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بِسم ا ِ
حمن ال َّرحیم
هلل ال َّر ِ

اى كمي�ل! دان�ش بهتر از مال اس�ت؛ زيرا دانش ت��و را حفظ میکند،

درحالیک��ه تو بايد مال را حفظ كنى ،مال به خرج كردن ،كاهش مییابد،
ولى دانش با صرف كردن افزوده میشود و آنکه ساخته مال است با زوال

مال از بين میرود.

“دو گروه هس�تند که هرگز س�یر نمیش�وند؛ جویندگان مال و ثروت،
جویندگان علم و دانش"

«حضـرت علـــی(ع)»
یک فرد موفق عادت می کند کارهایی را که افراد ناموفق دوست ندارند،

انج��ام دهد .یک فرد موفق نیز دوس��ت ندارد ای��ن کار را انجام دهد ،بلکه
این کار را می کند چون می داند این کار ،بهایی اس��ت که برای رسیدن به

موفقیت می پردازد.

«هربرت گری»

ای��ن اثر تحفهای اس��ت ناچیز برای محققین و دانش��جویان و قطره ای

ان��دک در می��ان اقیانوس های علم و دانش تقدیم به منجی عالم بش��ریت

امــام زمــان(عــج) و امام هشتم حضرت رضا(ع) ،امید است که راه گشای
محققین باشــد.

ز

در دو ق��رن اخی��ر مدیری��ت تولید و عملی��ات به عن��وان یکی از فاکتوره��ای مهم در

رش��د اقتص��ادی کش��ورها مطرح بوده اس��ت .دیدگاه س��نتی در رابطه ب��ا مدیریت تولید

در ق��رن هجدهم ش��کل گرف��ت یعنی هنگامی که آدام اس��میت به این نتیجه رس��ید که

اختصاص��ی کردن کارگ��ران ،تولید را افزایش می دهد .پیش��نهاد او این ب��ود که کارها به

وظیفه های ریزتر و کوچکتر تقس��یم ش��وند؛ س��پس هر وظیفه مجزا به ی��ک کارگر مجزا
اختصاص داده شود .او معتقد بود این کار منجر به افزایش مهارت کارگران در انجام وظایف،

در نتیجه باال رفتن سرعت و کیفیت محصول نهایی خواهد شد .در اوایل قرن بیستم ،تیلور
تئوری های اس��میت را به کار گرفت و مدیریت علمی را پایه گذاری کرد .از آن پس تا سال

 1930تکنیک های زیادی مطرح شدند که هر کدام به گونه ای دیدگاه سنتی را ارتقا دادند.
مدیری��ت تولید وعملیات فرایندی اس��ت ک��ه در آن منابع مختلف مورد اس��تفاده در

بخش های مختلف س��ازمان به منظور ایجاد ارزش برای کاال  /خدمت تحت شرایط کنترل

ش��ده بر اساس سیاست های س��ازمان ،تبدیل و ترکیب می شوند .بنابراین مدیریت تولید و
عملیات بخش��ی از سازمان اس��ت که بر چگونگی تبدیل مجموعه ای از ورودی ها به کاالها

 /خدمات مورد نظر با س��طح کیفی مطلوب تمرکز دارد .مجموعه ای از فعالیت های مرتبط
مدیریتی که به س��اخت کاال مربوط هس��تند را مدیریت تولید می گویند .تعریف مشابه در
رابطه با مدیریت خدمات را نیز مدیریت عملیات می نامند.

ط

کت��اب مدیریت تولید و عملیات (جلد اول) ،در راس��تای تس��هیل بهرهمندی از دانش

مقدماتی تولید و آش��نایی هرچه بیش��تر دانشپژوهان با مفاهی��م تاریخچه و مبانی تولید؛

مکان یابی (کارخانه ها و تجهیزات)؛ تجزیه و تحلیل نقطه س��ربه سر و برنامه ریزی ظرفیت

برای دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد به رشته تحریر درآمده است.

هدف از تألیف این کتاب ،ارائه چارچوبی روان ،ساده و قابلفهم از مدیریت تولید و عملیات
برای کلیهی دانش��جویان ،دانشپژوهان ،اساتید و محققین رشتههای :حسابداری ،مدیریت
و مهندس��ین صنایع مـی بـاشـد .هر اثر بش��ری خالی از خطا نیست بنابراین؛ ازخوانندگان
این اثر صمیمانه درخواست میکنیم که نظرات و پیشنهادات جهت بهبود هرچه بیشتر این

کتاب را به ایمیل نویسندگان Expert1392@chmail.ir :ارسال نماینـد.
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فصل اول

مقدمه ،کلیات مدیریت تولید و عملیات

هنری فورد -مبدع تولید انبوه

'
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 .1مقدمه
برنامه ریزی و کنترل تولید و عملیات به معنای مدیریت انجام کس��بوکار اصلی شرکت

است ،بهطورکلی مدیریت فرایندهای اصلی که باعث تولید محصول یا ارائه خدمت میشود.

یعنی برنامهریزی زمانی و منابعی تولید یا خدمت قابلارائه در یک بازه زمانی مشخص ،برای
مثال :میزان تولید هفتگی چقدر باش��د؟ تا بتوان تقاضا را جواب داد و از طرفی تولید مازاد

نداش��ت؟ (برنامهریزی تولید) و برای این میزان تولید چه مقدار ماده اولیه موردنیاز است؟

(برنامهری��زی منابع) کارها باید به چه ترتیبی صورت پذیرد تا بتوان بهترین اس��تفاده را از
زمان و تجهیزات داش��ت؟ (توالی عملیات و زمانبندی) سازمان دهی و زمان بندی کارکنان
به چه صورت باش��د تا تمامکارها بدون تحتفش��ار گذاشتن کارکنان بهموقع انجام پذیرد؟

(برنامهریزی نیروی انسانی) و. ...

سيس��تم توليدي سيستمي اس��ت كه توسط انسان ساختهش��ده و مزيت آن نسبت به

سيس��تم هاي طبيعي اين است كه اهداف آن بهطور روشن تعریفشده است .هر سيستمي
نياز به مديريت دارد .علم اداره كردن سيستم توليد مديريت توليد نام دارد.
انواع سيستم هاي توليدي ازنظر حجم توليد:
 .1توليد تكي
 .2توليد كارگاهي

3
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 .3توليد سفارشي
 .4توليد دستهاي
 .5توليد انبوه.
انواع سيستم هاي توليدي ازنظر نوع تغييراتي كه در فرايند توليد صورت ميگيرد:
•اگ��ر تغييرات و تبدي�لات در فرايند توليد ماهيت مواد اولي��ه را عوض كند فرايند
شيميايي است .مثل نانوايي.

•اگ��ر تغيي��رات و تبدیالت در فرايند توليد ماهيت مواد اولي��ه را عوض نكند فرايند
فيزيكي است .مثل توليد ميز.

انواع سيستم هاي توليدي ازنظر جريان مواد:
 .1سيستمهاي توليد پيوسته .2         سيستمهاي توليد ناپيوسته
بهطورکلی تقس��يم بندي سيس��تم هاي توليد به پيوسته و گسس��ته بر اساس چگونگي

تغيير متغيرهاي كليدي سيس��تم در طول زمان ميباش��د .که در قس��مت انواع روش های

تولیدی به شرح هریک پرداختهشده است.

مدیریت تولید ،عملکردی است که عهدهدار مسئولیت برنامهریزی تاکتیکی و راهبردی

فراوردههای موجود و جدید یک ش��رکت اس��ت .مدیریت ف��راورده ،عملکرد چرخه حیات

س��ازمانی در درون یک شرکت اس��ت که با برنامهریزی یا پیشنگری یا بازاریابی فراورده یا

فراوردهها در همه مراحل چرخه حیات محصول سروکار دارد.

مدیریت تولید یک فعالیت درونسازمانی است که از پیشبینی ،برنامهریزی و بازاریابی

برای محصوالت یا خدمات تش��کیل میش��ود .مدیر تولید همواره دغدغه توسعه محصول و
بازاریابی محصول را دارد و این دو فعالیت نهایتاً منجر به افزایش درآمد ،افزایش سهم بازار
و افزایش حاش��یه س��ود خواهند ش��د .از طرف دیگر یک مدیر تولید باید در مورد تحلیل

بازار ،کاراییها و ویژگیهای محصول مس��ئولیتپذیر باشد .ازاینرو در ساختارهای سازمانی
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مختلف بعضاً مدیر تولید یک جایگاه س��ازمانی مش��خص و معین را دارد و در بعضی موارد

عضو بخشهای فروش و بازاریابی یا عضو بخش مهندسی محسوب میشود.

معموالً برای بررسی عملکرد مدیران تولید شاخصههای سود و ضرر یک بنگاه مورد ارزیابی قرار

می گی��رد .یک مدیر تولید باید بتواند خواس��تهها و نیازهای بخ��ش فروش و بازاریابی را به

بخشهای مهندسی و فرایند سازمان انتقال دهد و از طرف دیگر باید بتواند محدودیتهای
بخش مهندس��ی و طراحی با توجه به شناختی که از بازار و خواسته مشتریان دارد برطرف

نمای��د تا محصول بهدس��تآمده با هزین��های منطقی بتواند پاس��خگوی بخش عمدهای از
نیازهای مشتریان باشد.

این فصل از پنج بخش تشکیلشده است که عبارتاند از:
در بخ��ش اول ب��ه تاریخچه مدیریت تولید و عملیات؛ در بخ��ش دوم به مفهوم زنجیره

تأمی��ن و مدیریت آن؛ بخش س��وم به معرفی انواع سیس��تم های تولیدی؛ بخش چهارم به
تعریف ،زنجیره تأمین ناب؛ چابک؛ س��بز؛ تاب آور؛ معکوس؛ حلقه بس��ته؛ سرد؛ و در بخش

آخِ ـر به بیان مختصری از مفاهیم :پیش بینی تقاضا؛ طراحی و توسعه محصول؛ اتوماسیون؛
کارسنجی و زمانسنجی؛ منحنی یادگیری؛ برنامهریزی تولید؛ مدیریت موجودی و مدیریت

کیفیت جامع ،میپردازیـم.

 -1-1تاریخچه سیستم مدیریت تولید و عملیات
اولي��ن فعاليته��اي مدیری��ت تولید و عملیات مرب��وط به اقتصاددان ه��اي كاربردي و

صنعتگرها اس��ت كه در حدود س��الهای  1800در انگلس��تان ش��كل گرفت .آدام اسميت،
اقتصاددان معرف اس��كاتلندي ،در س��ال  1776در كتاب ثروت ملل ايده تقسیمکار را براي
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بهبود بهرهوري مطرح كرد .پيادهس��ازي اين ايده روي فعاليت سوزن س��ازي در يك كارگاه

نش��ان داد كه با تقس��يم فعاليت به چهار عمليات جداگانه ،خروج��ي  5برابر افزايش يافت.

وقتیکه يك كارگر تمام فعاليت را انجام ميداد در هرروز  1000س��وزن توليد ميكرد ولي
وقتي  10كارگر به چهار فعاليت تخصصي و جداگانه گمارده ش��دند ميتوانس��تند 48000

سوزن توليد كنند .عالوه بر اين كه ظرفيت توليد افزايش يافت ،اسميت نشان داد كه با اين
ايده هزينه ساخت نيز كاهش مييابد .اسميت علت كاهش هزينه ساخت را چنين بيان كرد:

•انج��ام يك كار توس��ط يك نفر بهصورت مكرر باعث ب��ه وجود آمدن مهارت خاص
در آن ف��رد براي انجام آن كار ميگردد بنابراين ميتواند در زمان كمتري آن را به

پايان رساند.

•صرفهجويي در زمان ازدسترفته كارگر براي تغيير از يك كار به كار بعدي
•اختراع ابزار جديد و مخصوص براي انجام هر يك از كارها.
•تصویر( ،)1سیر تکاملی مدیریت تولید و عملیات را نشان می دهد.

تصویر :1سیر تکاملی مدیریت تولید و عملیات
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چارلز بابیج در تكميل ايده اسميت بيان كرد كه با گماردن هر كارگر به يك كار خاص،

ديگر به مهارت و تجربه زياد در كار س��اخت و توليد نياز نبوده و نرخ پرداخت به كارگران

نيز ميتواند كمتر باشد و بدين شكل هزينه توليد كاهش مييابد .وي نتيجه يافتههاي خود
را در سال  1835با عنوان «اقتصاد ماشينآالت و سازندگان» ارائه نمود.

در توليد ماشين بخار توسط ماتئو بولتون و جيمز وات ،استفاده از سيستمهاي مديريت

ش��امل استانداردها ،روشهاي پيشبيني ،استقرار كارخانه ،طراحي كارخانه و سياستهاي
حقوق و پاداش در ش��كل ابتدايي خود براي كم��ك در هدايت ،مديريت و كنترل كارخانه

آغاز شد.

توس��عه مهندسي صنايع در آمريكا در س��الهای اول  1900توسط فردريك تيلور ،پدر

مهندسي صنايع ،آغاز شد .برخالف آدام اسميت كه نظريهپرداز و نويسنده بود ،تيلور كسي
بود كه از طريق انجام فعاليتهاي صنعتي و بر اس��اس آزمايش به توس��عه اصول و مفاهيم
پرداخ��ت ،توج��ه خ��ود را روي روشهاي علمي انج��ام كار و مديريت ي��ك واحد توليدي
متمركز س��اخت .تا قبل از تيلور كارها بر اس��اس حسابهای سرانگش��تي انجام ميشد و
از اس��تانداردهاي علمي ،برنامهريزي مديريت��ي و رويههاي تحليل خبري نبود .هدف تيلور

تغيير اين وضعيت به شرايطي بود كه نشان دهد مديريت يك فعاليت علمي است و نه يك
فعاليت اتفاقي و نه باري به هر جهت .وي چهار خطمشي زير را موردتوجه قرارداد:

•ب��راي هر عنص��ر كاري یکپایه علمي توس��عه دهي��د و آن را جايگزين روشهاي
سرانگشتي كنيد.

•ب��راي هر كار ،بهترين كارگر را انتخاب كنيد بهجای اين كه كارگر خود ،كار خود را
انتخاب كند.

•كار را بهطور مس��اوي بين مديريت و نيروي كار تقس��يم كنيد بهطوریکه هر يك
وظايف و مسئوليت متناسب با خود را دارا باشد.

•روح همكاري بين مديريت و نيروي كار را توس��عه دهيد بهطوریکه کاربر اس��اس
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خطمشي اول و دوم انجام پذيرد.
در راس��تاي هدف تيلور (يعني مديريت علمي) اف��راد ديگري ازجمله گيلبرت و گانت

به توس��عه روشهاي علمي و سيس��تماتيك براي مطالعه و اندازهگيري كار ،برنامه ريزي و
زمان بندي توليد پرداختند .تا پيش از س��ال  1930رش��د چشمگيري در توسعه مهندسي
صنايع ايجاد شد و حوزههايي تحت عناوين زير شكل گرفت:
9 9روشهاي كار
9 9اندازهگيري كار
9 9طراحي كارخانه
9 9سيستمهاي پاداش و حقوق
9 9ارزيابي كار
9 9تئوري سازمان
9 9فاكتورهاي انساني
9 9برنامهريزي و كنترل توليد و ،...ایجاد شد.
تا اواخر س��ال هاي  ،1940توسعه مهندسي صنايع بر اساس روشهاي سنتي كه توسط

تيلور ،گانت و گيلبرت پايهگذاري ش��ده بود ادامه يافت .فلسفه وجودي مهندسي صنايع با

توج��ه ب��ه نگرش و هدف به وجود آورندگان آن ،ارائه راهحلهاي مؤثر و كارا براي مس��ائل

مربوط به طراحي ،تحليل و ارزيابي بود.

لوا لصف :تایلمع و دیلوت تیریدم تایلک ،همدقم
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 -2-1هنری فورد و تولید انبوه
هن��ری ف��ورد ،زاده  ۳۰ژوئیه  – ۱۸۶۳درگذش��ت وی در  ۷آوریل  )۱۹۴۷کارآفرین،

مخترع ،نویس��نده و نظریهپرداز آمریکایی) بود ،که ش��رکت خودروس��ازی فورد را در سال

 ۱۹۰۳تأس��یس نمود .وی مخترع خط تولید صنعتی میباش��د ،که نخس��تین بار باهدف

تولی��د خودروی ارزانقیمت خ��ط تولید را به کار گرفت .او نهتنها انقالبی در صنعت اروپا و
آمریکا ایجاد کرد ،بلکه ترکیب تولید انبوه کاال ،دس��تمزد باال برای کارگران و قیمت پایین

پیش��نهادی او چنان تأثیری بر اقتصاد و جوامع قرن بیس��تم ایجاد کرد ،که آن را فوردیسم

نامیدند.

فورد دیدگاهی جهانی داش��ت و مصرفگرایی را باعث صلح در جهان میدانست .هنری

فورد به یکی از مشهورترین و متمولترین مردان تاریخ صنعت تبدیل شد .او پس از مرگ،

همه ثروتش را به بنیاد فورد بخش��ید ،ولی ترتیبی داد که خانوادهاش برای همیشه کنترل
آن را در دست داشته باشند .فورد در کنار فعالیتهای صنعتی و اقتصادی ،یک نظریهپرداز

و نویسنده ماهر نیز بود.

هن��ری فورد ب��ه دلیل مخالفت با حضور ای��االت متحده آمری��کا در جنگ جهانی دوم

معروف اس��ت .در س��ال  ۱۹۱۸نیمی از خودروهای آمریکا فورد م��دل تی بودند ،که نکته

جالب در مورد آنها مشترک بودن رنگ مشکی آنها بود.

فورد در زندگینامه خود نوش��ته است« :هر مش��تری میتواند خودرویی به رنگ دلخواه

خود داش��ته باش��د تا زمانی که این رنگ سیاه باش��د ».تا پیش از راهاندازی خط تولید که
برای فعالیت س��ریعتر تنها خودروی س��یاه تولید میکرد ،مدل تی به رنگهای دیگر مانند
قرمز نیز تولید میشد .تصویر( ،)2نمونهای از خط تولید انبوه هنری فورد را نشان می دهد.
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تصویر :2اولین خط تولید انبوه در کارخانه فورد

 -3-1تولید به هنگام ()JIT
تولید بهموقع ( ،)Just-In-Timeیک فلس��فهی مدیریت ژاپنی اس��ت که از اوایل دههی

 1970در بسیاری از مؤسسات تولیدی ژاپن مورداستفاده قرار گرفت .این فلسفه نخستین
بار توس��ط تائیدی اوهونو در شرکت تویوتا بهعنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواستهی
مش��تری با حداقل تأخیر معرفی و به کار گرفته ش��د .به همین دلیل ،تائیچی اوهونو اغلب

پدر سیستم تولید به هنگام نامیده میشود .

کارخانهها تولید تویوتا اولین محلی بودند که نظام تولید بهنگام در آنها مطرح گردید.

این سیس��تم در طول بحران نفتی سال  1973موردحمایت وسیعی قرار گرفت و پسازآن
توسط بسیاری از سازمانهای دیگر انتخاب گردید .

