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فصل اول
اهداف و رويکرد های سیستم
 1-1مقدمه:
با موفقيت کارخانجات ژاپنی در بازارهاي جهانی توجه بسياري از شرکت هاي غربی به این
موفقيت ها معطوف شد .بسياري معتقدند که سنگ بناي موفقيت ژاپنی ها در توليد (JITتوليد
بموقع) است.
بطور کلی  JITنوعی فلسفه توليدي است یا یک هدف بسيار ساده یعنی ":اقلم مورد نیاز را
با کیفیت مورد نیاز ،به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز" توليد کنيد.
سيستم  JITابتدا در اوایل دهه  9161توسط تائيچی اونو در شرکت تویوتا  Toyotaبه عنوان
ابزاري براي برآورده ساختن خواسته هاي مشتري با حداقل تاخير معرفی و به کار گرفته شد .به
همين دليل تائيچی اونو اغلب به عنوان پدر نظام توليد بهنگام ناميده می شود .این نظام در طول
بحران نفتی سال  9133مورد حسایت وسيعی قرار گرفت و سپس از آن توسط بسياري از
سازمانهاي دیگر انتخاب گردید.
این روش بر روي افراد ،کارخانجات و سيستم ها متمرکز بود JIT .در آغاز به عنوان روشی براي
کاهش سطوح موجودي انبارهاي ژاپنی مطرح بود امروزه  JITبه یک فلسفه مدیریتی شامل
مجموعه اي از علوم و در اختيار گرفتن یک سري از اصول و تكنيک هاي توليد گسترش یافته
است.
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توليد بهنگام در صورتيكه به شكل مناسب در یک سازمان بكار گرفته شود ظرفيت تقویت
مز یت رقابتی سازمان را در بازار به شكل اساسی با کاهش اتلف ها و بهبود کيفيت محصول و
بهره وري توليد دارا خواهد بود.
در ژاپن زمينه هاي فرهنگی قوي درارتباط با ظهور  JITوجود دارد .توسعه  JITدر کارخانجات
توليد تویوتا متاثر از همين فرهنگ قوي بوده است .اخلق کار ژاپنی یكی از این عوامل است.
اخلق سخت کوشی در مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم ظهور نمود و به عنوان یک
قسمت مكمل در موفقيت اقتصاد ژاپنی ها دیده شد.
 1-2رويکردها و نگرش ها به :JIT
 JITرا می توان از سه نظر متفاوت مشاهده کرد:


دیدگاه نخست سيستم کنترل کف کارگاه در  JITبوده و به واسطه استفاده از کارت

هاي کابنان نمایان ترین جلوه از رویكرد  JITرا دارا می باشد.
تكنيک کابنان ،شروع به توليد و جریان مواد را با هدف توليد مقدار صحيحی از اقلم(و
قطعات ،زیر مونتاژها یا قطعات خریدنی دقيقا د ر محل صحيح و دقيقا در زمان صحيح کنترل می
نماید.


دیدگاه دوم ایجاد زمينه مناسب براي بكارگيري کابنان بوده که مجموعه اي از تكنيک

در زمينه محصول و فرآیندهاي توليدي است .ایجاد این زمينه ،امكان پياده سازي سيستم کابنان را
تضمين می نماید.
این مجموعه تكنيک ها شامل طراحی سيستم توليدي ،تمرکز بر روي موارد مرتبط با بازاریابی،
فروش ،طراحی محصول ،مهندسی فرآیند ،مهندسی کيفيت ،چيدمان کارخانه ،و مدیریت توليد
بوده ،تا اجراي  JITرا تسهيل نماید.


سومين و مهمترین دیدگاه یا سطح ،فلسفه توليدي  JITمی باشد که پایه و مبناي طراحی،

آماده سازي و اجراي سيستم توليدي  JITمجموعه اي از استراتژهایی اساسی توليدي می باشد که
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هنگامی که بكار بسته می شوند پایه سيستم  JITرا شكل داده و بكارگيري سيستم کابنان را تسهيل
می نمایند.
در شكل 9-9رویكرد هاي مختلف JITوپيشتيبانی انها از یكدیگر نشان داده شده است:
رویکرد فلسفی به
JIT

تکنیک هایی برای
طراحی و برنامه ریزی
JITسیتم تولید

تکنیک هایی برای کنترل
JITکف کارگاه در سیستم

 1-3اهداف رويکرد : JIT
رویكرد  JITدر بردارنده تعهد مداوم در دستيابی به کمال در کليه مراحل طراحی و عملياتی
سيستم هاي توليدي است.
 JITمی کوشد تا سيستم توليدي بگونه اي فعاليت کند که محصول  %911سالم و کامل اثر
بخش توليد کند.
همانطور که قبل هم آمد بهترین تعریف براي سيستم  JITهمان تولید اقلم مورد نیاز ،با
کیفیت مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز است
براي بررسی دقيقتر موضوع می توان گفت که اهداف رویكرد  JITبصورت زیر است:
 -9ضایعات صفر
 -9زمان  Setupیا آماده سازي صفر
 -3موجودي صفر
 -4حمل و نقل و جابه جایی صفر
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 -5از کارافتادگی صفر
 -6زمان پيشبرد صفر
 -3اندازه انباشته یک
مجموعه اهداف بال از نظر بسياري از مهندسين توليد و صنایع که تحت رویكرد سنتی غربی در
مورد طراحی و عمليات سيستم هاي توليد آموزش دیده اند اگر دست یافتنی نباشد .حداقل بسيار
بلند پروازانه است.
همچنين از نظر رویكرد سنتی مدیریت سيستم هاي توليد در نظر گرفتن اهداف بال بصورت
همزمان و توام غير معمول است بطوریكه سنتی توليد به توليد جزء نگربوده و هر یک از مسائل
توليد را بطور مجزا مورد بررسی قرار می دهد.
رویكرد  JITحداقل در محدوده اهدافی که براي خود تعيين کرده کل نگر  Generalistمی
باشد.
 1-3-1ضايعات صفر :
در مدیریت سنتی هدف ضایعات صفر خط توليد بندرت در نظر گرفته می شود .در حقيقت تنها
مواردي که به کارکنان بخش کيفيت آموزش داده می شد  (LTPDدرصد قابل قبول معيوبی
انباشته) و  AQLها(سطوح کيفيت قابل قبول) بود.
کنترل کيفيت نيز بر همين ایده طراحی می شد .پيش فرض اساسی این سيستم با در این مطلب
است که توليد سطح مشخصی از محصول معيوب اجتناب ناپذیر بوده و به همين علت کليه تلش
ها باید در راستاي دستيابی به این سطح قابل قبول از تطابق با مشخصات و انتظارات مشتري متمرکز
گردد.
این باور با رویكرد  JITدر تناقض می باشد .به این ترتيب رویكرد  JITنگرشی را به همراه دارد
که در پی دستيابی به کمال در کليه مراحل فرآیند توليد است
 1-3-2موجودی صفر :
در تفكرهاي سنتی توليد موجودي را به دو دسته کلی موجودي هاي در جریان ساخت( Work
 WIP )In processو موجودي محصول نهایی انبار شده تقسيم می کردند.
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موجودی در
جریان ساخت
موجودی

موجودی محصول
نهایی

شكل  1-3-2در مورد موجودي محصول نهایی در بسياري از شرایط به به عنوان محافظی در
مقابل عرضه کنندگان غيرقابل اطمينان نگریسته می شود.
در رویكرد سنتی فرض بر اینست که تامين کنندگان خارجی(خارج از کارخانه) غيرقابل
اطمينان بوده و ممكن است مواد یا قطعات مورد نظر را بموقع تحویل ندهند .بنابراین سرپرستان
کارگاههاي توليدي در مقابل این عدم قطعيت ها و نيز بخش هاي بازاریابی و فروش براي مقابله با
سفا رشات غيرمنتظره مشتریان همواره باید موجودي محافظی را به عنوان تضمين عملكرد مناسب
خود نگهداري نمایند.
در قسمت طراحی سيستم  JITبراي شرکت مورد مطالعه(فصل بعدي) بطور کامل و دقيق به
بحث درباره اصول مدیریت کنترل موجودي در نظام بهنگام و روش مدون اجرایی نظام بهنگام در
محيط  EOQپرداخته شده است.
در هر حال تمرکز کارایی توليد بخصوص وقتی کارایی برحسب بكارگيري ماشين آلت و
تجهيزات در کارگاه هاي توليدي محاسبه می شود سرپرستان و مدیران کارگاه ها را وا می دارد
تا تجهيزات و ماشين آلت و مرکز کاري را بطور مداوم مشغول نگه داشته و به توليد اقلمی
بپردازند که سفارشی براي آنها وجود نداشته و ممكن اتست در آینده سفارش داده شوند.
نتيجه چنين بينشی که بدنيال پوشش هزینه هاي سربار است انباشت موجودي در حدي فرآتر از
مقدار می باشد گاهی اوقات ممكن است فشارهایی از جانب مدیریت ارشد براي کاهش سطح
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موجودي در کارخانه اعمال گردد ،اما این فشارها تحت الشعاع جریان حاکم در زمينه افزایش بهره
وري و کا رائی توليد قرار گرفته و بدین ترتيب مجددا در دام بهره برداري از تجهيزات می افتيم.
حسابداران به موجودي به عنوان نوعی دارایی که باید در تراز نامه ثبت شود می نگرند.
مدیران ارشد طبعا مایل به انباشت مقدار زیادي موجودي نيستند وليكن وقتی آنها احساس می
کنند که باید ميان کارخانه اي با بهره برداري و سطح موجودي پائين و کارخانه اي با بهره برداري
و سطح موجودي بال یكی را انتخاب کنند نسبت به انتخاب دومی تمایل بيشتري دارند.
تمامی این باورها با نگرش  JITکه موجودي را بل(  (Evilدانسته و آن را نشانه اي از فقر و
ناهماهنگی و اجراي ضعيف سيستم توليد می داند در تضاد می باشند.
 1-3-3زمان  Set upيا آماده سازی صفر :
زمان آماده سازي صفر و اندازه انباشته یا بچ توليدي یک واحدي در ارتباط با هم معنا می دهند
یعنی اگر توانستيم آماده سازي را به صفر برسانيم آنگاه هيچ توجيهی براي استفاده از انباشته هاي
بزرگ نداریم و بهتر است بچ هاي توليدي را یكی یكی انتخاب کنيم.
طبق تفكر سنتی مدیریت به رویكرد اندازه سفارش اقتصادي و یا اندازه انباشته اقتصادي کسينه
ساختن ک ل هزینه موجودي با استفاده از ایجاد تعادل ميان هزینه نگهداري موجودي و هزینه آماده
سازي بود.

Q
A 
K = Co + C h =  D   + h   
Q

 2 

انباشته هاي بسيار بزرگ پائين می شوند اما تعداد دفعات آماده سازي بالیی را در پی خواهند
داشت .حال اگر زمان و هزینه هاي آماده سازي صفر باشند آنگاه اندازه انباشته اي برابر با یک
واحد اقتصادي خواهد بود.
مزایاي ناشی از بكارگيري اندازه یک واحدي از دیدگاه موجودي و نيز عملكرد کلی توليد
چشمگير است.
 1-3-4زمان پیشبرد صفر :
زمان پيشبرد ساخت عبارتست از کل زمان مورد نياز پيش بردن عمليات ساخت یک قلم.
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این زمان در برگيرنده زمان آماده سازي زمان صف زمان آماده سازي ماشين ،زمان انجام
عمليات زمان جابجایی زمان بازرسی و قرار دادن در محل مورد نظر می باشد.
زمان پیشبرد=زمان صف

 +زمان حمل ونقل  +زمان فرايند  +زمان اماده سازی

)(Set up

زمان پيشبرد خرید عبارتست از کل زمان مورد نياز براي بدست آوردن قلم خریداري شده این
زمان شامل زمان خرید ،زمان حمل و نقل ،دریافت و بازرسی و قرار دادن قطعه در محل مورد نظر
می باشد.
زمانهاي پيشبرد باید هم براي اقلم خریدنی از طریق مذاکرات ميان مامورین خرید کارخانه با
تامين کنندگان مشخص می شود.
از سوي دیگر زمان هاي پيشبرد براي اقلم ساختنی براساس تجارب گذشته و با در نظر گرفتن
عناصر مختلف تشكيل دهنده زمان پيشبرد مشخص می شود انباشته هاي کوچک منتهی به زمان
هاي پيشبرد بسيار کوتاه شده و در نتيجه انعطاف پذیري سيستم توليدي را افزایش می دهند.


معمول اینطور گفته می شود که طول افق برنامه ریزي باید حداقل برابر بزرگترین زمان

پيشبرد تجمعی محصول باشد.
پس زمانهاي پيشبرد بلند سيستم توليدي را وادار می کند تا بر پيش بينی اتكا کرده و محصول را
قبل از سفارش مشتري و بعضا برخلف نظر او توليد نماید.
اندازه انباشته هاي کوچک وقتی که با زمان پيشبرد کوتاه تلفيق می شوند .سيستم توليدي را قادر
می سازند تا به یک برنامه توليد خاص در افق بلند مدت محدود نبوده و قابليت تطابق بانواسانات
تقاضاي بازار در کوتاه مدت را داشته باشد.
براي دستيابی به زمان پيشبرد صفر باید همه عوامل از جمله محصولت سيستم توليدي و
فرآیندهاي توليدي بگونه اي طراحی گردند که پاسخگویی سریع به سفارشات را تسهيل نمایند.
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رویكردهاي سنتی طراحی محصول و فرآیند را جدا از هم در نظر می گرفتند .در حالی که
فلسفه  JITرویكردي کل نگر را اتخاذ کرده و بر وابستگی متقابل این فعاليت ها تاکيد می نماید.
 1-3-5جابجايی صفر
در اکثر موارد عمليات ساخت و مونتاژ داراي تعداد زیادي فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده هستند
مثل در عمليات مونتاژ ،عملياتی مانند تغذیه خط و جابه جایی قطعه فاقد ارزش می باشند.
اگر قطعات و زیر مونتاژها بتوانند طوري طراحی شوند که تغذیه آنها کميته گردیده و اگر
سيستم هاي توليدي طوري طراحی شوند که جابه جایی ها به حداقل برسند ،کاهش قابل ملحظه
اي در مسائل و مشكلت مرتبط با مونتاژ و زمان آن حاصل خواهد شد.
بطور کلی چيدمان مبتنی بر محصول نسبت به چيدمان مبتنی بر فرآیند ارجحيت دارد یک علت
این امر مدل هاي ساده تر جریان مواد در کارخانه در چيدمان محصولی است که کاهی قابل
ملحظه اي در حجم برنامه ریزي و جابجایی مواد دارد.
 1-4عناصر کلیدی رويکرد : JIT
عناصر کليدي که براي طراحی محصول و سيستم توليدي در فلسفه  JITمطرح می باشد به شرح
زیر است:


تطبيق طراحی محصول با تقاضاي بازار،



تعریف خانواده هاي محصول و توليد جریان مبنا،



رابطه با توليد کنندگان

این سه عنصر را می توان به عنوان بخشی از رویكرد فراگيري دانست که کارخانه را در داخل
محيطی مانند شكل  9-4بعد در نظر می گيرد.

