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  پيشگفتار

ورود به بازارهاي جهاني، يكي از مسائل مهم كشور است كه ذهن مديران صـنايع را                
هـاي   نامـه  المللـي و ايجـاد تفـاهم       با ظهور سازمانهاي بـين    .  است به خود مشغول نموده   

اي، تجارت در عرصه جهاني گسترش بيشتري يافتـه اسـت و كاالهـاي سـاخت       منطقه
رسـد   كننـدگاني مـي    كشورها، مرزهاي سياسي و ملي را طي كرده و به دست مصرف           

آن كاالهـا   نظر فرهنگي و نـژادي، هـيچ قرابتـي بـا توليدكننـدگان               كه ممكن است از   
عالوه بر اين، امروزه بسياري از كاالهـا ديگـر بـه كـشور خاصـي تعلـق          . نداشته باشند 

  .شوند المللي توليد مي ندارند و در قالب مشاركتهاي بين
روند كنوني در جهان ثبـات نـسبي بـازار كاالهـاي توليـدي در كـشورها را از                  

اي بـه    لـي و منطقـه    سوي رقباي خارجي دچار چالش كرده و رقابـت را از عرصـه مح             
در اين شرايط، توليدكنندگاني كـه بـا اتكـا    . عرصه فراملي و جهاني توسعه داده است    

هاي سنتي و در غفلت از دانش نوين قصد حفظ بازار خود             به روشهاي قديمي و شيوه    
  .را دارند، در اين رقابت متضرر خواهند شد

. اي جديدتر نياز دارد    به دانش و مهارته    ،توليد ارزش در دنياي رقابتي امروزي     
 كـالس جهـاني   آشنايي با علوم روز، نخستين گام در راه حركت بـه سـوي توليـد در                 

اي نوين در توليـد اسـت كـه بـا كمـك ابزارهـا و        توليد در معيار جهاني، فلسفه  . است
 داده و در رده سـازمانهاي       د، بلكه سطح سازمان را نيز ارتقا      الگوهاي نوين نه تنها تولي    

  .دهد  قرار ميالس جهانيكمقبول در 
توانـد   آشنايي مديران با فلسفه توليدي نوين و عبور از پارادايمهاي منسوخ مـي            

به موفقيت صنايع كشور در عرصه جهاني منجر شود و رقابت جهاني بـراي كاالهـاي                
ايـن راهكـار، بـسيار پايـدارتر از برقـراري حمايتهـاي دولتـي و                . ايراني را تسهيل كند   
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 بـراي كاالهـاي مـشابه خـارجي اسـت و موجـب اجحـاف در حـق                   ايجاد محدوديت 
  .شود كننده و ناديده گرفتن حق مسلم انتخاب او نيز نمي مصرف
گريزي راهكاري مطمئن و درسـت بـراي بقـا و ارتقـاي              رسد رقابت  نظر مي   به

سازمانهاي كشور ما نخواهد بود و پيوستن به معاهدات تجاري جهـاني امـري محتـوم                
يه آن، فضاي رقابت كشوري به سـمت رقابـت جهـاني پـيش خواهـد                است كه در سا   

اين امر، مؤلف را بر آن داشت تا با هدف معرفي مفاهيم توليد در معيار جهاني                 . رفت
به جامعه دانشگاهي و صنعتي كشور، اقدام به تأليف اين اثر نمايد و مفـاهيم، الگوهـا،           

  . قالب يك مجموعه ارائه كند را دركالس جهانيابزارها و استراتژيهاي توليد در 
، بـا چنـين هـدفي و بـراي          كـالس جهـاني   كتاب مديريت توليد و عمليـات در        

  .مندان تدوين شده است هگيري مديران، دانشجويان و همه عالق بهره
 فصل تنظيم شده است كه در فصل اول مفهوم توليـد، تاريخچـه و               9كتاب در   

گيرد و سيستمهاي توليدي     ي قرار مي  سير تكامل مديريت توليد و عمليات مورد بررس       
  .كند  و با نگرش كالن معرفي مي جامعصورت بهرا 

دايمهـاي  امـل مـديريتي و توليـد، پار       تدر فصل دوم، با ارائه چالشهاي نوين مح       
هاي كليدي   ضمن تبيين فلسفه توليد در معيار جهاني، مؤلفه        شود و  مختلف بررسي مي  

در اين فصل، عالوه بـر بيـان نحـوه          . گيرد ميگانه آن مورد بحث و بررسي قرار         هفت
، مطالعات و الگوهـاي موجـود در ايـن زمينـه ارائـه شـده و                 كالس جهاني   دستيابي به 

»  محـصوالت و سـازمانها     كـالس جهـاني   الگـوي جـامع     «الگوي كاملي تحت عنـوان      
  .شود معرفي مي

بيان فصل سوم به بررسي ويژگيهاي توليد در معيار جهاني اختصاص دارد و با              
گيريهـاي   ، بهره وكار  كسب را از بعد فرايند      كالس جهاني نظران،   ديدگاههاي صاحب 

پــذيري و كنتــرل مــورد  تكنولوژيــك، در منظــر كاركنــان و مــديران، ميــزان انعطــاف
  .بررسي قرار داده است

، نياز به ابزارها و روشهاي مـديريتي و         كالس جهاني سازي توليد در     براي پياده 
. يابد گام تكامل مي    به   كه پيوسته بر تنوع آنها افزوده شده و گام         مهندسي نويني است  

تواند به خودي خود، موضوع كتاب مستقلي        بحث و بررسي هريك از اين ابزارها مي       
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 طـور  بـه گويي و ارائه ديدگاهي كلـي نـسبت بـه آنهـا،              باشد ليكن در راستاي گزيده    
في كوتـاهي از آنهـا در فـصل     مختصر، كليات هر يك از ابزار و روشها بررسي و معر          

ــه    ــورد هركــدام ب ــه شــده و كــسب اطالعــات تفــصيلي و تكميلــي در م  چهــارم ارائ
در اين فـصل عـالوه بـر ابزارهـاي متـداول،            . خوانندگان پژوهشگر واگذار شده است     

ابزارهاي جديد مبتني بر تكنولـوژي اطالعـات تحـت عنـوان ابزارهـاي الكترونيكـي،                
  .اند معرفي شده

 اختـصاص   كـالس جهـاني   كتاب، به بررسي استراتژيهاي توليد در       فصل پنجم   
دارد و با بيان مفهوم استراتژي و اهميت آن، راهكارهـاي مـرتبط بـا محـيط جهـاني و            

. كنـد   را معرفي كرده و عوامل مهم موفقيت آنها را تحليل مي           كالس جهاني توليد در   
معيار جهـاني در دهـه      باتوجه به موفقيت شركتهاي ژاپني در عرصه توليد محصوالت          

هاي عملكردي و روشهاي توليد آن كشور مورد دقت نظر بيشتري قرار             گذشته، شيوه 
 ارائـه   كـالس جهـاني   گرفته و بر مبناي آن، روشهايي تحليلي براي بقاي سـازمانها در             

اين فصل، همچنين به معرفي روشهاي نوين توليد ازجملـه توليـد بهنگـام،              . شده است 
  .د ناب پرداخته استتوليد چابك و تولي

 مطرح گشته  كالس جهاني  محرك فعاليت در     عنوان  بهدر فصل ششم كارآفريني     
، كـارآفريني و    كـالس جهـاني   و به بررسي مفهوم پويايي در سازمانهاي داراي توليـد در            

  .انواع آن پرداخته شده و در ادامه فناوريهاي برتر آينده، معرفي شده است
ي پرداخته كه همانا تعيين محـل  ز ديدگاه كمتم به يك موضوع مهم ا  فصل هف 

در شـرايطي كـه نزديـك بـودن بـه منـابع و              . اسـت  تأسيسات جديد در عرصه جهاني    
شـود،   اي در توليد و ارائه محصوالت مي       بازارهاي مصرف موجب ايجاد مزيت هزينه     

كـالس  سزايي در موفقيت آتـي آن در    هتعيين درست محلهاي فعاليت شركت، تأثير ب      
اين كار مستلزم درنظرگرفتن تعداد بسيار زيادي متغير است كه بـا ارائـه              .  دارد جهاني

. شوند فرضهايي ارائه و حل مي     روشهاي كاربردي در اين فصل مسائل مربوطه با پيش        
در اين فصل، تعيين محل استقرار تأسيسات جديد باتوجه به محل اسـتقرار تجهيـزات               

سافت مـستقيم، مجـذور فاصـله مـورب،         قديمي مورد بحث قرار گرفته و روشـهاي مـ         
  .روش ميانه، و نيز تجمع وزني، كششي و كانتورالين توضيح داده شده است
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فصل هشتم به بررسي يك سيستم توليدي مبتني بر سفارش مشتري پرداختـه و              
اي و پلكـاني    مرحلهصورت بهفعاليت عمده اين سيستم . آن را الگوسازي كرده است 

ايـن فـصل، الگـوي    .  شده و مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت          از كالن به خُرد تجزيه    
  .دهد مناسبي از يك روش تحليل سيستمهاي توليدي را در عمل نشان مي

 و انـواع    كـالس جهـاني   و مفهوم ارزيابي عملكرد در      فصل نهم به موضوع     در  
 ارزيابي عملكـرد سـازمانها نـسبت بـه اسـتانداردهاي      منظور به. آن پرداخته شده است 

تواننـد از آن بـراي        ، در انتهاي اين فصل روشي ارائه شده و مديران مي          هانيكالس ج 
كـالس  صـحيح از فاصـله خـود بـا          تـصويري    ارزيابي سازمان خود استفاده كرده و به      

  .جهاني دست يابند
انتهاي هر فصل، سـؤاالتي ارائـه شـده كـه بخـشي از               الزم به ذكر است كه در     

ل بــوده و جهــت خودآزمــايي خواننــدگان آنهــا داراي جوابهــايي در درون مــتن فــص
هـاي تحقيـق در ذهـن        طراحي شده و بخش ديگر اين سؤاالت به منظور ايجـاد زمينـه            

خوانندگان پژوهشگر طرح شده كه پاسخگويي به آنها مستلزم انجـام دادن مطالعـات              
  .تكميلي و تفكر عميق درباره مطالب فصل است

هاي مختلـف    شد و دكتري رشته   مطالعه اين كتاب به دانشجويان كارشناسي ار      
هاي مشابه جهت گسترش علم توليـد و رقابـت    مديريت، مهندسي صنايع و ساير رشته     

  .گردد در فضاي جهاني توصيه مي
دانم تا از عزيزاني كه در مسير تأليف و چاپ اين اثر             در اينجا بر خود الزم مي     

  .شان برخوردار بودم، تشكر و قدرداني بنمايم از ياري
  ه التوفيقـلال من 

  حسن فارسيجاني


