در زمان مناسب و بهرهغیرمنتظره( به
بسیار رقابتی [. به این ترتیب، چابکی پاسخی در سطح كل بنگاه به محیط متغیر و 12فرصت ]

كند: اغنای مشتری، كنترل تغییر و عدم قطعیت، باال است كه از چهار اصل اساسی پیروی می
[.  امیر هرمزی معتقد است كه 16بردن توانایی منابع انسانی و مشاركت برای رقابت ]

پذیر هستند و از سرعت های چابک برای واكنش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطاف سازمان
های رقابت [. تعریف یوسف و همکاران از چابکی، كاوش موفق پایه33یی برخوردارند ]باال

وری( از طریق یکپارچگی منابع قابل فعالی، كیفیت و بهرهپذیری، ابتکار، پیش)سرعت، انعطاف
پیکربندی مجدد و بهترین شیوه در محیط غنی از دانش برای تهیه محصوالت و خدمات 

وكار سریع، سازگار و آگاهانه [. سازمان چابک یک كسب14بازار متغیر است ]مشتریان در محیط 
نشده، بینیاست كه قابلیت سازگاری سریع در واكنش به تحوالت و وقایع غیرمنتظره و پیش

[. مطالعات فراوانی درمورد تولید چابک 22های مشتری را دارد ]های بازار و نیازمندیفرصت
هایی عملی برای دستیابی به چابکی تولید ارائه شود. در مقاالتی با اهصورت گرفته و سعی شده ر

، 17های ارزیابی سطح چابکی ][، روش37،31همین موضوع، بیشتر به بیان مفهوم تولید چابک ]
[، مقایسه تولید 33، 11، 12، 21، 23، 33ها ][، چگونگی دستیابی به چابکی در سازمان24، 34

[ و چابکی در صنایع 41، 14، 6[،چابکی در كشورهای مختلف ]24، 23ناب و تولید چابک ]
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[ پرداخته شده و در 33[ و صنعت خودرو ]31[، صنایع شیمیایی ]24مختلفی مثل هوا فضا ]
های الزم برای چابکی تولید [ سعی شده است توانمندی13، 32، 23، 37، 4مقاالت متعددی ]

همراه دارد كه روند فرد را بههای منحصربهلشمعرفی شوند. رقابت در عصر اطالعات برخی چا
ها را داشته باشد. توجه به مشتری و درک مشتریان بسیار وكار باید توانایی رویارویی با آنكسب

خواهند و چه نیازی دارند، به یک مکتب تجاری تبدیل مهم شده و دانستن اینکه مشتریان چه می
جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است كه »كند: می شده است. واترز جهانی شدن را چنین تعریف

روند و اند ازبین میدر آن قیدوبندهای جغرافیایی كه بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده
[. شونبرگر مدیریت در كالس 3« ]شوندمیطور فزاینده از كاهش این قیدوبندها آگاه مردم به

داند و مدیریت ناب و چابک را ویک میجهانی را انقالب مدیریتی و صنعتی قرن بیست
كند. او فلسفه تولید در كالس جهانی را یک نیازهای مدیریت كالس جهانی معرفی می پیش

توافق گسترده بر بهبود مستمر كیفیت، هزینه، زمان انتظار و خدمت به مشتری بیان كرده و 
در كالس جهانی و بهترین عنوان هدف اولیه، بخشی از سیستم تولید پذیری را نیز بهانعطاف

[.  4دهد برشمرده است. ]بودن نسبت به رقبای داخلی و خارجی در هر كاری كه بنگاه انجام می
داند و معتقد وری میكارگیری تعدادی از مفاهیم بهرهروبریچ  تولید در كالس جهانی را شامل به

شکل مناسب در ركنان باید بهاست كه مفاهیم تولید بهنگام، مدیریت كیفیت فراگیر و مشاركت كا
های تولید در كالس جهانی روی بهبود [. سازمان4تولید در كالس جهانی با هم تركیب شوند ]

سازی ها، حذف ضایعات، مدیریت ارتباط با مشتری، ایجاد سازماندهی ناب و پیادهفعالیت
جهانی، حداكثر كردن [. هدف اصلی از تولید در كالس 34های تولید سبز تمركز دارند ] فعالیت

، ارتباط مدیریت 3[. در شکل 27وری سازمانی است ]كارایی سیستم تولید برای افزایش بهره
های تولید در سازی استراتژیبا كالس جهانی( مشخص شده است و تأثیر پیاده )ناب و چابک

كه  دهنده این موضوع استهای اقتصادی نشانهای بنگاهكالس جهانی بر عملکرد فعالیت
سازی های تولید در كالس جهانی را پیادهكنند استراتژیهای اقتصادی تالش میبسیاری از بنگاه

های ها بر عملکرد مدیریتی و فعالیتتر این است كه میزان تأثیرات این استراتژیكنند و مهم
 [.23های اقتصادی ارزیابی شود ]مؤثر بنگاه
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 . ارتباط ناب و چابک با كالس جهانی3شکل 

 

بررسی های مختلف مورد ، فلسفه مدیریت )ناب، چابک و كالس جهانی( ازجنبه3در جدول      
بندی شده است كه شامل اهداف و ها در چند موضوع كلی طبقهقرار گرفته است ووجه تمایز آن

ها، مدیریت و كنترل، محیط رقابتی، شایستگی، تکنولوژی و اطالعات و فضای سازمانی استراتژی
 شود.می

 مدیریت )ناب، چابک و كالس جهانی(.وجوه تمایز 3جدول 

 

 مدیریت ناب

ها مجموعه روش
هاتکنیکو   

 مدیریت چابک

World-Class Managment 

 مدیریت كالس جهانی
 

WTO 

 سازمان تجارت جهانی

 جهانی شدن
Globalization 
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اری از تصورات اساسی رقابت در دوره صنعتی را قدیمی كرده است و عصر اطالعات، بسی     
توانند برای مدت طوالنی، توانایی مزیت رقابتی را تنها با جایگزین كردن فناوری ها نمیسازمان

ها است. جدید حفظ كنند. موفقیت سریع در عصر اطالعات، نیازمند ظرفیت جدید در سازمان
های غیرملموس است. محیط صنعت گیری از داراییكردن و بهرهتوانایی یک سازمان در آماده 

های رقابتی و متالطم محسوب ها، ازجمله محیطهادیخودرو، هوا فضا، صنعت الکترونیک و نیمه
های خودروی ایران نیز چنین وكار صنعت ساخت قطعات و مجموعه[. محیط كسب4شوند ]می

های مستقیم و با ایجاد هزاران فرصت شغلی در زمینهاست؛ زیرا تولید هر دستگاه خودرو مساوی 
[، هرچند صنایع خودروی ایران رشدی بسیار كرده است، فشارهای محیطی 24غیرمستقیم است ]

بر این صنعت نیز با شتاب بیشتری افزایش یافته است )الزامات خودروسازان داخلی برای كاهش 
كنندگان تولید قطعات متنوع و جدید در مینقیمت و زمان تحویل، افزایش كیفیت و توانایی تأ

تر( و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و امکان ورود رقبای خارجی به عرصه زمان كوتاه
طور قطع فشارهای محیطی شدت بیشتری خواهند یافت. صنعت صنعت خودروی ایران، به

را درنظرداشته باشد تا بتواند در سطح خودروی ایران باید ابتکارات استراتژیکی، نظیر تولید چابک 
دهنده [. این موارد نشان33های پویای مشتریان پاسخ دهد ]جهانی رقابت كند و به خواسته

اهمیت نیاز خودروسازان به چابکی سازمانی و رسیدن به تولید در كالس جهانی است. 
های زیادی شباهتهای چابک و سازمان تولید در كالس جهانی در بسیاری از جهات  سازمان

های تولید در كالس جهانی، رسیدن به جایگاهی است های چابک و سازماندارند. هدف سازمان
های تولیدی برای پشتیبانی از كل شركت در دستیابی به آمیز قابلیتطور موفقیتكه بتوانند به

پذیری و طافهایی ازقبیل هزینه، كیفیت، تحویل كاال، انعیک مزیت رقابتی مستمر در زمینه
، برخی از معیارهای رسیدن به تولید در كالس جهانی 2نوآوری را ایجاد كنند. در جدول شماره 

 شود.نشان داده می
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 . برخی معیارهای تولید در كالس جهانی2جدول 

 عوامل هادرصدکاهش

 های تولیدیهزینه 71-11

 های تأخیرزمان 43-71

 و كاالهای در جریان ساخت موجودی مواد خام 71-41

 های كیفیتهزینه 31بیش از 

 فضا 73-11

 كل نیروی انسانی 71-11

 هزینه خرید 23-31

 زمان تأخیر توسعه محصول جدید 31-11

 های طراحیهزینه 41-21

 تغییرات مهندسی 11-21

 

این تحقیق شامل چهار گام اصلی است و در هر گام، روش تحقیق  تشريحمدلمفهومي
كار رفته در هر مرحله بررسی و های بهكار گرفته شده است. درادامه، روشمناسب انتخاب و به

 شود. تشریح می
 مرحله اول: تحقیقات آكادمیک

اطالع كامل از ای برای این مرحله از تحقیق، شامل انجام مطالعات آكادمیک و كتابخانه     
جوانب موضوع و تحقیقاتی است كه تاكنون در این زمینه انجام شده است. روش تحقیق مورد 

های آن در قسمت مبانی نظری ارائه ای است كه بخشی از یافتهاستفاده در این مرحله، كتابخانه
 شد.

 
 مرحله دوم: طراحی متدولوژی

های كیفی و كمی سایر مراحل ها و یافتهولوژیدر این مرحله، با الگوبرداری از سایر متد     
سازی این رهیافت اقدام شد. از آنجا كه این ریزی یک متدولوژی برای پیادهمنظور طرحقبلی، به

دهنده بستگی زیادی دارد، ممکن است شخص دیگری با استفاده از مرحله از تحقیق به فرد انجام
ند. این ادعا هرگز مطرح نیست كه متدولوژی های موجود، متدولوژی دیگری استخراج كداده

 شده بهترین متدولوژی ممکن است.تدوین
 مرحله سوم: آزمون متدولوژی

شده منظور ارزیابی متدولوژی پیشنهادی و همچنین آزمون فرضیات مطرحدر این مرحله، به     
 نامه و نظرسنجی از خبرگان اقدام شد.در این تحقیق، برای تهیه پرسش

 چهارم: تحقیقات میدانی مرحله
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گیری داند درپی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازهكه پژوهشگر دقیقاً میهنگامی     
منظور ارزیابی [. به1رود ]شمار مینامه ابزاری كارآمد برای گردآوری اطالعات بهكند، پرسش

از خبرگان اقدام شد. روایی نامه و نظرسنجی شده در این تحقیق، برای تهیه پرسشمتدولوژی
نظر اساتید وكارشناسان صنعت خودرو رسید و بعد از اعمال نظرات كارشناسان و نامه بهپرسش

ها و متدهای متفاوتی را برای ایجاد، ارزیابی و نظران روشاساتید، تأیید شد. بسیاری ازصاحب
شود كه درابتدا، عواملی فته میند. در عرصه تئوری چابکی، گاحفظ چابکی سازمانی پیشنهاد داده
اندازند. به محض اینکه شوند و سازمان را به چالش میوكار میباعث تغییر محیط و شرایط كسب

های خود برای مقابله ها و تواناییها آگاه شد، به فکر قابلیتسازمان از این تغییرات و نابسامانی
سازمانی وجود دارند كه عوامل درونافتد. در همین حال، برخی ها میبا این نابسامانی

كننده رویارویی با تغییرات و ابهامات هستند؛ بنابراین باید در چابکی، سه دسته از عوامل  تسهیل
های ها و توانمندسازها. این عوامل در نظریات و ایدهها، قابلیتمورد توجه قرار گیرند: محرک

اند. در ها تأكید داشتهكی تغییر جزئی بر آننظران مشاهده شده و هریک با اندبسیاری از صاحب
منظور رسیدن به تولید در این قسمت، به تهیه، طراحی و ارائه یک متدولوژی جامع برایچابکی به

[ در چابکی و تلفیق 11بر مدل شریفی و ژانگ ]شود كه عمدتاً مبتنیكالس جهانی پرداخته می
سازی در  منظور سادههایی بهبرخی موارد، مؤلفه آن با مدل جامع تولید در كالس جهانی است. در

اند. در بخش هایی كه با هم مشابهت داشتند حذف شدهاند و شاخصیکدیگر ادغام شده
تغییرات در نیاز »و « تغییرات در محیط»های محیطی در دو دسته كلی ها، همه محرک محرک

گویی،  و ژانگ در چهار دسته پاسخ ها براساس مدل شریفیاند. قابلیتبندی شدهطبقه« مشتریان
هایی كه اند و همه عوامل و شاخصبندی شدهپذیری و سرعت، تقسیمشایستگی، انعطاف
دلیل شباهت بسیار زیاد با دهند، بهها را در رسیدن به چابکی نشان میتوانمندی سازمان

د در كالس جهانی های اقتصادی تولید كالس جهانی، براساس مدل جامع تولیهای بنگاه ویژگی
كنندگان، فرآیندهای اداری و تولیدی )مدیریت و سیاست، محصوالت، كاركنان، مشتریان، تأمین

 اند. بندی شدهو تکنولوژی( طبقه
 اند از:های این پژوهش عبارتپرسش 
 شوند؟های اقتصادی برای دستیابی به كالس جهانی می. چه عواملی مانع چابکی بنگاه3
 های اقتصادی به چه ترتیبی است؟موانع چابکی بنگاه های. اولویت2
 

شناسيپژوهش.روش3

صورت گرفته توسط محققین تحقیقات زیادی درزمینه چابکی و تولید در كالس جهانی      
یک از این تحقیقات، موانع چابکی با توجه به محیط داخلی تولید در ایران است؛ اما در هیچ

های اقتصادی این كار، موانع بسیار زیادی در فرآیندها و عملیات بنگاهشناسایی نشده است. برای 
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شود؛ ولی این موضوع بسیار ساده از نظر خیلی از وجود دارد كه مانع چابکی سازمانی می
ها بتوانند در شود سازمانشود. شناخت این موانع باعث میهای اقتصادی نادیده گرفته می بنگاه

های صورت بنگاههای مناسب بهت استفاده كنند و با تدوین استراتژیمحیط پرتالطم از تغییرا
 اقتصادی چابک عمل كنند. 

های پژوهشی، تركیبی از پژوهش كاربردی و بنیادی است. هدف گیریاین تحقیق از نظر جهت
های كالس جهانی و چابکی را كه ها و ویژگیپژوهش حاضر این است كه آن دسته از مؤلفه

های تحقیق بندی نماید. دادههستند، شناسایی كند و سپس موانع چابکی را اولویتهمسو 
منظور تعیین پایایی برای حصول اند. بههای اولیه و ثانویه گردآوری شدهبراساس دو دسته داده

استفاده شده  SPSSافزار ها، از روش ضریب آلفای كرونباخ و نرمنامهاطمینان از اعتبار پرسش
صورت جداگانه مشخص شده است. این اعداد مربوط به ها بهیایی هریک از مؤلفهاست. پا

های مورد نامهدهند كه پرسشبیشتر است. این اعداد نشان می 6/1محاسبه پایایی است كه از 
استفاده از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر، از پایایی الزم برخوردار هستند. آلفای كرونباخ 

تواند استفاده شود فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هنگامی می محاسبه شده است. 63/1نامه  پرسش
شده رو باشد. معیارهای مطرحگیری روبهگیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمكه عمل تصمیم

[. 7گیری بر مقایسات زوجی نهفته است ]توانند كمی و كیفی باشند. اساس این روش تصمیممی
 استفاده شده است. نیز  AHPهااز رویکرد لیل دادهبرای تجزیه و تح

 

هایپژوهشويافتهها.تحلیلداده4

 انهامقایسه زوجی، شده و مؤلفه مشخص  31نامه مطرح شده، وزن طور كه در پرسشهمان
شود. عنوان مانع معین میآمده، بهدستهای بهبراساس داده ها . اولویت مؤلفهه استتشریح شد

ها كه در دست آمده از سؤاالت در اهمیت مؤلفهدست آوردن اولویت موانع چابکی وزن بهبرای به
های شوند. اولویتصورت نزولی مرتب میشود و بهدست آمده ضرب میقسمت مقایسه زوجی به

مؤلفه اصلی براساس امتیاز  31دهنده موانع چابکی هستند. میانگین امتیاز آمده نشاندستبه
دست آمده است. های زیرمجموعه آن مؤلفه، بهها و با محاسبه میانگین شاخصتک شاخص تک

 ارائه شده است. 1عنوان مانع در جدول ها بهامتیاز شاخص
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 ها: امتیاز مؤلفه1جدول 

 امتیاز مؤلفه رديف

 13/4 شایستگی 3

 11/4 سرعت 2

 27/4 گوییپاسخ 1

 36/4 مشتریان 4

 37/4 پذیریانعطاف 3

 14/4 كنندگانتأمین 7

 37/1 فرآیند اداری و تولید 6

 31/1 مدیریت و سیاست 4

 46/1 کنولوژیت 3

 61/1 محصوالت 31

 62/1 كاركنان 33

 17/1 نیاز مشتریان 32

 37/1 تغییرات در بازار 31

 
ها و با میانگین وزن هریک، در جدول زیر شان دربین همه شاخصشاخص با رتبه 37تمامی 

 31ها در ها، این شاخصنمایش داده شده است. با توجه به تکراری بودن امتیاز بعضی از شاخص
است  3ها اند. حداكثر امتیاز هریک از شاخصبندی شدهترتیب در زیر مؤلفه مربوطه طبقهرتبه، به

 ها و امتیاز هریک مشخص شده است.، شاخص4و حداقل این امتیازها صفر. در جدول 
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 هاها و امتیاز آنشاخص .4جدول 

 اهمیتهرمؤلفه میانگینامتیازهرشاخص هاشاخص رديف

 43 44/1 تغییر سریع بازار 3

 42 47/1 افزایش نرخ ابتکار 2

 41 13/1 افزایش فشار رقابت بازار 1

 14 33/1 كاهش زمان ارائه محصوالت جدید 4

 43 63/2 كارانتظارات محیط كار و نیروی  3

 31 74/2 تغییر قواعد اجتماعی و فرهنگی 7

 46 44/2 افزایش نرخ تغییرات در مدل محصوالت 6

 22 14/4 عدم تحویل سریع به بازار 4

 47 33/2 افزایش انتظار كیفیت 3

 43 32/1 تغییر سریع در كمیت و مشخصات محصول 31

 21 33/1 ضعف در پاسخگویی پشتیبانی تأمین محصول 33

 1 44/4 ضعف در سازگاری محصول مطابق با نیاز مشتری 32

 3 13/4 دهی محصول مطابق با نیاز مشتریانضعف شکل 31

 31 23/4 عدم واكنش سریع به تغییرات 34

 33 21/4 ضعف خدمات و پشتیبانی پس از فروش 33

 7 14/4 هدر رفتن )افزایش( هزینه تولید 37

 34 33/4 محصوالت جدیدناتوانی در معرفی  36

 3 6/4 كیفیت پایین محصوالت مانعی 34

 32 27/4 های غیرمنعطف(پایین بودن انعطاف محیط كار )سیستم 33

 27 43/1 ای )كاركنان چندمهارته(پذیری حرفهضعف در انعطاف 21

23 
های سازمانی و پذیری در فعالیتضعف در انعطاف

 ساختارهای منعطف
23/4 31 

 34 24/4 های تأمین سفارشپذیری سیستمدر انعطاف ضعف 22

 2 34/4 موقع و سریع محصوالت جدیدكاستی در عرضه به 21

24 
های مورد نیاز برای پایین بودن سرعت جذب مهارت

 تغییر
36/4 36 

 33 32/4 سازی نظرات بازارزمان زیاد برای پیاده 23

 4 12/4 زمان زیاد طرح و توسعه برای كاالی جدید 27

 16 34/1 ضعف در ایجاد واحدهای بدون مرز 26

 13 77/1 هاگیریمتمركز كردن تصمیم 24
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 13 34/1 های مجازیضعف در تشکیل تیم 23

 4 12/4 گیریباال بودن زمان فرآیند تصمیم 11

13 
كوتاهی در نظارت مستمر بر تغییرات درونی، بیرونی و 

 هاعدم استفاده از فرصت
3/4 21 

 7 14/4 ها و ضعف در بازنگری مستمرروز نکردن مهارتبه 12

 14 6/1 پذیری در حجم محصولضعف در انعطاف 11

 24 33/1 های محصولها و مدلپذیری در الگوضعف انعطاف 14

 23 3/1 پایین بودن عمر كاالی مورد انتظار 13

 44 17/1 ضعف در تأمین برای مشتریان خاص 17

 44 63/2 مشاغلچرخشی نبودن  16

 41 31/1 گیریاختیار نداشتن در تصمیم 14

 43 4/4 در دسترس نبودن دانش و اطالعات 13

 37 2/4 های تخصصی و یا یک مهارت خاصفقدان آموزش 41

 37 2/4 برآورده نکردن نیازهای فعلی مشتریان 43

 6 11/4 كاهش سطح ارتباط با مشتری 42

 4 42/4 درجهت افزایش رضایت مشتریضعف ابتکار و نوآوری  41

 11 62/1 منظور كسب سودروابط با مشتریان فقط به 44

 11 63/1 كنندگانارتباط محدود با مشتریان و تأمین 43

 33 26/4 كنندگانروز نبودن توانمندی تأمینبه 47

 23 17/4 ناتوانی دسترسی به اطالعات زنجیره تأمین 46

 12 67/1 نشده درطول خط عملیاتهمکاری سازماندهی 44

 13 64/1 ناتوانی در ساختاردهی مجدد 43

 23 17/4 فرآیندهای پیچیده در اجرای تغییر 31

 31 23/4 ناتوانی تنوع و نوآوری فرآیند 33

 26 46/1 صورت غیرالکترونیکیتبادل اطالعات به 32

 
اند. در هر خانه، اهمیت مقایسه شدهدو با هم صورت دوبهمؤلفه به 31نامه، در قسمت آخر پرسش

شود. برای  دو با هم مقایسه میصورت دوبهو تأثیر دو مؤلفه افقی و عمودی مربوط به آن خانه به
نامه( در دست آمده از سؤاالت )بخش دوم پرسشها، میانگین امتیازهای بهمؤلفه انجام اولویت

دهنده اولویت مؤلفه است كه باید نشان شود. عدد حاصلرتبه اهمیت )وزن( آن مؤلفه ضرب می
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دهنده میانگین امتیاز، اهمیت هر مؤلفه و نشان 3صورت نزولی مرتب شوند. جدول به
 ها است.ضرب آن حاصل

 ها: امتیاز نهایی مؤلفه3جدول 

ف
دي
ر

 

هایاصليدستیابيبهمؤلفه

 چابکي

میانگینامتیازهر

 مؤلفه

اهمیتهرمؤلفه

 (14تا1)از
 امتیازنهايي

 14/43 31 37/1 تغییرات در محیط 3

 12/41 32 17/1 تغییرات در نیاز مشتری 2

 14/14 3 27/4 گوییپاسخ 1

 43/46 33 13/4 شایستگی 4

 7/43 31 37/4 پذیریانعطاف 3

 4/14 4 11/4 سرعت 7

 31/1 3 31/1 مدیریت و سیاست 6

 14/22 7 61/1 محصوالت 4

 37/33 1 62/1 كاركنان 3

 33/23 6 36/4 مشتریان 31

 14/4 2 14/4 كنندگانتأمین 33

 4/33 3 37/1 فرآیند اداری و تولید 32

 44/33 4 46/1 تکنولوژی 31

 
صورت صعودی هستند آمده در مقایسه زوجی( بهدستشده )بههای اعمالبا توجه به اینکه اولویت

دارد، اهمیت آن، یعنی عددی كه در میانگین وزن و امتیاز بیشتر اهمیت كمتر و اولویت كمتری 
صورت نزولی مرتب میها بهشود، كمتر است و به همین دلیل، در قسمت آخر، اولویتضرب می

تری داشته باشد، در این قسمت در اولویت باالتری قرار شوند. هر میزان اهمیتی كه عدد پایین
عنوان مانع اول ، به31/1مدیریت و سیاست با امتیاز گیرد. پس از اعمال محاسبات باال، مؤلفه می

شود. باید توجه كنیم كه این عدد از چابکی برای دستیابی به تولید در كالس جهانی شناسایی می
)رتبه اهمیت و وزن( حاصل شده  3عنوان مانع( و )میانگین امتیاز به 37/1ضرب اعداد حاصل

 ر گرفته است.، به ترتیب اولویت قرا7است كه در جدول 
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 عنوان مانعها بهاولویت مؤلفه .7جدول 

 امتیاز مؤلفه رديف

 31/1 مدیریت و سیاست 3

 14/4 كنندگانتأمین 2

 37/33 كاركنان 1

 44/33 تکنولوژی 4

 73/33 فرآیند اداری و تولید 3

 14/22 محصوالت 7

 33/22 مشتریان 6

 4/14 سرعت 4

 14/14 گوییپاسخ 3

 12/41 تغییرات در نیاز مشتریان 31

 14/43 تغییرات در محیط 33

 7/43 پذیریانعطاف 32

 43/46 شایستگی 31

 

تحلیل قرار گرفتند و اولویت  و شده مورد تجزیهآوریهای جمعكلیه داده تحلیل و در بخش تجزیه
با توجه به  چابکی برای دستیابی به تولید در كالس جهانی مشخص شدند. در این قسمت،موانع 

شود و سپس پیشنهادات تحقیق بیان آمده، به اهداف و سؤاالت تحقیق پرداخته میدستنتایج به
بندی موانع چابکی در دستیابی به تولید در شوند. در پژوهش حاضر، برای شناسایی و اولویتمی

شده سؤال كلی مطرح  2كالس جهانی، دربین مدیران و كارشناسان فعال در صنعت خودرو  
 شود:ها اشاره میترتیب به آناست كه درادامه، به

 شوند؟ها برای دستیابی به كالس جهانی میچه عواملی مانع چابکی سازمان .3سؤال 
در راستای اهداف تحقیق حاضر، با مطالعه منابع اطالعاتی گوناگون درزمینه چابکی و تولید در 

 كالس جهانی شناسایی شدند.های مختلف چابکی و تولید در كالس جهانی، مدل
های تولید در كالس جهانی شده در چابکی با ویژگیهای شناساییدر بخش توانمندسازها، مؤلفه

ترین مدل در تولید كالس جهانی، مدل جامع تولید در كالس جهانی تطبیق داده شدند. كامل
مشابهت زیادی  های آنهای چابکی در بخش توانمندسازها و شاخصاست. این مدل با مؤلفه

ها، براساس نظر دارد. از این مدل در قسمت آخر استفاده شده است. پس از انطباق این مؤلفه
بندی شدند. شاخص متناظر به آن دسته 37مؤلفه و  31مدیران عالی و اساتید، این عوامل درقالب 

 اند از:هایشان عبارتها و شاخصاین مؤلفه
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بازار، افزایش نرخ ابتکار، افزایش فشار رقابت بازار، كاهش زمان  . تغییرات در محیط: تغییر سریع3
ارائه محصوالت جدید، انتظارات محیط كار و نیروی كار، تغییر قواعد اجتماعی و فرهنگی، 

 ؛افزایش نرخ تغییرات در مدل محصوالت
سریع . تغییرات در نیاز مشتری: عدم تحویل سریع به بازار، افزایش انتظار كیفیت، تغییر 2

 ؛دركمیت و مشخصات محصول
گویی: ضعف در پاسخگویی پشتیبانی تأمین محصول، ضعف سازگاری محصول مطابق . پاسخ1 

دهی محصول مطابق با نیاز مشتریان، عدم واكنش سریع به با نیاز مشتری، ضعف در شکل
 ؛تغییرات

ینه تولید، ناتوانی . شایستگی: ضعف خدمات و پشتیبانی پس از فروش، هدر رفتن )افزایش( هز4
 ؛در معرفی محصوالت جدید، كیفیت پایین محصوالت

پذیری های غیرمنعطف(، ضعف انعطافپذیری: پایین بودن انعطاف محیط كار )سیستم. انعطاف3
های سازمانی و ساختارهای منعطف، پذیری فعالیتای )كاركنان چندمهارته(، ضعف انعطافحرفه

 های تأمین سفارش. پذیری سیستمضعف در انعطاف
های موقع و سریع محصوالت جدید، پایین بودن سرعت جذب مهارت. سرعت: كاستی عرضه به7

سازی نظرات بازار، زمان زیاد طرح و توسعه برای مورد نیاز برای تغییر، زمان زیاد برای برای پیاده
 ؛كاالی جدید

ها، ضعف گیریكز كردن تصمیم. مدیریت و سیاست: ضعف در ایجاد واحدهای بدون مرز، متمر6
گیری، كوتاهی در نظارت مستمر بر های مجازی، باال بودن زمان فرآیند تصمیمدر تشکیل تیم

ها و ضعف در بازنگری روز نکردن مهارتها، بهتغییرات درونی و بیرونی و عدم استفاده از فرصت
 ؛مستمر

پذیری در الگوها و انعطافپذیری حجم محصول، ضعف در . محصوالت: ضعف در انعطاف4
 ؛های محصول، پایین بودن عمر كاالی مورد انتظار، ضعف در تأمین برای مشتریان خاص مدل

گیری، در دسترس نبودن دانش و . كاركنان: چرخشی نبودن مشاغل، اختیار نداشتن در تصمیم3
 ؛های تخصصی یا یک مهارت خاصاطالعات، فقدان آموزش

نکردن نیازهای فعلی مشتریان،كاهش سطح ارتباط با مشتری، ضعف . مشتریان: برآورده 31
 ؛منظور كسب سودابتکار و نوآوری درجهت افزایش رضایت مشتری، روابط با مشتریان فقط به

روز نبودن توانمندی كنندگان، بهكنندگان: ارتباط محدود با مشتریان و تأمین. تأمین33
 ؛اطالعات زنجیره تأمینكنندگان، ناتوانی در دسترسی به  تأمین

نشده درطول خط عملیات، ناتوانی در ساختاردهی . فرآیند اداری و تولید: همکاری سازماندهی32
 ؛مجدد، فرآیندهای پیچیده در اجرای تغییر، ناتوانی تنوع و نوآوری فرآیند تولید
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نولوژی با تک ITصورت غیرالکترونیکی، ضعف در ارتباط . تکنولوژی: تبادل اطالعات به31
سخت، ضعف در معرفی تکنولوژی جدید و ناشناخته )سخت، نرم(، ضعف در ارتباطات مجازی، 

 برداری.ناتوانی در جذب تکنولوژی مورد نیاز و دانش بهره
 شوند؟بندی می: موانع چابکی سازمان چگونه اولویت2سؤال  

ان مانع شناخته شدند، عنوهای مرتبط با آن كه بهها و شاخصبعد از مشخص شدن مؤلفه     
شده در ها با توجه به كارشناسان امر مشخص شدند. با توجه به سؤاالت مطرحاولویت آن

منظور دستیابی به تولید در كالس جهانی را ها امتیاز موانع چابکی سازمان بهنامه، آزمودنی پرسش
ها یک عدد برای شاخص متناظر به آن تعیین كردند. برای همه شاخص 37مؤلفه و  31درقالب 

 1ها بین شد. امتیاز این مؤلفهنامیده می دست آمده است كه میانگین امتیاز هر مؤلفهمؤلفه بههر 
 درنظر گرفته شده است. 3تا 

، 37/1، بیشترین و تغییرات در محیط با میانگین امتیاز 13/4شایستگی با میانگین امتیاز       
 ترتیب زیر است:ها بهامتیاز بقیه مؤلفهكمترین امتیاز را از آن خود كردند. 

، 37/4پذیری ، انعطاف36/4، مشتریان 27/4گویی ، پاسخ11/4میانگین امتیاز سرعت      
، 46/1، تکنولوژی 31/1، مدیریت و سیاست 37/1، فرآیند اداری و تولید 14/4كنندگان  تأمین

 است. محاسبه شده 17/1و تغییرات در نیاز مشتری  62/1، كاركنان 61/1محصوالت 
شده های محاسبهبر دادهمراتبی(، عالوهها )با روش تحلیل سلسلهبندی مؤلفهمنظور اولویتبه     

مؤلفه پرداختند و اهمیت  31نامه، به مقایسه زوجی ها در فاز دوم پرسشدر قسمت قبل، آزمودنی
تعیین  311تا  1عددی از طیف  دو با ذكربهصورت دومؤلفه دیگر به 32هر مؤلفه را دربرابر 

 نمودند.  
 ها به شرح زیر است:با توجه به جمیع اطالعات، مؤلفه

های اولویت اول مدیریت و سیاست است. در هر سازمانی، مدیریت و مجموعه سیاست     
كند. مدیریت و سیاست نقش كلیدی هر مدیران، آینده و مسیر رشد سازمان را مشخص می

اگر به آن توجه نشود، مانع اول در مسیر دستیابی به تولید در كالس جهانی سازمانی است و 
ها مانع نیستند؛ بلکه است. گفتنی است كه خود مؤلفه مدیریت و سیاست و سایر مؤلفه

ها موانع چابکی برای رسیدن به كالس جهانی هستند و بیان های زیرمجموعه این مؤلفه شاخص
ها ریزی در این مؤلفهدرصورت ضعف و كاستی در توجه و برنامهصورت كلی است كه ها بهمؤلفه

 شمار آیند.توانند موانعی مهم در راه رسیدن به تولید در كالس جهانی بهمی
كنندگان است. درصورت ضعف در تأمین مواد اولیه و تجهیزات، بسیاری از اولویت دوم تأمین     

عنوان همیت این موضوع از دید ایران خودرو، بهگیرد. اهای شركت تحت تأثیر قرار میبرنامه
كننده، عنوان تأمینكننده خودرو در ایران، آنقدر زیاد است كه شركت ساپکو، بهترین تولیدبزرگ
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انداز، اهداف و عناصر بنیادین استراتژیک ساپکو در كند. چشمدركنار ایران خودرو فعالیت می
های ساالنه و ...، به نشستكنندگان، الی تأمینهای مختلف، مثل شورای تعجلسات و نشست

 گیرد.رسد و همواره مورد ارزیابی قرار میاطالع سازندگان می
های ارزشمندی محسوب های اقتصادی كالس جهانی، كاركنان)مولفه سوم( سرمایهدر بنگاه     
برگزار شده های مختلف برای مدیران و كارشناسان  های مختلفی در حوزهشوند. آموزشمی

های ها به سیستمی ساختاریافته برای ارتقای توان ارتباطی كاركنان، آموزشاست؛ اما در سازمان
چندمهارته، چرخش شغلی و ...، نیاز است تا باعث افزایش كارایی و توان كاركنان شود. با 

متقاطع بهره های های آموزشی گوناگون، بیشتر كارشناسان و رؤسا از آموزشمگیری از نظا بهره
های شغلی موجود در سازمان برند و توانایی انجام فعالیت در چندین امور را دارند. گردشمی

 شود.های اقتصادی میوری نسبی در بنگاهباعث بهره
كند. های سنگینی میكارگیری دانش و تجهیزات جدید شركت را متحمل هزینهضعف در به     

لحاظ عملکردی هنوز فاصله به تکنولوژی روز )مولفه چهارم(، به با وجود نقشه راه برای دستیابی
 زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد.

كه تولیداتی در كالس جهانی  های اقتصادیبنگاهمؤلفه پنجم فرآیند اداری و تولید است.      
توانمند  ها را برای فعالیت در كالس جهانیهستند كه آن دارند، دارای سازماندهی قوی و مناسبی

ها را شود كه ورودیای از فرآیندهای كاری نگریسته میعنوان مجموعهكند. به سازمان بهمی
ای عبور و برای كند. این فرآیندها از مرزهای وظیفهطی فرآیند پردازش، به خروجی تبدیل می

پذیر انعطافشوند كه كنند. ساختار سازمانی و فرآیندها طوری طراحی میمشتری ایجاد ارزش می
پذیری فرآیندها از طریق مکانیزاسیون سازی فرآیندها باشند. ارتقای انعطافو مناسب برای جاری

فرآیندها و همچنین افزایش اختیارات كارشناسان كلیدی در بهبود مستمر فرآیندها پیشنهاد 
عنوان مانع هعنوان مانع معرفی شدند، در مراتب بعدی اهمیت بهای بعدی كه بهشود. اولویت می

كنند و به این رو میهستند؛ اما همچنان موانعی هستند كه چابکی سازمان را با چالش روبه
گویی، تغییرات در نیاز مشتریان، اند: محصوالت، مشتریان، سرعت، پاسخبندی شدهترتیب، اولویت

ای جهانی ههایی كه در زمره سازمانپذیری و شایستگی. سازمانتغییرات در محیط، انعطاف
هستند، در تمامی ابعاد همواره پیشگام هستند و تنها به یک جنبه برای رسیدن به موفقیت توجه 

اولویت و مانع  1شده، به پیشنهاداتی درمورد كنند. در این بخش، با توجه به اولویت شناسایینمی
ور كه گفتیم، طپردازیم. اولویت اول در این پژوهش، مدیریت و سیاست است. همانابتدایی می

كنند. تسری مؤثر های كالس جهانی ایفا میگذاری نقش مهمی در سازمانمدیریت و سیاست
های اقتصادی در  تولید در كالس جهانی به همه سطوح سازمانی، نگرش مدیریت ارشد بنگاه

كند و زمینه همکاری و انداز مدیران آشنا میها را با اهداف و چشمكاركنان و تمام بخش
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نماید. مدیران در سازمان كالس جهانی باید نقش الگو را با ها را مهیا میاعدت سایر بخشمس
های ارتباطی سازی اصول تعالی در همه سطوح سازمان ایفا كنند. مهارتتأكید و حمایت از پیاده

ان های اقتصادی با مدیرهای ارتباطی مؤثر كاركنان بنگاهكاركنان كلیدی در حوزه روابط و كانال
كنندگان هستند. عنوان مانع شناخته شده است، تأمینارشد باید توسعه یابد. مؤلفه دومی كه به

كار های اقتصادی بهشود سیستم انبارداری مکانیزه و اتصال به شبکه تأمین در بنگاهپیشنهاد می
ها فرآیند كنندگان و حفظ ارتباطات و تعامل با آنگرفته شود، از طریق مدیریت روابط با تأمین

های افزایی از طریق همکاریها بهینه شود و مورد بازنگری مستمر قرار گیرد. زمینه همكاری آن
كنندگان ایجاد شود. سومین های برابر برای تأمیناستراتژیک با شبکه تأمین و مشتریان وفرصت

ایجاد محصوالت های اقتصادی كالس جهانی برای عنوان مانع، كاركنان هستند. بنگاهاولویت به
با توجه به اهمیت نقش كاركنان های انسانی دانشگر خود متکی هستند. كالس جهانی به سرمایه

های فردی و  وهماهنگ، افزایش مهارتهای كاری منسجم   شود ایجاد تیم موارد زیر توصیه می
 های چند مهارته، استفاده از غنی سازی شغلی و چرخش شغلی، ارتقاء مهارتآموزش های 

ارتباطی كاركنان و توسعه كانال های ارتباطی با مدیران، استفاده  از نظرات و مشاركت كاركنان 
)انبوه ، ناب ، چابک و كالس جهانی ( بطور  وجوه تمایز تولید 6ها. در جدول  در تصمیم گیری

 مجزا نشان داده شده است.
 

 جهانی (وجوه تمایز تولید ) انبوه ، ناب ، چابک و كالس  .6جدول 

World-ClassProduction 

 تولیددرکالسجهاني

Agile Production 

 تولیدچابك

LeanProduction 

 تولیدناب

MassProduction 

 No تولیدانبوه

گذاری بر روی  سرمایه
 و اطالعات یهای مدیریت سبک

گذاری بر روی  سرمایه
افراد و سیستم های 

 اطالعاتی

گذاری بر روی  سرمایه
 وریافن

گذاری بر روی  سرمایه
 تجهیزات و تسهیالت



1 

 كارگران چندمهارته كارگران چند مهارته تخصصی و چندمهارته كارگران
 انكارگر

 با یک تخصص ویژه

 

2 

 تولید محصول در مقیاس روزانه
تولید محصول در 

 مقیاس هفتگی

تولید محصول در 
 مقیاس ماهانه

تولید محصول در 
 مقیاس ساالنه

 

3 

برتر نسبت به رقبای كیفیت 
جهانی درطول عمر مفید 

 محصول

كیفیت باال در كل طول 
 عمر مفید محصول

كیفیت باال در هنگام 
 فروش

كیفیت ناسازگار و بدون 
 ثبات



4 

 
وپیشنهادهاگیری.نتیجه5

اند كه هدفشان جبران های تولیدی، رویکردها و مباحث جدیدی مطرح شدهدرمیان سیستم    
های قبلی وجود داشته است. تولید ناب، تولید چابک و ها و روشكه در سیستم خألهایی است
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گویی به نیازها و تولید در كالس جهانی، مفاهیم نوین در مدیریت تولید هستند كه برای پاسخ
ها در جدول شماره یک طوری كه وجه تمایز آناند؛ بهپارامترهای رقابتی عصر جدید ایجاد شده

عنوان انقالب حركت درجهت مدیریت و تولید در كالس جهانی كه از آن به ارائه شده است.
كنند،مستلزم اجرای مدیریت ناب و سپس، مدیریت یکم یاد میومدیریتی و صنعتی قرن بیست

دنبال نیازهای مدیریت كالس جهانی مطرح هستند. تولید ناب بهعنوان پیشچابک است كه به
الی كه چابکی فراتر از انعطاف و دراصل قابلیت سازماندهی سیستم تولیدی منعطف است؛ درح

مجدد است. تولید در كالس جهانی یک دیدگاه استراتژیک به تجارت است كه برای بقای 
سمت آن حركت كرد؛ لذا اهداف تولید در كالس جهانی، بهبود مستمر های اقتصادی باید به بنگاه

های كلیدی ها برای بهبود در بخشدرپی فرصتهای اقتصادی است كه در تمامی منابع بنگاه
سازمان است. در این تحقیق، موانع چابکی در صنعت خودرو شناسایی شدند و با روش سلسله 

اند: مدیریت و سیاست، بندی شدهبندی گردیدند. این موانع به این ترتیب اولویتمراتبی اولویت
و تولید، محصوالت، مشتریان، سرعت، كنندگان، كاركنان، تکنولوژی، فرآیند اداری تأمین
هایی پذیری و شایستگی. سازمانگویی، تغییرات در نیاز مشتریان، تغییرات در محیط، انعطاف پاسخ

 های اقتصادی كالس جهانی هستند، در تمامی ابعاد همواره پیشگام هستند.كه در زمره بنگاه
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