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L اساسات

عملیات اغلب به نام قلب کاروبار یاد می شود، زیرا متامی فعالیت هایی را که در کاروبار شام برای تولید محصول یا ارایه خدمات نهایی انجام می شود، رشح 

انتقال  و  آتی می شود: چگونگی دریافت منبع  اگر شام یک فروشگاه کوچک مواد غذایی دارید، عملیات کاروبار شام شامل موارد  به عنوان مثال،  می دهد. 

فعالیت هایی چون  کاروبار شام  عملیات  بایسکل هستید،  تولیدکننده ی  اگر  وغیره.  توزیع  و  فروشات  مدیریت  نحوه  دارایی،  و  فروشگاه  مدیریت  غذایی،  مواد 

دریافت منبع برای تهیه قاب بایسکل، چاین ها، تایرها و غیره برای ساخت بایسکل و چگونگی تولید و توزیع آن برای پرچون فروش یا مشرتی را در بر می گیرد.

اگر یک رشکت بزرگ مثل کوکاکوال را در نظر بگیرید، این بخش عملیاتی است که متامی منابع مورد نیاز برای طراحی، تولید و انتقال نوشابه های مختلف را به 

فروشگاه ها برنامه  ریزی و هامهنگ می کند. بدون عملیات، هیچ محصول کوکاکوال برای فروش به مشرتیان وجود نخواهد داشت.      

مدیریت عملیات، بخشی از کاروبار است که مسئولیت مدیریت پروسه  تولید و انتقال کاال و خدمات را به عهده دارد. این پروسه، شامل برنامه ریزی، سازماندهی، 

هامهنگی و کنرتول متام منابع مورد نیاز برای تولید و انتقال محصوالت و خدمات یک رشکت می باشد. از آن جایی که مدیریِت عملیات یک وظیفه مدیریتی 

است، مواردی چون مدیریت افراد، تجهیزات، تکنالوژی، اطالعات و سایر منابع مورد نیاز برای تولید محصوالت و خدمات را نیز در بر می گیرد. مدیریت عملکرد 

بخش اصلی و مرکزی تقریباً متام رشکت ها است و این رصف نظر از حجم رشکت، صنعتی که در آن قرار دارید، تولیدی یا خدماتی بودن رشکت ویا هم انتفاعی 

یا غیر انتفاعی بودن آن، واقعیت دارد.

در مورد مدیریت پروژه چه نظر دارید؟ آیا آن هم شبیه مدیریت عملیات است؟ نه خیر، این دو بخش از هم جدا هستند، اما اغلب برای یک هدف مشرتک با هم 

کار می کنند. پروژه چیزی است که دارای یک هدف یا نیتجه  خاص باشد، و این هدف در مدت محدودی تکمیل شود. به عنوان مثال، اگر شام یک نانوایی دارید 

و می خواهید کسب و کارتان را گسرتش دهید، یکی از اهداف پروژه  تان می تواند نصب یک داش بزرگرت در ظرف سه ماه آینده باشد. پروژه   دیگر برای نانوایی 

تان ممکن است شامل این فعالیت ها باشند: خریداری حد اقل سه دستگاه جدید تهیه آرد تا بتوانید نان های بیشرتی در داش جدید تولید کنید. هامن گونه 

که می بینید، مدیریت پروژه هم می تواند بخشی از عملیات شام و هم می تواند از آن جدا باشد.

بر می گردیم به مدیریت عملیات: این بخش شامل مدیریت متام عنارص در پروسه می شود تا اطمینان حاصل شود که فعالیت ها تا حد امکان به طور مؤثر و 

مطابق انتظارات مشرتیان انجام می شوند. برای این که یک تشبث پر درآمد باشد، صاحبان آن باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت های مهم عملیاتی شان با 

بهرتین کیفیت و کمرتین مصارف انجام می شوند. فعالیت های عملیاتی مهم باید نوشته شوند تا درست باهم پیوند داده شوند، به متام کارکنان یکسان آموزش 

داد شده و برای مؤثریت بیشرت ارزیابی شوند. اگر یک تشبث به طور مؤثر پیش برود، محصوالت یا خدمات آن به احتامل زیاد رضوریات مشرتیان را برآورده 

می سازد. اشتباهات به حداقل می رسند و مصارف تولید محصول با کیفیت مورد نظر، نیز کاهش می یابد. متشبث نتایج مدیریت مؤثر فعالیت ها را در افزایش 

فروشات و مفاد مشاهده خواهد کرد.    

فرق منی کند شام فروشنده  محصوالت هستید یا خدمات، مدیریت عملیات در هردو یکسان است. رشکتی که محصول می فروشد باید راهی برای انتقال محصول 

بازار عرضه کند. رشکت های که خدمات عرضه  به  و کمرتین مرصف  بهرتین کیفیت  با  را  تا محصوالتش  اغلب تالش می کند  پیدا کند-  نظر مشرتی اش  مورد 

می کنند نیز مجبور اند که خواست مشرتیان شان را برآورده سازند و محصوالت شان را با بهرتین کیفیت و کمرتین مرصف عرضه کنند. 

تشبث هایی که برای افزایش کیفیت محصوالت یا خدمات شان پروسه  فعالیت های شان را به طور مداوم اصالح می کنند، کاوربارشان بیشرت دوام می آورد. دلیل 

این کار این است که مدیریت عملیاتی مؤثر، پول تشبث را رصفه جویی کرده و یک محصول یا خدمت با کیفیت تر را به مشرتی عرضه می کند. 

K بیشرت بدانیم

مدیریت عملیات باید مراقب یک طیف وسیعی از فعالیت ها و پروسه هایی باشد که انجام آنها برای کسب پول در یک تشبث الزم است. این فعالیت ها شامل: 

پیدا کردن بهرتین  با  منابع برشی می باشد. مدیریت عملیاتی مؤثر  و  مالی  بازاریابی، فروشات، مدیریت  فرمایشات مشرتیان،  منابع، مدیریت  تولید، مدیریت 

راه ها برای عرضه محصول یا خدمات با کیفیت با کمرتین مصارف، در یک تشبث ارزش خلق می کند.

هر متشبث یا کارآفرین وقتی مطمنئ شود که متام پروسه های عملیاتی وی مؤثر، کارا و پالن شده است، می تواند در کاروبارش ارزش خلق کند. برای انجام 

این کار، یک تشبث باید هر مرحله پروسه هایش را مرور کند تا مشکالت یا ضعف هایی که روی مولدیت وی تأثیر منفی می گذارد را تشخیص و بعد اصالح مناید. 
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عملیات، فعالیت های زیادی را شامل می شود؛ وقتی چندین فعالیت با هم یکجا می شوند تا یک کار مهم را به مثر برسانند، پروسه تشکیل می شود. 

فکر کردن به هر مرحله و پروسه و ارزیابی نتایج آنها مفاد زیادی برای یک متشبث در قسمت مصارف دارد. به طور مثال، ببینید که در پروسه  تولید 

کدام گام ها باید برداشته شود:     

گام 1: متامی مواد خام الزم برای تولید یک محصول یا خدمت را مشخص کنید. به طور مثال، اگر رشکت شام لوازم آشپزخانه مثل مایع ظرف شویی می سازد، 

شام حتامً در جست وجوی گزینه ها و منابع برای تهیه بوتل و قوطی، مواد خوشبو کننده و پاک کننده، برچسپ یا لیبل و غیره می باشید. اگر کاروبار خدماتی 

تولید کنید تصمیم  باید در مورد سطح کیفیت محصولی که می خواهید  آن  از  پیدا می کنید. پس  افراد شایسته رضورت  به  مثل رشکت مشاورتی دارید، شام 

بگیرید )نظر به رضورت مشرتی( و مشخص کنید که این مواد خام و افراد در کجا و با چه هزینه  یی پیدا می شوند.

گام 2: مشخص کنید که کی ، کدام مواد خام را و با چه قیمتی و در چقدر وقت برای تان فراهم می کند. این را بنام »منبع یابی« یاد می کنند. اگر شام مایع 

ظرف شویی تولید می کنید، فراموش نکنید که در باره مصارف حمل و نقل و نگهداری آن در گدام فکر کنید. اگر خدمات مشورتی دارید، متام مصارف استخدا م  

و آموزش را در نظر داشته باشید. شام می توانید یک جدول ساده بسازید که هر عرضه کننده را با هزینه اش مشخص کند تا شام بتوانید عرضه کننده ها را از 

نگاه هزینه، وقت و کیفیت به آسانی باهم مقایسه کنید. 

گام 3: مشخص کنید که محصول یا خدمات تان را چگونه تولید و به مشرتی ارایه می کنید- آیا این کار را با امکانات خود انجام می دهید یا بخشی از آن را 

به یک رشکت بیرونی واگذار می کنید؟ به هرگونه مهارت خاصی که ممکن است برای تولید محصول یا خدمات رضورت باشد توجه کنید. به طور مثال، آیا در 

ساختامن رشکت تان جای کافی برای ساخت مایع ظرف شویی و ریخنت آن در بوتل ها دارید؟ اگر تصمیم بگیرید که خودتان این محصول را تولید کنید، در این 

صورت به امکاناِت تهیه و بوتل بندی مایع ظرف شویی نیاز پیدا خواهید کرد. مجبور خواهید شد که افرادی را استخدام کنید و طریقه  استفاده از این وسایل 

را به آنها بیاموزانید- آیا شام آن دانش و مهارت ها را دارید؟ همچنین شام به مجوز کاروبار یا تصدیق نامه ی دولتی نیاز خواهید داشت تا تشبث تان را به شکل 

قانونی آن پیش بربید.

گام 4: از آنجا که موقعیت کار و بار اهمیت دارد، ساختامن یا مکانی را پیدا کنید که به بهرتین وجه برای شام مناسب باشد.. به طورمثال، اگر مکان کاروبار 

به بازار نزدیک باشد، این ممکن است هزینه و زمان حمل و نقل محصول را کاهش دهد، اما این موقعیت ممکن است برای متشبث بسیار گران متام شود. اگر 

شام در یک ساحه ی بسیار قیمتی مثل شهر نو مکانی را به کرایه بگیرید تا محصول تان را آنجا تولید کنید، در این صورت شام هزینه های غیررضوری را به عنوان 

کرایه خواهید پرداخت. شام می توانید یک مکان را دور از مرکز کابل- جایی که کرایه ارزان باشد- انتخاب کنید، اما سیستم حمل و نقل تان را قسمی تنظیم 

کنید که مجبور نشوید زیاد به بازار )مثالً شهر نو( رفت وآمد کنید. در آغاز، این بسیار معمول است که موقعیت کاروبار دورتر از خانه  مالک آن  باشد. در اوایل، 

توصیه می شود که کاروبارتان را با کم هزینه ترین امکانات و در یک موقعیتی که به مشرتیان تان بسیار نزدیک باشد، رشوع کنید. این پروسه ممکن است به وقت 

و پشتکار نیاز داشته باشد، اما ارزش رسمایه گذاری را دارد.    

گام 5: ورود مواد خام و افرادی را که برای تولید محصول یا خدمات کار می کنند، طوری سازماندهی کنید که کیفیت محصول باال برود و مدت تولید کاهش 

موازی  به سیستم »خط  را  تولیدی اش  فعالیت های  زیاد می خواهد  احتامل  به  تولید می کند  را  مایع ظرف شویی  زیاد  مقادیر  متشبثی که  مثال،  به طور  یابد. 

و  مایع ظرف شویی  تهیه  بخش های جداگانه-  در  می توانند همزمان  کارمندان  آن  در  که  است  پروسه ای  از  عبارت  موازی  کند. خط  تنظیم  اسیمبلی الین«  یا 

بوتل بندی- به طور بسیار منظم کار کنند.   

گام 6: محصول را تولید و بسته بندی کنید، برچسپ یا لیبل بزنید و به مشرتی ارسال کنید. با توجه به رضورت مشرتیان، محصول شام ممکن است به گدام 

فرستاده  شود که در آن جا به بخشی از دارایی شام مبدل شده و در انتظار منتقل شدن به مشرتی  باقی خواهد  ماند. در خدمات مشاورتی تان، ممکن است 

ساحه ی مشخصی را که می خواهید در مشوره دهی مترکز کنید تعیین کنید )بازاریابی، مالی، آغاز کاروبار جدید و غیره( و روی ترویج آن کار کرده و به مشرتیان 

باالقوه تان ارایه کنید.  

متام پروسه ها- از شناسایی و خرید مواد خام تا عرضه محصول یا خدمت نهایی به مشرتی- مسئولیت مدیریت عملیات است.

C تعریف اصطالحات این  بخش

خط موازی- یک روش کارآمد برای تولید مقادیر زیاد محصوالت نسبتاً یکسان.
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دارایی یا موجودی- اجناسی که در گدام یک رشکت نگهداری می شود و شامل مواد خام و محصوالت کامل می شود.

عملیات- متام فعالیت هایی که تا رسیدن محصول یا خدمات به دست مشرتی، انجام می شود.

مولدیت- یک روش برای اندازه گیری مؤثریِت فعالیت ها.

منبع یابی- گفت وگو با تأمین کنندگان مختلف برای پیدا کردن مواد با کیفیت با کمرتین قیمت و به ارسع وقت.

B برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بهرتین روش ها در مدیریت عملیات کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

نقش دیگران در مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

مدیریت پروژه چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش های مدیریت پروژه کدام اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم عملیات کار و بار خود را کارا تر بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم با مدیریت درست عملیات خود رضایت مشرتیانم را بیشرت بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

ایجاد صفحه  کاری برای عملیات تان
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.2
بهرتین روش ها در مدیریت 

عملیات کدام ها اند؟
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L اساسات

عملیات اغلب به نام قلب کاروبار یاد می شود، زیرا متامی فعالیت هایی را که در کاروبار شام برای تولید محصول نهایی یا ارایه خدمات نهایی انجام 

از محققین کارفهم روش های خوبی را برای افزایش کارایی عملیات کاروبار ایجاد کردند. در  می شود، رشح می دهد. طی سال های اخیر، بسیاری 

این جا به چندین روش معمول آن اشاره می کنیم:

رشد مداوم/ بهبود مستمر: مفکوره ای است برای انگیزه دادن به مردم در مورد چگونگی کارشان و این که چطور می توانند آن را بهبود بخشند. اگر یک . 1

مکتب دارید، شام باید به طور مداوم توانایی استادان تان را در تدریس شاگردان به سطحی که خود دانش آموزان و والدین شان انتظار دارند، ارزیابی 

کرده و آن را بهبود بخشید. برای انجام این کار، شام ممکن است امتحانات دوره ای را راه اندازی کنید تا معلوم کنید که شاگردان تان دروس شان را به 

خوبی یاد می گیرند یا نه. در بعضی جاها ممکن است یک امتحان استاندارد وجود داشته باشد که در متام مکاتب- در هرسطحی که باشند- راه اندازی 

یا  نصاب درسی  در  می توانید  قراردارید،  در چه سطحی  فهمیدید  زمانیکه  کنید.  مقایسه  مکاتب  با سایر  را  تان  تدریس  توانید سطح  می  آن  با  که  شود 

استادان تان تغییر بیاورید تا محیط درسی و نتایج تان بهرت شود.

تولید ناب: این روش می گوید که با شناسایی و حذف فعالیت های اضافی کاروبار تان می توانید مؤثریت و کیفیت کسب  و کارتان را باال بربید.. 2

ساده سازی پروسه ها: این روش می گوید که همه چیز باید تا حد امکان ساده ساخته شود. به طور مثال، اگر یک مغازه  لباس دارید، شام ممکن است . 3

بخش های جداگانه ای را برای لباس مردانه و زنانه در نظر بگیرید تا مشرتیان به آسانی بتوانند چیزهای مورد نظر شان را پیدا کنند. یا شاید تصمیم بگیرید 

که مغازه  تان را در روزهای جمعه باز نکنید، زیرا پیدا کردن کسانی که در این روز کار کنند اغلب سخت و گران متام می شود.

ماشین آالت، تسهیالت و افراد باید با هم کار کنند تا ارزش خلق شود: این مفکوره می گوید که صاحبان کاروبار با اطمینان از این که متام بخش های . 4

سازمان شان با هم برای رسیدن به یک هدف مشرتک کار می کنند، می توانند مفادشان را افزایش دهند. به طور مثال، زیبا امرخیل مطبعه دارد و مواد 

تبلیغاتی و صندوق های کاغذی چاپ می کند. او امکانات اش را طوری تنظیم کرده که گدام، ماشین آالت و بخش بسته بندی نزدیک هم قرار گرفته اند و 

کارکنان به آسانی می توانند از یک بخش به بخش دیگر بروند. او کدام انجنیری ندارد که طریقه ی استفاده از مایشن آالت را بداند. دو مدیر ارتباطات وی 

با مشرتیان کار می کنند و فرمایشات را از طریق نرم افزاری که متام کارکنان استفاده می کنند، اخذ می کند. او امکانات عملیات اش را به طور درست آن 

مطالعه و تنظیم کرده تا کارکنان، ماشین آالت و امکانات با هم یکجا کار کنند تا ارزش خلق شود.  

K بیشرت بدانیم

یکی از بهرتین اقدا مات در مدیریت عملیات که به سادگی قابل تشخیص است، کاهش فعالیت های اضافی می باشد. یک انجنیر جاپانی هفت نوع فعالیت زاید 

را که ممکن است در یک کسب و کار انجام شود، شناسایی کرده است. هرکدام آن ها را از نظر بگذرانید و دریابید که چگونه می توانید با کاهش این اضافات، 

مفادتان را بیشرت سازید.

تولید اضافی- تولیِد بیش از حِد واقعی تقاضا: بسیاری از تولیدکنند گان عالقه دارند که پیش از فروشات شان تولید فراوان کنند. این رشکت ها سعی . 1

می کنند که تقاضا را پیشبینی کنند و بعد مقدار محصولی را که فکر می کنند می توانند به فروش برسانند، تولید می کنند. مشکل اصلی این است که 

پیشبینی درست بسیار سخت است. اغلب غلط از آب در می آید. اگر تولید بیش از حد پیشبینی شود، بسیاری از محصوالت رشکت به فروش منی رسد و 

در گدام باقی می ماند. اگر بسیار کم پیشبینی شود، ممکن است رشکت  نتواند تقاضای مشرتیان را برآورده سازد. برای از بین بردن احتامل تولید اضافی، 

رشکت ها سعی می کنند از سیستم »تولید در موقع نیاز« استفاده کنند. یعنی فقط به هامن اندازه تولید می کنند که بالفاصله از سوی مشرتی تقاضا شود، 

و مواد خام را نیز طوری سفارش می دهند که تا حد امکان در وقت تولید به رشکت برسد.

ذخیره در گدام- نگهداری بیش از حد یا بسیار کم محصوِل آماده یا مواد خام: بسیاری از رشکت ها عالوه بر امکان موجودیت محصوالت فروخته ناشده، . 2

مواد خام را نیز ذخیره منوده و باالی آن کار می کنند تا خطر توقف تولید را کاهش دهند. برای شناسایی و محو این فعالیت اضافی، از سیستم »تولید در 

هنگام نیاز« که در باال ذکر شد استفاده می شود تا مواد خام و برنامه های تولید را تا حد امکان با هم وصل کند و هزینه ی ذخیره سازی در گدام کاهش 

یابد. 

تحرک- داشنِت محل کاری یا سیستم کاری نامنظم- در بعضی رشکت ها کارکنان وقت شان را رصف کارهایی می کنند که ارزشی به محصول یا خدمت . 3

عالوه منی کند. به طور مثال، اگر یک قهوه خانه دارید، برخی مالکان به یک نفر چندین مسئولیت را واگذار می کنند: یعنی یک کارمند سفارش می گیرد، 

قهوه درست می کند، به مشرتی پیشکش می کند، پول آن را از مشرتی می گیرد و باقی مانده اش را بر می گرداند. یعنی یک کارمند در یک وقت فقط به 

یک مشرتی می تواند برسد، که در نتیجه ممکن است باعث انتظار طوالنی و خشم مشرتیان شود. سیستم کاری کارفرمایان دیگر ممکن است طوری باشد 

که یک نفر را فقط مسئول تهیه کافی تعیین کند، و مسئولیت مواجه شدن با مشرتی برای اخذ سفارش، انتقال قهوه و اخذ پول را برای کارمند دیگری 

بسپارد. یکی از این روش ها- نظر به طرح قهوه خانه ی تان- برای شام مناسب خواهد بود. 
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هدف این است که صاحبان کار باید هر مرحله پروسه  تولید محصول/خدمات و پروسه  انتقال آن را از نزدیک مرور کنند. آن ها باید به دنبال ساده سازی پروسه ها 

و حذف متام گام ها و فعالیت هایی باشند که مصارف را بیشرت می سازند اما ارزش اضافه ایجاد منی کند. 

انتظار- منتظرماندن مشرتی به دلیل تأخیر در در پروسه ها: تأخیر به هر دلیلی ممکن است رخ دهد. اگر شام یک داکرت هستید و مردم را معالجه . 4

می کنید، یکی از بیامران تان ممکن است مشکل جدی و وقت گیر داشته باشد، در حالیکه با مریضان دیگری هم وعده  مالقات دارید. صاحبان کار باید 

یک پروسه  ارتباطات را ایجاد کنند که مشرتیان منتظر را از هرگونه تأخیر اطالع دهد. درست است که با این کار مشکل حل منی شود، اما باعث می شود 

که مشرتی خود را با ارزش فکر کند. 

حمل و نقل- وقت و پولی که در انتقال اجناس مرصف می شود هزینه ها را باال می برد: صاحبان کار باید بدانند که عملیات ساده  و نزدیک بودن . 5

به مشرتی هزینه انتقال را کاهش داده و مفاد را افزایش می دهد. به طور مثال، رشکت کوکاکوال تولیدات اش را تحت یک توافقنامه مجاز به افغانستان 

انتقال داد تا از هزینه های هنگفت حمل و نقل و پرداخت تعرفه های گمرکی جلوگیری کند. عالوه بر رصفه جویی زیاد در مصارف حمل و نقل، این رشکت 

در بخش مواد خام، کارگر، کرایه تسهیالت، پرداخت تعرفه ها و غیره نیز رصفه جویی کرد.

کدام . 6 که  هستند  این  دنبال  به  زیرک  رشکت های  نباشد:  نیاز  است  ممکن  که  مختلط  خدمات  یا  محصوالت  حد  از  بیش  تولید  اضافی-  پروسس 

محصول یا خدمت شان مرصف دارد اما ارزشی برای مشرتی خلق منی کند. به طور مثال، اگر شام وسایل زراعتی مثل بیل، داس، دواپاش و غیره تولید 

می کنید و آن را با رنگ های مختلف به مشرتی عرضه می کنید، این شاید مصارف تان را )به دلیل خرید رنگ های مختلف( بیشرت سازد اما ارزش یا کیفیت 

جنس تان را باال منی برد. دهقانان افغان در مقابل کارکرد واقعی وسایل پول می پردازند نه به خاطر  رنگ آن، مخصوصاً وقتی قیمت آن بلندتر از وسایل 

معمولی باشد.

نواقص- تولید محصول یا خدمات غیرمعیاری: تولید محصول با کیفیت هزینه ها را پایین می آورد و با حل مشکالِت آسیب زا، وقت و پول زیاد رشکت ها . 7

رصف کاِر دوباره روی محصول یا تعویض آن ویا هم رسمایه گذاری مجدد روی خدمات غیرمعیاری منی شود. 

با تالش برای از بین بردن فعالیت های اضافی، رشکت هایی که از این روش های خوب استفاده می کنند می توانند کارایی مدیریت عملیات و درآمدشان را بهبود بخشند.

C تعریف اصطالحات این بخش

بهبود مستمر/ رشد مداوم- تالش مستمر برای دریافت راه ها برای محو فعالیت های اضافی و ساده سازی عملیات.

تولید ناب- وضعیتی که هزینه های عملیاتی به حد اقل می رسد.

تولید به موقع و در هنگام نیاز- یک شیوه برای هامهنگ ساخنت زمان تولید با تقاضای مشرتیان تا مصارف ذخیره در گدام کاهش یابد.   

کار در جریان- محصوالتی که کار باالی آنها جریان دارد و هنوز پروسه  تولید آنها تکمیل نشده است.

B برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

نقش دیگران در مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم عملیات کاروبارم را بهرت بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

روش های بهرت در صفحه ی عملیات
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نقش دیگران در مدیریت 

عملیات چیست؟
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L اساسات

متشبثین کوچک اغلب چندین نقش را در مدیریت عملیات ایفا می کنند. در یک تشبث کوچک اکرثاً یک نفر یک مسئولیت ندارد. در هرگونه عملیات تجاری 

مسئولیت ها، وظایف و فعالیت های متعددی وجود دارد که باید توسط یک یا چندنفر به درستی مدیریت شود. این مسئولیت ها شامل خریداری، توسعه محصول، 

نگهداری، برنامه ریزی و کنرتول کیفیت می باشد.  

آنها وظایف و مسئولیت های زیادی وجود دارد. مالک یک کسب و کار اغلب کارمند کلیدی ای است که  مهم است تا صاحبان کار درک کنند که در عملیات 

می تواند بسیاری از فعالیت های ذکرشده در باال را انجام دهد، اما این را هم باید بدانند که برای موفقیت یک کاروبار نیاز است تا کارکنان کلیدی دیگر هم در 

بخش های مختلف آموزش ببینند. کارمندان یک رشکت باید توانایی انجام چندین کار در اوقات مزدحم را داشته باشند، این را بنام آموزش متقاطع یاد می کنند. 

از قبیل:  تا مسئولیت های همدیگر را درک کرده و به آن احرتام بگذارند. آموزش متقاطع در یک سازمان فواید زیادی دارد  افراد کمک می کند  این پروسه به 

ارتباطات محکم میان کارکنان، درک درست از سایر فعالیت های پیچیده، قدردانی از مسئولیت های دیگران و در نهایت بهبود روحیه همکاری میان کارکنان. 

یکی دیگر از روش های مدیریت عملیات که در بعضی سازمان ها دیده می شود، »تفویض صالحیت« است. این بدان معنی است که صاحب کار صالحیت اش را 

به کسی دیگر می سپارد. به طور مثال، اگر رستورانت دارید، ممکن است آن را خودتان ساعت 7 صبح روزهای دوشنبه، سه شنبه و جمعه برای صبحانه باز کنید. 

و برای باز کردن رستوران در سایر روزها فرد دیگری را تعیین کنید. این که شام تصمیم می گیرید فرد دیگری را مناینده تعیین کنید، به دیگران فرصت می دهد 

تا مسئولیت های جدیدی را به عهده بگیرند و ممکن است باعث رشد آنها و رشکت تان شود. 

K بیشرت بدانیم

در مدیریت عملیات مسئولیت های زیادی است که اغلب فقط به دوش مالک منی باشد. در این جا با استفاده از یک رشکت تولید لباس به عنوان مثال تجارت 

عملی، تعدادی از این  نقش های مدیریتی را با برخی از فعالیت های خاص  آنها یادآور می شویم.

مدیر زنجیره عرضه: این فرد مسئول تهیه مواد خام مانند تکه، زنجیرک لباس و دکمه است که ممکن است از تهیه کنندگان مختلف آن را به دست بیاورد. 	 

این فرد همیشه به خاطر کیفیت مواد خام با تهیه کنندگان صحبت می کند و به دنبال قیمت های پایین است. او را اغلب بنام آمر خریداری یاد می کنند 

و مسئولیت او نه تنها تهیه مواد خام از فروشندگان مختلف، بلکه چانه زنی روی قیمت ها، زمان انتقال مواد، خریداری ها، کیفیت و غیره نیز می باشد.

یا ذخیره  گاه رشکت می باشد. 	  از موجودی محصوالت تحت کار و محصوالت کامل در گدام  و نظارت  این فرد مسئول مدیریت  یا گدام:  مدیر موجودی 

این نوع مدیران اطمینان حاصل می کنند که لباس، دکمه ها، و پارچه های لباس باید به طریقه ای نگهداری شود که از کثیف یا خراب شدن آن جلوگیری 

صورت گیرد. همچنین این فرد مسئول ایجاد سیستمی است که موجودی را پی گیری کند تا رشکت به گونه ی دقیق بداند که کدام جنس در کدام قسمت 

موقعیت دارد و چه مقدار آن به فروش رسیده است.

مدیر کنرتول کیفیت: این فرد هریک از مواد خام، محصول کامل و بسته بندی آنها را بررسی کرده و رسعت تولید محصول، اضافه کاری کارکنان و غیره 	 

را می سنجد تا کیفیت و هامهنگی را افزایش دهد. او پیش از این که لباس به مشرتی برسد بررسی می کند تا نقصی در آن نباشد. لباس  یا پیراهن ها را 

از نظر می گذراند تا در آنها عیبی از قبیل نبود دکمه یا نبود زنجیرک و غیره وجود نداشته باشد. آنها هرگونه مشکل در کیفیت اجناس را به مدیر زنجیره 

عرضه، و مشکالت مربوط به گدام یا ذخیره گاه مثل امکانات نامناسب ذخیره و مرض به محصوالت را به آمر گدام گزارش می دهند. 

طراح خالق: این فرد محصوالت جدیدی را برای بازار تولید می کند ویا هم در محصول کنونی تغییرات می آورد. آنها اغلب توسط مسئولین بازاریابی رشکت 	 

آمر کنرتول کیفیت  با  کارایی محصول  از  نظارت  آنان در بخش  این صنعت.  در  ُمدهای جدید  یا  نظریات مشرتیان  به  توجه  با  البته  راهنامیی می شوند، 

همکاری می کنند. همچنین آنها با هریک از بازاریاب ها کار می کنند تا از تازه ترین ُمدها در بخش پوشاک باخرب شوند و دریابند که این ُمدها چه تأثیری 

روی سبک رشکت آنها خواهد گذاشت. 

و 	  افرادی که مسئولیت نگهداری، ترمیم و اصالح لوازم، ماشین آالت، تجهیزات و متام وسایل مورد استفاده در تولید  مدیر تسهیالت: این شخص متام 

بسته بندی لباس را به عهده دارند را مدیریت می کند.

مدیر تکنالوژی معلوماتی: این فرد مسئول نگهداری تکنالوژی و سیستم های اطالعات می باشد. مسئولیت های وی ممکن است شامل مدیریت سیستم 	 

سفارشتان داخلی، ماشین آالت کامپیوتری، سیستم های پرداخت معاشات، سیستم پرداخت پول یا سایر فعالیت های آنالین باشد. 

انجام هریک آن ممکن است چندین فرد ماهر وجود داشته باشد. این مسئولیت ها مختلف بوده  در مدیریت عملیات مسئولیت های زیادی وجود دارد و برای 

ارایه  و وظایف چون جمع آوری و تفسیر حقایق و اطالعات، تحلیل احصایوی، مدیریت کارکنان، و مهارت تخنیکی مطابق محصول و خدماتی که رشکت شام 
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می کند، در آن شامل می باشد. در تشبث های کوچک و متوسط که در افغانستان معمول است، ممکن است شام کارکنان زیادی را در بخش عملیات شاهد 

نباشید. ممکن است یکی-دو نفر کارهای عملیاتی را پیش بربد و برای سایر فعالیت ها کارمندان کوتاه مدت مثل کارگران روزمزد استخدام کنند. در رشکت های 

کوچک- با آن که تعداد کارمندان اندک است- باید اطمینان حاصل شود که وظایف و مسئولیت های کارکنان به طور واضح به آنان مرتبط می باشد.   

برای مؤثریت هرچه بیشرت فعالیت های عملیاتی، صاحب کار باید تصمیم بگیرد که کدام ساختار، چانس موفقیت وی را بیشرت می سازد. دو ساختار متضاد وجود 

دارد که می توان یکی از آنها را انتخاب کرد و این دو ساختار عبارت اند از: ساختار از باال به پایین )نزولی( و ساختار از پایین به باال )صعودی(.

ساختار نزولی یکی از روش های معمول مدیریت عملیات تجاری به ویژه در افغانستان است. در این روش، متام تصامیم را مالک کاروبار می گیرد. سایر افراد 

این ساختار  در  است.  رئیس کی  که  است  واضح  بسیار  که  است  این  نوع ساختار  این  مزایای  از  یکی  دنبال می کنند.  را  مالک  و خواسته های  فقط هدایات 

درخواست پول برای خرید امکانات به رئیس فرستاده می شود و او بالفاصله به متام آنها قاطعانه پاسخ می دهد. این بدان معنی است که پروژه می تواند به رسعت 

پیش برود و تصامیم واضح اتخاذ گردد. اما در این روش فرصت برای سایر کارکنان رشکت محدود است تا در مورد چگونگی انجام فعالیت ها نظر بدهند یا برای 

مشکالت عملیاتی راه حل پیشنهاد کنند. متأسفانه در بسیاری از موارد همین افراد اند که بیشرتین بینش را در مورد پیرشفت فعالیت ها دارند، زیرا آنان اغلب 

در فروش محصول به مشرتی یا پروسه  تولید مستقیامً سهم دارند.    

یکی دیگر از ضعف های این ساختار مدیریتی می تواند ایجاد موانع بین واحدهای تجاری باشد که کارکنان با همدیگر ارتباط برقرار نکرده و کارهای همدیگر 

را تکرار می کنند، همچنین دانش و مهارت هایی را که ممکن است در بخش های دیگر کاروبار مفید واقع شود، با همدیگر رشیک منی کنند، که در نتیجه سبب 

می شود تا منابع با ارزش ضایع  شود.

در تشبث های کوچک روش از باال با پایین )نزولی( شاید یگانه انتخاب منطقی در مدیریت باشد. اما با رشد کاروبار مالک می تواند مسئولیت ها را به کسان 

دیگر بسپارد و به ساختار از پایین به باال )صعودی( انتقال کند. 

ساختار صعودی زمانی پیش می آید که صاحب کار بسیاری از تصامیم را به افراد نزدیک تر به مشرتی یا عملیات، واگذار کند. این روش، ارتباط و همکاری را 

میان کارکنان رصف نظر از سطح تحصیل، مقام، معاش و سایر خصوصیات آنها، بیشرت می سازد. در این ساختار، متشبث به نگرش و مالحظات کارکنان اش 

به هرسطح احرتام می گذارد و کارکنانی را که مستقیم با مشرتیان در متاس اند یا حتا آنانی را کوچک ترین گام ها را در پروسه ی تولید بر می دارند ویا هم برای 

رشد تجارت نظریات شان را رشیک می کنند، حامیت می کند. روش صعودی باعث ایجاد ارتباط و همکاری بیشرت میان افراد شده و تشبث های کوچک را به 

نامرئی )عدم رشیک سازی معلومات(  و رقابت های داخلی  پاسخگویی و تولید محصوالت بهرت به ذوق مشرتیان، قادر می سازد. در این روش معموال طبقات 

کمرت می باشد 

از نواقص این ساختار این است که در بسیاری از حاالت اطالعاتی که برای تصمیم گیری آگاهانه نیاز است در سطوح پایین سازمان موجود منی باشد.  یکی 

همچنین، پروسه  تصمیم گیری اغلب وقت زیادی را می گیرد و افراد در بیان نظریات شان خیلی محافظه کارانه عمل می کنند. 

در هردو ساختار تشکیالت تیمی وجود دارد و افراد با مهارت ها، سوابق و جنسیت های مختلف در مقاطع کوتاه مدت با هم کار می کنند تا چالش های موجود 

پیدا می کنند. در  راه حل فوری  برای مشکالت تجاری  و  را شناسایی کرده  اغلب تصمیم می گیرند، چالش ها  تیم ها  این  بین بربند.  از  را  در مدیریت عملیات 

ساختار نزولی، این تیم ها تصامیم رئیس را عملی می کنند، در حالیکه در روش صعودی ممکن است آنان راه  حل ها و گزینه هایی را برای رئیس پیشنهاد کنند 

تا تصمیم نهایی را وی اتخاذ کند.  

شناسایی افراد کلیدی برای به عهده گرفنت مسئولیت های مدیریت عملیاتی- که توانایی درخشش در آن را داشته باشند- برای مدیریت مؤثر یک تشبث کوچک 

بسیار مهم است.

C تعریف اصطالحات این بخش

ساختار از پایین به باال )صعودی(- روشی برای ترشیح چگونگی جریان اطالعات زمانی که نظریات بیشرت از سوی کارکنان باشد تا رئیس.

آموزش متقاطع/ متقابل- آموزش کارکنان در بیشرت از یک بخش تا آنها نقش شان را به درستی درک کنند و در هنگام نیاز مسئولیت های افراد دیگر را نیز 

انجام دهند.
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تفویض صالحیت- تصمیم واگذاری برخی از مسئولیت ها به دیگران. 

فرد  یا  رئیس  از سوی  مشکالت  مورد  در  تصامیم  که متام  زمانی  تصامیم  و  اطالعات  جریان  برای ترشیح چگونگی  روشی  )نزولی(-  پایین  به  باال  از  ساختار 

باصالحیت گرفته می شود.

طبقات نامرئی- بخش های پنهانی که ممکن است در وظایف مختلف عملیاتی در یک سازمان وجود داشته باشد که می تواند ارتباطات را محدود کند. 

B برای معلومات بیشرت در این باره به مطالب ذیل مراجعه کنید

مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش ها در مدیریت عملیات کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.4
مدیریت پروژه چیست؟
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L اساسات

پروژه به چیزی گفته می شود که یک هدف یا نتیجه  مشخص داشته باشد و در یک مدت معین تکمیل شود. به طور مثال، اگر نانوایی داشته باشید و بخواهید 

کاروبارتان را توسعه دهید، یکی از اهداف پروژه  تان می تواند خرید یک داش بزر گرت در ظرف سه ماه باشد. هدف دیگرتان پیدا کردن 2 یا سه تهیه کننده آرد تا 

دوهفته دیگر خواهد بود تا بتوانید در داش جدید نان های بیشرتی پخته کنید. صاحبان کاروبار اغلب اکرث پروژه ها را خودشان مدیریت می کنند ویا هم افراد دیگری 

را به عنوان مدیر پروژه تعیین می کنند.این افراد اطمینان حاصل می کنند که نتیجه ی پروژه برای رئیس رضایت بخش است و در وقت معین آن تکمیل شده است.  

در مورد مدیریت عملیات چه نظر دارید؟ آیا آن هم شبیه مدیریت پروژه است؟ نه خیر، این دو بخش از هم جدا هستند، اما اغلب برای یک هدف مشرتک با هم 

کار می کنند. مدیریت عملیات، بخشی از کاروبار است که مسئولیت مدیریت پروسه  تولید و انتقال کاال و خدمات را به عهده دارد. این پروسه شامل برنامه ریزی، 

سازماندهی، هامهنگی و کنرتول متام منابع مورد نیاز برای تولید و انتقال محصوالت و خدمات یک رشکت می باشد. پروژه ها اغلب با عملیات پیش می روند و 

از این رو برای یک متشبث مهم است تا هردو وظیفه را درک کند. 

 

بسیاری از پروژه ها یک هدف و تقسیم اوقات مشخص دارند، مثالً: من می خواهم ظرفیت تولید نان را در نانوایی خویش در ظرف 90 روز باال بربم. برای تکمیل 

موفقانه پروژه های این چنینی، گام های متعددی وجود دارد که باید برداشته شود:

 

گام 1: هدف و چارچوب زمانی مورد نظرتان را مشخص کنید.

گام 2: به طور واضح مشخص کنید که چه کسی مسئول پروژه خواهد بود- آیا توسط رئیس اداره خواهد شد یا مدیری برای پروژه تعیین می شود.

گام 3: منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه در میعاد معین را به طو واضح مشخص سازید. این منابع می تواند مالی، تجهیزاتی و یا هم تکنالوژی و یاهم انسانی 

باشد و اغلب ترکیبی از این منابع می باشد. به طور مثال در بخش مالی، برای ساخنت نانونایی جدید تان شام از خویشاوندان یا بانک برای خرید و نصب داش، 

پول قرض خواهید گرفت. لهذا بخشی از پروژه بدست آوردن قرض با بهرتین رشایط خواهد بود. در بخش انسانی، غرض به حد اکرث رساندن استفاده از نانوایی 

جدید، شام نیاز خواهید داشت تا کارمندان جدید تان را در مورد بهرتین استفاده از نانوایی جدید آموزش دهید.

گام 4:  از جریان پروژه به طور منظم نظارت کنید. در قسمت داش جدید، مدیر پروژه ممکن است هر روز وضعیت تأسیسات و برق کشنی برای نصب داش 

جدید را- که احتامال به برقی بیشرتی نیاز داشته باشد- بررسی کند و یک روز در میان، زمان دقیق رسیدن  و تحویل دهی آن را پیگیری کند. مدیر پروژه ممکن 

است نتایج را به طور منظم به رئیس گزارش دهد.

یکی از ابزارهایی که در برنامه ریزی/پیگیری پروژه استفاده می شود، منودار گانت )Gant chart. A( است. این ابزار برای پیگیری گرافیکی متام عنارص پروژه ها 

با استفاده از منودار گانت صاحب کار/مدیر پروژه  می تواند هرگام پروژه را به شکل تصویری منایش دهد و ببیند  آنها استفاده می شود.  و میعاد تخمین شده 

که چه وقت باید تکمیل شود. در صورتی که منودار گانت با کارمندان رشیک شود، به آنها نشان خواهد داد که کدام نیازها باید برآورده شوند، مسئولیت  شان 

چیست و کدام کار چه وقت باید تکمیل شود. با این شیوه آنها نقش شان را در پروژه درک کرده و به اهداف آن به درستی پی می برند.    

شکل منودار گانت را می توانید در بخش ابزارهای این کتاب راهنام مشاهده کنید.

K :بیشرت بدانیم

پروژه ها از هم متفاوت  بوده و اغلب اوقات  یک متشبث چند پروژه را همزمان پیش می برد. یکی از روش های پرکاربرد که روسا و مدیران پروژه را در پیشربد درست 

پروسه پروژه کمک می کند عبارت است از: تعریف، سنجش، تحلیل، اصالح، کنرتول، برقراری ارتباط و پاداش دادن . 

تعریف- مشخص کنید که هدف پروژه دقیقا چه است و چرا برای صاحب کاروبار مهم است تا این پروژه را تکمیل کند. به طور مثال، در یک نانوایی ممکن 	 

است یک هدف این باشد که: داشت پس از رسیدن به محل کار، در ظرف دو روز نصب شود.

سنجش- برای موفقیت معیار تعیین منایید و مشخص کنید که هرفعالیت را چگونه نظارت  کنید. »جریان نصب داش را هرچهارساعت بعد نظارت کنید.« 	 

می تواند جمله  مناسبی برای این مثال باشد. 
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تحلیل- از بررسی دقیق هر اشتباهی که در جریان تکمیل منودن کار )ها( اتفاق افتاده است اطمینان حاصل کنید و این کار می تواند در برنامه ریزی 	 

پروژه های آینده کمک کند. شاید شام متوجه شده اید که برق به اندازه کافی وجود نداشت و یاهم به خاطر بزرگ بودن داش، جای کافی برای دخل 

منانده بود. بررسی کارهای درست و اشتباه، در اصالح و بهبود پروژه نقش کلیدی دارد.

اصالح- هنگامی که تحلیل تان متام شد، نواقص موجود را یا از طریق آموزش دادن ویا هم درک درست از این که چه را باید انجام دهید و چه کار را نباید 	 

انجام دهید، اصالح کنید. »دفعه بعد، انجنیر برق را زودتر استخدام کنید.« می تواند مثال خوبی برای پروژه های آینده  نانوایی تان باشد.  

کنرتول- سیستم یا پروسه ای را ایجاد کنید که با استفاده از آن اطمینان حاصل شود که اصالحات به موقع صورت گرفته است. منودار گانت می تواند به 	 

عنوان بخشی از این سیستم یا پروسه، مفید واقع شود.

برقراری ارتباط- اطمینان حاصل کنید که با متام اعضای رشکت، جریان کار و نتایج پروژه در ارتباط هستید. موفقیت پروژه را با دیگران رشیک کرده و 	 

مؤثریت اعضای تیم را به آنان یادآوری کنید. می توانید یک صفحه در نانوایی خود آویزان کنید و در آن از متام کسانی که در نصب داش جدید همکاری 

کرده و کارشان را به موقع انجام دادند، تشکری کنید.

پاداش دهی- برای کارمندان تان به خاطر تکمیل موفقانه پروژه انعام بدهید. این می تواند یک پاداش مادی، یک هدیه، یک تقدیرنامه و غیره باشد. مهم 	 

این است که رئیس یا مدیر یک پروژه همیشه باید موفقیت پروژه ها را عمومی بداند. ممکن است بتوانید یک محفل پیزه خوری برگزار کنید و نصب داش 

جدید را با کارمندان تان تجلیل منایید. 

این روش برای صاحبان کار یا مدیران پروژه کمک می کند تا با کنرتول هرگام پروژه و بررسی نتایج آنها برای کیفیت محصوالت شان استاندارد تعیین کنند. 

C تعریف اصطالحات این بخش

منودار یا شکل گانت )Gant chart(- ابزاری برای پیگیری گرافیکی متام عنارص هرپروژه و میعاد تخمین شده ی آنها. 

B برای معلومات بیشرت در پیوند به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

بهرتین روش ها در مدیریت پروژه کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم یک پروژه را سازماندهی کرده و اولویت هایم را تعیین منایم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

A ابزارهای بیشرتی که در این زمینه موجود است

منودار یا شکل گانت
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.5
بهرتین روش ها در مدیریت 

پروژه کدام ها اند؟



18   |   دستیار

L اساسات

موفقیت در مدیریت پروژه به معنای تکمیل اهداف تعیین شده یک پروژه در زمان معین و با بودجه  تعیین شده آن است. در بسیاری از تشبث های کوچک، پروژه 

ممکن است میعاد بسیار کوتاه برای تکمیل شدن داشته باشد و منابع نیز محدود باشد. به طور مثال، اگر یک رشکت قالین بافی داشته باشید، یک پروژه  تان 

ممکن است کوتاه کردن زمان تولید یک جنس- مثالَ قالیچه - در هفت روز آینده باشد. این پروژه را روی دست می گیرید. به خاطر سفارش های زیادی که به شام 

رسیده است  وبا توجه به منابع محدودی که اکنون در اختیار دارید شام منی توانید آن را در زمان تعیین شده تکمیل کنید.  

نیز در وقت  نتایج آن  و  انجام شوند  تا موفقانه تر و مؤثرتر  را در مدیریت بهرت پروژه های تان کمک کند  تطبیق روش های بهرت در مدیریت پروژه می تواند شام 

معین آن حاصل شود. 

K بیشرت بدانیم

برای تبدیل شدن به یک مدیر کارا دقت کنید که چطور می توانید بهرتین روش های ذیل را در کاروبارتان تطبیق کنید.

بهرتین روش 1: منابع تان را با اولویت های تان عیار سازید. مدیران خوب اطمینان حاصل می کنند که بزرگرتین اولویت های پروژه بیشرتین توجه مدیریتی و 

بودجه مالی را به دست می آورد. هرقدر که پروژه مهم باشد، به هامن اندازه منابع بیشرت باید برای مدیریت چالش های آن اختصاص داده شود. در مثال رشکت 

قالین بافی ما، اگر شام افزایش رسعت ساخت قالیچه ها را در اولویت قرار دهید، پس برای این کار باید بیشرتین منابع انسانی و مالی اختصاص داده شود.

  

بهرتین روش 2: مسئولیت های مشخص بسپارید. وقتی مسئولیت ها مشخص باشند افراد به شکل بهرتی به آن پاسخ می گویند. در هرگونه پروژه ممکن است 

بخش های مختلف رشکت مجبور شوند با هم کار کنند تا به هدف برسند. هرگاه مسئولیت به فرد مشخصی سپرده  شود، این کار موانع و چیزهایی را که سبب 

تأخیر کار پروژه می شود، از بین می برد.

بهرتین روش 3: ارتباطات واضح و باز داشته باشید. افراد وقتی از وضعیت پروژه ای که روی آن کار می کنند باخرب نگهداشته شوند، کارایی بیشرتی از خود 

با متام  روز  آخر هر  در  که  بود  دراین صورت خوب خواهد  تغییر کند،  آینده  روز  تا هفت  قالین  تولید  پروسه   که  باشد  قرار  اگر  مثال،  به طور  نشان می دهند. 

کارمندان کلیدی یک جلسه  کوتاه آگاهی دهی برگزار شود. در این جلسه می توان روی متام مشکالت و مسایل مربوط به تطبیق پروژه بحث کرد تا همه با هم 

با اطالعات یکسان کار کنند.  

بهرتین روش 4: پیرشفت کارتان را نظارت کنید. افراد متایل دارند که بیشرت بر کارها یا وظایفی مترکز کنند که مرتب نظارت می شوند. یک روش بسیار مشهور، 

نوشنت پیرشفت پروژه در تخته اعالنات است که نشان می دهد چگونه روز به روز به اهداف تان نزدیک تر می شوید. با این شیوه افراد می توانند پیرشفت مداوم 

شان به سوی مقصد را مشاهده کنند. در مثال دیگر، اگر یک رشکت تاکسی داشته باشید، شام می توانید باالی دروازه ورودی یک منودار یا اسکرین بگذارید که 

نشان دهد راننده های شام روزانه چندبار رفت و آمد می کنند. این منودار نشان خواهد داد که راننده های شام چقدر به هدف پروژه  تان در مورد تعداد سواری ها 

نزدیک شده یا از آن فاصله دارد. شام معموالً در هر روز یا هفته یا ماه برای فعال نگهداشنت رشکت، به یک تعداد حد اقلی از مسافران نیاز خواهید داشت.   

بهرتین روش 5: تنگناها را شناسایی کنید: هر مشکل مشخصی که مولدیت یک کاروبار را محدود کند، می توانیم تنگنا بنامیم. در هر قسمت از پروسه  تان 

اگر موانع یا مشکالت وجود دارد، راهی برای تغییر یا تنظیم آن پیدا منوده و تنگنا را باز کنید تا مولدیت بیشرت و رسیع تر گردد. برای انجام این کار به یک روش 

سیستامتیک، ابتدا باید بخش هایی را که طوالنی ترین و بیشرتین تأخیرها را دارند، شناسایی کنید. یک مثال تنگنا در رشکت تولید قالین ممکن است کمبود 

مواد خام برای تولید قالین باشد. حل این مشکل ممکن است به کار بیشرتی از قبیل شناسایی تهیه کنندگان جدید یا پیدا کردن یک اتاق بزرگرت برای ذخیره 

مواد خام مورد نیاز در جریان عرضه محصوالت، نیاز داشته باشد. این یک پروسه  بی پایان است، زیرا در پروسه های تجاری همیشه بعضی بخش ها وجود دارد 

که مولدیت شام را محدود می کنند. 

بهرتین روش 6: مشکالت بزرگرتی را که برای کارایی بیشرت به کمک نیاز داشته باشند، شناسایی کنید. به طور مثال، رشکت تولید قالین ممکن است انبوهی 

از سفارشات را تجربه کند که منتظر پاسخگویی باشند، یا مقدار بیش از حد مواد خام در گدام داشته باشد، یا جای کافی برای کارکنانی که باید به سفارشات 

رسیدگی کنند، نداشته باشد. این نقش شناسایی ساحات پرچالش معموالً توسط رئیس اجرا می شود، و او باید در قبال محدودیت های کاروبار صادق باشد. آنها 

باید بدانند که اگر برای تولید قالین مواد خام کافی خریداری نکنند، مجبوراند به کارکنان بیکار پول بپردازند که برای شان گران متام خواهد شد. همچنین 

تا این که مواد خام به محصول کامل تبدیل نشود، رشکت هیچ قالینی به فروش نخواهد رساند. مهم است که درک کنیم که ظرفیت یک کاروبار برابر است با 

درک درست تنگناها. کندترین یا کم کاراترین بخش کاروبار شام حد اکرث ظرفیت تولید تان را تعیین می کند.  
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بهرتین گام 7: پروسه های تان را ترسیم کنید. سعی کنید هرگام پروسه ی عملیات تان را با جزییات ترشیح کنید. از نخستین مرحله که تهیه مواد خام است 

رشوع کنید تا انتقال محصول/خدمات کامل به مشرتی. در این باره فکر کنید که در هر مرحله به چه چیزی نیاز است: چه نوع مواد خام رضورت است، چه 

تعداد کارمند و در کدام مراحل پروسه، چه نوع تجهیزات و امکانات، چه مقدار برق، چه نوع حمل و نقل و غیره. سعی کنید که مشخص منایید هرگام شام 

چقدر وقت می گیرد، و همه ی آنها را ترسیم کنید. صاحبان کار معموالً منی دانند که یک مرحله  پروسه  آنها چطور با مرحله  دیگر آن ارتباط می گیرد. با استفاده 

از روش ترسیم یا نقشه کشی، شام پروسه  عملیات تان را به شکل بهرتی درک می کنید. به طور مثال، اگر شام یک رشکت مدرن نجاری دارید که میز کار، میز 

نان، چوکی، کوچ و سایر اسباب خانه و دفرت تولید می کند، می توانید دفعات خریداری مواد خام مثل انواع چوب و تخته را نظر به سفارش هایی که هرماه به 

دست می آورید، تعیین و ترسیم کنید. شام باید تغییرات فصلی تقاضای بازار را در روزهای خاص مثل عید و فصل محافل عروسی در تابستان، در نظر داشته 

باشید و ببینید که چگونه بر پروسه های کاروبار شام تأثیر می گذارند.  

  

بهرتین روش 8: سفری را که مشرتی با رشکت شام داشته، به تصویر بکشید. منظور در این جا این است که خود را به جای مشرتی قرار دهید و به هرزمانی 

که او با کاروبار شام ارتباط برقرار می کند فکر کنید. به طور مثال، در رشکت تولید قالین، نخستین باری که مشرتی با شام رابطه برقرار می کند )سفرش را آغاز 

می کند( ممکن است دیدار از مغازه ی شام یا مالقات با شام در یک منایشگاه یا سایر برنامه های تجارتی باشد. هنگامیکه سفر مشرتی با رشکت تان را به تصویر 

کشیدید، باید ارزیابی کنید که معامله کردن با شام چقدر برای مشرتی تان آسان یا دشوار است. به طور مثال، آیا قیمت های شام به طور واضج بیان شده و به 

آسانی قابل درک است یا خیر، آیا مکان هایی برای مشرتیان دارید تا لباس خود را در آنجا بپوشند، آیا برای مشرتیان راه های مختلفی برای پرداخت هزینه ها 

پیشنهاد می کنید، آیا یک سیاست مشخص برای اجناسی که بر می گردانند دارید، آیا در اوقاتی که مشرتیان تان بیشرت خریداری می کنند مغازه ی شام باز 

می باشد؟ این برخی از پرسش هایی است که باید از خود بپرسید تا تصویر واضحی از دید مشرتیان نسبت به خودتان داشته باشید. پس از آن می توانید هرگونه 

مشکلی را در این سفر تشخیص داده و اصالح کنید.    

چگونگی مدیریت چالش ها بر پروسه  کاروبارتان به شام خواهد گفت که چقدر از منابع تان را به درستی استفاده می کنید. آینده  کاروبار شام وابسته به شناسایی 

چالش ها، دریافت راه حل های باالقوه و اصالح مشکالت می باشد تا موانع از میان برداشته شوند و ظرفیت تولید افزایش یابد. متام بخش های تجارت- از آموزش 

اندازه  به هامن  را درک کنید،  و کارکنان تان محدودیت ها  به هراندزه که شام  افزایش دهد.  را  دارند- می تواند مولدیت  اختیار  تا وسایلی که در  کارکنان گرفته 

مولدیت تان باال می رود. اغلب پیدا کردن علت تأخیر یا فعالیت  زاید، دشوارترین بخش تولید محصول با کیفیت یا ارایه خدمات برتر به صورت مؤثر، به حساب می آید.  

  

C تعریف اصطالحات این بخش

تنگنا- هرگونه مانع یا اخالل در عملیات مؤثر.

سفر مشرتی- ترشیح متام تعامالتی است که یک مشرتی از زمان آشناشدن با محصول یا خدمات شام تا آخرین فروش با رشکت شام برقرار می کند

محصوالت ناتکمیل یا اجزای ناتکمیل آنها که دیگر مواد خام گفته منی شوند، اما تا هنوز به محصول کامل هم تبدیل نشده اند. 

B برای معلومات بیشرت در پیوند به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش ها در مدیریت عملیات کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

مدیریت پروژه چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه 	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

بهرتین روش های مدیریت پروژه
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چگونه یک پروژه را سازماندهی کرده 

و اولویت هایم را تعیین منایم؟



  مدیریت عملیات و پروژه   |   21

L اساسات

بسیاری از تجارت های کوچک منابع مالی و انسانی محدود دارند، اما بازهم مجبور اند که پروژه های شان را در وقت معین و با بودجه ی که در اختیار دارند 

تکمیل کنند. صاحب کاروبار می تواند با تعیین اولویت های پروژه و جدول زمانی مشخص به صورت منظم، و برقراری ارتباط میان کارکنان و اولویت های پروژه، 

احتامل موفقیت را بیشرت سازد.   

نخستین بخش سازماندهی یک پروژه همیشه تعیین هدف پروژه و چارچوب زمانی ای است که باید پروژه در آن تکمیل شود. به طور مثال، اگر شام یک مکتب 

ابتدائیه و کودکستان دارید، یک پروژه ممکن است ایجاد یک زمین بازی جدید قبل از رشوع سال تحصیلی بعدی باشد. شام ممکن است چندین پروژه دیگر 

مانند افزایش تعداد کتاب در کتابخانه قبل از پایان سال جاری یا استخدام استادان جدید پیش از رشوع این سمسرت داشته باشید. هر پروژه نیاز به تعیین 

اولویت دارد، تا افراد وقت و تالش خود را برای اجرای هریک از آنها اختصاص دهند. گاهی اوقات منابع مالی برای انجام متام کارها در یک زمان بسیار کم 

است، و تعیین اولویت های مشخص به کارکنان کمک می کند تا بدانند که نخست در کدام بخش انرژی شان را مرصف کنند.

برای تعیین اولویت ها به منظور تکمیل پروژ ها، صاحبان کار باید سوال های ذیل را ا زخود بپرسند:

اهمیت: چقدر این پروژه برای بهبود کاروبار شام در کوتاه مدت یا درازمدت مهم است؟. 1

پول: برای تکمیل این پروژه چه مقدار پول نیاز است؟. 2

وقت: چقدر وقت خواهد گرفت؟. 3

آیا متام منابع فزیکی مورد نیاز برای تطبیق این پروژه در اختیار ما است، یا به کمک بیرونی رضورت داریم؟. 4

تخصص/مهارت: آیا متام دانش مورد نیاز را داریم، یا مجبوریم از بیرون سازمان کمک بخواهیم؟. 5

تأثیرگذاری بر مفاد: چگونه تکمیل موفقانه  این پروژه روی مفاد ما تأثیر خواهد گذاشت؟. 6

این مسئولیت صاحب کاروبار است که اهمیت هر پروژه را بسنجد و تصمیم نهایی را با متام کارمندان رشیک کند. یکی از گزینه ها، استفاده از سیستم رتبه بندی 

ساده است. به طور مثال، برای پروژه  ای که بزرگرتین برتری را دارد می توانید »a« ، برای اولویت بعدی »B« و برای سوم آن رتبه  »c« را بدهید. این پروسه ی تعیین 

اولویت  باید زمانی صورت بگیرد که اهمیت پروژه ها پدیدار شود، تا همگی بدانند که کدام پروژه بیشرتین یا کمرتین برتری را دارد و چرا.

K بیشرت بدانیم

در ذیل بعضی گام های مفصل تری وجود دارد که شام را در اولویت بندی پروژه های تان کمک می کند.

گام1: مشخص کنید که برای تکمیل پروژه به چه مقدار پول نیاز است. این گام مهم اغلب اولویت یک پروژه را مشخص می کند، زیرا پروژه هایی که به پول 

هنگفت نیاز داشته باشند اغلب تا پیدا کردن پول از بیرون یا از مفاد پس اندازشده  رشکت، به تعویق می افتند. به طور مثال، مالک یک رستوران می خواهد که 

سفارش ها را به طریقه  آنالین دریافت کند، اما برای این کار او باید روی یک سیستم کامپیوتری رسمایه گذاری کند، برنامه نویس استخدام کند و به کارکنان 

طریقه  استفاده از سیستم را آموزش دهد. او باید مصارف پروژه را با مفاد آن مقایسه کند. زمانی که فهمید این پروژه چقدر مرصف دارد، ممکن است رتبه  اولویت 

آن را پایین بیاورد و ایجاد سیستم سفارش های آنالین را به تعویق بیندازد. 

گام 2: تخمین کنید که برای تکمیل پروژه چقدر زمان الزم است. معموالً پروژه هایی که به وقت کمرتی نیاز داشته باشند برترین اولویت محسوب می شوند، 

البته تا زمانی که تأثیر باالقوه ی آنها نیز قابل توجه باشد. به طور مثال، اگر یک رشکت بسته بندی میوه خشک و پرچون فروشی داشته باشید و زمان برداشت 

حاصل هم نزدیک باشد، پروژه  استخدام کارکنان موقت برای جمع آوری کشمش، بادام، پسته و سایر میوه ها ممکن است باالترین اولویت شام را به دلیل فوری 

بودن ماهیت حاصالت، تشکیل دهد. 

گام 3: مشخص کنید که آیا متام منابع فزیکی مورد نیاز برای انجام کار را در اختیار دارید، یا به کمک بیرون از سازمان تان نیاز دارید. در بسیاری از اوقات 

ابتدایی و کودکستان دارید، پروژه   باال بربید. مثالً اگر یک مکتب  را  انجام می شود، ارزش پروژه ی تان  افراد دیگری  با فعالیت هایی که توسط  شام می توانید 

جذب کودکان با رسعت بیشرت و با هزینه کمرت با اجاره منودن بس می تواند دارای اولویت باشد زیرا برای انجام این کار به کارکنان خودتان یا به رسمایه زیاد 

برای خریداری موتر رسویس نیاز ندارید. 
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گام 4: مشخص کنید که آیا متام دانش مورد نیاز را دارید یا مجبورید از بیرون از سازمان کمک بگیرید. به پروژه هایی که در آن به باال رفنت سطح دانش یا 

آموزش کارکنان نیاز است اغلب اولویت کمرت داده می شود، زیرا سنجش نتیجه آن سخت است. رشکت هایی که روی کارکنان شان رسمایه مایه گذاری می کنند 

اغلب مثر این کارمنداِن تحصیل کرده را نیز به دست می آورند. این افراد دوست دارند برای مدت طوالنی تری در رشکت کار کنند که در نتیجه تغییر و تبدیل 

کارکنان کاهش می یابد. همچنین آنها با سازمان بسیار وفادار می مانند، به خاطری که سازمان یا رشکت باالی شان رسمایه گذاری کرده است.   

گام 5: تصمیم بگیرید که چقدر این پروژه برای بهبود کاروبارتان در کوتاه مدت و درازمدت مهم است. به پروژه هایی که بازپرداخت رسیع یا کوتاه مدت دارند 

اولویت بیشرت داده می شود، زیرا رشکت ها معموالً منابع مالی محدودی در اختیار دارند و می خواهند زودتر نتیجه بگیرند. اما رشکت هایی که پروژه های درازمدت 

را نادیده می گیرند اغلب رقابت را به رشکت هایی که روی این پروژه ها رسمایه گذاری می کنند، می بازند و در کاروبار رضر می کنند. به طور مثال، کمپنی های 

هوندا، نیسان و تویوتا چندین سال پیش از کمپنی فورد باالی موترهای برقی رسمایه گذاری کردند. در نتیجه، امروز اکرث تولیدات شان در بخش های مختلف 

بازاِر رو به رشد با فورد رقابت می کند. در افغانستان یک رشکت محلی تکسی یک مقدار رسمایه اولیه برای خرید موترهای جدید به منظور ارایه خدمات تکسی 

به مردم در اختیار داشت. این یک راه حل کوتاه مدت و جرقه ای برای آغاز این کاروبار بود. اما با پیرشفت کاروبار، مالک رشکت که از رقابت بازار به خوبی آگاه 

بود، با کرایه گرفنت موتر از بیرون و جذب موترداران دیگر از طریق مشارکت در مفاد، تعداد موترهای رشکت اش را افزایش داد. او می دانست که وقتی تقاضا به 

خدمات تکسی در درازمدت باال برود، رشکت وی به موترهای بیشرتی نیاز پیدا خواهد کرد. 

را داشته  از موارد، پروژه هایی که بیشرتین مفاد  تأثیر خواهد گذاشت. در بسیاری  گام 6: تخمین کنید که چگونه تکمیل موفقانه  پروژه  تان باالی مفاد شام 

باشند، باالترین اولویت را به دست می آورند. شام به عنوان صاحب کاروبار تالش می کنید تا در رسمایه گذاری پول تان محتاط باشید، و با مترکز روی پروژه های 

سودآور در قدم نخست، مفاد این رسمایه گذاری ها را بیشرت می سازید.  

C تعریف اصطالحات این بخش

رسمایه- پول مورد نیاز برای آغاز و پیشربد یک کاروبار.

سود یا مفاد: مقدار پول مثبتی که پس از تفریق مصارف از عایدات، باقی می ماند )درآمد(. 

تغییر و تبدیل: جریانی که گروهی از کارکنان یک سازمان را ترک می کنند و برای جایگزینی آنها به کارمندان جدید نیاز می باشد.

B برای معلومات بیشرت در این رابطه به مطالب ذیل مراجعه کنید

مدیریت پروژه چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش ها برای مدیریت موفقانه  پروژه کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

چگونه پروژه ها را سازماندهی کرده و اولویت ها را تعیین منایم
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 .7
چگونه عملیات رشکت ام 

را مؤثرتر بسازم؟
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L اساسات

مؤثریت یا کارایی به معنای مرصف کمرتین زمان یا تالش، و تولید محصول با بهرتین کیفیت و کمیِت ممکن می باشد. تبدیل شدن به تجارت پیشه  کاراتر به 

همه ی  بدهند،  یکسان  نتایج  همیشه  شام  تولیدی  پروسه های  وقتی  می باشد.  شام  کاروبار  عملیاتی  فعالیت های  متام  در  پیشبینی  قابل  نتایج  ایجاد  معنای 

فعالیت های شام رسیع تر شده و محصوالت یا خدمات تان نیز یکسان می شود. به طور مثال، فرض کنید که شام یک جعبه یا صندوق زیورات را با یک طراحی 

خاِص حک شده در رسپوش آن، تولید می کنید. اگر متام پروسه های شام یکسان تنظیم شده باشند، پس متام صندوق های زیورات یک اندازه داشته و تصاویر 

حک شده در رسپوش آنها نیز کامالً یکسان می باشد. این کار کمک می کند که کارکنان جعبه ها را رسیع تر در کارتن ها بسته بندی کنند، و مشرتی هم محصول 

را به خاطر اشتباه بودن تصاویر رسپوش آنها به شام بر منی گرداند.     

رشد دوامدار رسعت و کیفیت این فعالیت ها بهرتین راه برای کاراتر شدن است. چند فعالیت عملیاتی وجود دارد که باید هنگام مترکز روی کارایی 

مدنظر گرفته شوند. مهم ترین آنها عبارت اند از: 

 

خریداری	 

کارگر	 

مخارج کلی	 

پروسه ها و روش های تولید	 

خریداری

لبنیات  فارم  اگر یک  مثال،  به طور  یا خدمات می باشد.  تولید محصول  برای  مواد خام  منابع  پیدا کردن  عملیات،  از  بسیاری  در  فعالیت ها  مهم ترین  از  یکی 

داشته باشید مهم است تا اطمینان حاصل کنید که برای حیوانات تان آب کافی و با کیفیت و علوفه جات در اختیار دارید. تهیه با کیفیت ترین و خالص ترین 

آب با کمرتین قیمت کیفیت محصول شام را باال می برد. اگر یک کاروبار خدماتی مثل انرتنت کلب داشته باشید، ممکن است از یک تهیه کننده قابل اعتامد 

برق خریداری کنید و یک جرناتور تقویتی برای تولید برق داشته باشید تا مطمئین شوید که مشرتیان تان هروقت دل شان بخواهد می توانند از انرتنت کلب 

تان استفاده کنند. 

کارگر/ نیروی کار

نیروی کاری برای شام خیلی با ارزش است، زیرا این کارگران اند که محصول شام را تولید یا به مشرتی انتقال می دهند. همچنین کارمندان مناینده ی شام اند 

و اغلب دیِد مردم را نسبت به رشکت شام نشان می دهند، مثالً وقتی یک فروشگاه پرچون داشته باشید. در یک فروشگاه، شیوه ی برخورد و حرف زدن کارکنان 

آنان زشت و بی اعتنا  آنها دوستانه برخورد کنند به مشرتیان حس خوشی دست می دهد. اگر  شام دید مشرتیان را نسبت به کاروبار شام تعیین می کند. اگر 

باشند، مشرتی شام احساس می کند که با او برخورد نادرست می شود و ممکن است در آینده به فروشگاه شام مراجعه نکنند. در افغانستان به صورت عموم 

برای خدمات مشرتیان اولویت داده منی شود و بسیاری از رشکت های کوچک، متوسط و بزرگ کارمندان شان را به دلیل برخورد غیرمحرتمانه با مشرتیان منفک 

عملیاتی  نیروی  بخش  باارزش ترین  اغلب  کارمندان  زیرا  است،  عملیات  مدیریت  بخش های  مهم ترین  از  کارکنان تان  به  نظر شام  مورد  رفتار  آموزش  می کنند. 

کاروبار شام را تشکیل می دهند. آموزش  درست کارمندان در مورد این که چگونه یک فعالیت را بهرت یا رسیع تر انجام دهند یا با مشرتی برخورد درست داشته 

باشند، مهارت های شان را باال می برد و به آنها کمک می کند تا کاراتر شوند. تشبث های کوچکی که برای کارکنان شان آموزش های خوب فراهم می کنند، در 

پول و وقت شان رصفه جویی می شود. 

مخارج کلی

مخارج کلی اصطالحی است که به مصارف جاری کاروبار شام داللت می کند. اگر شام کاروبار پروسس مواد غذایی داشته باشید، مثال های مخارج کلی شام 

عبارت اند از کرایه رشکت یا دفرت، هزینه ی رصفیه برق و مصارف تلفن. کاهش مخارج کلی یکی از گام های کلیدی برای کارا تر ساخنت کاروبار شام است. یک 

راه برای انجام این کار تعیین بودجه برای مخارج کلی یک بار در سال می باشد. پس از آن مصارف را نظر به بودجه پی گیری کنید )به صورت ماهوار یا هرسه 

ماه بعد(. هرگاه دیدید که مصارف تان بیشرت از بودجه  تان است، در این صورت با تهیه کنندگان مختلف تان صحبت کنید تا قیمت های شان را پایین بیاورند، 

یا روش هایی را پیدا کنید که بتواند مصارف تان را در آن بخش کم کند. با مقایسه کردن هزینه های خدماتی مثل تلفن و امنیت آغاز کنید. هدف شام باید این 

باشد که هم این هزینه ها را به حداقل برسانید و هم کیفیت خدماتی را که برای کاروبار شام مناسب است، دریافت کنید. 

روش های تولید

پیدا کردن راهی که پروسه تولید شام را کارآمدتر بسازد، معمول ترین طریقه برای مؤثرتر ساخنت عملیات شام است. به طور مثال، اگر کاروبار صنایع دستی 

پروسه، شام  این  بهرت ساخنت  برای  تولید شود.  و سابقه دار  تجربه  با  از کارکنان  تعداد کمی  توسط  یکی یکی  بیشرت محصوالت شام  را می کنید، ممکن است 
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ممکن است به این بیندیشید که برای تولید محصول با کیفیِت دلخواه تان به چقدر وقت نیاز است. وقتی دیدید که کارمندان ماهر شام در کجا وقت شان را 

را  و کارمندان ماهر و هرنمندتان  به کارکنان دیگر واگذار کنید  را  پارچه ها(  اولیه  )مانند برش  تا کارهای دیگر  پیدا کنید  سپری می کنند، ممکن است راهی 

آزاد بگذارید تا روی بخش های مهم تر و خالقانه تر پروسه مترکز کنند. هدف شام باید پیدا کردن راهی برای عرضه کیفیتی باشد که به مشرتی وعده داده اید، 

طوریکه پروسه ی تولید صنایع دستی هم ساده تر شود. 

سنجش این فعالیت ها

سازمان های پیشتاز همه باالی سنجش فعالیت ها مترکز می کنند تا ببینند که چطور می توانند کارایی شان را افزایش دهند. در بخش خریداری، متام خرید های 

تان را نظارت کنید تا بتوانید هزینه های یک ماه تان را با ماه بعدی مقایسه کنید. در بخش کارکنان، شام می توانید سنجش کنید که چه مقدار جنس توسط 

چند نفر در یک زمان معین تولید شده است. شام زمانی می فهمید که کارایی تان بهرت شده که مقدار زیاد محصول توسط عیِن تعداد افراد در مدت زمان مشابه 

تولید شود. در بخش مخارج کلی، شام باید متام مصارف ثابت خود را پیگیری کنید و هرباری که اجاره نامه یا قرارداد تان را متدید می کنید چانه زنی کنید. 

این یک کار ثابت و دایمی است.   

K بیشرت بدانیم

تالش برای بهبود کارایی کاروبار تان یک پروسه  بی پایان است، اما این تالش وقتی نتیجه می دهد که درآمدتان باال برود و کارکنان تان کاراتر و باانگیزه تر شوند. 

بهبود یافته و مؤثرتر  برای هر فعالیت عملیاتی شام باید یک راه مطمین برای سنجش نتیجه، زمان و سایر استاندارها پیدا کنید تا دریابید که پروسه ها واقعاً 

شده اند یا خیر. 

در این جا نگاه عمیقی به این بخش ها می اندازیم تا شام را در مدیریت بهرت کارایی کاروبارتان کمک مناییم:

خریداری

حداقل مقدار مواد اولیه خود را که برای تولید محصول یا ارایه خدمات به مدت یک هفته یا یک ماه الزم است شناسایی کنید؛ سعی کنید پیشبینی منایید 

که حجم فروشات شام بیشرت از این دوره  های زمانی است. اطمینان حاصل کنید که حداقل منابع مورد نیاز خود را در اختیار دارید و در صورت باالرفنت حجم 

باید قیمت مواد را  با تأمین کنندگان و تحقیق در مورد کیفیت و فراهم بودن مواد،  فروشات می توانید به منابع بیشرتی دسرتسی پیدا کنید. مذاکرات منظم 

پایین آورده و کیفیت را باال بربد. بسیاری از رشکت ها به دنبال خرید مواد خام از چندین تأمین کننده هستند، تا اگر یکی از آنها مواد مورد نیاز را نداشت به 

دیگری مراجعه کنند. خرید تنها چیزهایی که نیاز دارید رشکت شام را کاراتر می سازد و در هزینه های ذخیره سازی مواد هم رصفه جویی می شود.   

ماه 	  به  ماه  را  قیمت های هر  واحد  و  استفاده شده  مواد  بتوانید مقدار  تا  استفاده کنید  با دقت  و  نظارت کرده  را  مواد خام  متام خریداری های  سنجش: 

مقایسه کنید. این به شام کمک می کند تا برنامه ریزی کنید که در ماه های آینده به چه مقدار مواد نیاز پیدا خواهید کرد تا خریداری کنید و چقدر هزینه 

ممکن است بپردازید.

 

نیروی کار

نیروی کار می تواند پرهزینه باشد، و مهم است که کارمندان خود را آموزش دهید که کارشان را به طور رسیع و مؤثر انجام دهند. با توجه کردن به این که پروسه ی 

تولید در کجا به تأخیر افتاده و با تطبیق اصالحات برای حل مشکل از هرگونه هدر رفنت وقت تا حد امکان جلوگیری کنید.  

وقتی صاحبان کار برای کیفیت و زمان تولید هدف تعیین کنند و در صورت برآورده شدن این اهداف به کارکنان پاداش بدهند، کارمندان هم انگیزه گرفته و 

کارایی فردی شان را بهرت می سازند. استانداردهای کیفیت و زمان تولید باید از سوی صاحب کار مشخص شود تا کارکنان بدانند که مسئولیت آنها چیست. 

قرار  پسند مشرتیان  مورد  بیشرت  باالتر  کیفیت  زیرا  کنند،  تولید  باال  کیفیت  و  استاندارد  یک  با  را  تا محصوالت  دهند  آموزش  کارمندان خود  به  باید  رشکت ها 

می گیرد و ممکن است به قیمت باال هم به فروش برسد که در نتیجه مفاد رشکت را باال می برد.

سنجش: برای تکمیل کردن محصول یا خدمات تان در یک هفته به چه تعداد کارمند نیاز است؟ مقدار وقتی را که هرکارمند برای تکمیل هرفعالیت در 	 

پروسه  تولید مرصف می کند، با دقت پیگیری کنید. }با این کار{ شام به زودی پی خواهید برد که کدام کارمندان بسیار فعال اند و کدام ها به آموزش بیشرت 

نیاز دارند. برای کم کردن زمان مورد نیاز برای انجام بهرت فعالیت ها آموزش های اختصاصی فراهم منایید.
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مخارج کلی

مخارج کلی شام ممکن است بسیاری از رضوریات رشکت تولیدی یا خدماتی شام )مانند کرایه، مصارف برق، امنیت و غیره( را در بر بگیرد. ممکن است شام 

قادر به مذاکره در مورد برخی از هزینه های مخارج کلی نباشید، اما همیشه باید سعی کنید که هزینه های تان پیش از وقت معین آن قابل پیشبینی باشد. اگر 

هزینه ای وجود دارد که از یک دوره تا دوره دیگر زیاد تفاوت می کند، شام باید علت آن را پیدا کنید و به دنبال فرصتی برای تنظیم صورت حساب باشید، ویا هم 

در مورد هزینه ها دوباره با تأمین کننده مذاکره کنید.

سنجش: بودجه ساالنه خود را تعیین کنید. هزینه های مخارج کلی تان را ماه به ماه تحلیل منوده و منونه ها را نظارت کنید تا بتوانید هزینه های آینده و 	 

رضوریات رشکت را پیشبینی منایید. مذاکره روی هزینه های مخارج کلی، همچنین پایین نگهداشنت این هزینه ها تا حد امکان، به شام کمک خواهد کرد 

تا هزینه ها را به طور دقیق پیشبینی کنید و تأثیر آنها را روی مفاد کاهش دهید.  

روش های تولید

کارایی به معنای مرصف کمرتین وقت و مواد برای تولید بهرتین محصول یا خدمات از نگاه کمی و کیفی می باشد. همچنین کارایی در متام فعالیت ها نتایج 

افزایش  فعالیت های اضافی،  یا بهرت شوند: کاهش  امکان کارا  تا حد  باید  فعالیت های عملیاتی  بدانید که مهمرتین  را  این  ارمغان می آورد.  به  پیشبینی  قابل 

کیفیت، رشد خدمات و پایین آوردن مصارف یا هزینه ها.   

سنجش: یک بودجه  ساالنه تعیین کنید. سپس شام باید متام منابع عملیاتی و فعالیت های خود را، از طریق مقایسه  ماهانه  آنها با بودجه، زیر نظر داشته 	 

باشید. زمانی که مقدار منابع مورد نیاز خود را ) به طور ماهانه( با تقاضای )ماهانه( محصول و خدمات تان مقایسه کردید، می توانید تعیین منایید که به 

ظرفیت بیشرت نیاز دارید یا نه و هزینه های آینده ی تان را دقیق تر می توانید بودجه  بندی کنید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

کارایی- مرصف کمرتین زمان/تالش و تولید محصول با بهرتین کیفیت و کمیِت ممکن. 

کارگر- کارکنانی که برای شان مزد نسبتاً خوب پرداخته می شود تا کارهای الزم برای تولید محصول یا خدمات را انجام دهند. 

سنجش- نظارت یا ثبت هرفعالیت برای تأمین کارایی.

مخارج کلی- هزینه های ثابت یا هزینه هایی که هرماه تغییر زیاد منی کنند و مربوط به کدام فعالیت خاص تولیدی منی شود.

مواد خام: مواد اولیه ی که یک محصول از آن ساخته می شود.

B برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش ها در مدیریت عملیات کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم عملیات کاروبار خود را کاراتر بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چطور می توانم مولدیت را افزایش بدهم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم از طریق مدیریت مؤثر عملیات خود رضایت مشرتیانم را بیشرت بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.8
چگونه می توانم مولدیت 

را افزایش دهم؟
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L اساسات

مولدیت یا قابلیت تولید عبارت از مقدار کار یا محصولی است که می توانید از منابع خود، خواه این منابع انسانی باشند یا ماشینی ویا هم پولی، بدست آورید. 

برای افزایش مولدیت توجه صاحب کار بیشرت متمرکز به ظرفیت رشکت می باشد. ظرفیت عبارت از حداکرث محصول یا خدماتی است که یک رشکت می تواند 

در یک دوره  زمانی مشخص تولید کند. ظرفیت مستقیامً متاثر از عواملی است که می توانید آنها را کنرتول کنید، مانند داشنت مواد خام/موجودی کافی و الزم 

برای تولید و اطمینان از این که کارکنان شام به خوبی آموزش دیده اند و ابزار مورد نیاز برای مؤثریت را در اختیار دارند. اگر ظرفیت تولیدی شام بسیار پایین 

باشد و نتواند تقاضای مشرتی را برآورده سازد، مشرتیان تان جای دیگری را برای خریداری پیدا خواهند کرد. نکته ی مهم دیگر که باید در نظر گرفته شود، 

توانایی کارکنان شام است. آیا کارمندان شام مواد و وسایلی که آنها را در تولید محصول با کیفیت کمک کند، در اختیار دارند؟ آیا آنها با منابع و مهارت هایی 

که دارند می توانند فعالیت های الزم را انجام دهند؟ یک رشکت باید هردو- مواد و جریان کار- را مدیریت کند تا مشخص شود که در بخش باید تالش بیشرت 

صورت گیرد تا مولدیت بیشرت یابد.  

مقدار  باید هامن  بیشرت، یک رشکت  کارایی هرچه  برای  نیست.  برای رشکت شام خوب  در ظرفیت همیشه  دوامدار  افزایش  که  است  مهم  نکته  این  دانسنت 

ظرفیت داشته باشد که با تقاضای پیشبینی شده مشرتی برای محصول یا خدمات مطابقت داشته باشد. رشکت های کوچک می توانند مولدیت شان را از طریق 

»تولید بسته های کوچک« که یک راه مؤثر برای تولید محصول دلخواه مشرتیان در بسته های کوچک می باشد- افزایش دهند. این بسته های کوچک محصوالت 

می تواند شام را در از بین بردن بعضی خطرات در صورتی که تقاضای مشرتی تغییر کند یا بخواهید برای عالقه مند نگهداشنت مشرتیان در محصوالت تان تغییر 

یا اصالحات بیاورید، کمک می کند. 

اغلب هنگامی که شام می خواهید از یک تأمین کننده، مواد خام یا محصولی را بخرید، آنها برای عرضه اجناس مورد نیاز تان یک تعداد حد اقل را تعیین می کند 

و به این تعداد، حد اقل تعداد سفارش داده شده گفته می شود. به طور مثال، اگر شام فروشگاه لباس دارید، حد اقل سفارشی که به یک تأمین کننده می دهید 

ممکن است 100 دانه پیراهن باشد به این معنا که فروشنده به دلیل مصارفی که روی محصول می کند در بسته های کمرت از 100 پیراهن مفاد منی کند. شام 

به حیث یک متشبث کوچک باید این مسأله را در ذهن تان داشته باشید و تأمین کننده ای را پیدا کنید که مواد الزم برای رفع تقاضای مشرتیان تان را به شکل 

بهرت آن فراهم کند. اغلب پیدا کردن چندین تأمین کننده توصیه می شود تا اگر یکی آنها با کمبود مواد یا تأخیر مواجه شد، شام تأمین کننده های دیگری داشته 

باشید تا مواد مورد نیازتان را از آنها به دست بیاورید، بدون این که پروسه  کاروبارتان مختل شود.  

راه دیگر مراقبت از مولدیت این پرسش است که: »مشرتیان من چه می خواهند؟ مشرتیان من در یک هفته یا یک ماه چقدر خریداری می کنند؟« با این کار نه 

تنها می توانید محصول یا خدمات مورد تفاضای مشرتیان را شناسایی کنید، بلکه این را نیز می دانید که برای پاسخ دادن به تقاضای مشرتی باید چقدر ظرفیت 

داشته باشید. با شناسایی این ها شام می توانید باقی محصوالت یا خدماتی را که فروش درست ندارند و به شام نفع منی رسانند، حذف کنید. 

تولید در بسته های کوچک چندین فایده دارد، از جمله تولید مقدار بسیار کم محصول جدید برای آزمایش عکس العمل بازار. تولید بسته های کوچک به یک 

رشکت این انعطاف پذیری را می دهد تا برای پاسخ دادن به تقاضای مشرتیان محصوالت خود را فوراً اصالح یا تولید کند.

مثال: یک رشکت لباس/منسوجات مثل پیراهن، دامن، دریشی و غیره تولید می کند. مالک رشکت در تازه ترین مورد یک ُمد نو پیراهن ها را شناسایی 	 

می کند که تقاضا برای آن زیاد است. آنها نخست برای تولید مقدار کمی از این پیراهن ها مواد خام تهیه می کنند. هنگامی که رشکت تعداد کمی از این 

پیراهن ها را تولید کرد، با فروش آنها در بازار می تواند آزمایش کند که این ُمد نو چقدر مورد پسند مشرتیان وی قرار می گیرد. در صورت خوب بودن فروشات 

رشکت می تواند تولیدات اش را بیشرت بسازد تا به تقاضای پیشبینی شده پاسخ بگوید.  

K بیشرت بدانیم

هر رشکت باید متوجه باشد که چطور مولدیت  خود را بهبود بخشد و چه چیز را اول رشد دهد. وقتی به مولدیت نگاه می کنیم، یک روش در نظر گرفنِت هزینه ی 

تولید است. در این جا به یک تعداد از هزینه های اولیه که در پروسه  تولید شامل اند اشاره می کنیم:

هزینه های جلوگیری: هزینه هایی اند که از به وجود آمدن نواقص و مشکالت در محصول یا خدمات جلوگیری می کنند. این هزینه ها از باال رفنت مصارف 	 

این است که هزینه هایی که یک  اتفاق می افتد، جلوگیری می کنند. هدف  ناقص  یا خدمات  تولید محصول  اثر  اغلب در  از دست دادن مشرتیان که  و 

رشکت به خاطر تولید دوباره محصول یا خدمات، و طراحی محصوالت بهرت با استفاده از مواد خاِم با کیفیت تر یا ابزار بهرت و کارکنان ماهرتر برای عرضه 
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محصوالت با کیفیت تر به مشرتیان متقبل می شود، کاهش یابد. 

و 	  کرده  کم  را  محصول  نواقص  رسانجام  باکیفیت  استانداردهای  می آیند.  وجود  به  محصول  آزمایش  و  بررسی  از  که  اند  هزینه هایی  ارزیابی:  هزینه های 

مصارف نهایی آنها را کاهش می دهد. بررسی و آزمایش کیفیِت کار منونه های نواقص و اشتباهات را به منایش می گذارد و رشکت را قادر می سازد تا این 

مشکالت را حل کرده و تعداد اشتباهات را در درازمدت کاهش دهد.

یا 	  بهرت  کیفیت  بیشرت،  رسعت  با  خدمات  یا  محصوالت  تولید  برای  تازه  مهارت های  یا  تجهیزات  کردن  پیدا  به  مربوط  هزینه ها  این  ظرفیتی:  هزینه های 

کمیت های بیشرت می باشد. معموالً وقتی کمیت تولیدات افزایش می یابد، هزینه  هر واحد معموال کاهش می یابد.

یکی از علت های عمده مولدیت پایین، تغییرپذیری است که عبارت از تفاوت در کیفیت اجناس و تغییِر محصول یا خدماتی است که به بازار عرضه می شود. 

در  تغییر  توسط رشکت عرضه می شود.  یا کمیت محصولی که  مقدار  در  تغییر   )2 یا  یا خدمات  در کیفیت محصول  تغییر   )1 دارد:  تغییرپذیری وجود  نوع  دو 

کیفیت محصوالت طوری است که هزینه های جلوگیری و هزینه های ارزیابی را ایجاب می کند. به طور مثال، فرض کنید یک کارآفرین بوتل تُرشی سبزیجات 

تولید می کند، اما منی داند که یکی از ماشین های وی رسپوش بوتل ها را اشتباه نصب می کند. بوتل های با رسپوش کج به طور درست بسته بندی منی شوند 

و این باعث می شود که تُرشی ها در مغازه بپوسند. وقتی مغازه داران محصوالت ناقص را واپس کنند، این کار کارآفرین را از نگاه وقت، پول و عالقه ی مشرتیان 

مترضر می سازد. اگر او یک ترمیم کار را استخدام می کرد تا ماشین های وی را یک بار در هفته بررسی و تنظیم می کرد ) که یک هزینه ی جلوگیری است( و یک 

مفتش برای کنرتول کیفیت و بررسی منظم رسپوش های بوتل استخدام می کرد )که یک هزینه ی ارزیابی است(، ممکن بود زیان هایش کاهش می یافت و در 

کُل مولدیت وی بهرت می شد.       

برای رشکت های کوچک اغلب بهرت است که محصوالت بی نظیر و منحرص به فرد را به فروش برسانند، اما این تغییر اغلب روی مولدیت رشکت تأثیر می گذارد. معموالً 

هرقدر که رشکت ها تالش کنند محصوالت متفاوت را به بازار عرضه کنند، به هامن اندازه هزینه  تولید هرواحد باال رفته و حجم تولید کاهش می یابد. به طور مثال، 

اگر شام یک محصول )مانند کارتن های کاغذی برای انتقال میوه تازه( را با اندازه های مختلف تولید کنید، ممکن است به چندین ماشین برای ساخت اندازه های 

مختلف نیاز پیدا کنید، یا ممکن است تولید را متوقف سازید تا وسایل تان را قسمی تنظیم کنید که بتواند کارتن ها را با سایز دیگری تولید کند. اغلب رشکت ها باید 

تصمیم بگیرند که آیا بهرت است مقادیر زیاد محصوالت یکسان را تولید کنند، یا مقادیر کِم محصوالت یا خدماتی که تقاضا برای آنها زیاد است. 

یک رشکت برای پاسخ گفنت به تقاضای بازار به ظرفیت کافی نیاز دارد. در آغاز، یک رشکت تقریباً همیشه ظرفیت اضافی در اختیار دارد، به این معنا که در 

رشکت فضای اضافی برای تولید یا کارگر اضافی که همیشه از آنها کار گرفته منی شود موجود می باشد. صاحبان کار برای افزایش مولدیت ظرفیت های اضافی 

معموالً سعی می کنند که فروشات شان را افزایش دهند. باالخره رشکت های موفق به نقطه ای می رسیند که برای تولید محصول و خدمات به افزایش توانایی 

شان نیاز پیدا می کنند. چیزهای زیادی وجود دارد که یک رشکت برای افزایش مولدیت خود می تواند انجام دهد وبعضی از مثال های عملی آن عبارت اند از: 

روش 1- برای محل کار و بار تان موقعیتی را انتخاب کنید که در آن ظرفیت پاسخ گفنت به تقاضا را داشته باشید. در آغاز کاروبار مالک معموالً فعالیت هایش 

آیا موقعیتی  باید از خود بپرسند:  را بیرون از خانه انجام می دهد. وقتی فروشات افزایش یابد برای رشد کاروبار به یک فضای جدید نیاز خواهد بود. مالکان 

وجود دارد که پیدا کردن آن برای مشرتیان جدید آسان باشد، یا انتقال مواد خام به آن به آسانی و به طور ارزان صورت گیرد؟ همچنین به مصوونیت کاروبار و 

کارکنان تان نیز فکر کنید.

روش 2- روی محصوالت درست مترکز کنید. مشخص کنید که کدام محصول می تواند تولید شود تا تقاضای بازار را برآورده کند. کدام محصول فروش خوب 

آیا محصوالتی وجود دارد که فروش خوب نداشته باشند؟ برای حذف محصول یا خدماتی  دارد؟ رشکت شام در تولید کدام محصول یا خدمات شهرت دارد؟ 

که مشرتیان اغلب خریداری منی کنند کار کنید- این به شام می گوید که آنها به این محصوالت شام ارزش منی دهند. بر محصوالت و خدماتی مترکز کنید که 

مشرتیان برای آن ارزش قایل اند.

روش 3-  به کارکنان تان تکنیک های تولید را با ابزار درست آموزش دهید و به آنها کمک کنید تا فنون حل مشکالت را یاد بگیرند. مولدیت تا حدی به چگونگی 

آموزش کارکنان شام بستگی دارد. آموزش  خوب هزینه ها را کاهش می دهد، چون در این صورت نواقص محصول کم و کیفیت آن بهرت می باشد- و مشرتیان حارض 

می شوند که قیمت های باالتری بپردازند. کارکنان خوب آموزش دیده ممکن است رضایت مشرتیان را نیز افزایش دهند. برای کارمندان تان در بخش های مصوونیت 

و کیفیت، زمینه  آموزش را فراهم منایید و اطمینان حاصل کنید که آنان دانش و مهارت تولید محصول و خدمات مورد نیاز و انتظار مشرتیان را کسب می کنند.      

مقدار  تحلیل کنید که در یک وقت چه  برآورده سازد.  را  تقاضای مشرتیان کم خرید  تا  را درست کنید   بندی  بسته  تان کوجکرتین  برای محصوالت  روش 4- 

محصول باید تولید کنید تا هزینه ها و مرصف منابع به حد اقل برسد. فقط به هامن مقدار تولید کنید که از به فروش رسیدن آن اطمینان دارید. همچنین آگاه 

باشید که تولید کم می تواند مولدیت تان را کاهش دهد و ممکن است از نگاه هزینه نیز مؤثر نباشد. باید توازنی را برقرار کنید که برای رشکت تان مناسب باشد.

مالکان باید با دقت متام مراقِب مولدیت رشکت شان باشند. وقتی یک رشکت کنرتول عام و تام باالی مولدیت داشته باشد، می تواند به یک نهاد قدرمتند و برتِر 

عملیاتی مبدل گردد. 
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C تعریف اصطالحات این بخش

هزینه ارزیابی- هزینه ی بررسی و آزمایش کیفیت و مفیدیت یک محصول یا خدمات، یا پروسه ها و بخش های آنها.

دسته/بسته- مقادیر کم محصول که در یک وقت تولید می شود.

ظرفیت- حداکرث مقدار محصول یا خدماتی که یک رشکت می تواند در یک وقت معین تولید کند.

با رسعت  را  یا خدمات  بتواند محصول  تا  تازه متحمل می شود  یا مهارت های  به دلیل خرید تجهیزات جدید  هزینه های ظرفیتی- هزینه هایی که یک رشکت 

بیشرت، کیفیت بهرت یا مقادیر زیادتر تولید مناید. 

تولیِد مقادیر کم/ بسته های کوچک محصول- مقادیر کم محصول که در }یک  زمان{ یا یک حرکت تولیدی ساخته می شود تا تقاضای بازار را مرفوع بسازد.

هزینه های جلوگیری- هزینه هایی که به منظور کاهش نواقص باالقوه محصول یا خدمات، واقع می شود، مانند آموزش کارکنان، اصالح کیفیت و آزمایش مواد 

خام.

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه می توانم عملیات کاروبار/ رشکت ام را کاراتر بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم مولدیت عملیاتم را سنجش منایم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم از طریق مدیریت درست عملیات خود رضایت مشرتیانم را بیشرت بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.9
چگونه می توانم مؤثریت عملیات خود 

را سنجش کنم )اندازه  گیری کنم(؟
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L اساسات

چندین راه وجود دارد که صاحبان کاروبار می توانند با استفاده از آن مولدیت عملیات خود را بسنجند. سه اصطالح وجود دارد که در این بخش برای ترشیح 

چگونگی سنجش مولدیت استفاده می شود.

 

فعالیت- پروسه یا عملی که اندازه گیری یا سنجش می شود، مثالً تولید یک لباس.	 

معیار/شاخص- اصطالحی که نشان می دهد یک فعالیت چگونه سنجیده می شود، مثالً X افغانی در هر لباِس تولیدشده.	 

سنجش/محاسبه- عدد حقیقی که محاسبه می شود، مثالً 400 افغانی فی لباس.	 

بسیاری از رشکت ها معیار های مشخصی را برای اندازه گیری مجموع فعالیت های تجاری خود تعیین می کنند. این} معیار{ها بنام شاخص های کلیدی عملکرد 

یا عوامل مهم موفقیت یاد می شوند. هر رشکت نظر به نوع و اندازه ی کاروبار خود  دارای شاخص های کلیدی مختلف می باشد. معیارهای مشخصی که توسط 

صاحب کاروبار انتخاب می شود آنهایی استند که به باور وی می توانند موفقیت مهمرتین فعالیت های رشکت را ارزیابی کنند.

در این جا چند منونه از شاخص های مولدیت که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند و معیارهایی را که باید برای درک مولدیت مورد سنجش قرار گیرند، 

ذکر می کنیم: 

تولید محصول  به  مربوط  این شاخص متام هزینه های  یاد می شود(.  ناخالص هم  بنام حاشیه  )که  فروخته شده  1- هزینه محصوالت فی جنس  شاخص/معیار 

تقسیم بر قیمت فروش را محاسبه می کند. این شاخص مهم است، زیرا دو جزء کلیدی موفقیت یک کاروبار را معلوم می کند: آیا هزینه های تان بسیار باال است 

یا آیا قیمت  های تان خیلی پایین است. به طور مثال، اگر شام بوت های تابستانی تولید می کنید و هزینه هرکدام آن به شام تقریباً 500 افغانی متام می شود، 

و شام آن را 700 افغانی می فروشید. وقتی 500 افغانی را باالی 700 افغانی تقسیم کرده و رضب 100 کنید، 71 فیصد می شود. به این معنا که بخش بزرگ 

قیمت محصول در تولید آن مرصف می شود. برای این که بازدهی تان را بیشرت بسازید، باید مصارف تان را کاهش دهید.

شاخص2 - اوسط هزینه فی جنس فروخته شده: این شاخص مفاد مجموعی شام را در هر واحد )جنِس( رشکت تان محاسبه می کند. این مبلغ با جمع کردِن 

متام هزینه های رشکت )از جمله بازاریابی، مالی، منابع برشی وغیره( و تقسیم این مجموع بر مجموع واحدهای فروخته شده حاصل می شود. این شاخص به 

خاطری مهم است که نشان می دهد قیمت ها چگونه باید تعیین شوند تا از هرجنس فروخته شده مفاد به دست بیاید. در مثال باال، شام باید 100 افغانی دیگر 

را نیز از سایر مصارف رشکت تان )بازاریابی، مالی و غیره( بر 500 افغانی اضافه کنید که در نهایت هر جوره بوت به شام 600 افغانی متام می شود. با این 

شیوه شام در می یابید که اوسط مصارف شام 600 افغانی فی واحد است، و می توانید تصمیم بگیرید که قیمت جنس را هامن 700 افغانی نگهدارید یا آن را 

با توجه به رقابت و تقاضای بازار افزایش دهید.  

تعداد  بر  آن  تقسیم  و  تولید  با جمع کردِن متام هزینه های  را محاسبه می کند،  نیروی کار شام  این شاخص مولدیت  تولید فی کارگر:  3- هزینه های  شاخص 

کارکنان. در بسیاری موارد، هرقدر هزینه فی کارمند پایین باشد، به هامن اندازه مفیدیت عملیات بیشرت می باشد.

شاخص 4- فروش فی کارمند: این شاخص با گرفنت مجموع فروشات و تقسیم آن بر تعداد کارمندان، محاسبه می شود. این شاخص  مولدیت متام رشکت شام، 

و نه تنها از نیروی برشی، را نشان می دهد. با این حال، هرقدر فروشات شام فی کارگر زیاد باشد، به هامن اندازه مولدیت رشکت تان نیز بیشرت خواهد بود.

K بیشرت بدانیم

کاروبارتان کمک  برای  مناسب  تعیین شاخص های  در  به شام  که  راه  یک  کند.  تعیین  را  معیارهای خود  و  عملکرد  کلیدی  ترکیب شاخص های  باید  هررشکت 

می کند این است که از خود یا از تیم کاری تان در مورد این که چه چیزی رشکت شام را برتر از دیگران می سازد، چند سوالی بپرسید. بعضی سوال هایی که 

ممکن است بپرسید قرار ذیل اند:

سه چیز عمده ای که روی مفاد رشکت تأثیر دارند کدام ها اند؟	 

سه عامل کلیدی که باعث می شود مشرتیان از ما خریداری کرده و به محصول یا خدمات ما وفادار مبانند کدام ها اند؟	 

چگونه در محصول یا خدمات خود تغییر بیاوریم تا مفاد رشکت ما در آینده افزایش یابد؟	 
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وقتی به این پرسش ها پاسخ دادید، باید دو گام ذیل را بردارید:

گام 1- برای تعیین معیار رشکت تان شاخص تعیین کنید و سپس پیرشفت تان را در هرپاسخ سنجش منایید. به طور مثال، اگر یک قهوه خانه دارید، ممکن 

است تصمیم بگیرید که مهمرتین شاخص، فروش فی کارمند است، زیرا هزینه  کارمند باالترین هزینه است. اگر تصمیم بگیرید که فروش هرکارمندتان را افزایش 

دهید از چندین گزینه می توانید استفاده منایید. می توانید قهوه خانه ی خود را چندساعت بیشرت باز نگهدارید، می توانید در کنار قهوه غذا هم پیشکش کنید، 

یا می توانید قیمت های خود را باال بربید. هریک از این  اقدامات باالی این شاخص تأثیر دارد.

گام 2- معلومات جمع آوری کنید. گام دوم که شام را در سنجش مولدیت تان کمک می کند، جمع آوری معلومات مورد نیاز و منایش شاخص ها و سنجش ها به 

طریقه  ای است که توجه متام کارکنان را جلب کند. بسیاری از رشکت داران، شاخص های کلیدی و هرنوع پیرشفت به سوی هدف یک دفرت یا رشکت را در یک 

صفحه که بنام »دشبورد« یاد می شود، نشان می دهند. صفحه ی »دشبورد« یک رشکت مثل صفحه  منایش داخل موتر است که رسعت، مقدار تیل باقی مانده، 

از طریق این دشبورد شام می توانید اطالعات  از عنارص این دشبورد در مورد عملکرد موتر به شام معلومات می دهد.  کیلومرت وغیره را نشان می دهد. هریک 

مهمی را در مورد عملکرد کاروبارتان سنجش یا ارایه کنید.یک دشبورد معمولی متام معیارهای تعیین شده را در باال نشان می دهد. شام می توانید با نشان دادن 

نتایج به همه و ارایه مشوق ها  در صورت برآورده شدن اهداف، به کارکنان تان انگیزه بدهید تا شام را در نایل شدن به اهداف انکشافی تان کمک کنند. این 

برای همه الهام بخش است که بدانند یک رشکت چطور ارزیابی می شود و چگونه آنها به سوی هدف شان در حرکت اند. وقتی همه کارکنان ببینند که عملکرد 

آنان چگونه رشکت را در رسیدن به اهداف اش کمک می کند، چنین احساس می کنند که رشکت یک نیروی کاری شاد و کارآمد دارد. اما وقتی دشبورد را آماده 

می کنید این را در نظر بگیرید که کدام معیار بری اشرتاک گذاشنت بیشرت مناسب است، و کدام اطالعات ممکن است برای رشیک کردن بسیار حساس باشد. 

به طور مثال، ممکن است اهداف فروشات خود را در دشبورد به اشرتاک بگذارید، اما مفادتان را شاید مخفی نگهدارید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

شاخص های کلیدی عملکرد- معیارهای مشخص برای اندازه گیری یا سنجش فعالیت  های رشکت در مجموع.

مفاد- مقدار پول مثبتی که پس از تفریق مصارف از درآمد باقی می ماند )عاید(. 

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه می توانم عملیات رشکت ام را کاراتر بسیازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چطور می توانم مولدیت را افزایش دهم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 



34   |   دستیار

.10
چگونه می توانم با مدیریت درست عملیات 

خود رضایت مشرتیانم را بیشرت بسازم؟
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L اساسات

رشکت ها می دانند که مشرتیان همیشه می خواهند به در بدل پول شان با ارزش ترین چیزها را به دست بیاورند. وقتی مشرتی در برابر یک محصول یا خدمات 

پول بیشرت می پردازد، کیفیت باالتر هم توقع دارد، یعنی این توانایی را دارند که محصول و خدمات مورد نیاز یا سطح باالتر خدمات فردی شان را خودشان 

انتخاب کنند. اما وقتی قیمت کمرت بپردازند ممکن است کیفیت پایین محصول یا سطح پایین تر خدمات را هم قبول کنند. مشرتیان اغلب سعی می کنند که 

برای پایین آوردن قیمت ها با شام یا براساس روابط شخصی ویا هم بر اساس متایل شان به پرداخت، چانه زنی کنند. تحقیقات نشان داده است که قیمت فقط 

یکی از چندین  موارد زیادی است که برای مشرتیان اهمیت دارد وسایر چیزهایی که برای مشرتیان اهمیت دارند عبارت اند از: خدمات مشرتیان، زمان انتقال، 

ضامنت یا گرانتی و امکان فرمایش دادن محصوالت.

شام به عنوان مالک یک رشکت باید بدانید که چه چیزی مشرتی را وادار به خرید محصول یا خدمات شام می کند و چه چیزی آنها را مبدل به یک خریدار 

دایمی می کند. مشرتیاِن بسیار راضی بارها و بارها به شام مراجعه می کنند و رشکت شام را به دیگران نیز توصیه می کنند، که این بنیاد موفقیت رشکت شام 

را در درازمدت می گذارد.

راه های زیادی برای راضی نگهداشنت مشرتی وجود دارد. در این جا سه راه مهم را که با آن می توانید رضایت مشرتیان را بیشرت سازید، یادآور می شویم:  

اول، شام می توانید یک محصول یا خدمات را بهرت از انتظار مشرتیان خود تولید کنید، البته به قیمتی که با قیمت  سایر رشکت ها مطابقت داشته باشد. عملیات 

شام باید قسمی تنظیم شوند که محصول باکیفیت خوب و قیمت مناسب تولید شده، نواقص آن کم باشد و احساس مشرتیان هم به طور منظم ارزیابی شود. 

دوم، شام می توانید یک محصول یا خدمات سفارشی را با یک قیمت بلند تولید کنید، محصولی که به طور خاص نیاز مشرتی را برآورده کند و سایر رشکت ها 

قادر به تولید آن نباشند. در این صورت، عملیات شام باید به شکل بسیار انعطاف پذیر آن تنظیم شوند تا بتوانید محصوالت مورد نظر را تولید کنید. این شاید 

تولید  مثال، یک رشکت  به طور  بربند.  باال  را  آنها ممکن است هزینه های شام  باشد که متام  قیمت تر  مواد  از  استفاده  یا  ماهرتر  کارگران  استخدام  معنای  به 

لباس برای تولید دریشی های سفارشی برای رفع نیازهای فردی مشرتیان ممکن است به استخدام تعداد زیادی از خیاطان ماهر نیاز پیدا کند. از سوی دیگر، 

یک رشکت لباس ممکن است محصوالت معیاری تولید کند و در بازار به فروش برساند، و برای این کار الزم است تا پروسه ها معیاری باشند و با مشرتیان روابط 

متقابل برقرار شود.  

این  باشد. در  پایین  به سایر رشکت ها  و قیمت آن نسبت  برآورده کند  را  نیازهای مشرتی  ارایه کنید که متام  را  یا خدماتی  سوم، شام می توانید یک محصول 

صورت، هزینه های عملیات تان باید پایین باشد، چرا که شام فقط از طریق قیمت محصول رقابت می کنید و برای این کار عملیات شام باید ساده و تا حدی 

خودکار باشند و مخارج کلی تان نیز کم باشد.

متام رشکت های کوچک باید به این فکر باشند که کدام روش برای کاروبار آنها بهرت است. هر صاحب کار باید تصمیم بگیرد که چه مقدار محصول یا خدمات 

سفارشی را می خواهد عرضه کند و در کدام سطح قیمت ها می خواهد به رقابت بپردازد.  

K بیشرت بدانیم

بداند که  باید  افزایش می دهد. یک رشکت  را  ارزش می دهند و هرکدام آن رضایت مشرتیان شام  آن  به  بر قیمت، چیزهای دیگری هم هست که مردم  عالوه 

تا این خواسته های مهم مشرتیان را با محصوالت یا خدمات خود پیوند دهد. در این جا نگاهی  چه چیز در نظر مشرتیانش مهم است و راه هایی را پیدا کند 

می اندازیم به آنچه برای مشرتیان با ارزش است )بدون سلسله مراتب( و این که چگونه یک عملیات می تواند مدیریت شود تا رضایت مشرتیان افزایش یابد:  

ثبات/دوام: برای مشرتیان با ارزش است که بتوانند کیفیت و قابلیت استفاده محصول یا خدمات را پیشبینی کنند. آنها به دانسنت این که چه انتظاری باید از 

یک رشکت داشته باشند ارزش می دهند و با توقعات بیشرتی به سمت شام بر می گردند، زیرا می دانند که )در مراجعه های بعدی نیز( ناامید منی شوند. شام 

برای با ثبات ساخنت عملیات خود باید روش رشد مداوم را تطبیق منایید. هرباری که مشرتیان محصوالت شام را به دست می آورند باید در آن بهبود را مشاهده 

کنند، نه خرابی را.  

یا جاهایی که محصوالت سفارشی عرضه  به رشکت های خدماتی  قایل اند، مخصوصاً  زیادی  ارزش  به خدمات خوب  از مشرتیان  بسیاری  خدمات مشرتیان: 

می کنند، مانند خیاطی هایی که دریشی و لباس سفارشی می دوزند. برای مدیریت این مسأله، عملیات شام باید با فراهم کردن آموزش های منظم، مترکز زیادی 

بر مشرتیان داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که کارکنانی که با مشرتیان به متاس اند، به بهرتین شکل ممکن از شام منایندگی می کنند. 
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تجربه: وقتی شام ویا کارکنان بسیار ماهرتان در صنعت شام تجربه داشته باشند کیفیت محصوالت یا خدمات بهرت می شود. این اغلب یکی از ارزشمندترین 

چیزها برای مشرتیان در رشکت های خدماتی و همچنین رشکت هایی که محصوالت بسیار سفارشی تولید می کنند، می باشند. اگر یک نانوایی داشته باشید، 

مشرتیان در کنار تجربه  دریافت محصوالت با کیفیت، به یک تجربه  خوب خرید یا سفارش محصول هم بسیار ارزش می دهند. روی آموزش های منظم و بااملقطع 

باید تأکید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که مهارت شام با کارکنان تان نیز رشیک می شود.

کار کرد: هرقدر که محصول یا خدمات شام مفید و به آسانی قابل استفاده باشد، به هامن اندازه ممکن است برای مشرتی نیز با ارزش باشد. به این معنا که 

صاحبان کار باید سعی کنند که پروسه  تولید شان را ساده بسازند.

قیمت: از آنجایی که قیمت همیشه مهم ترین عامل/فکتور نیست، شام باید توانایی پرداخت مشرتیان تان را در نظر بگیرید. اگر قیمت یک عامل در تصمیم 

خرید باشد، پس عملیات شام باید به طور درست آن پیش برود تا بتوانید هم محصول تان را به قیمت درست آن بفروشید و هم مفاد بدست آورید. معموالً به 

هراندازه که در صنعت شام رقابت زیاد باشد، به هامن اندازه قیمت محصول برای مشرتیان مهم می باشد.  

رسعت: اگر یک رشکت رسیعرت از سایر رقابت کنندگان به تقاضای بازار پاسخ دهد، بیشرت مفاد می کند. رضایت مشرتیان اغلب مستقیامً وابسته به مقدار وقتی 

است که یک رشکت محصول یا خدمات را طی آن عرضه می کند. اگر شام یک آرایشگاه دارید و می توانید موی را در وقت کوتاه اصالح کنید، این رسعت شام 

از سوی مشرتیان تان مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اگر رسعت، یک عامل کلیدی در کاروبار تان است، ساده سازی تولید، کاهش موانع و تعریف روشن از 

مسئولیت ها همه با هم کار خواهند کرد تا رسعت عملیات شام را بهبود بخشند.

انتظارات یک مشرتی بستگی به چندین متغیر دارد و صاحب رشکت باید شناسایی کند که کدام متغیرها برای مشرتیانش بسیار مهم است تا آن را در محصوالت اش 

به طور مداوم عرضه کند. این کار عالقه  مشرتی را برای پرداخت قیمت مناسب بیشرت می سازد، زیرا شام نیازها و خواسته های آنان را برآورده می سازید.

C تعریف اصطالحات این بخش

مفاد- مبلغ پول مثبتی که پس از تفریق مصارف از درآمد به دست می آید )عاید(.

متایل به پرداخت- حداکرث مبلغی که یک فرد میل دارد برای خرید یک محصول یا خدمات پرداخت کند.

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

بهرتین روش ها برای مدیریت موفقانه  پروژه کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چرا کیفیت مهم است و چگونه آن را در عملیاتم به وجود بیاورم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.11
شبکه های توزیع چیست 

و چگونه شبکه  توزیع خود 
را ایجاد و مدیریت کنم؟
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اصطالح توزیع به این معنا است که چگونه قصد دارید محصول یا خدمات خود را به دست آخرین مستهلک برسانید. رشد توزیع محصول یا خدمات یکی از 

بزرگرتین چالش هایی است که یک رشکت با آن رو به رو می شود. برای بعضی رشکت ها مثل سالون زیبایی یا رستورانت مسأله  توزیع، چالش چندانی محسوب 

منی شود. سالون زیبایی یا رستورانت شام خود به خود توزیع مورد نیاز را انجام می دهد. شام }محصول یا خدمات{ تان را مستقیام به مشرتی که به دکان شام 

می آید به فروش می رسانید. اما اگر تولیدکننده ی منسوجات یا صنایع دستی باشید، بدون شک می خواهید تولیدات تان را تا حد امکان به مشرتیان بیشرتی 

برسانید یا بفروشید.  

دو نوع شبکه یا روش های توزیع وجود دارد که رشکت ها به طور سنتی از آنها استفاده می کنند: 

مستقیم- این روش طوری است که شام محصول یا خدمات خود را مسقیامً به مستهلک نهایی می فروشید. رشکت هایی که متام فعالیت های شان را از . 1

طریق انرتنت انجام می دهند، بهرتین مثال این نوع روش است. اگر یک ورزشگاه/جیم برای زنان داشته باشید، شام خدمات تان را مستقیامً به زنان دور 

و بر تان می فروشید.

یاد . 2 توزیع کننده  و  پرچون فروش  یا  بنام مناینده ، عمده فروش  معموالً  که  به شخص سوم-  را  است که شام محصول تان  پروسه طوری  این  غیر مستقیم- 

می شود- می فروشند و آنان به آخرین مستهلک یا مشرتی به فروش می رسانند. اگر شام کاروبار مالداری را می کنید یا در زراعت مرصوف استید، ممکن 

است محصوالت تان را به رشکتی که آنها را بسته بندی می کند بفروشید و سپس آن رشکت این محصوالت را به بازار بیاورد یا به رستوران ها و فروشگاه های 

مواد غذایی بفروشد.

یکی از بزرگرتین تصامیمی که یک رشکت باید بگیرد این است که آیا فروشات اش را به شکل مستقیم انجام دهد یا غیرمستقیم.

 

مستقیم  روش  به  شام  وقتی  می فروشد.  مشرتی  به  دالل  مداخله  بدون  و  مستقیامً  را  محصوالتش  تولیدکننده  زیرا  است  پرمنفعت تر  معموالً  مستقیم  فروشات 

فروش می کنید باید روی استخدام کارکنان در بخش فروشات و اغلب قسمت پیش روی فروشگاه - جایی که مشرتیان می توانند محصول یا خدمات شام را پیدا 

کنند، رسمایه گذاری کنید. هنگامی که رشکت شام می خواهد مفاد فروشات اش را داشته باشد، شام نیز خدمات بیشرتی را برای مشرتیان ارایه می کنید که 

می تواند وقت گیر و پرهزینه باشد. همچنین با فروش مستقیم ممکن است محدودیت جغرافیایی داشته باشید-  زیرا ممکن است در شهر یا کشور دیگری نیز 

برای محصوالت تان تقاضا وجود داشته باشد که شام به طور مستقیم نتوانید به آن دسرتسی پیدا کنید.

فروشات غیر مستقیم یک رشکت را قادر می سازد تا محصوالت اش را از طریق یک دالل به مشرتیان بیشرتی بفروشد. در کاروبار محصوالت مرصفی مثل فروش 

کوکاکوال، این دالل را را اغلب به نام عمده فروش یاد می کنند که محصول را از تولیدکننده می خرد، یک مقدار مفاد را به خاطر خدمات اش به آن اضافه می کند 

و بعداً آن را به پرچون فروشان می فروشد. فایده  استفاده از دالل این است که محصوالت به طور گسرتده  توزیع می شود. این معموالً سبب می شود که تولیدکننده 

به دست می آید.  بیشرتی  مفاد  و  افزایش می یابد  فروشات  مقدار  به دالل دریغ منی کند که  فروش  از  دلیل  این  به  تولیدکننده  باشد.  داشته  زیادی  فروشات 

خوب است به یاد داشته باشیم که وقتی شام محصول تان را به دالل می فروشید دیگر باالی قیمت و چگونگی ظاهرشدن آنها در فروشگاه ها کنرتول ندارید. 

باالترین مفاد همیشه از خرید مستقیم به دست تولیدکننده می آید. اما اگر تولیدکننده از دالالن خوب استفاده کند مفاد مجموعی ممکن است باال برود، زیرا 

مقدار فروش بیشرت می شود. 

K بیشرت بدانیم

هر روش توزیع از خود فواید و نواقصی دارد. مهم است تا روشی را که برای رشکت تان مناسب است شناسایی و از آن استفاده کنید.

چینل ها/شبکه های فروِش مستقیم

فایده/ مزیت 1: مفاد فروشات بیشرت می باشد. با استفاده از مثال رشکت صنایع دستی، هنگامی که شام فروشات تان را به روش مستقیم انجام می دهید، دو 

گزینه در اختیار دارید: فروشگاه پرچون و ویب سایت یا صفحه انرتنتی. در هردو شبکه شام محصوالت تان را مستقیامً به مشرتی و بدون استفاده از دالل می 

فروشید. این کار قیمت صنایع دستی شام را پایین نگه میدارد و شام را قادر می سازد تا قیمت های تان اقتصادی تر و منطقی تر تعیین کنید و مشرتیان بیشرتی 
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برای محصوالت تان جذب منایید. اگر نیاز دارید که قیمت های تان را پایین نگهدارید، پس این بهرتین روش برای شام است. 

مزیت 2: با مشرتی متاس رو در روی بیشرتی پیدا می کنید. دیدار و گفت وگو با مشرتی می تواند لذت بخش ترین بخش کاروبار تان باشد. این بخش کاروبار 

معموالَ برای کسانی که فروشگاه های پرچون دارند یا خدمات مشاوره فراهم می کنند، لذت فراوانی دارد. اگر این معارشت را دوست دارید، پس فروش مستقیم 

بهرتین گزینه برای شامست. 

 

تعیین  را  یا خدمات خود  قیمت محصول  تان شام  ویب سایت  یا  پرچون  مغازه   در  دارید.  یا خدمات  خود کنرتول  و منایش محصول  قیمت ها  باالی  مزیت 3: 

کاروبار  برای  خوبی  گزینه ی  مستقیم  فروش  پس  باشید،  داشته  کنرتول  خدمات  یا  محصول  منایش  چگونگی  یا  قیمت  باالی  که  می خواهید  اگر  می کنید. 

شامست.  

نقص/ زیان 1: ساحه ی محدودی برای توزیع در اختیار دارید. رصف با یک فروشگاه صنایع دستی شام منی توانید متام محصول یا خدمات تان را در مقابل 

آن  به  اما  باشند،  داشته  عالقه  شام  محصول  خرید  به  که  باشند  افرادی  تان  همسایه   کشورهای  یا  شهرها  در  است  ممکن  دهید.  قرار  باالقوه  مشرتیان  متام 

دسرتسی نداشته باشند. فروش مستقیم دسرتسی به محصول شام را محدود می کند. اگر می خواهید که زود رشد کنید و محصول یا خدمات تان را در یک 

ساحه جغرافیایی وسیع بفروشید، فروش مستقیم ممکن است گزینه  خوبی برای شام نباشد.

نقص 2: شام در برابر متام فعالیت  های مربوط به فروشات، بازاریابی و خدمات مشرتیان مسئولیت دارید که ممکن است از نگاه وقت و کارگر برای شام بسیار 

پرهزینه متام شود. تسهیالت تدارکات می تواند برای شام بسیار پرهزینه باشد و همین گونه تنظیم تدارکات. اگر بودجه کافی یا امکانات پیرشفت این چنینی را 

در کاروبارتان ندارید، فروش مستقیم ممکن است در حال حارض گزینه  خوبی برای شام نباشد.    

شبکه های فروش غیر مستقیم

فایده/ مزیت 1: امکان و ظرفیت فروِش زیاد و مفاد بیشرت موجود است. این مهم ترین دلیِل رشکت ها برای فروش از طریق دالل است. دالالن رشکت ها را قادر 

می سازند تا محدوده تولیدات شان را توسعه دهند، زیرا دالالن می توانند محصول یا خدمات شام را در مقابل افراد بیشرتی قرار دهند. اگر شام کاروبار زراعت 

را دارید، یک دالل می تواند فروش میوه، گندم یا برنج شام را به مشرتیان دایمی، و معموالً به پروسس کنندگان مواد غذایی که این تولیدات را به محصول قابل 

یا رابطه یی ندارید. اگر گسرتش  آنها شناخت  با  فروش در فروشگاه  مواد غذایی تبدیل می کنند، تنظیم کند. دالل به کسانی محصول را می فروشند که شام 

محصوالت تان برای شام مهم است، فروش غیرمستقیم شام را در رسیدن به این هدف کمک می کند. بسیاری از رشکت های تولید چپس محصوالت خود را از 

طریق عمده فروشانی که با صدها فروشگاه پرچون روابط دارند، به این پرچون فروش ها توزیع می کنند.    

مزیت 2: شام یک همکار )دالل( دارید که در فروش، بازاریابی و خدمات مشرتیان مهارت هایی دارد که ممکن است شام نداشته باشید. عالوه بر این که دالل 

محصوالت شام را به جاهای بیشرتی می رساند، مهارت های دیگری هم دارد که ممکن است شام فاقد آن باشید. آنها اغلب فعالیت های تدارکاتی )مانند انتقال 

محصوالت شام به بازار( را انجام می دهند، نیروی فروش خودشان را دارند، و ممکن است خدماتی را برای مشرتیان نهایی شام فراهم کنند. اگر هامن رشکت 

تولید پیراهن و دریشی را به عنوان مثال فرض کنیم، اگر شام برای توزیع محصوالت تان به تعداد زیادی از فروشگاه های پرچون از یک دالل استفاده می کردید، 

به احتامل زیاد یک عمده فروش پیدا می شد که پیراهن ها و دریشی ها را از شام می خرید )همچنین دیگر لباس ها را از سایر تولیدکنندگان( و سپس متام این 

با هرگونه مشکالت مربوط به خدمات مشرتیان  اند که محصوالت شام را می فروشند و  لباس ها را به چندین پرچون فروش می فروختند. همین پرچون فروشان 

مثل بازگشت اجناس مواجه شده و کنار می آیند. اگر شام امکانات  فراهم کردِن این همه خدمات را ندارید، پس فروش غیر مستقیم شاید گزینه  خوبی برای 

شام باشد.    

نقص 1: شام کنرتول محدودی باالی قیمت ها دارید. وقتی شام محصول خود را به عمده فروش می فروشید، دیگر این توانایی را ندارید که قیمت نهایی آن 

معنا که محصول شام  این  به  را می پردازد.  آن  نهایی  که مستهلک  باال می برند  را  قیمت   آنها  دارد،  مفاد رضورت  به  به خاطری که دالل هم  کنید.  را کنرتول 

فروش  است  ممکن  پس  باشید،  داشته  قیمت ها  باالی  تام  و  عام  کنرتول  که  می خواهید  اگر  می رسد.  فروش  به  مختلف  قیمت های  به  مختلف  مغازه های  در 

غیرمستقیم گزینه  خوبی برای شام نباشد.

نقص 2: متاس شام با مشرتی نهایی تان قطع می شود و ممکن است شانس دانسنت این را از دست دهید که مشرتیان شام در مورد محصول یا خدمات تان 

چه فکر و احساسی دارند. با آنکه دالالن می توانند فروشات شام را افزایش دهند و مفاد بیشرتی برای شام کسب کنند، ممکن است سبب کم شدن معارشت 

شام با مشرتیان تان نیز شود. اگر متاس و معارشت منظم برای موفقیت محصول یا خدمات شام مهم است، پس ممکن است فروش غیر مستقیم گزینه  خوبی 

برای کاروبار شام نباشد. 
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C تعریف اصطالحات این بخش

فروشات مستقیم- فروش مستقیم به مستهلکین یا مشرتیان.

فروش غیرمستقیم- فروش محصول به دالالن- عمده فروشان، توزیع کنندگان و پرچون فروشان- که بعداً آنها به مشرتیان می فروشند.

برنامه ریزی، تطبیق و هامهنگی جزییات  با کمرتین هزینه؛  و  بیرون به طور مؤثر  به  یا از رشکت  یا خدمات به رشکت شام  انتقال محصوالت  پروسه   تدارکات- 

هرنوع عملیات.

دالل- شخص یا رشکتی که محصوالت را مستقیامَ از یک تولیدکننده می خرد و بعد به مشرتیان خودش می فروشد.

مفاد- مقدارپول مثبتی که از تفریق مصارف از درآمد باقی می ماند )عاید(. 

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

چگونه موجودی/دارایی خود را به بهرتین شکل آن مدیریت کنم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه زنجیره عرضه خود را مدیریت منایم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.12
زنجیره  عرضه چیست و 

چرا مهم است تا آن را به 
درستی مدیریت کنم؟
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L اساسات

اگر یک رشکت  یا خدمات استفاده می شود، رشح می دهد.  تولید یک محصول  برای  را که در عملیات  زنجیره  عرضه اصطالحی است که متام منابع مختلفی 

صادراتی میوه خشک دارید، زنجیره عرضه شام از دهقانی رشوع می شود که میوه را تولید می کند و به توزیع کنندگانی ختم می شود که محصوالت تان را به 

فروشگاه های کشورهای مورد نظر به جاهایی که میوه  خشک فروخته می شود انتقال می دهد. در این صورت، زنجیره عرضه شام ممکن است این گونه معلوم 

شود: دهاقین، امکانات شام برای پروسس، وسایط نقلیه، امکانات ذخیره، انتقال به کشورهای مورد نظر و رسانجام به فروشگاه های پرچون یا منایشگاه هایی 

که مشرتیان میوه های شام را می خرند.    

هامن گونه که می بینید در زنجیره عرضه عنارص زیادی وجود دارد و مهم است تا زنجیره عرضه به درستی مدیریت شود، زیرا فرصت های زیادی در این زنجیره  

یابند ممکن است شام مجبور شوید که قیمت  بسته های میوه  افزایش  افزایش دهد و هم کاهش. اگر هزینه ها  را  وجود دارد که هم می تواند هزینه های شام 

خشک تان را باالتر از دیگر رقیبان تان بگذارید که ممکن است باعث شود مشرتیان تان را از دست دهید. 

اگر رشکت را یک نهاد مستقل فرض کنیم به زنجیره عرضه به عنوان بخشی از زنجیره  ارزش نگاه می شود. زنجیره  ارزش اصطالحی است برای بیان این که چگونه 

صاحبان کار به فعالیت های رشکت نگاه می کنند تا مطمین شوند که آیا آنها برای مشرتی ارزش خلق می کنند یا نه. این متام فعالیت های یک رشکت را در بر 

می گیرد، از جمله زنجیره عرضه، مسایل مالی، بازاریابی، منابع برشی، خدمات مشرتیان و غیره. زنجیره  ارزش متام فعالیت ها، وظایف، کارکنان و دارایی هایی 

که در مدیریت یک کاروبار برای تولید و فروش محصوالت یا خدمات استفاده می شود، در بر می گیرد. مفهومی که در زنجیره  ارزش نهفته است این است که هر 

فعالیت باید به رشکت ارزش اضافه کند.   

بازاریابی  باشد.  مفید  خشک،  میوه  زیاد  مقدار  خرید  یا  بازاریابی  فعالیت های  برای  پول  تأمین  در  است  ممکن  مالی  مسایل  خشک،  میوه  صادرات  مثال  در 

روش های قیمت گذاری را اصالح کرده و کمک می کند تا مردم در مورد رشکت آگاهی پیدا کنند و در نتیجه فروشات بهبود یابد و مشرتیان جدید برای خریداری 

جذب شود. منابع برشی ممکن است شام را در استخدام بهرتین فروشنده ها برای پیداکردن خریدار در کشورهای دیگر، کمک کند. متام فعالیت های زنجیره  

ارزش یکجا با زنجیره عرضه کار می کنند تا محصول یا خدمات را تولید منایند.   

 

یک مفهوم عملیاتی که دست به دست زنجیره عرضه کار می کند، جریان کار است. جریان کار به طور خاص بیانگر این است که چگونه منابع مختلفی که در 

زنجیره عرضه از آنها نام برده شد، با هم کار می کنند تا محصول یا خدمات نهایی را تولید کنند. در مثال صادرات میوه خشک، جریان کار نشان می دهد که 

چگونه میوه های خشک از دهاقین جمع آوری می شود تا این که در کشورهای مورد نظر به دست خریداران برسد. در یک مثال کوچک تر، شام می توانید جریان 

کار را در پروسس محصوالت در رشکت صادراتی ترشیح کنید که چگونه سازماندهی می شود: چگونه میوه  های خشک نگهداری، دسته بندی و پروسس می شود؛ 

بسته بندی آن چطور انجام می شود، سفارشات بین املللی را چطور مدیریت می کنید، محموله ها چگونه آماده می شوند، مسایل گمرگی را کی مدیریت می کند 

وغیره. در هنگام مراقبت از جریان کارتان به بخش های که وقت بیشرتی می گیرد یا ممکن است تأخیر داشته باشد توجه کنید- امکان دارد جریان کار در این 

بخش ها به تغییر نیاز داشته باشد تا مسیر کار به کمک فعالیت های ماقبل و مابعد آنها هموار گردد. 

کاهش  را  اشتباهات  امکان  می سازند،  ساده  را  عملیات  پروسه   این ها  زیرا  باشد،  داشته  مؤثر  کار  جریان  و  عرضه  زنجیره  یک  که  می خواهد  هررشکت  مالک 

می دهند، کیفیت محصول را باال برده و مفاد را افزایش می دهند.  

K بیشرت بدانیم

هدف، داشنِت یک زنجیره عرضه و جریان کار مؤثر و کارآمد است. توجه کنید که کدام چیزها جریان هموار کار را در رشکت تان مختل می کند. با شناسایی و 

اقدام برای کاهش این موانع عملیات شام کاراتر خواهد شد. در این جا به تعدادی از این موانع با راه حل آنها اشاره می کنیم.

مانع 1- نواقص در محصول یا خدمات شام. این نشان می دهد که در قسمتی از جریان کار شام کیفیت به درستی کنرتول نشده تا انتظارات مشرتی برآورده 

شود.

اقدام/ راه حل: شخصی را به حیث مسئول آزمایش کیفیت محصول یا خدمات در متام جریاِن زنجیره عرضه تعیین منایید. به این شخص باید صالحیت داده 

شود که اگر نقصی را پیدا کرد، پروسه را توقف دهد تا مشکل به زودترین وقت ممکن حل شود. به طور مثال، مدیر کنرتول کیفیت در یک رشکت تولید عسل 

متوجه می شود که لیبل  بوتل ها اشتباه نصب شده است. او این صالحیت را دارد که تولید را متوقف کند، ماشین خراب را شناسایی کرده و برای ترمیم آن با 

انجنیر به متاس شود.   
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مانع 2- انتظار. به این معنا است که جریان کار شام به دلیل کمبود منابع معطل می ماند- این انتظار می تواند برای مواد خام باشد، یا برای رسیدن کارگر ویا 

هم برای شخص سوم تا خدمات شان را ارایه کنند.

راه حل: زماِن الزم برای هر منبعِ زنجیره عرضه تان را با استفاده از ابزاری مثل منودار گانت که در پاسخ به سوال 4 به آن اشاره شده، مشخص کنید. ببینید 

که در کجا می توانید منابع را به طور بهرت آن تخصیص دهید، عملیات یا انتقال مواد را دوباره زمان بندی کنید و زنجیره عرضه خود را ساده بسازید تا هرگونه 

انتظار کاهش یابد.

مانع 3: نیاز به تالش قهرمانانه. به این معنا که تیم عملیاتی شام فقط با تالش قهرمانانه می تواند موفقانه کار مناید. نیاز مداوم به کاِر قهرمانانه باالی افراد فشار 

زیادی وارد می کند تا برای مدت طوالنی در سطح باالیی کار کنند. به طور مثال، اگر مالک یک رستوران باشید و فقط یک آشپز برای تهیه غذاهای صبحانه، 

چاشت و شب داشته باشید، کیفیت غذاهای شام به مرور زمان پایین خواهد آمد. 

راه حل: جریان کار خود را به طور منظم بررسی کنید و ببینید که در کدام نقاط فشار وجود دارد. منابع تان را به راحتی اضافه کنید تا مطمین شوید که در 

جریان عادی کارتان نیاز به کار قهرمانانه نیست. در مثال رستوران، استخدام یک آشپز دیگر باید در اولویت کاری تان قرار گیرد.

مانع 4: نبود اطالعات عملی. بهرتین تصامیم، آنهایی هستند که براساس واقعیت ها گرفته شوند. رشکتی که روی جمع آوری اطالعات عملیاتی رسمایه گذاری 

می کنند، از کارایی بیشرتی برخوردار می باشند.

راه حل: پروسه ای را برای جمع آوری اطالعات در جریان زنجیره عرضه- از جمله اطالعات بعد از فروش- ایجاد کنید. اگر مالک یک رشکت صنایع دستی استید، 

شام می توانید قیمت مواد خام هر تأمین کننده را، مقدار وقتی که برای تولید هرمحصول نیاز است، و قیمت اجناس  خود را در مقایسه با رقیبان تان، پیگیری 

کنید. در هرصورت  اش داشنِت این اطالعات شام را کمک می کند تا تصامیم بهرتی بگیرید. 

C تعریف اصطالحات این بخش

زنجیره عرضه- متام منابع مختلفی که در جریان یک عملیات برای تولید یک محصول یا خدمات استفاده می شود.

کنرتول کیفیت- بررسی هر محصول یا مواد پیش از استفاده آن در تولید یا فروش آن به مشرتی، تا نواقصی در آن نباشد.

زنجیره  ارزش- ترکیبی از ارزش های فعالیت ها، وظایف، افراد، دارایی ها، توزیع، تولید و فروش محصوالت یا خدمات.

جریان/ گردش کار- این اصطالح بیان می کند که چگونه منابع مختلف در زنجیره عرضه با هم کار می کنند تا یک محصول یا خدمات را تولید کنند.

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

موجودی چیست و چگونه موجودی خود را به طور بهرتی مدیریت کنم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

شبکه های توزیع کدام ها اند و چگونه شبکه  توزیع خود را ایجاد و مدیریت کنم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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موجودی )داشته ها( چیست و چگونه موجودی 

خود را به طور بهرتی مدیریت کنم؟
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L اساسات

رشکت ها به صورت عموم سه نوع موجودی دارند:

مواد خام. 1

محصوالت کامل. 2

تجهیزات، وسایل، کمپیوتر، میز و سایر امکانات که در رشکت استفاده می شود.. 3

یک راه ساده برای فکر کردن در مورد موجودی تان این است که، موجودی فهرستی از متام چیزهایی است که در جریان کاروبارتان خریده  یا تولید کرده اید. اگر 

یک فروشگاه ادویه جات گیاهی داشته باشید، تولیدات کامل شام می تواند محصوالتی چون زعفران، دانه کنجد، چای گیاهی و روغن زیتون باشد؛ مواد خام 

شام گل هایی است که از آن عطر می گیرید، تجهیزات مانند بایلر آب و ماشین جوشاندن چای، ماشین ثبت معامالت، ایرکندیشن )ماشین تهویه(، قفسه های 

قابل انتقال و غیره نیز امکانات شام به شامر می روند.   

بوتل های  مثال، شام می توانید متام خریداری های  به طور  باشید.  داشته  نزد خود  را  تان  موجودی  از  لیستی  یا  که سوابق  است  نظر خوب  این همیشه یک 

زیتون )محصوالت کامل( خود را در یک کتاب ثبت کنید. با این کار می توانید ببینید که روزانه یا در هفته یا ماه چند بوتل فروش دارید تا هامن قدر بوتل از 

تأمین کننده تان بخواهید. با این شیوه می توانید گردش پول نقدتان را که به خاطر تولید محصول جهت رفع تقاضای مشرتیان به بیرون می رود، مدیریت کنید.  

از آن  با استفاده  بهرتین روش دیگر در مدیریت موجودی این است که مدت انتظار محصول تان را برای فروش، کاهش دهید. چند راه ساده وجود دارد که 

می توانید نیازمندی های موجودی خود را پیشبینی کنید: 

به فروشات گذشته  تان نگاه کنید که اگر منونه ای برای استفاده وجود داشته باشد- سپس فروشات هر روز یا هفته یا ماه تان را پیشبینی منایید. برای 	 

تهیه مواد خام کافی و قابل دسرتس جهت تولید محصوالت برای فروش مورد نظر و همچنین برای نگهداری محصوالت کافی در گدام برای پاسخگویی 

به تقاضای فوری، برنامه ریزی کنید.

به برنامه های عرضه و حمل ونقل محصوالت، نیازها و محدودیت های مشرتیان توجه کنید. اگر محصوالت تان )مانند روغن زیتون، زعفران، دانه کنجد، 	 

عطریات و غیره( را فقط در روزهای دوشنبه می توانید عرضه کنید، پس باید مطمین شوید که به اندازه کافی مواد خریده اید و نیازهای متام هفته  تان را 

تا عرضه بعدی پوره می کند. همین گونه اگر رشکت پروسس مواد غذایی داشته باشید و و مربا و چتنی تان را فقط در روزهای معین هفته بتوانید انتقال 

دهید، شام باید تولید کافی داشته باشید تا برای رفع متام تقاضاها محصوالت تان را رِس وقت ارسال کنید.

K بیشرت بدانیم

سازمان ها به دالیل مختلف مواد ذخیره می کنند. در واقع سازمان ها منی توانند بدون مقدار مشخص موجودی فعالیت کنند. بعضی از دالیل این که 

سازمان مواد یا محصول را ذخیره می کنند، قرار ذیل است:

حفاظت در مقابل کمبود ذخیره- یک دلیل ذخیره مواد این است که برای تولید و انتقال محصوالت به وقِت معینی نیاز است. شام باید اطمینان حاصل 	 

کنید که برای رسیدگی به تقاضای مشرتیان مقدار کافی مواد خام در گدام تان دارید. در اوقات تدارک تغییرات مختلفی رومنا می گردد که ممکن است 

ناشی از تأخیر در انتقال، مشکالت در تولید در بخِش تأمین کننده، فرمایشاِت از دست رفته، مواد ناقص و سایر مشکالت باشد- شام باید برای آمادگی 

برای این تغییرات برنامه ریزی کنید. 

حفظ استقالل عملیات- در جریان پروسه  تولید، محصول از مجرای بسیاری از عملیات که اغلب رسعت پروسس آنها متفاوت است، حرکت می کند. چالش 	 

اصلی متوازن کردن حرکت این فعالیت های مختلف پروسس برای هموار کردن جریان کار است. برای انجام این کار، شام به یک مقدار معین ذخیره یا 

موجودی برای هر فعالیت نیاز دارید تا تولید شام با یک رسعت ثابت صورت گیرد.

عرضه و تقاضا را متوازن بسازید- متوازن کردن عرضه در یک طرف زنجیره عرضه با تقاضا در طرف دیگر آن همیشه یک چالش است. تقاضا هیچ گاه به طور 	 

دقیق معلوم منی باشد و ذخیره مواد )موجودی( اضافی یک سازمان را قادر می سازد تا به تقاضاهای غیرمنظره پاسخ بگوید. تقاضا اغلب به طور متناوب 

یا موجودی کمک  فر وشات شود. داشنت ذخیره  از دست دادن  باعث  اضافی ممکن است  به صورت مداوم. عدم داشنِت موجودی  نه  صورت می گیرد، 

می کند تا این تغییرات طبیعی تقاضا را مدیریت کنیم.
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منونه ها یا تغییرات فصلی نیز به طوالنی یا کوتاه شدن مدت تقاضا، مثالً تقاضا برای فروش آیسکریم در تابستان یا راشبیل در زمستان، کمک می کند. تولید 

محصول در هامهنگی با فصلی بودن تقاضا پرهزینه است. این کار باعث خواهد شد که وسایل و کارمندان تان در جریان فصلی که تقاضا پایین است بیکار 

در  یکسان  تولید  آنها،  عرضه  زنجیره  و  رشکت ها  برای  معمول  اسرتاتیژی  یک  گیرد.  صورت  حد  از  بیش  تولید  می رود  باال  تقاضا  که  فصل هایی  در  و  مبانند، 

استفاده می شوند. همچنین شام می توانید  باال می رود  تقاضا  و در فصل هایی که  این صورت، محصوالت اضافی در گدام ذخیره شده  جریان سال است. در 

در فصل هایی که تقاضا در اوج است، منابع تان از قبیل کارمندان یا کارگران را به طور موقت افزایش دهید. به طور مثال، پیش از رسیدن رخصتی های عید 

بسیاری از رشکت ها برای پاسخ گفنت به  افزایش تقاضا برای محصوالت، کارگران کوتاه مدت استخدام می کنند. به طور مثال، پیش از عید تقاضا برای محصوالت 

غذایی زیاد می باشد.

     

و 	  است-  این تصادف  دارند.  تأثیر  تقاضا-  و  باالی هردو- عرضه  غیرمنتظره رخ می دهند که  واقعات  از  بسیاری  اطمینان-  یا عدم  برابر شک  در  محفاظت 

تأمین کننده.  یک  رشکت  در  اعتصاب  یا  آب وهوا  خاطر  به  منتظره  غیر  تأخیر  تا  گرفته  ناقص  محصوالت  بسته ی  یک  دریافت  از  باشد؛  هرچیز  می تواند 

رشکت ها دارایی ها )موجودی( اضافی را در گدام شان ذخیره می کنند تا از خودشان در برابر این ابهامات محافظت کنند.     

چندین گام وجود دارد که برای مدیریت بهرت موجودی یا دارایی رشکت تان می توانید بردارید: 

اندازه 	  به  یا  آماده کردن یک لیست کاغذی ساده  اندازه   به  این می تواند  پیگیری کند.  را  و استفاده مواد خام  ایجاد کنید که ورود  را  گام 1: سیستمی 

استفاده از اکسیل یا نرم افزار مخصوص برای مدیریت مقادیر زیاد دارایی ، پیچیده باشد.

گام 2: سیستمی را برای پیگیری محصوالت کاملی که در دست دارید، ایجاد کنید. 	 

گام 3: پروسه ای را ایجاد کنید که با آن بتوانید متام اجناس رشکت را شناسایی و به طور فیزیکی عالمت بزنید. برای یک رشکت خوب است که دست کم 	 

ساِل یک بار متام اجناس گدام را به طور فیزیکی حساب کند.  

اهمیت  عرضه  زنجیره  در  اجناس  متام  است.  آنها  اهمیت  براساس  دارایی ها  طبقه بندی  برای  یک سیستم  داشنِت  موجودی،  مدیریت  مهم  جنبه های  از  یکی 

یکسان ندارند.نخستین گام در مدیریت موجودی/دارایی طبقه بندی آنها براساس میزان اهمیت آنها است. طبقه بندی موجودی براساس میزان اهمیت ما را قادر 

می سازد تا به اجناس مهم اولویت قایل شویم و با دقت مراقب آنها باشیم. همچنین ما را از ضایع کردن منابع با ارزش به خاطر مدیریت اجناسی که اهمیت 

کمرتی دارند، باز می دارد.

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

زنجیره عرضه من چیست و چرا مدیریت درسِت آن مهم است؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه تصمیم بگیرم که کدام فعالیت ها را در خارج و کدام را در داخل مدیریت کنم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چطور بدانم که عملیاتم بهرت است بر فرمایشات متمرکز باشد یا معیاری سازی محصوالت/خدمات؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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چگونه تصمیم بگیرم که کدام فعالیت ها 

را به منبع بیرون از سازمان واگذار کنم و 

کدام ها را در داخل سازمان مدیریت منایم؟
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L اساسات

بهینه سازی عملیات به این معنا است که بعضی اوقات فعالیت ها و وظایفی وجود داشته باشد که به رشکت ها و افراد دیگر واگذار شود. واگذاری فعالیت ها به 

بیرون به معنای استخدام رشکت یا شخص دیگر برای انجام یک فعالیت یا مجموعی از فعالیت ها برای رشکت شام می باشد. به طور مثال، اگر تصمیم بگیرید 

که محصول یا خدمات را از طریق انرتنت بفروشید، رشکت هایی وجود دارد که برای شام ویب سایت می سازند و فعالیت های فروش انرتنتی را به منایندگی از 

شام اجرا می کنند. تصمیم گیری در مورد این که آیا فعالیت های تان را به بیرون واگذار کنید یا نه، بسیار دشوار است، زیرا افراد دیگری بنام شام روی محصول 

یا خدمات تان کار می کنند. مالک یک رشکت باالی هرفعالیتی که به بیرون واگذار می کند کنرتول اندک دارد و پذیرفنت این واقعیت برای بسیاری از صاحبان 

کار دشوار است.

چندین دلیل وجود دارد که یک رشکت ممکن است فعالیت هایش را به رشکت دیگری واگذار کند:

رشکت مهارت  کافی برای انجام فعالیت مورد نظر نداشته باشد. برخی رشکت ها ممکن است پی بربند که تجربه  اجرای فعالیت های مشخص را ندارند، 	 

پس آنها را به یک رشکت دیگر که در این فعالیت ها تخصص داشته باشد، واگذار می کند.

رشکت دیگری آن فعالیت را با هزینه  کمرت انجام دهد. بعضی اوقات ممکن است رشکتی وجود داشته باشد که یک فعالیت یا خدمات را با هزینه  کمرت از 	 

شام ارایه کند. به طور مثال، اگر شام تولیدکننده و فروشنده  لباس باشید و تصمیم بگیرید که در مغازه  خود برای مشرتی فرصت خرید بوت را هم فراهم 

کنید، بهرت است بوت ها را به شکل آماده شده از رشکت دیگری بخرید، نه این که باالی وسایل ساخت بوت رسمایه گذاری کنید.  

رشکتی دیگری آن فعالیت را با کیفیت باالتر انجام دهد. فرض کنید که شام یک داکرت خانوادگی هستید و مریضی دارید که نیاز به عملیات چشم دارد. 	 

شام ممکن است تصمیم بگیرید که این عملیات را به داکرت دیگری که در این رشته تخصص دارد واگذار کنید. در این صورت به مریض تان زمینه  مراقبت 

بهرتی نسبت به خدمات شام فراهم می شود.

با موترسایکل را می کنید، خود شام احتامالً یک 	  انتقال مواد  یا  نامه رسانی  انجام می دهد. اگر شام کاروبار  از شام  رشکت دیگری آن فعالیت را رسیعرت 

رشکت بیرونی هستید که توسط رشکت هایی که می خواهند محصوالت شان رسیع تر انتقال شود، استخدام شده اید.

واگذاری فعالیت های عملیاتی به بیرون بعضی فواید و نواقص عمده دارد که عبارت اند از:

فواید

پایین بودن هزینه های کارگر	 

پایین بودن هزینه های تولید	 

انعطاف پذیری زیاد	 

تخصصی تر/مسلکی تر	  دانش 

برای مسئولین فرصت بیشرت می دهد تا روی توانایی ها و مهارت های مهمرت مترکز کند 	 

کیفیت محصول یا خدمات واگذارشده به بیرون را افزایش می دهد	 

نواقص

از دست دادن کنرتوِل یک پروسه  کلیدی رشکت	 

مشکالت مربوط به کیفیبت و زمان برگشت محصول	 

K بیشرت بدانیم

بعضی از دالیل این که چرا تولید محصوالت در داخل بهرت از واگذاری آنها به بیرون است، قرار ذیل است:  

حالت 1: پروسه  تولید یک رشکت منشاء مفاد رقابتی آن است. یکی از منونه های این وضعیت پروسیرسهای کامپیوتر رشکت انتل است، که توانایی در تولید 

پروسرسهای کوچکرت و قوی تر مستقیامً روی عملکرد محصول تأثیر می گذارد. در مثال دیگر، رشکت کوکاکوال محصوالت اش را در خانه یا داخل رشکت تولید 

می کند، زیرا یک فورمول منحرص به فرد دارد که منشاء مفاد رقابتی آن می باشد. اگر شام باور دارید که پروسه ی تولیدی رشکت شام یک مفاد رقابتی درست 
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فراهم می کند، این یک مفهوم مهم و اسرتاتیژیک دارد: شام باید به پیرشفت هرن/کاروبارتان ادامه دهید و منحنی تکنالوژی را به سمت پروسه  تولید تان هدایت 

کنید )در پروسه ی تولید از تکنالوژی استفاده کنید(.  

این  انجام می دهد. بهرتین منونه   را  اما منی خواهد رقیبانش بدانند که چطور آن  انجام می دهد،  به فرد  را به یک طریقه  منحرص  یک رشکت کاری  حالت 2: 

حالت می تواند دستورالعمل تهیه یک بغالوه پرفروش در یک نانوایی باشد. رازهای تجاری- اگر واقعاً یک منبع مفاد رقابتی پایدار باشد- نباید به بیرون درز کند.

حالت 3: در صورتی که شام نتوانید یک تهیه کننده اقتصادی برای محصول یا خدمات مورد نیاز پیدا کنید.

انتخاب واگذاری فعالیت ها به بیرون باید هم یک تصمیم اقتصادی عاقالنه و هم یک تدبیر خوب اسرتاتیژیک برای کاروبار شام باشد.    

C تعریف اصطالحات این بخش

واگذاری فعالیت ها به بیرون- استخدام شخص سوم برای تولید/انتقال محصول یا خدمات به منایندگی از شام.

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

شبکه های توزیع کدام ها اند و چگونه پروسه  توزیع خود را به طور بهرتی مدیریت منایم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

A :ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است

تصمیم این که چه زمانی باید فعالیت ها را به بیرون واگذار کرد
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چرا کیفیت مهم است و چگونه 
عملیات خود را با کیفیت بسازم؟
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کیفیت مهم است زیرا این قوی ترین نشانه ی این است که چقدر صاحب یک رشکت به فکر مشرتی است. مردم از محصول یا خدماتی که می خرند انتظار کیفیت 

در یک سطح معین را دارند، و یکی از مهم ترین دالیلی که یک فرد چیزی را می خرد کیفیت آن است. به طور مثال، بسیاری از مردم وقتی تصمیم خرید موتر را 

 می گیرند، ترجیح می دهند از هامن کمپنی تولید کننده موتر فعلی شان خرید کنند زیرا از کیفیت موتر فعلی خود راضی هستند.  

تحقیقات چندین ساله نشان داده که اگر یک رشکت باالی راضی نگهداشنت مشرتیان فعلی خود مترکز کند برایش به مراتب مفیدتر از آن است که برای جذب 

مشرتیان جدید تالش کند. بهرتین راه برای این که مشرتی دوباره به سوی ما برگردد این است که برای آنان محصوالت یا خدمات با کیفیت را عرضه کنیم که 

نیازهای شان را برآورده سازد و ارزش خوبی به آنها ارایه کند.ارزش خوب به معنای عرضه محصوالت با سطح کیفیت مورد انتظار مشرتیان و با قیمتی که در توان 

آن ها هست، می باشد. در آخر، هررشکت می خواهد که نام و شهرت خوبی داشته باشد، و این آنها را قادر می سازد تا کاروبارشان را برای مدت طوالنی ادامه 

دهند، و موفق ترین راه برای این کار این است که همیشه کیفیت ثابت را ارایه کند.   

مشرتیان کیفیت را به طریقه های مختلف بررسی می کنند و یکی از راه های سنجش کیفیت این است که یک محصول چقدر دوام می آورد. طریقه ی دیگر ممکن 

است این باشد که آیا محصول آن خصوصیاتی را که ادعا می کند واقعاً دارا است یا نه- آیا این شامپو موهایم را پاک و درخشان می کند یا نه، یا آیا این پاک کننده 

لکه ها را از لباس کودکم پاک می کند یا خیر؟ در دنیای خدمات هم عین چیز صادق است.  

به طور مثال، اگر شام یک رشکت طراحی گرافیک )گرافیک دیزایننگ( داشته باشید که رشکت ها را در طراحی نام تجاری و ارایه تصویری آنها کمک می کند، 

مشرتیان شام ممکن است کیفیت خدمات شام را با دیدن طرح های شام که چقدر حرفه ای است، ارزیابی کنند. همچنین مشرتیان تان ممکن است از تیم 

کاری و همکاران شان در مورد جذابیت و زیبایی طرح های شام نظر بخواهند. راه کلیدی برای عرضه کیفیت ثابت و بهرت از دانسنت این نکته آغاز می شود که 

مشرتیان شام دقیقاً کدام سطح کیفیت را انتظار دارند و چگونه کیفیت شام را ارزیابی می کنند. شام می توانید این معلومات را از طریق صحبت با مشرتیان و 

تحقیق در بازار به دست بیاورید.  

کیفیت باید توسط مستهلک یا مشرتی شناسایی شود. معلوم کنید که مشرتی از لحاظ کیفیت محصول یا خدماِت شام به چه چیزی ارزش می دهند. اطمینان 

حاصل کنید که با مشرتیان ارتباط برقرار می کنید، یا اغلب و به هرطریق ممکن به آنها نشان می دهید که چگونه آن ارزش ها را برای شان فراهم می کنید.

کیفیت همیشه می تواند بهبود یابد. رشکت های خوب همیشه به دنبال راه هایی هستند که آنان را باالتر از رقیبان شان قرار دهد. جست وجوی مداوم برای بهبود 

کیفیت یکی از بهرتین راه های قبول شده برای رسیدن به این هدف است. 

خدمات  کیفیت  که  است  واضح  است،  عملیات  در  کیفیت  مورد  در  بخش  این  که  آنجایی  از  کند.  پیدا  انعکاس  می دهید  انجام  که  هرکاری  در  باید  کیفیت 

مشرتیان، بازاریابی، کارکنان ماهر، مدیریت مالی، و سایر فعالیت نیز باید مدنظر گرفته شوند تا موفقیت رشکت شام بیشرت شود. 

K بیشرت بدانیم

برای  باشند.  باید روی همین هدف متمرکز  فعالیت های عملیاتی  معنا که  این  به  باشد.  ثابت/پایدار در هرزمانی  ارایه کیفیت  باید  هدف هررشکت 

ایجاد کیفیت پایدار باید گام های ذیل برداشته شود:

گام 1: برای کیفیت مواد خام معیار یا استاندارد تعیین کنید. پروسه ای را ایجاد کنید تا مطمین شوید که کیفیت مواد خام خریداری شده مطابق نیازهای شام 

است. در مثال یک چایخانه، اگر شام یک سیاست کنرتول کیفیت را ایجاد کنید که در آن فقط 10 درصد از برگ ها و انواع چای که باالترین کیفیت را داشته 

باشند از تأمین کننده قبول کنید- و قیمت باالتری هم بپردازید- مطمین خواهید شد که کیفیت چای شام انتظارات مشرتی را برآورده می کند. 

گام 2: برای جریان یا گردش کار استاندارِد کیفیت تعیین کنید. این به معنای طرح بهرتین روش برای پروسس مواد خام تا تبدیل شدن آن به محصول کامل 

است. در کاروبار طراحی گرافیکی، شام ممکن است برای پروسه  مفهوم پردازی، طراحی گرافیکی، ارزیابی، نظر یا بازخورد مشرتیان و تولید طرح های نهایی، 

معیار تعیین کنید. یک مثال مشخص می تواند این باشد: مفکوره یا مفهوم را از مشرتی بخواهید، چوکات های طرح تان را آماده کنید، از هر چوکات دو طرح 

بسازید، طرح ها را با سه تن از همکاران تان بررسی کنید، مجموع طرح ها را برای مشرتی ارایه کنید و نظر آن ها را بگیرید، طرح  نهایی را با کیفیت باال آماده 

سازید، و پس از تحویل آن به مشرتی تأییدی وی را در ظرف یک هفته به طور کتبی بگیرید.   
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گام 3: برای تجهیزات استاندارِد کیفیت تعیین منایید. در بسیاری از کاروبارها ما برای تولید مقدار الزم محصول جهت رفع تقاضای مشرتیان به ماشین ها اتکا 

می کنیم. برای ایجاد کیفیت پایدار، شام باید مقدار الزم محصولی را که باید از هرماشین بگیرید، تعیین کنید. شام باید یک تقسیم اوقات منظم برای ترمیم 

ماشین ها ترتیب دهید تا اطمینان حاصل شود که آنها با کارایی هرچه بیشرت فعالیت می کنند. این مخصوصاً در کاروبار خدماتی بسیار مهم است، مثل رستوران 

پیزه که متکی به داش است تا برای پخنت پیزه حرارت کافی تولید کند. یکی از معیارها در این جا ممکن است این باشد: پاک کاری داش هرشب و بررسی سطح 

بیرون آن به طور هفته وار تا شگافی در آن نباشد.

گام 4: برای کیفیت نیروی کار استاندارد تعیین کنید. یک راه برای سنجش کارایی کارگران این است که یک محصول را در چندساعت تولید می کنند. به طور 

مثال، در یک رشکت تولید قالین، یک صنعتکار ممکن است یک قالین 1 در 1 را با 10 درصد تنوع در طرح، در چهار هفته تکمیل کند. اما اگر استاندارد این 

باشد که قالین با صفر درصد تنوع در طرح ساخته شود، ممکن است شش هفته را در بر بگیرد. تعیین 2.5 هفته به عنوان استاندارد کیفیت برای کارگر شام 

را قادر خواهد ساخت تا کیفیت خود را تعیین منایید.  

گام 5: برای کیفیت محصوالِت کامل استاندارد تعیین کنید. هرگاه در محصول یا خدمات کامل تغییر وجود داشته باشد، ما کیفیت الزم را که مشرتی انتظار 

دارد ارایه منی کنیم. وظیفه  ما این است که کیفیت محصوالت را به طور منظم بررسی کنیم. از آنجایی که یک مقدار تغییرات همیشه وجود می داشته باشد، 

مهم است تا یک دستورالعمل واضح ساخته شود که کدام تغییرات پذیرفتنی و کدام پذیرفتنی نیست. 

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

چگونه می توانم عملیات رشکت ام را کاراتر بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم رضایت مشرتیانم را از طریق مدیریت مؤثر عملیات خویش افزایش دهم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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ثبات و قابلیت پیشبینی در عملیات 

چیست و چرا مهم هستند؟
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ثبات و قابلیت پیشبینی دو پدیده ای است که ممکن است تأثیر چشمگیری بر نیروی کاری و رضایت مشرتیان شام داشته باشد. اول باید معنای این دو اصطالح 

را درک کنیم: ثبات به معنای انجام یک کار به صورت مداوم و با کیفیت یکسان برای یک دوره طوالنی می باشد. قابلیت پیشبینی به این معنا است که مردم 

بتوانند به محصول یا خدمات شام اتکا کنند که این محصوالت یا خدمات با هربار استفاده بتواند رضایت مشرتیان را برآورده سازد. محصوالت و خدمات  یک 

رشکت با ثبات و قابل پیشبینی می تواند اعتامد مشرتیانش را جلب کند. بنابراین، حفظ ثبات و قابلیت پیشبینی روش های مدیریتی و استاندارد های عملیاتی، 

یک مزیت رقابتی در بازار محسوب می شود.        

مزایای رقابتی این است که چگونه محصول یا خدمات مان را از رقیبان متامیز می سازیم. اغلب همین مسأله باعث می شود که مشرتیان یک رشکت را بر رشکت 

دیگر ترجیح می دهند. این پاسخ، ثبات و قابلیت پیشبینی را در دو حوزه که بر عملیات تأثیر می گذارد، مورد بحث قرار می دهد و این دو حوزه عبارت اند از:

روش مدیریت و اجرای عملیاتی

روش یا سبک مدیریت: بسیاری از مردم در یک وضعیت غیرقابل پیشبینی و نامعلوم زندگی می کنند. وقتی به مردم به کار می روند آنها تا حد امکان می خواهند 

مطمین باشند. به این معنا که رهربان باید منظم بوده  و در رویه و سلوک قابل پیشبینی باشند. وقتی رئیس با یک شیوه ی قابل پیشبینی عمل  کند، کارمندان 

می دانند که چه انتظاری باید داشته باشند و کارهای شان را نظر به آن مدیریت می کنند. اگر یک رئیس ثبات نداشته باشد، کارمندان ممکن است نگران از 

دست دادن وظایف شان، یا قطع شدن ساعات کاری شان یا انتقال رشکت یا دفرتشان باشند. اگر صاحبان کار تا حد امکان ثابت قدم و قابل پیشبینی باشند، 

کارمندان از آن قدردانی کرده و به وظایف شان مترکز خواهند کرد.

اجرای عملیاتی- مشرتیان توقع دارند که در رفتارتان با آنان ثبات داشته باشید و کاری را که وعده می دهید انجام دهید. با این گونه برخورد به طور مداوم، 

شام به مشرتیان خود یک حس امنیت و اعتامد نسبت به رشکت تان می دهید. این باعث ایجاد وفاداری در مشرتی شده و یکی از مهمرتین دارایی هایی است 

که یک رشکت می تواند آن را داشته باشد. شام ممکن است متوجه شده باشید که رشکت های مخابراتی در افغانستان یک روش استاندارد برای حل مشکالت 

شام دارد وقتی به آنها زنگ می زنید. آنها اول نام شام را می پرسند و حساب تان را تثبیت می کنند، بعداً جزئیات مشکل شام را می پرسند. سپس تالش می کنند 

آنها به متاس  به  آنها معیاری است و به همین دلیل هرباری که شام  یا نه. پروسه ی  آیا راضی هستید  تأییدی می گیرند که  مشکل تان را حل کنند و از شام 

می شوید انتظار خدمات ثابت را دارید. 

K بیشرت بدانیم

یک خطر مترکز باالی قابلیت پیشبینی باال رفنت انتظارات است. اگر ثبات شام در سطح باالیی باشد، مشرتیان با شدت بیشرتی از شام جدا خواهند شد. یک 

مثال معمول آن برنامه های زمانی است. اگر یک رستوران این توقع را ایجاد کند که غذا را حد اکرث تا 15 دقیقه پس از سفارش آماده می کند، پس حتا یک 

تأخیر 5 دقیقه ای هم می تواند مشرتیان را ناراحت بکند. با آنکه وقت دقیق آماده شدن غذا بستگی به میزان مرصوفیت آشپزخانه یا نوع غذایی دارد که سفارش 

می دهید. بعضی غذاها به وقت بیشرتی نسبت به سایر غذاها رضورت دارند.  در عین مثال، مشرتیان یک مقدار معین خدمات را از کارکنان منتظر رستوران نیز 

توقع دارند- مثل صحبت کردن، ثبت دقیق سفارش ها، انتقال غذا قبل از آنکه رسد شود، آوردِن حساب به صورت فوری و برخورد دوستانه. اگر رستوران اغلب 

کارکنانش را تغییر دهد، مشرتی منی تواند پیشبینی کند که خدمه رستورانت چطور با وی برخورد خواهد کرد، از این روی رضایت اش تحت تأثیر قرار می گیرد. 

تحقیقات زیادی نشان داده که بسیاری از مشرتیان به دلیل عدم قابلیت پیشبینی از ارایه کنندگان خدمات و محصوالتی که استفاده می کنند راضی نیستند.  

بسیاری از رشکت های بزرگ و کوچک کاروبارشان را به دلیل عدم ارایه خدمات قابل پیشبینی به مشرتیان شان از دست می دهند. منونه های معمول 

آن عبارت اند از: سطوح نابرابر دانش میان کارمندان، محصوالتی که استفاده آن دشوار است و مدیریت ضعیف انتظارات مشرتیان.

چرا قابلیت پیشبینی یک عنرص مهم در تجربه  مشرتی است؟ نتیجه  مشخص یک تجربه  مثبت و قابل پیشبینی تأثیری است که باالی رضایت مشرتی می گذارد. 

به صورت عموم این کار ذهنیت مشرتیان را در باره رشکت را بهرت می سازد و باعث می شود که فروشات به گونه ی مثبت رشد کند.     

قابلیت پیشبینی اغلب به وفاداری منجر می شود. مشرتیانی که به شام وفادار اند و از خدمات تان رضایت دارند به احتامل زیاد محصوالت و خدمات شام را 

به دیگران توصیه می کنند، زیرا آنان با اطمینان گفته می توانند که دقیقاً چه انتظاری می توان از محصول داشت. وقتی مشرتیان فعلی خرید محصوالت شام 

را به دیگران توصیه می کنند، این را گواهی یا تصدیق می گویند. تصدیق وقتی صورت می گیرد که آنان به دوستان شان بگویند که چقدر از رشکت شام راضی 

هستند. تصدیق یا گواهی به رشکت شام اعتبار و اغلب شهرت بهرتی می بخشد. 
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قابلیت پیشبینی برای مشرتیان سه فایده یا مزیت عمده دارد:

مزیت 1- حس کنرتول. آیا آخرین باری را که برای خرید غذا یا لوازم خانه بیرون رفتید، به یاد دارید؟ مکان دقیق لوازمی را که همیشه خریداری می کنید- یعنی 

جایی که همیشه می توان آنها را پیدا کرد- می دانید؟. این قابلیت پیشبینی برای مشرتیان حس کنرتول در یک محیط مزدحم را می دهد. هر پرچون فروش به 

شام می گوید که تنها چیزی که بیشرت باعث شکایت مشرتیان می شود، انتقال محصول از یک قفسه به قفسه دیگر یا از یک بخش مغازه به بخش دیگر آن است.   

مزیت 2- حس اعتامد و امنیت. تطبیق استانداردها ویا دستورالعمل ها در خدمات یا محصوالت به شام کمک می کند تا به مشرتیان تان تجربه یا خدمات قابل 

پیشبینی ارایه کنید. چیزهای کمی وجود دارد که مشرتیان از آن آگاهی نداشته باشند، به همین دلیل می توانند تعامالت را به بسیار آسانی پیشبینی کرده و 

احساس امنیت کنند. این تجربه ی قابل پیشبینی کمک می کند تا رضایت مشرتیان بهبود یابد و محصوالت مختلف به فروش برسد.

مزیت 3- اعتبار. وقتی مشرتیان نتوانند پیش بینی کنند، رشکت اعتامد این مشرتیان را از دست می دهد. هنگامی که یک محصول یا خدماتی که به طور عادی 

قابل پیشبینی است، غیرقابل پیشبینی می شود، مشرتیان اضطراب بیشرت پیدا می کنند، زیرا اعتامدشان خدشه دار می شود. رشکت باید برای حل مشکالت، 

بازگرداندن اعتامد مشرتیان و بازیافنِت ثبات فوراً اقدام کند.

توانایی فراهم کردن یک تجربه  مثبِت قابل پیشبینی مستقیامً وابسته به توانایی یک رشکت در برآورده ساخنت انتظارات مشرتیان از یک محصول یا خدمات است.

C تعریف اصطالحات این بخش

مزیت رقابتی- وقتی یک محصول یا خدمات یک رشکت بهرت از رقیبانش است و علت برتری اش به دیگران هم معلوم است. 

متامیز سازی- ارایه چیز متفاوت تر از کسانی که عین محصول یا خدمات را می فروشند.

تصدیق یا گواهی- اظهارات مشرتیان فعلی در مورد چگونگی رضایت آنها از رشکت شام.

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

چگونه می توانم عملیات رشکت خود را کاراتر بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم مولدیت را افزایش دهم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم مولدیت عملیات خود را بسنجم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم رضایت مشرتیانم را از طریق مدیریت مؤثر عملیات خود بیشرت بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.17
چگونه بدانم که آیا الزم است عملیات من بر سفارشات 
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متمرکز باشد یا بر معیاری سازی محصوالت/ خدمات؟
L اساسات

تولید معیاری به معنای تولید مقادیر زیاد محصوالت نسبتاً یکسان است. تولید سفارشی به معنای تولید مقادیر کم محصوالت ناب می باشد. در این جا ما برخی 

از دالیلی که یک رشکت معیاری سازی محصوالت یا خدمات را در مقایسه با تولید سفارشی انتخاب می کند، بررسی می کنیم.

دالیل معیاری سازی محصوالت عبارت اند از: 

در تولیدتان رصفه جویی می شود. به این معنا که وقتی مقادیر زیاد محصوالت مشابه را تولید می کنید مفاد شام افزایش می یابد. به عبارت دیگر، هرقدر . 1

بیشرت تولید کنید، به هامن اندازه مفاد باالقوه ی تان بیشرت می باشد. وقتی محصول یا خدمات تان معیاری باشد، برای تان ساده تر است که مقادیر زیاد 

محصول را در یک وقت تولید کنید. با تولید زیاد شام می توانید که هزینه  فی واحد را کاهش دهید. این مفهوم در هنگام تدارکات یا خرید مواد خام نیز 

صدق می کند. به طور مثال، شاید دیده باشید که کمپنی های پروسس برای محصوالت شان مقادیر زیاد بوتل یا کارتن را برخالف مقادیر کم فرمایش 

زیاد  تولیدکننده وقتی مقادیر  به خاطری است که  این  بپردازند.  برای هرواحد  آنها می توانند قیمت های بهرتی  زیاد در یک وقت،  با سفارش  می دهند. 

بوتل  را تولید می کند هزینه  تولید هربوتل پایین می آید. رشکتی که این بوتل ها را خریداری می کند نیز از رصفه جویی در تولید نفع می برد و برای هر 

بوتل قیمت پایین تری می پردازد. منطق آن مشابه به سفارش دادن کارت تجاری به خودتان است؛ هرقدر بیشرت سفارش بدهید به هامن اندازه هزینه  آن 

پایین می آید.

زیر . 2 یا  پناه گاه می شوند،  پیشبینی کنید که مردم در جست وجوی  باران می بارد شام می توانید  باشند. وقتی  مشرتیان شام هم برخورد مشابه می داشته 

یک چرتی یا لباس بارانی ویا هم در یک ساختامن. عملکرد مهم است، نه چهره ی ظاهری، بنابر این یک رشکت تولید چرتی نیاز ندارد که مقدار زیاد 

طرح های مختلف داشته باشد.

دالیل سفارشی سازی تولید:

عادات مشرتی متفاوت است. مثالً اگر یک رستورانت پیتزا داشته باشید، شام ممکن است با عادات برخی از مشرتیان آشنا باشید که آنها نوع خاص پیتزا . 1

را می خواهند که به میل دیگران برابر نیست. بعضی ها ممکن است پیتزا را فقط با سبزیجات خوش داشته باشند و برخی ها فقط با گوشت. یک مالک 

موفق فهرستی از انواع پیتزا را آماده می کند تا به این تفاوت ها در عادات مشرتیان ارج گذاشته باشد.

مشرتیان محصول را به طریقه های مختلف استفاده می کنند. فرض کنید یک کارخانه خیاطی دارید. شام متوجه می شوید که مردم دریشی را به دالیل . 2

مختلف می پوشند. برخی ها آن را در محافل عروسی یا سایر مراسم می پوشند و بعضی ها در وظیفه. شام برای این که در کارتان موفق تر باشید، باید انواع 

مختلف دریشی ها را برای استفاده های مختلف مشرتیان خود آماده سازید.

انتظارات مشرتیان متفاوت است. رسویس غذا مثال خوبی در این مورد است. بسیاری از مشرتیان کهن سال در افغانستان ممکن است غذاهای سنتی را . 3

ترجیح دهند، اما افراد جوان تر غذاهای رسیع مانند برگرها را دوست دارند. رستوران انتظارات مختلف مشرتیان را در نظر می گیرد و براساس آن خدمات 

خود را تنظیم می کند. 

بسیاری از رشکت ها دارای طیف گسرتده ای از محصوالت یا خدمات اند که برخی از آنها معیاری اند و متباقی ممکن است سفارشی باشد. شام مجبور نیستید 

که دنبال این روش یا آن روش بروید. اما باید درک کنید که کدام روش به شیوه ای که می خواهید کاروبارتان را پیش بربید، مناسب است. رشکت های بزرگ میل 

آنهایی که خدمات عرضه می کنند، دوست دارند مقادیر زیاد محصوالت  دارند که بر شیوه  معیاری سازی مترکز کنند، در حالیکه رشکت های کوچک مخصوصاً 

سفارشی را عرضه کنند. به صورت عموم، هرقدر یک محصول سفارشی باشد، به هامن اندازه مشرتیان دوست دارند قیمت باالیی برای هرواحد آن بپردازند.

K بیشرت بدانیم

برای این که پیچیدگی هر روش را به خوبی درک کنید، ما بخش هایی را که بیشرت تحت تأثیر این پروسه  تصمیم گیری قرار می گیرند، مشخص می کنیم. 

استفاده از محصول یا خدمات: نحوه  استفاده از محصول یا خدمات، از جمله هدف و هرگونه مزایای مشاهده شده، راحتی یا سایر مزایا برای استفاده کننده. 

در مثال رشکتی که عینک تولید می کند، طریقه های استفاده ممکن است برای مطالعه، برای محافظت از نور آفتاب، برای رانندگی و غیره باشد.
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مالک رشکت باید تصمیم بگیرد که چه نوع عینک را می خواهد عرضه کند و لنزها را نظر به سفارش مشرتی آماده سازد تا با نسخه  آنها مطابقت داشته باشد. 

این عینک ها شاید قیمت باالیی داشته باشند. یا می توانند مقادیر زیاد عینک های آفتابی معیاری و بدون نسخه را تولید کنند و به قیمت پایین تری بفروشند. 

سهولت در تولید: آیا این محصول می تواند به آسانی در مقادیر زیاد تولید شود یا یک محصول پیچیده با تغییرات فراوان است. برای رستوران پیتزای ما، مالک 

زیرک بدون شک شیوه  سفارشی را انتخاب می کند، زیرا آماده کردن پیتزا براساس سفارش آسان است و این یک ویژگی بسیار مطلوب محصول شام است.

بسته بندی: محصول در نظر خریدار چگونه معلوم می شود. این به معنای طرح بسته ها، طرح لیبل، بار کود، کانتیرن حمل و نقل، دستورالعمل برای استفاده 

و غیره می باشد. یک رشکت برای فروش محصوالت در بازارهای خاص باید اغلب قوانین خاصی را در مورد بسته بندی ایجاد کند، مثال قوانین بهداشت، الزامات 

اداره   پیروی کنند.  آن  از  باید  استانداردهایی وجود دارد که رشکت ها  اما  به درستی تطبیق منی شود،  قوانین  این  ترکیبات وغیره. هرچند  لیبل، لیست دقیق 

استانداردهای ملی افغانستان این استانداردها را تعیین می کند و مسئولیت تطبیق آن را نیز به عهده دارد.      

روش های خاص  و سایر  انتقال  دفعات  استفاده،  یا  هنگام منایش  در  آن  موقعیت  داده می شود؛  تحویل  به کی  و  وقت، چگونه  در کجا، چه  توزیع: محصول 

مدیریت آن چگونه باید باشد.

قیمت گذاری: قیمت محصول، از جمله فروشات، ضامنت ها  و خدمات پس از فروش چگونه تعیین می شود در بسیاری از موارد، محصوالت استاندارد منی توانند 

قمیت های باالیی داشته باشند، در حالی که محصوالت سفارشی می توانند قیمت باال داشته باشند. در مثال تولید دریشی های مردانه، قیمت یک دریشی که 

براساس فرمایش ساخته شده همیشه باالتر از دریشی هایی است که در مغازه آویزان اند. شام باید تصمیم بگیرید که آیا امکانات این را دارید که دریشی های 

سفارشی را با هزینه ی باال تولید کنید و به قیمت بلندتری بفروشید یا خیر. 

تولید معیاری و سفارشی همیشه دو روش رقابتی برای بسیاری از رشکت ها محسوب می شوند. رشکت ها می خواهند براساس سفارش تولید کنند، اما برای مفاد 

و رشد بیشرت باید به روش معیاری تولید کنند. هنگامی که شام یک پروسه را به طور معیاری پیش می برید، می توانید آن را با هزینه ی  کمرتی تکرار کنید. 

تولیدات نوین بر بنیاد معیاری سازی محصوالت بنا نهاده شده اند. اما روش معیاری نظر به تعریف مانع تولید سفارشی می شود و این یک چالش بزرگ است.

 

C تعریف اصطالحات این بخش

مفاد- هرمقدارپول مثبتی که از تفریق مصارف از درآمد حاصل می شود )عاید(. 

B  :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه کنید

مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش ها در مدیریت عملیات کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

چگونه می توانم رضایت مشرتیانم را از طریق مدیریت درست عملیات خود بیشرت بسازم؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 
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.18
آیا کدام راهنامی عملیاتی وجود 

دارد تا از آن در سازماندهی 
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عملیات رشکت ام استفاده کنم؟
L اساسات

یک راهنام یا دستورالعمل عملیات وقتی می تواند ایجاد و مورد استفاده قرار گیرد که شام تازه عملیات تان را رشوع می کنید، تا اطمینان حاصل شود که متام 

تصامیم مهم عملیاتی از آغاز بررسی شده و همه گزینه ها براساس اطالعات دقیق و قابل دسرتس مورد بحث قرار گرفته اند. هنگامی که رشکت به فروش محصول 

یا خدمات رشوع می کند، این راهنام باید به عنوان مرجع نگهداری شود.

این دستورالعمل باید طوری ساخته شود که شام را در مدیریت عملیات تان به وجه احسن و سودمند کردن کاروبار تان کمک کند. صاحبان کار باید عادات 

گذشته ی شان را ترک کرده و عادات جدیدی را جایگزین آنها کنند. صاحبان کار باید این دستورالعمل را با متام کارمندان رشیک کنند، تا آنها مسئولیت های 

شان را درک کنند و به شکل بهرتی در کاروبار سهم بگیرند.  

K بیشرت بدانیم

دستورالعمل یک رشکت با رشکت دیگر فرق می کند، اما باید متام پروسه های رشکت را رشح دهد، نحوه  نظارت/کنرتول/ رشد آنها را نشان دهد، مراحل رسیدن 

به هرهدف را مشخص کرده و هدف نهایی و مورد انتظار را تعیین مناید. ساختار اساسی آنچه باید در یک راهنامی عملیات جا داده شود، عبارت است از:

بینش  این  با  و چگونه عملیات شام  برای مشرتیان خود می خواهید  را  نوع یک تجربه  بیان می کند که شام دقیقاً چه  این بخش  بخش 1- تجربه ی مشرتی- 

مطابقت می کند.

چه تجربه ای را می خواهید که مشرتیان هنگام استفاده از محصول یا خدمات شام داشته باشند؟	 

راه هایی را که مشرتیان با استفاده از آن نحوه  ارایه خدمات شام را ارزیابی می کنند، مشخص کنید و اطمینان حاصل کنید که معیارهای عملیاتی برای 	 

درک هر نقط حساس، موجود می باشد.

نحوه  استفاده از آن معیارها را برای رشد مؤثریت در انتقال تجربه  مذکور، مورد بحث قرار دهید.	 

نحوه  سازماندهی عملیات تان را برای بهبود تجربه و رضایت مشرتی، مورد بحث قرار دهید.	 

به طور مثال، اگر یک مرکز صحی دارید، که در آن شام و تعدادی از داکرتان دیگر برای زنان شهرتان خدمات مشاوره فراهم می کنند، شام ممکن است یک 

دستورالعمل برای تجربه  مشرتیان ایجاد کنید. این دستورالعمل شاید این موارد را شامل شود که چگونه مشرتیان وقت مالقات می گیرند، زمان انتظار آنها در 

مرکز صحی شام چقدر خواهد بود، چه کسی در تیم تان با مشرتیانی که تازه به مرکز می رسند صحبت می کند، کجا باید انتظار بکشند، چقدر یک جلسه ی 

مشاوره وقت می گیرد، کی از مشرتیان نظرخواهی می کند و غیره. هدف این است که مطمین شوید عملیات شام با نوع تجربه ای که می خواهید مشرتیان تان 

داشته باشد، مطابقت دارد.  

بخش 2- پروسه ها: این بخش پروسه های مهم عملیاتی را ترشیح می کند که می تواند این موارد را در بر بگیرد: خریداری، مدیریت موجودی یا دارایی، تولید، 

انتقال و صدور صورت حساب. 

خریداری- چگونه مواد خام تان را به دست خواهید آورد؟ چگونه کارگر استخدام خواهید کرد؟ چگونه وسایل تان را ارزیابی و خریداری خواهید کرد؟	 

تولید- جریان/گردش کار و این که چگونه می خواهید گردش کارتان انتظار مشرتی را برآورده سازد، را ترشیح کنید.	 

مدیریت موجودی/داشته ها- چگونه مواد خام و محصوالت کامل خود را ذخیره می کنید؟ در کجا آنها را نگهداری می کنید؟	 

حمل و نقل- چگونه محصوالت و لوازم تان را به دور و بر انتقال می دهید؟ در چند نوبت محصوالت تان را به خریدار ارسال می کنید؟	 

را چطور مدیریت 	  اگر روش تان غیرمستقیم است، دالالن خود  یا غیرمستقیم؟  به روش مستقیم می فروشید  آیا  فروشات- نحوه  فروش شام چگونه است؟ 

می کنید؟  

صدور صورت حساب- مشخص کنید که چگونه از فروشندگان و مشرتیان خود پول می گیرید. نحوه  پرداخت آنها را نیز ذکر کنید.	 

شود:  شامل  را  ذیل  موارد  می تواند  این  می کند.  ترشیح  را  عملیات  پروسه ی  در  استفاده  مورد  سیستم های  متام  بخش   این  سیستم ها/روش ها:   -3 بخش 
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خودکارسازی پروسه های تولید، سیستم کامپیوتری سفارش مواد خام یا برنامه های حسابداری، حمل و نقل و فروشات.

خریداری- برای پیگیری کیفیت خرید و قیمت گذاری از چه سیستمی استفاده می کنید؟ برای ارزیابی پیشنهادات رقابتی کدام سیستم را به کار خواهید 	 

برد؟

تولید- از کدام سیستم برای طرح برنامه های تولیدی تان استفاده خواهید کرد؟ برای تعیین ساعات کاری خود از کدام سیستم استفاده خواهید کرد؟ 	 

مدیریت موجودی- از چه سیستمی برای ارزیابی مواد خام، محصوالت ثابت و ذخیره تجهیزات استفاده می کنید؟ 	 

حمل و نقل- برای تعیین و ارزیابی روش انتقال مواد از کدام سیستم استفاده خواهید کرد؟ چندبار )در چند نوبت( برای خریداران خود محصول ارسال 	 

خواهید کرد؟ 

فروشات- چه سیستمی را برای ثبت و پیگیری دقیق فروشات خود به کار خواهید برد؟ اگر به روش غیرمستقیم می فروشید، برای مدیریت دالالن خود از 	 

کدام روش استفاده خواهید کرد؟

صدور صورت حساب- برای صدور صورت حساب برای فروشندگان از کدام روش استفاده خواهید کرد؟ برای ثبت فروشات و پرداخت مشرتیان کدام روش 	 

را به کار خواهید برد؟

بخش 4- ارزیابی/کنرتول/اصالح: این بخش شامل مراحلی برای ارزیابی، کنرتول و اصالح هرپروسه است. استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد می تواند 

یک راه برای سازماندهی این بخش باشد. این بخش باید باالی ارزیابی و بهبود کیفیت مترکز کند.

خریداری- چگونه هزینه های خرید خود را با حفظ کیفیت، پایین می آورید؟ چگونه پیشنهادات را ارزیابی می کنید تا مفادتان افزایش یابد؟	 

تولید- چگونه برنامه های تولیدی خود را به صورت ساده و بدون نقص تنظیم می کنید؟ چگونه نیروی کاری خود را آموزش خواهید داد؟	 

مدیریت موجودی/داشته ها- چگونه می توانید میزان موجودی را در حالی کاهش دهید که نیاز مشرتیان هم برآورده شود؟	 

حمل و نقل- چگونه هزینه های حمل و نقل را محدود می کنید؟ چگونه محصول یا خدمات خود را به بهرتین شکل آن به مشرتی نهایی می رسانید؟   	 

فروشات- چگونه عملیات می توانید فروشات را به طور بهرتی تقویت کند؟ آیا عملیات تقاضایی را که فروشات ایجاد می کند، برآورده می سازد؟ آیا بخش 	 

فروشات می تواند بخش عملیات را از خواسته ها و اولویت های مشرتی آگاه بسازد؟

صدور صورت حساب- چگونه هزینه های سیستمی را که در صدور بل به فروشندگان استفاده می کنید، کاهش می دهید؟ در مورد روشی که برای ثبت 	 

فروشات و پرداخت مشرتیان به کار می برید چه نظر دارید؟ 

در مثال مرکز صحی، شام ممکن است مهارت های کارمندان خود را بررسی کرده و رشد دهید، ارایه خدمات را هنگام رسیدن مشرتیان به مرکز بررسی کنید، 

برای  پیشبینی  قابل  و  ارایه خدمات خوب  در  آن  و ظرفیت  سازمان  ارزیابی  برای  برنامه ای  احتامالً  غیره. شام  و  کنید  تعیین  برای خدمات مشرتیان  اهدافی 

مشرتیان طرح کنید. در مثال رستورانت پیتزا، شام ممکن است منابع سبزیجات، گوشت و پنیر خود را ارزیابی کنید.

بخش 5- موقعیت و محیط: این بخش موقعیت یک رشکت و این که چقدر فعالیت های آن برای مردم آن محل مناسب است، را ترشیح می کند.

چرا در این مکان موقعیت دارید؟	 

چه گزینه هایی برای پیرشفت در مکان فعلی تان وجود دارد؟	 

آیا در مکان فعلی تان تجارب و انتظارات مشرتی را به بهرتین شکل آن برآورده ساخته می توانید؟	 

در صورت متایل، چگونه می خواهید رشکت تان با جامعه  محلی یا ساحه بزرگرت ارتباط برقرار کند؟	 

آیا نگرانی های محیطی که ناشی از عملیات رشکت شام باشد )مانند آلودگی هوا یا آب( وجود دارد؟ در مورد چگونگی فایق آمدن رشکت تان بر این مشکل 	 

توضیح بدهید. 

در مثال یک رشکت خدمات مشاوره، مالحظه می شود که چنین رشکتی در مقایسه با یک رشکت زراعتی به یک مکان کامال متفاوت نیاز دارد. رشکت خدمات 

مشوره باید تا حد امکان به مشرتی نزدیک باشد، در حالیکه یک رشکت زراعتی باید در مکانی قرار داشته باشد که زمین و منابع آبی خوب در دسرتس  داشته باشد.

بخش 6- قوانین و مقررات: این بخش متام قوانین و محدودیت های محلی و ملی که ممکن است بر عملیات تأثیر بگذارد، را در بر می گیرد.

آیا برای فعالیت براساس قوانین محلی و ملی به کدام اجازه نامه یا مجوز رضورت است؟	 

آیا محدودیت مشخصی در مورد نیروی کاری- مانند حداقل سن کارمندان یا تعداد ساعات کاری در روز/هفته/ماه- وجود دارد؟ 	 

آیا با اتحادیه های کارگران یا سایر عرضه کنندگان خدمات، توافقی صورت گرفته که باالی عملیات تأثیر داشته باشد؟	 
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آیا قوانین یا مقرراتی مثل محدودیت  در نصب لیبل  یا مقرراتی در مورد قانونی بودن مواد ترکیبی خاص که باالی محصول تأثیر بگذارد، وجود دارد؟	 

اگر می خواهید یک فارم لبنیات و رشکت پروسس را راه اندازی کنید، الزم است تا قوانین محلی در مورد رشایط محیطی را بررسی کنید، تا دریابید که رشکت 

خود را در یک ساحه مسکونی تأسیس کرده می توانید یا در یک ساحه تجارتی. 

C تعریف اصطالحات این بخش

شاخص های کلیدی عملکرد- معیارهای مشخص برای اندازه گیری یا سنجش فعالیت های رشکت در مجموع.

فروشندگان- افراد یا سازمان هایی که محصول یا خدمات مورد استفاده در فعالیت های یک رشکت را ارایه می کنند. 

B :برای معلومات بیشرت در رابطه به این موضوع به مطالب ذیل مراجعه منایید

مدیریت عملیات چیست؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

بهرتین روش ها در مدیریت عملیات کدام ها اند؟ 7. عملیات و مدیریت پروژه	 

A ابزار بیشرتی که در این زمینه موجود است
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ابزار


