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حسنفارسیجاني*،صديقهقیوميقهرودی** 1
چکیده 
یکی از مهمترین تغییرات فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی و خدماتی رقابتی شدن انها میباشد .جهانی
شدن باعث گستردگی تجارت میان ملتهای مختلف شده است به این ترتیب رقابت از بازارهای محلی و
ملی به بازارهای بینالمللی كشیده شده است و در آینده ای نزدیک تنها بنگاههای اقتصادی میتوانند در
فضای بینالمللی حضور داشته باشند كه در كالس جهانی قرار گیرند .بنگاههای اقتصادی باید بتوانند
هرچه سریعتر منابع سازمان را برای همسویی با تغییرات محیط آماده كنند تا با چابکی به تغییرات پاسخ
دهند .حركت درجهت مدیریت و تولید در كالس جهانی كه از آن بهعنوان انقالب مدیریتی و صنعتی
قرن بیستویکم یاد میكنند ،مستلزم اجرای مدیریت ناب و مدیریت چابک است كه پیش نیازهای
مدیریت كالس جهانی هستند .چابکی مجموعهای از توانمندیها و شایستگیهاست كه باعث بقا و
پیشرفت سازمان در محیط كسب و كار میشود و وجوه تمایز مدیریت و تولید (انبوه  ،ناب  ،چابک و
كالس جهانی) نیز با توجه به اهمیت آنها از ابعاد مختلف در این مقاله بررسی شده است و با مطالعه منابع
كتابخانه ای معیارهای بنگاههای اقتصادی كالس جهانی شناسایی شده كه یکی از مهمترین آنها چابکی
است .مؤلفهها با تهیه پرسشنامه دراختیار خبرگان و كارشناسان و مدیران تولید خودرو تندر قرار گرفت.
کلیدواژهها :ناب؛ مديريت فرآيند؛  مديريت عملیات؛ تولید در کالس جهاني؛ چابکي

بنگاههایاقتصادی .
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.1مقدمه 

نظر به مکاتب مختلف مدیریت كه شامل مکتب (رهیافت ) سنتی یا كالسیک  ،مکتب
روابط انسانی یا نئوكالسیک  ،مکتب رهیافتهای كمی مدیریت  ،مکتب رهیافتهای
سیستمی و اقتضائی مدیریت و مکتب مدیریت كالس جهانی میباشند هر كدام از مکاتب
فوق مباحث مدیریت را با دیدگاه و مبانی خاصی مورد بررسی قرار داده ا ند و مکتب
مدیریت كالس جهانی كه از آن به عنوان انقالب مدیریتی و صنعتی قرن بیست و یک
نام می برند تاكید بر عامل سرعت دارد كه مهمترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید می
باشد؛ بنابراین برای كاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطافپذیری باید شکل كامالً جدیدی از
بنگاه های اقتصادی بهوجود آید .امروزه رقابت در ابعاد مختلفی ،مثل سرعت تحویل محصول یا
ارائه خدمات به مشتری ،افزایش كیفیت محصوالت و خدمات ،كاهش قیمت و  ...مطرح است
[ .]3برای كاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطافپذیری ،باید شکل كامالً جدیدی از سازمانها
بهوجود آیند .سازمانها باید بتوانند هرچه سریعتر نیروهای داخلی و منابع بنگاههای اقتصادی را
برای همسویی با تغییرات محیط آماده كنند و بهصورتی چابک به تغییرات پاسخ دهند .چابکی
باالتر از انعطافپذیری و تطبیقپذیری است .چابکی قابلیت اصالح و تطبیق در یک محیط
متالطم است كه با هوشمندی ،خالقیت و نوآوری همراه است .چابکی مجموعهای از توانمندیها
و شایستگیهایی است كه باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط كسبوكار میشود [ .]2ورود به
ب ازارهای جهانی ،یکی از مسائل مهم كشور است كه ذهن مدیران صنایع را به خود مشغول كرده
است .با ظهور سازمانهای بینالمللی و ایجاد تفاهمنامههای منطقهای ،تجارت در عرصه جهانی
گسترش بیشتری یافته است و كاالهای ساخت كشورها ،مرزهای سیاسی و ملی را طی میكند و
به دست مصرفكنندگانی میرسد كه ممکن است ازنظر فرهنگی و نژادی ،هیچ قرابتی با
تولیدكنندگان نداشته باشند [ .]4روشن است كه جهانیسازی پدیدهای تکبعدی نیست و
فرآیندی اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و  ...بهشمار میرود و هرچه جهان بهسمت انسجام پیش
میرود ،اهمیت درک صحیح تفاوتهای فرهنگی افزایش مییابد .توجه به فرهنگهای مختلف و
توصیه به شناخت نظامهای فرهنگی و چارچوبهای ادراكی مختلف در این فرهنگها فقط در
تحقیقات آكادمیک مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه در كتب آسمانی ،ازجمله قرآن (مائده،44 :
حج 14 :و  ،76روم 22 :و  ،12حجرات ،31 :زمر )34 :نیز به وجود نظامهای اجتماعی و فرهنگی
متفاوت دربین قبایل ،ملل و شعوب اشاره شده است .بااینکه در گذشته ،بیشتر سازمانها به
اهمیت واكنش سریع به شرایط ناپایدار بازار آگاه بودند ،هرگز نتوانستند واكنش سریع نسبت به
تغییرات داشته باشند [ .]3سازمانها باید با توجه به شرایط و محیط رقابتی و داخلی شركت ،شیوه
تولیدی مناسب را انتخاب كنند و برنامههای سازمانی را براساس آن طرحریزی كنند .چابکی به
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سازمان ها امکان واكنش سریع نسبت به تغییرات و درنتیجه هموار شدن مسیر دستیابی به تولید
در كالس جهانی را میدهد .بنگاههای اقتصادی با شناخت موانع چابکی سازمانها میتوانند
موانع را برطرف كنند و باعث چابکی بیشتر آنها شوند .هدف اصلی این تحقیق شناسایی موانع
چابکی صنعت خودرو برای رسیدن به تولید در كالس جهانی است و مهمترین موانع چابکی
صنعت خودرو و اولویتبندی موانع چابک شدن بنگاههای اقتصادی ،بهعنوان هدف فرعی دنبال
میشود.
.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

سیستم مدیریت تولید قلب تولید یکپارچه است و ازنظر رقابتی برای سازمانها اهمیت زیادی
دارد؛ بنابراین انتخاب و نحوه بهكارگیری یک سیستم مدیریت تولید مناسب ،در موفقیت یک
واحد صنعتی نقش تعیینكنندهای دارد .امروزه ،سیستمهای مدیریت تولید تركیبی از رویکردهای
پیشین هستند كه منعطفتر ،سبکتر و جهانیتر شدهاند .در این مقاله ،ابتدا مفاهیم كلی چند
رویکرد تولیدی مهم شامل تولید ناب ،تولید چابک و تولید در كالس جهانی مورد بررسی و
مقایسه قرار می گیرند و سپس موانع چابکی برای دستیابی به تولید در كالس جهانی شناسایی و
اولویتبندی می شوند .امروزه ،نهادهای بخش عمومی و خصوصی برای پیشرفت تحت فشار
هستند و میكوشند به دغدغهها و تضادهای موجود در محیط پاسخ دهند .هدف آنها دستیابی
اقتصادی به میزان قابل قبولی از بهترین روشها و استاندارد كردن فعالیتها است [ .]26تولید
ناب از فلسفه بهبود مستمر استفاده میكند و با استفاده از فرهنگ كار گروهی میكوشد
اتالف های موجود در فرآیند را بیابد ،تحلیل كند و ازبین ببرد .اثر چنین سیستمی ،كاهش زمان
تولید ،كارایی بهتر كاركنان ،كیفیت باالتر ،انعطافپذیری بیشتر نسبت به بازار ،عمر بیشتر
ماشینآالت ،سطح پایین موجودی و كاهش هزینههای سربار است .فلسفه تولید ناب ،بهعنوان
حذف فعالیت غیرارزش افزوده است كه هر دو مفهوم كاهش و حذف را كه به كاهش هزینه،
ارتقای محصول ،باال رفتن كیفیت و زمان ارسال منجر میشود ،درپی دارد [ .]21تولید ناب یک
رویکرد سیستماتیک برای معین كردن و حذف ضایعات از طریق بهبود مستمر است [ .]11در
صنایع پیشرفته تشخیص منطقه فعالیت كلیدی كه میتوان حذف ضایعات را در آن انجام داد،
مشکل است .مدیران شركت ها برای كاهش مستمر یا حذف ضایعات ،نیازمند بهكارگیری ابزارها
و تکنیکهای مختلف ناب هستند كه باید براساس آن ،آموزش مناسب كاركنان هم در برنامهها
قرار گیرد [ .]13تولید چابک یکی از جدیدترین مفاهیم در سازمانهای امروزی است و سازمانها
برای رسیدن به تولید در كالس جهانی و پاسخگویی به مشتریان و بازارهای جهانی مجبور
هستند در همه فرآیندها و عملیات خود چابک باشند تا بتوانند نسبت به تغییرات روزافزون محیط
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پاسخ مناسب و سریع بدهند .از اواخر دهه  3341تا اواسط دهه  ،3331درپی تحوالت گسترده
اقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان ،تالشها و اقدامات زیادی برای شناخت ریشهها و عوامل
مؤثر بر نظامهای جدید در كسبوكار جهانی انجام شد .در سال  ،3333گروهی از متخصصان
صنعتی در دانشگاه لیهای مشاهده كردند كه نرخ افزایش تغییرات در محیط تجاری از
تواناییهای سازمانهای تولیدی سنتی درجهت تطبیق و سازگاری با آن سریعتر و شتابانتر است
[ ]33و برای نخستینبار ،پارادایمی جدید در گزارشی باعنوان «استراتژی بنگاههای تولیدی در
قرن بیستویکم :دیدگاه متخصصان صنعتی» ،بهوسیله مؤسسه یاكوكا منتشر و به همگان معرفی
شد [ .]3با انتشار این گزارش ،بالفاصله عبارت تولید چابک بهطور مشترک مورد استفاده عموم
قرار گرفت [ .]36شاید متنوعترین بخش در ادبیات تحقیق ،تعاریف چابکی باشد .مانند هر مفهوم
فراگیر دیگر ،نمیتوان یک تعریف خاص را بهعنوان تعریف جهانشمول چابکی معرفی كرد .هر
محققی براساس نوع تحقیق خود ،تعریفی خاص از چابکی ارائه داده است كه باوجود بیان
متفاوت ،همه آنها بهنحوی به تغییر و عدم اطمینان دنیای كنونی اشاره میكنند و سرعت در
وفق یافتن با آنها را شرط چابکی میدانند .واژه چابک در فرهنگ لغات بهمعنای حركت سریع،
چاالک ،توانایی حركت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه است.
[ ]3مفهوم چابکی از دو عامل اصلی تشکیل شده است؛ پاسخگویی به تغییرات (پیشبینینشده یا
غیرمنتظره) بهصورتی مناسب و در زمان مناسب و بهرهبرداری از این تغییرات و تبدیل آنها به
فرصت [ .]12به این ترتیب ،چابکی پاسخی در سطح كل بنگاه به محیط متغیر و بسیار رقابتی
است كه از چهار اصل اساسی پیروی میكند :اغنای مشتری ،كنترل تغییر و عدم قطعیت ،باال
بردن توانایی منابع انسانی و مشاركت برای رقابت [ .]16امیر هرمزی معتقد است كه
سازمانهای چابک برای واكنش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطافپذیر هستند و از سرعت
باالیی برخوردارند [ .]33تعریف یوسف و همکاران از چابکی ،كاوش موفق پایههای رقابت
(سرعت ،انعطافپذیری ،ابتکار ،پیشفعالی ،كیفیت و بهرهوری) از طریق یکپارچگی منابع قابل
پیکربندی مجدد و بهترین شیوه در محیط غنی از دانش برای تهیه محصوالت و خدمات
مشتریان در محیط بازار متغیر است [ .]14سازمان چابک یک كسبوكار سریع ،سازگار و آگاهانه
است كه قابلیت سازگاری سریع در واكنش به تحوالت و وقایع غیرمنتظره و پیشبینینشده،
فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد [ .]22مطالعات فراوانی درمورد تولید چابک
صورت گرفته و سعی شده راههایی عملی برای دستیابی به چابکی تولید ارائه شود .در مقاالتی با
همین موضوع ،بیشتر به بیان مفهوم تولید چابک [ ،]37،31روشهای ارزیابی سطح چابکی [،17
 ،]24 ،34چگونگی دستیابی به چابکی در سازمانها [ ،]33 ،11 ،12 ،21 ،23 ،33مقایسه تولید
ناب و تولید چابک [،]24 ،23چابکی در كشورهای مختلف [ ]41 ،14 ،6و چابکی در صنایع
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مختلفی مثل هوا فضا [ ،]24صنایع شیمیایی [ ]31و صنعت خودرو [ ]33پرداخته شده و در
مقاالت متعددی [ ]13 ،32 ،23 ،37 ،4سعی شده است توانمندیهای الزم برای چابکی تولید
معرفی شوند .رقابت در عصر اطالعات برخی چالشهای منحصربهفرد را بههمراه دارد كه روند
كسبوكار باید توانایی رویارویی با آنها را داشته باشد .توجه به مشتری و درک مشتریان بسیار
مهم شده و دانستن اینکه مشتریان چه میخواهند و چه نیازی دارند ،به یک مکتب تجاری تبدیل
شده است .واترز جهانی شدن را چنین تعریف میكند« :جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است كه
در آن قیدوبندهای جغرافیایی كه بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکندهاند ازبین میروند و
مردم بهطور فزاینده از كاهش این قیدوبندها آگاه میشوند» [ .]3شونبرگر مدیریت در كالس
جهانی را انقالب مدیریتی و صنعتی قرن بیستویک میداند و مدیریت ناب و چابک را
پیشنیازهای مدیریت كالس جهانی معرفی میكند .او فلسفه تولید در كالس جهانی را یک
توافق گسترده بر بهبود مستمر كیفیت ،هزینه ،زمان انتظار و خدمت به مشتری بیان كرده و
انعطافپذیری را نیز بهعنوان هدف اولیه ،بخشی از سیستم تولید در كالس جهانی و بهترین
بودن نسبت به رقبای داخلی و خارجی در هر كاری كه بنگاه انجام میدهد برشمرده است.]4[ .
روبریچ تولید در كالس جهانی را شامل بهكارگیری تعدادی از مفاهیم بهرهوری میداند و معتقد
است كه مفاهیم تولید بهنگام ،مدیریت كیفیت فراگیر و مشاركت كاركنان باید بهشکل مناسب در
تولید در كالس جهانی با هم تركیب شوند [ .]4سازمانهای تولید در كالس جهانی روی بهبود
فعالیتها ،حذف ضایعات ،مدیریت ارتباط با مشتری ،ایجاد سازماندهی ناب و پیادهسازی
فعالیتهای تولید سبز تمركز دارند [ .]34هدف اصلی از تولید در كالس جهانی ،حداكثر كردن
كارایی سیستم تولید برای افزایش بهرهوری سازمانی است [ .]27در شکل  ،3ارتباط مدیریت
(ناب و چابک با كالس جهانی) مشخص شده است و تأثیر پیادهسازی استراتژیهای تولید در
كالس جهانی بر عملکرد فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نشاندهنده این موضوع است كه
بسیاری از بنگاههای اقتصادی تالش میكنند استراتژیهای تولید در كالس جهانی را پیادهسازی
كنند و مهمتر این است كه میزان تأثیرات این استراتژیها بر عملکرد مدیریتی و فعالیتهای
مؤثر بنگاههای اقتصادی ارزیابی شود [.]23
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جهانی شدن
Globalization

WTO

سازمان تجارت جهانی

World-Class Managment

مدیریت كالس جهانی
مدیریت چابک

مدیریت ناب
مجموعه روشها
و تکنیکها
شکل  .3ارتباط ناب و چابک با كالس جهانی

در جدول  ،3فلسفه مدیریت (ناب ،چابک و كالس جهانی) ازجنبههای مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است ووجه تمایز آنها در چند موضوع كلی طبقهبندی شده است كه شامل اهداف و
استراتژیها ،مدیریت و كنترل ،محیط رقابتی ،شایستگی ،تکنولوژی و اطالعات و فضای سازمانی
میشود.
جدول .3وجوه تمایز مدیریت (ناب ،چابک و كالس جهانی)
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عصر اطالعات ،بسیاری از تصورات اساسی رقابت در دوره صنعتی را قدیمی كرده است و
سازمانها نمیتوانند برای مدت طوالنی ،توانایی مزیت رقابتی را تنها با جایگزین كردن فناوری
جدید حفظ كنند .موفقیت سریع در عصر اطالعات ،نیازمند ظرفیت جدید در سازمانها است.
توانایی یک سازمان در آماده كردن و بهرهگیری از داراییهای غیرملموس است .محیط صنعت
خودرو ،هوا فضا ،صنعت الکترونیک و نیمههادیها ،ازجمله محیطهای رقابتی و متالطم محسوب
میشوند [ .]4محیط كسبوكار صنعت ساخت قطعات و مجموعههای خودروی ایران نیز چنین
است؛ زیرا تولید هر دستگاه خودرو مساوی با ایجاد هزاران فرصت شغلی در زمینههای مستقیم و
غیرمستقیم است [ ،]24هرچند صنایع خودروی ایران رشدی بسیار كرده است ،فشارهای محیطی
بر این صنعت نیز با شتاب بیشتری افزایش یافته است (الزامات خودروسازان داخلی برای كاهش
قیمت و زمان تحویل ،افزایش كیفیت و توانایی تأمینكنندگان تولید قطعات متنوع و جدید در
زمان كوتاهتر) و با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و امکان ورود رقبای خارجی به عرصه
صنعت خودروی ایران ،بهطور قطع فشارهای محیطی شدت بیشتری خواهند یافت .صنعت
خودروی ایران باید ابتکارات استراتژیکی ،نظیر تولید چابک را درنظرداشته باشد تا بتواند در سطح
جهانی رقابت كند و به خواستههای پویای مشتریان پاسخ دهد [ .]33این موارد نشاندهنده
اهمیت نیاز خودروسازان به چابکی سازمانی و رسیدن به تولید در كالس جهانی است.
سازمانهای چابک و سازمان تولید در كالس جهانی در بسیاری از جهات شباهتهای زیادی
دارند .هدف سازمانهای چابک و سازمانهای تولید در كالس جهانی ،رسیدن به جایگاهی است
كه بتوانند بهطور موفقیتآمیز قابلیتهای تولیدی برای پشتیبانی از كل شركت در دستیابی به
یک مزیت رقابتی مستمر در زمینههایی ازقبیل هزینه ،كیفیت ،تحویل كاال ،انعطافپذیری و
نوآوری را ایجاد كنند .در جدول شماره  ،2برخی از معیارهای رسیدن به تولید در كالس جهانی
نشان داده میشود.
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جدول  .2برخی معیارهای تولید در كالس جهانی
درصدکاهشها

عوامل

11-71
71-43
41-71
بیش از 31
11-73
11-71
31-23
11-31
21-41
21-11

هزینههای تولیدی
زمانهای تأخیر
موجودی مواد خام و كاالهای در جریان ساخت
هزینههای كیفیت
فضا
كل نیروی انسانی
هزینه خرید
زمان تأخیر توسعه محصول جدید
هزینههای طراحی
تغییرات مهندسی

تشريح مدل مفهومي این تحقیق شامل چهار گام اصلی است و در هر گام ،روش تحقیق
مناسب انتخاب و بهكار گرفته شده است .درادامه ،روشهای بهكار رفته در هر مرحله بررسی و
تشریح میشود.

مرحله اول :تحقیقات آكادمیک
این مرحله از تحقیق ،شامل انجام مطالعات آكادمیک و كتابخانهای برای اطالع كامل از
جوانب موضوع و تحقیقاتی است كه تاكنون در این زمینه انجام شده است .روش تحقیق مورد
استفاده در این مرحله ،كتابخانهای است كه بخشی از یافتههای آن در قسمت مبانی نظری ارائه
شد.

مرحله دوم :طراحی متدولوژی
در این مرحله ،با الگوبرداری از سایر متدولوژیها و یافتههای كیفی و كمی سایر مراحل
قبلی ،بهمنظور طرحریزی یک متدولوژی برای پیادهسازی این رهیافت اقدام شد .از آنجا كه این
مرحله از تحقیق به فرد انجامدهنده بستگی زیادی دارد ،ممکن است شخص دیگری با استفاده از
دادههای موجود ،متدولوژی دیگری استخراج كند .این ادعا هرگز مطرح نیست كه متدولوژی
تدوینشده بهترین متدولوژی ممکن است.

مرحله سوم :آزمون متدولوژی
در این مرحله ،به منظور ارزیابی متدولوژی پیشنهادی و همچنین آزمون فرضیات مطرحشده
در این تحقیق ،برای تهیه پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان اقدام شد.
مرحله چهارم :تحقیقات میدانی
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هنگامیكه پژوهشگر دقیقاً میداند درپی چیست و چگونه باید متغیرهای خود را اندازهگیری
كند ،پرسشنامه ابزاری كارآمد برای گردآوری اطالعات بهشمار میرود [ .]1بهمنظور ارزیابی
متدولوژیشده در این تحقیق ،برای تهیه پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان اقدام شد .روایی
پرسشنامه بهنظر اساتید وكارشناسان صنعت خودرو رسید و بعد از اعمال نظرات كارشناسان و
اساتید ،تأیید شد .بسیاری ازصاحبنظران روشها و متدهای متفاوتی را برای ایجاد ،ارزیابی و
حفظ چابکی سازمانی پیشنهاد دادهاند .در عرصه تئوری چابکی ،گفته میشود كه درابتدا ،عواملی
باعث تغییر محیط و شرایط كسبوكار میشوند و سازمان را به چالش میاندازند .به محض اینکه
سازمان از این تغییرات و نابسامانیها آگاه شد ،به فکر قابلیتها و تواناییهای خود برای مقابله
با این نابسامانیها میافتد .در همین حال ،برخی عوامل درونسازمانی وجود دارند كه
تسهیل كننده رویارویی با تغییرات و ابهامات هستند؛ بنابراین باید در چابکی ،سه دسته از عوامل
مورد توجه قرار گیرند :محرکها ،قابلیتها و توانمندسازها .این عوامل در نظریات و ایدههای
بسیاری از صاحبنظران مشاهده شده و هریک با اندكی تغییر جزئی بر آنها تأكید داشتهاند .در
این قسمت ،به تهیه ،طراحی و ارائه یک متدولوژی جامع برایچابکی بهمنظور رسیدن به تولید در
كالس جهانی پرداخته میشود كه عمدتاً مبتنیبر مدل شریفی و ژانگ [ ]11در چابکی و تلفیق
آن با مدل جامع تولید در كالس جهانی است .در برخی موارد ،مؤلفههایی بهمنظور سادهسازی در
یکدیگر ادغام شدهاند و شاخصهایی كه با هم مشابهت داشتند حذف شدهاند .در بخش
محرکها ،همه محرکهای محیطی در دو دسته كلی «تغییرات در محیط» و «تغییرات در نیاز
مشتریان» طبقهبندی شدهاند .قابلیتها براساس مدل شریفی و ژانگ در چهار دسته پاسخگویی،
شایستگی ،انعطافپذیری و سرعت ،تقسیمبندی شدهاند و همه عوامل و شاخصهایی كه
توانمندی سازمانها را در رسیدن به چابکی نشان میدهند ،بهدلیل شباهت بسیار زیاد با
ویژگیهای بنگاههای اقتصادی تولید كالس جهانی ،براساس مدل جامع تولید در كالس جهانی
(مدیریت و سیاست ،محصوالت ،كاركنان ،مشتریان ،تأمینكنندگان ،فرآیندهای اداری و تولیدی
و تکنولوژی) طبقهبندی شدهاند.
پرسشهای این پژوهش عبارتاند از:
 .3چه عواملی مانع چابکی بنگاههای اقتصادی برای دستیابی به كالس جهانی میشوند؟
 .2اولویتهای موانع چابکی بنگاههای اقتصادی به چه ترتیبی است؟
.3روششناسيپژوهش 

تحقیقات زیادی درزمینه چابکی و تولید در كالس جهانی توسط محققین صورت گرفته
است؛ اما در هیچیک از این تحقیقات ،موانع چابکی با توجه به محیط داخلی تولید در ایران
شناسایی نشده است .برای این كار ،موانع بسیار زیادی در فرآیندها و عملیات بنگاههای اقتصادی
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وجود دارد كه مانع چابکی سازمانی میشود؛ ولی این موضوع بسیار ساده از نظر خیلی از
بنگاههای اقتصادی نادیده گرفته میشود .شناخت این موانع باعث میشود سازمانها بتوانند در
محیط پرتالطم از تغییرات استفاده كنند و با تدوین استراتژیهای مناسب بهصورت بنگاههای
اقتصادی چابک عمل كنند.
این تحقیق از نظر جهتگیریهای پژوهشی ،تركیبی از پژوهش كاربردی و بنیادی است .هدف
پژوهش حاضر این است كه آن دسته از مؤلفهها و ویژگیهای كالس جهانی و چابکی را كه
همسو هستند ،شناسایی كند و سپس موانع چابکی را اولویتبندی نماید .دادههای تحقیق
براساس دو دسته دادههای اولیه و ثانویه گردآوری شدهاند .بهمنظور تعیین پایایی برای حصول
اطمینان از اعتبار پرسشنامهها ،از روش ضریب آلفای كرونباخ و نرمافزار  SPSSاستفاده شده
است .پایایی هریک از مؤلفهها بهصورت جداگانه مشخص شده است .این اعداد مربوط به
محاسبه پایایی است كه از  1/6بیشتر است .این اعداد نشان میدهند كه پرسشنامههای مورد
استفاده از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر ،از پایایی الزم برخوردار هستند .آلفای كرونباخ
پرسشنامه  1/63محاسبه شده است .فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هنگامی میتواند استفاده شود
كه عمل تصمیمگیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمگیری روبهرو باشد .معیارهای مطرحشده
میتوانند كمی و كیفی باشند .اساس این روش تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته است [.]7
برای تجزیه و تحلیل دادههااز رویکرد  AHPنیز استفاده شده است.
ويافتههایپژوهش 

.4تحلیلدادهها

همانطور كه در پرسشنامه مطرح شده ،وزن  31مؤلفه مشخص شده و مقایسه زوجی ،انها
تشریح شده است .اولویت مؤلفه ها براساس دادههای بهدستآمده ،بهعنوان مانع معین میشود.
برای بهدست آوردن اولویت موانع چابکی وزن بهدست آمده از سؤاالت در اهمیت مؤلفهها كه در
قسمت مقایسه زوجی بهدست آمده ضرب میشود و بهصورت نزولی مرتب میشوند .اولویتهای
بهدستآمده نشاندهنده موانع چابکی هستند .میانگین امتیاز  31مؤلفه اصلی براساس امتیاز
تکتک شاخصها و با محاسبه میانگین شاخصهای زیرمجموعه آن مؤلفه ،بهدست آمده است.
امتیاز شاخصها بهعنوان مانع در جدول  1ارائه شده است.
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جدول  :1امتیاز مؤلفهها
رديف

مؤلفه

امتیاز

3
2
1
4
3
7
6
4
3
31
33
32

شایستگی
سرعت
پاسخگویی
مشتریان
انعطافپذیری
تأمینكنندگان
فرآیند اداری و تولید
مدیریت و سیاست
تکنولوژی
محصوالت
كاركنان
نیاز مشتریان

4/13
4/11
4/27
4/36
4/37
4/14
1/37
1/31
1/46
1/61
1/62
1/17

31

تغییرات در بازار

1/37

تمامی  37شاخص با رتبهشان دربین همه شاخصها و با میانگین وزن هریک ،در جدول زیر
نمایش داده شده است .با توجه به تکراری بودن امتیاز بعضی از شاخصها ،این شاخصها در 31
رتبه ،بهترتیب در زیر مؤلفه مربوطه طبقهبندی شدهاند .حداكثر امتیاز هریک از شاخصها  3است
و حداقل این امتیازها صفر .در جدول  ،4شاخصها و امتیاز هریک مشخص شده است.
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جدول  .4شاخصها و امتیاز آنها
رديف

شاخصها

میانگینامتیازهرشاخص

اهمیتهرمؤلفه

3
2
1
4
3

تغییر سریع بازار
افزایش نرخ ابتکار
افزایش فشار رقابت بازار
كاهش زمان ارائه محصوالت جدید
انتظارات محیط كار و نیروی كار

1/44
1/47
1/13
1/33
2/63

43
42
41
14
43

7

تغییر قواعد اجتماعی و فرهنگی

2/74

31

6

افزایش نرخ تغییرات در مدل محصوالت

2/44

46

4

عدم تحویل سریع به بازار

4/14

22

3

افزایش انتظار كیفیت

2/33

47

31

تغییر سریع در كمیت و مشخصات محصول

1/32

43

33

ضعف در پاسخگویی پشتیبانی تأمین محصول

1/33

21

32

ضعف در سازگاری محصول مطابق با نیاز مشتری

4/44

1

31

ضعف شکلدهی محصول مطابق با نیاز مشتریان

4/13

3

34

عدم واكنش سریع به تغییرات

4/23

31

33

ضعف خدمات و پشتیبانی پس از فروش

4/21

33

37

هدر رفتن (افزایش) هزینه تولید

4/14

7

36

ناتوانی در معرفی محصوالت جدید

4/33

34

34

كیفیت پایین محصوالت مانعی

4/6

3

33

پایین بودن انعطاف محیط كار (سیستمهای غیرمنعطف)

4/27

32

21

ضعف در انعطافپذیری حرفهای (كاركنان چندمهارته)

1/43

27

23

ضعف در انعطافپذیری در فعالیتهای سازمانی و
ساختارهای منعطف

4/23

31

22

ضعف در انعطافپذیری سیستمهای تأمین سفارش

4/24

34

21

كاستی در عرضه بهموقع و سریع محصوالت جدید

4/34

2

24

پایین بودن سرعت جذب مهارتهای مورد نیاز برای
تغییر

4/36

36

23

زمان زیاد برای پیادهسازی نظرات بازار

4/32

33

27

زمان زیاد طرح و توسعه برای كاالی جدید

4/12

4

26

ضعف در ایجاد واحدهای بدون مرز

1/34

16

24

متمركز كردن تصمیمگیریها

1/77

13
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23

ضعف در تشکیل تیمهای مجازی

1/34

13

11

باال بودن زمان فرآیند تصمیمگیری

4/12

4

13

كوتاهی در نظارت مستمر بر تغییرات درونی ،بیرونی و
عدم استفاده از فرصتها

4/3

21

12

بهروز نکردن مهارتها و ضعف در بازنگری مستمر

4/14

7

11

ضعف در انعطافپذیری در حجم محصول

1/6

14

14

ضعف انعطافپذیری در الگوها و مدلهای محصول

1/33

24

13

پایین بودن عمر كاالی مورد انتظار

1/3

23

17

ضعف در تأمین برای مشتریان خاص

1/17

44

16

چرخشی نبودن مشاغل

2/63

44

14

اختیار نداشتن در تصمیمگیری

1/31

41

13

در دسترس نبودن دانش و اطالعات

4/4

43

41

فقدان آموزشهای تخصصی و یا یک مهارت خاص

4/2

37

43

برآورده نکردن نیازهای فعلی مشتریان

4/2

37

42

كاهش سطح ارتباط با مشتری

4/11

6

41

ضعف ابتکار و نوآوری درجهت افزایش رضایت مشتری

4/42

4

44

روابط با مشتریان فقط بهمنظور كسب سود

1/62

11

43

ارتباط محدود با مشتریان و تأمینكنندگان

1/63

11

47

بهروز نبودن توانمندی تأمینكنندگان

4/26

33

46

ناتوانی دسترسی به اطالعات زنجیره تأمین

4/17

23

44

همکاری سازماندهینشده درطول خط عملیات

1/67

12

43

ناتوانی در ساختاردهی مجدد

1/64

13

31

فرآیندهای پیچیده در اجرای تغییر

4/17

23

33

ناتوانی تنوع و نوآوری فرآیند

4/23

31

32

تبادل اطالعات بهصورت غیرالکترونیکی

1/46

26

در قسمت آخر پرسشنامه 31 ،مؤلفه بهصورت دوبهدو با هم مقایسه شدهاند .در هر خانه ،اهمیت
و تأثیر دو مؤلفه افقی و عمودی مربوط به آن خانه بهصورت دوبهدو با هم مقایسه میشود .برای
انجام اولویت مؤلفهها ،میانگین امتیازهای بهدست آمده از سؤاالت (بخش دوم پرسشنامه) در
رتبه اهمیت (وزن) آن مؤلفه ضرب میشود .عدد حاصل نشاندهنده اولویت مؤلفه است كه باید
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بهصورت نزولی مرتب شوند .جدول  3نشاندهنده میانگین امتیاز ،اهمیت هر مؤلفه و
حاصلضرب آنها است.
جدول  :3امتیاز نهایی مؤلفهها
رديف
3
2
1
4
3
7
6
4
3
31
33
32
31

مؤلفههایاصليدستیابيبه

میانگینامتیازهر

اهمیتهرمؤلفه 

چابکي

مؤلفه

(از1تا)14

تغییرات در محیط
تغییرات در نیاز مشتری
پاسخگویی
شایستگی
انعطافپذیری
سرعت
مدیریت و سیاست
محصوالت
كاركنان
مشتریان
تأمینكنندگان
فرآیند اداری و تولید
تکنولوژی

1/37
1/17
4/27
4/13
4/37
4/11
1/31
1/61
1/62
4/36
4/14
1/37
1/46

31
32
3
33
31
4
3
7
1
6
2
3
4

امتیازنهايي
43/14
41/12
14/14
46/43
43/7
14/4
1/31
22/14
33/37
23/33
4/14
33/4
33/44

با توجه به اینکه اولویتهای اعمالشده (بهدستآمده در مقایسه زوجی) بهصورت صعودی هستند
و امتیاز بیشتر اهمیت كمتر و اولویت كمتری دارد ،اهمیت آن ،یعنی عددی كه در میانگین وزن
ضرب میشود ،كمتر است و به همین دلیل ،در قسمت آخر ،اولویتها بهصورت نزولی مرتب می
شوند .هر میزان اهمیتی كه عدد پایینتری داشته باشد ،در این قسمت در اولویت باالتری قرار
میگیرد .پس از اعمال محاسبات باال ،مؤلفه مدیریت و سیاست با امتیاز  ،1/31بهعنوان مانع اول
چابکی برای دستیابی به تولید در كالس جهانی شناسایی میشود .باید توجه كنیم كه این عدد از
حاصلضرب اعداد ( 1/37میانگین امتیاز بهعنوان مانع) و ( 3رتبه اهمیت و وزن) حاصل شده
است كه در جدول  ،7به ترتیب اولویت قرار گرفته است.
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جدول  .7اولویت مؤلفهها بهعنوان مانع
رديف

مؤلفه

امتیاز

3
2
1
4
3
7
6
4
3
31
33
32
31

مدیریت و سیاست
تأمینكنندگان
كاركنان
تکنولوژی
فرآیند اداری و تولید
محصوالت
مشتریان
سرعت
پاسخگویی
تغییرات در نیاز مشتریان
تغییرات در محیط
انعطافپذیری
شایستگی

1/31
4/14
33/37
33/44
33/73
22/14
22/33
14/4
14/14
41/12
43/14
43/7
46/43

در بخش تجزیهوتحلیل كلیه دادههای جمعآوریشده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند و اولویت
موانع چابکی برای دستیابی به تولید در كالس جهانی مشخص شدند .در این قسمت ،با توجه به
نتایج بهدستآمده ،به اهداف و سؤاالت تحقیق پرداخته میشود و سپس پیشنهادات تحقیق بیان
میشوند .در پژوهش حاضر ،برای شناسایی و اولویتبندی موانع چابکی در دستیابی به تولید در
كالس جهانی ،دربین مدیران و كارشناسان فعال در صنعت خودرو  2سؤال كلی مطرح شده
است كه درادامه ،بهترتیب به آنها اشاره میشود:
سؤال  .3چه عواملی مانع چابکی سازمانها برای دستیابی به كالس جهانی میشوند؟
در راستای اهداف تحقیق حاضر ،با مطالعه منابع اطالعاتی گوناگون درزمینه چابکی و تولید در
كالس جهانی ،مدلهای مختلف چابکی و تولید در كالس جهانی شناسایی شدند.
در بخش توانمندسازها ،مؤلفههای شناساییشده در چابکی با ویژگیهای تولید در كالس جهانی
تطبیق داده شدند .كاملترین مدل در تولید كالس جهانی ،مدل جامع تولید در كالس جهانی
است .این مدل با مؤلفههای چابکی در بخش توانمندسازها و شاخصهای آن مشابهت زیادی
دارد .از این مدل در قسمت آخر استفاده شده است .پس از انطباق این مؤلفهها ،براساس نظر
مدیران عالی و اساتید ،این عوامل درقالب  31مؤلفه و  37شاخص متناظر به آن دستهبندی شدند.
این مؤلفهها و شاخصهایشان عبارتاند از:
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 .3تغییرات در محیط :تغییر سریع بازار ،افزایش نرخ ابتکار ،افزایش فشار رقابت بازار ،كاهش زمان
ارائه محصوالت جدید ،انتظارات محیط كار و نیروی كار ،تغییر قواعد اجتماعی و فرهنگی،
افزایش نرخ تغییرات در مدل محصوالت؛
 . 2تغییرات در نیاز مشتری :عدم تحویل سریع به بازار ،افزایش انتظار كیفیت ،تغییر سریع
دركمیت و مشخصات محصول؛
 .1پاسخ گویی :ضعف در پاسخگویی پشتیبانی تأمین محصول ،ضعف سازگاری محصول مطابق
با نیاز مشتری ،ضعف در شکلدهی محصول مطابق با نیاز مشتریان ،عدم واكنش سریع به
تغییرات؛
 .4شایستگی :ضعف خدمات و پشتیبانی پس از فروش ،هدر رفتن (افزایش) هزینه تولید ،ناتوانی
در معرفی محصوالت جدید ،كیفیت پایین محصوالت؛
 .3انعطافپذیری :پایین بودن انعطاف محیط كار (سیستمهای غیرمنعطف) ،ضعف انعطافپذیری
حرفهای (كاركنان چندمهارته) ،ضعف انعطافپذیری فعالیتهای سازمانی و ساختارهای منعطف،
ضعف در انعطافپذیری سیستمهای تأمین سفارش.
 .7سرعت :كاستی عرضه به موقع و سریع محصوالت جدید ،پایین بودن سرعت جذب مهارتهای
مورد نیاز برای تغییر ،زمان زیاد برای برای پیادهسازی نظرات بازار ،زمان زیاد طرح و توسعه برای
كاالی جدید؛
 .6مدیریت و سیاست :ضعف در ایجاد واحدهای بدون مرز ،متمركز كردن تصمیمگیریها ،ضعف
در تشکیل تیمهای مجازی ،باال بودن زمان فرآیند تصمیمگیری ،كوتاهی در نظارت مستمر بر
تغییرات درونی و بیرونی و عدم استفاده از فرصتها ،بهروز نکردن مهارتها و ضعف در بازنگری
مستمر؛
 .4محصوالت :ضعف در انعطافپذیری حجم محصول ،ضعف در انعطافپذیری در الگوها و
مدل های محصول ،پایین بودن عمر كاالی مورد انتظار ،ضعف در تأمین برای مشتریان خاص؛
 .3كاركنان :چرخشی نبودن مشاغل ،اختیار نداشتن در تصمیمگیری ،در دسترس نبودن دانش و
اطالعات ،فقدان آموزشهای تخصصی یا یک مهارت خاص؛
 .31مشتریان :برآورده نکردن نیازهای فعلی مشتریان،كاهش سطح ارتباط با مشتری ،ضعف
ابتکار و نوآوری درجهت افزایش رضایت مشتری ،روابط با مشتریان فقط بهمنظور كسب سود؛
 .33تأمینكنندگان :ارتباط محدود با مشتریان و تأمینكنندگان ،بهروز نبودن توانمندی
تأمینكنندگان ،ناتوانی در دسترسی به اطالعات زنجیره تأمین؛
 .32فرآیند اداری و تولید :همکاری سازماندهینشده درطول خط عملیات ،ناتوانی در ساختاردهی
مجدد ،فرآیندهای پیچیده در اجرای تغییر ،ناتوانی تنوع و نوآوری فرآیند تولید؛
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 .31تکنولوژی :تبادل اطالعات بهصورت غیرالکترونیکی ،ضعف در ارتباط  ITبا تکنولوژی
سخت ،ضعف در معرفی تکنولوژی جدید و ناشناخته (سخت ،نرم) ،ضعف در ارتباطات مجازی،
ناتوانی در جذب تکنولوژی مورد نیاز و دانش بهرهبرداری.
سؤال  :2موانع چابکی سازمان چگونه اولویتبندی میشوند؟
بعد از مشخص شدن مؤلفهها و شاخصهای مرتبط با آن كه بهعنوان مانع شناخته شدند،
اولویت آنها با توجه به كارشناسان امر مشخص شدند .با توجه به سؤاالت مطرحشده در
پرسشنامه ،آزمودنیها امتیاز موانع چابکی سازمان بهمنظور دستیابی به تولید در كالس جهانی را
درقالب  31مؤلفه و  37شاخص متناظر به آن تعیین كردند .برای همه شاخصها یک عدد برای
هر مؤلفه بهدست آمده است كه میانگین امتیاز هر مؤلفه نامیده میشد .امتیاز این مؤلفهها بین 1
تا  3درنظر گرفته شده است.
شایستگی با میانگین امتیاز  ،4/13بیشترین و تغییرات در محیط با میانگین امتیاز ،1/37
كمترین امتیاز را از آن خود كردند .امتیاز بقیه مؤلفهها بهترتیب زیر است:
میانگین امتیاز سرعت  ،4/11پاسخگویی  ،4/27مشتریان  ،4/36انعطافپذیری ،4/37
تأمینكنندگان  ،4/14فرآیند اداری و تولید  ،1/37مدیریت و سیاست  ،1/31تکنولوژی ،1/46
محصوالت  ،1/61كاركنان  1/62و تغییرات در نیاز مشتری  1/17محاسبه شده است.
بهمنظور اولویتبندی مؤلفهها (با روش تحلیل سلسلهمراتبی) ،عالوهبر دادههای محاسبهشده
در قسمت قبل ،آزمودنیها در فاز دوم پرسشنامه ،به مقایسه زوجی  31مؤلفه پرداختند و اهمیت
هر مؤلفه را دربرابر  32مؤلفه دیگر بهصورت دوبهدو با ذكر عددی از طیف  1تا  311تعیین
نمودند.
با توجه به جمیع اطالعات ،مؤلفهها به شرح زیر است:
اولویت اول مدیریت و سیاست است .در هر سازمانی ،مدیریت و مجموعه سیاستهای
مدیران ،آینده و مسیر رشد سازمان را مشخص میكند .مدیریت و سیاست نقش كلیدی هر
سازمانی است و اگر به آن توجه نشود ،مانع اول در مسیر دستیابی به تولید در كالس جهانی
است .گفتنی است كه خود مؤلفه مدیریت و سیاست و سایر مؤلفهها مانع نیستند؛ بلکه
شاخصهای زیرمجموعه این مؤلفهها موانع چابکی برای رسیدن به كالس جهانی هستند و بیان
مؤلفهها بهصورت كلی است كه درصورت ضعف و كاستی در توجه و برنامهریزی در این مؤلفهها
میتوانند موانعی مهم در راه رسیدن به تولید در كالس جهانی بهشمار آیند.
اولویت دوم تأمینكنندگان است .درصورت ضعف در تأمین مواد اولیه و تجهیزات ،بسیاری از
برنامههای شركت تحت تأثیر قرار میگیرد .اهمیت این موضوع از دید ایران خودرو ،بهعنوان
بزرگترین تولیدكننده خودرو در ایران ،آنقدر زیاد است كه شركت ساپکو ،بهعنوان تأمینكننده،
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دركنار ایران خودرو فعالیت میكند .چشمانداز ،اهداف و عناصر بنیادین استراتژیک ساپکو در
جلسات و نشستهای مختلف ،مثل شورای تعالی تأمینكنندگان ،نشستهای ساالنه و  ،...به
اطالع سازندگان میرسد و همواره مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در بنگاههای اقتصادی كالس جهانی ،كاركنان(مولفه سوم) سرمایههای ارزشمندی محسوب
میشوند .آموزشهای مختلفی در حوزههای مختلف برای مدیران و كارشناسان برگزار شده
است؛ اما در سازمانها به سیستمی ساختاریافته برای ارتقای توان ارتباطی كاركنان ،آموزشهای
چندمهارته ،چرخش شغلی و  ،...نیاز است تا باعث افزایش كارایی و توان كاركنان شود .با
بهرهگیری از نظامهای آموزشی گوناگون ،بیشتر كارشناسان و رؤسا از آموزشهای متقاطع بهره
میبرند و توانایی انجام فعالیت در چندین امور را دارند .گردشهای شغلی موجود در سازمان
باعث بهرهوری نسبی در بنگاههای اقتصادی میشود.
ضعف در بهكارگیری دانش و تجهیزات جدید شركت را متحمل هزینههای سنگینی میكند.
با وجود نقشه راه برای دستیابی به تکنولوژی روز (مولفه چهارم) ،بهلحاظ عملکردی هنوز فاصله
زیادی با وضعیت مطلوب وجود دارد.
مؤلفه پنجم فرآیند اداری و تولید است .بنگاههای اقتصادی كه تولیداتی در كالس جهانی
دارند ،دارای سازماندهی قوی و مناسبی هستند كه آنها را برای فعالیت در كالس جهانی توانمند
میكند .به سازمان بهعنوان مجموعهای از فرآیندهای كاری نگریسته میشود كه ورودیها را
طی فرآیند پردازش ،به خروجی تبدیل میكند .این فرآیندها از مرزهای وظیفهای عبور و برای
مشتری ایجاد ارزش میكنند .ساختار سازمانی و فرآیندها طوری طراحی میشوند كه انعطافپذیر
و مناسب برای جاریسازی فرآیندها باشند .ارتقای انعطافپذیری فرآیندها از طریق مکانیزاسیون
فرآیندها و همچنین افزایش اختیارات كارشناسان كلیدی در بهبود مستمر فرآیندها پیشنهاد
میشود .اولویتهای بعدی كه بهعنوان مانع معرفی شدند ،در مراتب بعدی اهمیت بهعنوان مانع
هستند؛ اما همچنان موانعی هستند كه چابکی سازمان را با چالش روبهرو میكنند و به این
ترتیب ،اولویتبندی شدهاند :محصوالت ،مشتریان ،سرعت ،پاسخگویی ،تغییرات در نیاز مشتریان،
تغییرات در محیط ،انعطافپذیری و شایستگی .سازمانهایی كه در زمره سازمانهای جهانی
هستند ،در تمامی ابعاد همواره پیشگام هستند و تنها به یک جنبه برای رسیدن به موفقیت توجه
نمیكنند .در این بخش ،با توجه به اولویت شناساییشده ،به پیشنهاداتی درمورد  1اولویت و مانع
ابتدایی میپردازیم .اولویت اول در این پژوهش ،مدیریت و سیاست است .همانطور كه گفتیم،
مدیریت و سیاستگذاری نقش مهمی در سازمانهای كالس جهانی ایفا میكنند .تسری مؤثر
نگرش مدیریت ارشد بنگاههای اقتصادی در تولید در كالس جهانی به همه سطوح سازمانی،
كاركنان و تمام بخشها را با اهداف و چشمانداز مدیران آشنا میكند و زمینه همکاری و
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مساعدت سایر بخشها را مهیا مینماید .مدیران در سازمان كالس جهانی باید نقش الگو را با
تأكید و حمایت از پیادهسازی اصول تعالی در همه سطوح سازمان ایفا كنند .مهارتهای ارتباطی
كاركنان كلیدی در حوزه روابط و كانالهای ارتباطی مؤثر كاركنان بنگاههای اقتصادی با مدیران
ارشد باید توسعه یابد .مؤلفه دومی كه بهعنوان مانع شناخته شده است ،تأمینكنندگان هستند.
پیشنهاد میشود سیستم انبارداری مکانیزه و اتصال به شبکه تأمین در بنگاههای اقتصادی بهكار
گرفته شود ،از طریق مدیریت روابط با تأمینكنندگان و حفظ ارتباطات و تعامل با آنها فرآیند
كاری آنها بهینه شود و مورد بازنگری مستمر قرار گیرد .زمینه همافزایی از طریق همکاریهای
استراتژیک با شبکه تأمین و مشتریان وفرصتهای برابر برای تأمینكنندگان ایجاد شود .سومین
اولویت بهعنوان مانع ،كاركنان هستند .بنگاههای اقتصادی كالس جهانی برای ایجاد محصوالت
كالس جهانی به سرمایههای انسانی دانشگر خود متکی هستند .با توجه به اهمیت نقش كاركنان
موارد زیر توصیه میشود ایجاد تیمهای كاری منسجم وهماهنگ ،افزایش مهارتهای فردی و
آموزش های چند مهارته ،استفاده از غنی سازی شغلی و چرخش شغلی ،ارتقاء مهارتهای
ارتباطی كاركنان و توسعه كانال های ارتباطی با مدیران ،استفاده از نظرات و مشاركت كاركنان
در تصمیم گیریها .در جدول  6وجوه تمایز تولید (انبوه  ،ناب  ،چابک و كالس جهانی ) بطور
مجزا نشان داده شده است.
جدول  .6وجوه تمایز تولید ( انبوه  ،ناب  ،چابک و كالس جهانی )
No

1
2
3

4

MassProduction

LeanProduction

Agile Production

World-ClassProduction

تولیدانبوه

تولیدناب

تولیدچابك

تولیددرکالسجهاني

سرمایهگذاری بر روی
تجهیزات و تسهیالت

سرمایهگذاری بر روی
فناوری

سرمایهگذاری بر روی
افراد و سیستم های
اطالعاتی

سرمایهگذاری بر روی
سبکهای مدیریتی و اطالعات

كارگران
با یک تخصص ویژه
تولید محصول در
مقیاس ساالنه

كارگران چندمهارته

كارگران چند مهارته

كارگران چندمهارته و تخصصی

تولید محصول در
مقیاس ماهانه

تولید محصول در
مقیاس هفتگی

تولید محصول در مقیاس روزانه

كیفیت ناسازگار و بدون
ثبات

كیفیت باال در هنگام
فروش

كیفیت باال در كل طول
عمر مفید محصول

كیفیت برتر نسبت به رقبای
جهانی درطول عمر مفید
محصول

.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

درمیان سیستمهای تولیدی ،رویکردها و مباحث جدیدی مطرح شدهاند كه هدفشان جبران
خألهایی است كه در سیستمها و روشهای قبلی وجود داشته است .تولید ناب ،تولید چابک و
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تولید در كالس جهانی ،مفاهیم نوین در مدیریت تولید هستند كه برای پاسخگویی به نیازها و
پارامترهای رقابتی عصر جدید ایجاد شدهاند؛ بهطوری كه وجه تمایز آنها در جدول شماره یک
ارائه شده است .حركت درجهت مدیریت و تولید در كالس جهانی كه از آن بهعنوان انقالب
مدیریتی و صنعتی قرن بیستویکم یاد میكنند،مستلزم اجرای مدیریت ناب و سپس ،مدیریت
چابک است كه بهعنوان پیشنیازهای مدیریت كالس جهانی مطرح هستند .تولید ناب بهدنبال
سیستم تولیدی منعطف است؛ درحالی كه چابکی فراتر از انعطاف و دراصل قابلیت سازماندهی
مجدد است .تولید در كالس جهانی یک دیدگاه استراتژیک به تجارت است كه برای بقای
بنگاههای اقتصادی باید بهسمت آن حركت كرد؛ لذا اهداف تولید در كالس جهانی ،بهبود مستمر
در تمامی منابع بنگاههای اقتصادی است كه درپی فرصتها برای بهبود در بخشهای كلیدی
سازمان است .در این تحقیق ،موانع چابکی در صنعت خودرو شناسایی شدند و با روش سلسله
مراتبی اولویتبندی گردیدند .این موانع به این ترتیب اولویتبندی شدهاند :مدیریت و سیاست،
تأمینكنندگان ،كاركنان ،تکنولوژی ،فرآیند اداری و تولید ،محصوالت ،مشتریان ،سرعت،
پاسخگویی ،تغییرات در نیاز مشتریان ،تغییرات در محیط ،انعطافپذیری و شایستگی .سازمانهایی
كه در زمره بنگاههای اقتصادی كالس جهانی هستند ،در تمامی ابعاد همواره پیشگام هستند.
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