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  چکيده
پیوستن به پیمانها و سازمانهایی همچون سازمان تجارت جهانی، چالش بزرگی را براي سازمانهاي جهانی شدن و تبعات آن در سایه 

اند که پیوستن ما به  اکنون برخی افراد به دلیل ضعف ساختاري تاریخی سازمانهاي ما بر این عقیده هم. کشور ما ایجاد نموده است
این نکته بیانگر آن است که تولیدات . گردد ی در عرصه رقابت جهانی میسازمان تجارت جهانی منجر به حذف بیشتر سازمانهاي ایران

توانند از مزایاي پیوستن به  تنها سازمانهایی می. پسند نیستند و به عبارتی ما قادر به تولید در کالس جهانی نیستیم سازمانهاي ما جهان
  . مند شوند که خود در کالس جهانی باشند سازمان تجارت جهانی بهره

 و تحولی را در محیط تجاري کشور ایجاد یک موضوع ملی وکالن تلقی می شود WTO توجه به اینکه مساله پیوستن به با
نماید لذا همه سازمانهاي کشور بایستی توان فعالیت در یک محیط باز و فروش محصوالت خود در عرصه جهانی را کسب نمایند و  می

الملل موفق خواهد  تنها در این صورت است که کشور ما در عرصه تجارت بین. انی شوندبه بیان دیگر تبدیل به سازمانهاي کالس جه
   . شد

آنها بطور . اند سازمانهاي کالس جهانی، نسل جدیدي از سازمانها هستند که نوید دهنده عملکرد رقابتی باال در عرصه رقابت جهانی
هایی از قبیل  کت جهت دستیابی به یک مزیت رقابتی مستمر در زمینهآمیزي قابلیتهاي تولیدي را براي پشتیبانی از کل شر موفقیت

این نوع سازمانها بیشتر مایل هستند که نیروي کار، تجهیزات و . بخشند پذیري و نوآوري بهبود می هزینه، کیفیت، تحویل کاال، انعطاف
هاي مختلف،  کنند تا بتوانند از آنها در جنبه ا آنالیز میبنابراین بطور پیوسته سازمانهاي مختلف جهان ر. سیستمهاي خود را بهینه نمایند

طبق تعریف، تولید در کالس جهانی به عنوان یک فلسفه یا یک ایدئولوژي تولیدي است که براي رسیدن به . الگوبرداري نمایند
  .شود وضعیت تولید محصوالت در کالس جهانی به کار گرفته می

سازمانهاي کالس جهانی از . نها متمایز هستند و عامل ایجاد این تمایز، ویژگیهاي آنها استسازمانهاي کالس جهانی از سایر سازما
بایست  براي دستیابی سازمانها به کالس جهانی می. اند ویژگیهاي خاصی برخوردارند و شایستگیهاي خاصی را در خود توسعه داده

  .نداردها و هنجارهاي کالس جهانی نمایندویژگیهاي این سازمانها را در خود پرورش دهند و در رعایت استا
هر چند . پردازد این مقاله با بررسی کلیات سازمان تجارت جهانی، به کنکاش در خصوص ویژگیهاي سازمانهاي کالس جهانی می

اند  ه نمودههاي خاصی از این سازمانها از جمله رهبري سازمانهاي کالس جهانی و تولید در کالس جهانی تکی مطالعات مختلف بر جنبه
. اما این پژوهش به مشخصات اصلی این سازمانها پرداخته و چهارده ویژگی اساسی این سازمانها را شناسایی و معرفی نموده است

پژوهش حاضر نشان داد که ویژگیهاي اساي سازمانهاي کالس جهانی داراي اهمیت یکسانی براي هدایت سازمانهاي ایرانی به سمت 
و بر این اساس مدلی براي دستیابی سازمانهاي محلی به کالس جهانی از طریق توسعه ویژگیهاي کالس کالس جهانی نیستند 
 . جهانی طراحی گردید
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  مقدمه -١
اي و  کشورها با برداشتن موانع تعرفه. رود امروزه جهان هر روز بيشتر از گذشته به سمت دهکده جهاني پيش مي

 يکي سازمانهاي .گشايند و شاهد رقابت در سطحي فراتر از مرزهاي ملي هستيم  ميحمايتي، بازارهاي خود را به روي يکديگر
المللي،  اين سازمان با نظامند نمودن روابط بازرگاني بين.  است١تسهيل کننده بازرگاني بين کشورها، سازمان تجارت جهاني

 در اين فضاي رقابتي جهاني، متکي به  فعاليت اقتصادي.رقابت بين توليدکنندگان را در عرصه جهاني تسهيل نموده است
توانند توليداتي در کالس جهاني ارائه  باشد و تنها سازمانهايي مي پذيرش خروجي توليدي سازمانها توسط مشتريان جهاني مي

اين سازمانها همان سازمانهاي . نمايند که سيستمها و سازوکارهاي دستيابي به اين کالس از توليد را تدارک ديده باشند
  .کنند مي اي جستجو  هستند که فعاليت و رقابت را در سطحي فراتر از مرزهاي ملي و منطقه٢کالس جهاني

هاي متعددي در طي فرآيند عضويت خود  چالش) از جمله ايران(اند  در نيامده WTOكشورهايي كه تا كنون به عضويت 
ذير نبودن و عملکرد ضعيف ناشي از    به علت رقابتشورهاها، از بين رفتن سازمانهاي اين ک از جمله اين چالش. روبرو هستند

 به بيان ديگر کشورهايي که هنوز به عضويت .باشد عدم وجود رقباي قوي در سطح ملي و يا برخورداري از حمايت دولتي مي
WTOدر فضاي رقابت اند معموالً داراي سازمانهاي کالس جهاني نيستند و اين امر باعث آسيب ديدن اين کشورها   در نيامده

، توليدات کالس WTOگيري از فضاي تجاري ايجاد شده بوسيله   هستند که با بهرههاWCOدر حقيقت اين . گردد جهاني مي
  .گردند کنند و باعث شکست رقباي محلي ضعيف خود مي جهاني خود را به بازارهاي محلي ساير رقبا صادر مي

بايست اين سازمانهاي محلي  مي WTOيوستن کشور به صورت پبراي پيشگيري از شکست سازمانهاي کشورمان در 
 را در خود پرورش دهند و بدين طريق به سمت فعاليت در هاWCOيعني ويژگيها و رفتار . بديل شوند تWCOضعيف به 

تواند به  بررسي ويژگيهاي متمايزکننده اين سازمانها مي .کالس جهاني و توليد محصوالت کالس جهاني حرکت کنند
زمانهاي ديگر در شناخت اين كالس از سازمانها ياري رسانده و آنان را به ارزيابي خود و تخمين فاصله با كالس جهاني سا

توانند با پروراندن اين ويژگيها  بدين ترتيب محملي براي حركت و مسيري براي بهبود فراهم شده و سازمانها مي. قادر سازد
بدين معنا كه سازمانها در شرايط متفاوت، براي . ردنبايد اصل همپاياني فراموش كاما . در خود به كالس جهاني وارد شوند

  .توانند طي نمايند رسيدن به هدف واحد، مسيرهاي متفاوتي را مي
پذيري در صحنه  هدف اين تحقيق کمک به سازمانهاي ايراني در انتخاب مسير دستيابي به کالس جهاني جهت رقابت

  : در اين راستا سوال اصلي تحقيق بدين صورت تدوين گرديد.باشد مي WTOاياي پيوستن کشور به گيري از مز جهاني و بهره
  کدام است؟WTOبه کالس جهاني در کشورهاي در شرف پيوستن به  ويژگيهاي مورد نياز سازمانها براي دستيابيمهمترين 

WCOاند  در عرصه رقابت جهاني نسل جديدي از سازمانها هستند که نويد دهنده عملکرد رقابتي باالها .WCOدر ها 
هزاره جديد مجبور خواهند بود كه به بيرون تمركز كنند و تأمين كنندگان و مشتريانشان را در يك پيمان استراتژيك 
مشاركت دهند و در اين پيمان ، مسئوليت هاي اجتماعي و زيست محيطي را بپذيرند و بهترين شرايط ممكن براي رشد 

سازمانهاي آينده ، بدون اعتماد بر كاركنان خود و تنها با استفاده هدفمند از منابع سازماني قادر به  .يجاد كنند كسب و كار را ا
چنين سازمانهايي كه از نظر اجتماعي و زيست محيطي . گسترش بازارهاي جديد و گرفتن سهم بازار جهاني نخواهند بود 

كنند ،  كرده و با پيروز شدن بر آنهايي كه كمتر مسئولند و كمتر اعتماد ميترين كارگران دانشي را جذب  مسئولند ، با ارزش
 [1] .مزيت رقابتي بدست خواهند آورد

توان به  در مورد ويژگيها و خصوصيات اين سازمانها اجماع نظر کاملي وجود ندارد ولي با بررسي ادبيات نظري موجود مي
  .مهمترين آنها دست يافت

                                                        
1 World trade organization (WTO) 
2  World Class Organization (WCO) 
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   مباني نظري تحقيق-۲
  سازمان تجارت جهاني -١-٢

 و ي کشورها در سطح جهانبه قواعد تجارت بينباشد که  المللي مي يک سازمانهاي بين) WTO(سازمان تجارت جهاني
آغاز حيات سازمان تجارت ميالدي  ١٩٩٥اول ژانويه .  تجارتي آزادسازي است برايسازمان WTO .پردازد يم  ١يجهان شبه

ي در  قواعد نظام بازرگانينه اجراي زم١٩٤٨را از سال يگذرد؛ ز م بازرگاني آن بيشتر از نيم قرن نميجهاني است، اما از عمر نظا
  . فراهم شده بود)GATT(» ٢موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت«چارچوب 

رسمي غير المللي را عمالً بنا نهاد و به صورت  موافقتنامه عمومي، يک سازمان غيررسمي بين اينچندي طول نكشيد كه
ترين دور اين  آخرين و وسيع.  با دورهاي مذاکراتي متعدد تحول يافتGATTطي سالها .  شناخته شدGATTبه عنوان

درحالي . سيس سازمان تجارت جهاني شدأ به طول انجاميد و منجر به ت۱۹۹۴ تا ۱۹۸۶ سالمذاکرات، دور اروگوئه بود که از 
اکنون شامل تجارت  هاي آن هم  بود، سازمان تجارت جهاني و موافقتنامه بطور عمده در زمينه تجارت کاال فعالGATTکه 

 ]۲[ .شود خدمات، اختراعات، ابداعات و طرحها مي
در .  براي اولين بار به صورت رسمي مطرح گرديد۱۹۹۶ ژانويه ۱۹در درخواست الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني 

هنوز در مورد  ايران  ايجاد گرديد؛ اماWTOررسي پيوستن ايران به  کارگروهي جهت ب۲۰۰۵ مي ۲۶ در WTOجلسه عمومي 
 [3].  ارسال ننموده است به اين سازمانرژيم تجارت خارجي خود گزارشي

  
  عضويت در سازمان تجارت جهاني -٢-٢

به کل المللي  عضويت در سازمان تجارت جهاني فرآيندي پيچيده و طوالني دارد و با عضويت در ديگر سازمانهاي بين
الحاق به اين سازمان اساساً طي کردن . متفاوت است

يک فرآيند مذاکره است، به اين معنا که کشور متقاضي 
گير و در قالب  عضويت طي انجام مراحل متعدد، زمان

مذاکرات دوجانبه و چندجانبه بايدبراي تعيين شرايط 
عضويت با گروه کاري به توافق برسد و اينطور نيست 

ستانداردي وجود داشته باشد و هر کشور با که الزامات ا
رعايت اين استانداردها خود به خود به عضويت اين 

اگر چنين بود ديگر به مذاکره . سازمان پذيرفته شود
اي که گاه چندين سال به   نبود، ان هم مذاکرهنيازي

 سال ١٥انجامد مانند فرآيند الحاق چين که  طول مي
  ]۴[ .طول کشيد

سيس سازمان تجارت أنامه ت فقت موا١٢در ماده 
که به چگونگي الحاق کشورها به سازمان اشاره جهاني 

بيني شده است که الحاق هر کشور به  دارد، چنين پيش
شرايط مورد «سازمان تجارت جهاني بايد بر اساس 

شود و لذا  وشن ميشرايط مورد توافق هم امري است که طي مذاکرات ر.  ميان دولت متقاضي وسازمان صورت گيرد» توافق
تا قبل از انجام مذاکرات و تنظيم پروتکل الحاق کشور  مربوطه و مشخص شدن تعهدات هر کشور در زمينه گشايش بازار 

                                                        
1 Global and near-global level 
2 General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 

  ، سوئيس:مکان استقرار
  ١٩٩٥ اول ژانويه :زمان تأسيس

  )١٩٩٤-١٩٨٦( مذاکرات دور اروگوئه :فرآيند تأسيس
  )٢٠٠٥ دسامبر ١١تا ( کشور ١٤٩ :اعضاء
  ٢٠٠٥ ميليون فرانک سوئيس براي سال ١٦٩: بودجه

   نفر٦٣٠ :تعداد کارمندان دفتري
   پاسکال المي:مدير کل
  :کارکردها

 WTO اجراي  توافقات تجاري •
 محل مذاکرات تجاري •
 اداره نمودن مشاجرات تجاري •
 پايش سياستهاي تجاري ملل •
 ارائه کمکهاي فني و آموزش به کشورهاي در حال توسعه •
 المللي تشريک مساعي با سازمانهاي بين •

 

  مشخصات کلي سازمان تجارت جهاني

Source: www.WTO.org 

 ژنو

http://www.WTO.org
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در واقع مذاکرات آغاز فرآيندي است که در نهايت . کاال و خدمات خود به روي ساير اعضاء ، توافقي صورت نخواهد گرفت
موارد و بندهاي اين قرارداد هم طي مذاکره و بر گردد و کليه  دولت متقاضي و سازمان ميمنجر به عقد يک قرارداد بين 

 ]۴[. شود اساس توافق تعيين مي
  :بايد اصول زير را بپذيرند آيند مي کشورهايي که به عضويت سازمان تجارت جهاني در مي

   تجارت خارجيآزادسازي -١
 آزادسازي واردات کليه محصوالت صنعتي و کشاورزي -١-١
 لغو محدوديت بر واردات خدمات -٢-١
 حذف حقوق گمرکي بر واردات محصوالت صنعتي کشاورزي  -٣-١
 آزادسازي صادرات کليه توليدات داخلي -٤-١

 حذف کليه سوبسيدهاي غيرمستقيم–آزادسازي نرخ کاالها و خدمات  -٢
 آزادسازي نرخ بهره -٣
 آزادسازي نرخ ارز -٤
 لغو انحصارات دولتي و خصوصي -٥
 جريان آزاد اطالعات -٦
 بهينه منابع بوسيله بازارتخصيص  -٧
 مين اجتماعيأجداسازي دو مفهوم اقتصاد و ت -٨
  ايجاد دولت ناظر به جاي دولت عامل در عرصه سياست و اقتصاد -٩

 اين کشورها و سال عضويت هر يک را نشان ١جدول .  کشور عضو سازمان تجارت جهاني هستند١٤٩هم اكنون تعداد 
 سال از تاريخ ۵بايست ظرف   حضور دارند که ميWTOايران به عنوان ناظر در همچنين جند کشور ديگر از جمله . دهد مي

ليست کشورهاي ناظر در .) شود اين قانون شامل واتيکان نمي. (ناظر شدن انها، مذاکرات مربوط به الحاق را شروع نمايند
WTO[3].  نمايش داده شده است۲ نيز در جدول  
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Row Country Year 
1 Albania  2000 
2 Angola 1996 
3 Antigua & Barbuda 1995 
4 Argentina  1995 
5 Armenia  2003 
6 Australia  1995 
7 Austria  1995 
8 Bahrain,   1995 
9 Bangladesh  1995 
10 Barbados  1995 
11 Belgium  1995 
12 Belize  1995 
13 Benin  1996 
14 Bolivia  1995 
15 Botswana  1995 
16 Brazil  1995 
17 Brunei Darussalam  1995 
18 Bulgaria  1996 
19 Burkina Faso  1995 
20 Burundi  1995 
21 Cambodia  2004 
22 Cameroon  1995 
23 Canada  1995 
24 Central African   1995 
25 Chad  1996 
26 Chile  1995 
27 China  2001 
28 Colombia  1995 
29 Congo  1997 
30 Costa Rica  1995 
31 Côte d'Ivoire  1995 
32 Croatia  2000 
33 Cuba  1995 
34 Cyprus  1995 
35 Czech   1995 
36 Congo  1997 
37 Denmark  1995 
38 Djibouti  1995 
39 Dominica  1995 
40 Dominican   1995 
41 Ecuador  1996 
42 Egypt  1995 
43 El Salvador  1995 
44 Estonia  1999 
45 European Communities  1995 
46 Fiji  1996 
47 Finland  1995 
48 Former Yugoslav  2003 
49 France  1995 
50 Gabon  1995 

Row Country Year 
51 Gambia  1996 
52 Georgia  2000 
53 Germany  1995 
54 Ghana  1995 
55 Greece  1995 
56 Grenada  1996 
57 Guatemala  1995 
58 Guinea  1995 
59 Guinea Bissau  1995 
60 Guyana  1995 
61 Haiti  1996 
62 Honduras  1995 
63 Hong Kong, China  1995 
64 Hungary  1995 
65 Iceland  1995 
66 India  1995 
67 Indonesia  1995 
68 Ireland  1995 
69 Israel  1995 
70 Italy  1995 
71 Jamaica  1995 
72 Japan  1995 
73 Jordan  2000 
74 Kenya  1995 
75 Korea  1995 
76 Kuwait  1995 
77 Kyrgyz  1998 
78 Latvia  1999 
79 Lesotho  1995 
80 Liechtenstein  1995 
81 Lithuania  2001 
82 Luxembourg  1995 
83 Macao, China  1995 
84 Madagascar  1995 
85 Malawi  1995 
86 Malaysia  1995 
87 Maldives  1995 
88 Mali  1995 
89 Malta  1995 
90 Mauritania  1995 
91 Mauritius  1995 
92 Mexico  1995 
93 Moldova  2001 
94 Mongolia  1997 
95 Morocco  1995 
96 Mozambique  1995 
97 Myanmar  1995 
98 Namibia  1995 
99 Nepal  2004 
100 Netherlands  1995 

 

Row Country Year 
101 New Zealand   1995 
102 Nicaragua  1995 
103 Niger  1996 
104 Nigeria  1995 
105 Norway  1995 
106 Oman  2000 
107 Pakistan  1995 
108 Panama  1997 
109 Papua New Guinea  1996 
110 Paraguay  1995 
111 Peru  1995 
112 Philippines  1995 
113 Poland  1995 
114 Portugal  1995 
115 Qatar  1996 
116 Romania  1995 
117 Rwanda  1996 
118 Saint Kitts & Nevis  1996 
119 Saint Lucia  1995 
120 Saint Vincent& the Grenadines  1995 
121 Saudi Arabia  2005 
122 Senegal  1995 
123 Sierra Leone  1995 
124 Singapore  1995 
125 Slovak   1995 
126 Slovenia  1995 
127 Solomon Islands  1996 
128 South Africa  1995 
129 Spain  1995 
130 Sri Lanka  1995 
131 Suriname  1995 
132 Swaziland  1995 
133 Sweden  1995 
134 Switzerland  1995 
135 Chinese Taipei  2002 
136 Tanzania  1995 
137 Thailand  1995 
138 Togo  1995 
139 Trinidad and Tobago  1995 
140 Tunisia  1995 
141 Turkey  1995 
142 Uganda  1995 
143 United Arab Emirates  1996 
144 United Kingdom  1995 
145 USA  1995 
146 Uruguay  1995 
147 Venezuela   1995 
148 Viet Nam  2007 
149 Zambia 1995 
150 Zimbabwe  1995 
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R
ow

 

Country 

1 Afghanistan 
2 Algeria 
3 Andorra 
4 Azerbaijan 
5 Bahamas 
6 Belarus 
7 Bhutan 
8 Bosnia and Herzegovina 
9 Cape Verde 

10 Equatorial Guinea 
11 Ethiopia 

R
ow

 

Country 

12 Holy See (Vatican)  
13 Iran 
14 Iraq 
15 Kazakhstan 
16 Lao People's Democratic 

Republic 
17 Lebanese Republic 
18 Libya 
19 Montenegro 
20 Russian Federation 
21 Samoa 

R
ow

 

Country 

22 Sao Tomé and 
Principe 

23 Serbia 
24 Seychelles 
25 Sudan 
26 Tajikistan 
27 Tonga 
28 Ukraine 
29 Uzbekistan 
30 Vanuatu 
31 Yemen 
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   تجاري جهانيفضايموفقيت در  -٣-٢
  

امروزه به دليل اشباع بازارهاي داخلي، نگاه سازمانها 
المللي است و دولتها نيز براي مثبت  به بازارهاي بين

نمودن تراز تجاري خود، فعاليتهاي صادراتي شرکتها داخلي 
از طرف ديگر فلسفه مزيت نسبي نيز . کنند را تشويق مي

دريافت محصوالت ديگران و صدور کاالها و خدمات 
اين . دهد  به ساير کشورها را مورد تأکيد قرار ميداخلي

صادرات اي منجر به افزايش  به طور قابل مالحظهعوامل 
  )۱نمودار.( استشده  کشورهاي جهان

عضو اين سازمان هستند   كشور۱۴۹در حال حاضر  
 درصد تجارت دنيا را در اختيار دارند و با ۸۹ بيش از كه

مالً در بن بست مصوبات خود كشورهاي غير عضو را ع
 درصد ۶۰۰مي تواند تا WTO .هاي تجاري قرار داده اند

نظر  تعرفه براي واردات كاالهاي كشورهاي غير عضو در
با اين توصيف . به سهولت امكان پذير نيست خود داراي شرايط خاص بوده و WTO بگيرد و اين در حالي است كه پيوستن به

   .نبوده بلكه يك ضرورت حياتي استانتخاب  يك WTO مي بينيم كه پيوستن به
 و تحولي را در محيط تجاري کشور يك موضوع ملي وكالن تلقي مي شود WTO توجه به اينكه مساله پيوستن به با 

همه سازمانهاي کشور بايستي توان فعاليت در يک محيط باز و فروش محصوالت خود در عرصه جهاني را  نمايد لذا ايجاد مي
الملل موفق  تنها در اين صورت است که کشور ما در عرصه تجارت بين.  شوندWCOتبديل به يان ديگر کسب نمايند و به ب

   . خواهد شد
بايست با شناسايي و اتکا به مزيتهاي نسبي کشورمان به فکر ايجاد   چه خصوصي و چه دولتي ميايرانيسازمانهاي 

 فضاي تجارت جهاني موفق و پيروز هستند که بتوانند بدون شک شرکتهايي در. مزيت رقابتي پايدار براي خود باشند
  . توانند بيافرينند  ميهاWCOپسندي را تنها  چنين خروجي جهان. محصوالتي در کالس جهاني ارائه دهند

  
  سازمانهاي كالس جهاني -٤-٢

ر دوره صنعتي را  كه در آخر دهه بيستم آغاز شده، بسياري از تصورات اساسي رقابت د و ارتباطاتظهور عصر اطالعات
توانند مدت طوالني توانايي رقابتي را تنها با جايگزين كردن تكنولوژي جديد حفظ  بنابراين سازمانها نمي. قديمي كرده است

  .باشد ها مي موفقيت سريع در عصر اطالعات نيازمند ظرفيت جديد در سازمان. كنند
آميزي قابليتهاي توليدي براي  انسته باشد به طور موفقيتزماني سازمان به وضعيت توليد در كالس جهاني رسيده كه تو

هايي از قبيل هزينه، كيفيت، تحويل كاال،  پشتيباني از كل شركت در دستيابي به يك مزيت رقابتي مستمر در زمينه
خود را بهينه اين نوع سازمانها بيشتر مايل هستند كه نيروي كار، تجهيزات و سيستمهاي . پذيري و نوآوري ايجاد كند انعطاف
هاي مختلف، الگوبرداري  كنند تا بتوانند از آنها در جنبه بنابراين بطور پيوسته سازمانهاي مختلف جهان را آناليز مي. نمايند
يكي از ويژگيهاي اصلي توليدكنندگان كالس جهاني، توان سازگاري سريع آنها با تغيير نيازهاي مشتريان و  [5].نمايند

لذا يكي از قابليتهاي اصلي مورد تأكيد آنان، طراحي، توليد و ارسال كاالهاي جديد به مشتريان، آن . باشد ينيازمنديهاي بازار م
تر از  شركتي كه از چنين قابليتي برخوردار باشد، سريعتر رشد پيدا كرده و سودبخش. باشد هم سريعتر و بهتر از رقباي خود مي
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 به عنوان يك فلسفه يا يك ايدئولوژي توليدي است كه براي ١كالس جهانيطبق تعريف، توليد در . رقباي خود خواهد بود
  ]۶[. شود رسيدن به وضعيت توليد محصوالت در كالس جهاني به كار گرفته مي

  
   سازمانهاي کالس جهانيويژگيهاي كليدي -٥-٢

مرور مقاالت علمي مربوطه،  بطور جامع و مانع در ادبيات موضوع تعيين نگرديده و  اما با هاWCOبا اينكه ويژگيهاي 
توانند جهت تعريف و آناليز   كليدي كه مي عاملچهاردهاين .  ويژگي اصلي اين سازمانها استخراج گرديده استچهارده

 عبارتند  مورد توجه قرار گيرندبراي آنها ٣و ايجاد مزيت رقابتي كالس جهانيدر آينده   سازمانها٢هاي ضروري اصلي شايستگي
  :از

  
  يكي در عرصه جهانيونترحضور الك §

جهان در حال كوچك شدن است و سازمانها نياز دارند تا از طريق سيستم هاي جهاني توزيع ، حضور جهاني داشته 
امروزه اين حضور جهاني بوسيله . باشند وگرنه به شركتهاي كه نيازهاي جهاني را بهتر بر طرف كنند ، خواهند باخت 

  . است برداشته شده موانع تجارت از ميان تكنولوژي الكترونيك مهيا گشته و
  
  مسئوليت اجتماعي جديد §

WCOشهروندي .  به عنوان موجوديتهاي اجتماعي همچون افراد، داراي نقش شهروندي در جامعه خود خواهند بودها
 ملي آنان اي و  به مسئوليت آن در قبال جامعه اشاره دارد و به نقش و تأثير سازمانها بر جوامع محلي ، منطقه٤شركت
اشان بوده و موجوديت آنان وابسته به حمايت  كننده در ناحيه در بسياري از موارد ، اين سازمانها بزرگترين استخدام. پردازد  مي

   [7].از رفاه اجتماعي مردم آن ناحيه است
وسعه زير بناها ،  مسئوليت بيشتري در زمينه آموزش ، ت در راستاي ايفاي نقش شهروندي خود،سازمانهاي تجاري عمده،

در كشورهاي پيشرفته وظايفي همچون كاريابي ، آموزش حرفه اي ، و حتي اداره . گيرند ميبهداشت و امنيت جامعه به عهده 
اي به مؤسسات خصوصي   بطور فزآينده-رسد بطور وسيعي تحت كنترل دولت بايد باشند  زمينه هايي كه به نظر مي–زندانها 

ئوليت در مورد ساختار اجتماعي ، مبنايي براي كسب اطمينان از دسترسي به بازارها بوسيله جذب اين مس .شوند واگذار مي
 آينده، مزيت رقابتي خود را از مهيا نمودن يك نظم هايWCO. نيروي انساني مولد ، با انگيزه ، مطمئن و باثبات خواهد شد

  .كنند دي خود كوتاهي نمي آنان هرگز از مسئوليت شهرون.آورند  بدست مي٥اجتماعي با ثبات
  
  ٦يكپارچگي پوياي شبكه زنجيره تأمين §

اين نقش .  از تدارک قطعات به ارائه دهنده اطالعات و دانش طراحي تغيير يافته استهاWCOكنندگان در  نقش تأمين
ي گسترش مرز اين به معنا. باشد کننده در مراحل اوليه فرآيند طراحي به شکل کارتيمي مي جديد مستلزم مشارکت تأمين
  [8] .باشد کنندگان و همچنين مشتريان مي سازمان براي دربرگرفتن تأمين

براي نيروي جهاني بودن، ديگر  .آفريند  سازمان ارزش ميانكننده در ساختار سازماني، براي مشتري تلفيق تأمين
ت متوقف شده است، بلكه نقش زيرا رقابت بر سر قيم ها را نخواهد داشت، دهنده هزينه كننده تنها نقش كاهش تأمين

                                                        
1 World Class Manufacturing (WCM) 
2 Essensial core competencies 
3  World class competitive Advantage 
4 Corporate citizenship 
5 Stable social order 
6 Dynamic integration of the supply-chain network 
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تشكيل  ١كنندگان با هم كار خواهند كرد و تيمهاي بين سازماني مشتريان و تأمين. كننده ، ارزش افزايي خواهد بود  تأمين
فوايد بسياري . دهند كنند و نرخ يادگيري را افزايش مي دهند ، كه اين تيمها ارتباطات پيشرفته بين سازمانها را تسهيل مي مي
ها و اهداف مشتري  آيد كه منجر به آرايش بهتر كل زنجيره در طول خواسته  و دانش بدست ميبتسهيم متقابل تجاراز 

  . نهايي خواهد شد
 . را انجام دهند كنددهي به بازار، به سازمانهايي نياز دارد كه هر كاري كه ممكن است ارزشي به مشتريان اضافه خدمت

به خاطر اينكه كسب و  آيد و در پي عقد قرار داد با تنها يك منبع تأمين بر مي كند، نبال ميسازماني كه چنين استراتژيي را د
  .شود كار مبتني بر اطمينان و اعتماد است ، برنده مي

 
  ساختار سازماني مجازي §

 ، ٢ه دورتلفيق تكنولوژي اطالعات و ارتباطات از را. نيروي كار براي بسياري از سازمانها ، غير متمركز خواهد بود 
اين سازمانهاي مجازي ، افراد را قادر . انقالبي در جامعه بوجود آورده و پيدايش سازمانهاي مجازي را سبب گشته است 

  . محل كار و حتي مشتريان ارتباط برقرار سازندباساخته تا ازمنازل خود 
ماد تغيير جهت داده است و اين كار تمركز سازمانهاي موفق از سيستمهاي مبتني بر كنترل به سيستمهاي مبتني بر اعت

چالش آينده اين سازمانها، فراهم نمودن امكان تعامل  .از طريق كارمندان مورد اعتماد و وفادار امكانپذير گرديده است
 و ٣شود تا اعتمادكردن  باعث مي اجتماعي و حس تعلقاجتماعي و ايجاد حس تعلق در همه كاركنان سازمان است ، تعامل

  . افراد افزايش يابد٤اد بودنقابل اعتم
  
  مدرن تكنولوژي §

سازمانها نياز دارند به اينكه پويا و . ها را متحول خواهند ساخت تكنولوژيهاي نوآورانه جديد، بسياري از وظايف سازمان
اري را نوآوري تكنولوژيكي فرآيندهاي ك .منعطف باشند و ناپايداري محيطي را گرامي بدارند و در هرج ومرج پيشرفت كنند

 بازخور عملكردي ، جريان هاي كار افقي را اصالح ز ا٥اي بهبود خواهد داد و با فراهم نمودن جريان اطالعات ميان وظيفه
كنندگان و  هاي ارتباطاتي الكترونيك، سازمان را به تأمين  عالوه بر اين كاركرد درون سازماني تكنولوژي، شبكه.خواهد كرد

 [7].نمايد ل اطالعات بين اين سه ركن اصلي را تسهيل ميمشتريان پيوند داده و انتقا
جمع آوري اطالعات ياري خواهد نمود ، بلكه موتورهاي در نوآوريها در تكنولوژي اطالعات ، نه تنها سازمانها را 

در تجزيه و  و در نتيجه ناتواني ٨را امكانپذير ساخته و بر فزوني و سرريز اطالعات ٧ت و نگهداري اطالعا٦جستجوي پيشرفته
  .تر باشند تكنولوژي آينده ، سازمانها را قادر خواهد ساخت تا ارزانتر ، سريعتر ، منعطف و رقابتي .تحليل آنها غلبه خواهد نمود

  
  تقدم كاركنان §

 بسته و محدود كننده سازماني و كشتن نبوغ يهنجارها و رمهاسازمانها بجاي آنكه با مجبور نمودن افراد به پيروي از نُ
خالقيت آنان ، بايد راهي بيابند تا خالقيت را تقويت كنند و دانش و قابليت هاي منحصر به فرد هر كارمند را پرورش دهند و 

  . و از آن بهره برداري كنند
WCOگذاري سنگين بر روي كارمندانشان  يه  و از سرماكنند شان رفتار مي  با افراد به مانند مهمترين داراييها

                                                        
1 Inter-organizational team 
2  Telecommiunicaton  
3 Trust 
4 Trustworthiness 
5 Cross-functional 
6 Sophisticated search engines 
7 Information warehousing 
8 Information overload 
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ثير فراگير نوآوري تكنولوژيكي ، موفق ترين سازمانها آنهايي خواهند بود كه سريعترين عكس ألي رغم ت ع.[7]هراسند نمي
سازمان يادگيرنده جهت دستيابي به مزايا در يك بازار پويا و بسيار متغير  . و بهترين افراد را دارند١نوآورانهالعمل ، مديريت 
  .ضروري است

تواند خود را در  يك شركت تنها وقتي مي.  خواهد بودهاWCOن عامل موفقيت  مهمتري٢مديريت نقاط تماس با مشتري
كالس جهاني بداند كه همه مشتريانش اطمينان داشته باشند كه هر مشكلي كه برايشان رخ دهد، به سرعت حل شود و 

  [9].كند اند، اطالعات را به آنها منتقل مي شخصي كه بار اول با او تماس برقرار نموده
 سازمان را در ذهن دارند و ٣سازمان آگاه بوده و تصوير كلي) هاي( هاي خروجي ها و ضعف  از قوتهاWCOدرون افراد 

  . حلهاي مناسبتري پيشنهاد دهند توانند در جهت بهبود سيستم و حل مشكالت راه لذا مي
  

  بهبود مستمر از طريق يادگيري مداوم §
هاي عقالني ، رواني و  اين توسعه جنبه. نان آن سازمان است توسعه هر سازماني وابسته به مشاركت تمامي كارك

از آنجا كه سازمانها ديگر قادر نخواهد بود تا استخدام .  خلق شود ٤يا گيرد تا نيروي كار گرانمايه اجتماعي افراد را در بر مي
 را به »تداوم استخدام«ي كاركنانشان،  توسعه خالقيت و قابليت يادگير بادائم را به افراد وعده دهند ، لذا مجبور خواهند بود

  . آنها پيشنهاد كنند
. سيستم آموزشي فعلي دوباره سازماندهي خواهد شد تا بين هنرهاي خالقانه و علوم عملي يك هم پوشاني بدست آيد 

هاي  سيستمترين شركتها ،  رقابتي. هدف از اينكار توسعه رهيافتي به يادگيري ، سيستمهاي ادراك و تفكر فرآيندي است 
  . كنند كه مستعدترين كاركنان را جذب و پرورش خواهد داد  را ايجاد مي٥آموزشي و متدولوژيهاي آموزشي تيم گرا

كنند با آموزش كاركنان آنها را نه تنها قادر به انجام بهتر امور فعلي نمايند بلكه براي تصدي مشاغل  سازمانها سعي مي
 را جهت دستيابي به تغييرات سريع ــ كه از ٧ يا مهارت آموزي چندگانه٦هت آموزش عرضيديگر آنها را آماده سازند و بدين ج

 [9].دهد شود ــ به كاركنان ارائه مي تمايل به پاسخگويي سريع به نياز مشتري ناشي مي
. سازند مينيفزا، سازمانها را به سمت ناب شدن رهنمون  هاي بهبود با كاهش فعاليتهاي ارزش عالوه بر اينها، برنامه

 .كنند نيفزا، فعاليتهايي هستند كه ارزشي را براي مشتري ايجاد نمي فعاليتهاي ارزش
  
  ٨ساختار سازماني مبتني بر تيم §

 هاWCO بسياري از .گردد مديريت مشاركتي از طريق تيمها ، بطور روزافزون جايگزين ساختار سلسه مراتبي كنوني مي
تيمها با عملكرد باال ، . نمايند و مسئوليت عمليات روزانه را بطور كامل به آنان واگذار ميبهره برده  ٩هاي كاري خودمدير از تيم

سازمانهايي كه قادر به  . اهداف سازماني مرتبط سودمند خواهند بودوينمحيط بالفصل خود را مديريت خواهند كرد و در تد
  .توانند مزيت رقابتي بدست آورند و آنرا توسعه دهند مي آرايش انرژيهاي مولد و خالق جمعي افراد از طريق تيمها هستند،

دارد كه تيمهاي جهاني از بازيكناني  گري فاست نويسنده و مشاور مديريت در بحث خود در مورد كار تيمي بيان مي
اما از . رندعالوه بر آن كه تنوع در آنها بسيار زياد است، تضاد نيز دا. اند كه شخصيتي قوي و مكمل يكديگر دارند تشكيل شده

 ] ۱۰[.كند تر فراهم مي گيري بهتر و متعادل نگاهي ديگر ، عقايد و ديدگاههاي متفاوت، فرصتهايي را براي تصميم

                                                        
1 Innovative management 
2 Points of contact with customer 
3 Big picture 
4 High-value workforce 
5 Team-oriented teaching 
6 Cross-training 
7 Multi-skilling 
8 Team-based organizational structure 
9 Self-managed 
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  مسئوليت نسبت به محيط زيست و اكولوژي §

WCOارند آنها به اين نكته توجه د. دانند كه همه از اين زمين سهم دارند و لذا در كسب و كار آنان ذينفع هستند  ميها
 اين سازمانها فعاالنه و خالقانه بدنبال نتيجتاً. توان آن را تحمل كرد نميكه ضايعات به هر شكلي يك هزينه است و 

 و به تحقق ايده را در عملياتشان دنبال كنند ١ نياز دارند تا آسيب محيطي صفرحلهايي براي كاهش ضايعات هستند و راه
  . [7]سياره سبز كمك نمايند

اين مسئوليت تنها رعايت الزامات . ي از آن سازمانهايي است كه از نظر مسائل زيست محيطي مسئول باشندمزيت رقابت
با اين كار . شود را نيز شامل مي محيط زيست عدم آلودگي بيشترگيرد بلكه فراتر رفتن از آنها و اطمينان از  قانوني را در بر نمي

پذيري  كند، دگرگونيهاي اخير، بهبودهاي محيطي و رقابت ـ تأكيد مي٣ي بر بازار ـ معرف رقابت مبتن٢همانطور كه مايكل پورتر
  .را با هم به همراه آورده است

  
  مشاركت با مشتريان §

چنانچه سازماني مشتريانش را راضي نگرداند، به نظر . تمركز بر مشتري هميشه از الزامات اوليه كسب و كار بوده است
همانطور كه مايكل همر ــ معرف نظريه مهندسي . [7] كسب و كارش زياد طول بكشدرسد ماندگاري آن سازمان در نمي

گيرند، بلكه اين تصميم را  دارد ديگر امروزه اين مديران نيستند كه در مورد سرنوشت كاركنان تصميم مي مجدد ــ بيان مي
ها را  كنند، بلكه مشتريان هستند كه در كارخانه ميبندند و كارگران را بيرون ن ها را نمي شركتها، در كارخانه. گيرند مشتريان مي

  . ] ١١[ريزند بندند يا كارگران را بيرون مي مي
مشتري در سازمان به عنوان يك شريك در كسب و كار و به عنوان امتدادي از فرهنگ سازماني به ، هاWCOدر 

  براي مشتريان٤را جهت توليد مزيت رقابتي پايدارسازمانها نيز منابع نوآوري و خالقيت و قابليتهايشان . پيوندد سازمان مي
اه شود و بتواند گ بهتر آها و ترجيحات مشتريان شود سازمان از خواسته مشاركت با مشتريان باعث مي. صرف خواهند كرد
  . و در بازار برنده شودنمايدتري توليد  محصوالت منطبق

  
   روشنچشم انداز §
 است و اولين گام در WCOاين اولين مشخصه يك . ركت سازمان دارد هركسي احساس روشني از جهت حهاWCOدر 

 سازمان بر ارزشهاي اصلي ،انداز قوي چشم [12].باشد انداز و ابالغ آن به همگان مي ساختن چنين سازماني تدوين چشم
 انداز  و چشمهدف. سازد ميقادر  به انجام كار معنادار و جذاب ، بر انگيزاندن و نگهداشتن افراد برجسته  است و آن رامتمركز
 بيش از افزايش سود و سهم بازار است و بايد منعكس كننده تعهدات پيشرفته سازمان جهت ارزش افزايي  چيزيسازماني

  . كارمندان ، مشتريان و جامعه باشدرايب
ه باشد كه هر سازمان جهت دستيابي به عملكرد كالس جهاني بايد يك چشم انداز تعريف شده واضح و بندبند داشت

چشم انداز بايد محصول . اهداف سازماني را مشخص سازد و عملكرد را در جهت دستيابي به اهداف مشترك هدايت كند 
انداز روشن،   يك سازمان بدون چشم.ي سازمان باشد و با يك برنامه اجرايي عملي و منعطف همراه باشدسارزشها و اهداف اسا

  .شود تبديل به يك بروكراسي خادِم خود مي

                                                        
1 Zero environmental impact 
2 Michael Porter 
3 Market-based competition 
4 Sustainable comperirive advantage 
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  دهي به آنها سيستم شناسايي نتايج مثبت و پاداش §
دهي به پيامدهاي مثبت را ايجاد  بايست سيستمهاي پاداش براي اينكه يك سازمان به خوبي به كارش ادامه دهد، مي

تر عمل شده دهد كه به استاندارها نائل و حتي از آن نيز فرا انداز بوده و اطمينان مي اين سيستم، عامل اجراي چشم. نمايد
  .است

گيري كند با اينحال شواهد محكمي وجود دارد كه تنها   را اندازه١گرا هاي نتيجه بايست خروجي گيري مي سيستم اندازه
عالوه بر اين، . بايست به فرآيند نيز توجه نمود اطالعات راجع به خروجيها، راه اثربخشي براي بهبود عملكرد نيست بلكه مي

نگري ترغيب  يد نتايج جمعي را بيش از نتايج فردي مورد توجه قرار دهد و بدين وسيله افراد به كالنگيري با سيستم اندازه
 [13].شوند

  
  فرهنگ كيفيت فراگير §

شود و  مند نمي هاي مشتري از بازار بهره محصول نامرتبط با نيازها و خواسته. سازي سيستم است ماهيت كيفيت، بهينه
براي ايجاد محصول . صوالت مرتبط ، با برآوردن نيازهاي انساني و اجتماعي، ارزش افزايندمح. آورد هيچ سودي به بار نمي

سازي سيستم، مستلزم آن  بهينه. كند بايد براي بهينه بودن تالش كند سازد و توزيع مي مرتبط، سيستمي كه محصول را مي
برانگيزي  صورتي، مصالح آنها نيز بصورت تحسيناست كه همه اعضاء، مصالح سيستم را مقدم بشمارند و بدانند كه در چنين 

 [14].گردد برآورده مي
انجام كار توسط . بايست فرهنگ كيفيت در سرتاسر كسب و كار وجود داشته باشد براي دستيابي به كالس جهاني مي

 نقش كنترل .برنده انگيزه نيز هست شود، بلكه از بين يكنفر و چك كردن آن توسط ديگري نه تنها ضايعات محسوب مي
   . است٢كيفيت در سازمانهاي كالس جهاني تنها يك نقش آديت
بايستي . كاري يا فرآيند تصحيح، كار خطا را مشروع سازد نبايد دوباره. اصول كيفيت فراگير بايد به همه فعاليتها نفوذ كند

ين افراد براي تصحيح خطاها همان بهتر. انجام درست كار در همان دفعه اول را به عنوان يك اصل از افراد انتظار داشت
شود بايد به عنوان فرصتي براي بهبود كيفيت توليد در نظر گرفته  هر خطايي كه يافت مي. اند افرادي هستند كه خطا را آفريده

  )اصل كنترل كيفيت بدون شماتت. (شود
محيطي در حال  ظارات عواملاز اعضاي سازمان خواسته مي شود در امور مشاركت كنند تا شركت بتواند از عهده انت

مشاركت . عملكردعالي شركت خواهد شد  در اين فرهنگ به نيازهاي كاركنان توجه ميشود و همين امر موجب. تغيير بر آيند 
شركت بنمايد و از اين رو نسبت به شركت تعهد بيشتري پيدا  در امور موجب مي شود كه فرد احساس مسئوليت و مالكيت در

  ] ۱۵[ .كند 
  
  آيندهاي كارافر §

مديريت كار  تكنيكها و روشهاي مهندسي و مديريتي جديد فارغ از نوع كشور به كار گيرنده آنها به شدت تحت تاثير
كارآيي بسيار بااليي در حل  گروهي و مديريت مشاركتي قرار گرفته كه در كليه كشورهاي صنعتي نيز بكار گرفته شده و

 و دستيابي به توسعه صنعتي بدون تغيير  هستندروشها ل دگرگوني و تغيير در ساختارها واز آنجا كه جوامع در حا .مسائل دارد
ساختارهاي مديريتي و الگوهاي فرآيندي صورت نمي گيرد لذا ، بايستي به تغيير الگوهاي فرآيندي تجاري و توليدي با توجه 

 آزاد سازند و در حركت رو به رشد شركت صورت گيرد بطوريكه كليه پتانسيل هاي درون شركت را به مكانيزهاي نوين
  ] ۱۵[. بيشترين بهره را بدست آورند

  
                                                        
1 Result-oriented outcomes 
2 Audit 
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   روش تحقيق-۳
 تا مهمترين ويژگيهايي كه سازمانهاي ايراني جهت حضور موفق در فضاي تجارت جهاني اين تحقيق برآن است

 اين تحقيق از لحاظ هدف، اين اساسبر . کندبندي  بايست آنها را در خود تقويت نمايند را شناسايي نموده و اولويت مي
 فرضيه .پيمايشي دارد-باشد و ماهيتي توصيفي کاربردي مي

  :تحقيق عبارت است از
 دستيابي به کالس مورد نياز براي يويژگيهاي سازماناهميت 

 . يکسان است WTOجهاني در کشورهاي در شرف پيوستن به 
اي  پنج گزينهاي با طيف ليکرت  ها پرسشنامه آوري داده جمعابزار 

 ويژگي سازمانهاي کالس جهاني ۱۴است که اهميت هر يک از 
 را WTOرا در موفقيت سازمانهاي کشورهاي در شرف پيوستن به 

براي سنجش روايي، پرسشنامه مذکور در . دهد مورد سوال قرار مي
اختيار صاحبنظران سازمانهاي کالس جهاني و جهاني شدن قرار 

يايي پرسشنامه، ضريب آلفاي کرونباخ به منظور تعيين پا. گرفت
 . بدست آمد۸۹/۰براي کل پرسشنامه محاسبه شد که مقدار آن 

جامعه آماري اين تحقيق کليه متخصصان سازمانهاي کالس 
دامنه جهاني بود که چون تعداد آنها بسيار محدود بود سعي گرديد 

 آنها همهتحقيق، شامل همه افراد جامعه گردد، اما دسترسي به 
اين امر .  بازخور بدست آمد۱۳يسر نگشت و از  بقيه نيز تنها م

 بود لذا براي تحليل آنها ۳۰ها کمتر از   چون تعداد داده.باعث شد كه براي رد يا قبول فرضيات به آمار استنباطي مراجعه گردد
براي واليس و -آزمون کروسکال هاي هر ويژگي از  براي آزمون تساوي ميانگين.بايست از آمار ناپارامتريک استفاده شود مي

   .استفاده گرديدويتني  منداري با هم ندارند از آزمون  تشخيص اينکه کدام ويژگيها از لحاظ آماري تفاوت معني
  

    آزمون فرض -۴
 -که شکل آماري آن به صورت مقابل است–فرضيه تحقيق جهت آزمون 

ن امتيازات بدست از آزمون کروسکال واليس استفاده گرديد که تساوي ميانگي
  .دهد مده هر  ويژگي را مورد آزمون قرار مي آ

 
) ۰۲۵/۰( آماره بدست آمده اين آزمون از آنجا که مقدار

 تآييد H0 است، لذا فرض ۰۵/۰داري   از سطح معنيكمتر
پس حداقل دو ويژگي وجود دارند که اهميت يکساني . شود نمي

  .اني ندارندبراي دستيابي سازمانهاي ايراني به کالس جه
ويتني استفاده -بندي عوامل از آزمون من براي رتبه

سنجد و  اين آزمون هر دو ويژگي را نسبت به هم مي. کنيم مي
هاي آنها را در برابر عدم برابري  فرضيه برابري ميانگين

 از آزمون دو به دو اين ويژگيها ]۱۶[.کند ها، آزمون مي ميانگين
دهد ویژگیهاي مطرح در سطر  اند، نشان می  مشخص گردیدهVلولهايي كه با عالمت  س. زير را ساختماتريستوان  مي

  . داري در میزان اهمیت آنها وجود ندارد و به عبارتی داراي اهمیت یکسانی هستند و ستون آن ردیف تفاوت معنی

 ويژگيهاي سازمانهاي کالس جهاني

 مرور ادبيات موضوع

 نطرسنجي از خبرگان

بايد که سازمانهاي ايراني ويژگيهاي 
 .بر آنها بيشتر تمرکز کنند

 تدوين پرسشنامه

 ها دادهتحليل تجزيه و 
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 مراحل انجام تحقیق: 2نمودار 

143210 ...: µµµµ ====H  
:1H  حداقل دو ميانگين برابر نيستند

Test Statisticsa,b

8.810
13

.025

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

A1

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Characteristicsb. 

 براي آزمون کروسکال SPSSخروجی: 3جدول 
  والیس
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  ویتنی بین ویژگیها- نتایج آزمون منماتریس :  4جدول
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            V    V          V    يكي در عرصه جهانيونحضور الكتر
            V      V          V  مسئوليت اجتماعي جديد

      V  V  V    V    V           يكپارچگي پوياي شبكه زنجيره تأمين
            V  V              V  ساختار سازماني مجازي

  V    V  V                      مدرنتكنولوژي 
      V  V    V    V              تقدم كاركنان

      V    V    V    V            بهبود مستمر از طريق يادگيري مداوم
      V  V      V    V           ساختار سازماني مبتني بر تيم

                      V  V    V  مسئوليت نسبت به محيط زيست و اكولوژي
      V  V  V        V            مشاركت با مشتريان

  V                V  V           روشنچشم انداز
          V  V  V    V            دهي به آنها سيستم شناسايي نتايج مثبت و پاداش

  V                  V          فرهنگ كيفيت فراگير
        V            V          فرآيندهاي كارا

  
با استفاده از جدول فوق مي توان . تا اينجا مشخص گرديد که برخي ويژگيها با برخي ديگر اهميت يکساني دارند

 ويژگيهاي داراي اهميت مشابه در يک . نشان داده شده است۵ژگيها را استخراج نمود که در جدول بندي اهميت اين وي دسته
  .اند گروه قرار داده شده

  بندي ویژگیها از نظر اهمیت دسته: 5جدول 

  گروه ج  گروه ب گروه الف

   روشنچشم انداز •
 فرهنگ كيفيت فراگير •

 فرآيندهاي كارا •

 مدرنتكنولوژي  •
 
  

 كه زنجيره تأمينيكپارچگي پوياي شب •
 تقدم كاركنان •
 بهبود مستمر از طريق يادگيري مداوم •
 ساختار سازماني مبتني بر تيم •
 مشاركت با مشتريان •
  دهي به آنها سيستم شناسايي نتايج مثبت و پاداش •

 يكي در عرصه جهانيونحضور الكتر •

 مسئوليت اجتماعي جديد •

 ساختار سازماني مجازي •

 ولوژيمسئوليت نسبت به محيط زيست و اك •

  



 ١٤

 ولي داري ندارند با هم تفاوت معنياز نظر اهميت، به اين ترتيب مشخص گرديد که ويژگيهاي درون هر گروه 
براي اينکه مشخص شود که جهت اين تفاوت چگونه  .داري دارند  معنيويژگيهاي موجود در يک گروه با گروه ديگر تفاوت

ها بر روي  ميانگين بدست آمده ويژگيها مراجعه گرديد و اين ميانگيناست و کدام گروه ويژگيها از ديگري مهمتر است، به 
  .نمودار نشان داده شد

که ويژگيهاي گروه الف مهمتر از گروه ب و ويژگيهاي گروه ج اهميتي کمتر از شود   مشخص مي٣با استفاده از نمودار 
  :ت زير بيان نمودتوان به صور  به عبارتي جهت اهميت ويژگيهاي گروهها را مي .بقيه دارند

   گروه ج> گروه ب >گروه الف 
ها که از ادبيات موضوع استخراج گرديده بود، از نظر اهميت براي WCOآمار نشان داد که از نظر متخصصين ويژگيهايي 

ي ويژگيها: بندي نمود  تولن آنها را به سه گروه تقسيم  ، يکسان نيستند و بطور کلي ميWTOکشورهاي در شرف پيوستن به 
  .)گروه ج(و ويژگيهاي کم اهميت ) گروه ب( ويژگيهايي با اهميت )گروه الف(بسيار مهم براي سازمانهاي ايراني 
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 میانگین اهمیت هر یک از ویژگیها: 3نمودار 



 ١٥

   مدل توسعه ويژگيهاي سازماني-۵

هاي حاصل از پژوهش، جهت تسهيل حرکت سازمانهاي ايراني به سمت کالس جهاني، مدل توسعه  با استفاده از يافته
طي سه فاز انجام  حرکت به سمت کالس جهانيشود،   همانطور که مشاهده مي.احي گرديدويژگيهاي کالس جهاني طر

گيرند و سعي در ايجاد آنها در   و در هر فاز يکسري از ويژگيهاي اساسي سازمانهاي کالس جهاني مد نظر قرار ميگيرد مي
  .گردد سازمان سنتي مي
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   روشنچشم انداز
 فرهنگ كيفيت فراگير

 فرآيندهاي كارا

 مدرنتكنولوژي 
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 كه زنجيره تأمينيكپارچگي پوياي شب

 تقدم كاركنان
 بهبود مستمر از طريق يادگيري مداوم

 ساختار سازماني مبتني بر تيم
 مشاركت با مشتريان

 ۱۰ دهي به آنها سيستم شناسايي نتايج مثبت و پاداش

 يكي در عرصه جهانيونحضور الكتر

 مسئوليت اجتماعي جديد

 ساختار سازماني مجازي

 مسئوليت نسبت به محيط زيست
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 سومفاز  دومفاز  اولفاز 

 تیابی به کالس جهانیدسسازمانی جهت مدل توسعه ویژگیهاي . 4نمودار 

 راهنما
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 ١٦

  گيري نتيجه -۶
، سازمانهاي کشور ما جهت الگوبرداري از سازمانهاي کالس جهاني با سه دسته از  اين تحقيقمدل منتج ازبر اساس 

  .ويژگيها روبرو هستند
  . روشن، فرهنگ كيفيت فراگير، فرآيندهاي كارا اندازچشممدرن، تكنولوژي : ويژگيهاي بسيار مهم که عبارتند از) الف
بهبود مستمر از طريق يادگيري ،تقدم كاركنان، يكپارچگي پوياي شبكه زنجيره تأمين:  ويژگيهاي مهم که عبارتند از) ب
  .دهي به آنها سيستم شناسايي نتايج مثبت و پاداش، مشاركت با مشتريان، ساختار سازماني مبتني بر تيم، مداوم

، ساختار سازماني مجازي، مسئوليت اجتماعي جديد، يكي در عرصه جهانيونحضور الكتر: ويژگيهاي کم اهميت) ج
  .مسئوليت نسبت به محيط زيست و اكولوژي

 WCOتوان به سازمانهاي ايراني توصيه نمود براي تبديل شدن به   ميمدل توسعه ويژگيهاي سازمانيبا استفاده از 
گيهاي گروه الف تمرکز نموده و  بر ويژدر فاز اولبايست   ميWTOتجاري مهيا شده بوسيله جهت موفقيت در فضاي 

انداز، فرآيندهاي خود را بهبود بخشند و  اندازي روشن از مسير حرکت خود تدوين نمايند و بر اساس اين چشم چشم
پس از .  سازمان خود بپردازندتکنولوژيهاي نوين را بکار گيرند و در بخش نرم سازمان به اشاعه فرهنگ کيفيت در سطح

 با تمرکز بيشتر به  در فاز دومها، مي توان حصول موفقيت در ايجاد ويژگيهاي گروه الف و کسب امتيازات الزم در اين جنبه
هاي مختلف  دهي و يکپارچگي هر چه بيشتر با گروه ويژگيهاي گروه ب پرداخت و با ساختاري مناسب به ارتقاء سطح خدمت

 به عواملي  در فاز سومبايست در ادامه سازمان مي. اي شرکت تداوم بخشيد د و به حرکت توسعهذينفعان شرکت همت گمار
گيري از  و بهره عواملي نظير مسئوليت اجتماعي، مسائل زيست محيطي.  که تا اين مرحله کمتر به آنها پرداخته بودتوجه شود

  .فضاي الکترونيکي



 ١٧

  فهرست مراجع و مآخذ
  

[1] Thorne, kym & Smith, Malcom (2000), “competitive advantage in world class organizations”, 
Management Accounting Journal, March, PP. 22-26  

سه مؤسـ : محمد جواد ايروانـي، تهـران  : مترجم» شناخت سازمان تجارت جهاني«، ) ۱۳۸۳( سازمان تجارت جهاني  ]۲[
  مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

[3] www.WTO.org 

در فرآينـد   ) WTO,WB,IMF(المللـي اقتـصادي       نقش سازمانهاي بـين    « ،) ١٣٨٢ (تحقيقاتي تدبير اقتصاد  ؤسسه   م ]۴[
مؤسـسه تحقيقـاتي   : انتهـر »  جهاني شدن و تأثير آنها بر امنيت اقتصادي و ملي جمهوري اسالمي ايران            

   .تدبير اقتصاد

[5] Farsijani, H. (2002), “Evolutionary methods for design of global world class manufacturing for the world 
market” International conference on new technological innovation for the 21st century, Hiroshima 
University, 1419 July, Japan. 

 رقابـت در كـالس    جهـت دسـتيابي بـه    ۲۱چالشهاي نوين مديريت صنايع در قـرن        «،) ۱۳۷۹ (فارسيجاني، حسن ]۶[
  ، مهر و آبان ماه۴۵يريت، شماره ، مجله مد»جهاني

[7] Kinni, Theodore B. (1996) , “American’s best industry week’s: guide to world-class manufacturing 
plants”, USA: john Wiley & Sons 

[8] Farsijani, Hassan(2005) ,"The Role of Advanced Manufacturing Systems for World-Class Business" , 
IEEE  

 [9] Robinson, Phil (2001), “World class manufacturing checklist” Available at: www.bpic.co.uk/wcm.htm    

منـوچهر  :، ترجمـه »جهاني شدن در فرصت باقيمانده: نزديك به خطر« ،)١٣٧٧ ( بالنچارد، كنت و وارگون، تري] ١٠[
  .شركت چاپ و نشر بازرگاني:  تهراني، چاپ اول ،سلطان

  .نشر فرا: د اول ، فصل سوم، تهراناميني، جل.. ا فضل: ، مترجم»مجموعه مقاالت« ،)١٣٨٠ ( دراكر ، پيتر] ١١[
[12] Blanchard, Ken & Stoner, Jesse (2004), “The vision thinking: without it you’ll never be a world-class 

organization” Leader to Leader, No. 31, PP. 21-28  

[13] Denton, Keith (2002), “Learning how to keep score”, Industrial management, March/April, PP. 28-33. 

[14] Levin, Wayne J. (1999), “How world-wise business become world-class organizations”, The journal for 
quality &participation, September/October, PP.7-13 

 براي ويكم بيست قرن در پويا، كيفيت مديريت استراتژيك ريزي برنامه چالشهاي«، ) ١٣٨٣ (، حسنفارسيجاني] ۱۵[

  ، تهران سومين كنفرانس بين المللي مديريت كيفيت» جهاني توليد دركالس
 

  ٢٥٣و ٢٤٨صص انتشارات سمت، : تهران ،»آمار و کاربرد آن در مديريت« ، )١٣٨٤(  مومني، منصور آذر، عادل،]۱۶[
  

  
 

http://www.WTO.org
http://www.bpic.co.uk/wcm.htm

