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چکيده
يكي از مشكالت اين واحد توليدي داشتن توليد به موقع در زمان و كيفيت مورد نظر مشتري ميباشد .به همين منظور در ساليان گذشته
واحدهاي برونسپاري صنعت با تامين كنندگان مختلف به جهت رفع نياز قطعات و مجموعههاي مورد نياز ارتباط داشته است .وليكن تا اين تاريخ به
داليل مختلف نتوانسته است خوراك مورد نظر خطوط توليد خود را سر وقت تامين نمايد .به طوريكه تعدادي از زير مجموعه ها زودتر و تعدادي ديگر
از آنها در سر وقت نياز خط مونتاژ توليد نمي شوند كه اين باعث عدم توليد محصول نهايي مي شود .گفتني است خطوط توليد موجود در اين صنايع
توانايي توليد و مونتاژ دو تا سه برابر توليد فعلي را دارا ميباشد .به همين منظور در اين پروژه با روش پويايي شناسي سيستم به بررسي مشكل توليد
به موقع در اين واحد توليدي پرداخته شده است .براي انجام اين كار با جمع آوري اط العات توليد و بررسي شاخص هاي فرايندهاي توليد عوامل مؤثر
شناسايي گرديده  ،و توسط اين متد به تحليل عوامل تاثيرگذار پرداخته و در نهايت راهكارهاي پيشنهادي با توجه به حلقههاي علت و معلولي ترسيم
شده بيان شده است .

واژه هاي کليدي :توليد به هنگام ،پويايي شناسي سيستم  ،مديريت كيفيت جامع  ،زنجيره تامين
محور مقاله :عارضه يابي در توليد در صنعت تاير
مقدمه

www.eximcoiran.ir

سازمان هاي توليدي امروزي در عرصه ملي و جهاني به منظور كسب جايگاهي مناسب و حفظ آن ،نيازمند بهره گيري از الگويي مناسب همچون
توليد به موقع در راستاي تحقق مزيت رقابتي و انتظارات مشتريان هستند .مشتريان در سازمانهاي امروز در توليد كاال و ارائه خدمت ،رويه هاي انجام
امور و فرايندها  ،توسعه دانش و توان رقابتي ،همراه و همگام اعضاي سازمان مي باشند .
طي سال هاي گذشته براي پاسخگويي به افزايش كيفيت محصوالت و كاهش زمان پاسخگويي به بازار و همچنين پايين آوردن هزينهها ،مدلهاي
جديد ابتكاري و اجرايي معرفي شده اند .در ميان اين الگوها سه مدل هم در مباحث دانشگاهي و هم در زمينههاي تجربي بيشتر مورد توجه قرار
گرفتهاند كه عبارتند از:
 -1توليد به هنگام)JIT( 1
 -۲مديريت كيفيت جامع)TQM( 2
 -۳مديريت زنجيره تامين)SCM( 3

 1تولید به هنگام ()JIT
فلسفه  JITبر حذف تلفات و مواد با ساده سازي فرايندهاي توليد استوار است .كاهش زمان تنظيمات ،كنترل گردش مواد و تاكيد بر تعميرات و
نگهداري پيشگيرانه ،روشهايي هستند كه توسط آنها انبارداري اضافي حذف ميشود يا كاهش مييابد و منابع به صورت كاراتري مورد استفاده قرار
ميگيرد JIT .را به صورت زير ميتوان تعريف كرد:
« سيستمي جامع براي كنترل موجودي ها ي توليد است .در اين سيستم هيچ موجودي مواد اوليه خريداري نمي شود و هيچ محصولي ساخته
نمي شود مگر هنگامي كه ضرورت ايجاب كند .اين سيستم اساسا بر كاهش هزينه ها از طريق حذف موجودي هاي انبار تمركز دارد ».به عبارت ديگر
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 ،نظام (سيستم ) توليد به هنگام  ،تفكر و نگرش نوين در اداره سازمانهاي صنعتي است كه با اصول ،تكنيكها و روشهاي خاصي ،به دنبال حذف كامل

اتالف و افزايش بهره وري در تمامي فعاليتهاي داخل و خارج سازمان مي باشد .

 -2مديريت کيفيت جامع ()TQM
 TQMيا مديريت كيفيت فراگير اقدامي است هوشمندانه  ،آرام ومستمركه تأثيري هم نيروزا در تأمين اهداف سازمان دارد و درنهايت به رضايت مشتري
 ،افزايش كارايي و باالبردن توانايي رقابت در بازار ختم مي شود .فلسفه وهدف سيستم  TQMرسيدن به انسان ايده آل است .در چنين سازماني احترام
و اعتماد متقابل ،نهادي و فراگير است و انسان هاي خود رهبر  ،پرورش يافته و مجريان سازمان مي باشند.
ازنظرمسائل برون سازماني ،مي توان گفت كه شركت هاي كيفيت فراگير معموالً مي توانند از فروش محصوالت خود درآمد بيشتري بدست آورند و نيز
مي توانند از وفاداري مشتري برخوردار شوند.
نيروي كار در اين سازمان ها دو وظيفه دارد:
وظيفه شماره :1كاري است كه انجام مي دهد.
وظيفه شماره :2يافتن راه هايي است كه نحوه انجام وظيفه شماره 1را بهبود بخشد.
وقتي چنين سازماني توسعه مي يابد ،يک جهت گيري پيشگيرانه اتخاذ مي شود و تمركز بر مشتري شكل مي گيرد.

 -3مديريت زنجيره تامين ()SCM
طبق تعريف ،يک زنجيرة تامين شبكهاي از سازمانها با ارتباطات باالدستي و پائيندستي در فرآيندهاي مختلف است كه كليه فعاليتهاي مرتبط با
جريانهاي مواد (و نيز جريان هاي مالي و اطالعاتي مرتبط با آن) از مرحلة تهية مواد اوليه تا مرحلة تحويل كاالي نهايي به مصرفكننده را شامل
شده و از طريق عرضه محصوالت نهايي و خدمات به مشتريان ،توليد ارزش مينمايد.
و همچنين مديريت زنجيره تامين  ،شامل يكپارچه سازي فعاليتهاي زنجيره تامين و نيز جريانهاي اطالعاتي مرتبط با آنها از طريق بهبود در روابط
زنجيره براي دستيابي به مزيت رقابتي 1قابل اتكا ميباشد]7[ .
يكي از مهمترين موضوعات در يک زنجيرة تامين ،مديريت مؤثر و ك ارا در خصوص جريان مواد در طول زنجيره است .در اين رابطه ميتوان با
برنامه ريزي هماهنگ اعضاء ،سطوح موجودي را در كل زنجيره كاهش داد .توضيح اينكه هر گاه هر يک از اعضاء بخواهد موجودي خود را به تنهايي
به حداقل برساند ،ممكن است كه سود چنداني براي كل زنجيره حاصل ن شود ،چرا كه با وجود كاهش موجودي اين عضو زنجيره ،اين موجودي در
انبار تامينكننده و يا توزيعكننده ذخيره خواهد شد .لذا برنامهريزي هماهنگ بدنبال اين است كه زمانبندي توليد و تحويل همة اعضاء منطبق با
تقاضاي مشتري نهايي باشد .جهت دستيابي به چنين سطح عملكردي در كل زنجيرة  ،نياز به وجود يكپارچگي در تصميمات مربوط به توليد ،انبارش
و توزيع كاالها در طول زنجيره (مديريت لجستيک) و نيز مديريت اطالعات و روابط در كل زنجيره است.
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بيان مسئله
افق زماني انتخاب شده براي اين تحقيق مطالعه بر روي اطالعات توليد حدود سه سال گذشته يک واحد توليدي ميباشد( .در اين سه سال فراز و
نشيب در توليدات وجود دارد كه به اين دليل مبناي خوبي براي اين واكاوي مي باشد) شاخص اصلي در اين پروژه ميزان توليد در بازههاي زماني در
سالهاي گذشته ميباشد  ،كه گراف زير نتايج اين شاخص را نشان ميدهد( .شاخص اصلي براي سنجش مساله ،ميزان تحقق اهداف يا انحراف معيار
از هدف است و اين شاخص نشان مي دهد كه به چه ميزان در توليد به موقع موفق يا ناموفق بوده ايم ،ضمنا آمار به صورت فصلي مي باشد)
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شكل  -1گراف ميزان توليد

Competitive Advantage
2
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براي نشان دادن توليد به موقع در واحدهاي توليدي از شاخص ميزان تولبد واقعي به توليد برنامه ريزي شده استفاده مي گردد كه در اين واحد با
توجه به معيار هدف  ،ميزان اين شاخص براي ارزيابي توليد به موقع مورد اندازه گيري قرار گرفته است.

فرضيات پويا
متغيرهاي اصلي به دست آمده براي تحليل پويايي شناسي كه به شرح زير ميباشد .گفتني است عناوين اين متغيرها از نتايج مطالعات تحقيق و
تحليل فرايندهاي توليد به دست آمده است.
 -1تاخير در شناسايي نياز مشتري
 -2استفاده از مواد غير اصلي
 -3گريد بندي كيفي و مهارتي تامين كنندگان
 -4تعهدات سال قبل
 -5توجه به پروژههاي تحقيقاتي
 -6توليد قطعات زمان بر
 -7خرابي دستگاههاي توليد

مدل پوياي توليد به موقع
اين مدل كه توسط گروههاي كانوني به اعتبار دهي رسيده است به طور كلي بر موارد مؤثر بر توليد و روشهاي پيشگيري از كاهش توليد(در بعضي از
عوامل كه راهكارهاي عملي آنها شناسايي شده)اشاره دارد .كه پياده سازي بعضي از اين راهكارها باعث رشد توليد در سالهاي اخير شده است .وليكن
بعضي از عوامل از قبيل توجه به پروژههاي تحقيقاتي و تعهدات سال قبل با اجراي برنامههاي درازمدت و اثرگذاري ساير عوامل  ،اثر ثانوي آنها از بين
خواهد رفت.
بانک اطالعاتي تامين
كنندگان

www.eximcoiran.ir
فاصله زماني بين سفارش مواد
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شكل -2مدل ارتباطي متغيرها

بحث و نتيجه گيري
با توجه به مدل به دست آمده و انجام نشدن چرخه كامل فرايند استرمن راهكارهاي كيفي مطرح با توجه به نظرسنجي از خبرگان به شرح زير مي
باشد:
 -1شناسايي نياز مشتري براي سال كاري آتي در حداكثر زمان ممكن نسبت به آغاز سال آينده
 -2تعيين دورنماي نياز مشتري به محصوالت با توجه به طول عمر محصول
 -3طراحي و توسعه محصوالت جديد به عنوان يک رقيب براي محصوالت فعلي
 -4بانک اطالعاتي تامين كنندگان
3

 -5نظارت پاي كار بر شركت هاي تامين كننده
 -6ايجاد روحيه برد– برد بين سازمان و تامين كنندگان
 -7جداكردن خطوط توليد از كارگاه هاي نمونه سازي
 -8توليد خارج از برنامه بعضي از قطعات و مجموعه هاي پيچيده  ،به طوريكه ميزان موجودي آنها در انبار از يک حداقلي پايين تر نيايد.
 -9استفاده از روشهاي نوين تعمير و نگهداري دستگاه ها
سه راهكار اول همگي در راستاي شيفته سازي مشتري به برند توليدي مي باشد به طوريكه با پياده سازي سيستم هاي جديد مديريت(از قبيل
استانداردهاي سري  9000و مدلهاي تعالي سازماني) سازمان فقط برآورد كننده نيازهاي بيان شده مشتري نمي باشد بلكه نيازهاي نهفته و ضمني
مشتري را شناسايي ك رده و آنها را هم برطرف مي نمايد .با اين توضيحات واضح مي باشد كه سازمان با شناسايي به موقع نيازهاي آتي مشتري و با
محيا كردن شرايط كسب و كار محصوالت آتي  ،محصوالت را با كيفيت و كميت مورد نظر مشتري در سر زمان مقرر در اختيار مشتري قرار بدهد.
همانطور كه پيدا مي باشد با برطرف شدن اين مشكل اثر ثانوي اين متغير مستقل بر ساير متغيرها در حلقه هاي دوم  ،سوم و برخي از متغيرهاي
اول از بين خواهد رفت(.با شناسايي به موقع نياز مشتري مواد اوليه به موقع تامين شده كه در پي آن استفاده از مواد غير اصلي كاهش پيدا كرده و
همچنين تول يد قطعات زمان بر و گلوگاهي توليد افزايش يافته كه اينها همگي باعث توليد به موقع خط توليد مي گردد).
نكته آخر اينكه در مورد توليد خارج از برنامه قطعات و مجموعه هاي پيچيده (آيتم  )8الزم به ذكر است كه گرچه اين روش در توليدات امروزي
منسوخ مي باشد وليكن به سه دليل اين روش در اين صنايع مورد پذيرش مي باشد:
 -1تيراژ توليدات محصوالت در اين نوع صنايع مانند صنايع مصرفي باال نمي باشد ،و به همين دليل تعداد حداقلي آنها براي نگاهداري در انبار باال
نمي باشد.
 -2اين قطعات و مجموعه ها شامل درصد كمي از كل قطعات و مجموعه ها مي باشند
 -3در صورت مصرف نشدن اين قطعات در پايان عمر محصول ضرر كمي در مقابل ضررهاي عدم توليد به موقع به سازمان وارد مي شود.
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