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چکیده
سازمان تولید در کالس جهانی قادر است بهترین تولیدکننده در جهان باشد و باارزشترین محصوالت
را تولید کند و بیشترین نرخ بازگشت را ازطریق اجرای راهبرد رقابتی سازمان بهدست آورد .در آیندهای
نزدیک تنها بنگاههای اقتصادی میتوانند در فضای بینالمللی حضور داشته باشند که در کالس جهانی
قرار گیرند تا بتوانند به سرعت مشتریمداری را توسعه دهند .در پژوهش حاضر با مطالعه منابع
کتابخانهای معیارهای بنگاههای اقتصادی کالس جهانی شناسایی شد و  14عامل که تناسب بیشتری با
جامعه آماری داشتند و بیشتر مدنظر کارشناسان و مشتریان بودند ،انتخاب شدند؛ بدین منظور رویكرد
ماتریس تحلیل عملكرد برای شناسایی و دستهبندی و شاخصهای اثرگذار برای دستیابی به تولید
محصول در شرکت ماشینابزار «ایرانخودرو» بهکار گرفته شد؛ سپس با توجه به مدل نهایی ،راهبرد
بهینه برای مدیریت هر یک از شاخصها ارائه شد؛ درنهایت با استفاده از روش وو ( )Wuبا توجه به
خروجیهای ماتریس ،رتبهبندی نهایی هر یک از عاملها مشخص شد .نتایج نشان میدهد که  5عامل
قیمت ،کیفیت محصول و پاسخگویی سریع ،بهبود مستمر و اعتبار شرکت زیربنای دستیابی به تولید
محصول در کالس جهانی هستند.
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.1مقدمه 

یكی از مهمترین تغییرات بهوجودآمده در محیط تجاری قرن  ،21جهانیشدن است .اصطالح
جهانیشدن به فرایندی اطالق میشود که جهان را فشرده میسازد و به شكل گرفتن فضای
یكپارچه و واحد کمک میکند [ .]10امروزه مشتریان خواستار کاالهایی با تنوع بیشتر ،کیفیت
باالتر ،هزینه کمتر و خدمات بهتر هستند .سازمانها باید بهطور مداوم روشها و چشماندازهای
جدید را برای پاسخگویی به این نیازها با رویكرد زمان مناسب و هزینه مقرونبهصرفه ،توسعه
دهند .شرکتهایی با قابلیت تولید در کالس جهانی دارای مجموعهای از گزینههای راهبردی
هستند که میتوانند بهطور مؤثر به محیطهای پویا و بیثبات پاسخ دهند [ .]18عدماستفاده
مدیران از ابزارها و روشهای مناسب برای درك نیازها و انتظارهای مشتریان موجب هدررفتن
منابع و رویگردانی مشتریان از سازمان خواهد شد؛ ازاینرو استفاده از ابزارهای مدیریت ارتباط با
مشتری برای طراحی محصوالت و ارائه خدمات متناسب با نیازها و خواستههای بخشهای
متفاوت از مشتریان به ضرورت برای سازمانها تبدیل شده است [ .]11یكی از ابزارهای مدیریت
ارتباط با مشتریان تحلیل اهمیت -عملكرد است که با استفاده از آن ویژگیهای خدمت بر پایه
انتظارها و ادراكهای مشتریان اولویتبندی میشوند .بر پایه نتایج تحلیل اهمیت-عملكرد
میتوان در جهت تخصیص منابع سازمان برای بهبود کیفیت ویژگیهای خدمت که در اولویت
قرار دارند ،تالش کرد تا از این طریق رضایت و وفاداری مشتریان را به حداکثر رساند [.]4 ،14
این مقاله با هدف کمک به صنایع خودرو کشور قصد دارد با شناسایی عوامل کلیدی اجرای
موفق  WCM1و با استفاده از روشهای ماتریس تحلیل عملكرد و روش وو 2اقدام به ارزیابی
عوامل کلیدی اجرای موفق و تعیین شاخص عددی شرکت در اجرای  WCMکند؛ بدین منظور
مؤلفههای اصلی و فرعی با استفاده از روش ماتریس اهمیت ـ عملكرد رتبهبندی و ارزیابی
شدهاند؛ سپس با استفاده از خروجیهای مدل میزان اهمیت هریک از مؤلفهها نسبت به هم
بررسی شده و در پایان نیز راهبردهای مناسب برای اولویتبندی هر یک از عوامل بهمنظور
اجرای موفق تولید محصول کالس جهانی با توجه به نیاز مشتریان ،ارائه شد؛ همچنین با استفاده
از روش وو و همكاران ( ،)2008تحلیل فاصله برای تعیین وزن هریک از عوامل صورت گرفت
[.]20

1. World Class Manufacturing
2. Wu Approach
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.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

اصطالح «تولید در کالس جهانی» ،نخستین بار توسط هایز و ویل رایت در سال  1985به
کار رفت تا سازمانهایی را که یک مزیت رقابتی را بهعنوان یک سالح راهبردی از طریق
ظرفیت و امكانات تولیدی خود کسب کردهاند ،توصیف کنند .آنها تعدادی عملیات حیاتی و مهم
را در این زمینه ذکر کردند که عبارتاند از :توسعه نیروی کار ،توسعه گروه مدیریتی ،شایستگی
از لحاظ فنی ،رقابتکردن از طریق کیفیت ،برانگیختن مشارکت کارکنان و سرمایهگذاریکردن
در تجهیزات و تسهیالت بهروز .شونبرگر در سال  1986این مفاهیم را توسعه داد و بر بهبود
مستمر ،توسعه روابط با تأمینکنندگان طراحی محصول و تولید بهنگام تمرکز کرد []16؛
درحالیکه هال ( ،)1983تولید در کالس جهانی را روشی متفاوت از عملیات یک سازمان نسبت
به یک مجموعه از تكنیکها میدانست .گیفی ( ،)1390کیفیت و مشتری را بهعنوان تمرکز اولیه
در تولید در کالس جهانی میدانست که بهوسیله ترکیبی از راهبرد و امكانات تولید ،رویكردهای
مدیریتی ،عوامل سازمانی ،داراییهای انسانی ،فنّاوری و اندازهگیری عملكرد ،پشتیبانی میشود
[ .]8مؤسسهها و سازمانهای کالس جهانی نگران تغییر ،عدماطمینان و عدمپیشبینی در محیط
کسبوکار خود هستند .این مؤسسهها برای رسیدگی به تغییر ،عدماطمینان و عدمقابلیت
پیشبینی در محیط کاری خود ،به شماری از قابلیتهای متمایز نیازمند هستند .این قابلیتها
چهار عنصر اصلی را دربرمیگیرند که عبارتاند از .1:پاسخگویی که به توانایی تشخیص تغییرات
و واکنش سریع و بهرهجویی از آنها اشاره دارد؛  .2شایستگی که بر توانایی کسب اهداف و
مقاصد سازمان داللت میکند؛  .3انعطافپذیری و قابلیت سازگاری که عبارت است از توانایی
برای جریان دادن به فرآیندهای مختلف و کسب اهداف مختلف ،با استفاده از :امكانات و
تسهیالت یكسان؛  .4سرعت که عبارت است از :توانایی انجام فعالیتها در کمترین زمان ممكن
[.]12
مدیریت کالس جهانی که از آن بهعنوان انقالب صنعتی و مدیریتی قرن بیستویكم نام
میبرند ،نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتریان در تولید و ساخت محصوالت است؛
بهطوریکه سازمانهای تولیدی -خدماتی در قرن  21باید به یكی از سطوح کالس جهانی (مدال
طال ،سطح( ،)A 1مدال نقره ،سطح( ،)B 2مدال برنز ،سطح )C 3برسند که نسل جدید سازمانها
هستند .برای مثال« ،شرکت کرایسلر» در سال  2013موفق به کسب مدال طالی تولید در
کالس جهانی از جامعه  WCMشد؛ درحالیکه «شرکت خودروسازی فیات» در سال 2015
موفق به کسب مدال نقره تولید در کالس جهانی شد و شرکت  FCAمتعلق به «فیات» در سال
1. World-Class Manufacturing Gold Medal: WCMGM
2. World-Class Manufacturing Silver Medal: WCMSM
3. World-Class Manufacturing Bronze Medal: WCMBM
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 2015موفق به کسب مدال برنز تولید در کالس جهانی از جامعه  WCMشد .تولید در کالس
جهانی ،زمانی رخ خواهد داد که سازمانها شاخصهای زیر را بهطور همزمان داشته باشند :کیفیت
برتر یا حداقل مساوی بهترین رقیب ،هزینه کمتر یا حداقل مساوی بهترین رقیب ،انعطاف بیشتر
یا حداقل مساوی بهترین رقیب ،نوآوری بیشتر یا حداقل مساوی بهترین رقیب ،زمان انتظار کمتر
یا حداقل مساوی بهترین رقیب ،خدمات فروش بیشتر یا حداقل مساوی بهترین رقیب و خدمات
بعد از فروش بیشتر یا حداقل مساوی بهترین رقیب .بهطورکلی مدیریت کالس جهانی دارای دو
بُعد اساسی است :کاال در کالس جهانی و خدمات در کالس جهانی [.]7 ،3
برخی فعالیتهای مرتبط با تولید (کاال) در کالس جهانی شامل موارد زیراست :طراحی در
کالس جهانی ،کارخانه در کالس جهانی ،قابلیت اطمینان در کالس جهانی ،کیفیت در کالس
جهانی ،فنّاوری در کالس جهانی ،نگهداری در کالس جهانی ،فرایند در کالس جهانی ،مدیریت
زنجیره تأمین در کالس جهانی ،عملیات در کالس جهانی ،استاندارد در کالس جهانی،
اندازهگیری عملكرد در کالس جهانی ،شش سیگما در کالس جهانی ،فنّاوری اطالعات در کالس
جهانی ،مدیریت پروژه در کالس جهانی ،ساخت در کالس جهانی ،محصول در کالس جهانی و
ناب و چابک در کالس جهانی؛ همچنین برخی فعالیتهای مرتبط با خدمات در کالس جهانی به
شرح زیر است :منابع انسانی در کالس جهانی ،حسابداری در کالس جهانی ،برند در کالس
جهانی ،کارآفرینی در کالس جهانی ،مالی در کالس جهانی ،برنامهریزی راهبردی در کالس
جهانی ،بازاریابی در کالس جهانی ،فروش در کالس جهانی ،مدیریت ارتباط با مشتری در کالس
جهانی ،بانک در کالس جهانی ،الگویابی در کالس جهانی ،مدیر در کالس جهانی ،خرید در
کالس جهانی ،کنترل در کالس جهانی ،بیمارستان در کالس جهانی و بیمه در کالس جهانی.
بخشی از عناصر مكتب مدیریت کالس جهانی در شكل  1به تصویر کشیده شده است.
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تعريفجامعمديريت(تولید،عملیاتوخدمات)درکالسجهاني:بر اساس تعریفهای
مختلف ارائهشده مدیریت کالس جهانی ،جامعترین تعریف ،توسط شونبرگر ( ،)1986ارائه شده
است .سازمانی ،کالس جهانی است که شاخصهای زیر را همزمان داشته باشد :برترین کیفیت
(بهترین کیفیت نسبت به رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) ،بهترین قیمت (کمترین
قیمت نسبت به رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) ،بیشترین انعطافپذیری (بیشترین
نسبت به رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) ،بهترین نوآوری (بیشترین نسبت به
رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) ،کمترین زمانهای انتظار (کمترین نسبت به
رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) ،بهترین خدمات پسازفروش (بیشترین نسبت به
رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) و بهترین خدمات فروش (بیشترین نسبت به
رقبای داخلی و خارجی یا حداقل مساوی آنها) .نكته اساسی این است که مدیریت (تولید،
عملیات و خدمات) در کالس جهانی کلیه شاخصهای باال را بهطور همزمان باید داشته باشد.
جدول  ،1تعریفهای مقایسهای مدیریت کالس جهانی را نشان میدهد [.]4 ،7

جدول  .1تعریفهای مقایسهای مدیریت کالس جهانی
اسامي

خدماتفروشو

سرعت

پسازفروش

تحويل

دارد

ندارد
دارد

ندارد
دارد

کیفیت

قیمت

وایر من)1989( ،

دارد

دارد

دارد

هال)1990( ،

دارد

ندارد

دارد

ندارد

شونبرگر)1986( ،
رایت)1993( ،

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

دارد

صاحبنظران


بورچر)1995( ،
موتوانی)1994( ،

انعطافپذيری


نوآوری

ندارد

با توجه به شرایط خاص ،سازمانهای کالس جهانی برای اندازهگیری عملكرد به
شاخصهای مناسب محیط  WCMنیاز دارند؛ بنابراین ماسكل و برین در کتاب «معرفی
شاخصهای عملكرد برای تولید در کالس جهانی»  1991و  2009شاخصهای اندازهگیری
عملكرد این نوع سازمانها را تعریف کردهاند [ .]6برخی از شاخصها در جدول  2نشان داده شده
است.
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جدول  .2شاخصهای اندازهگیری عملكرد در کالس جهانی ] 19و [11
شاخصهای تعمیرات و نگهداری


شاخصهایکلیدیعملکرد( )KPI


برخيشاخصهایکیفیت 

و قابلیت اطمینان در کالسجهاني

برایWCM

درکالسجهاني

نگهداری و تعمیرات
برنامهریزیشده

بیش از
%90

امور مربوط به خرابی

کمتر از
%3

مطابقت زمانبندی نت

بیش از
%90

نسبت (حجم عملیات
نت)  MROبه ERV
(حجم تعویضتجهیزات)

کمتر از
%1

اضافهکاری نت

کمتر از
%5

کار مستقیم نت

بیش از
%65

گردش موجودی مقدار
عملیات تعمیر و
نگهداری MRO

سه بار در
سال

هزینه نت ساالنه

کمتر از
%2.5

گردش موجودی ساالنه

بیش از 5
بار

درخواست برای تعمیرات
برونسازمانی

کمتر از 2
بار در ماه

محصوالت جدید بهعنوان
درصدی از کل SKUها
(واحد نگهداری موجودی)
ساالنه
فروش ساالنه حاصل از
محصوالت معرفیشده در
سه سال آخر
نرخ گردش ساالنه نیروی
کار

بیش از %20

هزینههای
کیفیت پایین
()COPQ

کمتر از %1

بیش از %50

تغییر در فروش
برونمرزی در
طول  3سال آخر

بیش از %100

نرخ میزان
انعطاف

نرخ خرابی

شش سیگما
 0/01نقص در

درصدی از کارکنان که
بهطور منظم در گروههای بیش از %90
کاری توانمند مشارکت دارند
درصدی از کارکنان
اختصاص داده شده به
بیش از %10
ارزیابی و ارتقای مجموعه
منابع استعدادهای سازمان
تحویل بهموقع سفارشها
مشتری (بهموقع ،با کیفیت
بیش از %98
باال ،درنظرگرفتن تمام
خصوصیات مدنظر
مشتری)
بهبود بهرهوری در طول
سه سال آخر

بیش از
%100

سرمایهگذاری سازمان
برای تجهیزات اصلی
بیش از %10
بهعنوان درصدی از فروش
(بهطور متوسط سه سال)
کاهش ارزش کل
موجودی در سراسر زنجیره
بیش از %50
تأمین برای محصول اولیه
در طول سه سال آخر
درصدی از نیروی کار
بیش از %10
اختصاص داده شده به
زنجیره تأمین برای

PPM

بهرهوری

دو برابر در 2
سال آخر

میزان موارد
معیوب
تحویلشده به
مشتریان ()ppm

کمتر از %0/01

میزان موارد
مرجوعی/
خطاهای تجمعی
داخلی

کمتر از %0/8

میزان
دوبارهکاری

کمتر از %1

شاخص قابلیت
فرایند ()Cpk

بیش از 2/0

هزینههای کیفی
بهعنوان درصد
رشد

کمتر از %1

نسبت هزینه نت
سالیانه به
سرمایهگذاری

کمتر از %3
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اضافهکاری نت

کمتر از
%5

روزهای آموزشی هر
کارمند در سال

بیش از
 15روز

کار مستقیم نت

بیش از
%65

سطح خدمات MRO

بیش از
%95

مشارکت ،مدیریت و
همكاری
سرمایهگذاری در زمینه
فنآوری اطالعات
(سختافزار و نرمافزار)
بهعنوان درصدی از فروش
(سه سال بهطور متوسط)
کاهش ساالنه انرژی به
ازای هر واحد تولید
محصول
کاهش ساالنه استفاده از
مواد غیرقابلبازیافت به
ازای هر واحد تولید
محصول
درصدی از نیروی کار
اختصاصدادهشده به
کاهش انرژی ،مواد و یا
گازهای گلخانهای در
عملیات

اولیه در تجهیزات

بیش از %10

سلسلهمراتب
سازمانی

افقی (مدیران
کمتر)

آموزش تخصصی
بیش از %50
(سال /شخص)

بیش از 70
ساعت
تخصصی

اثربخشی کلی
بیش از %50
تجهیزات ()OEE

بیش از %90

بیش از %10

-

-

بنگاههای اقتصادی وسازمانهای کالس جهانی نگران تغییر ،عدماطمینان و ضعف پیشبینی
درمحیط کسبوکارخود هستند .این مؤسسهها برای رسیدگی به تغییر ،پنج جزء عمده و اصلی را
بهعنوان پایهها وستونهای رسیدن به تولید درکالس جهانی قرار دادهاندکه عبارتنداز:
 .1مدیریت بر مبنای مشتری؛
 .2بهبود در مقیاس اقتصادی؛
 .3ایجاد سازمانهای مجازی؛
 .4مدیریت منابع انسانی خالق؛
 .5ایجاد جوّ تساویگرایی.
نهتنها سازمانها مشتری را در مرکز استراتژی خود قرار میدهند؛ بلكه همه سیستمها و
کارمندان باید برای خدمت به مشتریان داخلی و خارجی سازماندهی شوند .سازمانها در کالس
جهانی یک ساختار سازمانی تخت دارند ؛بهطوریکه هر شخصی بهراحتی میتواند به مشتریان
نزدیک شود و بهطور دائم درباره نیازهای حال و آینده مشتریان اطالعات جمعآوری کند و این
تمرکز بر مشتری ،مبنایی برای استراتژی ،ساختار و طراحی شغل فراهم میکند [.]17
پژوهشگران مختلفی ازجمله پون و همكاران ( )1997از عواملی مانند رقابت جهانی ،نیازهای
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مشتریان داخلی ،توسعه در فنّاوری اطالعات و تغییرات در راهبردهای سازمانی بهعنوان
محركهای اجرای تولید در کالس جهانی نام بردهاند و برخی دیگر چون پورتر و اسكینر در
( ،)1999به فقدان حمایت و پشتیبانی مدیریت سازمان ،فقدان دانش کافی ،فقدان آموزش
مناسب کارمندان و فقدان نظارت و کنترل مناسب بهعنوان مواردی اشاره کردهاند که مانع اجرای
تولید در کالس جهانی میشوند؛ ولی در این میان افزایش سطح رقابت جهانی مهمترین محرك
و انگیزه برای سازمانها است [.]2
ماتريس تحلیل اهمیت -عملکرد .1تحلیل اهمیت -عملكرد ،ابزار مؤثری برای ارزیابی
موقعیت رقابتی سازمان ،شناسایی فرصتهای پیشرفت و همچنین طراحی راهبردهای بازاریابی و
ارائه خدمت هدفمند است .برای نخستین بار ،ماریتا و جیمز ( ،)1977تحلیل اهمیت ـ عملكرد را
برای شناسایی و اولویتبندی ویژگیهای محصول یا خدمت که سازمان میتواند برای
حداکثرکردن رضایت مشتریان خود بر آن تمرکز کند ،ارائه کردند .از طریق تشكیل ماتریس
دوبُعدی که محور عمودی آن ادراك مشتریان از عملكرد کیفیت هر ویژگی و محور افقی آن
اهمیت آن ویژگی در تصمیمگیری مشتریان را نشان میدهد ،میتوان پیشنهادهای مؤثری را
برای مدیران ارائه کرد .این ماتریس دوبُعدی را ماتریس اهمیت  -عملكرد مینامند [.]13

شكل  .2ماتریس اهمیت -عملكرد][13

بر اساس شكل  ،2ماتریس اهمیت  -عملكرد از طریق متوسط نمره اهمیت و عملكرد ویژگیها
به چهار ناحیه تقسیم میشود .ویژگیهایی که در ربع اول قرار میگیرند ،اهمیت و عملكرد باال
نشاندهنده نقاط قوت و مزیت رقابتی سازمان هستند؛ استراتژی مناسب برای این دسته از
ویژگیها حفظ استراتژی فعلی است .ویژگیهایی که در ربع دوم قرار میگیرند ،اهمیت پایین و
عملكرد باال نشاندهنده اتالف منابعی هستند که به این ویژگیها تخصیص یافته است و
1. Importance-Performance Analysis Matrix
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میتوان از منابع موجود در حیطه دیگری استفاده بهتری داشت .ربع سوم این ماتریس را منطقه
بیتفاوتی مینامند؛ زیرا دربرگیرنده ویژگیهایی است که دارای اهمیت و عملكرد پایین هستند و
راهبرد مناسب برای آنها بیتوجهی و عدمسرمایهگذاری است .ربع چهارم این ماتریس اهمیت
باال و عملكرد پایین ویژگیهایی را در خود جای خواهد داد که نشاندهنده نقاط ضعف سازمان و
اولویتهای بهبود و سرمایهگذاری هستند .تشكیل ماتریس اهمیت ـ عملكرد ،مبتنی بر قواعد
معینی است .بهمنظور ترسیم این ماتریس هر یک از محورها به دو نیمه قسمت میشوند .برای
انجام این کار از نقطه تقاطع استفاده میشود .نقطه تقاطع ،مختصات محل تقاطع خطوطی است
که ماتریس اهمیتـ عملكرد را به چهار بخش تقسیم میکند .این خطوط« ،خطوط ربعی» نامیده
میشوند و از آنها برای شبكهبندی ماتریس اهمیت ـ عملكرد استفاده میشود [ .]2هرچند
صنایع خودروی ایران رشدی بسیاری کرده است ،فشارهای محیطی بر این صنعت نیز با شتاب
بیشتری افزایش یافته است .الزامات خودروسازان داخلی برای کاهش قیمت و زمان تحویل،
افزایش کیفیت و توانایی تأمینکنندگان تولید قطعات متنوع و جدید درزمان کوتاهتر و با پیوستن
ایران به «سازمان تجارت جهانی» و امكان ورود رقبای خارجی به عرصه صنعت خودروی ایران،
بهطور قطع فشارهای محیطی شدت بیشتری خواهند یافت .صنعت خودروی ایران باید ابتكارات
استراتژیكی ،نظیر تولید کالس جهانی را در نظر داشته باشد تا بتواند در سطح جهانی رقابت کند و
به خواستههای پویای مشتریان پاسخ دهد .این موارد نشاندهنده اهمیت نیاز خودروسازان به
چابكی سازمانی و رسیدن به تولید در کالس جهانی است .هدف سازمانهای تولید در کالس
جهانی ،رسیدن به جایگاهی است که بتوانند بهطور موفقیتآمیز قابلیتهای تولیدی برای
پشتیبانی از کل شرکت در دستیابی به یک مزیت رقابتی مستمر در زمینههایی از قبیل هزینه،
کیفیت ،تحویل کاال ،انعطافپذیری و نوآوری را ایجاد کنند.
در بحث دستیابی به تولید کالس جهانی با توجه به نیاز مشتریان ،بخشبندی آنها به
گروههای همگن و توسعه راهبردهای بازاریابی و همچنین ارائه خدمت متناسب با نیازها و
ویژگیهای هر بخش بسیار مهم است؛ همچنین ازآنجاکه مشتریان ویژگیها و ادراكهای
متفاوتی را برای ویژگیهای خدمت قائل هستند ،تحلیل اهمیت  -عملكرد شاخصهای موردنظر
بر پایه نیاز مشتریان ،نتایج معتبرتر و کاربردیتری را بهدنبال خواهد داشت؛ بااینحال تاکنون
پژوهشی در زمینه ترکیب تحلیل اهمیت  -عملكرد و روشهای دستهبندی در حوزه کالس
جهانی در ایران انجام نشده است .با توجه به این شكاف نظری و نیاز پژوهشی و همچنین با
هدف دستیابی به نتایج معتبرتر و کاربردیتر در تحلیل اهمیت  -عملكرد و استفاده مؤثرتر از این
نتایج در این پژوهش تحلیل اهمیت  -عملكرد عوامل مؤثر در دستیابی به تولید محصول در
کالس جهانی با توجه به نیاز مشتری در صنعت خودروی ایران شناسایی و رتبهبندی شده است.
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روششناسيپژوهش 

.3

هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل مؤثر در «شرکت ماشینابزار ایران خودرو» برای دستیابی
به سازمان در کالس جهانی با توجه به نیاز مشتریان با استفاده از ماتریس تحلیل عملكرد است تا
بر این اساس آن دسته از مؤلفهها و ویژگیهای کالس جهانی را که همسو هستند ،شناسایی و
راهبردهای مناسب برای دستیابی ماشینابزار ایرانخودرو به تولید در کالس جهانی اتخاذ شود .در
این راستا سؤالهای پژوهش بهصورت زیر است:
ـ عوامل اصلی دستیابی به تولید کالس جهانی با توجه به نیاز مشتریان در «شرکت ماشینابزار
ایرانخودرو» کداماند؟
ـ اولویتبندی راهبردهای سازمان برای پاسخگویی به نیاز مشتریان در مدل تولید محصول در
کالس جهانی چگونه است؟ 
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی است .جامعه آماری این
پژوهش شامل خبرگان و مدیران ارشد و میانی صنعت خودرو ایران است .با توجه به گستردگی
شرکتهای فعال در این صنعت ،با استفاده از نمونهگیری خوشهای مدیران ساپكو و تام
ایرانخودرو که از مشتریان اصلی مجموعه ماشینابزار محسوب میشوند ،موردمطالعه قرار گرفتند؛
همچنین دیدگاههای چند تَن از مدیران گروه قطعهسازی ماشینابزار ایرانخودرو نیز بهعنوان
تصمیمگیرندگان سازمان لحاظ شد .برای انتخاب مدیران معیارهایی چون تحصیالت مرتبط با
سازمان کالس جهانی (مدیریت ،صنایع ،مدیریت اجرایی ،) MBA ،جایگاه سازمانی ،میزان سابقه
در شرکت «ایرانخودرو» یا صنایع مرتبط با خودرو و غیره مدنظر قرار داده شد .با توجه به اینكه
ماهیت روش  IPAنیاز به نمونه زیادی ندارد 60،نفر بهعنوان نمونه در نظر گرفته شدند .با توجه
به ضرورت کار و رسیدن به عوامل اصلی بهعنوان عوامل کلیدی اجرای تولید در کالس جهانی
مطالعات کتابخانهای جامعی در مبانی نظری تولید محصول در کالس جهانی صورت گرفت و این
عوامل که عمومیت بیشتری داشتند و در بیشتر مقاالت مربوط به تولید در کالس جهانی به آنها
اشاره شده بود ،شناسایی شدند .این عوامل تحت عنوان  14مؤلفه اصلی به شكل زیر دستهبندی
شدند که در جدول  3ارائه شده است.
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جدول  .3شاخصهای اصلی در دستیابی به تولید در کالس جهانی با توجه به نیاز مشتریان
شاخصها 

 .1جهانیبودن و رقابت
در فضای تجارت
جهانی (اعتبار)
.2

سطح باالی R&D

 .3تأمینکنندگان

 .4کاهش زمان انتظار
برای مشتری
(پاسخگویی سریع)
 .5مدیریت و
سیاستهای کالن

 .6خالقیت و نوع آوری

 .7قیمت تمامشده

شاخصها 


منابع
Stalk(1990), Yip (1992),

Maskell (1989), Geber
 .8کانالهای توزیع
(1989),
 Ross (1991), Stickler (1989),وسیع
Kasul & Motwani (1994).
Azzone (1991),
Goldsbrough(1988),
Valovic (1992), Weimer
(1992).

 .9سیستمهای
تولیدی انعطافپذیر

 .10 Maskell (1989), Reed(1991),خدمات تعمیرات
 Kumar & Motwani (1996).و نگهداری پیشگیرانه

Kasul & Motwani (1994),
Geber (1989),
Deloitte & Touche (1992),
Kasul & Motwani (1994).

 .11بهبود مستمر

Stalk (1990),Yip (1992),
Maskell (1989), Geber
(1989),
IT Ross (1991), Stickler (1989),
)Kasul & Motwani (1994

 .12استفاده از فنّاوری

Azzone (1991),
Goldsbrough(1988),
Valovic (1992),Weimer
(1992).
Maskell (1989), Reed
(1991),
Kumar & Motwani (1996).

 .13گسترش روابط با
مشتری
 .14کیفیت
محصوالت

منابع
Kasul & Motwani
(1994),
Geber (1989),
Deloitte &Touche
(1992(,
(Kasul & Motwani (1994
Azzone (1991),
Goldsbrough (1988),
Valovic (1992), Weimer
(1992).
Kasul & Motwani
(1994),
Geber (1989),
Deloitte &Touche
& (1992), Kasul
(Motwani (1994
Sohal & Terziovski
(2000),
Svensson & Klefsjo
(2000),
Sinclair & Zairi (2001),
Oakland (2001).
Richardson (1980),
Evans (1991),
Issenhour (1990),
Stickler (1989),
Kasul & Motwani
(1994).
Kasul & Motwani
(1994),
Geber (1989),
Deloitte &Touche
((1992
(Kasul & Motwani (1994
Geber (1989), Ross
& (1991), Deloitte
Touche )1992),
Sheridan (1990).


افتههایپژوهش 
دادههاوي 
.4تحلیل 

مراحل اصلی پژوهش شامل مرحله اول ،تعریف و شناسایی معیارهای اصلی و شاخصها با
استفاده از منابع مختلف کتابخانهای و نظرات خبرگان است .در مرحله دوم با استفاده از روش
ماتریس اهمیت ـ عملكرد مؤلفههای اصلی و فرعی رتبهبندی و ارزیابی شدهاند؛ سپس با استفاده
از خروجیهای مدل میزان اهمیت هر یک از مؤلفهها نسبت به هم بررسی شده و در پایان نیز
استراتژیهای مناسب برای اولویتبندی هر یک از عوامل برای اجرای موفق تولید محصول
کالس جهانی با توجه به نیاز مشتریان ،ارائه شده است .مهمترین خروجی روش ،IPA
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دستهبندی عوامل در  4ناحیه مجزا است .در مرحله سوم با استفاده از روش وو و همكاران
( ،)2008تحلیل فاصله برای تعیین وزن هر یک از عوامل صورت گرفت .درواقع روش وو به
محاسبه میزان اهمیت هر مؤلفه نسبت به سایر شاخصها و رتبهبندی متغیرها کمک میکند .در
ادامه هر یک از این روشها بررسی خواهند شد [.]20

روش:IPA

گام اول :شناسایی مشخصهها و عواملی که در دستیابی به تولید در کالس جهانی نقش دارند که
از طریق مطالعات میدانی شناسایی شدند.
گام دوم :درجه اهمیت مشخصهها و عواملی که در دستیابی به تولید در کالس جهانی نقش دارند
باید مشخص شود bjp, .و  cjpبهترتیب نشاندهنده ارزش اهمیت و ارزش عملكرد هستند که
برای ویژگی jام و توسط تصمیمگیرنده یا مشتری pام تعیین شده است.این ارزشها با استفاده از
نظر مدیران و کارشناسان «شرکت ماشینابزار ایرانخودرو» و همچنین مشتریان اصلی شرکت،
یعنی مدیران تام ایران ایرانخودرو و ساپكو از طریق پرسشنامه و با طیف لیكرت هفتایی
مشخص شد؛ یعنی:
cjp≤ 7

1 ≤bjp

گام سوم :با استفاده از میانگین حسابی دیدگاههای تصمیمگیرندگان و مشتریان استخراجی از
پرسشنامههای توزیعشده یكپارچه شد .بدین ترتیب  bjارزش نهایی اهمیت  cjارزش نهایی
عملكرد هر مشخصه بهصورت زیر محاسبه شد که نتایج نهایی در جدول  4ارائه شده است [،1
.]13
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جدول  .4نتایج ماتریس اهمیت  -عملكرد
اهمیت () bj

عملكرد () cj

5/17

2/138

1/923

1/667

 .3تأمینکنندگان

1/73

5/156

 .4کاهش زمان انتظار برای مشتری (پاسخگویی سریع)

5/453

2/169

 .5مدیریت و سیاستهای کالن

4/955

5/269

 .6خالقیت و نوآوری

1/723

2/046

 .7قیمت تمامشده

5/642

1/749

 .8کانالهای توزیع وسیع

4/622

4/706

 .9سیستمهای تولیدی انعطافپذیر

4/605

5/136

 .10خدمات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه

1/770

5/013

 .11بهبود مستمر

5/168

1/923

1/746

4/849

نام مشخصه
 .1جهانیبودن و رقابت در فضای تجارت جهانی (اعتبار)
.2

سطح باالی R&D

 .12استفاده از فنّاوری

IT

 .13گسترش روابط با مشتری

4/915

4/727

 .14کیفیت محصوالت

5/569

1/913

گام چهارم :ارزش آستانه برای تعین خانههای ماتریس  IPAبا استفاده از میانگین حسابی تعیین
شد که عبارتاند از:

µc=3.46

b=3.93,

سپس موقعیت نسبی هر یک از مشخصهها روی ماتریس  IPAبهصورت زیر مشخص شد.
این ماتریس از دو محور تشكیل شده که محور  xآن عملكرد و محور  yآن اهمیت را نشان
میدهد (.)3
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شكل  .3موقعیت نسبی هر یک از مشخصهها روی ماتریس  IPA


ربع اول :ادامه استراتژی فعلي .همانطور که مشخص است مؤلفههای مدیریت و
سیاستهای کالن ( ،)5کانالهای توزیع وسیع ( ،)8سیستمهای تولیدی انعطافپذیر ( )9و
گسترش روابط با مشتری ( )13در این ناحیه قرار دارد؛ به این معنا که این مؤلفهها از نظر
مشتریها دارای اهمیت باالیی هستند و عملكرد سازمان در این ناحیه نیز در باالترین سطح خود
قرار دارد .این ربع بهعنوان قوت اصلی سازمان در نظر گرفته میشود و شرکت باید مشخصهها را
بهگونهای که هست حفظ کند.
ربعدوم:اتالفمنابع.مؤلفههای تأمینکنندگان ( ،)3خدمات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه
(،)10استفاده از فنّاوری  )12( ITدر ربع دوم قرار گرفتهاند که نشان میدهد تالش فعلی سازمان
برای فعالیتهایی که در این ربع قرار میگیرند ،بیفایده است یا منابع تخصیصیافته به این
شاخصها بیش از حد نیاز است و باید در جای دیگری شاخصهای ربع چهارم (که سازمان در
آنها ضعف دارد) ،مصرف شوند.

ربعسوم:اولويتپايین.مؤلفههای تحقیق و توسعه ( )2و خالقیت و نوآوری ( )6در این ناحیه
قرار گرفتهاند .این ربع نشان میدهد در حال حاضر با توجه به شرایط بازار این مؤلفهها از نظر
مشتری اهمیت زیادی ندارند و عملكرد پایین شرکت در این شاخصها ،مشكلی برای شرکت
ایجاد نمیکند و استراتژی مناسب برای این مؤلفهها بیتوجهی و عدمسرمایهگذاری است.
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سرمايهگذاری .این ربع ضعف اساسی سازمان را نشان

تهای بهبود و 
ربع چهارم :اولوي 
میدهد؛ بنابراین نیازمند توجه فوری برای بهبود است؛ در حقیقت تالش برای بهبود باید در
باالترین اولویت قرار گیرد؛ زیرا ضعف اساسی در این ناحیه است .همانطور که مشخص است
مؤلفههای بهبود مستمر ( ،)11پاسخگویی سریع ( ،)4قیمت تمامشده ( ،)7جهانیبودن ( )1و
کیفیت محصول ( )14در این ناحیه واقع شدهاند؛ به عبارتی این مؤلفهها از نظر مشتریان و
تصمیمگیرندگان دارای اهمیت باالیی هستند؛ اما عملكرد سازمان در این موارد پایین است؛
بنابراین شرکت باید بر این مؤلفهها تمرکز کند و عملكرد خود را بهبود دهد.


شاخصها :کشف صدای مشتری کمک میکند تا بتوان وزن خواستههای مشتری را

رتبهبندی

به دست آورد .بر اساس نظر وو و همكاران ( ،)2008وزن هر مشخصه را میتوان از حاصل
شكاف بین ارزش اهمیت و عملكرد مشخصه jام در حاصلضرب اهمیت آن مشخصه بهدست
آورد:

| ow j | (b j  c j )  b j

رابطه ()1

در این گام به رتبهبندی مشخصهها پرداخته میشود .برای سهولت در رتبهبندی مؤلفهها
وزنهای بهدستآمده در روش وو ،نرماالیز شد که با  swدر جدول  5مشخص شده است [،1
.]20
wj
sw  n
رابطه () 2
 ow j
j 1
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جدول  .5اولویتبندی شاخصها
نام مشخصه
 .1جهانیبودن و رقابت در فضای تجارت جهانی (اعتبار)
 .2سطح باالی R&D
 .3تأمینکنندگان
 .4کاهش زمان انتظار برای مشتری (پاسخگویی سریع)
 .5مدیریت و سیاستهای کالن
 .6خالقیت و نوآوری
 .7قیمت تمامشده
 .8کانالهای توزیع وسیع
 .9سیستمهای تولیدی انعطافپذیر
 .10خدمات تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه
 .11بهبود مستمر
 .12استفاده از فنّاوری IT
 .13گسترش روابط با مشتری
 .14کیفیت محصوالت

ow
15/67
0/49
5/93
17/91
1/55
0/56
21/96
0/39
2/44
5/74
16/77
5/42
0/92
20/36

sw
0/135
0/004
0/051
0/154
0/013
0/005
0/189
0/003
0/021
0/049
0/144
0/047
0/008
0/175

اولویت
5
13
6
3
10
12
1
14
9
7
4
8
11
2

همانطور اشاره شد جهانیبودن و رقابت در فضای تجارت جهانی ( ،)1کاهش زمان انتظار
برای مشتری ( ،)4قیمت تمامشده (،)7بهبودمستمر ( )11و کیفیت محصول ( )14در ناحیه بهبود و
سرمایهگذاری ،واقع شدهاند که بر اساس وزن محاسبهشده برای هر مؤلفه باید بهبود به صورت
زیر انجام گیرد:
اولویت اول :قیمت تمامشده؛
اولویت دوم :کیفیت محصوالت؛
اولویت سوم :کاهش زمان انتظار برای مشتری (پاسخگویی سریع)؛
اولویت چهارم :بهبود مستمر؛
اولویت پنجم :جهانیبودن و رقابت در فضای تجارت جهانی (اعتبار).

جهگیریوپیشنهادها
.5نتی 

دستیابی به تولید در کالس جهانی با توجه به نیاز مشتری مستلزم یافتن عوامل اصلی و
تأثیرگذار در این رابطه و برقراری ارتباط بین آنها است؛ ازاینرو در این مقاله ابتدا سعی شده
است که عوامل اصلی در مبانی نظری موضوع پیدا شود که درنتیجه  14عامل که تناسب بیشتری
با جامعه آماری داشتند و بیشتر مدنظر مشتریان و کارشناسان بودند ،انتخاب شدند .آنگاه با
استفاده از روش  IPAدستهبندی و اولویتبندی آنها صورت گرفت .نتایج پژوهش نشان
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میدهد که  5عامل قیمت تمامشده محصول ،کیفیت محصول ،کاهش زمان انتظار برای مشتری
(پاسخگویی سریع) ،بهبود مستمر و جهانیبودن و رقابت در فضای تجارت جهانی (اعتبار) در ربع
چهارم واقع شد؛ یعنی «شرکت ماشینابزار ایرانخودرو» در این ناحیه علیرغم برخورداری اهمیت
از طرف مشتریان ،دارای عملكرد پایینی است و برای دستیابی به تولید محصول در کالس جهانی
نیازمند تمرکز بر شاخصهای این ناحیه است و باید این عوامل را در اولویت قرار دهد.
پس از دستهبندی شاخصها با استفاده از روش  ،IPAبا استفاده از روش وو و همكاران
( )2008که در جدول  ،5نشان داده شده است .رتبه هر یک از عوامل نیز مشخص شد .این مدل
نشان میدهد که هر سازمان برای دستیابی به تولید محصول در کالس جهانی با توجه به نیاز
مشتری بهترتیب باید چه فاکتورهایی را موردتوجه قرار دهد .برای مثال در ربع چهارم که قیمت
محصول و کیفیت مهمترین عوامل و کانالهای توزیع وسیع و سطوح باالی تحقیق و توسعه در
اولویتهای پایانی قرار گرفتند .به مدیران شرکت پیشنهاد میشود ،با توجه به شاخصهای
تعیینشده ،تمرکز فعلی خود را بر ناحیه چهارم و بر شاخصهای جهانیبودن و رقابت در فضای
تجارت جهانی ( ،)1کاهش زمان انتظار برای مشتری ( ،)4قیمت تمامشده (،)7بهبودمستمر ()11
و کیفیت محصول ( )14قرار دهند .از میان شاخصهای اشارهشده نیز بهترتیب به اولویتهای زیر
توجه کنند:
 .1قیمت تمامشده؛ .2کیفیت محصوالت؛ .3کاهش زمان انتظار برای مشتری (پاسخگویی سریع)؛
 .4بهبود مستمر؛  .5جهانیبودن و رقابت در فضای تجارت جهانی (اعتبار) باید توجه داشت که
پژوهشگران مختلف به عوامل مختلفی اشاره کردهاند .در بیشتر پژوهشهای صورتگرفته تعداد
عوامل را محدودتر گرفتهاند و یا چند عامل را که در این پژوهش بهصورت جداگانه مطرح شده
است ،با یک عنوان مطرح کردهاند .درخصوص عوامل ،مدیران باید توجه داشته باشند که در
محیطهای مختلف و شرایط متفاوت ،اهمیت عوامل در مقایسه با یكدیگر متفاوت خواهد بود.
نكته بعدی به ارتباطات بهدستآمده بین عوامل برمیگردد .با یک نگاه کلی به مدل میتوان
دریافت که بیشتر عوامل با ارتباطات و تأثیرات زیادی به هم گره خوردهاند و هر یک با توجه به
اهمیت و عملكرد در یک ناحیه مشخص واقع شدهاند .هر گونه نقص یا کوتاهی در یک عامل با
توجه میزان اهمیت و عملكرد سازمان باعث میشود که نتیجه نهایی که همان بهبود کیفیت است
دچار خلل یا نقصان شود .در این پژوهش سعی شده است تا مدلی طراحی شود که از مهمترین
عامل یعنی قیمت تا آخرین شاخص یعنی کانالهای توزیع وسیع در آن بهصورت جامع ،شفاف و
متوالی گنجانده شود؛ عالوه بر موارد باال میتوان پیشنهادهایی ارائه کرد که هم بتواند
مورداستفاده کاربردی مدیران قرار گیرد و هم برای پژوهشهای تكمیلی آینده راهنما باشد.
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پیشنهادات تحقیقاتي .هرچند زمان زادی از مطرحشدن مبحث دستیابی به تولید در کالس
جهانی میگذرد؛ ولی جوانب بسیاری از این موضوع وجود دارد که درباره آن پژوهشی صورت
نگرفته است.
ـ در این پژوهش برای شناسایی عوامل اصلی مدل از روش مطالعه مبانی موضوع استفاده شد؛
درحالیکه می توان پس از شناسایی عوامل ،برای کاهش تعداد شاخصها و ترکیب دو یا چند
عامل از روش تحلیل عاملی استفاده کرد؛
ـ میتوان از روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای دستهبندی شاخصها کمک گرفت و با
روشهایی مثل تحلیل مسیر ،صحت مدل را سنجید؛
ـ جامعه آماری این پژوهش ،صنعت خودرو در ایران است ،میتوان با مقایسه این عوامل با صنعت
خودرو در کشورهای توسعهیافته ،نتایج را تعمیم داد.
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