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  بسمه تعالي

 :عنوان مقاله
 .W.T.O دن به کالس جهانی و  ملحق شدن بهيت برای رسيفيت کيريبررسي نقش مد

   
  حسن فارسيجانيدکتر 

  عبدالکريمياميرحسين 
  

 خالصه مقاله
با توجه به اهميت و نقش برنامه ريزي و طراحي در فرآيند گسترش و جهاني شدن اقتصاد الزم است  تا     

ا توجه به فرصت هاي بوجودآمده بتوانند وضعيت سازماني خود را  تصميماتي اتخاذ كنند تا ب۲۱سازمانهاي قرن 
 به WCMدر محيط پوياي اقتصادي  نقش . متحول نموده و همواره با عملكرد كالس جهاني الگوبرداري نمايند

خوبي مشخص بوده به طوريكه همواره ارزيابي ها نمايانگر ارزش مديريت در هزاره سوم مي باشد اين سازمانها 
 WTOهستند تا با ترسيم استراتژيهاي مدرن شيوه رسيدن به اهداف كالس جهاني را براي عضويت در موظف 

اين تحقيق فعاليتهاي انجام شده در مركز مطالعات كالس جهاني را مورد بررسي قرار داده . طراحي نمايند
من استفاده از متدولوژي بطوريكه نقش آثار رسيدن  به اين وضعيت را در سازمانهاي مختلف مطالعه كرده و ض

 شركت بزرگ داخلي و خارجي به تحقيق پرداخته است و عوامل ۱۸مصاحبه با كاركنان بخش توليد بيش از 
كليدي جهت اين استراتژي ايجاد صرفه جوئي در هزينه عمليات و پاسخگويي كارا بطوريكه محصوالت توليد 

لذا توليدكننده در . ه خدمات بيشتر به مشتريان مي باشدشده از هر رقيبي در سطح جهان با كيفيت بهتر  و ارائ
كالس جهاني براي رسيدن به اين اهداف تالش مي نمايد تا از طراحي به عنوان ابزاري استراتژيك براي رسيدن 

اين تحقيق نشان مي دهد كه چگونه مفاهيم طراحي و . و باقي ماندن در بهترين سطح پويايي استفاده نمايند
در اين مقاله موضوع استراتژيك و انعطاف پذير . ري آن   مي تواند ارتباط با اهداف رقابتي داشته باشدانعطاف پذي

بودن طراحي مورد بررسي قرار مي گيرد كه مي تواند تحت تاثير عواملي محيطي متغير باشد، در گذشته 
 بازار پوياي اقتصادي كنوني  توليدكنندگان هميشه به دنبال افزايش عمر محصوالت و تنوع كمتر بوده اند در

و در اين گذر تنها . مصرف كنندگان همواره خواستار تنوع بيشتر از محصوالت حتي با طول عمر كمتر مي باشند
سازمانهايي كه توانسته اند خود را با انتظارات و نظرات مشتريان تطبيق دهند يعني سازمانهاي  كالس جهاني و 

 كالس جهاني با استراتژي و طراحي كالس جهاني، مي توانند در زمره شركتهاي سازمانهايي كه قابليت توليد در
   قرار گيرند۲۱موفق قرن 
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  مقدمه 

مسائل محيطي به سرعت در حال تغيير هستند و روند تغييرات اجتماعي از قبيل نرخ رشد جمعيت از 

آورد و از آنجا كه هر چه  م به وجود ميها و تهديدها را با ه اي برخوردار است، اين شرايط فرصت اهميت ويژه

هاي ارزشمند  محيط متغيرتر باشد سازمان بايد پويايي بيشتري داشته باشد تا بتواند تهديدها را به فرصت

شود و بجاي نگرش  ها ناديده گرفته مي تبديل كند ولي اين موضوع بسيار ساده از نظر خيلي از سازمان

دهند و مديران سعي دارند خود را از اين فضا جدا  ي از خود نشان ميبلندمدت در خيلي مواقع موضع دفاع

افتد بيشتر  رود فاصله بين آنچه را سازمان انتظار دارد با آنچه اتفاقي مي كنند و هر چه بيشتر پيش مي

  . شود مي

ترين توليدكنندگان و مديران در كالس جهاني براي رقابت در فضاي تجارت جهاني براي باقي ماندن در به

هاي جهان تراز در فضاي  كنند و همواره مشتريان خواهان انجام فعاليت با شركت سطح پويايي تالش مي

WTOكند با در نظر گرفتن مفاهيم توليد و مديريت در كالس جهاني   هستند، لذا اين تحقيق مشخص مي

تراتژيك عملياتي در هاي يك شركت جهان تراز به ايجاد يك ساختار علمي و عملي بين اهداف اس ويژگي

  . كند يك سازمان كمك مي

  مفاهيم مديريت و كالس جهاني محصوالت  -١

هاي  ها و ظرفيت رسد كه توانسته باشد قابليت زماني كه يك سازمان به مرحله توليد در كالس جهاني مي

در هزينه، توليد خود را براي دستيابي به يك مزيت رقابتي پيوسته و منحصر به فرد مثل مزيت رقابتي 

پذيري و نوآوري ايجاد كند، توليدكنندگان در كالس جهاني عمليات توليد خود  كيفيت، تحويل كاال، انعطاف

گيرند و همواره به دنبال  دهند كه همواره از طرف محيط بيرون مورد حمايت قرار مي  مي را طوري ادامه

ها الگوبرداري از رقيب و تجزيه و  انبهينه كردن تجهيزات و نيروي انساني خويش هستند در اين سازم

كنندگان كالس جهاني،  هاي اصلي توليد اي برخوردار است، يكي از ويژگي تحليل كردن رقبا از اهميت ويژه

هاي كالس جهاني همواره از  توان سازگاري با تغيير نيازهاي مشتريان و بازار است، مديران در سازمان

  . كنند يرات حركت ميگيرند و جلوي تغي تغييرات  پيشي مي
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 به عنوان فلسفه توليدي است كه براي رسيدن به وضعيت توليد محصوالت WCMتوليد در كالس جهاني 

 بهبود مستمر و به موقع منابع مختلف سازمان جهت WCMشود، ماهيت  در كالس جهاني به كار گرفته مي

  . ها در كار خود است رسيدن به بهترين

هايي براي  كنند به طور جدي در جست و جوي فرصت ا فلسفه توليدي سازگار ميهايي كه خود را ب سازمان

  . پذيري هستند هاي كليدي مانند كيفيت، هزينه، ارسالي كاال، نوآوري و انعطاف بهبود در زمينه

روند پيشرفت عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني و عضويت اكثر كشورهاي در حالي توسعه در اين 

، GATT در فضاي تجارت جهاني دارد و در تمام مقايسه با WTOن از اهميت روز افزون نقش سازمان نشا

سازمان تجارت جهاني بسيار موفقي در از بين بردن موانع تجارت بين كشورهاي مختلف در دهكده جهاني 

  . بوده است

  WTO و مديريت كالس جهاني ارتباط -٢

گردد و امروزه هر مديري بايد  تر مي رت ميان كشورها آسانروز تجا جهان در حال كوچك شدن است و روزبه

ها و اهداف سازمان در نظر بگيرد، محصوالت را براي تقاضاي  بداند كه اهداف كسب و كار جهاني را در برنامه

بازار جهاني، با استانداردها و معيارهاي جهاني توليد كند و به دنبال مشتريان تأمين كنندگان در نقاط 

براي مديريت در كالس جهاني بايد در مورد فرآيندهاي سازمان، منابع و بازار و . غرافيايي باشندمختلف ج

در جهان . مشتريان كنترل داشت و همواره از تغييرات بوجود آمده و يا حتي تغييرات آتي استقبال كرد

ه باشند چون امروز يك مدير سازمان جهاني بايد تسلط خوبي روي اطالعات داخل و خارج شركت داشت

ها از خود عكس العمل به موقع  سازد در برابر تهديدها و فرصت اطالعات ابزاري است كه سازمان را قادر مي

  . نشان دهد
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  . ده مدل زير مراحل اجرايي مديريت در كالس جهاني را به اختصار نشان مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : باشد  اني در فضاي تجارت جهاني به شرح ذيل مي مديريت كالس جهراهبرديهاي كليدي و  مؤلفه - ٣

  مولفه هاي راهبردي : الف

   كاهش زمان انتظار براي مشتري - ١

  هاي سازمان  كاهش هزينه- ٢

  سازي عملكرد  شفاف- ٣

   كاهش زمان رسيدن به بازار - ٤

   تأمين نظرات مشتريان - ٥

   براي سازمان ساده و مؤثر ساختن فرآيندهاي تأمين منابع مالي و انساني- ٦

  هاي جهاني   مديريت عمليات و مكان- ٧

  مولفه هاي كليدي:ب

  سرمايه گذاري بلند مدت- ١

  كيفيت محصول - ٢

و اهداف 
هاي  برنامه

 اسرتاتژیك

هاي  بررسي شاخص
 عملكردي 

هاي  پروژه
ارتقاء و هببود 

هاي  شاخص
 عملكردي 

گذاري  هدف
 اسرتاتژیك 

حركت به مست كالس جهاني و 
WTO 
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   توجه به استعداد منابع انساني- ٣

  استفاده بهينه از داراييها - ٤

   توجه به مسوليت اجتماعي- ٥

  كيفيت مديريت- ٦

  شفافيت مالي- ٧

   جهاني جهاني بودن و رقابت در فضاي تجارت- ٨

هاي بزرگ و كوچك تا حد زيادي از  در هزاره سوم و با توجه به حضور در فضاي تجارت جهاني مرز بين شركت

تر از قبل فراهم   خيلي راحتWTOهاي بزرگ در فضاي  هاي كوچك با شركت رود و امكان رقابت شركت بين مي

  .گردد مي

  فرضايت تحقيق  -٤

ويكرد توليد و مديريت در كالس جهاني و طراحي فرآيندها در كالس جهاني اين تحقيق بنا دارد با استفاده از ر

  : هاي ناموفق استفاده كند  براي تغيير سازمان

  گردد  ميWTO توليد در كالس جهاني باعث بهبود عملكرد فرآيندهاي سازمان در ملحق شدن به - 

  گردد دها مي توليد و مديريت در كالس جهاني باعث افزايش سرعت در انجام فرآين- 

هاي تجاري بدون ارزش در فضاي تجارت جهاني   توليد و مديريت در كالس جهاني باعث كاهش فعاليت- 

  گردد مي

  دهد   توليد و مديريت در كالس جهاني هزينه اجراي فرآيندهاي يك سازمان را تقليل مي- 

  نوع تحقيق  -٥

ريت در كالس جهاني نشان دهد تا براي حضور در اين تحقيق درصدد است تا با ارائه يك متولوژي توليد و مدي

فضاي تجارت جهاني بايد در يك سازمان توليد و مديريت كالس جهاني را پياده نمود و روش اين تحقيق ميداني 

  .است
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   Siemens- Samsung Electronics & Sony شركتهاي : قلمرو مكاني تحقيق  -٦

 بوجود آمد، ارتقاء سطح مديريت در ٢٠ توليدي در قرن هاي يكي از مهمترين تغييراتي كه در شركت

هاي توليد كننده  هاي مختلف و مواجه شدن با تغييرات بسيار زياد فضاي تجارت بود، در اين ميان شركت سازمان

تا قبل از اين توليدكنندگان همواره به دنبال . لوازم صوتي و تصويري با تغييرات چند برابر انتظار مواجه شدند

كنندگان به دنبال تنوع   همواره مصرف٢١ايش عمر محصوالت خويش حتي با تنوع كمتر بودند ولي در قرن افز

  . بيشتري از محصوالت حتي با طول عمر كمتر بودند

 توليد كنندگان در دنيا به اين حقيقت رسيدند كه زمان مبارزه با بازار هاي اخير تمام در حقيقت در سال

هاي اخير تمامي  فرارسيده و هركس غفلت كند ديگر در فضاي رقابت جايگاهي نخواهد داشت، در سال

هاي سازمان و   جانبه و مستقيمي بين استراتژي٢توليدكنندگان در دنيا به اين نتيجه رسيدند كه رابطة 

ها بجاي ترس از تكنولوژي و مقابله با آن بايد خود را مطابق آن تغيير داده و در   وجود دارد و سازمانتكنولوژي

هاي جديد مديريت تناسب با نيازها باشند و در  جهت آب حركت كنند پس به ناچار بايد دنبال طراحي مدل

  .  جهاني استباشد مديريت كالس هاي نوين مديريت كه در هزاره سوم كارآمد مي ميان مدل

اند،  ها مواجه نبوده هاي مقابله با مشكالتي باشند كه تا بحال با آن ها بايد به دنبال راه در هزاره سوم تمام سازمان

ي كه به مديريت در كالس جهاني يها در ميان شركت. اي بيانديشند بيني كرده و براي آنان چاره ها را پيش آن

هاي مدرن و نوين مديريت كالس جهاني در حرفة خويش موفق  كارگيري روشاند با ب اند و توانسته توجه داشته

 شركت با ٣ اشاره داشت، اين Siemens- Samsung Electronics & Sonyشركتهايتوان به  شوند مي

 درصد به طراحي جديد و دانش جديد و در نهايت ٥٠سازي آن در سازمان در حدود  طراحي استراتژيك و پياده

اند و همواره در بهبود آن كوشش   درصد نيز فرآيندهاي توليدي خويش را ارتقاء داده٥٠اند و  داشتهنوآوري توجه 

  . دارند

 با توجه به وضع شركتها هاي اروپايي و آمريكايي توليدكننده لوازم صوتي و تصويري، اين  در مقايسه با شركت

 را در نظر قرار گرفتند چون بهترين در صنعت موجود بازار و براي افزايش سهم بازار خويش، استراتژي تهاجمي
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 توانستند به خوبي اين هاصوتي و تصويري بودن يعني جلوتر از انتظارات مشتريان حركت كردن كه اين  شركت

  . مهم را انجام دهند

  

 ۲۰۰۶فهرست پردرآمدترين شرکتهای جهان در سال  -۷

 )ميليون دالر(درآمد  نام شرکت رتبه

۱  Exxon Mobil 339,938 

۲ Wal-Mart Stores 315,654 

۳ Royal Dutch Shell 306,731 

۴ BP 267,600 

۵ General Motors 192,604 

۶ Chevron 189,481 

۷ DaimlerChrysler 186,106 

۸ Toyota Motor 185,805 

۹ Ford Motor 177,210 

۱۰ ConocoPhillips 166,683 

۱۱۱۱ GGeenneerraall  EElleeccttrriicc 115577,,115533 

۱۲۱۲ TToottaall 115522,,336600 

۱۳۱۳ IINNGG  GGrroouupp 113388,,223355 

۱۴۱۴ CCiittiiggrroouupp 113311,,004455 

۱۵۱۵ AAXXAA 112299,,883399 

۱۶۱۶ AAlllliiaannzz 112211,,440066 

۱۷۱۷ VVoollkksswwaaggeenn 111188,,337766 

۱۸۱۸ FFoorrttiiss 111122,,335511 

۱۹۱۹ CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee 111100,,776644 

۲۰۲۰ AAmmeerriiccaann  IInnttll..  GGrroouupp 110088,,990055 
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 ۲۰۰۶فهرست سودآورترين شرکتهای جهان در سال  -۸

 نام شرکت رتبه
  سود

 )ميليون دالر(

۱ Exxon Mobil 36,130 

۲ Royal Dutch Shell 25,311 

۳ Citigroup 24,589 

۴ BP 22,341 

۵ Bank of America Corp. 16,465 

۶ General Electric 16,353  

۷ HSBC Holdings 15,873 

۸ Total 15,250 

۹ Gazprom 14,865 

۱۰ Chevron 14,099 

۱۱۱۱ CCoonnooccooPPhhiilllliippss 1133,,552299 

۱۲۱۲ CChhiinnaa  NNaattiioonnaall  PPeettrroolleeuumm 1122,,995500 

۱۳۱۳ MMiiccrroossoofftt 1122,,225544 

۱۴۱۴ TTooyyoottaa  MMoottoorr 1122,,111199 

۱۵۱۵ PPeettrroonnaass 1111,,556655 

۱۶۱۶ UUBBSS 1111,,225577 

۱۷۱۷ WWaall--MMaarrtt  SSttoorreess 1111,,223311 

۱۸۱۸ EENNII 1100,,991199 

۱۹۱۹ AAmmeerriiccaann  IInnttll..  GGrroouupp 1100,,447777 

۲۰۲۰ AAllttrriiaa  GGrroouupp 1100,,443355 
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 ۲۰۰۶جات توليدی جهان در سال فهرست پردرآمدترين کارخان -۹

 )ميليون دالر(      درآمد نام شرکت رتبه

۱ General Motors 192,604 

۲ DaimlerChrysler 186,106 

۳ Toyota Motor 185,805 

۴ Ford Motor 177,210 

۵ General Electric 157,153 

۶ Volkswagen 118,376 

۷ Siemens 100,098 

۸ Intl. Business Machines 91,134 

۹ Honda Motor 87,510 

۱۰ Hewlett-Packard 86,696 

۱۱ Hitachi 83,596 

۱۲ Nissan Motor 83,273 

۱۳ Samsung Electronics 78,716 

۱۴۱۴ MMaattssuusshhiittaa  EElleeccttrriicc  IInndduussttrriiaall 7788,,555577 

۱۵۱۵ NNeessttlléé 7744,,665588 

۱۶۱۶ PPeeuuggeeoott 6699,,991155 

۱۷۱۷ SSoonnyy 6666,,002255 

۱۸۱۸ LLGG 6600,,557744 

۱۹۱۹ BBMMWW 5577,,997733 

۲۰۲۰ FFiiaatt 5577,,883333 

۲۱۲۱ HHyyuunnddaaii  MMoottoorr 5577,,443344 

۲۲۲۲ PPrroocctteerr  &&  GGaammbbllrr 5566,,774411 

۲۳۲۳ TToosshhiibbaa 5566,,002288 

۲۴۲۴ DDeellll 5555,,990088 

۲۵۲۵ BBooeeiinngg 5544,,884488 

۲۶۲۶ RRoobbeerrtt  BBoosscchh 5522,,220077 

۲۷۲۷ RReennaauulltt 5511,,336655 
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 ۲۰۰۶دی جهان در سال ين کارخانجات توليفهرست سودآورتر -۱۰

 )رميليون دال(سود نام شرکت  رتبه

۱ General Electric 16,353 

۲ Microsoft 12,254 

۳ Toyota Motor 12,119 

۴ Johnson & Johnson 10,411 

۵ Intel 8,664 

۶ IBM 7,934 

۷ Samsung Electronics 7,458 

۸ Procter & Gamble 7,257 

۹ Nestlé 6,415 

  

  در كالس جهانيفهرست کارخانجات توليدی  -۱۱

For the 50 most admired companies overall, FORTUNE's survey asked businesspeople to vote 

for the companies that they admired most, from any industry 
 نام شركتنام شركت رتبهرتبه نام شركتنام شركت رتبهرتبه نام شركت رتبه

۱ General Electric ۱۱۱۱ IInntteell ۲۱۲۱ PPffiizzeerr 

۲ Toyota Motor ۱۲۱۲ NNookkiiaa ۲۲۲۲ SSoonnyy 

۳ Procter & Gamble ۱۳۱۳ CCooccaa--CCoollaa ۲۳۲۳ TTooyyoottaa  IInndduussttrriieess 

۴ Johnson & Johnson ۱۴۱۴ CCiissccoo  SSyysstteemmss ۲۴۲۴ AAnnhheeuusseerr--BBuusscchh 

۵ Microsoft ۱۵۱۵ NNeessttllee ۲۵۲۵ CCaannoonn 

۶ Dell ۱۶۱۶ SSaammssuunngg  
EElleeccttrroonniiccss 

۲۶۲۶ SSiieemmeennss 

۷ Apple Computer ۱۷۱۷ CCaatteerrppiillllaarr ۲۷۲۷ DDeeeerree 

۸ IBM ۱۸۱۸ LL''OOrreeaall ۲۸۲۸ NNoovvaarrttiiss 

۹ BMW ۱۹۱۹ DDuuPPoonntt ۲۹۲۹ BBAASSFF 

۱۰ PepsiCo ۲۰۲۰ HHoonnddaa  MMoottoorr ۳۰۳۰ DDooww  CChheemmiiccaall 

  

  فهرست برترين شرکتها از نظر سرمايه گذاری بلندمدت -۱۲
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 نام شركت رتبه

۱ General Electric 

۲ Procter & Gamble 

۳ Johnson & Johnson 

 

 فهرست برترين شرکتها از نظر نوآوري -۱۳

 نام شركت رتبه

۱ Apple Computer 

۲ Procter & Gamble 

۳ Texas Instruments 

۴ Illinois Tool Works 

  

  فهرست برترين شرکتها از نظر كيفيت محصول -۱۴

 نام شركت  رتبه

۱ Procter & Gamble 

۲ Anheuser-Busch 

۳ Texas Instruments 

۴ Intel 

 فهرست برترين شرکتها از نظر استعداد كاركنان -۱۵

 شركتنام  رتبه

۱ Procter & Gamble 

۲ General Electric 

۳ PepsiCo 

۴ Nestle 

 

 فهرست برترين شرکتها از نظر استفاده از داراييها -۱۶
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 نام شركت رتبه

۱ General Electric 

۲ Illinois Tool Works 

۳ Anheuser-Busch 

  

 فهرست برترين شرکتها از نظر مسئوليت اجتماعي - ۱۷

 نام شركت رتبه

۱ International Paper 

۲ Anheuser-Busch 

۳ Weyerhaeuser 

۴ Alcan 

۵ Alcoa 

  

  

 ن شرکتها از نظر كيفيت مديريتيفهرست برتر - ۱۸

 نام شركت رتبه

۱ Procter & Gamble 

۲ General Electric 

۳ PepsiCo 

  

 ن شرکتها از نظر شفافيت مالييفهرست برتر -۱۹

 نام شركت رتبه

۱ Intel 

۲ Procter & Gamble 

۳ General Electric 

۴ Cisco Systems 
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 ن شرکتها از نظر جهاني بودنيفهرست برتر -۲۰

 نام شركت رتبه

۱ Nestle 

۲ Procter & Gamble 

۳ General Electric 

۴ Intel 

۵ Applied Materials 

۶ IBM 

  

  گيري  نتيجه -٢١

هاي   هستند كه بهترين عملكرد را در سطح جهاني در ارتباط با سازماني پويايها  تراز سازماننهاي جها سازمان

عوامل كليدي كالس جهاني . اند  ايجاد كردهخود و همين طور رابطه نزديكي را بين مشتريان  باشندمرتبط داشته

و جويي در هزينه، پاسخگويي به موقع، ارائه خدمات متفاوت به مشتري  در فضاي تجارت جهاني ايجاد صرفه

توانند محصوالتي با  مديريت منابع است و تنها توليدكنندگان در كالس جهاني و با مديريت كالس جهاني مي

  .  حضور داشته باشند٢١ به طور موفقمزيت رقابتي مناسب ايجاد كنند تا بتوان در فضاي تجاري قرن 

  

   

  پايان                                                                                                              
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