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تببین راهبردهای مدیریت تراز جهانی
و نقش آن در تحقق الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت
حسن فارسیجانی  -1ندا جاللیون
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چکیده
سازمانهادرگذرازتغییراتانقالبگونهازعصرصنعتیبهعصراطالعاتهستند .ورودبهبازارهایجهانییکیازمسائلمهم

ایتکبعدینیستوفرآیندیاقتصادی،
پدیده 
كشوراستكهذهنمدیرانصنایعرابهخودمشغولكردهاست.مدیریتترازجهانی 
سیاسی و فرهنگی محسوب میشود .توجه به فرهنگهای مختلف و توصیه به شناخت نظامهای فرهنگی و چارچوبهایادراكی
مختلفدراینفرهنگهافقطدرپژوهشهایدانشگاهی موردتوجهقرارنگرفتهاست؛بلکهدركتبآسمانی،ازجملهقرآنكریم

)نیزبهوجودنظامهایاجتماعیوفرهنگیمتفاوتدرمیان

(سورهمائده،44:حج14:و،76روم22:و،12حجرات،31:زمر34:
قبایل و مللاشارهشدهاست.نظربهاهمیتمدیریتتراز جهانیدرقرنبیستویکمونقشاندر تحققالگویایرانیاسالمی
طوریكه

ناپذیرمیكندتاقابلیتعملکردیرقباشناسایی شوند؛ 
به


رااجتناب
ضرورتبرنامهریزیاستراتژیک دركالسجهانی 

پیشرفت
سالمیبودنالگویپیشرفت،مانندهرمقولهدیگردارایشاخصهها،والزاماتیاستكه

مبناییبرایایجادتغییراتدائمیباشد.ا
بایددقیقاآنهامراعاتشوند تبدیلشدنجمهوریاسالمیایرانبهیکالگویتوانمندازیکكشوراسالمیپیشرفتهدرمیانسایر
كشورهایمنطقهومسلمان،الزمهاشمقابلهباچالشهایعمدهیسازمانی،منطقهایوجهانیاست .درپژوهش حاضر با مطالعه

منابعكتابخانهایو با توزیع پرسشنامه در بین  14نفر از خبرگان جمع اوری اطالعات انجام شدو روش تاپسیس فازی که آلترناتیوها
را با توجه به مقادیر داده های آنها در هر معیار و وزن معیارها مورد مقایسه قرارمیدهد درجهاهمیتواولویتبندیموانعاجرای
مدیریتترازجهانیجهتتحققالگویایرانیاسالمیپیشرفتشناساییگردید .
کلمات کلیدی:مدیریت تراز جهانی ،الگوی ایرانی-اسالمی ،راهبرد ،توسعه و پیشرفت  ،شاخصها



1دانشیاردانشکدهمدیریتوحسابداریدانشگاهشهیدبهشتی 
2
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 .1مقدمه
تحققالگویاسالمی -ایرانیپیشرفتمبتنیبرانعکاسآرمانهاواهدافنظامبااتکابهپشتوانههایحقوقیوشرعی،
تبیینكنندهنگاهیسیستمیمشتملبرتعییناجزایمرتبطوترسیمچگونگیارتباطآنها،دارابودنقابلیتتطبیقو 
دسترسیوبهرهمندیازقابلیتپایداریوبقایتمدناسالمیمیباشد.تأكیداتاخیرمقاممعظمرهبریدربارهتشریح
ابعادمختلفالگویایرانیاسالمیپیشرفتنیزگواهیبراینمدعااست؛كهفرهنگومسائلفرهنگینقشعمدهایرا
درسیاستگذاریهایكالنوطراحیاسنادباالدستینظامدارد.

راهبردهای دستیابی به الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت
راهبردهایدستیابیبهالگویاسالمی_ایرانیپیشرفتعبارتنداز :
-1طراحیوتهیهنقشهراهعدالتوپیشرفت 
باتوجهبهضرورتتدویننقشهىپیشرفتاسالمى -ایرانىوروشنشدنابعادوزوایایشبهطوركاملبرخالفمسیر

پیشرفتغربىوشرقی(مقاممعظمرهبری)87/2/14،درجهتتداوموتکاملرویکرد«عدالتوپیشرفتتوأمان»مبتنی
برپیشرفتچشمگیروعدالتمحسوسدرسطحكشوروطراحیوتهیهنقشهیراهدراینجهت(مقاممعظمرهبری،

 1387/06/04،1387/06/30و،)01/01/1388مهمترینوظیفهنخبگاناعمازدانشگاهیوحوزویتنظیمنقشهجامع
پیشر فت كشور براساس مبانی اسالم خواهد بود و لذا انجام اقدامات اساسی در تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسالمی
مبتنیبررشدوبالندگیانسانهابرمدارحقوعدالتودستیابیبهجامعهایمتکیبرارزشهایاسالمیوانقالبیبا
تحققشاخصهایعدالتاجتماعیواقتصادیتوسطقوایسهگانهیكشوردردورهیپنجسالهآینده(مقاممعظم
رهبری)1387/10/21،موردانتظارمیباشد .
-2تعیینعدالتاجتماعىبهعنوانمحورتوسعه 
باتاكیدبرتنظیمجهتگیریهمهاموردرمسیرتحققعدالتاجتماعیونفیفقر،محرومیتوشکافطبقاتیدر
مقابلتعابیرجاهالنهسال هایاخیركهدرتقابلوعدماعتقادراسخبهراهبردعدالتمحوریودرتخریبرویکردعدالت
محوریبانامگذاریغیرواقعیمبتنیبرتوزیعفقر(مقاممعظمرهبری)1376/05/12،ولحاظنمودنرویکردپیشرفت
عادالنه در همه سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای اجرایى و بخشى مبتنی بر كمک به طبقات محروم جامعه ،كاهش
فاصلهىوپرشدنشکافبینفقیروغنى(،مقاممعظمرهبری 1372/01/01،و)1384/02/18،ورفعمحرومیتبه
نفعایجادعدالتوضرورتمحاسبهاولیه،درتاثیربرنامهریزیدرهمهاقداماتدرایجادعدالتاجتماعىبرایمردمبه
عنوانمحورتوسعه (مقاممعظم رهبری 1380/06/05،و)1382/05/15دستیابیبهالگویاسالمی -ایرانی پیشرفت
میسرمیگردد .


-3تبدیلپیشرفتوعدالتبهگفتمانملى 
تاكیدبرتبیینمسئلهپیشرفتوعدالتبهمنظورراسخنمودنعزمهاوتبدیلآنبهیکگفتمانملیومطالبههمگانی
وتحققآن،فراینددستیابیبهالگویتوسعهاسالمی-ایرانیراتسهیلمینماید(.مقاممعظمرهبری )1388/2/27،
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-4مدیریتعلموعبورازمرزهایدانش 
بردرهمهىعلوم،به


هاىگذشتهواستفادهازراههاىمیان

ماندگى

علمباتوجهبهلزومجبرانعقب
ضرورتمدیریت
پیشرفتكشورتصورمیگردد(.مقاممعظمرهبری()1388/2/27،زینبسنجولی .)1392,

عنوانالزامحتمى
رهبرمعظمانقالباسالمیباتأكیدبراینکهدرافقهایآیندهبرضرورتارائهالگوییاسالمی-ایرانیبرایبهپیشبردن
آرمانهاواهدافانقالباسالمیتوجهدارند،درتبیینشاخصهایجامعهیتوسعهیافتهمیفرمایند :
معیارهایپیشرفتعبارتنداز :
ـفراصنعتیشدن؛ ـخودكفاییدرنیازهایاساسی؛ ـافزایشبهرهوری؛ ـارتقایسطحسواد فرهنگی؛ ـارتقایخدمات
رسانیبهشهروندان؛ـافزایشامیدبهزندگی؛ـرشدارتباطات؛
 .2کالس جهانی والگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
نظر به اینکه  ظهور عصر اطالعات بسیاری از تصورات اساسی رقابت در دوره صنعتی را قدیمی كرده است و
هانمی توانندمدتطوالنیتواناییمزیترقابتیراتنهاباجایگزینكردنفناوریجدیدحفظكنند.موفقیتسریع


سازمان
یهای
كردنوبهرهگیریازدارای 

درعصراطالعاتنیازمندظرفیتجدیددرسازمانهااست.توانایییکسازمان،درآماده

گذاریومدیریتدردارائیهایملموساست(.(Brown, 1996الگویاسالمی


ترازسرمایه

ترومهم

غیرملموسحساس
هایموردنیازكشورراشاملمیشود.رهبر


وتمامیابعادوعرصه
ایرانیپیشرفت،ازجامعیتالزمبایدبرخوردار باشد 
هایپیشرفترادرچندمحوراساسیدستهبندینمودند:


ترینعرصه
معظمانقالبدربیاناتخویش 
،مهم
 پیشرفت در عرصه تفکر پیشرفت در عرصه علم  پیشرفت در عرصه زندگی و کار و تالش پیشرفت در عرصه معنویت ،ایمان و اخالقاجرایمدیریتترازجهانیجهتتحققالگوی اسالمی _ ایرانی پیشرفتدرهمهسازمانهایتولیدیوخدماتیو
پروژه ای و دولتی و خصوصی میباشد كه نیازمند  تحول در علوم اجتماعی  ،شناسایی و سازماندهی صاحبنظران
مسلمانبرنامهریزیبرایآموزشوترویجالگویطراحیشده برمبنایمدیریتترازجهانی،تدریجیبودنتحققآن،
هایفکریوكرسیهای


تاسیسحلقه
استفادهازتجاربموفقدرجهان،تقویتفرهنگكاروتالشوجهاداقتصادی،
پردازیوتوسعههمهجانبهعلم،فناوریوتفکر(.علیاحمدی.)1390مدیریتكالسجهانیعملیاتفرایندیخودرا


نظریه
باید طوری دنبال كنند كه بهصورت بیرونی موردحمایت قرار گیرند) .(Alishah & Shaikh, 2012این نوع سازمانها
بیشتر مایل هستند كه نیروی كار ،تجهیزات و سیستمهای خود را بهینه سازند؛ بنابراین بهطور پیوسته سازمانهای
كالسجهانی،توانسازگاریسریعآنهابا

.یکیازویژگیهایاصلیمدیریت 

مختلفجهانراتجزیهوتحلیل میكنند

كهازقابلیتهایینظیرطراحی،مدیریتوارسالكاالهایجدیدبهمشتـــریان

تغییرنیازمشتریانوبازاراست.سازمانی
سریعتر رشد میكند .سازمانهایی كه خود را با فلسفه تولیدی سازگار
در حداقل زمان برخوردار باشد ،
هاییبرایبهبوددرزمینههایكلیدیازقبیلكیفیت،هزینه،ارسالكاال،


جویفرصت
بهطورجدیدرجستو
میسازند ،

كالسجهانیساختارفعلوانفعاالتبینواحدهای

انعطافپذیریونوآوریهستند).)Kanter, 2008مبانینظریمدیریت 
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كالسجهــــانیودیگرسازمانهارامعین

هچیزیمرزبینسازمانهایمدیریت 

سازمانرامشخصمیكند؛اینکهچ
میسازد(فارسیجانی و همکاران .)1396 ,مدیریت كالس جهانی كه از آن بهعنوان انقالب صنعتی و مدیریتی در قرن

بیستویکم نام میبرند ،نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتریان در مدیریت و ساخت محصوالت و خدمات
.بهطوركلیمدیریتكالسجهانیدارایدوبُعداساسیاست:كاالدركالسجهانیوخدماتدر
است( )Berry, 2000
كالسجهانی.بخشیازعناصرمکتبمدیریتكالسجهانیدرشکل ،1بهتصویركشیدهشد .مکتبمدیریتكالس
جهانی به طور اتوماتیک یک سیستم تجــزیه پذیر نیست ،زیرا می توان سیستم ها را به ماژولهای تقسیم كرد كه
فعالیتهایداخلیآنهانسبتبهفعالیتهایداخلییکدیگركامالًوابستگیداشتهباشد.مدیریتكالسجهانیكهازآنبه
عنوانانقالبصنعتیومدیریتی  درقرنبیستویکمناممیبرندنگرشجهانینسبتبهبازاروروابطبامشتریاندر
مدیریت وساختمحصوالتوخدماتمیباشد.بهطوركلیمدیریتكالسجهانیدارایدوبعداساسیاست:كاالدر
كالسجهانیوخدماتدركالسجهانی.برخی فعالیتهای مرتبط با تولید(کاال) در کالس جهانی شامل موارد
زیراست  :طراحی در كالس جهانی ،كارخانه در كالس جهانی ،قابلیت اطمینان در كالس جهانی ،كیفیت در كالس
جهانی،تکنولوژیدركالسجهانی،نگهداریدركالسجهانی،فراینددركالسجهانی،مدیریتزنجیرهتامیندركالس
جهانی،عملیاتدركالسجهانی،استاندارد  دركالسجهانی،اندازهگیریعملکرددركالسجهانی،ششسیگمادر
كالسجهانی،تکنولوژیاطالعاتدركالسجهانی،مدیریتپروژهدركالسجهانی،ساختدركالسجهانی،محصول
دركالسجهانی،نابوچابکدركالسجهانی.همچنین برخی فعالیتهای مرتبط با خدمات در کالس جهانی به
شرح زیر است  :منابعانسانی دركالسجهانی،حسابداریدر كالسجهانی،برنددر كالسجهانی ،كارافرینی در
كالسجهانی،مالیدركالسجهانی،برنامهریزیاستراتژیکدركالسجهانی،بازاریابیدركالسجهانی،فروشدر
كالسجهانی،مدیریتارتباطبامشتریدركالسجهانی،بانکدركالسجهانی،الگویابیدركالسجهانی،مدیردر
كالس جهانی ،خرید در كالس جهانی ،كنترل در كالس جهانی ،بیمارستان در كالس جهانی،بیمه در كالس جهانی،
بطوریکهبخشیازعناصرمکتبمدیریتكالسجهانیدرشکلزیربهتصویركشیدهشدهاست .







مکتب
مديريت کالس جهاني
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شکل  :1عناصر مکتب مدیریت کالس جهانی


معمــــاریمدیریتكالسجهانیمعینمیكندكهچهماژولهاییبهعنوانبخشیازسیستمسازمانبودهووظیفهآنها
چهخواهدبودسپسمرزهابهطورمبسوطمشخصمیشوندكهچگـــونهماژولهابهیکدیگرواكنشنشانمیدهندو
اینکهچگونهبایکدیگرارتباطپیدامیكنند.دربابمعماریوطراحیمدیریتكالسجهانیوباتوجهبهوجودمجموعه
ایازروشهابادوامترینسیستمها،آنهاییهستندكهطراح،قوانینطراحیرابهوضوحپیشروقراردادهوآنهارابه
خوب یبایکدیگرارتباطدهدوآثارآنهارابریکدیگربررسیكند.راهبردهایالگویاسالمی ایرانیپیشرفتدرعرصه
اقتصاد و  رقابتدرعصراطالعاتبرخیچالشهایمنحصربهفردیرابههمراهداردكهجامعه بایدتواناییانجامآنرا
داشتهباشد.توجهبهمشتریودركمشتریانبهطو رفزایندهبااهمیتشدهودانستناینکهمشتریانچهمیخواهندو
چهنیازیدارندآنهارابـــهیکمکتبتجاریكسبوكارارزشافزودهمنحصربهفردودرنتیجهصادراتموثرتبدیل
میكند.سازمانها،اطالعــــاترابرایارتباطبامشتریبهكارمیگیرندوبایدقادرباشندتافناوریاطالعاتراباتمام
فرایندمدیریتكهشامل:پژوهش،طراحی،تولید،توزیع،بازاریابیوخدماتپسازفروشاست،ادغامكنند .

توجهبهجهانیسازیتجارتكسبوكار،فناوریاطالعاتموانعزمانیومکانی،تفاوتهایمیانشركتهایكوچکو
بزرگراازبینمیبردلذا سازمانهایكوچکوچابکمیتوانندبهطوراثربخشیدربرابرغولهایصنعتیرقابتكنند
(. )Shan, 2018اینحالتیکرقـــــابتجدیدیراایجادمیكندكهحدومرزبینبازارجهانیوداخلیرامشخص
بادرنظرگرفتنهدفاصلیمدیریتكالسجهانیسازمانهاییكهخودرا بااینفلسفهسازگارمیكنندبه

نمیسازد.
هاییبرایبهبوددرزمینههایكلیدیمانندكیفیت،هزینه،ارسالیكاال،نوآوریو


طورجدیدرجستوجویفرصت

انعطافپذیریهستند .بهمنظورموفقیتدراینامرمدلزیرمراحلاجراییمدیریتكالسجهانیرابهاختصارنشان

میدهد(فارسیجانی،اصولمدیریتكالسجهانی .)1395،
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اهداف و برنامههای

 .

استراتژیك




پروژههای ارتقاء و بهبود

بررسی شاخصهای

حركت به سمت كالس جهاني

عملکردی

شاخصهای عملکردی

شکل:2مراحلاجراییمدیریتدركالسجهانی 
هدفگذاری استراتژیك






همانطوركهمشخصاستپسازمشخصشدناهدافوبرنامههایاستراتژیکسازمان،نیازمندشناساییشاخصهایعملکردیمیباشیم.
باتوجهبهشرایطخاص،سازمانهایكالسجهانیبرایاندازهگیریعملکردبهشاخصهایمناسبمحیطكالسجهانینیازدارند؛بنابراین
ماسکلوبریندركتاب»شاخصهایعملکردبرایمدیریتدركالسجهانی  1991و  2009شاخصهایاندازهگیری()Berry, 2000عملکرد
ایننوعسازمانهاراتعریفكردهاندبرخیازشاخصهادرجدول  2نشاندادهشدهاست .





برخیشاخصهایكلیعملکرد
مدیریتكالسجهانی

مدیریتكالسجهانی
میانگینبهرهورینیرویانسانی
اثرهزینهتحقیقاتدرقیمتتمام
شده
نسبتصادراتبهفروش
نسبتضایعاتتولید 
بهتولیدنهائیمحصول

مدیریتكالسجهانی

 <%89

 PPM

 >50

هزینهبیمهتامیناجتماعیبه
قیمتتمامشده

 <%4

نسبتدستمزدبه 
قیمتتمامشده 

 <%12

نحوهتامینموادوقطعات
موردنیازازمنابعخارجی

 <%24

زمانهایراهاندازی 
Set Up Time

دقیقه <9

اثرنحوهبروكراسیاداریبر
قیمتتمامشده

0

 >%1

هزینههایكیفیت 
Cost Of Quality

 >%1,5
فروش

زیانناشیازعدموجودپوشش
بیمهایمناسب 

0

6

 >%1,5
سهلو
ارزان 
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درصدیازنیرویكاراختصاص
دادهشدهبهزنجیرهتامینجهت
مشاركت،مدیریتوهمکاری

>%10

نحرافاتازتحویلبه
موقعكاال 

 >%2

پرداختعوارضگوناگونتولید
بهقیمتتمامشده(تجمیع
عوارض)

0

< %1

افزایشقیمتناشیاز
تغییرقوانینومقررات 

0

تعدادتامینكنندگان 

كمتراز
%2

آموزش(سال/فردی)

بیشاز 70
ساعت
تخصصی

فروشساالنهحاصلاز
محصوالتمعرفیشده
درسهسالآخر

بیشاز%50

بهبودبهرهوری(برایمثال،
ارزشافزوده)درطولسهسال
اخر

بیشاز
 %100

زیانناشیازرقابتناسالم

0

متوسطخوابسرمایه 

<5روز 

 Lot Size/ Batch Size

1

 <%5

افزایشقیمتناشیاز
خریددانشفنی 

0

درصدیازكاركناناختصاص
دادهشدهبهارزیابیوارتقاء
مجموعهمنابعاستعدادهای
سازمان

بیشاز
%10

نسبتضایعاتمواداولیهبه
محصولنهائی

كاهشقیمتدرسال

جدول :1برخی شاخصهای اندازه گیری عملکرد مدیریت کالس جهانی


سازمان هابرایحفظكارخودواعالمهشداربرایاقداماتاصالحی،ازصدهایاشایدهزارانمعیاراستفاده

درحالحاضر
وكارمحسوبنمیشود.اینمعیارهااگرچهبرایعملیات


توفیقرقابتیكسب
امابیشتراینمعیارهاتعیینكننده 

میكنند؛ 

جاریضروریهستند؛ ولیموفقیتدرتحققاهدافاستراتژیکراتعریفیاارزیابینمیكنند(.)Dods, 2009دربخش
هایمحوریبرمبنایچشماندازومأموریتتهیه


وكاروبخشغیرانتفاعیهرسازمانضرورتداردكهشایستگی

كسب
ومنابعفعلیووضعیترقابتپذیریبررسیوارزیابیشود.مضامینمختلفاستراتژیک،دارایاهدافاستراتژیک

شده 
متفاوتوشاخصهایعملیاتیمتفاوتیخواهندبود؛بنابراین هرچهمضامینیااهدافاستراتژیکبیشتریطراحیشود،

ماهیتوتعدادشاخصهایعملکردیمناسبنیزافزایشخواهدیافت .



 .3موانع اجرای موفق مدیریت کالس جهانی جهت تحقق الگوی اسالمی _ ایرانی پیشرفت
بنگاههایاقتصادیوسازمانهایكالسجهانینگرانتغییر،عدماطمینانوضعفپیشبینیدرمحیطكسبوكارخود
هستند .اینمؤسسههابرایرسیدگیبهتغییر،برخی اجزاءاصلیرابهعنوانپایههاوستونهایرسیدنبهمدیریتدر
كالسجهانیقراردادهاندكهعبارتنداز:
·

مدیریتبرمبنایمشتری؛

·

بهبوددرمقیاساقتصادی؛

·

ایجادسازمانهایمجازی؛

·

مدیریتمنابعانسانیخالق؛
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ایجادجوّتساویگرایی.

·
نه تنها سازمانها مشتری را در مركز استراتژی خود قرار می دهند؛ بلکه همه سیستمها وكارمندان باید برای خدمت به
مشتریانداخلیوخارجیسازماندهیشوند .سازمانهادركالسجهانییکساختارسازمانیتختدارند؛بهطوریكههر
شخصی به راحتی میتواند به مشتریاننزدیک شود و به طور دائم درباره نیازهای حال و آینده مشتریان اطالعات جمع
آوریكندواینتمركزبرمشتری،مبناییبرایاستراتژی،ساختاروطراحیشغلفراهممیکند(فارسیجانیوهمکاران،
 )1396پژوهشگران مختلفی از عواملی مانند رقابت جهانی ،نیازهای بنگاههای اقتصادی مشتریان داخلی ،توسعه در
فنّاوری اطالعات و تغییرات در راهبردهای سازمانی به عنوانمحركهای اجرای مدیریتدركالس جهانی نام برده اند و
برخی دیگر به فقدان حمایت و پشتیبانی مدیریت سازمان ،فقدان دانش كافی ،فقدان آموزشمناسب كارمندان و فقدان
نظارت وكنترل مناسب به عنوان مواردی اشاره كرده اند كه مانع اجرایمدیریت كالس جهانی می شوند؛ ولی در این
میان افزایش سطح رقابت جهانی مهمترین محرك و انگیزه برای سازمانها است .رقابت در عصر اطالعات
فردیرابههمراهداردكهكسبوكاربایدتواناییانجامآنراداشتهباشد.توجهبهمشتریان ودرك


هایمنحصربه

چالش
بهطور فزاینده اهمیت یافته است و دانستن اینکه مشتریان چه میخواهند و چه نیازی دارند آنها را بـــه یک
آنها 
كند.سازمانها،اطالعــــاترابرای


فردودرنتیجهصادراتمؤثرتبدیلمی

منحصربه
وكارارزشافزوده


مکتبتجاریكسب
ارتباط با مشتری بهكار می گیرند و باید قادر باشند تا فناوری اطالعات را با تمام فرایند مدیریت كه شامل پژوهش،
طراحی،تولید،توزیع،بازاریابیوخدماتپسازفروشاست،ادغامكنند.برایدستیابیبهكالسجهانیسازمانبایدابتدا
بنیانهاییازیرساختهایالزمراایجادكند(فارسیجانی))1389،چابکسازیسازمانی،كارآفرینی،طراحیاستراتژیکو

هادراینزمینههاضعفداشتهباشند ،ناگزیربایدبه


شدهاست.چنانچهسازمان

نشانداده
اینبنیانهادرجدول ،2

.)...
شناساییموانعوتقویتوبازسازیبنیانهایخوداقدامكنند .



جدول :2موانع اجرای موفق مدیریت کالس جهانی
عنوان

موانعدراجرای ابزارها 

پژوهشگر

ضعففراصنعتیشدن 

ضعففناوریاطالعاتوارتباطات
ضعفمنابعمالیكافیبرایدستیابیبهتکنولوژی
هایروز 

مظاهریواحمدزاده(
)1389

ضعفبهرهوری 

فقدانامکاناتوزیرساختها
محدودیتمنابعتولید
فقدانالگویتوسعه 

یاسوری()1386

ضعفارتقایسطحسواد 

سیاستگذارینامناسبآموزش


حیدریوكرمی
()1394

ضعفارتقایخدماترسانیبه
شهروندان 

فقدانزیرساختهایاساسیبرایعملکردكارآمد
شهرها 

لطفیوهمکاران()1388
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نبودسیاستهایتوسعهمنابعانسانی,بهبودبهرهوری
وبهبوداستانداردهایزندگیشهری 
اقتصادوابستهبهنفت(اقتصادتک
محصولی) 

عدمتمركزبرروینوآوری 
مالکیتفکری 

صنعتیشرقوحیدریان
()1395

تورموبحراناشتغال 

نبودسیاستهایصحیحاقتصادی 
ناكارآمدیاقتصادملیدرایجادفرصتهایشغلی 

نخجوانی()1391

وجودموانعسرمایهگذاریدركشور 

امنیتسرمایهگذاری 
كیفیتدستگاهاداری 

رهبروهمکاران()1386

تحریمهاوفشارهایبینالمللی 

كسریترازتجاری 

آقاییوهمکاران()1397

ضعفرابطهیصنعتودانشگاه 

حمایتضعیف 
ارتباطاتضعیف 

شیری()1394

ضعفتوانصادراتیكشوروبازارهای
منطقهای 

ناكاراییبازاریابیبینالمللی 
سیاستمناسبصادراتی 

فالحیوخلیلیان()1387

چابکسازیسازمانی 

ـضعفمدیریتمنابع؛
دهیگروهبهوسیلهتخصصیسازی


ضعفسازمان
ـ
وظیفهای؛

انحرافسازمانیكهدرنتیجهتعویضهایغیرضروری

ـ
است؛
ضعفتمایلبهاولویتبندیوشناساییمحصوالت .

ـ

)James,(2010

كارآفرینیمؤثر 

تمركزكوتاهمدت؛

ـ
ـضعفزمان-منابعونیرویكار؛
ـانتظاربازدهیزودترازموقع؛
فتشویقهایمدیریتبرپایهپاداش .

ـضع

Yoewe Dominiquini,
) (2006

طراحیاستراتژیک 

ـضعفتعهدمدیریت؛
ـتخصیصنادرستمنابع؛
ـفرهنگسازمانی؛
ارتباطاتنامناسبدرونسازمانی .

ـ

مهندسیمجدد 

ـموانعمفهومی؛
مقاومتهایسازمانی؛

ـ
ـضعفبرونسپاری؛
ـضعفتوسعهمنابعانسانی .

كسبوكارالکترونیکی 


یهایالکترونیکی؛
ضعفآگاهیكافیدرموردفناور 
رساختهایاطالعاتیوارتباطاتی؛

ضعفزی
ـضعفتجهیزاتالکتریکی؛
ـفقدانمنابعمالی؛
ضعفآموزشوكاركنانآموزشدیده .

ـ

تصمیماتچابکی

خودمدیریتی 

ـضعفچابکیدرمدیریتسازمان؛
ـضعفچابکیدرطراحیمحصوالت؛
ـضعفچابکیدرفرایندتولید؛
ـضعفادغامسیستماطالعاتی .
تعهداتفردی؛

9

)Recklies (2006

)Shri, (2007

Ali ShahShaikh,
)(2012

)Mishra, (2013


)Moe, (2010
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ـتنزلدریادگیری؛
ـمشاركتدرمنابع؛
ـفرهنگسازمانی .

كارتامتیازیمتوازن 

ـدركمحدودازكارتامتیازیمتوازن؛
ـنبودحمایتاجرایی؛
ـفقدانآموزشدرموردكارتامتیازیمتوازن؛
ـگروهپروژهناكافی؛
ـضعفدرگیریكلسازمان .

فناوریاطالعاتوارتباطاتسبز 

ـضعفمهارتتکنیکییانیرویآموزشدیدهدر
فناوریاطالعاتوارتباطاتسبز؛
نهبر
پیادهسازیفناوریاطالعاتوارتباطاتسبزهزی 
ـ 
است؛
ضعفاطالعاتبهروزدرزمینهفناوریاطالعاتو

ـ
ارتباطاتسبز؛
ـضعفمنابعمالیكافیبرایدستیابیبهسختافزار
اطالعاتوارتباطات .

رشدشركتها 


ضعفآموزش؛
ـضعفدسترسیبهنیرویبرق؛
ـضعفمنابعمالیكافی؛
ـضعفقوانینومقرراتمحلیوخارجی .

ارزیابیعملکرددربخشهای

عمومی 

ـرفتارناكارآمد؛
ـضعفذهنیتوادراكازعدالت؛
ـمشکالتمربوطبهانگیزش .

مدیریتدانش 

برنامهریزی
ـ 
ـایجادانگیزه؛
ـتوانمندیسازمانی؛
ـفقدانمشوقونگرشورفتارمتمایز .

فرایندزنجیرهتأمین 

ـضعفدیدزنجیرهتأمین؛
ـضعفاعتماد؛
ـضعفدانشوفعالیت 

مدیریتارتباطبامشتری

نرمافزارCRM؛
ـ 
ـضعفبودجهكافیبرایاجرایCRM؛
ـعدمپذیرشكاركنانبرایاجرایCRM؛
ـحفظحریمخصوصیمشتریان .

مدیریتكیفیتجامع 

تولیدپایدار 

ـموانعاستراتژیک؛
ـموانعمنابعانسانی؛
ـموانعساختاری؛
ـموانعسازمانی؛
ـموانعاجرایی .
ـضعفتعهداتمدیریت؛
ـضعفقوانیندولتی؛
ـهزینهباالینیازهایآموزشی؛

10

)Pujas, (2010


)Wabwoba, (2012

Maurel Seghir,
)(2014

METAWIE
)GILMA, (2005

)Moussa, (2009

)Katunzi, (2011

)Kavosh, (2011

)Cătălin, (2014

)Nordin, (2014
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سویسهامدارانوسرمایهگذاران .

ـضعفتقاضااز

مدیریتبهنگام

ـمشاركتكاركنان؛
ـسادگیطراحی؛
ـزمانكوتاه؛
ـطرحتجهیزات؛
ـكاهشزمانراهاندازی .

خالقیتونوآوریمدیریتسازمانی 

ـفقدانانگیزهونبوداعتماد؛
ـضعفپذیرشوتحملانتقاددرتضادها؛
محافظهكاریومدیریتاقتدارگرا؛ 

ـ

سرمایههایانسانی

یمیلیمدیریتارشد؛
ب
ـمسائلخصوصیكاركنان؛
ـمقاومتداخلیسازمانیبرایاجرایHRIS؛
ـهزینهتغییر .

)Kumar, (2011

)Mazar, (2011

)Yerdous, (2015


 .4روش شناسی پژوهش
این تحقیق از نظر جهت گیری های پژوهشی ،ترکیبی از پژوهش کاربردی و بنیادی است .هدف این بخش از
پژوهشحاضرایناستكهآندستهازموانع پیاده سازی کالس جهانی راشناساییكندوسپسآن هارااولویت بندینماید .داده هایتحقیق براساسجمع
آوری نظرات صاحبنظران و خبرگان حوزه کالس جهانی گرد آوری شده است  .که با توزیع پرسشنامه در بین  14نفر از خبرگان به
جمع آوری داده پرداخته شد .به منظور تعیین پایایی برای حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه ها ،از روش ضریب آلفای کرون باخ و
نرم افزار SPSSاستفاده شده است .پایایی هر یک از مؤلفه ها به صورت جداگانه مشخص شده است .این اعداد مربوط به محاسبه
پایایی است که از  0.7بیشتر است .این اعداد نشان می دهند که پرسشنامه های مورد استفاده از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر ،از
پایایی الزم برخوردار هستند .آلفای کرونباخ محاسبه شده  0.79است. .روش تاپسیس فازی که آلترناتیوها را با توجه به مقادیر داده
های آنها در هر معیار و وزن معیارها مورد مقایسه قرار می دهد مورد استفاده قرار می گیرد(Cheng 2002) .و به اولویت بندی مواتع
می پردازد.

 4.1منطق فازی
منطق فازی طیف وسیعی از تئوریها و تکنیکها را شامل میشود كه اساسا بر پایه  4مفهوم بنا شده است  :مجموعه های
فازی ،متغیرهای كالمی ،توزیع احتمال( تابع عضویت ) وقوانین اگر – آنگاه فازی (Yen, 1999).مجموعه فازی مجموعه ای
است كه عناصرش با در جه عضویت به آن مجموعه تعلق دارند  .درموقعیتی كه اطالعات مورد نیاز ،كمی باشند به
صورت ) (μعددی بیان می شوند اما زمانیکه تحقیق در فضای كیفی انجام شده و دانش آن دارای ابهامباشد،اطالعات
نمیتوانند به صورت اعداد دقیق بیان شوند  .بیشتر مدیران نیز نمیتوانند یک عدد دقیق را برای بیان عقیده و نظر خود
ارائه دهند و به همین جهت است كه از ارزیابی كالمی به جای ارزشهای عددی خاص ،استفاده می كنند (Kacprzyk,
1986).ازآنجا كه ارزیابی كالمی توسط افراد به صورت تقریبی انجام می شود ،توابع عضویت مثلثی وذوزنقه ای برای
تقابل با ابهام این نوع ارزیابیها مناسب می باشند  .دراین پژوهش عبارات كالمی گروهدریک مجموعه  a%تصمیم گیری
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در قالب اعداد فازی مثلثی آورده شده اند .عدد فازی مثلثینمایش داده می شود كه تابع عضویت هر عضواینمجموعه
به ) (a1,a2,aفازیبهصورتذیلتعریفمیشود .







اگر)a= (a1,a2,a3باشدو )b=(b1,b2,b3دوعددفازیمثلثیباشند،جمعوضربدوعددفازیبهصورتذیلمحاسبه
میشود .




 4.2تکنیك تاپسیس فازی

تکنیکتاپسیسدرسال1981توسط"هوانگویونگ" ارایهشد.تکنیکتاپسیسبراینمفهومبناشدهاستكهگزینه
انتخابیبیشترینفاصلهراباراهحلایدهالمنفیداشتهباشد{.}27اینتکنیکشاملمراحلذیلاست :

گاماول :فرض كنید ماتریس تصمیم گیری فازی ،به شرح رابطهذیل باشد .


:iتعدادآلترناتیوهایموردبررسی()m
:Jتعدادمعیارهایدرنظرگرفتهشده()n
كهمقادیرXijازضربمقدارعددیارزشآلترناتیو iدرمعیار jام,دروزنفازیمعیازjبهدستآمدهاست .
گامدوم  :بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری .در این گام بایستی ماتریستصمیمگیریفازیرابهیکماتریسبی
مقیاسشدهفازی((Rتبدیلنمائیم  .برایبهدستآوردنماتریسRكافیاست :
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دراین رابطه مقدار ajاز رابطه زیر به دست میآید .گام سوم  :ایجاد ماتریس بی مقیاسوزینفازیVبامفروضبودن
بردارWijبهعنوانورودیبهالگوریتم .بهطوریکه :


وایدهآلمنفیفازی

گامچهارم  :مشخصنمودنایدهآلمثبتفازی






كه در این پژوهش از مقدار ایده آل مثبت فازی و ایده آل منفی فازی معرفی شده توسط چن استفاده میشود .این
مقادیرعبارتنداز :




گامپنجم  :محاسبهمجموعفواصلهریکازمؤلفههاازایدهآلمثبتفازیوایدهآلمنفیفازی .
درصورتیكه AوBدوعددفازیبهشرحزیرباشند،آنگاهفاصلهبینایندوعددفازیبهشرحزیربهدستمیآیند 
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باتوجهبهتوضیحاتفوقدرموردنحوهمحاسبهفاصلهبیندوعددفازی،فاصلههریکازمؤلفههاراازایدهآلمثبتو
ایدهآلمنفیبهدستمیآوریم .
.




گامششم  :محاسبه نزدیکی نسبی مؤلفه Iامازایده آل مثبت  .این نزدیکی نسبی را به صورتزیرتعریفمیكنیم :




گام هفتم :رتبهبندی گزینهها .
براساسترتیبنزولی CCiمیتوانگزینههایموجودازمسألهمفروضرارتبهبندینمود 
 4.3اجرای تاپسیس فازی
در ابتداباید ماتریس حاوی اطالعات را نرماالیز نموده پس از نرماالیز سازی ماتریس تصمیم با استفاده ازمقیاس
(خطی)،ماتریستصمیمفازینرماالیزشدهموزونمحاسبهگردد .
جدول :3ماتریس نرماالیزشده وزین فازی
عنوان

اوزان 

ردیف 
1

ضعف توانصادراتیكشوروبازارهایمنطقهای 

(0,049و0,040و )0,034

2

تحریمهاوفشارهایبینالمللی 

(0,146و0,121و)0,5

3

ضعفبهرهوری 

(0,047و0,039و)0,032

4

اقتصادوابستهبهنفت 

(0,115و0,095و)0,079

5

ضعفارتقایخدماترسانیبهشهروندان 

(0,146و0,113و)0,053

6

ضعفارتقایسطحسوادفرهنگی 

(1و0,826و)0,686

7

تورموبحراناشتغال 

(0,116و0,0,22و)0,01

8

وجودموانعسرمایهگذاریدركشور 

(0,093و0,076و)0,062

9

ضعفخودكفاییدرنیازهایاساسی 

(0,0136و0,112و)0,093

 10

ضعفرابطهیصنعتودانشگاه 

(0,038و0,031و)0,026

 11

ضعففراصنعتیشدن 

(0,025و0,020و)0,017

 12

چابکسازیسازمانی 

(0,072و0,059و)0,049

 13

كارآفرینیمؤثر 

(0,0183و0,073و)0,06

 14

تصمیماتچابکی 

(1و0,083و )0,079

 15

فرایندزنجیرهتأمین 

(0,024و0,020و)0,016

 16

كسبوكارالکترونیکی 


(0,078و0,068و)0,055

 17

طراحیاستراتژیک

(0,048و0,038و)0,029
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 18

رشدشركتها 


(0,088و0,073و)0,06

 19

كارتامتیازیمتوازن 

(0,038و0,031و)0,026

 20

سرمایههایانسانی 

(0,025و0,020و)0,017

 21

مدیریتكیفیتجامع 

(0,072و0,069و)0,059

 22

ارزیابیعملکرددربخشهایعمومی 


(0,0,083و0,053و)0,04

 23

مدیریتدانش 

(0,087و0,063و )0,051

 24

مهندسیمجدد 

(0,044و0,031و)0,016

 25

تولیدپایدار

(0,078و0,064و)0,053

 26

خودمدیریتی 

(0,040و0,034و)0,028

 27

مدیریتارتباطبامشتری 
JIT

(0,088و0,073و)0,06
(0,0123و0,05و)0,04

 29

خالقیتونوآوریمدیریتسازمانی 

(1و0,073و )0,059

 30

فناوریاطالعاتوارتباطاتسبز

(0,064و0,050و)0,0,4

 28


سپس فاصله هریک از گزینه های رقیب از راه حل ایده آل مثبت فازی و راه حل ایده آل منفیفازی محاسبه میگردد .
درنهایتبامحاسبهضریبنزدیکیهریکازگزینههایرقیب،ترتیباولویتموانعدرجدول()4نشاندادهشدهاست.

جدول  :4اولویت یندی موانع اجرای موفق مدیریت کالس جهانی
جهت تحقق الگوی اسالمی _ ایرانی پیشرفت
di+

 di-

 cci

اولویت 

ضعففراصنعتیشدن 

0.0266

0.0437

0.0391

1

موانع 
ضعفخودكفاییدرنیازهایاساسی 

0.0306

0.0416

0.0363

2

وجودموانعسرمایهگذاریدركشور 

0.0296

0.0377

0.0353

3

خودمدیریتی 

0.0316

0.0380

0.0344

4

ضعفارتقایخدماترسانیبهشهروندان 

0.0318

0.0305

0.0308

5

ضعفخالقیتونوآوریمدیریتسازمانی 

0.0301

0.0348

0.0337

6

اقتصادوابستهبهنفت 

0.0316

0.0331

0.0322

7

ضعفبهرهوری 

0.0326

0.0329

0.0316

8

ضعفطراحیاستراتژیک 

0.0317

0.0298

0.0305

9

تحریمهاوفشارهایبینالمللی 

0.0329

0.0280

0.0289

 10

ضعفرابطهیصنعتودانشگاه 

0.0313

0.0283

0.0299

 11

ضعفتوانصادراتیكشوروبازارهایمنطقهای 

0.0317

0.0277

0.0293

 12

ضعفارتقایسطحسواد 

0.0265

0.0328

0.0348

 13

تورموبحراناشتغال 

0.0266

0.0416

0.0384

 14

رشدشركتها 

ضعفدر

0.0306

0.0377

0.0347

 15

ضعفتولیدپایدار 

0.0296

0.0380

0.0354

 16

سرمایههایانسانی 

0.0316

0.0305

0.0309

 17

مهندسیمجدد 

0.0318

0.0348

0.0329

 18

چابکسازیسازمانی 

0.0301

0.0331

0.0330

 19
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كارآفرینیمؤثر 

0.0316

0.0329

0.0321

 20

كسبوكارالکترونیکی 


0.0326

0.0298

0.0301

 21

تصمیماتچابکی

0.0317

0.0280

0.0295

 22

كارتامتیازیمتوازن 

0.0329

0.0283

0.0291

 23

فناوریاطالعات 

0.0313

0.0277

0.0295

 24

عملکرددربخشهایعمومی 

ارزیابی

0.0317

0.0269

0.0289

 25

مدیریتدانش 

0.0329

0.0265

0.0280

 26

فرایندزنجیرهتأمین 

0.0313

0.0247

0.0277

 27

مدیریتارتباطبامشتری

0.0328

0.0258

0.0277

 28

مدیریتكیفیتجامع 

0.0321

0.0244

0.0272

 29

مدیریتبهنگام

0.0318

0.0226

0.0262

 30


همانطوركهدرجدو لفوقمالحظهمیگرددمهمترینموانعشناساییشدهدرسازمانهایایرانیباتوجهبهنظر
خبرگانضعف فراصنعتیشدنمیباشدپسازآنضعف خودكفاییدرنیازهایاساسی،وجودموانعسرمایهگذاری،خودمدیریتی،در
كشور،ضعف ارتقایخدماترسانیبهشهرونداندراولویتهایبعدیقرارگرفتهاند.


 .5مدیریت تراز جهانی در ایران و نقش آن درتحقق الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت
درابتداتوضیحیدرموردمدیرانترازجهانیارائهمیشود،حركتیكهدرسال 95فعالیتاجراییآنآغازشد.مبتنی

برایندیدگاهبودكهچگونهمامدیرانیكهبتواننددرعرصهرقابتجهانیخوبعملكنندیابهعبارتدیگرمدیرانی كه
سازمانهابایددر

سازمانهاییباتوانرقابتدربازارهای جهانیایجاد كنند،داشتهباشیم.حتیاعتقادبرایناستكه 

وكاروبازار،محدودیتهای جغرافیاییازمیانرفتهاست.این


پذیرباشندچراكهدرزمینهكسب

داخلكشورنیزرقابت
ایدهنشاتگرفتهازاینامراستكهاگربخواهیمدرعرصهسیاستموفقباشیمبایددیپلماتجهانترازداشتهباشیم.با

ازحقوحقوقجامعهدفاعكردوبافرصتشناسیوتهدیدشناسینماینده

اینویژگیاستكهمیتوانخوبمذاكرهو

هاوسازمانها


رسد.یعنیانسان

هادرشرایطرقابتیبهمنصهظهورمی

هاوتوانمندی

قابلیت
شایستهایبرایجامعهبود.

وقتیدریکشرایطرقابتیقراربگیرندتالشوكوششبیشتریكردهوازتوانمندی،خالقیتونوآوریبیشتریاستفاده
حلهایقبلیدربسیاریاوقاتپاسخگونیستو
راه 
كنند.چراكهبایدبرایعبورازاینمسابقهراهحلپیداكنندو 


می
بایدازنبوغ،ابتکاروخالقیت بهرهببرند.یکیازراهکارهاییكهدرایراندرجهتایجاد فضایرقابتیانجام گردید
انتخاب 100شركتبرتركشورازلحاظسهمفروشودرآمدسازیآنهادراقتصادكشوراست.درواقعالگوییدردنیابه
شركتبرتردنیاازلحاظحجمفروشانتخابمیشوند.اینکهآیافروش

نام«فورچون»500وجودداردكهدرآن 500
دهدبهنظرمااینگونهنیستوفروشیکیازاینمعیارهاستولیبسیاری


همهچیزرادرعملکردیکشركتنشانمی
ازمواردراروشنمیكند.یکیازاینموارد،نشاندادنسهمآنبنگاه دردرآمدسازیواشتغالجامعهاستچراكهبا

هایبرترهستندازنظراشتغالهمجایگاهخوبیداشتهاند.اینامرنشان


هاییكهجزوبنگاه

بررسیانجامشدهشركت
سعهكسبوكاردارند،

دهددرعینحالكهسازمان هایكوچکومتوسطارزشبسیارزیادیبرایاقتصادجامعهوتو


می
ولی این بنگاههای بزرگ هستند كه شركتهای بزرگ و كوچک را حول محور خود رونق و توسعه میدهند و این
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ساماندهیبهنفعاقتصادكشورخواهدبود.هرچندماهیتفعالیتآنبنگاهبزرگهممهماستوبیتردیدبهترینحالت

این است كه سرمایههای جامعه به سمتی در كسب وكار برود كه ارزش افزوده بیشتری ایجاد كند .سازمان مدیریت
صنعتی 20سالپیشكهحركت  100 IMIراآغازنمودسعیكردبایکشاخص 100شركتبرتررامعرفیكندولی
تهایی
اینشاخصهابهمرورافزایشیافتتااینکهحدود 5سالپیشبراساسحجمتقاضاییكهوجودداشتوشرك 

شوند.اینشاخصها


شركتبرترانتخابمی
مندبهحضوردراینرتبهبندیبودندبهجای 100شركت 500،


كهعالقه
االن به  5گروه در قالب  33شاخص تبدیل شده است .ما در سال گذشته در راستای عمل به سیاستهای اقتصاد
گروهیكهشاخصهایاقتصاد

هایبهرهوریاضافهگردیدچراكهاعتقادبرایناست


مقاومتییکگروهبهعنوانشاخص
اخصهای بهرهوری هستند بنابراین 4شاخص بهرهوری شامل بهرهوری
مقاومتی را به درستی ارزیابی میكند ش 
وریسرمایهرابهشاخصهای اینرتبهبندیاضافهشد وسال


وریمنابعانسانیوبهره

وریعواملكل،بهره

كل،بهره
هابهبرخیازشركت هاییكهروندبهبودوبرتریدراینزمینهداشتندتقدیرنامهدادهشد.


گذشتهبراساساینشاخص
هاوبنگاههاتمایلبهحضوردرآندارندبهطوریكه


بندیاعتبارخوبیرادرجامعهایجادكردهكهشركت

قطعااینرتبه
ریزیاستراتژیکخودیکیازشاخصهاراجایگاهخوددربین100


هادربرنامه

شركت
آثاراینرتبهبندیباعثشده

شركت برتر قرار دهند .استقبال جامعه از طرح  100 IMIو  IMI 500به چند دلیل مهم بوده است كه یکی از آنها
بی طرفی سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی ،قضاوت و انتخاب شركتها بوده است چراكه همه معیارهای ما قابل

گیری،كمیومبتنیبرصورتهایمالیتاییدشدهتوسطمراجعرسمیاست .


اندازه

ترمیشودوطبیعتابرای


گیرندشرایطرقابتیبرایآنهاسخت

قرارمی
هادررتبههایباالتریدر IMI 100


وقتیبنگاه
توسعهقابلیتهایمدیرانخودهستند.بهعبارتدیگراگر

حفظواستمرارموفقیتوحضوردرمسیرتعالینیازمند
ایمبایدتوانمندیهاوقابلیتهایخود


بخواهیمبهچیزهاییدرسازمانوشركتخوددستپیداكنیمكهتاكنوننداشته
راافزایشدهیم.سردمداراینتغییرو تحولسازمانی،تغییروتحولدرنظاممدیریتكشور استبنابراینوقتیمدیران
دررتبههایباالی  IMI 100و  IMI 500قرارمیگیرندمیدانندكهبرایحفظوارتقایجایگاهشانبایدتوانرقابتبا

بنگاههایدیگرراداشتهباشند.درعینحالبسیاریازبنگاه هایمادرفضایمثبتایجادشدهپسازبرجامبهتدریج

المللیهستندبنابراینانتقالدانش،تجربهوفناوریسالهافعالیتآنهادرسطح

درحالمشاركتباشركتهای  
بین

شودمدیرانایرانیدریکفرایندتوسعهایقراربگیرند


شود.اینرقابتباعثمی

المللباعثشدیدترشدنرقابتمی

بین
كهبرایاثباتقابلیتوشایستگیسازمانبایدخودراتوسعهبدهندوب هطورطبیعیبخشیازاینفرایندشاملاصولو
وكاربینالمللو … بایدازطریقآموزشانجامشود.بخشدیگرهمازطریقتمرین،تجربه


مبانیتجارتجهانی،كسب
هاوشركتهایی ازاین500شركتبرتركشوردرجمع500


درآیندهنزدیکبنگاه
وممارستبدستمیآید.امیدواریم

شركتبرترجهانیقراربگیرند .


نتیجه گیری
حركتدرجهتمدیریتكالسجهانیكهازآنبهعنوانانقالبمدیریتیوصنعتیقرنبیستویکیادمیکنند،جهتتحقق
الگویاسالمی_ایرانیپیشرفت مستلزمشناساییموانعورفعآنهاستكهبهعنوانپیشنیازهایمدیریتكالسجهانیمطرح
17
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تمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم و بیست وسوم خردادماه 1398
شدند .مدیریت كالس جهانی یک دیدگاه استراتژیک است كه برای بقای سازمانهای تولیدی  ،خدماتی ،پروژه ای ،دولتی و
خصوصی بایدبهسمتآنحركتكرد؛لذااهدافمدیریتكالسجهانی،بهبودمستمردرتمامیابعاداقتصاداستكهدرپیفرصت
برایبهبوداست .دراینتحقیق،موانعپیاده سازیواجرایموفقاصولمدیریتكالسجهانیشناساییشدندوباروشتاپسیس
فازی اولویت بندی گردیدند .سازمانهایی كهدركالسجهانیهستند،درتمامیابعادهموارهپیشگامهستند.بر اساس آنچه كه از نتایج
تحقیق حاصل شد  تبدیل شدن جمهوری اسالمی ایران به یک الگوی توانمند از یک كشور اسالمی پیشرفته در میان سایر
كشورهایمنطقهومسلمان،الزمهاشمقابلهباچالشهایعمدهیمنطقهایوجهانیاست.ازسوییتحققاینالگویاسالمی-
ایرانیموفقخودنیازمندبهرهگیریهرچهبیشتروتقویتفرصتهایپیشرودردوبعدمنطقهایوبینالمللیاست.ازجمله
فرصتهایموجوددركشورمیتوانبهوجودبخشخصوصیفعالدرحوزهیاقتصاد ،افزایشرابطهیصنعتودانشگاه،توان
صادراتیكشوروبازارهایمنطقهای،نیرویانسانیمتخصصوباتجربه،انسجامووحدتملیاشارهنمودكهكشورراقادرمیسازد
درجهتتحققالگویاسالمی_ایرانیپیشرفتگامبردارد .
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