
 

 

 
  تويوتاموتورز جهاني موفقيت رازهاي

 
 نيا از يمين و است دهيرس دستگاه ونيليم شصت به شيافزا دستگاه ونيليم سه با لياتومب يجهان ديتول ،2000 سال از

 قرار خود تملك تحت را موتورز جنرال شركت جيتدر به شركت نيا. وتاستيتو شركت تيفعال حاصل د،يتول شيافزا
 سال چهار يط كه يحال در ست؟يچ آن تيموفق راز اما. شود يم ليتبد صنعت نيا در شركت نيتر گبزر به و داد خواهد
 در را ميعظ و يناگهان يرشد وتايتو بوده، معطوف سانين شركت در قيعم و ياساس راتييتغ به توجهات عمده گذشته
 تعداد كينزد ندهيآ در است پنژا يساز لياتومب شركت نيتر بزرگ كه شركت نيا. است كرده تجربه جهان سرتاسر

 .ژاپن در تا كرد خواهد ديتول خارج در لياتومب يشتريب
 شركت گذاشتن سر پشت با فروش لحاظ از دارد قصد و گذاشته سر پشت را فورد شركت ،يجهان ديتول لحاظ از وتايتو
 تحقق با. است كرده اعالم است نجها لياتومب بازار درصد پانزده كسب كه را شركت هدف تويوتا ، برسد اوج سلربهيكرا
 .شد خواهد خارج موتورز جنرال شركت دست از جهان يساز لياتومب صنعت يرهبر هدف نيا

 
 به دنيرس يعني خود ديجد هدف به دارد ارياخت در را جهان يساز لياتومب صنعت درصد ده شركتش اكنون كه اوكودا يآقا
 رايز است كاركنان در زهيانگ جاديا ما قصد“ ديگو يم وتايتو شركت رانيمد از يكي وچويفوج. شدياند يم درصد پانزده رقم
 يگوئ ديگو يم را جمله نيا يناراحت با او ”است شده فاش يقيطر به وتايتو شركت هدف. است نيهم رشد عامل نيتر مهم

 شده نوشته جهان سرتاسر رد وتايتو يها كارخانه تمام در وارهايد يرو شده ختهيآو بزرگ يها پارچه يرو كه را يموضوع
 و بزرگ اريبس شاخص بازار در هيسرما ارزش! كرد پنهان توان يم است شركت نيا كارگر هزار 264 ديد معرض در و

 شتريب متحده االتيا يساز لياتومب بزرگ شركت سه يها يدارائ مجموع ارزش از وتايتو يها يدارائ ارزش. است يخوب
 تر افزون هوندا و سانين يعني ژاپن در آن موفق يرقبا يها يدارائ مجموع ارزش از نآ يها يدارائ ارزش نيهمچن. است
 . است
 . بسازد لياتومب درست چطور آموخت جهان يساز لياتومب ديجد صنعت به وتايتو كه است نيا نكته نيتر مهم مسلماً

 .”كرد دگرگون را جهان كه ينيماش“ عنوان تحت نوشتند يكتاب MIT دانشگاه محققان از تن سه 1991 سال در
 اونو يچيتائ توسط كه يستميس. بود شده فيتوص) TPS( وتايتو شركت در ديتول ستميس يها هيرو و اصول كتاب، نيا در
 . بود دهيگرد مستقر شركت نيا در
 
 گرفته الهام داشت عيسر ديتول يها هيرو ابداع در يبزرگ اريبس نقش كه تيفيك كنترل و آمار متخصص نگيدم ادوارد از او
 وتايتو ديتول ستميس در اصل نيتر مهم. بود گرفته قرار استفاده مورد كايآمر توسط دوم يجهان جنگ يط ها روش نيا. بود

)TPS(، مداوم رشد روند قيطر از باال تيفيك بر مطلق تمركز و گوناگون جهات از ها رفتن هدر و عاتيضا حذف 
)Kaizen (دارد، وجود ديتول خط در لحظه هر در كه يازين يمبنا بر درست اتقطع همزمان مونتاژ جنبه. است 

 گريد ياريبس و جهان رومحركهين صنعت. است ديتول روند از... و زمان رفتن هدر حذف سمت به حركت وجه نيتر روشن
 . گرفتند كار به و كرده درك را TPS اصل سرعت به د،يتول يها شاخه از
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 قابل و باال تيفيك با يهائ لياتومب به بودند اعتماد رقابليغ 1970 دهه در كه يكائيآمر و يائاروپ يها لياتومب راه، نيا در
 كيالكترون يمصرف يكاالها گريد و وتريكامپ با سهيمقا در لياتومب متيق گذشته، دهه دو يط. شدند ليتبد نانياطم

 شيپ دهه سه يها لياتومب با سهيمقا در يامروز يها لياتومب يها يژگيو و تيفيك اما. است كرده دايپ يكمتر كاهش
 . شود يم مشاهده وتايتو ژهيو به يژاپن يها لياتومب در همه از شيب ت،يوضع نيا. است باالتر اريبس
 مصرف كم هم كه يژاپن يها لياتومب از استفاده سمت به را ياروپائ و يكائيآمر كنندگان مصرف نيبنز متيق رفتن باال

 . داد سوق داشتند يا العاده وقف استحكام هم و بودند
 وتايتو. كردند مستقر يكائيآمر و ياروپائ يكشورها در را شانيها كارخانه ها يژاپن افت،ي شيافزا يتجار موانع كه يهنگام
 كرد، كار نيا به شروع كه يهنگام اما ساخت كارخانه يخارج يكشورها در يتر نيپائ سرعت با هوندا و سانين با سهيدرمقا
 وتايتو شركت تيموفق نيبنابرا آورد وجود به شركت نيا يبرا يريگ چشم تيمز آن، ديتول خط بر حاكم اصول و اه روش
 آنها. دهد يم قرار ديتول خط كارگران ارياخت و دست در را تيفيك كنترل كه است آن ديتول خط يعال يمهندس حاصل
 هر در اگر. ندينما كمك درخواست اي كنند متوقف را آن ندتوان يم دارد وجود ديتول خط در را يمشكل كنند احساس هرگاه

 اصول آنها، همه در ديكن يم مشاهده ديبزن قدم فرانسه در نيوالنس اي انگلستان ،يدب اروپا، متحده، االتيا در وتايتو كارخانه
 در زين يگريد عوامل ،يعال تيفيك اصل قيدق تيرعا از ريغ اما. شوند يم تيرعا دقت به و است يكي ديتول خط بر حاكم
 . است بوده ليدخ وتايتو شركت تيموفق
 
 را ديجد يمدل سال دو هر بتواند شركت نيا شده باعث كه است ديجد يها مدل ديتول عيسر روند عوامل نيا از گريد يكي
 در ميعظ يدگرگون درباره كه ”رييتغ“ عنوان تحت خود كتاب در سانين شركت ريمد گوسن كارلوس. كند عرضه بازار به
 آنكه محض به: است آورده شده نوشته كشور نيا برتر شركت سه نيب ژاپن لياتومب دكنندهيتول شركت نيتر فيضع
 نند،يب يم شده ديتول بيرق شركت يسو از كه را ديجد يمدل اي كنند يم احساس بازار در را يشكاف اي ازين وتايتو يرؤسا
. است ژاپن در بيرق يها شركت توسط شده ديتول نوع از تر كامل اي كند پر را بازار شكاف كه كنند يم ديتول ديجد يمدل
 و اروپا بازار رينظ جهان بزرگ يبازارها در مدل دهها و ژاپن در وتايتو لياتومب مدل 60 از شيب وجود هيرو نيا جهينت
 از شيب: است شده تفادهاس شيپ يها مدل قطعات همان از د،يجد يها مدل درون در ديترد بدون. است متحده االتيا

 .است نيشيپ يها مدل قطعات همان د،يجد يها مدل قطعات دوسوم
 
  وتايتو ياصل هدف ،يمشتر تيرضا ●
 دكنندهيتول يشركتها گريد كاركنان. ميشويم آنها در يخاص يژگيو متوجه ميبگذران وتايتو كاركنان با را يزمان مدت اگر

 در. كننديم صحبت شركتشان يلهاياتومب جذاب يطراح و سوخت نيپائ مصرف ،يرانندگان تيفيك موتور، درباره خودرو
 با را آن يهمگ ها،يكائيآمر و هاياروپائ ها،يژاپن رسديم بهنظر. است شركت كياستراتژ اهداف هيشب اريبس وتايتو اصول واقع
 كجاي در شركت كه است تيواقع نيا حاصل وتايتو منحصربهفرد فرهنگ است معتقد چو يآقا. كردهاند درك وجود تمام

 مونتاژ كارخانه چهار وتايتو نجا،يا در. كرد رشد دارد فاصله ژاپن مركز در ايناگو با است قهيدق يس كه يتيوتاسيتو يعني
 قطعات مالك منطقه نيا در شركت كارگران ابتدا، در. است شده احاطه قطعات عرضهكننده يكارخانهها توسط كه دارد

  كه تيواقع نيا كنديم تصور است ديتول كنترل متخصص اكنون و بوده اونو يآقا شاگرد كه چو ياآق. بودند نيزم كوچك
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 آورده بهوجود يهمكار مناسب فرهنگ ينوع ننديبيم را گريكدي روز هر وتايتو شركت قطعات كنندگان عرضه و رانيمد

 .داشت وجود يكونيليس دره در ابتدا در كه يتيوضع هيشب اريبس - است
 به فورد شركت از كهيحال در شيپ سال 35 او. است يشمال يكايآمر در وتايتو شركت فروش بخش سيرئ پرس ميج

 يژاپن شركت احتماالً و باشد داشته هايمشتر را يخوب رابطه تواندينم فورد داشت دهيعق رايز شد جدا آن از بود آمده ستوه
 وتايتو بود؛ او با حق. كند عمل بهتر نهيزم نيا در توانديم بود يشمال يكايآمر در خود راه كردن باز حال در تازه كه وتايتو
 كه نديĤيم رونيب ديتول خط از مشابه قاًيدق يلهائياتومب دارند لياتومب ديتول كارخانه كي ايفرنيكال در موتورز جنرال شركت و

 يمشاورها گروه يسو از كه يقيتحق طبق سال 5 از پس: دارند وتايتو برچسب هيبق و موتورز جنرال برچسب آنها از يبرخ
 به دارانيخر كه بود يشتريب اعتماد آن علت و بود يكائيآمر مدل از شتريب اريبس وتايتو فروش ارزش گرفت صورت بستون

 حاكم فرهنگ: ديگويم آرامش و نفس به نانياطم با پرس يآقا. داشتند وتايتو فروش از پس خدمات شبكه و فروشندگان
 .رديگيم صورت هايمشتر تيرضا يبرا تهايفعال همه و است محوريمشتر يشركت وتايتو. ماست همه درون در وتايتو بر
 در زين يگريد عامل يمحوريمشتر و ديتول عيسر رشد ل،ياتومب يجهان ديتول در بودن شرويپ رينظ يعوامل از ريغ اما

 يخاص يهايژگيو به وتايتو شركت مطالعه با يكائيآمر لگرانيتحل از يكي. است داشته دخالت وتايتو مدتيطوالن تيموفق
 از را خود همواره وتايتو شركت رانيمد و كاركنان ديگويم او. است افتهي دست آن يرؤسا و كاركنان و شركت نيا در

. كننديم نييتع خود يبرا دشوارتر و بزرگتر يهدف ابندييم دست هدف كي به آنها هرگاه: دارنديم نگه خارج امن منطقه
 چه رياخ يسالها يط را وتايتو تيموفق نهيزم كه است يگريد عامل بودن يعال و كامل سمت به مدام و ميتقمس حركت

 . است كرده فراهم آن خارج چه و ژاپن در
 
  شدن يجهان سمت به حركت ●
 
 سبب به آنكه نخست. شد دشوار وتايتو يبرا تيوضع رفت، انيم از ژاپن ياقتصاد حباب كهيهنگام 1990 دهه يابتدا در
 1990 دهه اواسط در وتايتو شركت سيرئ اكودا يآقا. بماند يباق يرقابت تا كرديم تالش سخت ديبا وتايتو ن،ي شدن يقو
 . كرد آغاز نههايهز كاهش يبرا را يبرنامها شركت يرقابت يژگيو حفظ يبرا

 وتايتو اما. برد مضاعف يسود عامل دو نيا از وتايتو شد، كاسته ني قدرت از بعد ياندك و افتي كاهش نههايهز كهيهنگام
 در دستگاه ونيليم شش حدود از لياتومب فروش زانيم. Ĥمديم كنار ژاپن در لياتومب بازار نامناسب تيوضع با ديبا نيهمچن
 واكنش سانين و هوندا شركت دو يرقابت يفشارها به نسبت ديبا وتايتو. بود افتهي كاهش دستگاه ونيليم چهار به سال
 كه بود نههايهز كاهش از يديجد دور آغاز كشور، در ديشد رقابت مقابل در چو يآقا يواكنشها از يكي. داديم نشان
 نقاط از يكي. ابدي شيافزا گذشته سال در درصد 6/44 به 1990 دهه اواسط در درصد 38 از شركت نيا سهم شد باعث
 فروش ياصل كانال پنج از وتايتو. است بوده شركت نيا يلهاياتومب فروشندگان عيوس و گسترده شبكه وجود وتا،يتو قوت
 خاص يحوزها در فروش و عيتوز يكانالها نيا از كي هر. برديم بهره هستند يخصوص بخش تيمالك تحت كه لياتومب

 فروش و عيتوز يبرا خاص يكانال و است افتهي كاهش كانال چهار به كانالها نيا تعداد راًياخ البته. دارد تخصص
 .است شده جاديا چهارچوب نيا در است جوانان خواسته و ليم مطابق كه يلهائياتومب
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 بدان نيا. كند عادت ژاپن در لياتومب بازار شدن تكهتكه به ديبا لياتومب دكنندهيتول يشركتها همه هيشب زين وتايتو

 سيرئ. بخرند را آن همه داشت انتظار و كرد بازار روانه را مدل كي از لياتومب هزار صدها توانينم گريد كه معناست
 حاكم بازار در يتيوضع نيچن كه Ĥورديم ادي به را يروزهائ شوديم ديتول آن در وتايتو يمدلها از يكي كه يتسوم كارخانه

 يطور و شدهاند سازگار ديجد تيوضع با ديتول خطوط امروزه اما. داشت وجود ديتول خطوط در يمدل ياندك تعداد و بود
 .شوديم ديتول آنها در همزمان مختلف مدل هشت حداكثر كه ددهانيگرد منعطف
 تيموفق يبذرها ●
 
 خارج در لياتومب يشتريب تعداد ديتول يعني وتايتو شركت چالش نيبزرگتر با سهيمقا در ژاپن، در راتييتغ نيا تمام جاديا

 در گريد كارخانه سه ساخت با وتايتو ت،صادرا يبرا لياتومب ديتول كنار در. ستين دشوار چندان ژاپن، داخل با سهيمقا در
 ديتول 2003 و 1993 يسالها نيب. است كرده دنبال را ژاپن خارج در رشد هدف اروپا، در عدد دو و يشمال يكايآمر
 5/3 از ژاپن داخل در ديتول كه بود يحال در نيا. ديرس دستگاه ونيليم دو رقم به و شده برابر دو ژاپن خارج در لياتومب

 ديتول وتايتو صادرات، رشد با رياخ يسالها يط يعني يمدت از پس اما. افتي كاهش دستگاه ونيليم سه به دستگاه ونيليم
 شكل و اندازه شدن، يجهان روند. شوديم صادر داخل، ديتول از يمين حدود حاضر حال در. بازگرداند يقبل سطح به را خود
 چهارده در كارخانه ستيب ،1990 سال در. داشت كشور نه در كارخانه ازدهي وتايتو 1980 سال در. است داده رييتغ را وتايتو

 و كيبلژ ت،يترويد در و يطراح مراكز فرانسه و ايفرنيكال در وتايتو نيهمچن. كشور 26 در كارخانه 46 امروزه و كشور
 فروش نبار،ينخست يبرا گذشته سال اما وتاستيتو بازار نيبزرگتر هم هنوز ژاپن چه اگر. دارد يمهندس مراكز لنديتا

 درصد پنج كند، رشد يطوالن دوران از پس اروپا در و ديرس دستگاه ونيليم دو به يشمال يكايآمر در وتايتو يلهاياتومب
 يبرا ديجد يمدلها ديتول با و كرده افتتاح فرانسه و هيترك در يكارخانههائ وتايتو. است شركت نيا دست در بازار سهم
 لياتومب بازار درصد ده از شيب اكنون هم گريد يسو از. است داده شيافزا قاره نيا لياتومب بازار در را خود سهم اروپا،

 شركت يبرا يدگرگون نيبزرگتر شدن يجهان و ينالملليب رشد نيا است معتقد چو يآقا. دارد تعلق وتايتو به متحده االتيا
 فرا چالش نيبزرگتر جهان، سرتاسر در عيسر رشد با زمانهم ديتول يباال ياستانداردها حفظ يو اعتقاد به. وتاستيتو
 واقعاً يشركت به شدن ليتبد و شدن يجهان سمت به حركت روند يتازگ به شركت نيا رايز. باشديم وتايتو شركت يرو

 . است كرده آغاز را يجهان
 
 ئتيه اعضاء نيب در. بود يخارج يكشورها در يكارخانههائ با بزرگ صادركننده كي صرفاً شركت نيا اواخر نيهم تا
 تهيدركم افراد نيا كه معناست بدان نيا و شوديم دهيد يخارج يتعداد بودند، يژاپن يهمگ شيپ يچند تا كه وتايتو رهيمد
 دفتر به رجوع بدون را خارج در مستقر يكارخانهها اتيعمل شوديم داده اجازه شانيا به اما شونديم حاضر ويتوك در رانيمد

. است يتيس وتايتو توسط متمركز تيحاكم از شدن دور در بزرگ يقدم ت،يوضع نيا وتا،يتو يبرا. كنند تيريمد ،يمركز
 سرتاسر از رانيمد از يگروههائ پرورش يبرا بلكه يژاپن رانيمد آموزش يبرا فقط نه وتا،يتو مؤسسه سيتأس گر،يد قدم

 تواننديم بلكه هستند مطمئن ماهر و كارآمد يروهاين وجود از تنها نه وتايتو ارشد رانيمد مركز، نيا تيفعال با. است جهان
 نخواهد وجود ندهيآ در يمشكل... و قطعات نيتأم تا يخردهفروش و ديتول از تهايفعال تمام در كه باشند داشته نانياطم

  آموزش شده باعث دارد وجود نيچ رينظ يكشورهائ در هماكنون كه ديتول عيسر رشد و شدن يجهان روند اما. داشت
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 ديتول خط كارگران از يگروه وتايتو. شود تريضرور ديتول خط كارگران يعني كاركنان هرم نيپائ يروهاين يبرا يتخصص

 مدل، كي رييتغ به ازين صورت در اي دهند آموزش ديجد يكارخانهها در را روهاين تا فرستديم جهان مختلف نقاط به را خود
 .كنند حل را ياحتمال مشكالت

 
 گريد تجارب از يريبهرهگ يبرا وتايتو رانيمد. دهنديم آموزش را يمحل كارگران د،يتول خطوط يپرستهاسر نيا

 موتورز، جنرال شركت با مشترك كارخانه. كننديم سيتأس آنها مشاركت با را يكارخانههائ جهان، يلسازياتومب يشركتها
 از يمثالهائ نيچ مشترك يهگذاريسرما با يخانهاكار زين و چك يجمهور در تروئنيس پژو PSA يهمكار با يكارخانها

 هستند، خارج در كار آماده كه يژاپن رانيمد تعداد نهيزم در كه دهانديرس جهينت نيا به وتايتو رانيمد اما. هستند روند نيا
 .كردهاند سيأست يتيس وتايتو در را) ديتول ينالملليب مركز( نيبنابرا دارد وجود يتهائيمحدود دائم، چه موقت شكل به چه
 گفت بتوان ديشا. كنند مونتاژ را وتايتو يلهاياتومب چطور Ĥموزنديم ينيچ و ينيپيليف كارگران خاص، يروز در نجا،يا در

 متخصصان از يكي آگاتا يآقا. است نهفته وتايتو ديتول ستميس اي TPS در وتايتو شركت يدائم تيموفق راز نيبزرگتر
 معتقد او اما. كنديم يتلق جوانتر ينسلها به وتايتو ديتول ستميس يارزشها و اصول انتقال ار خود شغل وتا،يتو شركت ديتول

 و افزود تيفيك بر ديبا همواره. است مداوم رشد و شرفتيپ حاصل تيموفق او دهيعق به. گذاشت فراتر نيا از را پا ديبا است
 .كرد ديتول ترياقتصاد

 
 آن بر حاكم فرهنگ بردن انيم از وتا،يتو كردن متوقف يبرا راه تنها ديگويم موتورز جنرال شركت يزهايبرنامهر از يكي

 خواهد سر پشت را موتورز جنرال جهت هر از وتايتو يبزود باشد؟ داشته يريتأث نيچن توانديم يگريد عامل چه اما. است
 نيدتريجد شرويپ خود شركت، نيا چون داشت نخواهد وتايتو بر يريتأث كيتكنولوژ انقالب گونه هر. گذاشت
 دهد،يم نشان واكنش هايمشتر قهيسل رييتغ به عيسر يليخ وتايتو چون گريد يسو از. است لياتومب ساخت يهايتكنولوژ

 يليخ نكته به موتورز جنرال شركت زيبرنامهر آن. شودينم محسوب آن يبرا يديتهد زين مصرفكنندگان قهيسل رييتغ
 به ينالملليب يژاپن شركت كي از شدن ليتبد يط را خود فرهنگ بتواند وتايتو كه يوقت تا: است كرده اشاره يمهم
 .شوديم محسوب شده نيتضم آن ندهيآ كند، حفظ يجهان يشركت
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