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 مدیریت بازاریابی

 
 4فاطمه غالمی، 3فرزانه زرقامی، 2رضا حقیقی، 1مهدی فیل سرائی

 
 دانشگاه پیام نور گروه مدیریت صنعتی واحد مشهد 1،2،3

 رد ایراندانشگاه آزاد اسالمی گروه حسابداری واحد بجنو 4

 

نقش مدیریت در مصرف یکی از عوامل تأثیر گذار در سازمان می باشد. زیرا خیلی از محصوالت در چرخه  چکیده:

تولید یا از بین می رود یا به حساب نمی آید، به همین منظور در این مقاله به بررسی مدیریت تولید آب و مصرف 

ن را آب فرا گرفته است، اما براساس برآوردهای موجود تنها آن پرداخته ایم.اگرچه بیش از دو سوم سطح كره زمی

درصد از منابع آبی جهان، آب شیرین است و در مجموع، كمتر از یك درصد از كل منابع آب جهان در اختیار  ۵/2

جوامع بشری قرار دارد و مابقی آبهای شیرین به صورت یخچالهای قطبی و یا منابع آبی بسیار عمیق هستند كه 

ابی به آنها اقتصادی نیست، منابع آبی اگرچه تجدید پذیر هستند ولیکن حجم آنها ثابت بوده و در مقابل دستی

سال اخیر، تقاضای جهانی برای آب بیش از  1۱۱تقاضای بشری برای آن رو به افزایش است. به گونه ای كه طی 

سرانه آبی برای مردم جهان رو به شش برابر شده است در صورتی كه جمعیت سه برابر شده است. بدین ترتیب 

كاهش است، لذا امروزه حفظ و صیانت از منابع آبی و بهره برداری بهینه و اقتصادی و عادالنه آب یك مسأله 

جهانی است و به همین جهت است كه در قرن بیست و یکم آب به عنوان یك چالش فراگیر بشری در اجالسهای 

ت و تأكید جامعه جهانی این است ك كلیه دولتها و ملتها به مقوله آب به بین المللی مورد توجه قرار گرفته اس

میلیمتر در سال )یك سوم میانگین جهانی( یکی از  2۷۱توجه كنند.ایران با متوسط بارندگی « كلید توسعه»عنوان 

ل بیلیون مترمکعب در سا 41۴مناطق خشك و نیمه خشك جهان شناخته می شود. حجم كل بارندگی در كشور 

بیلیون متر مکعب آن به صورت بالقوه به شکل آب سطحی و آب زیرزمینی قابل استفاده است و  11۷می باشد كه 

بیلیون مترمکعب می  13۱بیلیون مترمکعب آب سطحی كه از مرزها به داخل كشور جریان دارد این رقم به  13

بیلیون مترمکعب می رسد و مابقی نزوالت  1۵۱رسد كه با اضافه كردن آبهای بازیافت شده، حجم نهایی منابع به 

هزار ۷سال اخیر موجب كاهش سرانه منابع آبی تجدید شونده كشور از  4۱از طرفی افزایش جمعیت طی 

هزار مترمکعب درسالهای اخیر رسیده است و پیش بینی می شود با ادامه روند رشد جمعیت سرانه  2مترمکعب به 

مترمکعب كاهش یابد كه نشانگر ورود كشور به شرایط تنش  3۱۱به یك هزار و منابع آبی ایران در بیست سال آتی 

 آبی است.

 

 مقدمه

امروزه یکی از مواردی كه تا حد زیادی ذهن تصمیم گیرندگان ارشد كشور ما را به خود مشغول كرده است. بحثهای مربوط به 

ن المللی به صورت یك ضرورت از طرف جامعه جهانی به جهانی شدن است. از یك سو پیوستن به سازمانهای جهانی و معاهدات بی

تمامی كشورها در حال دیکته شدن است كه كشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و از دیگرسو جهانی شدن با برخی منافع 

مسلم است  كشور ما و خصوصاً شعار و فلسفه اصلی وجودی نظام جمهوری اسالمی ایران یعنی استقالل در تعارض است. چرا كه
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پیوستن به معاهدات و كنوانسیون ها و سازمانهای بین المللی كه به صورت قوانین فرامرزی عمل می كنند قدرت مانور حکومتها را 

 به عنوان اقتدار مستقل در پهنه یك كشور تضعیف می كند.

نه ها قطعی خواهد بود كه به عنوان نمونه، از طرفی با نپیوستن كشور ما به سازمان تجارت جهانی انزوای كشور مـــا در تمام زمی

درصد بر كاالهای ما وضع خواهد شد و از طرفی با پیوستن به این سازمان عالوه بر اینکه استقالل ما خدشه دار  ۴۱۱تعرفه هایی تا 

 خواهد شد بسیاری از صنایع ما به دلیل نداشتن توان رقابت نابود خواهند شد.

ر ذهن تصمیم گیرندگان ما را به خود مشغول كرده است این است كه كشور ما از لحاظ مذهب و جایی كه به نظر می رسد بیشت

ایدئولوژی یك كشور تنها در جهان امروز به حساب می آید و با پیوستن ما به فرآیند جهانی شدن به خاطر برتری ای كه كشورهای 

این امور باید تولید را كنار بگذاریم و غیراز چند زمینه محدود صنعتی در تولیدات استراتژیــك برای خود فراهم كرده اند ما در

مانند پتروشیمی و... كه در آنها دارای مزیت نسبی هستیم باید عمدتاً به تولید كاالهای غیر مهم و غیراستراتژیك مانند مواد 

می شود كه اگر در مواقعی تصمیم گیری  شوینده؛ كمپوت و فروش منابع زیر زمینی و... بپردازیم. در آینده كشور این مسئله دیده

مستقل كشور ما با منافع قدرتهای جهانی در تعارض قرار گیرد آنهــا می توانند با حربه تولیدات استراتژیك برای تامین منافع خود 

می بینیم. در این العاده استراتژیك هسته ای ما را تحت فشار قرار دهند كه نمونه این بازی را در مسائل مربوط به فناوری فوق

راستا بسیاری از مشکوكان به روند جهانی شدن این فرایند را زمینه ای برای كنترل جهان از سوی قدرتهای سلطه گر می دانند 

چرا كه براساس مقوله مزیت نسبی، تولیدات مهم به آنها و تولیدات غیرمهم به كشورهای دیگر سپرده می شود. البته در زمینه 

ده قوانینی برای جلوگیری از این امور در این سازمان وجود دارد ولی هیچ تضمینی برای اجرای این قوانین از گروكشی گفته ش

 سوی قدرتهای عضو این سازمان در هنگامی كه در تعارض با یك قدرت ضعیف قرار می گیرند وجود ندارد.

وقت باقی است و تا در توان ما هست در تولیدات استراتژیك  مسئله باال و ضرورت پیوستن ما به این روند، ما را ملزم می كند كه تا

 هم برای خود مزیتهایی ایجاد كنیم.

تـالش برای تـولید در كـالس جهانـی مـــی تواند ما را در این هدف یاری دهد. این امر از آن رو با دیگر زمینه سازیها برای 

ری داخلی برای تولیدكنندگان به حساب می آید. جدای از اینکه پیوستن ما به روند جهانی شدن متفاوت است كه این كار ام

مسائل خارج از شركت باید برای موفقیت ما و عمدتاً توسط دولت هموارسازی شود مسائلی هم وجود دارد كه صنایع ما خود باید از 

ر كالس جهانی. این مفهوم می درون نسبت به آنها اقدام كنند و معنی این مفهوم چیزی نیست جز اقدام شركتها برای ساخت د

تواند یك مفهوم خرد برای صنایع ما باشد نه یك مفهوم كالن. به این معنی كه امری است مربوط به خود تولیدكنندگان. باید توجه 

از داشت ایجاد زمینه برای تولید در كالس جهانی وظیفه دولت است و اما اصل ماجرا یعنی خود امر تولیـد در كالس جهـانی بعد 
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ایجـاد زمینــه سازیهای دولتی برعهده مدیریت درونی شركتهای تولیدكننده خواهد بود. چون در غیراین صورت، باید توقع داشته 

 باشیم كه وظیفه تولیدكنندگان را هم دولت انجام دهد، امری كه مضحك به نظر می رسد.

ت در كالس جهانی باید برداریم این است كه بدانیم منظور از در این راستا بدیهی است اولین فعالیتی كه برای حركت به سوی ساخ

این مفهوم چیست و چه ویژگیهایی دارد. ما به عنوان یك شركت چه كارهایی در این زمینه انجام دهیم و سپس به عملیاتی كردن 

   این ویژگیها در شركت خود اقدام كنیم. 

 توليد در كالس جهانی 

به روند جهانی شدن تولید و صنعت اجتناب ناپذیر است و تنها راهی كه برای كشور ما باقی می در حال حاضر پیوستن كشور ما 

ماند تقویت صنایع خود از دو بعد است. اول بعد كالن اقتصادی و تصمیم گیریهای كالن و دوم بعد خرد و سیاستهای داخلی صنایع 

ستهای خود شركتهای تولیدی بر می گردد. تولید در كالس جهانی كه بعد كالن آن به سیاستگذاریهای دولت و بعد خرد آن به سیا

هدفی برای این سیاستهای داخلی شركتهاست. این واژه برای تعریف بهترین تــولیدكنندگان در جهان به كار رفته است كه می 

 2۱عمومی این مفهوم، در قالب  توان آن را انقالب دوم صنعتی دانست. در این مقاله عالوه بر برشمردن فعالیتها و روشهای كلی و

سوال به ویژگیهای این مفهوم پرداخته شده است. این ویژگیها عبارتند از: كانبان، حذف انبار مركزی، مدیریت كیفیت فراگیر، 

ار سازماندهی محیط كارخانه و... خواننده می تواند با تطبیق این سوالها با سازمان موردنظر، آن را از این جهت مورد سنجش قر

 دهد.

 از واژه تولید در كالس جهانی استفاده كرد و این نشان از نوبودن این مفهوم دارد. 1۱92شونی برگر اولین كسی بود كه در سال 

 ( واژه ای است كه برای تعریف بهترین تولیدكنندگان در جهان به كار رفته است.WCMتولید در كالس جهانی)

 ی دوم در زمینه ساخت؛تولید در كالس جهانی یعنی انقالب صنعت

 تولید در كالس جهانی یعنی یك نگرش جهانی نسبت به بازار و روابط با مشتریان؛

 تولید در كالس جهانی یعنی توسعه كاال و خدمات در سطح و كالس جهانی.
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 فعاليتها و روشهای ساخت توليد در سطح جهانی:

 روشهای ساخت در سطح جهانی است كه عمده آنها عبارتند از:به طور كلی تولید در كالس جهانی شامل یك سری فعالیتها و 

تولید ناب و تولید پیوسته: این یك سیستم جدید تولیدی است كه بیشتر خواستگاه آن از ژاپن بوده است. روش تولید انبوه كه  - 1

 در اوایل قرن بیستم ایجاد شد طی دو دهه اخیر اندك اندك جای خود را به این روش می دهد. 

ین روش باعث افزایش بهره وری به میزان حدوداً دو برابر در استفاده از زمان، مکان، زمان انتظار و سرمایه گذاری و ضایعات می ا

 شود.

مدیریت كیفیت جامع: به طور كلی به دنبال این است كه رساندن كیفیت باید تا رسیدن به میزان ضایعات در حد صفر دنبال  - 2

 بود مستمر و توجه به كیفیت در تمام بخشهای شركت میسر است.شود و این از طریق به

نگهداری بهرور و جامع: یعنی به حداقل رساندن هزینه های از دست رفته كارخانه و تجهیزات آن و به حداكثررساندن  - 3

 اثربخشی ماشین ها و ارزش افزوده.

اندازی و استفاده مجدد از تجهیزات. این كار به ما در رسیدن  دستیابی سریع به تغییرات مثبت: یعنی كاهش موثر در زمان راه - 4

به تولید كم حجم و تولید در دسته های كوچك كمك مـــی كند و این همان چیزی است كه می تواند خواسته هاو سفارشهای 

 مشتریان ما را تامین كند.

ركت: این كارها به این خاطر انجام می شود كه مشاركت ارزیابی عملکرد جامع كاركنان و درگیركردن جامع كاركنان در امور ش - ۵

و تعهد كاركنان نسبت به بهبودهای واقعی در شركت برانگیخته شود. به عالوه احساس مسئولیت و جوابگویی افراد به حداكثر برسد 

 و باالخره اینکه این كارها موجب جلب اطمینان از رضایت شغلی و عملکرد كاركنان می شود. 

 دی ساخت در كالس جهانیعلت وجو

 برخی از علل ایجاد ساخت در كالس جهانی عبارتند از:

 رشد سریع ارتباطات؛ - 1

 منفعت طلبی سرمایه داران؛ - 2

 توسعه و رشد وسایل حمل و نقل؛ - 3
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 سلطه طلبی امپریالیستی. - 4

نوع شركتها شاید تعاریف مختلفی وجود ویژگیهای شركتهایی كه در كالس جهانی تولید می كنند چیست؟ برای ویژگیهای این 

داشته باشد و این امر را می تواند با حك كردن این مفهوم در سایت های جستجوگر اینترنت مشاهده كرد. اگر بخواهیم بدانیم از 

به سوالهای نظر تولید در كالس جهانی در چه سطحی هستیم باید ببینیم كه از نظر ویژگیهای آن در چه حدی قرار داریم. با پاسخ 

زیر و استفاده از جدولی كه در پیوست آمده است می توانیم خود را از این نظر مورد سنجش و مقایسه با شركتهای دیگر در ایاالت 

 متحده و انگلیس قرار دهیم. 

 سوالها

به مشتریان دارید، یکی از  آیا شمـا مشتـریانتـان را به مـوقع راه مـــــی اندازید؟ عمل كردن به موقع به تعهداتی كه نسبت - 1

نکاتی است كه نباید فراموش شود. تاخیرهای پی درپــی و حتی یك باره شما در هنگامی كه مشتـری نیاز مبرمـی به محصوالت 

 شما دارد می تواند به قیمت از دست دادن آن مشتری تمام شود.

ی شما را می شناسند؟ آیا آنها می دانند فرق شركت شما با آیا تمـام افرادی كه در شركـت شما كار مـی كنند مشتریان كلید - 2

شركتهای دیگر در چه اموری است؟ آگاهی زیردستان از این امور و آگاهی آنها از نقاط ضعف و قوت شركت باعث می شود كه 

 ر نخواهد بود.رضایتمندی آنها باال رود. رسیدن به هدف یعنی تولید در كالس جهانی بدون همکاری و آگاهی كاركنان میس

آیا تمام كاركنان شما با مشتریان در ارتباط هستند و آیا آنها از اختیارات كافی برای بهبود و یا حل مشکالت مشتریان  - 3

برخوردارند؟به خاطر داشته باشید كه مدیریت كردن بر نحوه ارتباط مشتریان با شركت، مهمترین عامل برای موفقیت یك شركت 

می جهانی خواهد شد كه تمام مشتریان او این اطمینان را داشته باشند كه مشکل آنها به سرعت حل خواهد است. یك شركت هنگا

 شد و بهتر است این كار ترجیحاً به وسیله افرادی كه آنها در ابتدا با آنها برخورد كرده و به آنها عادت كرده اند انجام شود.

ا اشاره دارد. )طی این دید مدیریتی به امور شركت از دید فرآیندها نگریسته می تا حدی به فرایند گرایی در شركته 3و 2سوالهای 

شود در حالی كه دید غالب گذشته و شركتهای غیرپیشرو همان دید وظیفه گرایی تا تقسیم كار است. به طور خالصه، در 

رعهده آنها گذاشته می شود. در این نگرش، افراد فرایندگرایی افراد به تیم هایی تقسیم می شوند كه از ابتدا تا انتهای یك فرایند ب

در تمام وظایف مربوط به فرایند مسئول و با تمامی آنها آشنا هستند. مثاًل یك مهندس در یك تیم فرایندی از روند فروش و 

دیگر وظایف  برخورد با مشتریان مطلع است و حتی گاهی به این كار هم می پردازد واز طرفی نسبت به روند خرید و همین طور

فرایند نیز آشنایی خواهد داشت. قابل ذكر است كه كنترل كیفیت جامع و مهندسی مجدد را می توان دارای دیدی فرایندگرا 

 نسبت به امور شركت دانست(. این نگرش دارای مزایای بسیاری است كه مجال آن در این مبحث نیست.
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( استفاده می كنید؟ كنترل كانبان به این معنا است كه هرگونه تولید یا جابه آیا برای كنترل زنجیره تامین از كانبان )كارت - 4

 جایی هر قلم كاال باید براساس استفاده و مصرف آن باشد.

واژه كانبان یك واژه ژاپنی است كه ترجمه آن معادل كارت یا عالمت در فارسی است. در سیستم های مبتنـی بر كانبان این كارتها 

قطعه مورد نیازشان را  2و یا  1)جعبـه( های محصول یا قطعـات نیــم ساخته قرار می گیرد. وقتی كه مونتاژگران  برروی كانتینـر

برای عمل مونتاژ تمام كردند. جعبه خالی به محل خاص آورده می شود و در آنجا كارت )كانبان( متعلق به آن، كه دارای جزئیات 

می شود و در قفسه مشترك بین بخش مونتاژ و ساخت قطعه قرار می گیرد. هر كارت قطعه مورد نیاز است از روی آن برداشته 

نشاندهنده دستور برای ساخت قطعه مورد نظر با ویژگیهای ذكرشده روی كانبان آن است. بعد از اینکه به همان ترتیب قطعه 

 و به بخش مونتاژ تحویل داده می شود. ساخته شد به همان مکان خاص آورده می شود و كانبان دوباره روی آن الصاق می شود

 :چند قانون مهم كانبان

در  - 3قطعات باید دقیقاً طبق كانبان تولید شوند؛  - 2قطعات از مرحله قبل باید كامالً مطابق شرح كانبان دریافت گردند؛  - 1 

اگر قطعات معیوب تولید شــده اند نباید  - 4صورتی كه كانبان به كانتینر الصاق نشده باشد هیچ كاری نباید روی آن انجام شـود؛

 به فرایند بعدی بروند.(

كانبان هنگامی در كاملترین وضعیت قرار دارد كه هم ما و هم مشتریان و هم تامین كننده از این سیستم استفاده كنند. به این 

 منظور سه سوال زیر مطرح می شود:

 ترل كانبان قابل اعتماد برای مشتریان ایجاد كنید؟آیا توانسته اید در هنگام ضرورت یك سیستم كن -الف 

درصد و از طریق روش كانبان موجودی  ۱۱یك تولیدكننده در كالس جهانی باید به مشتریانش كمك كند تا بتواند با اطمینان 

ان را می توان از محصوالت خود را به وسیله پركردن پیوسته انبارهای مشتریان خود كاهش دهند. قابل ذكر است كه پیامهای كانب

 اشکال گوناگون مثل فاكس. كارت. ظروف خالی و غیره از مشتریان دریافت كرد.

 درصد از تولیـدات شما بــه وسیله كانبان كنترل می شود؟ ۱۱آیا حـدود  -ب 

ترل نهایی كانبان قابلیت اطمینان مشتریان تحت كنترل كانبان به كنترل ساخت در داخل كارخانه بستگی دراد. به عبارت دیگر، كن

 دارای اهمیت زیادی است. سرعت پاسخگویی شما به مشتریان هنگامی كه از كانبان استفاده می كنید بسیار بیشتر خواهد بود.

 آیا خریـدهای تکراری شما تحت سیستـم كنترل كانبان انجام می شود؟ -ج 
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نتان است. می توان تامین كنندگانی را كه از كانبان استفاده عامل نهایی كنترل كانبان فراهم كردن نیازهای شما از تامین كنندگا

نمی كنند و یا به این كار عالقه ای ندارند را ترغیب به استفاده از كانبان كرد چون در غیراین صورت، سیستم شما كامل نخواهد 

 بود.

یه فراهم شده بدون بازرسی معمول خریداری می آیا انبار مركزی مواد اولیه را حذف كرده اید و آیا در محل استفاده، مواد اول - ۵

 شود؟

حركت دادن مواد از یك طرف به طرف دیگر باعث ایجاد هزینه اضافی می شود در صورتی كه هیچگونه ارزش افزوده ای ایجاد نمی 

 ل گرفته شوند تـا از جاكند. برای همین خاطر، مواد فراهم شده باید حداالمکان در نقطه ای كه مورد استفاده قرار می گیـرند تحوی

 بــه جائیهای اضافی جلوگیری شود. 

همچنین افرادی كه مواد را در بخش خود تحویل می گیرند باید مسئول انباركردن آن باشند. این نکته برای اولین بار در شركت 

 تویوتا مطرح شد و طی آن اوضاع ظاهری شركت تویوتا را از دیگر كارخانجات مشابه متمایز كرد. 

میالدی افرادی برای بازدید از این شركت از آمریکا رهسپار ژاپن شده بودند حیرت زده شدند چون  9۱به طوری كه وقتی در دهه 

آنها حجم كم انبار با این حجم از تولید را باور نمی كردند و )هنگامی كه مصاحبه كننده غربی از مدیر شركت تویوتـا پرسید كه 

 ه به كار می برید گفته بود كه آیا اشتباهی در ترجمه رخ نداده و منظور چندساعت نبوده است؟(شما موجـودی تان را چندروز

در زمینه تحویل مواد اولیه و قطعات )در سیستم های قدیمی روش كار به این صورت بود كه مامور ویژه شركت مسئول تحویل 

با سفارش اطمینان حاصل شود و چنانچه ضایعات در حد قابل مواد یا قطعات بود كه به بازرسی آن می پرداخت تا از مطابقت آن 

قبول و زیرحد قید شده در قرارداد بود محموله تحویل و ضایعات یا دور ریخته می شد و یا برای تعویض پس فرستاده می شد اما 

یك فاجعه تلقی می شود در سیستم های جدید كه برمبنای تولید ناب و تحویل به موقع عمل می كنند وجود ضایعات در محموله 

و ممکن است موجب ورشکستگی كارخانه شود. چون برگشت محموله امکان ندارد چرا كه ذخیره ایمنی آنچنانی وجود ندارد تا 

فعالً كار مونتاژگر را راه بیندازد و از این رو تامین كننده كه به این امر آگاه است نهایت دقت را دارد تا ضایعات كمتری فرستاده 

و اگر ضایعاتی باشد با همکاری مونتاژگر به رفع عیب خواهند پرداخت( اینجا است كه می توان به اهمیت تامین كنندگان شود 

 مطمئن پی برد.

آیا اكثر تجهیزات شركت را به گونه ای چیدمان كرده اید كه فاصله میان عملیات متوالی به حداقل برسد؟ و اصوالً آیا چیدمان  - ۴

 ن كار است؟شما براساس جریا
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در شركتهای قدیمی ماشین هایشان را براساس وظایفشان چیدمان می كردند برای همین آنها را براساس وظیفـــه پشت سر هم 

می چیدند. این چیدمانها میزان سفرهای درون كارخانه ای را باال می برد. برای رفع این مشکل، باید ماشین آالت را براساس همان 

استفاده قرار می گیرند. ممکن است در كوتاه مدت جواب خوبی نگیرید اما در بلندمدت این روش قطعاً به  ترتیبی چید كه مورد

 سود شما خواهد بود.

آیا هنگامی كه ساخت محصول، اقتصادی بوده، زمان راه اندازی تولیدات را كاهـــش داده اید و یا درصدد كاهش این زمان  - ۷

 هستید؟

ت مقادیر دسته ای را كه از مقدار سفارش مشتری است بخواهید كاهش دهید برای این كار الزم است كه اگر در هر مرحله از ساخ

زمان راه اندازی شما كاهش پیدا كند چون دسته های كوچك متنوع خواهند بود و برای تولید متنوع الزم است كه دایماً نوع كار 

وع شود. اگر قرار باشد زمان این راه اندازیها پایین نباشد ما وقت تلف عوض شود و الزم است كه كار قبلی تمام و كار جدیدی شر

شده زیادی خواهیم داشت و این به صرفه نیست. برای این منظور تا جایی كه امکان دارد تجهیزات را باید تنها به یك محصول 

در جایی كه این امرامکان پذیر نباشد  اختصاص داد تا زمان و هزینه تغییر شکل محصول از یك مرحله به مرحله بعد حذف شود و

زمان راه اندازی تا حد ممکن و تا جایی كه اقتصادی است نباید زیاد باشد. از طرفی هم باید از كوچك بودن زیادی دسته ها نیز 

 خودداری كرد پس تا جایی كه امکان دارد باید دسته ها را متناسب با فرایند انتخاب كنیم. 

ه سطح یك تولیدكننده در كالس جهانی كاركنان را آموزش داده اید؟ آیا این آموزشها در جهتی هست كه آیا برای رسیدن ب - 9

 آگاهی و ارتباطات بین كاركنان موجود را افزایش دهد؟

باید توجه داشت كه تولید در كالس جهانی یك برنامه بهبود مستمر است و تغییرات باید بادقت، مدیریت شود. مقاومت در برابر 

 تغییر كه به خاطر عدم آگاهی و درك تغییرات صورت می گیرد مطلب بسیار مهمی است. 

كاركنان جدیدی كه از یك محیط سنتی آمده اند ممکن است از اهداف تغییر به راحتی غفلت كنند. دانستن مزایای تولید در 

 كالس جهانی برای پرسنل فروش هم بسیار ضروری است.

 نجام امور از خالقیتشان استفاده می كنند؟آیا كاركنان شما در ا - ۱

سطح خالقیت كاركنان نوع تفکرشان را به ما نشان می دهد. این امر نشانه ای است تا ما بدانیم هر كارمند یا كارگر را تا چه حد 

 تکراری باشند.تحت سرپرستی قرار دهیم و تا چه حد به او اختیارات بدهیم. كاركنان نباید همواره مشغول كارهای روزمره و 

 آیا برنامه ای برای كاهش اموری دارید كه ایجاد ارزش افزوده نمی كنند؟ - 1۱
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 موارد ذیل باعث افزایش هزینه های تولید می شود ولی ایجاد ارزش افزوده برای محصوالت ما نمی كند. این موارد عبارتند از:

تولید  - ۷ضایعات  - ۴حركات غیرضروری  - ۵دی غیرضروری موجو - 4فرایندهای غیرمناسب  - 3حمل و نقل  - 2انتظار  - 1

 مازاد.

تمام محصوالت و فرایندها باید مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند تا كارهای زاید آنها كاهش یابد و در نهایت حذف شود. در هر 

كارهای زاید می شود را در نظر تصمیمی كه برای خرید یا جابه جایی تجهیزات گرفته می شود باید عواملی كه موجب افزایش 

 گرفت.

آیا تعداد تامین كنندگانتـان را محــــدود كرده اید؟ )البته به شرطی كه این تامین كنندگان با شما احساس منافع مشترك  - 11

 داشته باشند.(

این تحویل باید در  خرید در كالس جهانی براساس تحویل متوالی از تعداد محدودی از تامین كنندگان، قابل اطمینان است.

 هراندازه و مقدار دلخواه كه می خواهیم و در هر نقطه ای كه در شركت به آن نیاز داریم صورت بگیرد.

تامین كننده رابطه مطلوب خود را حفظ كند و با آنها تفاهم  ۵۱از آنجا كه برای یك شخص میسر نیست كه بتواند با بیش از 

ده احتمااًل روش خوبی است چون بااین كار شما می توانید تعهد؛ درستکاری و همکاری داشته باشد وجود تنها یك تامین كنن

گرانبهای او را نسبت به شركت خود به دست آورید. این كار شما همراه با عقـد قـراردادهای بلندمدت با او باعـث مــی شود كه 

ویل به موقع منابع در نقطه كاری فقط از طریق همکاری با این تامین كننده با شما در مورد كاهش هزینه هایتان همکاری كند. تح

یك تامین كننده می تواند میسر باشد. شما باید در این راه با او همکاری نزدیك و متقابل داشته باشید. در این راه بهتر است كسی 

 را انتخاب كنید كه شما سهم باالیی از خرید او را به خود اختصاص داده باشید.

 ر شركت شما فرهنگ كیفیت جامع وجود دارد؟آیا د - 12

باید در سراسر شركت شما فرهنگ كیفیت فراگیر وجود داشته باشد اینکه فردی بیاید و كاری انجام دهد و فرد دیگری هم آن را 

و هم باید كنترل كند نه تنها كاری بی فایده است بلکه ضدانگیزشی هم هست. هر فرد یا گروهی كه كاری را انجام می دهد خود ا

 مسئول كنترل و بازرسی این كار باید باشد و برای این منظور ما باید به آنها تجهیزات و اختیارات الزم را بدهیم. 

اطالعات مربوط به كنترل فرایند است و تنها هنگامی كه یفی و دریافت بازخور بلندمدت از نقش كنترل كیفیت تنها در رسیدگی ك

محیط مخصوصی برای كار كنترل نیاز باشد و یا آموزشهای تخصصی برای امر كنترل نیاز باشد ما باید تجهیزات مربوطه گران و یا 
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از گروه كنترل كیفیت برای كار كنترل استفاده كنیم. نقش گروه كنترل كیفیت در تولید برای كالس جهانی یك نقش ممیزی كلی 

 نفوذ كند.  اصول كیفیت فراگیر باید در تمام فعالیتهای شركت شما است.

مثالً در امور اقتصادی، در فرایندها، در بخش انبار و همین طور تمام بخشها و فعالیتهای شركت نه اینکه ما فقط كنترل را برای 

باید توجه داشت بهترین افـرادی كه مــــی توانند علل انجام كارهای غلط را كشف كنند  ساخت محصول مورد توجه قرار دهیم.

ه همان كار را انجام می دهند. هر كار اشتباهی كه كشف می شود باید ما را خوشحال كند كه فرصتی برای ما افرادی هستند ك

فراهم شده است كه می توانیم محصولمان را بهبود ببخشیم نه اینکه با كشف اشتباه درصدد مقصرشناختن كسی باشیم و حتی 

 خود اشخاص كشف نخواهد شد.این كار هیچ عیبی توسط  تنبیهاتی را در نظر بگیریم. با

 مدیریت كيفيت جامع

 مدیریت كیفیت جامع را می توان تحت پنج ویژگی عمومی زیر ارائه داد:

توجه زیاد به مشتری: منظور از مشتری تنها كسانی نیستند كه در خارج از سازمان قرار دارند بلکه منظور كسانی است كه در  -الف 

 كنان دایره اعتبارات؛ حسابداری و حمل ونقل( كه با سایر افراد سازمان روابط متقابل دارند.داخل سازمان قرار دارند )مثل كار

توجه به بهبود مستمر: در اجرای برنامه ای برای كنترل كیفیت كامل نباید تنها به كیفیت بسیار خوب قانع شد زیرا اگر  -ب 

 باید پیوسته و به طور دایم بهبود یابد. كاالیی بسیار خوب است بازهم به اندازه كافی خوب نیست. كیفیت

بهبود كیفیت همه كارهایی كه سازمان انجام می دهد: كنترل كیفیت جامع دارای تعریفی بسیار وسیعتر از واژه كیفیت است.  -ج 

ی دهد یا سرعتی این واژه تنها درمورد محصول نهایی كاربرد ندارد؛ بلکه به شیوه هایی اطالق می شود كه سازمان كاال را تحویل م

 كه می تواند به شکایتها رسیدگی كند یا نوع برخورد مؤدبانه در پاسخ به تلفنها و مشتری.

سنجش با اندازه گیریهای دقیق: كنترل كیفیت كامل برای سنجش متغیرهای عملکرد در فعالیتهـــای سازمان از روش آماری  -د 

 استفاده می كند. 

اردهایی مقایسه می شوند كه در رابطه با مسائل مختلف مورداستفاده قرار می گیرند )مسائلی كه این متغیرهای عملکرد با استاند

 ریشه ای است و باید آنها را حل كرد(.

تفویض اختیار: در كنترل كیفیت كامل همه افراد باید در فرایند بهبود تالش كنند. در اجرای این برنامه از تیم ها به صورت  -ی 

 ه استفاده می شود. تفویض اختیار به عنوان محملی است كه می توان بدان وسیله درحل مسائل كوشید.گسترده و فزایند
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دارند؟ اگر كنترل كیفی شما به گونه ای است كه تنها كاالی آیا فرایند و محصوالت، در حیطه رواداری مجاز )تولرانس( قرار  - 13

 عداد زیادی سطوح كیفی تعریف كنید. بد را از خوب جدا می كند شما نخواهید توانست به ت

هركسی در شركت شما مسئول شناسایی این امر است كه آیا محصول در رواداری مجاز قرار دارد هم او باید بتواند این خروج از 

 رواداری را اصالح كند نه اینکه این دو كار به دو نفر سپرده شود.

 ط تولید را متوقف كند؟آیا در شركت هركسی این توانایی را دارد كه خ - 14

اگر كیفیت برای شما مهم است كاری بهتر از این نیست كه به تمامی كاركنان این اختیار را بدهید كه بتوانند در صورت نارضایتی 

 از سطح كیفیت، تولید را متوقف كنند )این كار هم برای اولین بار در شركت تویوتا اجرا شد به این صورت كه سیمی باالی سر تمام

 كاركنان برای این كار وجود داشت. 

البته در اوایل كار خط تولید مرتباً متوقف می شد و این امر باعث كالفگــــی می شد اما هر بار كه خط متوقف می شد برای اینکه 

كجا( به  بار دیگر خط به خاطر همین عیب متوقف نشود شركت با استفاده از چراهای پنج گانه )چرا؟ چه كسی، چگونه؟ چه وقت؟

علت یابی پرداخته می شد و به مرور زمان و طی فرایند بهبود مستمر توقف خط تولید كمتر و كمتر شد و امروزه می توان گفت كه 

تقریباً هیچگاه در این شركت خط تولید از كار بازنمی ایستد. درحالی كه در شركتهایی كه این اجازه تنها متعلق به مدیران ارشد 

 ختلف مثل برنامه ریزی نامناسب و... خط تولید متوقف می شود(است به دالیل م

 آیا امور مهم و ویژه ای كه مصون از خطا باشد در شركت خود دارید؟ - 1۵

برای رسیدن به كیفیت عالی باید انجام كارهای ما مصون از خطا باشند یعنی خطایی درحد صفر. كارهای مصون از خطا به كارهایی 

آن تجهیزات و فرایند اصالً كارهای معیوب را برای ادامه نمی پذیرد و یا اینکه اگر كار معیوب به او تحویل  گفته می شود كه در

 دهیم از كار می ایستد و یا اصالً تجهیزات خراب می شود.

 ند؟آیا اكثر افراد شركت نسبت به نگهداری تجهیزاتی كه با آن كار می كنند از خود احساس مسئولیت نشان می ده - 1۴

توجه داشته باشید كه اگر تجهیزات شما قابل اعتماد نباشند شما نمی توانید طبق برنامه محصوالتتان را تحویل دهید و اگر برای 

شما داشتن تجهیزات موازی امکان پذیر نباشد شما غیر از اینکه از خراب شدن تجهیزاتتان جلوگیری كنید چــــــــاره ای ندارید. 

ز تجهیزات بهترین افرادی هستند كه می توانند از خراب شدن آن پیشگیری كنند چون آنها اولین افرادی استفاده كنندگان ا

هستند كه تشخیص می دهند كه چه وقت تجهیزات به خوبی كار نمی كنند و یا اینکه آیا به تعمیر احتیاج دارند یا خیر. اگر ما آنها 
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شی از زمان بیکاری دستگاهها صرفه جویی بسیاری كرده ایم. استفاده كنندگان را درمورد نگهداری آموزش دهیم در هزینه های نا

تجهیزات باید همان احساسی را كه مالکان شركت نسبت به آن دارند داشته باشند و فکر كنند كه انگار این تجهیزات متعلق به 

م اطمینان به تجهیزات است. می دانیم كه خودشان است. همچنین یکی از مهمترین دالیل داشتن ذخیره ایمنی )احتیـــاطی( عد

 این امور باعث افزایش هزینه ها و بلندترشدن زمان انتظار می شوند.

 آیا سیاستی برای برطرف كردن آلودگیهای صوتی و پاكیزه و منظم كردن محیط كار دارید؟ - 1۷

رر در نقاط كاری را كاهش می دهد. اغلب تجربه نشان داده است كه محیطهای كاری پاكیزه و منظم تأخیرات و اشتباهات مک

شركتهایی كه در كالس جهانی كار می كنند از قوانین داخلی برای پاكیزگی برخوردارند و دایماً به دنبال راهکارهایی برای مرتب 

سئولیت پذیر باشد. سازی فرایندها هستند. یك شـــركت باید به مانند یك فرد خانه دار در برابر افرادی كه در آنجا كار می كنند م

 حساس سربلندی و غرور داشته باشند.كاركردن در محیطی پاكیزه و منظم باعث می شود كه افراد ا

سازماندهی محیط كارخانه: فرایندی است كه هدف از آن آشکارسازی مشکالت پنهان و درنهایت كاهش این مشکالت در شركت 

 است. برای این منظور پنج اصل وجود دارد.

 فیت و ساده سازی: این مرحله شامل جابجایی تمام موارد غیرضروری مثل ضایعات؛ زباله می شود؛شفا - 1

مکان یابی: یعنی جانمایی عملیات به وسیله كارگرانی كه آن وظایف را انجام می دهند مثل گذاشتن آچار سر جای خودش  - 2

 بعداز استفاده؛

 تمیزكاری: فراهم كردن محیط كار پاكیزه؛ - 3

 نظم: نظم نیازمند رعایت استانداردها توسط هر دو گروه كارگران و مدیران است؛ - 4

 مشاركت: اینکه افراد درتمام مراحل كارها باید مشاركت داشته باشند؛ - ۵

 آیا در طراحی محصوالت به قابلیت ساخته شدن آنها توجه می كنید؟ - 19

 توجه داشته باشید. یعنی از خود بپرسیم آیا تجهیزات؛ تامین كنندگان؛  در طراحی محصوالت باید به قابلیتهای خود در ساخت آن

خشهای مختلف موجود در شركت می توانند ما را در ساخت این طرح از محصول همراهی كنند یا خیر؟ هیچگاه خیال پردازانه ب

یابی و خرید توجه الزم را داشته باشیم طراحی نکنید. در بسیاری از موارد در هنگام طراحی محصول ما باید به وظایف ساخت؛ بازار
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و از امکانپذیری عبور مناسب محصول از این مراحل اطمینان حاصل كنیم. مثالً در بعضی از طرحها الزم است كه ما نوع مواد را تا 

هم كند؟ آیا می حدی عوض كنیم برای همین باید این ارزیابی را داشته باشیم كه آیا تامین كننده ما قادر است این مواد را فرا

 توانیم از كس دیگری بخریم؟ 

آیا ارزش دارد كه تامین كننده مورد اعتمادمان را عوض كنیم؟ و... در این زمینه توجه به مفهوم ساخت پذیری مهم به نظر می 

وری  رسد )ساخت پذیری به درجه سهولت مونتاژ قطعات گفته می شود. در بررسی ای كه شركت جنرال موتورز بر روی بهره

شركت خود در مقایسه با شركت فورد انجام داد به این نتیجه رسیدكه علت عمده اختالف در بهره وری این دو شركت به درجه 

ساخت پذیری آنها مربوط می شود یعنی نوع طراحی، نقــش بسزایی در این زمینـه بازی مـی كند. به عنوان مثال در مورد سپر 

ینهای فورد از آنها تشکیل شده بودند بسیار كمتر از تعداد قطعاتی بود كه سپر ماشینهای جنرال ماشین تعداد قطعاتی كه سپر ماش

موتورز از آن تشکیل یافته بودند به عالوه قطعات در ماشین فورد بسیار راحت تر با هم چفت می شدند تا در ماشینهای جنرال 

مـی تواند تاحدزیادی روی كیفیت محصوالت و مهمتر از آن روی  موتورز(. بنابراین، همانطور كه مالحـظه می شود طراحی برتر

 بهره وری در شركت ما تاثیرگذار باشد.

 آیا در زمینه خدمات دهی به مشتریان در شركت، یك فرهنگ بهبود مستمر وجود دارد؟  - 1۱

ی بهتر و بهتر هستند كه هم كیفیت آنها یکی از واقعیات دنیای امروز در امر تولید این است كه مشتریان روزبه روز خواهان كاالها

خوب باشد و هم مدت زمانی كه برای تحویل آن انتظار می كشند كم باشد. پاسخگو بودن تامین كنندگان نیز یکی از واقعیاتی 

ر این زمینه است كه باید به آن توجه كرد. اگر شما خدمات رسانی به مشتریان را روزبه روز بهتر نکنید و در مقابل، رقبا از شما د

 جلو بزنند قطعًا مشتریانتان را از دست خواهید داد.

موضـــــوع این نیست كه شما در سرویس دهی بـــــه مشتریانتان چگونه فکر می كنید بلکه این امر مهم است كه مشتریان در 

را بشناسید و به سوی آنها حركت این زمینه چه فکری راجع به شما می كنند. شما مجبور هستید تا نیازهای متغیر مشتریانتان 

كنید. شما باید مطمئن باشید كه رقبایتان در تالش هستند كه از بازارهای فعلی خود تجاوز كنند و بازارهای شما را از چنگتان 

 درآورند.

دشد. همچنین همچنین در این زمینه شما باید توجه داشته باشید كه ردكردن سفارشات مشتریان برای شما بسیار گران تمام خواه

اگر نام شما به عنوان تولیدكننده بی كیفیت بر سر زبانها بیفتد صدمه ای جبران ناپذیر دریافت داشته اید. شما در این زمینه باید 

 حتی به چیزهای كوچك توجه كنید. 
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 شما خواهدشد. كارهای كوچکی مثل اشتباه نوشتن صورت حساب؛ اشتباه در تایپ و ثبت سفارش و غیره باعث فرار مشتریان

 آیا در شركت راهکاری برای اینکه پیشنهادات كاركنان را سریعاً و به طور موثر دریافت و سپس ارزیابی كنید وجود دارد؟ - 2۱

در یك شركت هر فردی باید این احساس را داشته باشد كه پیشنهادات او درمورد كاری كه آن را انجام می دهد و یا اینکه به آن 

مورداستقابل قرار می گیرد. برنامه رسمی پیشنهادات و انتقادات یك كار الزم است اما كافی نیست و برای این كار باید آشنایی دارد 

  پاداشهایی برای پیشنهادات خوب و عملی درنظر گرفته شود. نوآوری افراد در تمام كارها باید مورداستقبال قرار گیرد. 

 

  مدیریت توليد در هزاره سوم

ای های تولید شبکهسازی، جریان اطالعاتی و ویژگی، به بررسی و تجزیه و تحلیل فضای اقتصادی حاكم بر پدیده جهانیاین مقاله

ای در الذكر بیانگر این مطلب است كه تولید شبکهپردازد. بررسی و تجزیه و تحلیل فوقرو هستند، میكه صنایع تولیدی با آن روبه

 MICK4FIبر این اساس، مفهوم نوینی بنام  های تولیدی، مطرح شود.عنوان انقالبی در سازمان تواند بهفضای نوین اقتصادی می

ای تعریف ( در سطح سازمان و سطح تولید شبکه۵و جریان دانش 4، جریان سرمایه3، جریان اطالعات2، جریان مواد1)یکپارچگی

های محوری به منظور دستیابی برای شایستگی MICK4FIشود. زیرا ای مطرح میشده و به عنوان مدل نوینی برای تولید شبکه

نتایج به دست آمده، بیانگر  رسد.ای، ضروری به نظر میه عبارتی، فضای اقتصاد شبکهسازمان در فضای اقتصادی كنونی و یا ب

 باشد.ای میتفکری نوین پیرامون تدوین راهبردهای تولیدی سازمان و ارائه روشی پایدار برای حفظ یکپارچگی منابع تولید شبکه

ای حركت كنند. بایست به سمت تولید شبکهای میای شبکهههای تولیدی همراه با توسعه فناوریدر فضای اقتصادی نوین، سیستم

بایست از اینترنت برای تأمین نیازهای بازار استفاده كنند و از های محوری داشته باشند میها تمایل به كسب شایستگیاگر سازمان

ر به كارگیری منابع نظیر: منابع اطالعاتی، ها نباید خود را دامروزه، سازمان مند شوند.حداكثر مزایای منابع موجود در اینترنت بهره

كننده جهانی را ایجاد كنند. زیرا رقابت ها و عوامل تسریعسرمایه، مواد خام و دانش، محدود كنند، بلکه باید زمینه الزم برای جریان

مربوط به تقاضای خود را كند. بنابراین اگر مشتریان اطالعات گیرد و سازمان به تنهایی رقابت نمیدر زنجیره ارزش صورت می

ترین بایست بالفاصله به آن پاسخ دهند، محصول مورد نظر آنها را در كوتاههای همبسته در زنجیره ارزش میارسال كنند، سازمان

ان زمان، طراحی و تولید كرده و از این طریق شایستگی كل زنجیره ارزش را توانمند كنند. همراه با توسعه اینترنت، نیازهای مشتری

ترین زمان و ارائه خدمات در سطح نیز متفاوت شده است. به بیان دیگر، مشتریان خواهان محصوالت منحصر بفرد، تحویل در كوتاه

ها اقدام به كوتاه نمودن دوره طراحی و تولید محصوالت با هدف تأمین نیازهای المللی هستند. در شرایط كنونی، سازمانبین

تری برخوردار شوند. های قویتوانند از شایستگیزیرا از طریق ارائه پاسخ سریع به نیازهای بازار میاند. متفاوت مشتریان كرده
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 -ها در همکاری با یکدیگر كمك كند و روابط برندهتواند به سازمانبنابراین، رقابت در زنجیره ارزش تحت شرایط نوین اقتصادی می

ها باعث تغییر دهد. این نوع روابط بین سازمان 9گی چندگانهو در برخی موارد به برند ۷برنده -ها را به روابط برندهسازمان ۴بازنده

الملل با هدف تأمین نیازهای متفاوت مشتریان دسترسی به منابع مناسب شامل سرمایه، فناوری، بازار و ارائه خدمات در سطح بین

سریع و صحیح منتقل كرد باعث كسب مزایایی نظیر: كاهش شود. در صورتی كه بتوان از طریق شبکه اینترنت، اطالعات را می

هزینه خرید، كاهش موجودی انبار، كوتاه كردن دوره تولید محصول، كاهش هزینه بازاریابی، ارائه خدمات به مشتری با كیفیت باال، 

 شود.های توزیع و غیره میتوسعه كانال

، جریان 1۱، جریان سرمایه۱بهبود و تقویت مدیریت یکپارچگی جریان موادها باعث استفاده گسترده از فناوری اطالعات در سازمان

ای كه براساس تجزیه و نتیجه شود.های سازمان میو مدیریت شركت باعث تقویت شایستگی 12و جریان اطالعات 11منابع انسانی

بایست با فضای نوین اقتصادی سازگار های تولیدی میتوان ارائه كرد، حاكی از این مطلب است كه سازمانالذكر میتحلیل فوق

های تولید در فضای نوین اقتصادی در مقاله حاضر معرفی و گیریای و جهتهای تولید شبکهشوند. بر این اساس، دانش، ویژگی

 شوند.تجزیه و تحلیل می

 ایتوليد شبكه

های اینترنتی و متحدان استراتژیك پویا یری فناوریكارگمبتنی است. به بیان دیگر، مفهوم به 14، بر تولید چابك13ایتولید شبکه

گیرد. این امر، نیازمند ارائه تركیب جدیدی از منابع تحقیقاتی، طراحی، تولید و توزیع محصول به با حداكثر كارایی را در برمی

شود. صنایع تولیدی ان میباشد كه باعث تقویت توانایی سازمان در پاسخگویی به نیازهای بازار و شایستگی سازمصورت كارا می

ای استفاده كنند و منابع اطالعاتی، سرمایه، فناوری، دانش و غیره را ای به عنوان فناوری پیشرفته شبکهبایست از تولید شبکهمی

ه های محوری خود در زمیندهند، باعث ارتقای شایستگیهایی كه به نیازهای بازار به سرعت پاسخ میتسهیم كنند. زیرا سازمان

 شوند.ترین زمان میطراحی و تولید در كوتاه

 ایهای توليد شبكهویژگی

هایی كه در یك زنجیره ارزش هستند، در عین ای دانست. سازمانهای تولید شبکهتوان از ویژگیپذیری را میچاالكی و انعطاف

كنند و ای دریافت میان از طریق تولید شبکهكنند، سفارشات را در یك زمحال كه در بازارهای مختلفی كاالی خود را توزیع می

توانند بالفاصله پس از دریافت سفارش به آن پاسخ داده و برای طراحی و تولید محصول مورد نظر مشتریان، آن را به سازمان می

 دیگری در زنجیره ارزش ارائه دهند.
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ای انجام دهند. زیرا مشتریان خواهان ده از تولید شبکههای موجود در زنجیره ارزش قادرند كسب و كار را با استفاتمامی سازمان

بایست منعطف باشند و با تغییرات بازار سازگار شوند. ها میمحصوالتی هستند كه متنوع و منحصر بفرد باشند. در نتیجه، سازمان

تولیدی شركت نباشد. در این های های خاص سفارش دهد كه متناسب با رایانهای با ویژگیتصور كنید یکی از مشتریان، رایانه

شرایط، شركت باید از انعطاف باالیی برخوردار باشد و نیازهای ویژه مشتریان را به سرعت پاسخ دهد. شركت به منظور برخورداری 

د. این دهند لحاظ شوهایی كه مشتریان سفارش میبایست در رایانهاز این انعطاف باید هزینه باالیی را پرداخت كند و این هزینه می

ای، شركت قادر خواهد بود از شود. با استفاده از تولید شبکههای معمولی میامر باعث افزایش قیمت رایانه در مقایسه با رایانه

ای استفاده كند و های مختلف به نحو شایستهمزایای اینترنت )از جمله فناوری، منابع انسانی، موقعیت جغرافیایی و غیره( در مکان

ه در زمانی واحد به عناصر و امکانات اصلی و فرعی مختلف و دیگر تولیدكنندگان پویا دسترسی خواهد داشت، از این تولید كنند

دهد. به بیان دیگر، شود و از انعطاف باالیی برخوردار شده و هزینه خود را كاهش میهای خود میطریق باعث تقویت شایستگی

 كند.ولیدكنندگان، محصول مورد نظر مشتری را با كیفیت باال تولید میهای دیگر تسازمان با استفاده از توانایی

جایی ای به واسطه جابهای تجزیه و تحلیل فوق حاكی از این مطلب است كه تولید شبکهگیری صنایع تولیدی و تولید شبکهجهت

كند و به بین تولیدكنندگان توزیع می المللی راسریع و صحیح اطالعات در بین عناصر موجود در اینترنت )شركاء(، منابع بین

ها و توانایی ارائه پاسخ دهد از شركای پویا و همراستا با تغییرات بازار برخوردار شوند و از این طریق، شایستگیها اجازه میسازمان

 به بازار را در خود ارتقاء دهند.

باشد. متحدان پویا و یا تولیدكنندگان مجازی قابل اجرا می ای با استفاده ازامروزه، بسیاری از محققان معتقدند كه تولید شبکه

كنند و از سازی منابع متغیر كمك میهای مجازی موقت هستند و به سازمان در تأمین تغییرات بازار و بهینهمتحدان پویا، سازمان

 های متحد شوند.های سازمانها و تواناییتوانند باعث ارتقای شایستگیاین طریق می

ای قادرند اطالعات، فناوری، دانش و غیره را تسهیم كنند و از منابع مختلف به منظور ان پویا با استفاده از تولید شبکهمتحد

ها و ریسك موجود را كاهش طراحی، تولید و فروش محصول، حداكثر استفاده را به عمل آورند. همچنین از این طریق هزینه

 دهند.می

باشد. به بیان بهتر، تركیب فنون پیشرفته تولید، سازی میسازی و فناوری شبیهتولید، فناوری مدل بر فناوریتولید مجازی مبتنی

های ای و غیره است كه در یك سخن، تركیبی از دانشسازی، فناوری چند رسانهدانش طراحی رایانه، هوش مصنوعی، فناوری شبیه

سازی فضای تولید است. بر این فرایندهای تولید محصول به صورت شبیهكننده تمامی عملیات و گیرد و منعکسمتعدد را در برمی

ای همراستا با توسعه فناوری اطالعات و فضای نوین اقتصادی صنایع تولیدی حركت توان نتیجه گرفت كه تولید شبکهاساس می
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جریان مواد، اطالعات، سرمایه و دانش را ای داشته باشد باید كند و در صورتی كه تولیدكننده تمایل به استفاده از تولید شبکهمی

 .MICK-4FIبر ای مبتنییکپارچه كند. این شیوه تولید عبارت است از تولید شبکه

 MICK-4FIبر ای مبتنیتوليد شبكه

MICK-4FI است  1۱و جریان دانش 19، جریان سرمایه1۷، جریان اطالعات1۴جریان مواد 1۵بیانگر حروف اختصاری یکپارچگی

از  MICK-4FIبر ای مبتنیتولید شبکه شود.شامل دو سطح سازمان و سطح شبکه می MICK-4FIبر ای مبتنیشبکه و تولید

الذكر را سریعاً فوق 2۱(ا4Fخواهد تا به تغییرات بازار به سرعت پاسخ دهند و چهار جریان )های موجود در زنجیره ارزش میسازمان

 (.1یکپارچه كنند )شکل 

 

  

  

  

  

 MICK-4FIبر : زنجيره ارزش مبتنی1شكل 

MICK-4FI بایست روشی برای های تولیدی ضروری است. زیرا صنایع تولیدی میبا هدف كسب شایستگی، برای سازمان

 های محوری مطابق با شرایط نوین اقتصادی در محیط متغیر امروزی بیابند.دستیابی به شایستگی

های محوری مطابق با های تولیدی یا متحدان استراتژیك آنها توانایی دستیابی به شایستگیتوجه به اینکه بسیاری از سازمانبا 

 ها بپردازند.بایست هزینه باالیی را به منظور دستیابی به این فناوریفناوری پیشرفته اطالعاتی را ندارند، می

نی در زنجیره ارزش خاص قرار دارد و به صورت پویا و موقت در جهت تأمین نیازهای های صنعتی، هر سازمابراساس تئوری سازمان

ها صرفًا براساس ارزش افزوده نیست، بلکه بر كند. سود حاصله برای سازمانبازار و سازگاری با محیط اطالعاتی و جهانی فعالیت می

زنی باالتری هستند از سود بیشتری بهره ارای قدرت چانههایی كه دباشد و سازمانزنی در زنجیره ارزش میمبنای قدرت چانه

 برند.می
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دهنده سازمان موجود در زنجیره ، نشان21، تمامی عملیات انجام شده در زنجیره ارزش، ارائه شده است. هر یك از نودها2در شکل 

، جریان اطالعات، جریان سرمایه و باشد و هر یك از خطوط بین نودها بیانگر جریان منابع مختلف شامل جریان موادارزش می

جریان دانش بین آنهاست. نودی كه به صورت خطوط منقطع احاطه شده، نمایانگر سازمان اصلی در تعامالت است و تمامی 

 شود.ها، حول سازمان اصلی و به صورت همکاری انجام میعملیات صورت گرفته در سازمان

 

 

 

 

 

 ارزش : عمليات انجام شده در زنجيره2شكل 
 

كنند و برداری میزنجیره ارزش از مزایای شبکه، برای دستیابی به تغییرات صورت گرفته در نیازهای بازار و تقاضای مشتریان بهره

كنندگان شایسته برای یابد و از آنها برای تغییر میزان سرمایه خود در شبکه، جستجوی تأمیناز این طریق، به اطالعات دست می

پیشرفته، فناوری اطالعات، سرمایه الزم برای طراحی و تولید محصول مورد نیاز در بازار و همکاری با  دستیابی به دانش

كنند. در هر حال، سازمان اصلی در زنجیره ارزش دارای بیشترین سهم بازار، بیشترین سود و كنندگان توانمند استفاده میتوزیع

 ها است.ان بهتر، دارای قدرتمندترین شایستگیكمترین زمان الزم برای توزیع محصول بوده و به بی

های محوری تجهیز كند به سادگی قابل كپی كردن نیست و قادر است به شایستگیاستفاده می MICK-4FIسازمانی كه از مدل 

ود در زنجیره های راكد موجود در جامعه مجهز كرده و از عناصر موجشود. زیرا این مدل، سازمان را به منابع مختلفی نظیر سرمایه

( تنها به 3كند )شکل استفاده می MICK-4FIبر ای مبتنیكند. سازمان كه از سیستم تولید شبکهارزش استفاده می

 كند.كنندگان، محدود نیست و از فروشندگان نیز استفاده میتولیدكنندگان یا تأمین
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 ایسطح توليد شبكه MICK-4FIبر ای مبتنیيد شبكه: طرح تول3شكل 

 

كنند، باشد. همانگونه كه رقبا در زنجیره ارزش رقابت می( بیانگر كل زنجیره ارزش می4)شکل  MICK-4FIای سطح تولید شبکه

 ها در زنجیره ارزش از حالت رقابت به اتحاد و مشاركت تغییر كرده است.ارتباطات بین سازمان

سازی كل زنجیره بایست به مزایای حاصل از زنجیره ارزش، توجه كنند. زیرا دستیابی به این مزایا بر بهینهها میانتمامی سازم

باشد و همگی آنها در این زنجیره، ارائه هر یك از نودها بیانگر عناصر موجود در شبکه می 4ارزش، مبتنی است. در شکل شماره 

 است. MICK-4FIای جریان منابع بین سازمان ها و تولید شبکه دار، بیانگركنند. خطوط جهتخدمت می

ترین زمان از زنجیره بایست منابع را در كوتاهدر صورتی كه اطالعات مربوط به تقاضای بازار در زنجیره ارزش دریافت شود، می

د. همچنین باید توجه داشت كه زمان ارزش خارج و یا وارد كرده و جریان مواد، اطالعات، سرمایه و دانش را به سرعت یکپارچه كر

های توان به شایستگیالزم برای وارد نمودن محصول به بازار و دستیابی به سهم بیشتری از بازار، متفاوت است و از این طریق می

 دست یافت.  اصلی 
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 MICK-4FIای : سطح توليد شبكه4شكل 

 ای با سطح سازمانليد شبكهمقایسه سطح تو

 

با سطح شبکه تأمین،  MICK-4FIارائه شده، سطح سازمان از نظر اثرات اجرایی  1و جدول شماره  ۵طور كه در شکل همان

هایی كه از ای كه در مقایسه با سازمانگونهالذكر را دارد، بهسازی چهار جریان فوقمتفاوت است. سازمان اصلی، توانایی یکپارچه

MICK-4FI گونه كه در برند. همانزنی بیشتری برخوردار بوده و از سهم بیشتری از بازار بهره میكنند از قدرت چانهاستفاده نمی

زنی باالتر در توان به مزایای بیشتری از جمله سهم و قدرت چانهمی MICK-4FIباشد، با استفاده از زنجیره ارزش مطرح می

 یافت. مقایسه با پیش از استفاده دست

 

  

  

  

  

 ها و شبكه تأمينبر اتحاد سازمان MICK-4FI: تأثير 5شكل 
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 ای: تفاوت توليد سنتی و توليد شبكه1جدول 

 استراتژی توليد و عمليات مبتنی بر زمان

تعریف یك استراتژی اثربخش برای كسب مزیت رقابتی پایدار جهت خلق ارزش موفقیت یا شکست سازمان در گرو توانایی آن در 

بلند مدت است. برای كسب قابلیت رقابت پذیری ، مدیران باید با اخذ تصمیمات مناسب در حوزه های تصمیم تولید و عملیات، 

طریق كاهش هزینه، تمایز، صرفه جویی به اهداف عملکردی سازمان از جمله سرعت و انعطاف را تأمین كنند. شركتهایی كه قبالً از 

 .مقیاس و كیفیت رقابت می كردند، اكنون به دنبال كسب مزیت رقابتی به واسطه استراتژیهای مبتنی بر زمان هستند

در این نوشتار ضمن تبیین مفهوم و اهمیت مدیریت زمان در فراگردهای تولید و ضرورت اولویت دادن تحلیل های استراتژیك بر 

های سه گانه مبتنی بر زمان تشریح می شود. در ادامه، تولید و ساخت مبتنی بر زمان ، به عنوان یك لوژی ، اهداف و استراتژیتکنو

استراتژی مبتنی بر زمان برای شركتهای تولید و ساخت معرفی می شود. بعد از تبیین استراتژی های بنیادین كاهش زمان چرخه 

چوبی متشکل از شش فعالیت : ساده سازی، استانداردسازی، یکپارچه سازی، دسترسی و یعنی حذف و موازی سازی، یك چار

 .شودكنترل، در تولید و ساخت مبتنی بر زمان ، به عنوان ابزارهایی برای كاهش زمان تناوب ارائه می

ابتی است. در دهه گذشته، تالش برای رسیدن به سرعت مناسب در عملیات، از تازه ترین اقدامات انجام شده برای كسب مزیت رق

دامنه وسیعی از فلسفه های استراتژیك و عملیاتی ایجاد شده اند تا سازمانهای كسب وكار امروز را متناسب با فضای بازار جهانِی با 

رقابت بسیار شدید، منعطف سازند. این فلسفه ها، شامل رقابت مبتنی بر زمان، مدیریت كیفیت جامع، برون سپاری منابع، 

مهندسی كسب و كار و مدیریت تغییر می شود. این اصول و فلسفه ها و ابزارهای مرتبط با آنها، شکل دهنده استراتژی های باز

هایی كه مبتنی عملیاتی و كسب و كار برای رهبری كسب وكار در بخشهای تولیدی و خدماتی در اقتصاد جهانی هستند. استراتژی
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ا جهت گیری استراتژیك شركتها یابه عنوان مکملی برای جایگاه استراتژیك سنتی هستندكه بر این فلسفه ها هستند، به عنوان تنه

 .بر استراتژی های عمومی رهبری هزینه، تمایز و تمركز، مبتنی هستند

مطرح شد، به یکی از اثر بخش ترین استراتژی « استاك» و « هوت»، مفهوم رقابت مبتنی بر زمان كه توسط  1۱۱۱از اوایل دهه 

 .ا برای كسب مزیب رقابتی منحصر به فرد مبدل شده استه

تولید و ساخت مبتنی بر زمان، به عنوان یك رویکرد منطقی برای مدیریت تولید و عملیات مطرح شده است وهمچنین یك جهت 

مفهوم را به گیری مبتنی بر زمان را در شركتهای تولید و ساخت مستقر می كند. الزم است كه شركتهای تولیدی، اركان این 

 .مدیریت عملیات خود منتقل كنند

در بسیاری صنایع اگر چه كیفیت هنوز به عنوان یك عامل حیاتی موفقیت محسوب می شود، اما دیگربه عنوان منبعی برای مزیت 

ر دسترس بودن رقابتی منحصربه فرد لحاظ نمی شود. در واقع مشتریان ضمن مطالبه هزینه پایین وكیفیت باالتر، توجه خود را به د

 .گذارداند. این تقاضا در تمام طول زنجیره تأمین اثر میمحصول در هنگام نیاز منعطف كرده

 مزیـت رقابتـی و ارزش

موفقیت یك سازمان در گرو توانایی آن در تعریف یك استراتژی اثربخش برای كسب مزیت پایدار رقابتی جهت خلق ارزش برای 

گیرند، شرایطی را خلق كنند كه كارایی وخالقیت سازمان را برای بهره بردن از مزیتهای رقابتی مشتری است. شركتها باید یاد ب

موجود خود افزایش دهندو ضمناً به دنبال منابع جدیدی از مزیتهای رقابتی باشند؛ به عبارت دیگر شركتها باید بیاموزند كه 

 (1۱۱۴تر، همزمان ارزش را خلق كنند، پرورش دهند و استقرار بخشند.)پور

اساس ارزش بر ادراك مشتری است و در واقع تركیبی است از مزایای محسوس ونامحسوس،ویژگیهای خاص محصول، تصویر و 

به (. 1همچنین اعتبار وشهرت و پاسخ دهی سازمان. درواقع مشتریان خریدار مزایا و سود محصول هستند نه خود محصول )شکل 

است مدیران با اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه های تصمیم عملیات )شامل :  منظوركسب قابلیت رقابت پذیری، الزم

ظرفیت،شبکه تأمین،تکنولوژی فراگرد وسازماندهی(، راه دستیابی به اهداف عملکردی خود را هموار كنند. سرعت و انعطاف،دو 

ت دوام می آورند. پس رویکردها در به دلیل رقابت شدید، مزیتهای رقابتی بندر .هدف مهم از اهدف عملکردی عملیات هستند

طول زمان متکامل می شوند. در چند سال اخیر، شركتها استراتژی خود را از كیفیت محوری )ازطریق تمركز بر استراتژی های 

  .تکامل بخشیدند« های مبتنی بر زماناستراتژی»مشتری مداری(، به 
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 خلق ارزش افزوده به وسيله تمركز بر زمان

اری از شركتها برای رقابتی ماندن درتالشند، هنوز دامنه وسیعی از پتانسیل و انرژی استفاده نشده وجود دارد كه به درحالی كه بسی

ودیگر سیستم های كامپیوتری و كنترلی نباید موجب  MRP دلیل سازماندهی نامناسب محدودشده است. استقرار سیستم های

های كامپیوتری، احساس امنیت كاذبی ایجاد می شود. اعتماد بیش ازحد به سیستمغفلت از اقدامات الزم برای ایجاد ارزش افزوده 

كند ودر ورای آن هیچ بهبودی در خدمت و كاهش هزینه های كلی ایجاد نمی شود.درواقع اولویت دادن تکنولوژی بر تحلیلهای 

محصوالت دائماً كم می شود و رقابت از محصول استراتژیك یا شناسایی محدودیتها، جای انتقاد دارد. باید توجه كردكه تفاوت در 

 .به بسته كامل مزایا تغییر پیداكرده است

اتخاذ یك استراتژی مبتنی برزمان می تواند برای سنجش قابلیت ایجاد ارزش افزوده سازمان و شناسایی محدودیتها و موانع 

دهد نه اینکه به مسائل خارجی و مهم و مرتبط سوق میكاربردداشته باشد.استراتژی مبتنی بر زمان ، تمركز سازمان رابرمسائل 

نامربوط توجه كند. چنین استراتژی می تواند مزیت رقابتی واقعی خلق كند. البته برای استقرار این استراتژی، زیرساختها و سیستم 

 .های سازمانی مناسب الزم است. زیرساخت ، برخالف افراد،محصوالت و سهم بازار، قابل رقابت نیست

سازمانی كه بتواند محصوالت متنوعی را دربازه زمانی كمتری با یك سطحی از هزینه قابل رقابت برای مشتریان خود فراهم 

آورد،سازمان موفقی خواهدبود. سیستم های مبتنی بر زمان با تمركز بر تسریع زمان فرایندها، منجر به كاهش در زمان كلی تحویل 

 .كاهش پیدا خواهدكردو امکان افزایش سرعت پاسخگویی فراهم می شودخواهندشد. در نتیجه سطح موجودی 

 مدیریت زمــان در فرایندها

( تبیین كردندكه چگونه شركتهای ژاپنی كه قبالً از طریق استراتژی های كاهش هزینه و صرفه جویی به 1۱۱3استاك و وبر)

كردند. با نگرش از منظر زمان، مدیران و كاركنان «زمان»بنای مقیاس و كیفیت باالتر به دنبال رقابت بودند، شروع به رقابت بر م

هایی را كه یك های حیاتی و توالی فعالیتها و ارتباطات افقی را در سازمان شناسایی كرده و نیز مولفهقادر خواهند بود، عمده فراگرد

 .دهد، درك كنندشركت با آنها كسب و كار خود را سازمان می

شود كه بندی و فراگردهای تولید ایجاد شود. این موجب میید در توسعه محصول، سفارش دهی، زمانقابلیت چرخه سریع با

شركت بتواند محصوالت جدیدتررا هرچه سریعتر ارائه كند ودر نتیجه تولیدكنندگان رقیب رادر حالت انفعال قراردهد. قابلیت 

آورد كه مشتریان حساس به زمان را جذب كرده و ل را فراهم میتبدیل سریع سفارشها به محصول نهایی ، برای شركت این پتانسی

تواند دامنه وسیعی از محصوالت را تدارك فشار كاهش هزینه و موجودی را بر دیگر تولیدكنندگان وارد كند. چنین سازمانی می

ارائه محصوالت جدید و  ببیند و فروش هركدام را آزمایش كند. سرعت و انعطاف، كلید حفظ مزیت رقابتی هستند. )سرعت در

 (انعطاف در همگامی با تغییر و تأمین سطوح باالیی از خدمات مشتری
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درصد ازهزینه و كیفیت در همان مرحله فراگرد طراحی  9۵طراحی محصول در مدیریت مبتنی بر زمان، بسیار حائز اهمیت است. 

مایش آسان است. یك مولفه كلیدی در این حوزه، اشتراك خورد. طراحی خوب نیازمند كاهش در تعداد قطعات و قابلیت آزرقم می

كه هزینه وكیفیت، عوامل مهمی به شمار قطعات در خانواده محصوالت واستفاده از امکانات و مزایای تولید سلولی است. در حالی

نیست كه با كاهش گونه اهمیت باالیی دارد. برخالف دیدگاه سنتی این آیند، روشن است كه اكنون سرعت تحویل درجهمی

 .ها افزایش پیداكندزمانهای تحویل، هزینه

 اهداف و نگرشهای استراتژی مبتنی بر زمان

 اهـــداف *

 :های مبتنی برزمان سه هدف اولیه دارداستراتژی

 .ایجاد پتانسیل برای پاسخ سریع به تقاضاهای مشتریان -الف

 .هزینهز محصوالت( با انعطاف كمهای متعددی ابسط و توسعه خطوط تولید)تأمین گزینه -ب

 .افزایش نوآوری -ج

مبنا بر این است كه در كاهش زمان چرخه تحویل، پتانسیلی از كسب ارزش نهفته است. درنتیجه تولیدكنندگان بیشتری 

چرخه بینی سفارشها. همچنین كاهش زمان وجودخواهندداشت كه تولید خود را بر اساس سفارشها انجام دهند نه براساس پیش

تحویل، به كاهش در موجودی ومنابع مورد استفاده و زمان انتظار و افزایش بازگشت دارایی منجرخواهد شد. باافزایش وفاداری 

 .مشتری، حجم تولید نیز افزایش پیداخواهدكرد

 نگـــرشها *

مشترك هستند. بررسیهای  است كه بعضی از عناصر آنهانگرشهای متعددی براساس كاهش زمان سفارش تا تحویل پیشنهاد شده

های عمومی مدل كالسیك پورتر، استراتژی تمایز، از دو استراتژی دهد كه از بین استراتژیشده در بعضی صنایع نشان میانجام

استراتژی تمایزمبتنی »دهد. ضمناً بررسیها بیانگر این است كه رهبری هزینه و تمركز تركیبی ، اثربخشی بیشتری نشان می

تواند یك ك تغییر باارزش در استراتژی عمومی مدل كالسیك پورتر است. پس اتخاذ استراتژی مبتنی برزمان میی« برزمان

 .هایی ازكیفیت و كارایی را نیز داراستگیری اثربخش باشد. این استراتژی درواقع مؤلفهجهت

 :توان سه استراتژی مبتنی برزمان را برشمردروی هم رفته می

وسیله سازماندهی با محصول مبتنی بر زمان : الزمه آن ،كاهش حجم بسته های تولید، بهبود استقرار به  تولید و ساخت -الف

 .بندی برای هر بخش استشود( و استفاده از برنامه زمانجای فراگرد)كه موجب كاهش نقاط انباشت موجودی میبه

 .شودبود تدریجی میهای بین بخشی و بهنوآوری مبتنی برزمان : شامل بکارگیری تیم -ب
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 .طور مستقیم استبندی كارخانه بهفروش و توزیع مبتنی برزمان : مستلزم پیوند نزدیك فروش و توزیع با برنامه زمان -ج

بنابر این رویکرد های متعددی وجوددارند، اما اجرا و استقرار آنها می تواند دشوار باشد.آنچه اهمیت زیادی دارد،كاركرد توزیع و 

باشد. درغیراین صورت ، كلیت استراتژی سازمان با شکست ل است كه باید كارا بوده و قابلیت اطمینان باالیی داشتهحمل ونق

 .شودمواجه می

  توليد و ساخت مبتنی بر زمان

 : شركتهای تولیدی از بعد زمان به دو شکل می توانند رقابت كنند

تواند به شکل دائم محصوالت جدید بیشتری را زودتر از : شركتی كه می توسعه سریعتر محصوالت و ارائه محصوالت جدید -الف

كارگیرد. این جنبه از زمان برای رقبای خود به بازار ارائه كند ، نهایتا قادر خواهد بود این قابلیت را در مسیر تسلط بر بازار به

مراحل معرفی یا رشد ) در منحنی عمر محصول ( قرار  شركتهایی بیشترین جذابیت و فایده را دارد كه محصوالت ارائه شده آنها در

 .داشته باشد

گویی به تکمیل و تحویل سریعتر سفارشهای مشتریان : این مربوط به شركتهایی می شود كه تمركز خود را بر سرعت پاسخ -ب

ن دادن سفارش توسط مشتری تقاضای مشتریان برای محصوالت استقرار یافته می برند . در حقیقت آنها تالش می كنند، زمان بی

 .تا رسیدن محصول به دست مشتری را كاهش دهند

  زمان چرخه، مقياسی برای صالحيت در زمان

ای از گامهای تکراری فراگرد شامل ورودیهای ضروری و عناصر فراگرد است كه خروجی مطلوب یعنی ارزش افزوده چرخه، مجموعه

قدار زمانی كه برای پیشروی از یك نقطه معین دریك فراگرد كاری به نقطه دیگر دهد. زمان چرخه عبارت است ازمرا نتیجه می

است. یکی از مهمترین قسمتهای بازه زمانی ، زمان چرخه فراگردتولید است . تولید مبتنی بر زمان، به عنوان محور مركزی نیاز

است و تالش می كند این بازه زمانی را كاهش دهد ) های زمانی تولید برده رقابت مبتنی بر زمان ، تمركز اصلی خود را بر چرخه

 (2شکل 

های تناوب شود. هدف این سه رویکرد، كاهش دورهتولید و ساخت مبتنی بر زمان، در چارچوب سه نگرش بنیادین شرح داده می

  .است

. بنابر این منابع كارای بیشتری نیاز : كار سریعترتنها می تواند با تالش بیشتر حاصل شودتسریع مراحل فراگردهای اساسی -الف

می شود كه بسیار پر هزینه است. روی هم رفته، افزایش سرعت گامهای یك فراگرد نمی تواند به عنوان اثر بخش ترین روش برای 

  .كاهش دوره چرخه محسوب شود
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شوند بپیماید، این دایره محسوب می كند و تمام گامهای فراگرد را كه بخشی ازاگر تصور شود كه فردی روی دایره ای حركت می

كردن دوره زمانی این است كه همه زمانی كه نیاز دارد )زمان چرخه( را می توان روی یك محور زمان نشان داد . یك راه برای كم

 .تندتر حركت كند

ند ، الزم است كه از هم سازی : گامهای فراگردی كه باید به صورت موازی انجام شووسیله موازیكاهش طول چرخه اساسی به -ب

مستقل باشند. یعنی اینکه برای شروع یك فراگرد، الزم نیست دیگری پایان یافته باشد. به عالوه تمام گامهای فراگرد موازی 

 .كنندنبایستی از منابع مشتركی استفاده

 :وسیله حذف گامهای غیر ضروری فراگردكاهش طول چرخه اساسی به -ج

ر ضروری ، حذف آنهاست. هر گام و هر مرحله ای كه به محصول ارزشی را نمی افزاید، می تواند به عنوان عالج گامها و مراحل غی

  .اتالف لحاظ شود

  اقدامات توليد و ساخت مبتنی بر زمان

ا بر گیرند، تمركز خود رچارچوب رویه ها و فعالیتهای تولید وساخت مبتنی بر زمان كه از سه رویکرد بنیادین مذكور نشئت می

گویی و قابلیت رقابت را ارتقا دهند . این چارچوب ، متشکل از شش فعالیت كردن زمان قرار می دهند تا پاسختکنیك های فشرده

، كنترل و تسریع. هر یك از این شیوه ها به گونه می شود كه عبارتند از : ساده سازی، استاندارد سازی ، یکپارچه سازی ، دسترسی

 .اهش زمان چرخه می شوندای ویژه منجر به ك

شوند، صورت ناكارا انجام میكنند یا بهوسیله شناسایی و پیگیری گامهای غیر ضروری از فرایندكه ارزش ایجاد نمیسازی، بهساده 

 .شود،طراحی مجدد و مستند سازی گامهای اساسی فراگرد ، این هدف تأمین می شود.پس از بررسیشروع می

یوه دیگری در كاهش زمان سیکل است. مطابق این استراتژی، كار فراگردها یا قطعات به صورت همسان و استانــدارد كردن، ش

شود.در نتیجه از می شود و از انجام هر كار در فراگرد یا تولید هر قطعه در محصول به صورت متمایز جلوگیری میاستاندارد انجام

 .كندوسیله تکراركارها افزایش پیدا میکان یادگیری سازمانی بهجویی به مقیاس حاصل خواهدشد و امبعد زمان، صرفه

وسیله ممانعت ازتأخیرهایی كه در فراگرد به هنگام رقابت برای عناصر فراگرد در تبادل فرایند حاصل می شود، دسترســی: نیز به

محدود مانند نیروی انسانی و ماشین  دهد. به عبارت دیگر تأخیرهایی را كه ناشی از دسترسی به منابعمی زمان چرخه راكاهش

، منجربه ایجاد زمان خرابی و در نتیجه افزایش زمان انتظار شوندبرد. تجهیزاتی كه بخوبی نگهداری نمیایجاد می شود را از بین می

فع شود. مشکل و زمان چرخه خواهند شد. مشکل تجهیزات می تواند به وسیله اجرای برنامه های تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه ر

محدودیت نیروی انسانی نیز از طریق آموزش چند رشته ای حل می شود. در این فعالیت بر ارتقای قابلیت اطمینان عناصر فراگرد 

 .های درگیر تمركز می شود
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یستم تالش سازی سدهد.در یکپارچهســازی : اغلب موارد افزایش در زمان چرخه، درنتیجه گامهای متوالی فرگرد رخ می یکپارچه

شود كه بخشهای مختلف كنار هم جمع شوند تا امکان تسهیم اطالعات وبینش ودانش فراهم شود.براین اساس ، ارتباط دائم با می

 .سازی دارندكنندگان مطمئن ، اهمیت زیادی در یکپارچهمشتری و داشتن تأمین

بینی ، خواهدشد. زیرا ناسازكاری باال و فرایند غیرقابل پیشكنتـــرل : از طریق كنترل، ناسازگاری درگامهای متعدد فرایند حذف 

شود.برای حذف یا كاهش ناسازگاری باال، بخشهای اضافی در زمان چرخه و نیز موجودی تر میمنجر به مدت چرخه طوالنی

نتظار را كم كرده شود.همچنین استقرار سیستم تولید كششی، موجودی كاالی درجریان ساخت وزمان ااطمینان درنظر گرفته می

 .كندودرنتیجه ناسازگاری زمان سیکل كاهش پیدا می

تســـریع : یك عنصر مهم در زمان چرخه برای این استراتژی فراگرد، عبارت است از زمان راه اندازی. تسریع فعالیتهای راه اندازی 

رود. در صورت كاهش زمان راه اندازی ، اندازه شود و دیگر آثار شدید زمانی نیز ازبین می، موجب كاهش زمان خرابی دستگاه می

  .، مدت متوسط چرخه را كاهش می دهدزای انتظاربسته ها می تواند كاهش یابد كه با كاهش یا حذف زمان اتالف

های تولید و ساخت مبتنی واحد صنعتی )در سطوح مختلف سازمانی (، شیوه 1۴۱های حاصل از تحلیل عوامل فوق براساس داده

های مورد استفاده برای فاكتورها ، حاصل كننده )دادهكند. واحدهای صنعتی شركتهای مشاركتفاكتور تبیین می 1۴مان رادر برز

، ژاپن ، آلمان، ایتالیا و انگلستان است.( متعلق به صنایع های آمریکاهای مشترك از دانشگاهیك همکاری بین المللی با فعالیت

 .استآمده 1آالت هستند. فاكتورهای حاصل از تحلیل عوامل در جدول ، اتومبیل و ماشینمختلف شامل صنعت الکترونیك

  گيــرینتيجه

برای موفقیت در بازار رقابتی امروز الزم است مدیران یك استراتژی اثربخش برای كسب مزیت رقابتی پایدار اتخاذ كنند. ارزش 

است. این تغییرپیداكرده« زمان»زیت رقابتی است، از هزینه وكیفیت به مورد مطالبه مشتری كه محل تمركز سازمان برای كسب م

 .ارزش، با توجه صرف و اولویت دادن به تکنولوژی تأمین نخواهد شد

شود. دراین نوشتار، تولید براین اساس ،ضرورت حركت به سمت رقابت مبتنی بر زمان و تمركز بر كاهش زمان چرخه روشن می

های در چارچوب رقابت مبتنی بر زمان در حوزه تولید و عملیات معرفی شد. بعد از تبیین استراتژیوساخت مبتنی برزمان ، 

سازی،تسریع و استانداردسازی( و چارچوبی برای تولید سازی، دسترسی، سادهبنیادین كاهش زمان چرخه )كنترل، تلفیق و یکپارچه

باتوجه به روند گریزناپذیر جهانی شدن )یا جهانی سازی( .شده ارائهشدگیری از ادبیات مطرحو ساخت مبتنی بر زمان ضمن بهره

تولید و صنعت؛ تولیدكنندگان ما به نوبه خود ناگزیر به اصالح روشهای سنتی؛ ناكارآمد و غیراثربخش گذشته خود و اخذ رویکردی 

حــــــذف فعالیتهایی است كه ارزش  جدید در سیاستهای تولیدی هستند. سیاستهایی كه تمركز اصلی آنها بر محوریت مشتری و

افزوده ایجاد نمی كنند. تنها با این رویکرد است كه تولیدكنندگان خواهند توانست با رقبای جهانی خود به رقابت بپردازند چرا كه 
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عالیت در وضعیت جهانی شده صنعت، یك تولیدكننده چه در بازارهای جهانی حضور پیدا كند و چه تنها در یك محدوده خاص ف

ز تولید در داشته باشد باید با شركتهای جهانی كه وارد حیطه فعالیت او می شوند به رقابت بپردازد و ازاین جهت است كه ناگزیر ا

مدیران در پایان مقاله خواهندتوانست در هر مورد، درجه انطباق شركت موردنظر خود را موردسنجش قرار كالس جهانی خواهدبود.

ی بیشتر به این مهم بپــــردازند كه چگونه می توان نقاط قوت را بیشتر تقویت كرده و نقاط ضعف خود را داده و سپس با بررس

 بپوشانند تا خود را بیشتر به معیارهای تولیدكننده جهانی نزدیك كرده و از مزایای آن بهره مند گردند. 
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