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سچکی ه

س جهانی، نسل جدیدی از سازمانها هستند که  نتجهه  ییججهر دن دنجهای کسهر  کهان       السازمانهای ک
نها    سها ک کهالس     دجیول ستمجموضوعات س نجبا هدف برنسی یعامل ب پژ هشین ااند.  امر زی

حهوزه نهنای    دن  شهرکک  ۵جامع  آمهانی پهژ هش،   انهام شده اسک.  ، دن د  مرحل (WCM)یجهان
دن مرحله  ا   بها    غذایی می باشد ک  اقدامایی نا دن ناستای یولجد دن کالس جهانی شر ع کرده انهد. 

 دجلب  شناسایی انیجاط بجن ایزانهای یو دسک آمهده از پرسشنام  یحقجق های ب  یهزی    یحلجل داده
که   پردا ت  می شهود   (GRA) ی اکستر یها ستمجس یبا استفاده از یئون یانکالس جه  انکان نا  

 کننهد.  یکمه  مه  سازمانی دن کالس جهانی ب   نسجدن یدهد چگون  آنها ب  سازمان ها برا ینشان م
، زنی، کها انیه جر ینا ، نقش  بردان دجیول هایک  از ابزان دسک آمده از این مرحل  نشان داد نتایج ب 

دن  یسهاز  ادهجه اسهتفاده   پ  یبهرا  S۵، کهان اسهتانداند    گماج، شش سه دجیول جام  ین  نگهدا رجیعم
یی   شناسها یئونی  اکسهتری اهازی به     دن مرحل  د م با استفاده از . هستند مطرح یسازمان طجمح

ای  ضهریر نابطه    پردا ته  شهد. بها یوجه  به       WCM یها  جیکن یاجراموان     هامحرک نیب  بندی
 مسائل"   "(یولجد   بازانیابی) عملجایی های هزین  کاهش": از رک ها عبانیندمح مهمترین  اکستری

یولجهد دن   اجهرای  موانه   مهمترین دانش عدم   ضعجف نیزی   برنام  "(بازان-زیسک محجط) جهانی
ب  نتایج ب  دسک آمده د  استرایژی یمهایز     دن نهایک بها یوج  هستند. یولجد بخش دنکالس جهانی 
زین  نا جز  ا لویک استرایژی ها مطرح   ناهکانهای کهانبردی دن جههک حهذف موانه      نهبری دن ه
 مطرح گردید.
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 .یئونی  اکستری اازی ی، اکستر
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سمق م .س۱

 دلیوو  بوو  کووار و کسوو  محووی  در سووری  تحوووال 
 بین المللی بین رقابت افزایش آن، فرد ب  منحصر یویژگیها
 فنوواوری گسووتر  و بازارهووا شوودن کوچوو  هووا، شوورکت

 تولیود  مرتبوا اسوتراتژی   تا را وادار تموده مشاغ  اطالعا ،
در  شورکت هوا،   حقیقوت  در. کننود  بررسوی  را خوود  سنتی

 بو   دسوتیابی  برای جدید راههای مورد در مداوم جستجوی
. می باشوند  تولید جدید های تکنی  طریق از رقابتی مزیت

 فرآینودهای  موورد  در همواهنگی  و دانوش  افزایش بنابراین،
 هر سازمانی است کو   های نیاز ترین اصلی از یکی شرکت
 از ترکیبوی  شو ،  بودون  [.1]می باشند رقابتی مزیت بدنبال

 جمعیووت و رشوود از جملوو  داخلووی و بیرونووی عواموو 
 هوای  پیشورفت  ب  دستیابی از مان  ضعیف، های زیرساخت

 حوال  در کشوورهای  از بسویاری  اجتمواعی  و اقتصادی مهم
کشورها توسع  رو   از بسیاری بنابراین. است شده توسع 

 داده قورار  خوود  اصلی کار دستور در را تولید های مدیریت
 جهوانی  بازارهای حضور در رقابت، بر تأکید با آنها .[2]اند 
 سواختار  رتغییو  فراینود  سوازی،  خصوصوی  سطح افزایش و

  .را مد نظر قرار دادند خود تولیدی های سیستم
 کو  باعو  شوده اسوت    سوازمان هوا،    نیرقابت ب ل ئمس

عملکرد را سازمان ها ب  دنبال تکنی  هایی باشند ک  بتواند 
شورکت هوا را    یاز همو ، بهوره ور   شیبهبود بخشوند و بو  

کو    تود ( ادعوا کرد 2007براون و همکواران )  ،دهند شیافزا
)کو    کس  و کوار  یها ی، استراتژرا ییتغ نیا ادجیا یبرا

فلسوه  هوا    ایو هوا   سوتم ی، رو  هوا، س کردهایب  عنوان رو
 یمناسو  بورا   یشوند( در انتخوا  ابزارهوا   یم ینامگذار

بواالتر  عملکورد   و دستیابی ب بهتر  یصنعت دیب  تول یابیدست
 کنند. یکم  م

ه در مورد انتخا  ابزارهوا، اشوار   .[3] 1واگانی و چرانی
انووا   از سوازمان هوا    یاریکردند ک  در ده سال گذشت ، بس

 وتوا یتو دیو تول سوتم یسکسو  و کوار ماننود     یها یاستراتژ
(TPSتول ،)ها را اتخوا  کورده    تیمحدود ینا ، و تئور دی

 دیو تول ستمی، سکس  و کار یها یاستراتژ نیا انیدر م اند.
بیشوتر موورد اسوتقبال قورار      ،یسوازمان  های  ینا  در مح

توسوع    دیتول ستمیاز س "نا  دیتول"اصطالح  .رفت  استگ
مرجو     یو ب  عنوان  وساخت  شده  وتایتوشرکت  ی افت ی

                                                 
1 . Chiarini and Vagnoni 

شوود.   یدر نظر گرفت  مو  تیریمد یها یدر استراتژ یجهان
بو  حوداق     اینا ، حذف  دیتول یاصل یها یژگیاز و یکی

جریوان   بر اساس پنج اص  اسوت  ارز ،  ضایعا رساندن 
 .[4]ندهست (بهبود مستمر )و کمال ، کششیانجر ارز ،

نیواز   سوازمان   ینا  در محو  دیتول ستمیس یاجرابرای 
ابزارها با اسوتهاده از   نای [5,6].  می باشد ابزاراستهاده از ب  

بوردن   نیاز بو  ایو ب  حداق  رساندن  یبرا یعلم یرو  ها
شورکت   اکثور در حال حاضر در  ک شده اند  ایجاد ضایعا 

 نیو ابزارهوا ا  نیشوند. هدف ا یکار گرفت  مب   بزرگ یها
 ، انعطافنانیاطم تی، قابلتیهیاست ک  سازمان را از نظر ک

 قیو ، کارآمد و موثر سازند و از طرن یو هز ی، نوآوریریپذ
و تحقوق   برآوردهمطالع  مناب  موجود ک  اهداف سازمان را 

 .[7]شوند یبخشد، انتخا  م یم
 شورکت هوا ضورورتا     جهانی، بازارهای در رقابت برای

 اصوطالح  .کنود  کسو   جهوانی  کوالس  در عملکوردی  باید
 بوورای[8] 2ویلورایووت و هووایز توسوو  "جهووانی کووالس"

 و آلمووانی و ژاپنووی شوورکتهای تولیوود قابلیتهووای توصوویف
 شورکتهای  بوا  کو  در رقابوت   آمریکوایی  شرکتهای همچنین

 خووبی  بو   اصطالح این[. 9]شد ابدا  ، آلمانی بود و ژاپنی
 صنعتی شرکتهای در ک  را اساسی تغییرا  جوهر و وسعت
تولیود در   سازمان هوای  نشان می دهد. برای افتد، می اتهاق

 زیور  شورح  بو   تعاریهی ارائ  شده اسوت کو   کالس جهانی 
    می شود توصیف

 کو   هسوتند  شورکتهایی  آن های کوالس جهوانی  شرکت
 از شناسند، می نزدی  از را خود کنندگان تامین و مشتریان

 قوو   مرتبا نقاط و آگاهند خود رقبای عملکرد های لیتقاب
 و پایو   اینهوا  همو  [. 10]شناسایی می کنند را خود ضعف و

 شوک   را عملکوردی  اهداف و رقابتی های استراتژی اساس
  . [11]دهد  می

نوا ،   دیو مشواب  اهوداف تول   یو اهداف میبراساس مهاه
د رو  های تولی قیتله با 3(WCM) یکالس جهانتولید در

، تیو هیو ک نودها یبهبود فرآ ب  دنبال یتیریمد یها ستمیسو 
و انتظوارا    یریانعطواف پوذ   شیهوا و افوزا   نو  یکاهش هز

کو    یبو  اهوداف   یابیحوال دسوت   نیو با ا. [11] است یمشتر
 یدهود، کوار سواده ا    یقورار مو   یسازمان را در سطح جهان

                                                 
2 . Hayes and Wheelwright 

3 . Worlc Class Manufacturing (WCM) 
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 با رویکرد تئوري خاکستري فازيتولید ناب براي دستیابی به تولید در کالس جهانی  ابزارهايشناسایی استراتژي ها و رتبه بندي 

، مطرح شده نیمضام نیب یمههوم ییهم افزا  ی. ب  دلستین
کس  و کوار )تولیود    یدو استراتژ نیا  ، ب  حاضرلعدر مطا

 [12,3]. شده است پرداخت  نا  و تولید در کالس جهانی(
مقال  از سوال   42)  [13]و همکاران  1ئزگو  مطالعا      
( شاهدی بر ارتباط بوین ایون دو اسوتراتژی    2015تا  2010
و عدم  کس  و کار یدو استراتژ نیا تیبا درک اهم است.
 یاسوت کو  ابزارهوا    نیو در تعام  آنها، هدف موا ا  تیموفق

ب   دنیرس یکم  ب  سازمانها برا براینا  را  دیتول ستمیس
 یخاکستر های ستمیس یبا استهاده از تئور WCM تیوضع

و  WCM یسوتون هوا   نیب بنابراین ارتباط .میکن یرتب  بند
همچنین شناسایی موان  و محورک هوای    ونا   دیابزار تول

 سوتم یس یاستهاده از تئوور  داف این تحقیق است.اجرا از اه
اسوت   یچنود عوامل   یآموار   یتحل  ی، ک  یخاکسترهای 
 ریتوأث  و کورده نا  کم  تولید  یابزارها رتب  بندیب   [14]

. دهد ینشان م WCMی نا  را بر ستون ها یمثبت ابزارها
 از موانو   جلووگیری  محورک هوا و   از طرف دیگر بررسوی 

 بوا اسوتهاده از  د در کوالس جهوانی   تولی های تکنی  اجرای
ی همبستگی خاکسوتری فوازی موورد بررسوی و رتبو       تئور

 . بندی قرار می گیرد

  نظیسام ان

ظهووور عصوور اطالعووا  بسوویاری از تصووورا  اساسووی 
سوازمانها   رقابت در دوره صنعتی را قودیمی کورده اسوت و   

نمی توانند مد  طوالنی توانایی مزیوت رقوابتی را تنهوا بوا     
کردن فناوری جدید حهظ کننود. موفقیوت سوری     جایگزین 

در عصر اطالعا  نیازمند ظرفیت جدیود در سازمانهاسوت.   
زمانی سازمان ب  وضعیت تولید در کالس جهانی می رسود  
ک  توانست  باشد ب  طور موفقیت آمیزی قابلیتهوای تولیودی   
برای پشتیبانی از کو  شورکت دردسوتیابی بو  یو  مزیوت       

  هایی از قبی  هزین ، کیهیت، تحوی  رقابتی مستمر در زمین
 .15]] کووووووواال، انعطاف پذیری و نوآوری ایجاد کند

با جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی بازارها، سازمان هوا  
تر از گذشوت   البرای رقابت ناگزیر ب  فعالیت در سطحی بوا 

ند. دس جهوانی پدیودار شو   شدند و سازمان هوایی بوا کوال   
از ی  دیدگاه دارای مختصوا   س جهانی السازمان های ک

  :زیر هستند

                                                 
1 . Goes 

       ارائ  خدما  ب  موق  و کام  ب  مشتریان بوا توجو  بو
 ؛رضایت آنان

      شناسایی مشتریان عمده و در نظور گورفتن محصوول و
 ؛خدما  قاب  ارائ  از نظر رقابت

      تدارک امکانا  سخت افزاری و نورم افوزاری در کنوار
 ؛ور بروز کندهم، بدون تداخلی در انجام ام

   سوازی  آگواه  بورای  ارتباطی  و برنام استهاده از آموز 
 آنان؛ مهار  و دانش سطح ارتقای و پرسن 

   های کاری بورای افوزایش ارز     استهاده از انوا  برنام
 ؛ها افزوده فرآورده

  کشور؛ تمام  ترویج فرهنگ برای توسع   
  ؛انجام کار ارزیابی و بازرسی مستمر فعالیتها و فرایند 
     اعطای اختیار و مسئولیت در توقف فعالیتها، بو  هنگوام

 ؛ظ  ارائ  کارهای نامرغو الحم
    ،اموا هوشومند    ساده سازی کارهای اساسوی و حسواس

   ؛سازی برای کشف نارساییها در اینگون  کارها
      مت، آراسوتگی و  الوجود سیاسوت فعوال در حهوظ سو

   ؛آرامش محی  کار
   16بهبود مستمر در ارائ  خدما ]وجود فرهنگ.[ 

 ک   اندبیان کرده ].17] چاپمن  وآلدا 
  کالاس جهانی ب  لحوا  سوازمانی چو   الشرکت های ک 

 .ترند
  س جهانی ب  دلی  برتری هوای  المدیران شرکت های ک

فناورانوو  و زیرسوواختهای مناسوو ، قووادر بوو  ربووودن    
 .فرصتهای راهبردی هستند

  گونوو  شوورکتها بوو  دلیوو  سوورمای    توانووایی رقووابتی این
های ارتباطی بوا   گذاریهای داخلی در فناوری و زنجیره

 .ای یافت  است ظ الحتأمین کنندگان شتا  قاب  م
     این شرکتها از طریق سازمانهای ارائ  دهنده خدما  بو

مشتریان دارای ارتباطاتی بسیار قوی بوا مشوتریان خوود    
 هستند.

   باطی را از تأمین کننودگان توا   های ارت این شرکتها حلق
از آنجوا توا مشوتریان محکوم     ظیهو  ای و  و حوزه هوای 

 اند.  ساخت 
  ب  طور کلی، این شرکتها وض  رقابتی خود را از طریق 

 .بخشند بهبود شناخت مشتریان خود وسعت می
سال مطالع  سوازمان  35از  بعد] 18] بالنچارد و استونبر

س جهانی کو  موا   الن های کم کردند ک  هم  سازماالها، اع
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( 1 :شناختیم ب  وسیل  س  عامو  اساسوی بو  پویش میرونود     
چشم انداز و جهت مشخصی ک  ب  وسیل  مودیریت ارشود   

افراد آموز  دیده و مجهزی ک  بر پیاده ( 2. حمایت میشود
سیستم هوای  ( 3. .سازی چشم انداز پذیرفت  شده میکوشند

و عملکورد   هوا شناسایی و پادا  دهی مسوتمری کو  رفتار  
  .کنندقویت میتمورد نیاز چشم انداز را 

 توسو   بوار  اولین برای "جهانی کالس تولید" اصطالح
 محققوان  زموان،  آن از. شود  معرفوی  [8] وایوت  وی  و هایز

تولیود در   .اند داده گستر  و پذیرفت  را مههوم این مختلف
 جهوانی  رقابوت  بورای  ها را ک  شرکت آنچ کالس جهانی 

 ایون،  بور  عوالوه . کنود  می مشخص دهند، نجاما است الزم
 می شام  را زیادی فاکتورهای خودتولید در کالس جهانی 

 مودیریت  و کوار  آال ، ماشین انرژی، اولی ، مواد با ک  شود
. تولیدکنندگان کالس جهانی بیشتر مای  هستند است مرتب 

ک  نیروی کوار، تجهیوزا  و سیسوتم هوای خوود را بهینو        
ن، ب  طور پیوست  سازمانهای مختلف جهان را بنابرای .سازند
[. یکی از ویژگیهوای  7] تحلی  قرار می دهند تجزی  و مورد

اصلی تولیدکنندگان کالس جهانی، تووان سوازگاری سوری     
آنها با تغییور نیواز مشوتریان و بوازار اسوت. شورکتی کو  از        
قابلیتهایی نظیر طراحی، تولید و ارسال کاالهوای جدیود بو     

ن درحداق  زمان برخوردار باشد سری  تور رشود   مشتوووریا
 . [19]می کند

س جهانی ارائو  شوده   التعاریف متعددی از تولید در ک
توان خصوصیا  کلیدی سیستمهای تولیدی در است اما می

 رد س جهانی را ب  صور  زیر مطرح کالک

   شوورکت بایوود حووداق  در یوو  بعوود رقووابتی از تمووامی
 ری خود برتر باشد؛  شرکتهای موجود در زمین  کا

   شوورکت بایوود دارای نوورو رشوود و سووودآوری بیشووتری
 نسبت ب  رقبای خود باشد؛ 

      شرکت باید در استخدام و حهظ بهتورین افوراد اهتموام
 ورزد؛ 

     شرکت باید روی کارکنان بخش مهندسی خود سورمای
گذاری کرده و سعی در هر چ  بیشتر تخصصوی انجوام   

   باشد؛  دادن کارهای خود داشت
    شرکت باید قابلیت پاسخگویی سری  و ساختار یافت  ب

   تغییرا  مداوم بازار را داشت  باشد؛

جهانی از دیودگاه  در جدول ذیل عوامل تولید در کالس 
 ارای  شده است  کاسول

 

 ]21و20[ س جهانی از دیدگاه کاسولالعوامل تولید در ک:1جدول

س عی ف عامل

 مدیریت تعهد
تقویت نیروی کار برای تغییر، فرمول  کردن سیاستها و راهبردها برای اطمینان از اینک  راهبردهای تولیدی و تجاری  توج  ب 

 .اندتعمیم یافت 

 کیهیت
ستهاده از سیاست و برنام  کیهیت برای بهبود قابلیتهای جاری تولید و انتقال مسئولیت کیهیت ب  کارکنانی ک  تولید میکنند. ا

  جدید و بهبود فرایندها، الگوبرداری قابلیتهای رقبا و کار روی الهای هزین  کیهیت در طراحی محصوز دادهاستهاده ا
 .عا  برای بهبودالاط

 مشتری رضایت
عا  قاب  اعتماد، پاسخ سری  ب  شکایا  و تقویت کارکنان الهای بیم  مشتریان داخلی و خارجی شام  اطاستقرار برنام 

 .ای استقرار پیشنهادا  جهت بهبودای برچند وظیه 

 پذیری انعطاف
استقرار راهبردهای مبتنی بر زمان در هدایت برنامههای تولیدی برای پاسخ سری  ب  تقاضای مشتری و معرفی سری  

 .  جدید، استقرار رو  و ساختارهای گزارشدهی ک  زمان انتظار را کاهش دهدالمحصو

 فناوری ونوآوری 
های جدید، فرایندها و راه حلهایی ک  ازسوی کارکنان ی  شرکت آوران  در فرهنگ مشارکت، تشویق ایدهب  کارگیری نو

 آال شک  میگیرد. کاهش زمان انتظار و تنظیم ماشین 

  التسهی کنترل
نام  استقرار ی  بر  (S 5) داریشهای خان الاستهاده از استقرار سلولی برای اثربخشی، تمرکز روی حذف ضایعا  و ت

 تعمیر و نگهداری پیشگیران ، بهین  سازی فضای مورد نیاز برای رشد در آینده و کاهش فعالیت های فاقد ارز  افزوده

 تأمین مدیریت
مزیت ارتباط با تأمین کنندگان در کاهش سطوح هزین  و انبار کردن، افزایش دقت و گرد  موجودی است. مشارکت دادن 

یند و فناوری و پاسخ ب  نیازهای تجاری آنها، انتخا  تأمین کنندگان براساس کیهیت و نحوه تأمین کنندگان در طراحی فرا
 ها تحوی  آنها و ن  فق  براساس هزین 

 رهبری هزین 
تر و سیمای الهزین  پایین تر در تولید هر واحد برای نیازمندیهای بازار رقابتی، پاسخ ب  درخواست مشتری برای کیهیت با

 زیباتر
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 تحقیق و ارزیابی مقایسهای رقبای جهانی، توسع  و تعمیم راهبردها برای رقابت در بازار جهانی ترقاب
       

مؤله  های اساسی سواختار کلوی مودیریت    ب  طور کلی 
تولید در کالس جهانی در سازمانهای جهان توراز، عبارتنود   

شوهاف   کاهش هزین  های عملیاتی؛ کاهش زمان انتظار؛ :از
 کاهش زمان رسیدن بو  بوازار؛   رد کس  و کار؛سازی عملک

موثرکردن فرایندهای تامین  ساده و تامین انتظارا  مشتری؛
 ,15]نیمدیریت عملیا  و مکانهای چندگان  و جهوا  مناب ؛

22]                                                                  . 
بهتورین   سازمانهای جهان تراز، سازمانهایی هسوتند کو   

جهانی در ارتباط با سازمانهای مورتب    کالسعملکرد را در 
داشت  و رابط  نزدیکی نیوز بوا مشوتریان و توامین کننودگان      

[. بو  طوور خالصو  اسوتراتژی تولیود در کوالس       23دارند]
جهانی این است ک  مشتری را بو  انجوام کسو  و کوار بوا      
سازمانهای جهوان توراز ترغیو  سوازد، توا بوا محصووال         

ابتی، کیهیت باال، قیمت مناس  و ارائ  خدما  عوالی بو    رق
 .  [24,25,26] مشتری و درنتیج  صادرا  موثر، فعالیت کند

در شورکت کوامیون    WCM نتوایج حاصو  از اسوتقرار   
سازی ویلپاک در مکزی  ک  بو  اتهواق شورکت آمریکوایی     
پاکارد با مشارکت دو دانشگاه مکزیکی و آمریکایی در طوی  

صوور  گرفت،حواکی از کواهش     ) 1992-1990س  سوال) 
موجودی درجریان کار و افزایش درآمد خوالص بو  میوزان    

درصود، کواهش    16درصد، افزایش سهم بازار ب  میزان  70
درصد، سواده سوازی جریوان     26هزین  های ثابت ب  میزان 

درصود سوود    70مواد و کاهش انباشت  ها و نهایتا افوزایش  
 .[19]خالص بوده است

 یمو  دهیاست ک  ستون نام رکنام  ده ش WCMرو  
اسوت و بو     یسوازمان  یندهایمربوط ب  فرآ ارکان نیشود. ا

دسوت   یکوالس جهوان   اصوول دهد تا ب   یسازمان امکان م
 یمو  فیارکوان را توصو   نیب  طور خالص  ا 1. جدول ابدی

 . [3,15کند]

 WCM: ارکان 2جدول

س عی ف WCMتبکانس

 .دیکن جادیو محافظت را ا یریشگیوادث را کاهش داده و فرهنگ پتعداد ح کار  یمح یمنیبهداشت و ا

  .دیکن ییرا شناسامی شوند ضرر ک  باع   یرد اصلامو هزین 

 .دیاهش دهکناکارآمد فرایندهای حذف را با  ضررها نیمهمتر بهبود تمرکز

 مح  کار ینده( سازما2خودکار ) ریو تعم ی( نگهدار1  )موردتمرکز بر دو  خودمختار یها تیفعال

 دیده شیدستگاه را افزا یی، کارایخراب  یو تحل  یتجز یها  یبا استهاده از تکن یحرف  ا ینگهدار

 .دهد یم شیدهد و مهار  کارکنان را افزا یرا کاهش م انطباق، عدم  محصول تیهیاز ک نانیاطم تیهیکنترل ک

 رساند. یحم  و نق  مواد را ب  حداق  م زانیامر م نیو ا دیرا کاهش ده موجودیسطح  یتدارکا  و خدما  ب  مشتر

 .دیکن ن یرا به دیمحصوال  جد ن یزمان نص  و هز  یاول زا یتجه تیریمد

 .دیحاص  کن نانیاطم یکار ستگاهیهر ا یبرا درست یها ییاز مهار  ها و توانا یتوسع  انسان

 .شودمی  یانرژ ها و تلها  ن یاهش هزک  خود باع  ک دیکنسازی  فرهنگ  یمح

 [26]پتریلو و همکارانمنبع: اقتباس از 

سنابس ی ولسسژمیسس2.2

پوروژه    یو در  1980نا  در اواخر دهو    دیمههوم تول
 میماساچوست، با هدف ترس یفناور یتویدر انست یقاتیتحق
مصاحب  با مقاموا    قیاز طر یصنعتتولید  یروشها نیبهتر
 . شد، آغاز یصنه یها  یاتحادو 

و ب  حداق   یینا ، فلسه  خود را شناسا دیتول مستیس

بور اسواس پونج اصو       ضایعا  یجیحذف تدر ایرساندن 
و  یمشوتر  دگاهیارز  بر اساس د فیداند  تعر یم یاساس

ارائو    یالزم بورا  یهوا  تیو فعال نییو سپس تع یو یازهاین
 فیو تعر قیو طر ی ازبو  مشوتر   ضوایعا   نیکمتور با  یکاال
 مسوتمر  انیو با استهاده از جر ارز . سپس محصول رهیزنج
دهود،   یسوهار  مو   یمشوتر  یشود. ک  فق  وقت یم دیتول
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چهار اص  منجر ب  بهبود مسوتمر   نی. اتولید انجام می شود
بو    یابیدسوت  ی( بورا کواکو ی)کا یادیبن یبهبودها ای( زنی)کا

 یموو سووتمی  ستکاموو یعنووی،  یاصوو  اساسوو  نیپنجموو
 .[27,28]دشو

  و  دست  بندی شده انود نب  هشت  ضایعا ، ا یدر ادب
از حود، نقوص، حمو  و     شیاز حد، پرداز  بو  شیب دیتول

از  شوده، ن، حرکت و استعداد استهاده یوجودمنق ، انتظار، 
ارز  افوزوده ندارنود    دیو در چرخ  تول آنجا ک  این عوام 

 سوتم یس [29].دنو ریقورار گ   یو و تحل  یدائما  مورد تجز دیبا
توانود در   یدهود کو  مو    یرا ارائو  مو   هایینا  ابزار دیتول

 اهداف مورد نظر را برآوردهتا سازمان ها ب  کار گرفت  شود 
 کند.

را  ییابزارها ریاخ ا در مطالع [30] 1همکاران ساتولو و
کننود   ینا  استهاده مو  دیتول ستمیک  سازمانها معموال  در س

ابزار  25از  ی، مجموع  ا یبررس نیدر ا کشف کرده اند.را 
( ، VSMارز  ) انیو جر ینقش  بوردار  ندهمانشد ،  مطرح

JIT جام  یو نگهدار ری، تعم (TPM  زموان ،)  انجوام کوار ،
تعووی  تو     ،ا یو عمل ی، استاندارد سازS5، گمایشش س

، سولولی  دیو ، تولحجم کم تولیود (، SMED) دقیق  ای قال 
takt time ادغوام  یکششو  دی، تول وکی وکاپ، زنی، کانبان، کا ،

کوار چنود    یرویو ، نجوام   تیو هیک تیری، مود نیتام رهیزنج
، یگروهو  ی، فن آوری، توانمندسازبصری تیریمنظوره، مد
و  jidoka، اسوتقالل    یآموار  نود ی، کنتورل فرآ دیو سطح تول

 .[28,29]انهمزم یمهندس

سساژمسیسسنیباسسامیبوطسب سساوو سساازمانسسساتیتسب
سWCMنابسرسبرشسس ی ول

 هاینووا  و روشوو دیووتول سووتمیس محوودودی مطالعووا 
WCM  ا  مقواال  ارتباطو   نیو ا [30] سی کورده انود  برررا

 را یبا سطوح سازمان تولید نا  و رو  های کالس جهانی
بررسوی موی    یاتیو عمل یکی، تاکت  یاستراتژ س  سطح در

 .کنند
افتد  یاتهاق م ی، رابط  متقاب  زمان یدر سطح استراتژ

نووا ،  دیووتول سووتمی. فلسووه  سایجوواد شووود یکوو  فلسووه  ا
است  ضایعا بردن  نیاز ب ای  رساندن و ب  حداق ییشناسا
 یمیمهواه   یو فلسوه  خوود را بور پا    نیز WCMرو   [31].

                                                 
1 . Satolo 

صهر  رهیمانند اتالف صهر، شکست صهر، نقص صهر و  خ
 دیو مه ییسوازمانها  یبورا  یاسوتراتژ  نیا. [32] دده یقرار م

خوود را بو     یتهوا یفعال یهوا  نو  یخواهنود هز  یاست ک  م
 [21]حداق  برسانند

 یفلسوه  سوازمان   یاجورا  ی، روشوها یکیتدر سطح تواک 
از  یکینا ، اقداما  تاکت دیتول ستمیس یشود. برا یم جادیا

 دیو ارز ، تول رهیو شوود  ارز ، زنج  یمو  یپنج اصو  ناشو  
در مووورد رو  .  [33]  تکاموومووداوم و  انیوو، جریکششوو
WCM شوده اسوت   میروند بو  چهوار مرحلو  تقسو     نی، ا  
 جهوت  یروشو  فیو ضورر ، تعر  ییمشک  ، شناسا ییشناسا

 .[32]جیو کنترل نتااستقرار مجدد 
و  دیو تول  یمحو  ر، تمرکز بو یاتیسرانجام، در سطح عمل

 سوتم یس در. است دیتول یندهایمطالع  و بهبود فرا نیهمچن
 یاست ک  ب  سازمان کمو  مو   یابزار یبانینا ، پشت دیتول

در رو  . را بهبود بخشد یاتیعمل ییکند تا عملکرد و کارا
WCM با توج  بو    یسازمان هایشام  بهبود عملکرد، اجرا

است و سازمان را قوادر   دیتول هایندیمربوط ب  فرآ رکنده 
را بدسوت   یکوالس جهوان  در سوطح  سازد تا عملکورد   یم

در سوطح   یرتب  بنود  جادیا قیتحق نیهدف از ا  [32].آورد
ب  عملکورد   شتریب یدسترس ، براینا  یاز ابزارها یاتیعمل

   است. یکالس جهان
  [26,34] 3و پتریلوو و همکواران   2وارگاس و همکاران

هر ستون  ینا  را برا یمختلف استهاده از ابزارها روشهای
WCM خوود   یتجربو  یهوا  یو بررسو  یدر مطالعا  مورد
  یو و تحل  یو در تجز سوندگان ینو نیو اداده اند اموا   گزار 
حاص  از اجرای ایون ابزارهوا را ارایو      یسازمان نتایجخود، 

 د. نمی دهن
 یاز ابزارها تعداد زیادیک   اشاره می کند [35] 4پاتوچا

ک  ن  نقش دارند  تولید نا  ستمیس یساز ادهیدر پ یتیریمد
توانود   یمو  بلکو   کند یم ریکار را دشوار و وقت گ نیا تنها

 وی کنود.  جواد یتعوار  ا  یسازمان  یب  طور بالقوه در مح
کو  چو     ردیبگ میتصم دیبا ارشد تیریکند ک  مد یم دیتأک

  یابووزار پتانسوو نیووا اینکوو کنوود و  یسوواز ادهیوورا پ یابووزار
جنبو ، مقالو     نیو را دارد. از ا نود یفرآ نیبر چند یرگذاریتأث

                                                 
2 . Vargas 

3 . Petrillo 

4 . Pałucha 
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 را یتوأث  بو  بررسوی  [35] پاتوچا قا یتحق  یحاضر با تکم
می پردازد و سوپس   WCM یدر ستون ها رو  های نا 

الس موان  و محرک های تاثیر گذار بر اجرای تولیود در کو  
 جهانی را شناسایی و دست  بندی می کند.

 

 شناساسپ رهشبرش

شناسوایی   یبورا در این پژوهش در ایتدا پرسشونام  ای  
 و رو  های تولیود نوا ، اسوتهاده   WCMارتباط بین ارکان

 1(GRAو توسو  تکنیو  سیسوتم خاکسوتری )    شده است 
تحلیو  شوده اسوت سووپس از پرسشونام  ای دیگور جهووت      

از تکنیو     WCMک هوای اجورای   شناسایی موان  و محر
 تحلی  خاکستری فازی استهاده شده است.

ز ابوورای جموو  آوری اطالعووا  الزم در ایوون تحقیووق  
در واقو ، جامع  آماری این پژوهش . پرسشنام  استهاده شد

اند. انتخا  این بوده صنای  غذاییشرکتهای فعال در زمینو  
شده اسوت.  سازمانها براساس نمونو  گیوری قضاوتی انجام 

در رو  قضواوتی، نمونو  مورد نظر بایود دارای ویژگووی  
در ایوون پووژوهش شرکتهایی انتخا  شده. خاصوی باشود

و  تولیود اند ک  بو  تحقوق بخشویدن ابتکووارا  موودیریت   
پرداختو  انود. پوونج     کوالس جهوانی  اسوتقرار سیسوتمهوای 

 شورکتی کوو  نمونوو  آموواری ایوون تحقیووق را تشووکی       
انود و   فعالیوت داشوت    غوذایی مویدهنود در حووزه صونعت  

در طی چند سوال   تولید در کالس جهانیپوروژه مودیریت 
. سو  موورد از شورکتهای    شورو  شوده اسوت   اخیر در آنهوا  

مودیریت تولیوود در   شورو  مووذکور، کمتوور از دو سووال از   
از آنهوا میگوذرد و بقیو  بویش از دو سوال از       کالس جهانی
ا میگذرد. مرج  پاسوخگویی بو  پرسشنام  آنه شرو  پروژه

تولید و تحقیوق  تحقیق، مدیران ارشد سازمان، مدیران ارشد 
هستند کو    و تحقیق و توسع  تولیدو کارشناسوان  و توسع 

تولید و سیستمهای  تولیدآگاهی کوافی در زمینو  مودیریت 
نهر  200داشتند. جامع  آماری این تحقیق  در کالس جهانی

با تحصیال   در حوزه صنای  غذاییکارشناسان ن ومدیرااز 
لیسانس و باالتر هستند و بر اساس محاسب  از طریق فرمول 

تعداد . نهر در نظر گرفت  شد 131کوکران از میان آنان تعداد 
نمون  واحدها بر اساس تعداد کارکنان موجود در واحدهای 

                                                 
1 . Gray Relation Analysis (GRA) 

مختلف، تعیین و ب  صور  تصوادفی انتخوا  شودند . بو      
 ام سشون پر ،ور دسوتیابی ب  اطالعا  دقیق تر و مورتب  منظ

ها در حضوور گروه محققان مقال  برای ارای  توضویحا  و  
نتووایج بوو  دسووت آمووده از تحلیوو   .راهنمووایی تکمیوو  شوود

اطالعوا  جمعیوت شووناختی بوورای متغیوور تحصوویال      
 52درصد لیسوانس،   16نشانگر آن است ک   پاسخ دهندگان

 درصود دارای موودرک دکتووورا  32و  درصود فوووق لیسووانس 
درصوود پاسووخ  20بودنوود. در رابطوو  بووا سوووابق  فعالیوووت  

توا   5درصد بوین   44سال،  5دهندگان دارای سابق  کمتر از 
درصود دارای   8سال و  15تا  10درصود بین  28سوال،  10

 .اند سال بوده 15سابق  بیشوتر از 

س حقیقسپا ا اسرسبرت ا

. شود  ارزیابی عاملی تحلی  زا استهاده با پژوهش روایی
تولیود در کوالس    محرک ها و موان  ک ( متغیرها) مورد 17

 قورار  تحلی  عاملی معر  در ، تشکی  می دادند راجهانی 
تکنیو    اسوتهاده  موورد  عوامو   تعوداد  تعیوین  برای. گرفتند
 بو   ایون،  بر عالوه استهاده شد. Scree مقیاس و ویژه مقادیر
 کرویت آزمایش عاملی، تحلی  از هاستهاد از اطمینان منظور
 شد انجام  3اولکین-میر-کایزر آزمون و 2(بی تی اس) برلت

 (.3 جدول)

 آزمون برلت :۳جدول 

سبیلتس ست

 کهایت نمون   . 2xتخمین درج  آزادی معناداری سطح

0.000 136 1,625.440 0.940 

 
         در داری معنوووی سوووطح و BTS=1.625.44) نتوووایج

P =0.00 )عواملی  تحلیو   منظوور  بو   هوا  داده ک  داد شانن 
 بوین  ک  است معنی بدان این آماری، نظر از. هستند مناس 
 مناسو   طور ب  را آنها توان می و دارد وجود رابط  متغیرها

 [.37]گنجانید تحلی  و تجزی  در
 انودازه  از پس ک  بود 0 940 گیری نمون  کارآیی نتیج 

 ، بورداری(  نمونو   کهایوت  )میزان اوکلین-مایر-کایزر گیری
 دو روی بر مورد 17 .بود برداری نمون  کهایت دهنده نشان

                                                 
2 . BTS 

3 . KMO 



 

 

 86 

 16ید/ شماره ل بیست و هفتم/ دوره جد/ سا1399پاییز و زمستان راهبردهاي بازرگانی/ دانشگاه شاهد/  نشریه علمی 
 Business Strategies/ Journal of Shahed University/ 27th Year/ No.16/ Autumn & Winter  2020-21 

 
 

 
 

 و 1 از بزرگتور  آن ویوژه  مقوادیر  کو   شود،  بارگذاری عام 
 . (4 جدول) می باشد درصد 72.077 واریانس آن،

 : واریانس۴جدول

سفاکژوب
مق تبس

سر  ه

رتب انسس

س)سبص (

رتب انسس جمعاس

س)سبص (

1 11.124 65.43 65.43 

2 1.129 6.641 72.077 

 همو  . شد وایرامکس انجام بارگذاری عوام  با چرخش
 ابتودا  در ک  همانطور انتظار مورد فاکتورهای روی بر موارد

 .شدند بودند بارگذاری شده طراحی
 107پرسشوونام  توزیوو  شووده تعووداد     131از تعووداد 

بورای روایوی بخشویدن بو      . پرسشنام  تکمی  و عود  شد
اولی  ای ک  طراحی شده بود ، نظرا  متخصصان  پرسشنام 

و همچنین سایر اساتید کسو    صنعت مذکورو کارشناسان 
گردید . برای محاسوب  قابلیوت اعتمواد در ایون پوژوهش از      
فرمول آلهای کرونباو استهاده شد. براسواس فرموول هرگواه    

باشد می توان نتیج  گرفوت کو     0/9-0/7ضری  پایایی بین
عتماد دارد و ضری  پایوایی ایون پرسشونام     آزمون قابلیت ا

می باشد ک  بر مبنای توضیحا  فوق پرسشونام   0 94برابر 
 .تحقیق از پایایی مناسبی برخوردار است

 کنیکها سآنالیز  

س(Gray Relation Analysis)سرشس حلیلسبتبو سخاکسژی بس-۱

GRA1 اسوت کو     یخاکسوتر  سوتم یس  یو از نظر یبخش
حو  مشوکال     یبورا  1982ال توس  پروفسور دنگ در س

. [36]ارائ  شده است  رهایعوام  مختلف و متغ نیب دهیچیپ
 یموورد اسوتهاده قورار مو     یعلم ن یزم نیرو  در چند نیا
تهواو    ایو شوباهت   زانیم یریهدف آن اندازه گ رایز ردیگ
 -1شام  چهار مرحل  است،  GRA. [37]عوام  است  نیب

هودف   سوری  فیتعر -2(. GRG) یساخت رابط  خاکستر
( ؛ و εij) یرابطوو  خاکسووتر  یمحاسووب  ضوورا -3آل  دهیووا

  یمراح  ب  تهصو  نیا.  (R)یمحاسب  درج  رابط  خاکستر
اطالعوا  مربووط بو      از آنجا ک بح  شده است.  جیدر نتا

 اریبا توج  ب  ادراک و دانش پاسخ دهنوده بسو   ستمیرفتار س
جهوت رفو  ایون مشوک       GRAاسوتهاده از   متهاو  اسوت 

 .[36]  می کندکم

                                                 
1 . Gray Relation Analysis (GRA) 

 نود یفرآ نیو خاطرنشان کردند کو  ا  [38] ائویهوانگ و ل
باشود کو     ادیو آنقودر ز  یاست ک  دامن  توال یضرور یزمان
اشواره بو     امور  نیو شوود. ا   گرفت دهیعوام  ناد یبرخ ریتأث

میووانگین  می. مقوودار آن بووا تقسوو دارد WCM یسووتون هووا
 نیبو  میوانگین مقودار   نیبر بواالتر  WCMهای ابزار مهداری
 ((1شود )معادل  ) یم نییتع  یو تحل  یمورد تجز یستونها

و   یو موورد تجز  یسوتونها  نیبو  میانگینمقدار  نیباالتر
 =WCM   GRC مقدار ابزار متوس /   یتحل

حاصو  از   سیآل. از مواتر  دهیو دنبالو  هودف ا   فیتعر
 نو  یعملکرد به ی( عناصر براΔ، اختالف مطلق ) IIIجدول 

1) 0j=X  شود  یمحاسب  م ریمعادل  ز ( با توج  ب 

Δij= |X0j - Xij | 

 III(. در جودول  ε) یخاکستر یرابط  ا  یمحاسب  ضر
مشوخص   سی( در مواتر حوداق  ) Δ)حداکثر( و  Δ ری، مقاد

 یاسوتهاده مو   یهمبستگ  یمحاسب  ضر یشده است ک  برا
توا   0، ک  معموال  از  ρ شخیصت  ی((. ضر3شود )معادل  )

شورکت کننوده    یش و تجربو  اعضوا  است ، ب  دانو  ریمتغ 1
 0ب  طور متوسو  و   0.5،  نیباالتر 1شود ،  ینسبت داده م

پذیرفتو    0.5برابور   ρمقودار   قیو تحق نیادر است.  نیکمتر
موورد   موضوو  گرچ  اکثر محققان در  رایز [37]شده است 

بر پاسخ یکنترل چیما ه از آنجا ک کنند ، اما  یمطالع  کار م
 لحا  می کنیم. 0.5آن را  میها ندار

Ƹij = Δ min + ρ x Δ max / Δij+ρ x Δ max 

 (.  R) یخاکستر یمحاسب  درج  رابط  ا
 محاسب ( ، ε) یخاکستر یرابط  ا  یضرا جادیپس از ا

تحوت   یرهوا یمرحل ، متغ نیدر ا .شود یانجام م یهمبستگ
 ی( قورار مو  ω) ینسوب  یوزن ها ریتحت تأث  یو تحل  یتجز

 دهیمورد نظور سونج    یتحل یبرا تیهما یارهایتا مع رندیگ
 یمو  افوت یرا در 1توا   0 نیب یواقع ریوزنها مقاد نیشوند. ا

 است  1کنند و مجمو  وزنها برابر با 

)ij* Ƹ j= (Ɯ ijr 

 یرابطرر  ا دیررگن مرر یبدسررآ روردن ا  ی، بررنا سررناام  

 یب  هر  جعرم مر    راس ون ه   نی( ، مق دRابزار ) یخ کس ن

 شواد:
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=iR 

سب   سبن  سباستسژفاسهستزس ئوب سفاز سخاکسژی س-2

 تحوت  موضووعا   رنوگ  پای  خاکستری بر سیستمهای

 روشونی  میوزان  ک  گون  ای ب  است شده نامگذاری بررسی

 .اسوت  داده هوا  و اطالعوا   وضوح میزان نشاندهنده رنگها

 و  (P) هیدس سیستم را ، معلوم کامال  اطالعا  با سیستمهای
 سیاه داده سیستم بدون یا و ناشناخت  اطالعا  با سیستمهای

 و بخشوی ناشوناخت  را سیسوتم    معلووم  بخشوی  اطالعا  و

 شرای  میتواند . تئوری خاکستری[39]خاکستری می تامند 

بو    خاکستری تئوری بهتر عبار  ب . دربرگیرد را بودن فازی
 تئووری  ریبکوارگی . نمایود  می عم  فازی شرای  در خوبی

 اسواس  بور  مربوطو   عضوویت  تاب  تشخیص  مستلزم فازی

 است. وسی  داده های یا خبرگان تجرب 

سخاکسژی  ع س

 معلووم  آن دقیوق  مقودار  ک  است عددی خاکستری عدد

 .است مشخص می گیرد درآن قرار ک  محدوده ای اما نیست

 اعوداد  از مجموعو  ای  یا بازه ی  خاکستری عدد عبارتی ب 

 مرج  بر اساس X نماد دو با G خاکستری جموع م .است 

 شود  می تعریف زیر رابط 
 

 
) رابطو   این در ک  ) ( )G Gx x   x X  موی

) کوو  باشوود. هنگووامی ) ( )G Gx x    بوو  تبوودی 

تئوری  شمول نشاندهنده قابلیت این می شود فازی مجموع 
 با مواجه  در آن انعطاف و فازی شرای  ب  سبتن خاکستری

 .[40]است قطعی غیر مسائ 

سمینکفسکا فاصل 

بو  صوور      G2و   G1 عدد دو بین مینکهسکی فاصل 
 زیر تعریف می شود 

 

 

 

 :در صورتی ک  

 

 
    

 :رن گ ه رابط  زین بنقنار خواهد بود

          

 

 
ی موانو  و  برای اجرای این تکنی  و بورای رتبو  بنود    

صوونعتی و  [41]نهوور از خبرگووان  8محوورک هووا طبووق نظوور 
دانشووگاهی اطالعووا  الزم جموو  آوری گردیوودگام هووای  

 اجرای این تئوری ب  صور  زیر است 

  عیینس وتلاسمیجعسرس وتلاسمقا س 

باشوود ، تعووداد  mفوور  کنیوود تعووداد اشوویای ارزیووابی 
، پس توالی مرج   عبوار  اسوت    nشاخص های ارزیابی 

  از

 ( ) , , ,...,0 0X X k k 1 2 3 n  

 و دنبال  مقایس 

 ( ) , , ,...,i iX X k k 1 2 3 n  
}و  , , ,..., }i 1 2 3 m 

( )
( ) ( , , ,..., , , ,..., )

( )
i

i

0

x k
x k i 1 2 3 m k 1 2 3 n

x k
   

 .شودشخص میم mی های توالی مرج  با نمرا  ارزیابداده
سمحاس  سضی بسهم سژگاسخاکسژی 

 فرمول ضری  همبستگی ب  صور  زیر است،

  ρ =0.5و معموال  ρ  ،1>ρ>0ی  ضری  تهک

س عیینسسبج ست صالسخاکسژی سفاز 

در تئوری ریاضیا  فازی معموال  از درج  نزدی  برای 
اندازه گیری درج  تقریبی دو مجموع  فوازی اسوتهاده موی    

 شود 
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1

1

( , ) ( ) ( )
n PP

M A i B i
i

d A B x x 


 
  
 
 

هعبس گی کر میی اداشر   ب شر،د ، بر        xiو  x0 اگن

مری تروان درجر  اخر اله راار  را بر         توج  ب  تأثین وزن ،

 :صورت زین بی ن کند

 

 
باشود ، آنگواه فاصول  اقلیدسوی وبو        2برابر با   pوقتی

 صور  زیر محاسب  می شود  

 

 

 

ساسمیحل سترلسنظیسنجسج نژا

سرسبرشسها س ولی سنابWCMشناسا استب  اطسبینستبکان

در مرحل  اول پرسشنام  ای برای شناسایی روابو  بوین   
و رو  های تولید نا  طراحوی شود کو  در     WCMنارکا

و در ستون آن ارکان  نا  دیتول ستمیس رو  های سطر آن
WCM نشوان   سیمواتر  نیو . پاسخ دهنودگان در ا قرار دارد

و ستون وجود داشوت    هر سطر نیرابط  مثبت ب آیاک   ندداد
شده بوا اسوتهاده از نورم افوزار      یجم  آور یداده ها است.

Microsoft Excel  نسووبت  5شووده اسووت. جوودول  تحلیوو
دهود کو  در    یرا نشوان مو   قیقضاو  پاسخ دهندگان تحق

 نظرنا   دیتول ستمیو ابزار س WCM ارکان نیمورد رابط  ب
سوتون بهداشوت    نیمثبت دارند. ب  عنوان مثال، در رابط  بو 

، تکمیو  شوده  پرسشونام    107، ازVSMو کار با ابزار یمنیا
 یعنو یکردنود،   را مطورح آنهوا   نیب یدرصد رابط  مثبت 34 5

VSM داده  نیا در ارتباط هستند.و بهداشت  یمنیبا ستون ا
 شوند. یاستهاده م GRAآزمون  یها ب  عنوان ورود

 ابزارهای تولید در کالس جهانی. ۵جدول 
به تشتسرس

سطیرسمحسامن ت

 کاب

هز ن س

 تسژقیتب

به وسس

  میکز

س هاتیفعال

 خوسمخژاب

س نگه تب

  حیف ست

کنژیلس

 تیفیک

  تبکاتسرس

خ ماتسب س

  مشژی

ست ی م 

سزتتی جه

  یترل

 طیمح
 وسع س

 اتنسان
 

 
ابزارهای تولید نا

 

9.07 .352 .644 7.92 25.9 1.74 24.1 29.3 43.1 55.2 S5 

135 27.6 24.1 29.3 19.0 27.6 17.2 22.4 15.5 36.2 
 سازیخودگردان

jidoka 

 یسلول دیتول 31.0 12.1 652. 41.4 44.8 25.9 36.2 46.6 41.4 22.4

 همزمان یمهندس 29.3 20.7 352. 31.0 132. 17.2 19.0 462. 223. 17.2

 یساز توانمند 60.3 24.1 25.9 24.1 31.0 24.1 34.5 34.5 22.4 622.

 یگروه یفن آور 22.4 8.6 13.8 25.9 20.7 15.5 17.2 19.0 27.6 151.

15.5 51.7 46.6 22.4 20.7 .804 70.7 34.5 19.0 27.6 JIT 

 زنیکا 48.3 32.8 39.7 37.9 55.2 36.2 1.42 51.7 51.7 32.8

 نباناک 12.1 20.8 31.0 205. 37.9 22.4 112. 34.5 46.6 13.8

 انجام کارزمان  12.1 6.9 36.2 51.7 34.5 13.8 17.2 41.4 44.8 5.52

 کار چندمنظوره یورین 51.7 8.6 15.5 19.0 19.0 15.5 29.3 20.7 22.4 362.

  وکی وکاپ 29.3 19.0 20.7 20.7 51.7 13.8 31.0 36.2 27.6 37.9
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 دیسطح تول 12.1 5.2 24.1 34.5 20.7 12.1 6.9 17.2 29.3 6.91

 یکشش دیتول 19 10.3 27.6 56.9 32.8 17.2 24.1 24.1 41.4 10.3

 

 

ابزارهای تولید در کالس جهانی. ۵جدول ادامه   

به تشتسرس

سطیرسمحسامن ت

 کاب

هز ن س

 تسژقیتب

به وسس

  میکز

س هاتیفعال

 خوسمخژاب

س نگه تب

  حیف ست

کنژیلس

 تیفیک

  تبکاتسرس

خ ماتسب س

  مشژی

ست ی م 

سزتتی جه

  یترل

 طیمح
 وسع س

 اتنسان
 

 
ابزارهای تولید نا

 

7.63 7.92 53.5 29.3 32.8 27.6 25.9 29.3 6.9 32.8 
ای دقیق تعوی  ت 

 (SMED) قال 

 گمایشش س 43.1 19 31 25.9 72.4 22.4 17.2 55.2 48.3 27.6

 حجم کم تولید 15.5 8.6 19 55.2 27.6 10.3 17.2 63.8 62.1 5.2

 ا یعمل یسازاستاندارد 50 13.8 24.1 36.2 205. 25.9 4.56 55.2 44.8 56.9

 یارآم ندیکنترل فرآ 7.51 10.3 27.6 56.9 32.8 17.2 24.1 24.1 41.4 10.3

 نیتام رهیادغام زنج 8.71 12.1 24.1 58.6 32.8 6.9 8.6 20.7 41.4 8.6

15.5 46.6 34.5 24.1 15.5 31 55.2 31 8.6 20.7 Takt Time 

53.5 48.3 46.6 34.5 55.2 44.8 29.3 46.6 27.6 36.2 
ک   یو نگهدار ریتعم

 (TPM) دیتول

 جام  تیهیک تیریمد 19 10.3 15.5 19 56.9 12.1 12.1 17.2 32.8 12.1

34.5 56.9 62.1 32.8 22.4 50 53.5 36.2 37.9 37.9 
 انیجر یبردارنقش 

 (VSMارز  )

 بصری تیریمد 27.6 19 36.2 24.1 34.5 15.5 19 29.3 24.1 34.5

 

شدند و  یرتب  بند نزولی  یترتنتایج این محاسبا  ب  
 یاز ابزارهوا   یو نظر کارشناسان نشان داد ک  کودام  مطابق 

 WCM یرا بور سوتون هوا    ریتأث نیشترینا  ب دیتول ستمیس
 ت.نشان داده شده اس 6در جدول این محاسبا د، ندار

مورد از باالتربن رتب  های ابزارهوای   6در این قسمت  
 تولید نا  را مورد بررسی قرار می دهیم.

 نیبواالتر  VSMابوزار   ،بر اساس محاسبا  انجام شوده 
مهووم در  یابووزار VSMرا بدسووت آورد،  (0.076) مقوودار

های فلسه  نا  است این ابزار باع  شناسایی مناس  مح 

وقو  اتالف شده و موج  اخذ تصمیماتی صوحیح جهوت   
ها و ابزارهای نوا  موورد نیواز بورای بهبوود      انتخا  رو 

توان بوین اصوول و ابزارهوای    شود. با کم  این ابزار میمی
و بو  نتوایجی مطلوو  تور      نا  یکپارچگی ب  وجوود آورد 

امکوان اسوتهاده از    VSMابوزار   یژگو یو نیو ا ت.دست یافو 
 .کند یرا فراهم م WCM رکن نیچند

کایزن بر این فلسوه    دومین رتب  مربوط ب  کایزن است.
استوار است ک  برای ایجاد بهبود در سازمان ها الزم نیست 

و  ب  دنبال تغییرا  انهجاری یا ناگهانی باشیم، بلک  هور نو  
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بهبود یا اصالح ب  شرط آنک  پیوست  و مداوم باشد ارتقوای  
بهره وری را در سازمان ها ب  ارمغان خواهود آورد. کوایزن   
روی تغییرا  تودریجی در فراینودها تاکیود موی کنود و در      
مقایس  با سایر روشهای تحول سوازمانی ازجملو  مهندسوی    

ر کوم  مجدد ک  تغییرا  سووری  و کلی را مدنظر دارد، بسیا
هزین  بوده و غالبا  مناب  )زمان، سرمای ، دارائیها و... ( قابو   
توجهی را مصرف نمی کند. لیکن از آنجایی کو  مشوارکت   
 تمامی پرسن  در هم  سطوح سازمانی را دربرموی گیورد در  

 .مجمو  ب  تحوال  شگرفی منتهی می شود

 

محاسبه  باب ان دیتول ستمیس یابزارها یرتبه بند: ۶جدول
GRA 

 Rستبزتبها س ولی سنابسب   
بیشژی نس

سفیترتنا

 0.0776 8 (VSMارز  ) انیجر یقش  بردارن 1

 8 0.0492 زنیکا 2

 0.0480 7 (TPM) دیک  تول یو نگهدار ریتعم 3

 6 0.0483 گمایشش س 4

 6 0.0478 ا یعمل یاستاندارد ساز 5

6 5s 0.0476 7 

 3 0.0463 حجم کم تولید 7

 3 0.0457 یسلول دیتول 8

9 JIT 0.0366 5 

 0.0407 2 (SMED) ای قال دقیق تعوی  ت  10

 2 0.0397  وکی وکاپ 11

 3 0.0391 نباناک 12

 1 0.0373 انجام کارزمان  13

14 Takt Time 0.0360 3 

 4 0.0351 یساز توانمند 15

 1 0.0350 جام  تیهیک تیریمد 16

 1 0.0346 یکشش دیتول 17

 1 0.0332 یآمار ندیآکنترل فر 18

 jidoka 0.0330 0 خودگردان سازی 19

 2 0.0326 بصری تیریمد 20

 1 0.0322 همزمان یمهندس 21

 1 0.0319 کار چند منظوره یروین 22

 1 0.0310 نیتام رهیادغام زنج 23

 0 0.0308 یگروه یفن آور 24

 0 0.0307 دیسطح تول 25

 
TPM است ک  بر ههت نا   دیتول ستمیابزار س نیسوم

امکان  نیب  سازمانها ا TPMگذارد.  یم ریتأث WCMستون 
 یبورا  ی، اقودامات قیو خوود را از طر  ییدهد توا کوارا   یرا م

و  زا یوووتجه یی، بهبوووود کووواراشکسوووتاز  یریجلووووگ
 .خشندکارکنان بهبود ب یتوانمندساز

چهووارمین عنصوور تولیوود نووا  اسووت و شووش سوویگما 
هوا و ابزارهوای    مجموعو  از تکنیو   سیستمی است شوام  
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ها فرایندها، تحلی  و مقایس  آن برای تمرکز بر بهبود مستمر
و تخصیص مناب  ب  فرایندهایی کو  نیازمنود توجو  بیشوتر     

وج  مشترک فرایندهای مختلف یو  سوازمان ایون     .هستند
است ک  کلی  فرایند در معر  وقو  خرابی هسوتند. تموام   

ها باع  دوبواره  رابیکنند و این خفرایندها خرابی ایجاد می
شود. شش سیگما بوا  کاری اتالف هزین  ونیروی انسانی می

تعریف معیارهایی ک  نشان دهنده میزان خرابوی در فراینود   
هسووتند، امکووان مقایسوو  وضووعیت عملکووردی فراینوودهای  

گیوری  آورد و ب  سازمان برای تصومیم مختلف را فراهم می
ر کمو   در مورد مح  تمرکوز منواب  جهوت عملکورد بهتو     

 . کندمی
 یکوار  یاستانداردها جادیشام  ا ندیفرآ را ییحذف تغ

آسوان بو     ی)ابزار پنجم( است ک  ب  کارکنان امکان دسترس
 یکواال  دیو تول یبورا  ازی، ابزار و قطعا  مورد ندیمراح  تول
 .دهد یخدما  را م ایمورد نظر 

S5 اگرچوو  ین مرحلوو  قوورار دارد ششووم در .S5 در 
نسوبت بو     مرتب  است اموا  رکنت ههب   WCMی ستونها

 نرکووشووش کوو  بوو  اسووتاندارد ) یو کارهووا گمایشووش سوو
بدسوت   GRAآن نسبت ب  آنچ  در محاسب   ریثتا(،مرتبطند

 از یاسوت کو  بور آگواه     یابزارS5آمده است، کمتر است. 
 تیو در محو  کوار و بور موفق    یزگیسوازمان و پواک   تیاهم

 رد.گذا یمثبت م ری کر شده در باال تأث یابزارها
نوا  ماننود    دیو مهوم تول  یالزم ب   کر است ک  ابزارها

 یگروه یهمزمان، فناور ی، مهندسدوکایکانبان، استقالل  ج
پاسخ دهندگان  دگاهیاز د قیتحق نیدر ا دیتول یو سطح بند

منجور بو     دیو حوال، نبا  نی. با ادارای اهمیت کمتری هستند
 یکمتور  تیو از استهاده شود. بلکو  فقو  از اهم   احذف آنه

 .برخوردار هستند

ساسمیحل سسرمسنظیسنجسج نژا

 س WCMشناسا اسمحیکسهاسرسموتنعستجیت 

در این مرحل  بورای شناسوایی موانو  و محورک هوای      
از سوپس   .طراحوی گردیود   پرسشونام   ابتودا   WCMاجرای

پاسخگویان خواست  شد توا بوا اسوتهاده از مقیواس لیکور       
چوون   .نندرا تعیین ک موان  و محرک هاوضعیت هر ی  از 

تعداد سئواال  زیاد بود ،پس از بررسوی هوای کارشناسوان     
سواالتی ک  بیشتر بوا فرضویا  و موضوو  تحقیوق مورتب       

نهور از افوراد جامعو  آمواری بو        15بودند شناسایی و بوین  

تصادف جهت آزمون اولی  اعتبار و روایی توزی  و پوس از  
کس  نظرا  ایشان ب  صور  نهوایی درآمود و پرسشونام     

  .اصلی تحقیق طراحی شد

  ولی سسبسکالسسجهاناستجیت سمحیکسها 

تولیود در   اجورای  در داخلوی  خوارجی و  محرک هوای 
 افوزایش  بو   خوارجی  محورک هوای  . موثرندکالس جهانی 

 المللی، بین مشتریان نیازهای در تغییر جهانی، رقابت سطح
اشاره می کنود   رقابت و اطالعا  فناوری در اخیر تحوال 

 در تغییور  بو   مربووط  عمودتا  داخلی محرک های[. 39,40]
 [.41,42] هاست هزین  در و کاهش سازمانی استراتژیهای

تولیود در کوالس    دالی  جهت اجورای  قویترین از یکی
 اسووت. جهووانی بازارهووای در بوواال رفووتن رقابووت ،جهووانی
 فرآینودهای  موورد  در همواهنگی  و دانوش  افزایش نوآوری،
 سوازمان هوا   از سویاری ب هوای  خواست  ترین اصلی شرکت،

 [43] 1فورالن و وینلی .می باشد جهت کس  مزیت رقابتی
 بهبود برای ابزاری عنوان معتقدند تولید در کالس جهانی ب 

 رقوابتی  موقعیت حهظ یا کس  و تجاری عملکرد چشمگیر
 3سواهای و سکسوینا   ،2، صوالحدین  ترتی  همین ب  .است

 پاسوخگوی ی تولیود در کوالس جهوان    معتقدند نیز [44,45]
 و خودما   دنبوال  بو   است کو   مشتریانی پایان بی نیازهای

تصومیم گیوری در    مثوال،  عنوان ب . هستند بهتر محصوال 
 اهوداف  بو   دستیابی برایتولید در کالس جهانی خصوص 

 تمای . باشد سازمانی تصمیم استراتژی  می تواند ی  نو  
  گسوتر  بورای  الکترونیکوی  تجوار   فناوری از استهاده ب 

جایگزین سیستم  وسیل  ی  عنوان ب  پیشرفت  تولید تکنی 
توعی تصمیم استراتژی  در راستای اهوداف سوازمان    قیلی

 .[42] در حوزه کالس جهانی است
 یکی ،تولید در کالس جهانی استهاده از با هزین  کاهش

 اسوت تولید در کالس جهانی  استهاده اصلی عوام  از دیگر
بو  . موی شوود   هزین  ف  جویی درصر منجر ب  امر این زیرا

 موی  کارفرمایوان  ک  داشت اظهار [46] 4 اسکینر مثال،عنوان
 "جدیود  مشتری یافتن" در را صرف  جویی در هزین  توانند

 در جویی صرف  طریق از "شده ایجاد های کنترل هزین " و

                                                 
1 . Furlan and Vinelli 

2 . Salaheldin 

3 . Saxena and Sahay 

4 . Skinner 
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 .آورند بدست زمان

س ولی سسبسکالسسجهاناستجیت سموتنع

 ضوروری  تکنی  ی جهانی تولید در کالس آگاهی از 
 از ای مجموعو  . تولید در کالس جهوانی  است رقابت برای

 هوای  ویژگوی  و هوا  مهوار   تجوار ،  هوا،  تکنیو   دانش،
 کنتوورل بهووره بوورداری و تولیوود، بوورای کوو  اسووت سووازمانی
 [. 47]است  نیاز مورد خروجی

 کو   انود  کورده  ادعوا  نویسندگان از بسیاری حال، این با
 است هایی محدودیت دارایجهانی  تولید در کالس اجرای

 [.48,49] گیورد  قرار توج  مورد تولید استراتژی در باید ک 
تولیود در کوالس    اجورای  در برجسوت   مشوکال   از برخی

 اهوداف،  بو   دستیابی برای مناس  روال نبود شام ،جهانی 
 آموز  عدم تغییر، برابر در محدودیت های مالی، مقاومت

 ایوون[. 50,51,52,53،41] اسووت سووازمانی ارتبوواط عوودم و
 هوای  شویوه  از روشونی  درک عودم  دهنوده  نشان مشکال 

 کورد  استنباط اینگون  توان می همچنین. است مناس  تولید
 عودم  بوا  خوود  برنامو   اجرای در ک  هایی سازمان هایی ک 

اجرای تکنیو    از ک  هایی روی  از اند بوده روبرو موفقیت
 کورده  غهلت کنند یم پشتیبانیتولید در کالس جهانی  های
تولیود در   اجورای  بور  احتمواال   ک  مانعی . مهمترین[54]اند 

 شورکت  یو   نواتوانی  ، گذاشت خواهد تأثیرکالس جهانی 
 هووای سیاسووت انسووانی، منوواب  هووای رویوو  هموواهنگی در

 اجورای  موانو   کلوی  طور ب [. 55] است فناوری و مدیریتی
 دیبنو  طبقو   مختلهوی  روشوهای  ب تولید در کالس جهانی 

،آولووتنیس   1همکواران  اسویری و  مثوال،  عنوان ب . اند شده
 موانوو  مووورد در [40,56,57] 3، ایوود و تووروم 2وکارایووانی
 المللوی،  بوین  مشوتریان  نیازهوای  جهوانی،  رقابوت  خارجی،
 و چووان. کننوود مووی صووحبت اطالعووا  فنوواوری تحوووال 
 استراتژیهای در تغییر ، داخلی در مورد موان [ 42] سواتمن
دیگور  . صحبت موی کنود   و صرف  جویی در هزین  سازمانی

 تولیود در کوالس جهوانی   موان  مطرح شوده در خصووص   
 عودم  تغییور،  برابور  در مقاوموت  هزین ، توجی  ب  شام  نیاز
 عودم  و مناسو   نظار  عدم دانش، نبود مدیریت، حمایت
 می باشد. کارمندان آموز 

 
                                                 
1 . Assiri et al 

2 . Avlonitis  and Karayanni 

3 . Eid and Trueman 

 
  

 
     



 αمحاسبه . ۷جدول

سکیرن اخآلفا سسبابگذتب سعوتملس

 0.944س ولی سسبسکالسسجهانا محیکسها س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.945 

 0.8 )بازار-زیست محی ) جهانی مسائ 

 0.732 محلی رقابت

 0.625 دولت فشارهای

 0.708 اقتصادی توجی 

 0.817 )تولید و بازاریابی) عملیاتی های هزین  کاهش

 0.728 خدما  کیهیت و دامن  بهبود

 0.524 تکنولوژی جدید استهاده از

 0.765 حهظ سهم بازار

سموتنع

 0.634 هزین  توجی 

 0.608 تغییر برابر در مقاومت

 0.721 مدیریتی پشتیبانی عدم

 0.760 ضعیف ریزی برنام 

 0.768 آگاهی عدم

 0.623 مناس  نظار  عدم

 0.843 کارکنان عدم آموز 

 0.632 کارمندان انگیزه عدم

 0.802 ارتباطا  ودکمب

 هاامتیاز عوامل از ارزیابی محرک .۸جدول

M8 M7سM6سM5سM4 M3سM2سM1 س

86.7 93.5 93 98.3 99.5 87.5 97.5 95.1 DM1 

84.2 88 88.6 98 97.5 85.2 95 90.3 DM2 

79.6 82.6 88.5 98.1 96.5 84 93.8 91 DM3 

83.5 83.3 88.1 98.3 100 83 92 90 DM4 

98.2 100 98.2 86.2 89.1 86.2 98.4 82.6 DM5 

95.5 99 92.7 94.1 88.3 84.3 100 83.1 DM6 

91.9 100 94 89 90.2 85.4 100 81.4 DM7 

90.2 100 90.8 85.4 84.5 84.5 99.1 84 DM8 
      

بود. همانطور ک  توسو    0.5عوام  بارگذاری باالتر از 
اری بواالتر  ، عاملی ک  بارگذ]59[بریمن پیشنهاد شده است 

دار در نظر معنی 0 05باشد از نظر آماری در سطح  0 35از 
شود. پایایی نیز توس  ضوری  اطمینوان کرونبواو    گرفت  می

باشد ک  می 0 944محاسب  گردید ک  طبق جدول مقدار آن 

نشان از پایایی پرسشونام  دارد. در مرحلو  بعود بو  منظوور      
وانو  تولیود در   شناسایی اهمیت هر ی  از ابعاد محرک و م

نهور از   8گیری بوا نظور   کالس جهانی ابتدا ماتریس تصمیم
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تشکی  خواهد شد سپس ب  محاسوب    (DM1)سازان تصمیم
 .اعداد اختصاص یافت  ب  هر عام  خواهیم پرداخت

0 (  بوا فرموول  ∆هوا ) توالی تهاو  1( ) ( )X k X k  
 ارای  شده است  حاسب  شده و نتایج در جدول زیرم

                                                 
1 . Decision Maker 



 

M8 M7سM6سM5سM4 M3سM2سM1 س

0.133 0.065 0.07 0.017 0.005 0.125 0.025 0.049 DM1 

0.158 0.12 0.114 0.02 0.025 0.148 0.05 0.097 DM2 

0.204 0.174 0.115 0.019 0.035 0.16 0.062 0.09 DM3 

0.165 0.167 0.119 0.017 0 0.17 0.08 0.1 DM4 

0.074 0.018 0 0.018 0.138 0.109 0.138 0.016 DM5 

0.088 0.045 0.01 0.073 0.059 0.117 0.157 0 DM6 

0.105 0.081 0 0.06 0.11 0.098 0.146 0 DM7 

0.107 0.098 0 0.092 0.146 0.155 0.155 0.009 DM8 

 
 و ضرب  همبستگی  

M8سM7سM6سM5سM4 M3سM2سM1 س

0.434 0.611 0.593 0.857 0.953 0.0449 0.803 0.675 DM1 

0.392 0.459 0.472 0.836 0.803 0.408 0.671 0.513 DM2 

0.333 0.370 0.470 0.843 0.745 0.389 0.622 0.531 DM3 

0.382 0.379 0.462 0.857 1 0.375 0.560 0.505 DM4 

0.580 0.85 1 0.85 0.425 0.438 0.425 0.684 DM5 

0.537 0.694 0.911 0.583 0.634 0.466 0.394 1 DM6 

0.493 0.537 1 0.630 0.481 0.51 0.411 1 DM7 

0.488 0.51 1 0.526 0.411 0.397 0.397 0.919 DM8 

 
 هاو وزن نهایی محرک

M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1  

0.076 0.039 0.029 0.025 0.029 0.031 0.024 0.018 Wi(k) 

 
 و در نهایت درج  همبستگی خاکستری فازی

M8سM7سM6سM5سM4 M3سM2سM1 س

0.563 0.807 0.891 0.925 0.883 0.794 0.878 0.958 r0i 

 
موان  هوم مطوابق جودول زیور      r0iبرای موان  هم نظرا  کارشناسان جم  آوری گردید و محاسبا  انجام گردید و در نهایت 

 استخراج گردید 

O8 O7 O6 O5 O4 O3 O2 O1  

0.712 0.909 0.872 0.894 0.936 0.701 0.848 0.901 r0i 

 
       

 عملیواتی  هوای  هزین  کاهش"تولید در کالس جهانی  هایمحورک  طبق یافت  های حاص  از این جداول، مهمترین
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-زیسوت  محوی  ) جهوانی  مسوائ  " و "(تولید و بازاریابی)
تولید در کوالس   موان  دوم مهمترین هستند و عام  "(بازار

 شد. شناخت  دانش عدم و ضعیف ریزی برنام  جهانی
در عین حال با توج  ب  موانو  و محورک هوای مطورح     
شده ، طیق نظر کارشناسان این صنعت دو استراتژی تموایز  
و رهبری در هزین  را جزو اولویت استراتژی هوا مطورح و   
راهکارهای کاربردی در جهت حذف موان  ب  صور  زیور  
 -مطرح گردید  کاهش هزین  های تولیود از طورق مختلوف   

عرضو    و خدما  برتر بوا کیهیتوی  عوالی،    ارای  محصوال 
محصوال  و خدما  با رقابتی تورین قیموت، تحویو  بو      
موق  سهارشا ، ورود ب  زمین  هوای جدیودی از کسو  و    
کار، یافتن مناب  جدیدی از فرو ، همکاری و مشارکت بوا  
شوورکت هووای رقیوو  از طریووق تشووکی  کنسرسوویوم هووای 

دف کواهش هزینو   خرید شرکت ها با ه مناس ، ادغام و یا
هووا و بهووره گیووری از بازارهووای دیگووران و دسووتیابی بوو     

گیوری از سیسوتم هوای اطالعواتی     تکنولوژی جدیود، بهوره  
مناس  مدیریتی و اجرایی و خلق مزیت های رقابتی جدید 
ماننوود رعایووت اسووتانداردهای زیسووت محیطووی در تولیوود   

 محصوال .

سگیی بحثسرسنژیج 

 یداده هوا   یو و تحل  یو تجز پژوهش با اسوتهاده از  نیا
ارتبوواط دو  بررسوویانجووام شووده بوو   یحاصوو  از نظرسوونج

موی پوردازد. در ابتودا بوا     ( WCMنوا  و   دی)تول یاستراتژ
توج  ب  بررسی ارتباط بین ابزارهای تولیود نوا  و ارکوان    
تولید در کالس جهانی بر اساس محاسبا  انجوام شوده بوا    

  بو  عنووان   عام 6ی خاکستر یها ستمیس یتئوراستهاده از 
مهم ترین ابزارهای تولیدی شناسایی شد ک  این مووارد بو    

است کو    (VSM)ارز  انیجر ینقش  بردارترتی  شام   
هوای وقوو  اتوالف شوده و     باع  شناسایی مناسو  محو   

هوا و  موج  اخذ تصمیماتی صحیح جهوت انتخوا  رو   
. دوموین رتبو    شوود ابزارهای نا  مورد نیاز برای بهبود می

ارتقای بهره وری  بهبود مستمر یا کایزن است ک   ب مربوط 
 یو نگهودار  ریتعم .را در سازمان ها ب  ارمغان خواهد آورد

کو   نا  است  دیتول ستمیابزار س نیسوم (TPM) دیک  تول
خوود را از   ییدهود توا کوارا    یامکوان را مو   نیب  سازمانها ا

 یی، بهبوود کوارا  شکستاز  یریجلوگ یبرا ی، اقداماتقیطر
شوش   .خشوند کارکنوان بهبوود ب   یو توانمندسواز  زا یهتج

 سیسوووتمی اسوووتچهوووارمین عنصووور اسوووت و سووویگما 
بورای   ها و ابزارهای بهبود مسوتمر مجموع  از تکنی  شام 

ها و تخصیص مناب  فرایندها، تحلی  و مقایس  آن تمرکز بر
 ابوزار پونجم  . ب  فرایندهایی ک  نیازمند توج  بیشوتر هسوتند  

 یکوار  یاسوتانداردها  جواد یشوام  ا  ندیفرآ را ییحذف تغ
، دیو آسان ب  مراح  تول یاست ک  ب  کارکنان امکان دسترس

 ایو موورد نظور    یکواال  دیتول یبرا ازیابزار و قطعا  مورد ن
کو    ین مرحلو  قورار دارد  ششم در S5د وده یخدما  را م

تاکیود دارد. در بخوش دیگوری از    در مح  کار  یزگیبر پاک
و موانو  اجورای تولیود در     هوا  تحقیق ب  شناسایی محورک 
 کالس جهانی پرداخت  شد.

تولیود در   موانو   و کو  از محرکهوا  بررسوی  بو   توج  با
با استهاده از تئوری خاکسوتری فوازی انجوام     کالس جهانی

 عملیواتی  هوای  هزینو   کواهش "کو    مشخص گردیود  شد،
-زیسوت  محوی  ) جهوانی  مسوائ  " و"(تولیود  و بازاریابی)

 ضعیف ریزی برنام  رین محرک ها وب  عنوان مهمت "(بازار
تولید در کالس جهانی  اجرای موان  مهمترین دانش عدم و
با بررسی ارتباط بین ابزارهای تولید . هستند تولید بخش در

نا  و ارکان تولید در کالس جهوانی و همچنوین موانو  و    
محرک های مطرح شده، طیق نظر کارشناسان ایون صونعت   

ی در هزینو  را جوزو اولویوت    دو استراتژی تموایز و رهبور  
استراتژی ها مطرح و راهکارهای کاربردی در جهت حذف 

 موان  مطرح گردید.

براساس نتوایج ایون مطالعو ، پیامودهای مودیریتی زیور       
 :ترسیم شده است

     در بوودن  از هودف  کو   تولیدکنندگان باید آگواه باشوند 
 در. نیسووت هووا هزینوو  کوواهش صوورفا  جهووانی کووالس
 نیازهوای  بوا  تولیدی های قابلیت ارتقا یتوانای حقیقت،

 جلو   منظوور  ب  سازمان ها عملکرد افزایش برای بازار
 .است مشتریان رضایت

   کارکنووان آموووز  عوودم مطالعوو ، ایوون نتووایج براسوواس 
تولیود در کوالس جهوانی     اجورای  بورای  مان  مهمترین

 طریوق  از بایود  جهانی کالس های شیوه بنابراین،. است
 ی  عنوان ب  آنها از و شوند عملی بالغ ییادگیر فرایند
 .نشود استهاده مشک  رف  سری  واکنش

   تولید در کالس جهوانی   های تکنی  اجرای ک ، آنجا از
 تولیود  هوای  شورکت  کشد، می طول زیادی زمان مد 
 مزایای ک  زمانی تا هستند آنها اجرای ب  مای  ک  کننده
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در کوالس   تولیود  هوای  تکنیو   از اجورای  انتظار مورد
 .باشند مقاوم و صبور باید شود، حاص جهانی 

       سیاست گذاران بخش صنعتی بایود توانوایی شورکتهای
 WCM تولیدی را ک  مایو  بو  اجورای تکنیو  هوای     

هستند از طریوق افوزایش بودجو ، کمو  هوای موالی،       
 .مشوق ها و برنام  های آموزشی افزایش دهند

مطالعا  آتی می و در نهایت ب  عنوان پیشنهادا  برای
 تهاوتهایشباهت ها و توان بیان نمود ک  ب  منظور شناخت 

تولیود در کوالس جهوانی     یاجرا موان و  محرکهامربوط ب  
در حووال توسووع  و  یکشووورها ریمطالعووا  مشوواب  در سووا

توانود انجوام    یمو  کشوورها  گور یبوا د  یا سو  یمطالعا  مقا
ک عالوه بر این، بورای بررسوی چگوونگی تهواو  در    .شود

شده این محرک ها و موانو  در صونای  مختلوف از جملو      
تجهیزا  تولید، مواد شیمیایی و پالستی ، ارتباطوا  از راه  
دور، تجهیزا  سخت افزاری، صونعت نسواجی، تجهیوزا     
 خووانگی، تجهیووزا  علمووی و پزشووکی، مشوواوره موودیریت،

 توسع  نرم افزار تحقیقا  بیشتری می تواند انجام شود. 

سن عی فسرتژگا

  کانبان:(Kanban)      کانبان در زبوان ژاپنوی بو  معنوای
کار  است. سیستم کانبوان توسو  تولیدکننودگان ژاپنوی و     

بوجود آمود . کانبوان ماننود یوو       JIT  فلسه  برای اجرای
سیوستم کنتورل موجوودی و ارسال اطالعا  عم  می کند. 
بنابراین سیستم کنترل کانبان، ی  جریان اطالعوا  محلوی   

 است.
  کایزن :(Kaizen)     بهبود مسوتمر در همو  جنبو  هوای
 تولید

  جیدوکا :(Jidoka)   توقف تجهیزا  تولید ب  صور
اتوماتیوو  و یووا توسوو  اپراتووور هنگووام مشوواهده وضووعیت 

 .غیرعادی
  ( پوکایوکYoke-Poka ب  معنی خطاناپذیرسازی و  )

کاهش و ب  صهر رسواندن خطاهوا بوا شناسوایی و نظوار       
 .ر عوام  موثر در بروز خطا استمستمر ب
   (تکووت تووایمTakt-Time  )   زمووانی کوو  بوو  تولیوود

 .اختصاص داده شده تقسیم بر میزان تقاضای خریدار
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