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 چکيده
 گامهن تولید به. یک رویکرد جدید است که خاستگاه آن کشور ژاپن است  سیستم تولید به هنگام

ریزی تولید و نیز نگرش فلسفي مدیریت بطور گسترده ای با امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه

 طي و یافته روزافزوني مقبولیت ه هنگامب تولید سیستم فلسفه .استقبال شرکت ها مواجه شده است

 هنگامبه تولید سیستم.  است شده گذاشته اجرا تولیدی، بمورد شرکتهای توسط گذشته هایدهه

 آنکه از بیشتر به هنگام تولید شود سیستممي حاصل اتالف حذف از که است مزایایي تحقق بدنبال

 سیستم تولید به هنگامبطور کلي   .ستا مدیریت عمومي فلسفة یک باشد، تولید کنترل روش یک

اقالم مورد نیاز را با کیفیت مورد نیاز، به  ،ا یک هدف بسیار ساده یعنيبنوعي فلسفه تولیدی است 

با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعي . کنید مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز تولید

 .پرداخت....، مزایا، اجزا و شده تا به تشریح سیستم تولید به هنگام

 سیستم تولید به هنگام :يديکل واژگان
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 مقدمه

گویي به های اقتصادی و توسعه پیچیدگي بازارها استفاده از منابع در دسترس، شناخت و پاسخ امروزه به لحاظ محدودیت     

ها را بر آن داشته است تا با حذف  پذیر تبدیل شده و سازماننا های مختلف بازار به امری اجتناب های مشتری در بخش موقع به خواسته

ها  های تولیدی و تجاری، موجودی یکي از مسائل و مشکالت شرکت. [2]های سنتي سهم خود را در بازار حفظ نمایند  ساختارها و روش

ها،  سازی موجودی ها به حداقل توجه اکثر شرکت رغم علي. گیرد گذاری اغلب مؤسسات را در بر مي باشند که حجم نسبتاً باالیي از سرمایه مي

های  کارگیری اطالعات مناسب و استفاده سیستماین امر با به. رسد ریزی و کنترل موجودی ضروری به نظر مي استفاده صحیح از فنون برنامه

ین سیستم هیچ موجودی مواد اولیه در ا. های تولید استسیستم به هنگام سیستمي جامع برای کنترل موجودی. گردد روز دنیا محقق مي

های انبار و افزایش  ها از طریق حذف موجودی این سیستم اساساً بر کاهش هزینه. شود شود و هیچ محصولي ساخته نميخریداری نمي

 . [1] عملکرد سازمان تمرکز دارد

 توانسته نیز تولید مدیریت شاخه بین ینا در و داده ادامه خود هایبه پیشرفت علوم سایر توسعه و رشد با همزمان مدیریت علم

 استفاده فکر به آدمي گردیده موجب که است منابع محدودیت بحث بشریی هاپیشرفت همه ریشه .نماید کسب زمینه این در را خود جایگاه

 نیازهای اندحتي توانسته که باشیم جدید محصوالت انواع ظهور امروزه شاهد تا شده باعث امر این و باشد نیازها رفع جهت های جدیدروش از

 در سعي و است رنج در منابع محدودیت هم از هنوز امروزی انسان یعني است، پابرجا همچنان مشکل قدیمي اما. نمایند ایجاد هم را جدیدی

 این راستا در. دهد گسترش منبع هر از را خود هایستاده و میزان نموده ه استفاد بهینه ت صور به منابع از بتواند تا هایي داردروش ارائه

 را استفاده بیشترین و د بهترین خو منابع از و پوشانده عمل جامه امر این به که خارج شوند سربلند رقابت دنیای از اندتوانسته هایيسازمان

 و فراصنعتي صنعتي دنیای به گام اندبرده کار به را از موجودی استفاده نوین هایشیوه که کشورهایي نهایت، در .ببرند خود اهداف جهت در

 وسیلهباید به که اهدافي را تولیدی هایسیستم هایفلسفه .اندمانده ورغوطه فقر و گرفتاری سوم در جهان در همچنان کشورها مابقي و نهاده

برای یک فرآیند درست در  هدف فلسفه تولید به هنگام این است که مواد اولیه و الزم. کنندمي تعریفرا  آیند، دستبه کنترل هایتکنیک

با توجه به مطالب بیان شده و اهمیت موضوع در این پژوهش سعي شده تا سیستم تولید به هنگام شرح .  [28] زمان مورد نیاز ارسال شوند

 .داده شود

 

 سيستم توليد به هنگام. 2

 خاستگاه که است مدیریتي فلسفه یک هنگام به دتولی. سیستم تولید به هنگام ابتدا در صنایع تولیدی ژاپني به کار گرفته شد     

 آن هدف که یافت توسعه تویوتا کارخانه تائیچي اُهنو  در دست به میالدی 591 دهه  در بار نخستین برای فلسفه این. ژاپن است کشور آن

 یاد هاموجودی کنترل در تکنیکي عنوان به مهنگا  تولید به از هانوشته از بسیاری در. بود تأخیر کمترین با مشتریان تقاضای برآورده  ساختن

 از مانع امر این که ضرورت در هنگام مگر شود،نمي ساخته محصولي هیچ و شودنمي خریداری ایاولیه مواد سامانه هیچ این در .است شده

تغییراتي که این . باشدتا ميدر واقع این سیستم برگرفته از سیستم تولیدی شرکت تویو  .شودمي کاری هایایستگاه در موجودی تجمع

میالدی با جرح و تعدیالتي در صنایع خودرو سازی ژاپن مورد استفاده قرار  01سیستم در روش تولید ارائه داد در مرحله اول در اوایل دهه 

جویي در زمان فهاین سیستم تاحدی موجب صر. گرفته و سپس در مراحل بعد توسط برخي از شرکتهای اروپایي و امریکایي نیز دنبال شد

های مهمي همچون مدیریت کیفیت جامع، بهبود مستمر، تولید بر اساس زمان، مهندسي مجدد فرآیندها نیز تولید شده و یا سیستم

 و اتالف گونه هر حسب بر سامانه این .تمرکز  دارد انبار هایموجوی حذف طریق از هاهزینه کاهش بر اساساً هنگام به تولید. هماهنگي دارد

-فعالیت تمامي اتالف، منظور از . رودمي کار به نیز اتالف کمترین با تولید معني به امروزه به هنگام تولید .دارد تمرکز وریبهره مستمر بهبود

 رسد کهمي موفقیت به صورتي در تنها به هنگام تولید .کنندنمي ایجاد مشتری ارزشي  برای ولي شوندمي منابع صرف موجب که است هایي

 کیفیت و باشند شده طراحي کارایي و بازده حداکثر دستیابي به براى روندها و هابرنامه کنند، مشارکت آن در سازمان افراد تک تک

 .[16]باشند شده ریزیبرنامه مشتریان تقاضای با مطابق تولید، های زمانيبرنامه و محصوالت

 

 تعاریف سيستم توليد به هنگام. 3
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. ها در فرآیند تولیدها و مفاهیم برای حذف اتالفکند، گروهي از تکنیکتولید به هنگام را این طور تعریف مي، ( 55 )فریلند     

هنگام شامل تحویل روزانه به مشتریان، تقسیم اطالعات، آموزش تامین کنندگان، کاهش نظارت و مشارکت  ها و مفاهیم خرید بهتکنیک

 . [8]تولید هستند کنندگان در طراحي فرآینداولیه تامین

در این سیستم هیچ موجودی مواد اولیه خریداری . های تولید استبه هنگام، سیستمي جامع برای کنترل موجودیسیستم تولید 

های انبار ها از طریق حذف موجودیاین سیستم اساسا بر کاهش هزینه. شود، مگر در هنگام ضرورتشود و هیچ محصولي ساخته نمينمي

سیستم تولید به هنگام "با توجه به مطالب فوق، اگر بخواهیم یک تعریف جامع از سیستم تولید به هنگام ارائه دهیم باید بگوییم . دتمرکز دار

های برخاسته از آن، حذف کامل و جامع اتالف، افزایش ها و تکنیکهای صنعتي است که اصول، روشتفکر و نگرشي نوین در اداره سازمان

تولید با حداقل "سیستم تولید به هنگام امروزه به معني  "ها ائم از داخل و خارج از سازمان را دنبال مي کندتمامي فعالیتوری را در بهره

هایي است موجب مصرف منابع مي شود ولي ارزشي برای مشتری ایجاد نمي منظور از اتالف تمامي فعالیت. نیز به کار مي رود "اتالف

 .[9]نماید

 

 يت سيستم توليد به هنگامضرورت و اهم. 4
مهمترین چالش مدیران در . رقابت به شدت افزایش پیدا کرده و تمام بازارها رو به جهاني شدن هستند 551 بعد از دهه 

ترین قیمت به مصرف کننده  های تولیدی این است که محصول یا خدمت را در زمان مناسب، مکان مناسب، مقدار مناسب و پایین شرکت

هایي استفاده کرد که  بلکه باید از طریق راهبرد. ها دریافتند که افزایش کارایي سازمان کافي نیست به همین دلیل سازمان. نندنهایي برسا

در . گیری دست یابندها مي توانند به موفقیت چشمیکي از نتایج سیستم تولید به هنگام این است که شرکت.  [10]مزیت رقابتي ایجاد کنند

 . [18]م، اجزاء و مواردی باید به اجرا گذاشته شوند که برای آنها از اهمیت باالتری برخوردار مي باشداجرای این سیست

که از جمله مي توان به کاهش میزان موجودی مواد اولیه، کاالی . مزایای مهمي در بر دارد سیستم تولید به هنگاماجرای موفق 

ونه ای که این مساله باعث کاهش فضای مورد نیاز و همچنین کاهش هزینه های غیر در جریان ساخت و کاالی ساخته شده اشاره نمود؛ بگ

شود که این امر خود این سیستم موجب افزایش محصوالت و تحویل به موقع به مشتری مي. شودمستقیم، مثل هزینه حقوق و انباردار مي

سیستم تولید به وری از دیگر مزایای مهم ساخت و افزایش بهره های تاخیر وکاهش زمان. کندرابطه خوب بین شرکت و مشتریان ایجاد مي

در شرکت سازنده تجهیزات و ماشین آالت بوش و   سیستم تولید به هنگامبه عنوان مثال پس از پنج سال استفاده از . هستند  هنگام

 .اتصاالت نتایج زیر حاصل شده است

 درصد 01کاهش فضای مورد نیاز به میزان  . 

 روز 3روز به   2خیر از کاهش زمان تا .2

 درصد 91کاهش موجودی ها به میزان  .3

 .درصد تولید محصوالت معیوب، بدون آنکه هزینه کیفیت افزایش داشته باشد 01کاهش  .0

 درصد کاهش در کارهای تکراری و ضایعات 91 .9

 درصد کاهش در حجم کاالی در جریان ساخت 01 .6

 درصد کاهش در هزینه های ساخت 39 .7

 .  [3]حجم انباشته ها درصد کاهش در  79 .0

 

 

 

 اهداف سيستم توليد به هنگام. 5

راهبرد تولید به هنگام برشناخت و حذف ضایعات موجود در سیستم تولید و بهبود کیفیت تأکید دارد که از اهداف اصلي مدیریت 

ی آن کاهش مواد اولیه طي فرایند تولید و گردد و از مزایا معموالً با اجرای تولید به هنگام تولید با تقاضا هماهنگ مي. رود شمار ميبه

که نتیجتاً کاهش چشمگیر فضای موردنیاز برای مراحل تولید را  .باشد ها به پایان رسیده است، مي موجودی کاالهایي که مراحل ساخت آن

 .شرفت را در کار خود شاهد باشدتواند در بخش کیفیت بیشترین پی کند معموالً مي شرکتي که تولید به هنگام را اجرا مي. نیز در پي دارد

ها و صنایع  ها را در سازمان توان آن برای تولید به هنگام سه هدف اصلي وجود دارد این اهداف در ماهیت عمومي متجانس هستند و مي

 .مختلف که با یکدیگر تفاوت زیادی دارند انتخاب و بکار گرفت

 .و حفظ قابلیت رقابت در بلند مدت های رقیب افزایش توانایي سازمان برای رقابت با شرکت . 
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 .وری در فرایند تولید افزایش میزان بهره .2

 .کاهش سطح مواد، زمان و کار در فرایند تولید .3

سه هدف عمومي باال برای هر سازماني قابل اجرا است ولي به هر حال چندین هدف دیگر نیز وجود دارد که ممکن است مختص 

 .هر سازمان باشد

 .ي به نیازهای مشتریشناسایي و پاسخگوی . 

 .گذاری برای ارتباط ارتباط هزینه کیفیت هدف .2

 .های غیرضروری کاهش اتالف .3

 .کنندگان گذاری برای ایجاد اعتماد در بین عرضه هدف .0

 .وری و سهولت تولید طراحي کارخانه برای حداکثر بهره .9

ابیم و در این عرصه رقابت جهاني تولید و ادامه حیات هنگام در ایران به مزیت رقابتي دست ی توانیم با بکارگیری سیستم به  ما مي

البته به این معنا نیست که . هنگام با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسي غیرممکن است  متأسفانه در کشور ما اجرای اصول سیستم به. دهیم

اید با اجرای همان چند اصول ممکن نیز بعضي پوشي شود بلکه ب توانیم بعضي از اصول را اجرا کنیم از کل سیستم به هنگام چشم چون نمي

 .[2]از مزایای این سیستم را استفاده کرد 

 

 اجزاي سيستم توليد به هنگام. 6
 :نظران مختلف متفاوت است که در ادامه به سه مورد خواهیم پرداختاجزاء سیستم تولید به هنگام از نظر صاحب     

 :صورت زیر بیان مي کند، در کتاب خود این اجزاء را ب(557 )جیمز 

سیستم . 0نگهداری پیشگیرانه . 3تولید در دسته های کوچک . 2کاهش زمان راه اندازی .  شامل : مدیریت کف کارخانه( الف

 .کششي

 برنامه ریزی زماني( ب

 آموزش کارکنان. 3گروههای کوچک حل مسئله . 2چیدمان تجهیزات .  : طراحي فرآیند و تولید محصول شامل( ج

 کیفیت تامین کننده. 2  سیستم تولید به هنگامتحویل به روش .  : مدیریت تامین شامل (ز

 .  [12]حسابداری –سیستمهای اطالعاتي ( و

 :، به این اجزاء بصورت زیر اشاره کرده است(2117)روبرت 

 تجدید منابع انعطاف پذیر . 

 چیدمان سلولي .2

 سیستم کششي تولید .3

 کنترل تولید کانبان .0

 ک تولیدیدسته های کوچ .9

 راه اندازی سریع .6

 یکسان سازی سطح تولید .7

 کیفیت در منابع .0

 نگهداری بهره ور و جامع .5

 .  [21]شبکه های تامین کننده .1 

 :، این اجزاء را بصورت زیر تعریف کرده است(556 )و در نهایت استیون 

 برنامه ریزی کانبان یا کششي تولید  . 

 کاهش زمان راه اندازی .2

 سیستم خطای صفر .3

 منابعکیفیت در  .0

 کارگران چند مهارته و انعطاف پذیر .9

 تکنولوژی گروهي .6

 کارخانه متمرکز شده .7
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 کنترل آماری فرآیند .0

 شراکت با تامین کنندگان .5

 .  [26]بکارگیری کایزن .1 

 .شود اجزاء اشاره شده توسط این منابع در برخي از موارد مشترک بوده و در برخي دیگر متفاوت هستندهمانطور که مشاهده مي

 

 اصر سيستم توليد به هنگام عن. 7
سیستم تولید به هنگام شامل عناصر متفاوتي است که باید مورد توجه قرار گیرد تا سازمان بتواند به اهداف این سیستم      

سه دسته  این عناصر را به. ریزی و وظایف سازمان هستنداین عناصر شامل منابع انساني، محصوالت، خریدار، تولیدکننده، برنامه. دست یابد

 .بندی کردتوان دستهافراد، سازمان و سیستم مي

برای موفقیت اجرای سیستم تولید به هنگام الزم است موافقت و همکاری تمام افرادی را که در رسیدن به اهداف  :افراد( 1

سیستم تولید به هنگام و مشکالت تواند زمان و تالش برای اجرای این همکاری و مشارکت کارکنان مي. کنند، بدست آوردسازمان تالش مي

 . های زیر برای اجرای موفق سیستم تولید به هنگام الزم استحمایت افراد و گروه. احتمالي در اجرای این سیستم را کاهش دهد

مالکان و سهامداران سازمان باید بر سوددهي بلندمدت و درآمدهای کوتاه مدت تاکید  :سهامداران و مالکان سازمان. الف

 . و همچنین باید مشخص شود که  با اجرای سیستم تولید به هنگام سود دهي حاصل خواهد آمد. دکنن

این عامل تاثیر بسزایي بر اجرای . ها و وظایف سیستم تولید به هنگام آگاه شوندهمه کارکنان باید درباره فعالیت :نيروي کار. ب

عدم درگیری کارکنان ناشي از عدم . کندئل احتمالي و مشکالت جلوگیری ميموفقیت آمیز سیستم تولید به هنگام دارد و همچنن از مسا

حمایت کارکنان همچنین موجب . کندو امکان ایجاد مشکالتي از قبیل عدم همکاری و مخالفت با تغییر را ایجاد مي. درک مدیران است

 .بندی مشاغل و کارگران چند مهارته خواهد شدحذف طبقه

-الزم است تا مدیران مجموعه نمونه. یت مدیران شامل همکاری و پشتیباني مدیران در همه سطوح استحما: مدیران ارشد. ج

 . آوری و معرفي کنند تا به تغییر در نگرش کارکنان کمک نمایندهایي را جمع

نگام حمایت و به ها را در اجرای سیستم تولید به ههای مالي سازمانتواند از طریق ایجاد حمایتدولت مي :حمایت دولت. د

 .های نو و جدید استفاده کنندها انگیزه دهد تا از روشسازمان

 سازمان( 2
 :باشداین تغییرات شامل موارد زیر مي. تغییرات زیادی در سازمان ایجاد مي شود

این . باشدها ميکنند متفاوت از سایر سازمانهایي که سیستم تولید به هنگام را اجرا ميساختار سازمان :طراحی سازمان. الف

-ها بر آموزش و یادگیری کارکنان تاکید ميباشند و همچنین در این سازمانپذیری باال و کارگران چند مهارته ميها دارای انطافسازمان

 .شود

 .  که تقاضا وجود داشته باشدزند این مفهوم به معنای آن است که سازمان زماني دست به تولید مي :سيستم فشار تقاضا. ب

 دروني ارتباط معنای به هاکارت این .هستند موقع به تولید قلب هاکانبان. معنای کارت استکانبان یک کلمه ژاپني به :کانبان. ج

ان برداشت یا حمل کارت کانب.های کانبان دو نوع کارت کانبان تولید و کارت کانبان برداشت هستندکارت .باشدمي کاری، مرکز یک از و به

کارت کانبان تولید یا  . شوددر میان دو ایستگاه در جریان است و مربوط به برداشت از ایستگاه کاری بهدی از ایستگاه کاری قبلي مي

 . کندای که ایستگاه تولیدی باید جهت جایگزیني مقادیر برداشت شده تولید کند را تعیین ميگذاری، تعداد قطعهسفارش

بهبود مستمر جزء جدایي ناپذیر سیستم . این فرآیند شامل تغییر در نگرش نسبت به کارایي سازمان است :مستمر بهبود. د

 . تولید به هنگام برای دستیابي به اهداف سیستم تولید به هنگام است

ر محصول ساخته شده تا مطمئن شود که د. کندها و وظایف خود را ارزیابي و بازرسي ميهر کارمند فعالیت :خود کنترلی. ح

 .ارزش ایجاد کرده است

ریزی و هماهنگي های درون یک سازمان به تکنولوژی و فرایندهای مورد استفاده برای ارتباط، برنامهسیستم: سيستم( 3

و برنامه ریزی منابع تولید  ریزی مواد مورد نیازها برنامهدو نمونه از این سیستم. شودها و مواد اولیه مورد استفاده از تولید اطالق ميفعالیت

 .  [27]هستند
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 الگوي اجراي سيستم توليد به هنگام. 8
داند که باید با جدیت دنبال شود تا یک ، اجرای سیستم تولید به هنگام را شامل فرآیندی مي(  21)مالدن رادیسیک      

کارمند و  11111 برای مثال اگر یک سازمان دارای . تگي داردسازمان سیستم تولید به هنگام را به اجرا درآورد و به عوامل مختلفي بس

و این واضح است که برای . ها استهای مختلفي داشته باشد اجرای سیستم تولید به هنگام مستلزم همکاری بین همه بخشتولید در مکان

تولید به هنگام را به اجرا درآورند چون  توانند سیستمتر ميهای کوچک سریعسازمان. های بزرگ زمان زیادی صرف خواهد شدسازمان

الگوهای . های کوچک برای اجرای سیستم تولید به هنگام بهتر هستنداما این به معنای آن نیست که سازمان. ساختار آنها پیچیده نیست

در مرحله اول باید . شده استزیادی برای اجرای سیستم تولید به هنگام وجود دارد که در ادامه یک الگوی سیستم تولید به هنگام ارائه 

مدیران مسئولیت حصول اطمینان از تأمین . مدیران سیستم تولید به هنگام را قبول کنند، بدون حمایت مدیر اجرای آن غیر ممکن است

یي کارکنان در مرحله دوم برای موفقیت سازمان در اجرای سیستم تولید به هنگام، آشنا. های اجرای سیستم تولید به هنگام هستندهزینه

این مرحله دارای اهمیت بسیاری است که کارکنان از اهمیت این سیستم آگاه باشند چون اجرای این . با مفهوم سیستم تولید به هنگام است

 ریزی منابع سازمان یک سیستم اطالعاتيبرنامه. ریزی منابع سازمان استسوم شامل اجرای برنامهمرحله .  سیستم بر عهده کارکنان است

امروزه موفقیت فرآیند تولید بدون حمایت یک سیستم اطالعاتي . کندهای سازمان را در یک سیستم واحد یکپارچه مياست که همه داده

با تمرکز اطالعات در یک سیستم واحد مدیریت کردن منابع . ریزی منابع سازمان مورد نیاز هر سازمان استبنابراین برنامه. غیر ممکن است

مخصوصا این سیستم برای فرآیند لجستیک خیلي با اهمیت است چون لجستیک ابزاری برای بدست آوردن منابع . تر استسازمان آسان

اکنون همه شرایط برای اجرای . شودریزی منابع سازمان به خوبي اجرا شد مرحله بعدی آغاز ميزماني که سیستم برنامه. سازماني است

آیا سیستم برای اجرای تولید "آید در این مرحله یک سوال پیش مي. یستم تولید به هنگام اجرا شودسیستم به هنگام آماده است و باید س

را اصالح کرد و اگر جواب بله باشد همه چیز برای اجرای  وقتي جواب نه باشد باید به مرحله قبل بازگشت و آن "به هنگام آماده است؟

برای موفقیت و پیشرفت سیستم تولید به هنگام باید فرایند کنترل و . زمایش و کنترل استمرحله آخر آ. سیستم تولید  به هنگام آماده است

 .    [19]آزمایش به طور مستمر انجام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزایایی سيستم توليد به هنگام. 9
 :ت خالصه بیان شده استدر ادامه این مزایا بصور. برای سیستم تولید به هنگام مزایای بسیاری را بیان کرده اند     

که از آن جمله مي توان به کاهش میزان سرمایه گذاری برای . اجرای موفق سیستم تولید به هنگام مزایای کهکي در بر دارد

خرید مواد، کاهش حجم مواد در انبارها، کاهش هزینه های انبارداری، کاهش ریسک در سرمایه گذاری، کاهش دوباره کاری، کاهش کاغذ 

این سیستم مي . کاهش در ضایعات، افزایش انعطاف پذیری، افزایش کارایي و اثربخشي، افزایش کارگران چند مهارته، افزایش کیفیتبازی، 

 مراحل اجرای تولید به هنگام.  شکل
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تواند باعث افزایش محصوالت و تحویل به موقع محصول به مشتری مي شود، که این امر باعث ایجاد رابطه خوب بین شرکت و مشتریان مي 

   .[5]یر ساخت و افزایش بهره وری از دیگر مزایای مهم سیستم تولید به هنگام هستندکاهش زمانهای تاخ. شود

 

 محدودیت هاي سيستم توليد به هنگام. 11

 . اگر چه سیستم تولید به هنگام دارای مزایایي بسیاری است، اما این سیستم دارای محدودیتهایي نیز به شرح زیر مي باشد     

ها باعث عدم موفقیت در اجرای سیستم تولید که این تفاوت. یاد و متفاوتي در سازمان وجود داردفرهنگهای ز :فرهنگ متفاوت

 .مشکل است که بتوان نگرش تمام کارگران را نسبت به سیستم تولید تغییر داد. به هنگام خواهد شد

های کردند و در سیستماستفاده ميدر رویکردهای سنتي از موجودی مواد زیادی برای تولیدات در انبارها  :رویکردهاي سنتی

زیرا در این . بیني مواد برای آینده مشکل باشددر سیستم تولید به هنگام ممکن است پیش. شدسنتي مواد بصورت انبوه خریداری مي

 .شود که تقاضا وجود داشته باشدسیستم مواد زماني خریداری مي

این استراتژی ممکن است در اروپا یا . دات شاید در ژاپن موفق بوده استمشارکت افراد و درگیری آنها در تولی :مشارکت افراد

 .به این معنا که میزان مشارکت افراد در ژاپن با سایر کشورهای دیگر متفاوت است. کشورهای دیگر موفق عمل نکند

 .کاهش اختیار افراد بزرگترین محدودیت در اجرای سیستم تولید به هنگام است :کاهش اختيار

های سیستم تولید به هنگام این است که فقط در بعضي از صنایع شاید بتوان گفت یکي دیگر از محدودیت: ع مختلفصنای

 .کاربرد داشته و صنایع دیگر احتمال عدم موفقیت دارند

صورت عقالني ها باین مقاومت. کارکنان سازمان در برابر تغییرات ایجاد شده مقاومت نشان خواهند داد :مقاومت در برابر تغيير

 .  [27]کندیا احساسي بروز مي

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه سيستم توليد به هنگام با سيستم توليد سنتی. 11
 

 تفاوت ساختار سیستم تولید به هنگام با ساختار سنتي  جدول                               

 سيستم توليد به هنگام رویکردهاي سنتی

 سیستم کشش سیستم فشار

 حداقل موجودی وجودیحجم زیاد م

 ساختار سلولي ساختار فرآیندی

 کنترل کیفیت جامع سطوح کیفیت قابل قبول

 عدم تمرکز گرایي تمرکز گرایي

 محاسبات ساده محاسبات پیچیده

 

 د،تولی بندیزمان .کندمي استفاده شده بینيتقاضای پیش از تولید بندیزمان تعیین برای فشار سیستم :سيستم فشار و کشش

 به را آنها و هددانجام مي موجود واحدهای روی را الزم فرایند هر ایستگاه،. کندمي تنظیم را کاری مناسب ایستگاههای به مواد زمان ارسال

فشار  هایسیستم در .شود کامل محصول کند کهپیدا مي ادامه ارسال تا زماني و پردازش دریافت، این سیکل .کندمي منتقل بعدی ایستگاه

از جمله . ساز خواهد بودگیرد که گاهي مشکلبدون توجه به شرایط ایستگاه دوم صورت مي بعدی ایستگاه به ایستگاه یک از محصول حرکت

کند که در این صورت کار در جریان تا زماني که ایستگاه مجددا شروع به کار نکرده افزوده و زماني که ایستگاه بعدی به هر علتي کار نمي

ها موجودی به وسیله در این سیستم. کنندتولید تنها بر وضعیت سیستم تکیه مي میزان تعیین برای کشش هایسیستم. شوديانباشته م
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-در چنین سیستمي نرخ تولید بر اساس میزان تقاضای کاال توسط مشتری از ایستگاه نهایي تعیین مي. شودها کنترل ميسیستمي از کارت

کننده آن دریافت شوند که عالمتي از مصرفیستم کشش برآن حاکم است، قطعات تنها در صورتي تولید ميدر فرآیند تولیدی که س. شود

 . [7]شده باشد

های در روش. ها استهای اصلي سیستم تولید به هنگام کاهش و به حداقل رساندن حجم موجودییکي از هدف :کاهش حجم موجودي

 . های مواد هیچ ارتباطي با تقاضای محصوالت نداردو خرید موجودی ها بسیار زیاد استسنتي ایجاد حجم موجودی

و هر گروه بعد از انتقال محصول به گروه . شودهای سنتي محصوالت از یک گروه به گروه دیگر انتقال داده ميدر روش :ساختار سلولی

در ساختار سلولي . کار با تخصص و مهارت خاص استآالت و نیرویو هر بخش دارای ماشین. دیگر وظیفه یا مسئولیتي برای محصول ندارد

 .یابدشود، استقرار ميتمام فرآیندهایي که برای تولید محصول الزم است در یک قسمت که سلول کاری نامیده مي

کیفیت جامع سیستم تولید به هنگام بدون اجرای کنترل . سیستم تولید به هنگام بر کنترل کیفیت جامع تأکید دارد :کنترل کيفيت جامع

به این معنا که شمار قابل قبول محصوالت معیوب . در تولیدات سنتي سطح قابل قبول کیفیت اجرا مي شود. تواند به درستي اجرا شودنمي

 .قابل قبول است

کز باید بکار های غیرمتمربدین منظور سیستم. در سیستم تولید به هنگام باید خدمات خیلي سریع و آسان انجام گیرد :عدم تمرکزگرایی

 .شودهای متمرکز نیاز به کاغذ بازی و اتالف وقت ميدر سیستم. گرفته شود

-ازآنجا که کارگران هر سلول را مي. های عملیاتي هر سلول تماما قابل ردیابي و پیگیری استدر سیستم تولید به هنگام هزینه :یابیهزینه

 .  [9]راحتي قابل محاسبه استیجه هزینه مربوط به کارگران نیز بهتوان به طور مستقیم به هر محصول ارتباط داد، در نت

 

 نتيجه گيري. 12
شوند و کاالی ساخته ، مواد اولیه به هنگام نیاز خریداری و بالفاصله مصرف و به کاالی ساخته شده تبدیل ميتولید به هنگامدر سیستم 

شود از اشغال فضا و راکد ماندن ها ميز آنجائیکه موجب کاهش موجودیاین سیستم ا. شودشده نیز بالفاصله برای مشتریان ارسال مي

که آمیز این سیستم نیازمند مشارکت تک تک افراد سازماني اجرای موفقیت. شودوری ميکند و موجب افزایش بهرهسرمایه، جلوگیری مي

به . باشد، ميریزی دقیق و فرهنگ سازماني مطلوبستنامهدر آن، تولید محصوالت با کیفیت باال، تحویل به موقع محصوالت به مشتریان، بر

 .وسعت که با کمبود فضا مواجه هستند مفید است خصوص برای کشورهای کمدلیل کاهش فضای مورد نیاز، استفاده از چنین سیستمي به

گذاری در کنند باعث کاهش حجم سرمایهها بتوانند این سیستم را به درستي اجرا توان گفت که اگر سازمانبا توجه به مطالب مذکور مي

بنابراین اجرای این سیستم کمترین هزینه و بیشترین سودآوری را برای شرکت به همراه . موجودی و همچنین کاهش ریسک خواهد شد

 .دارد
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