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  چکیده
بـا   در صـنعت خـودرو   )WCM( هدف این مقاله طراحی و تبیین مدل تولیـد در کـالس جهـانی   

، مـدل تولیـد در کـالس جهـانی     اسـت. ) ISMاستفاده از تکنیک مدلسازي ساختاري تفسـیري ( 
 و ایـن مهـم   دکنـ دنبـال   در گسـتره جهـانی   فعالیت و رقابت خود راسازد  سازمان را قادر می

در کـالس  صـنعت  هـاي   بهترینعملکرد سازمان در تطابق با مگر اینکه  پیدا نخواهد کردتحقق 
سـه رکـن   بیست و رکن اصلی و  هشتاین مدل مرکب از  .جهانی قابل ارزیابی و رقابت باشد

 بندي شده و تبلور یافته است. طبقه تکنیکی و مدیریتی –ارکان فنی که در قالب  باشد فرعی می
ابزارهـاي  تکنولـوژي و  پـذیري،   انعطـاف  ینـدهاي کسـب و کـار،   افر ارکان اصلی مـدل شـامل  

 ،سـرمایه انسـانی  مدیریت زنجیره تـأمین الکترونیکـی، توسـعه محصـول جدیـد،      الکترونیکی، 
اینکه هر یک از ارکان، اعـم از  رغم  علی هستند.عملکرد  و ارزیابی هاي رقابتی تولید استراتژي
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بـه تنهـایی   کـدام   امـا هـیچ  ، فردي دارنده ختار مدل تأثیرگذاري منحصربدر سا اصلی و فرعی
یاري  سازمان را در جهت دستیابی به هدف اصلی (تولید در کالس جهانی)قادر نخواهند بود 

 )ISM( ساختاري تفسیري از تکنیک مدلسازي ارکان به منظور ایجاد یکپارچگیین انماید، بنابر
از و انتخـاب نمونـه آمـاري     هدفمند غیرتصادفی اسـت  ،یريگ . روش نمونهاست استفاده شده
بـا اسـتفاده   نمودار مدل صورت ه بنتیجه پژوهش  و ن انجام گرفتهاو متخصص میان خبرگان

ترسـیم شـده اسـت کـه مسـیر      ) هـا  ابعـاد و شـاخص  تعامالت ارکان اصلی و فرعی (شبکه از 
مختلـف   هـاي  روشضـمن  در .دهـد  به تولید در کالس جهانی را نشـان مـی  سازمان دستیابی 

 واقع شده است. توجهدر این تحقیق مورد  ISMتکنیک  نگاشت شناختی
  

 – مـاتریس وابسـتگی   تولید در کالس جهانی، مدلسازي ساختاري تفسیري، :هاي کلیدي واژه
  .نفوذ، شبکه تعامالت

  

  مقدمه -1
ورها رود. کشـ  امروزه جهان هر روز بیشتر از گذشته به سمت دهکده جهانی پیش می

گشـایند و   بازارهاي خود را به روي یکدیگر مـی   اي و حمایتی، با برداشتن موانع تعرفه
ــتیم. یکــی از ســازمان    ــی هس ــاي مل ــر از مرزه ــت در ســطحی فرات ــاي  شــاهد رقاب ه

کننده بازرگانی بین کشورها، سازمان تجـارت جهـانی اسـت. ایـن سـازمان بـا        تسهیل
لـی، رقابـت بـین تولیدکننـدگان را در عرصـه      المل دن روابط بازرگـانی بـین  کرمند  نظام

جهانی تسهیل نموده است. فعالیت اقتصادي در این فضاي رقـابتی جهـانی، متکـی بـه     
باشـد و تنهـا    مشـتریان جهـانی مـی    وسـیله  بـه هـا   پذیرش خروجـی تولیـدي سـازمان   

هــا و  نــد کــه سیســتمکنالس جهــانی ارائــه تواننــد تولیــداتی در کــ هــایی مــی ســازمان
، هـا  را تدارك دیده باشـند. ایـن سـازمان   ي دستیابی به این کالس از تولید سازوکارها

طحی فراتـر از  هاي کالس جهانی هستند کـه فعالیـت و رقابـت را در سـ     همان سازمان
. با توجـه بـه رونـد    ]1094-1077 ، صص1[کنند  اي جستجو می مرزهاي ملی و منطقه

عت، تولیدکننـدگان مـا بـه نوبـه     سازي) تولید و صـن  یا جهانیگریزناپذیر جهانی شدن (
هــاي ســنتی، ناکارآمــد وغیراثــربخش گذشــته و اخــذ  خــود نــاگزیر بــه اصــالح روش

هایی که تمرکز اصلی آنها بـر   سیاست، هاي تولیدي هستند رویکردي جدید در سیاست
کننـد. تنهـا بـا     هایی است که ارزش افزوده ایجاد نمی محوریت مشتري و حذف فعالیت

که تولیدکنندگان خواهند توانست با رقبـاي جهـانی خـود بـه رقابـت      این رویکرد است 
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کننـده چـه در بازارهـاي     که در وضعیت جهانی شدن صنعت، یک تولیـد  زیرابپردازند، 
در یـک محـدوده خـاص فعالیـت داشـته      به طور صـرف  جهانی حضور پیدا کند و چه 

شـوند بـه رقابـت     مـی  هاي اقتصادي جهانی که وارد حیطه فعالیت او باشد باید با بنگاه
بپــردازد و از ایــن جهــت اســت کــه نــاگزیر از تولیــد در کــالس جهــانی خواهــد بــود.  

گونـه از عصـر صـنعتی بـه عصـر       هاي امروز در گذر از یک تغییـرات انقـالب   سازمان
ها و اسـتراتژي آنهـا وابسـته اسـت کـه       ها به برنامه اطالعات هستند، موفقیت سازمان

نـافعی را از اقتصـادهاي گسـترده شـده بـه دسـت آورنـد.        خوبی م توانند به چطور می
ــ  انموفقیــت ســرانجام بــه ســازم وري جدیــدي را از اهــایی تعلــق دارد کــه بتواننــد فن

پیـدا  هاي فیزیکی به وجود آورند و از این طریق به محصوالت استاندارد دست  دارایی
کننـده در  یدالس جهانی قـادر اسـت بهتـرین تول   . سازمان تولید در ک]153، ص 2[ کنند

ترین محصوالت را تولید کرده و بیشـترین نـرخ بازگشـت را از     جهان بوده و باارزش
  .]678-708 ص، ص3[ستراتژي رقابتی به دست آورد طریق اجراي ا

جـویی در هزینـه عملیـات و     د در کالس جهانی براي ایجاد صرفهعوامل کلیدي تولی
اره مناسب منابع، بر اطالعات تکیـه  پاسخگویی کارا، ارائه خدمات عالی به مشتري و اد

هاي اقتصادي در کالس جهانی از اطالعات به عنوان ابزاري اسـتراتژیک   بنگاه کنند. می
. ]69-66 ص، صـ 4[ دکننـ  بهترین سطح استفاده مـی در جهت رسیدن و باقی ماندن در 

 هـاي غیرملمـوس   گیـري از دارایـی   هاي اقتصادي در آماده کردن و بهـره  بنگاهتوانایی 
هـاي اقتصـادي را بـراي حفـظ روابـط بـا        هاي غیرملموس قادرنـد بنگـاه   دارایی، است

مشتریان، وفاداري آنان، تولید محصوالت و خدمات جدید، تولید محصوالت با کیفیـت  
تـرین زمـان    باال و براساس سفارش مشـتري و خـدمات بـا هزینـه پـایین و در کوتـاه      

ینـد بهبـود و   اایجاد انگیزش براي ادامـه فر هاي کارمندان و  انتظار، آماده کردن مهارت
  .]650-50 ص، ص5[طور اثربخش تجهیز و آماده کنند  وري اطالعات بهاکارگیري فن به

تولیـد در کـالس   ادبیـات   1شـناختی  رعایت مراحل مختلـف نگاشـت  با  تحقیقدر این 
تکنیکـی و مـدیریتی شناسـایی و     –در قالـب ارکـان فنـی    ارکـان آن  بررسی و  جهانی

نظـرات   ، براسـاس پـس از شناسـایی   .شـد ساس رویکردي سـاختار یافتـه ترکیـب    برا
د. ایـن اقـدام بـا    شـو  ن، مدل تولید در کالس جهانی اعتباریابی میاخبرگان و متخصص

بطـه  او از طریـق تعیـین ر  ) ISMسـاختاري تفسـیري (  گیري از تکنیـک مدلسـازي    بهره
ه بـ  ،SSIM(2( سـاختاري  یتشـکیل مـاتریس خـود تعـامل     بین ارکان بافتاري (مفهومی)
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تشکیل ماتریس نهایی (دسترسـی و   ،عبارت دیگر ماتریس مجاور (دودویی و یا مربع)
، 6[ بنـدي بـین ارکـان انجـام گرفتـه اسـت       نهایت تعیین روابط و سطحدرو یا دریافتی) 

نوآوري این مقاله در طراحی و تبیین مدل تولیـد در کـالس جهـانی،     .]124-92 صص
نفـوذ و شـبکه    –نیک مدلسازي ساختاري تفسیري، ماتریس وابستگی گیري از تک بهره

  تعامالت است.
  

  مروري بر ادبیات تحقیق -2
در  آنهـا  هاي بسیاري هستند کـه متوجـه شـدند، موجودیـت و بقـا بـه توانـایی        شرکت

. در ]36-20 ص، صـ 7[ عنـوان وظیفـه اسـتراتژیک مهـم بسـتگی دارد      همدیریت تولید ب
باشد. در واقـع آن، موضـوعی بـا مفـاهیم      وکار می براي کسب یک راهنما WCMاینجا 

کـالس  «جدید دیگر در مدیریت است که تعریف یکسانی از آن وجود نـدارد. اصـطالح   
ارائه شـد کـه از    1984در سال  ]170-164 ص، ص8[ رایت توسط هایز و ویل» جهانی

آلمـانی بوجـود   هاي ژاپنی و  برخی شرکت وسیله بههایی که  آن براي توصیف توانایی
هـاي ژاپنـی و    همان اندازه بـا شـرکت  ه اي آمریکایی که به آمده بود و همچنین شرکت

از به این دلیل » تولید در کالس جهانی«شد. اصطالح  آلمانی رقابت داشتند، استفاده می
اي در رقابـت   خواسـتند بـه عملکـرد برجسـته     ها استفاده شد کـه مـی   این شرکت سوي

 ص، صـ 9[یاد کردنـد  » کالس جهانی«عنوان ه در نتیجه از آن ب ،پیدا کنندجهانی دست 
رایت در سال   ) توسط هایز و ویلWCMتولید در کالس جهانی ( آغاز. در ]989-1008

عملکـرد   ،عنـوان اسـتراتژي رقـابتی    هتعریف شد و ب 1986شونبرگر در سال  و 1984
. ]113-85 ص، صـ 10[ کار گرفـت ه بهتر در کیفیت، تولید ناب و مهندسی همزمان را ب

که مفهوم تولید در کالس جهانی را به همگان معرفـی کـرد.    بودشونبرگر اولین کسی 
  :کند را چنین تعریف می WCMوي 

سیستم تولید در کالس جهانی یک توافق گسترده بر بهبود مسـتمر کیفیـت، هزینـه،    
هدف اولیـه،   پذیري را نیز به عنوان زمان انتظار و خدمت به مشتري است. وي انعطاف

  .]95-89 ص، ص11[برشمرده است  WCMبخشی از سیستم 
اکتفـا   WCM تعریـف جـامع  بـه ارائـه    در اینجـا  ،متعـدد ریف اتعبه بنابرین با توجه 

  :دشو می
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کیفیــت بهتــر محصــول نســبت بــه رقبــا، قیمــت کمتــر محصــول نســبت بــه رقبــا،   
یشـتر در تولیـد   پذیري بیشتر در تولیـد محصـول نسـبت بـه رقبـا، نـوآوري ب       ف انعطا

موقع محصـول بـه مشـتري     هموقع محصول (تحویل ب همحصول نسبت به رقبا، ارائه ب
نسبت به رقبا، پاسخگویی سریع بـه تقاضـاي مشـتري (تـأمین      )در حداقل زمان ممکن

 صـص  ،12[ خشـنودي مشـتري)   –و فراتر از انتظار ها نیاز مشتري با توجه به انتظار
41-74[.  

هاي جهـان از نظـر عوامـل کلیـدي رقـابتی و عوامـل        هترینبه سطحی از بدستیابی 
 عوامل کلیدي رقـابتی عبارتنـد از   ساز تولید در کالس جهانی است؛ زمینه کلیدي داخلی

پـذیري. ایـن عوامـل باعـث برتـري       سرعت، خـدمات مشـتري و انعطـاف    کیفیت، قیمت، 
 صـص  ،13[ دشـو  سازمان و پیروزي در رقابت با دیگر رقبا در بازارهاي جهانی مـی 

استراتژي، منابع   هاي مشترك، ها، هدف ارزش عوامل کلیدي داخلی عبارتند از .]70-78
اند امـا کـافی    یندها. این دو عامل، اگرچه الزماها، ساختار و فر انسانی، فرهنگ، سیستم

مقــررات، عوامــل اقتصــادي، عوامــل  و قــوانین ماننــدعوامــل محیطــی  دو بایــ نیســتند
ن و کننـدگا  أمینن بازار، فرهنگ اجتماعی، عوامل سیاسی، رقبـا، تـ  تکنولوژیک، مشتریا

  ].124-112 ص، ص14عوامل جغرافیایی را لحاظ کرد [
هـا وجـود دارد کـه     طور مشـخص، چنـد درخواسـت در مـورد افـراد و سـازمان      هب

اسـتون بریکـر و کـونج لونـگ سلسـله      . پیترکنـد  موقعیت کالس جهانی آنها را طلب می
   که شامل:  را براي دستیابی به کارکردهاي کالس جهانی ارائه دادندمراتبی از مراحل 

طراحی سازمان، منابع انسانی، تکنولوژي و  -2؛ کار و عملیاتو استراتژي کسب -1
 -4؛ هـاي عملیـات   و ظرفیـت  هاي اطالعاتی، مدیریت هدایت سیستم -3؛ ارزیابی عملکرد

تولیـد در کـالس جهـانی     -6؛ رسانی بـه مشـتریان)   خدمات مشتري (خدمت -5؛ کیفیت
  .]40-23 ص، ص15[

ارکـان مـدل کـه شـامل ارکـان اصـلی و       تـا  الزم است  با توجه به مطالب ارائه شده
(جـدول   دشـو موجود ارائـه  هاي  در مقایسه تطبیقی با ارکان سایر مدل باشد فرعی می

لی باشد که از ارکـان اصـ   رکن فرعی می 23رکن اصلی و  8مدل این تحقیق داراي  ).1
هـاي مـدل محسـوب     پـذیري و توسـعه محصـول جدیـد از نـوآوري      هاي انعطـاف  رکن
  د.شو می
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  هاي تولید در کالس جهانی با توجه به ارکان مدل مفهومی مقایسه مدل  1جدول 
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 ü ü - ü ü ü - -  شونبرگر

 ü ü - ü ü ü - -  سیل

 ü - ü ü - ü ü ü  روت

 - - - - - ü - -  هوانگ

 - - - - - - - -  موتوانی و...

 ü - - - ü ü - -  ردفورد

 - ü   ü - - ü ü  راس

 - ü - ü - - ü ü  جلیناس و...

 ü - - - - ü ü ü  هیم و کامپتن

 ü ü - ü ü ü - -  انگ و هانگ

جیلجس و 
  جیلجس

- - ü - - ü ü - 

وتی مورینت
  و...

- - - - - ü - ü 

 - - - - ü ü - -  هال

 - - - - - ü - -  بوچر

 ü ü   ü ü ü      رایت

 - - ü - - ü - -  کا.پالچو

 - - - - - ü - -  کرایسلر

 ü ü ü ü ü ü ü ü  مدل مفهومی
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  متدولوژي تحقیق -3
تشـکیل  یعنی طراحی و ارزیابی مـدل  ، عمده از دو بخشحاضر تحقیق که  ییجا از آن

ین اار داده اسـت، بنـابر  مدل را مبناي عمـل قـر  موضوع طراحی  این مقالهشده است و 
تحقیق مورد استفاده بـراي طراحـی مـدل براسـاس تحقیـق انجـام گرفتـه،         وژيمتدول
ریـزي،   شناسایی مسـئله، طـرح   مانند، گانه باشد، که داراي مراحل شش میپژوهی  اقدام

  مشاهده و بازخور است. و اقدام، رصد
ریــق روش (طراحــی مــدل از ط بــراي دســتیابی بــه مــدل تولیــد در کــالس جهــانی 

مدلسـازي  اسـتفاده شـده اسـت.    ) ISM( ساختاري تفسـیري  مدلسازي از پژوهی) اقدام
هــاي  هــا، بـه ویــژه سیســتم  هـاي طراحــی سیســتم  سـاختاري تفســیري یکــی از روش 

سـاختاري تفسـیري، رویکـردي اسـت کـه بـا       مدلسـازي  اقتصادي و اجتماعی اسـت.  
هـاي   ، بـه طراحـی سیسـتم   و نیز مشارکت متخصصان گیري از ریاضیات، رایانه بهره

این تکنیک برآمده از نظریه شبکه و  .]366-345 ص، ص16[ پردازد بزرگ و پیچیده می
گراف است. مدلسازي ساختاري تفسیري توسـط وارفیلـد معرفـی و تبیـین شـد. ایـن       

سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیـادي عناصـر    ها را توانمند می تکنیک افراد و گروه
یـن تکنیـک،   . ا]529-512 ص، صـ 17[ ترسـیم کننـد   یت پیچیده تصـمیم را در یک موقع

درسـت   پـذیر  ذهنی ناپیوسته و غیرشفاف را بـه الگوهـاي سـودمند مشـاهده     الگوهاي
تواند به عنوان ابزاري براي نظـم بخشـیدن و    این تکنیک می. کند شده تبدیل می تعریف

 .]164-91 ص، صـ 18[ نددادن به پیچیدگی و آشفتگی روابط بین متغیرها عمل ک جهت
آن کار گرفتـه شـده کـه خالصــه  ه مدلسازي ساختاري تفسیري در ادبیات مختلفی ب

  .شده استارائه  نامه فصل سوم پایاندر 
الزم اسـت  براي طراحی مدل تولید در کالس جهانی  ISMتکنیک کارگیري ه قبل از ب

کلـی   طوره د؛ بشومباحثی ارائه  ISMهاي مختلف نگاشت شناختی  در خصوص روش
دقـت، پیوسـتگی و اهمیـت    هـایی کـه    نقشـه  -1شناختی وجود دارد: پنج نقشه (روش) 

هـاي   بنـدي  هـا و طبقـه   هایی که ابعاد گروه نقشه -2؛ کنند مفاهیم را ارزیابی و تعیین می
تـأثیر علیـت و پویـایی سیسـتم را نشـان      هایی کـه   نقشه-3 ؛دهند نشان میشناختی را 

 -5 ؛دهنــد گیـري را نشـان مـی    کـه سـاختار بحـث و نتیجــه   ایی هــ نقشـه  -4 ؛دنـ ده مـی 
  .]103-83، صص 19[ کنند هایی که چارچوب و رمزهاي ادراکی را تبیین می نقشه
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آنچـه  امـا  ، انـد  گانه نگاشت شناختی مورد توجه بوده هاي پنج روش پژوهش،در این 
بـر  کـه   اسـت  طراحـی مـدل (بخـش اول تحقیـق)    ، مورد توجه محقق استدر این مقاله 

ــز دارد، هــاي اول و د روش ســوم (روش در  وم در روش ســوم مســتتر اســت) تمرک
عوامـل  یـک از   بررسی و ارزیـابی تـأثیر هـر    محقق به دنبالبه دلیل اینکه طراحی مدل 

در باشـد و   باشد، روش سوم بهتـرین روش مـی   بر تولید در کالس جهانی می(ارکان) 
د در کـالس جهـانی در صـنعت خـودرو بـا      زیابی مـدل تولیـ  را«مقاله دیگري با عنوان 

در روش . پرداخـت  چهارم و پنجم خـواهیم  هاي به روش» گیري از روش پیمایش بهره
و تغییراتی را  کند توصیف میحسب وقایع گذشته  شرایط فعلی را بردهنده  سوم پاسخ

شـناخت، مشـهورترین نگاشـت     کنـد، ایـن نـوع روش (نقشـه)     بینی می براي آینده پیش
  ].211-199 ص، ص20[ باشد گذشته و هم در حال حاضر می هم درشناختی 

که صـنعت  ، محقق به دنبال ارائه مدلی است در این تحقیق (بخش اول: طراحی مدل)
در رقابت با رقباي داخلـی و خـارجی خـود محصـول     کارگیري آن بتواند  هخودرو با ب

دن به هـدف یـاري   د که روش سوم محقق را در رسیکندر کالس جهانی تولید و ارائه 
  نماید. می

سازي، ایجاد عبارت، سـاختاربندي   آماده یند نگاشت شناختی که شاملافر ضمندر
در ایـن تحقیـق   ، باشـد  ها و کاربرد نگاشت مـی  عبارت، ارائه مجدد عبارت، تفسیر نقشه

  طی شده است.
 یک از ارکـان تعریـف و   آن، هر دهنده پس از انتخاب ارکان تشکیلها  در طراحی مدل

دهنـده   وجود یا عدم وجود نوعی رابطـه بـین ارکـان تشـکیل     شوند و سپس تشریح می
سـاختاري تفسـیري   تکنیـک مدلسـازي    ازبـراي ایـن منظـور     شـود.  مدل مشخص می

  .شود میارائه هاي آن به شرح زیر  گام استفاده شده است که

  
 هاي تحقیق تجزیه و تحلیل داده -4
 شناسایی ارکان اصلی/ فرعی -4-1

با بررسی ادبیات ارائه شده در زمینـه تولیـد در کـالس جهـانی،      نخست این تحقیقدر 
 شـده  حاصـل  / فرعـی رکـان اصـلی  اشناسایی شده است. سـپس ارکان اصلی/ فرعی 

، بــا اســتفاده   تولید در کالس جهانین انفـر ازخبرگـان و متخصـص چهارده وسیله به
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 ارکـان اصـلی/ فرعـی   شـده اسـت.    از روش دلفی، مورد ارزیابی قرار گرفته و نهـایی 
  .آمده است 2 جدولدر  ناحاصـل از ادبیات پس از اعمال نظرات متخصص

  
  ارکان اصلی/ فرعی تولید در کالس جهانی  2جدول 

  ارکان فرعی  ارکان اصلی  ردیف

  کار و یندهاي کسبافر .1
 یندهاي پشتیبانی پویاایندهاي عملیاتی پویا، فرافر

  یندهاي مدیریتی پویاافر

  پذیري انعطاف .2
لجستیکی، پذیري هاي تولیدي، انعطافپذیري سیستمانعطاف

  پذیري نیروي کارانعطاف پذیري زنجیره تأمین،انعطاف

3. 
تکنولوژي و ابزارهاي 

  الکترونیکی
هاي نگهداري  سیستم، تجارت الکترونیکی، اتوماسیون صنعت

  الگوبرداري الکترونیکی، وتعمیرات الکترونیکی

4. 
مین أجیره تمدیریت زن

  الکترونیکی
  وري اطالعات پیشرفته در زنجیره تأمینااستفاده از فن

  سازي محصول متنوع  توسعه محصول جدید .5

6. 
سرمایه انسانی (مدیران و 

  کارکنان)
سرمایه انسانی  سرمایه انسانی دانشگر، سرمایه انسانی باهوش

  خودکنترل

  رقابتی تولید يها استراتژي .7
استراتژي متمایز ساختن ، محصولاستراتژي کاهش هزینه 

  استراتژي تمرکز بر بازار خاص محصول، محصول

  رشد و یادگیري، یندهاي داخلیافر، مشتري، مالی  ارزیابی عملکرد .8

  
ن مـدل تولید در کـالس جهـانی شــامل    ابراساس ادبیات تحقیق و نظرات متخصص

 واردي از قبیـل شامل مارکان اصلی اسـت.  رکن فرعی وسه بیسترکن اصلی و  هشت
ابزارهـاي الکترونیکـی، مـدیریت    پـذیري، تکنولـوژي،    انعطـاف  کـار،  و یندهاي کسـب افر

ارکنان، ارزیابی عملکرد و زنجیره تأمین الکترونیکی، توسعه محصول جدید، مدیران، ک
  .است ياستراتژ
  ارکان مدل ) بینتعیین رابطه مفهومی (بافتاري): 2گام (

کـــارگیري مـدلســـازي  هان اصــلی و فرعــی بـــا بــدر ایــن گــام روابـــط بـــین ارکــ
مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه  "منجر به "ساختاري تفسیري و استفاده از رابطه مفهومی 

  م مورد استفاده در این رابطه مفهومی عبارت است از:یها و عال حالت .اسـت
Vرکن : یعنی i  رکن منجر بهj شود. می  
Xرکن ثیر دو طرفه أ: براي نشان دادن ت)i رکن به j  رکن وj  رکن بهi.(  
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A رکن : یعنیj  رکنمنجر به i شود. می  
Oبراي نشان دادن عدم وجود رابطه بین دو رکن :  i  وj.  

  شود: طیي دزیر بای هاي گام، تعیین رابطه مفهومی (بافتاري) بین ارکان مدلبراي 
  

  )ا دودویی و مربع(ماتریس مجاور ی تعاملی ساختاري تشکیل ماتریس خود -4-2
اسـتفاده   بـا  مقایـسه آنهــا  و اصلی و فرعی ارکانتعـاملی سـاختاري از  ماتریس خود

 خبرگــان و  وسـیله  بـه از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل شده است. این مــاتریس  
اسـاس   بـر  شده ده است. اطالعات حاصلشتکمیل  تولید در کالس جهانین امتخصص

تعــاملی   مــاتریس خــود   بنــدي شــده و   یري جمــع سـاختاري تفسـ   مدلسازي روش
) ISM( سـازي سـاختاري تفسـیري   ه اسـت. منطـق مدل  دشـ  سـاختاري نهـایی تــشکیل 

با توجه به  کند. ها عمل می و بر مبناي مد در فراوانی هاي ناپارامتریـک منطبق بر روش
  شود. نظر می محدودیت صفحات مقاله از ارائه جداول این بخش صرف

  
  شکیل ماتریس دریافتی (دسترسی یا نهایی)ت -4-3

 ارزشـی  دو یسمـاتر  یـک  بـه  ساختاري تعاملی خود ماتریس تبدیل از دریافتی ماتریس
 سـطر هـر   در بایـد  دریـافتی،  ماتریس استخراج براي. است دهش حاصل) صفر و یک(

در  O ،Aهـاي   عالمـت  جـایگزین  را صـفر  عددو  X ،Vهاي  یک را جایگزین عالمت عدد
 شـده  حاصـل  نتیجـه  سـطرها،  تمام تبدیل از پسختاي نمود، تعاملی سار س خودماتری

ارکـان اصـلی/ فرعـی     بـین  ثانویه روابط شود. سپس می نامیده اولیه دریافتی ماتریس
 Kبـه   Jمنجـر شـود و    Jبـه   Iشـکلی اسـت کـه اگـر      . رابطه ثانویه بهاست شده کنترل

کـه ایـن    درصـورتی  .]39-29 ص، صـ 21[ منجـر خواهـد شـد    Kبـه   Iمنجر شود پس 
هـاي   د. روشکـر نسـبت بـه سـازگار کـردن مـاتریس اقـدام        د، بایـ برقرار نباشدحالت 

عمـده  مختلفی براي سازگار کردن ماتریس وجود دارد که در این مقالـه بـه دو شـیوه    
  شود. اشاره می

 و خبرگان نظرات آوري جمع از پس که اند هقیدع این بر محققان از تعدادي: اول روش
 درون ناسـازگاري  کـه  صـورتی  در ،دریـافتی  و  SSIMهـاي  مـاتریس  آورن دسـت  به

 و شود تکمیل خبرگان وسیله به پرسشنامه دوباره باید شد، مشاهده دریافتی ماتریس
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 کـه  زمـانی  تـا  اقـدام   ایـن  و شـود  کنتـرل  دریـافتی  مـاتریس  سازگاري دوباره گاه آن
  . کند پیدا د، ادامهشوایجاد  سازگاري
در ایـن   شـود.  بولن استفاده می و قاعده ریاضی قوانین از روش این رد دوم: روش

مالحظـه   4 و 3 هـاي  ولدر جـد   استفاده شده است کـه نتیجـه آن   اولاز روش  تحقیق
   د.شو می

  
  ماتریس دریافتی ارکان اصلی تولید در کالس جهانی  3جدول 

  
  J  

I                             
      

1 2  3  4  5  6  7  8  

در
ق

وذ 
نف

ت 
ی)

وج
خر

)
 

  8  1  1  1  1  1  1  1  1  کار و کسب یندهايافر) 1
  3  0  1  0  1 0 0  1  0  پذیري انعطاف )2
  6  1  1  0  1  1  1  1  0  تکنولوژي و ابزارهاي الکترونیکی )3
  4  0  1  0  1  1  0  1  0 زنجیره تأمین الکترونیکی مدیریت )4
  3  0  1  0  1  0  0  1  0 توسعه محصول جدید )5
  8  1  1  1  1  1  1  1  1 سرمایه انسانی )6
  3  0  1  0  1  0  0  1  0 هاي رقابتی تولید استراتژي )7
  6  1  1  0  1  1  1  1  0 ) ارزیابی عملکرد8

    4  8  2  8  5  4  8  2  میزان وابستگی (ورودي)

  
  ماتریس دریافتی ارکان فرعی تولید در کالس جهانی  4جدول 
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 شده اصالح دریافتی ماتریس دریافتی، ماتریس و اصالح ثانویه روابط شناسایی با

 سـتون . اسـت  شـده  ارائه 4و  3 هاي ولدر جدشده  حاصل نتایج. است آمده دسته ب

 ستونی جمع از وابستگی ستون و است شده صلاح ارکان طريس جمع از نفوذ قدرت

 )وابسـتگی ( سطر و )نفوذ قدرت( ستون چه اگر دیگر بیان به. است دهش اصلح ارکان
 ،4و  3 هـاي  ولسطر جـد  در )1( اعداد از یک هر ولی است، شده حاصل جبري جمع از

  /رکـن اصـلی   بـر  فرعـی  / رکـن اصـلی   یـک (قدرت نفوذ)  ثیرگذارأت روابط دهنده نشان
 وابسـتگی  دهنده نشان مذکور، جداول ستون در )1( اعداد از یک هر و است دیگر فرعی

 .]59-52 ص، ص22[ است دیگر فرعی / رکن اصلی بر فرعی / رکن اصلی یک
  

  )افزاربندي مدل به سطوح مختلفاصلی/ فرعی (بندي ارکان  تعیین روابط و سطح - 4- 4
 متصل خطوط از اي شبکه آنها، میان روابط و بزرگ يها مدل دهنده تشکیل ارکان تعداد
 بـه  مـدل  تفکیک. کاهد می آن تحلیل قابلیت از و افزاید می مدل پیچیدگی به اغلب که است

 تعامل و دهنده تشکیل ارکان از هریک نقش سازي شفاف به)، افرازبندي( مختلف سطوح

 داراي مدل ارکان از هریک. دکن می تسهیل نیز را آنها تحلیل یندافر و کمک آنها طرفینی

افتی یدر ماتریس ساختار در که است S(vj) 4و متأخر A(vi) 3متقدم مختلف مجموعه دو
 یا رکن هر(ورودي)  متقدم مجموعه. دارد اساسی نقش مدل طراحی نیز و )دسترسی(

A(vi)مجموعـه  تعیـین  شود. براي می منتهی رکن آن به که است مدل از ارکانی ، شامل 

ایـن سـتون،   هاي »1« شود. تعداد می بررسی رکن آن به مربوط ستون ،رکن هر متقدم
هـر یـک از    بنـابرین شـود.   وارد می رکنداري است که به آن  دهنده خطوط جهت نشان
و  S(vj)مجموعـه متـأخر (خروجـی)    و سپس  A(vi) دهنده مجموعه متقدم تشکیل ارکان
 شـامل ، S(vj)أخر (خروجـی) یـا   مجموعه متـ شود.  بررسی میدهنده آن  تشکیل ارکان

 مربوط متأخر مجموعه تعیین براي .گیرد می نشأت رکن آن از که است مدل از ارکانی

 سـطر  ایـن  هـاي »1«تعـداد  . کـرد  بررسـی  باید را رکن آن به مربوط سطر ،رکن هر به

   .شود می خارج رکن آن از که است داري جهت خطوط دهنده نشان
  :از عبارتند بعدي مراحل خرمتأ و متقدم مجموعه تعیین از بعد مدل افرازبندي براي

 یدریـافت  مـاتریس  اسـاس  بـر  مدل ارکان از هریک متأخر و متقدم مجموعه تعیین ·
 ؛(دسترسی)

 ؛R(si)=R(si) ∩A(si)  5:باشند شرط این داراي که مدل از ارکانی تعیین ·
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 ؛سطح یک در واقع شده ،مدل ارکان تعیین ·
 ؛جدول از مدل سطح نباالتری در واقع ارکان حذف ·
 مدل. ارکان تمامسطح  تعیین تا یقبل مراحل تکرار ·

 ارکـان  بـا  برابـر  ارکـانی  داراي متـأخر،  و متقـدم  مجموعه دو اشتراك اگر بنابراین

 منظور به .است مدل از مشخص سطحی دهنده تشکیل ارکان، آن باشد، متأخر مجموعه

 و شـود  مـی  حـذف  بعـدي  اسباتمح در سطح باالترین ارکان بعدي، سطح ارکان یافتن
ارکـان   تمـام  کـه  کنـد  پیـدا مـی   ادامـه  آنجا تا و شود میدوباره آغاز  محاسباتی عملیات
  .]457-443 ص، ص23[ شوند مشخصمختلف  سطوح

  نوشت: چنین ریاضی نظر از توان می را مدل شده تفکیک سطوح
  

Π2(s)=[l1,l2, … ,ln] 
  

 یـک  را مدل صفر سطح اگر. است S مدل سطوح تعداد n و سطح نشانه L آن در که
 صـورت  به توان می را مدل سطوح تعیین روش ،L0=Ø یعنی؛ فرض کنیم تهی مجموعه
  : نوشت چنین الگوریتم

  
lj = { si € s – l0 – l1 - …. – lj - 1 |  Rj - 1 (Si) =  Rj - 1 (Si) ∩ Aj - 1(Si)} 

  
 مدل از سطحی به مربوط متقدم و متأخر هاي مجموعه Rj-1(Si) , Aj-1(Si)که حالی در

S شامل اجزاي  که استS-L0-L1- … - Lj-1 .بـراي ارکـان در    شـده  نتایج حاصـل   است
  ده است.شارائه  5جدول 

  
  بندي ارکان اصلی مدل (افزاربندي مدل به سطوح مختلف) تعیین روابط و سطح  5جدول 

  ارکان
مجموعه متقدم هر 

  A (si) -رکن (ورودي)
ر مجموعه متأخر ه

  -R (si) رکن (خروجی)
  مجموعه مشترك

R (si) ∩ A (si)  
  سطح

یندهاي کسب و ا) فر1
  کار

  چهارم  1,2,6,8  1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,6,8

  اول  2,5,7  2,5,7  1,2,3,4,5,6,7,8  پذیري ) انعطاف2
و  ) تکنولوژي3

 ابزارهاي الکترونیکی
  سوم  2,3,8  2,3,4,5,7,8  1,2,3,6,8
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  ارکان
مجموعه متقدم هر 

  A (si) -رکن (ورودي)
ر مجموعه متأخر ه

  -R (si) رکن (خروجی)
  مجموعه مشترك

R (si) ∩ A (si)  
  سطح

زنجیره  ) مدیریت4
 الکترونیکی تأمین

  دوم  2,4  2,4,5,7  1,2,3,4,6,8

) توسعه محصول 5
 جدید

  اول  2,5,7  2,5,7  1,2,3,4,5,6,7,8

  چهارم  1,2,6,8  1,2,3,4,5,6,7,8  1,2,6,8 ) سرمایه انسانی6
هاي  ) استراتژي7

  رقابتی تولید
  اول  2,5,7  2,5,7  1,2,3,4,5,6,7,8

  سوم  2,3,8  2,3,4,5,7,8  1,2,3,6,8 ) ارزیابی عملکرد8

  
دلیـل محـدودیت مقالـه ارائـه نشـده امـا بـا         بهجدول تعیین سطح ارکان فرعی مدل 

 را ارکـان فرعـی مـدل تولیـد در کـالس جهـانی       توان می 4هاي جدول  دادهاستفاده از 

ارکـان   بـه  رکـن  هر  7یوابستگ میزان و دیگر رکن در ارکان هر  6ذنفو قدرت اساس بر
 :)1نمودار ( ي کردبند طبقه زیر دسته چهار در دیگر
 .دارد دیگر ارکان در را نفوذ قدرت و وابستگی حداقل که ارکانی :8استقالل .1
 .دارند ارکان دیگر بر زیادي وابستگی قدرت نفوذ کم، اما که ارکانی :9وابستگی .2
 دیگـر  بـا  رت نفـوذ و وابسـتگی زیـاد)   د(ق اي طرفه دو رابطه که ارکانی :10ارتباط .3

 .دارند ارکان
، امـا  توجـه  قابـل  نفـوذ  قـدرت  دیگـر  ارکـان  بر که ارکانی): وابستگی عدم( 11نفوذ .4

 .]25-1 ص، ص24[ دارند وابستگی کم

  
 )MICMAC( وابستگی –ماتریس قدرت نفوذ   1 نمودار
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وابسـتگی در بخـش نتـایج تحقیـق ارائـه       –تحلیل در خصوص ماتریس قدرت نفوذ 
  شده است.

  
  ی تولید در کالس جهانیو مدل نهای یم شبکه تعامالت ارکانترس -4-5

 هــاي مدلسـازي   اسـتفاده از خروجــی  با ارکان تولید در کالس جهانیشبکه تعامالت 
ینـد تحلیــل شــبکه حاصــل     اافـزار فر  ساختاري تفسیري به عنوان ورودهاي یک نرم

تعیـــین روابـــط و  جــدولهـــاي  شـــبکه تعـــامالت بـــا اســـتفاده از دادهاســت.  دهشــ
 .شده است) ترسیم 5ولید در کالس جهانی (جدول ارکان ت بنـدي سـطح

  
  هندسی تعامالت ارکان تولید در کالس جهانی 2نمودار 

  
افـزار   ودي نـرم عنـوان ور  هبـ  5جدول هاي  دادهنمودار  Jو  I رکنبین موجود رابطه 

نشـان   Jبـه   Iبا ترسیم خط از رکن  2که در نمودار شده استفاده  12»گیر برتر تصمیم«
و جهت ارتباط آنها با استفاده از خطوط پیکانی تعیین گردیده اسـت. رابطـه   داده شده 
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در قوسی شکل مشخص شـده اسـت کـه     طدرونی میان ارکان فرعی هر رکن با خطو
  نامند. مدلسازي ساختاري تفسیري، مدل ساختاري یا دایگراف می

ر کـالس  بنـدي مـدل تولیـد د    سطح 2 و نمودار 5هاي جدول  بنابرین با توجه به داده
توصیف و تحلیل این نمـودار در   ضمندرترسیم شده است.  3جهانی در قالب نمودار 

  د.شو گیري ارائه می بخش نتیجه

 سرمایه انسانی فرآیندهاي کسب و کار

 توسعه محصول جدید استراتژي رقابتی تولید پذیريانعطاف

 مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی

 تکنولوژي و ابزارهاي الکترونیکی

 

 ارزیابی عملکرد

1 6 

3 8 

4 

5 7 2 

سطح 

 اول

 

 

سطح 

 مدو

 

سطح

 سوم

 

سطح 

 مچهار

  
  

  مدل تولید در کالس جهانی  3 نمودار
  

  گیري نتیجه -5
و تحلیــل نتــایج مــاتریس     تولیـد در کـالس جهـانی   نتایج تحقیق شامل تشـریح مـدل   

و تحلیـل روابـط و   از بررسـی   تولیـد در کـالس جهـانی   مـدل   .همبستگی اسـت  -نفـوذ
شـبکه تعـامالت ارکـان     و نمودار 5تولید در کالس جهانی در جدول بندي ارکان  سطح

بـا تلفیـق روابـط ارکـان      عبـارت دیگـر  ه بـ ، تولید در کالس جهانی حاصل شـده اسـت  
 .)3نمودار ( توان نمودار شبکه تعامالت را به مدل تولید در کالس جهانی تبدیل کرد می

عنوان مبناي مدل تلقی  هب سرمایه انسانیکار،  و یندهاي کسبافر ارکان ،در مدل مذکور

 سطح

 سوم
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از خود و همـدیگر تـأثیر   گذارند و فقط  ارکان دیگر مدل تأثیر می تمامد، زیرا بر یشوم
  این تأثیر با فلش دو طرفه نشان داده شده است. هک پذیرند می

 سـتگی واب -نفـوذ قـدرت  نتـایج مـاتریس   ر بـ  انتـو  از جمله نتایج دیگـر تحقیـق مـی   
)MICMAC( نمودار اشاره کرد) در این ماتریس ارکان تولید در کـالس جهـانی بـا     ).1

توجـه بـه قـدرت نفـوذ هـر رکن در ارکان دیگر و میزان وابستگی هـر رکن بـه ارکان 
کــه   دهـد  بنـدي مـذکور نشـان مـی     بندي شده است. دسته دیگـر در چهـار دسته تقسم

کــار، ســرمایه انســانی داراي قــدرت نفــوذ بیشــتر و  و ینــدهاي کســباارکــانی مثــل فر
دسـته نفـوذ و عـدم    «یعنـی  ، )IVین در دسـته چهـار (  اوابستگی کمتري هسـتند، بنـابر  

ــتگی ــی  »وابس ــرار م ــاف   ق ــان انعط ــد؛ ارک ــد و    گیرن ــول جدی ــعه محص ــذیري، توس پ
کمتر و وابستگی بیشـتر هسـتند،    هاي رقابتی تولید داراي داراي قدرت نفوذ استراتژي

گیرنـد؛ ارکـان مـدیریت     قـرار مـی   »دسـته وابسـتگی  «یعنـی  ، )IIبنابرین در دسته سه (
زنجیره تأمین الکترونیکی، تکنولوژي و ابزارهاي الکترونیکی و ارزیابی عملکرد داراي 

دسـته  «یعنـی  ، )IIIقدرت نفوذ و وابستگی بیشتر هستند و با اندکی اغماض در دسـته ( 
) که دربرگیرنده ارکان داراي قدرت نفـوذ  Iگیرند و همچنین در دسته ( قرار می »ارتباط

  و وابستگی کمتر است، هیچ رکنی قرار نگرفته است.
هاي خوروسـاز بـراي سـنجش کـالس      تواند در شرکت وردهاي این تحقیق میادست

کـارگیري   هتواننـد بـا بـ    ن دیگر میامحقق د.شوجهانی محصوالت تولیدي آنها استفاده 
محاسبه ضرایب اهمیت ارکـان اصـلی و فرعـی    به نسبت ) ANPاي ( یند تحلیل شبکهافر

 ISMن دیگر ترکیـب  اجدید و جذاب براي محقق هاي پژوهشین یکی از ابنابر اقدام کنند.
  در بررسی، طراحی و تبیین ارکان تولید در کالس جهانی است. ANPو 

 
  ها نوشت پی -6

1. Cognitive mapping 
2. Structural self – Interactional matrix 
3. Antecedent set 
4. Succedent set 

  .مجموعه متأخرشان، برابر با اشتراك مجموعه متقدم و متأخرشان باشد .5
6. Driving power 
7. Dependence power 
8. Autonomous variables 
9. Dependent variables 
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10. Linkage variables 
11. Independent variables 
12. Supper decision 
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