
 

 

 :مقدمه

يكي از پيشرفته ترين سيستمهاي برنامه ريزي است كه در صدر (  Just-In-Time) سيستم توليد به موقع 

 .هرم سيستمهاي نوين برنامه ريزي و كنترل توليد قرار گرفته است 

اقتصادي و توسعه و پيچيدگي بازارها ، استفاده بهينه از منابع در دسترس و امروزه به لحاظ محدوديتهاي 

شناخت و پاسخگويي به موقع به خواسته هاي مشتري در بخش هاي مختلف بازار به امري اجتناب ناپذير 

ر تبديل گرديده و سازمانها را بر آن داشته تا با حذف ساختارها و روشهاي كار سنتي ، سهم خود را در بازا

 .حفظ نمايند 

در آن زمان، . بعد از جنگ جهاني دوم، مردم ژاپن در تالش براي ساخت مجدد اقتصاد كشورشان برآمدند

هاي شدند به شيوهها مجبور يكي از داليلي كه ژاپنيهاي سنتي توليد، پاسخگوي نياز اين كشور نبود و روش

دليل ديگر اين بود كه ژاپن كشوري با جمعيت .  جديد روي بياورند، كمبود فضا و وسعت كم كشورشان بود

زياد و منابع طبيعي بسيار اندک است؛ بنابراين طبيعي است كه آنها نسبت به اتالف منابع، بسيار حساس 

؛ زيرا اين امر نيازمند انبارهاي بزرگ  دانستندها، همچنين نگهداري موجوديها را غيرمفيد ميژاپني. باشند

سيستم توليد به موقع كه نخستين بار توسط تائيچي اونو در شركت شد سرمايه مي بود و باعث راكد ماندن

تويوتا به كار گرفته شد يكي از همين سيستمها است كه به سرعت مورد توجه ساير شركتهاي ژاپني قرار 

ه و گرفت و با توجه به يكسان بودن فرهنگ خاص مورد نياز اين سيستم در اكثر شركتهاي ژاپني اجرا گرديد

اما با گذشت حدود سه دهه از معرفي اين نظام و عليرغم تالشي كه اكثر سازمانهاي غير ژاپني . توسعه يافت 

در جهت بكارگيري اصول اين نظام صرف كردند ، به داليلي كه درباره ي ايران هم صادق است ، يعني 

ن از رشد قابل مالحظه اي برداشت و تعاريف پراكنده اصول و نظريات اين سيستم ، توسعه و اشاعه آ

در حالي كه حذف . برخوردار نبوده و اكثر افراد آنرا تنها برنامه اي براي كنترل موجودي تلقي مي نمايند

 .موجودي اضافي انبارها تنها يكي از اصول مورد اشاره و توجه اين نظام مي باشد 

ن ساخت ، زمان تحويل محصول به از ديگر فوايد اين سيستم مي توان به كاهش قابل توجه كار درجريا

مشتري ، فضاي مورد نياز ، ضايعات ، ضايعات دورريز و دوباره كاري ، افزايش در بهره وري ، بهبود روابط با 

 .عرضه كنندگاني كه بهتر و موفق تر هستند و نيروي كار داراي انگيزه ، راضي و با نشاط تر اشاره كرد 

 

 :تاريخچه

 

در بسياري از مؤسسات توليدي  0791ي مديريت ژاپني است كه از اوايل دهه ي  توليد به موقع يك فلسفه

اين فلسفه نخستين بار توسط تائيچي اونو در شركت تويوتا به عنوان ابزاري . ژاپن مورد استفاده قرار گرفت 

ل ، به همين دلي. براي بر آورده ساختن خواسته ي مشتري با حداقل تاخير معرفي و به كار گرفته شد 

 .تائيچي اونو اغلب پدر سيستم توليد بهنگام ناميده مي شود 
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اين سيستم در طول . كارخانجات توليد تويوتا اولين محلي بودند كه نظام توليد بهنگام در آنها مطرح گرديد 

مورد حمايت وسيعي قرار گرفت و پس از آن توسط بسياري از سازمانهاي ديگر  0791بحران نفتي سال 

 .ديد انتخاب گر

شوک نفتي و كاهش فزاينده ي ساير منابع طبيعي ، محرک اصلي انتخاب سراسري سيستم توليد بموقع بود 

تويوتا توانست از طريق يك روش مديريتي متفاوت با آنچه كه در زمان خود مرسوم بود چالشهاي روز افزون . 

تويوتا فهميده بود . سيستمها متمركز بود  اين روش بر روي افراد ، كارخانجات و. براي بقا را پشت سر بگذارد 

كه سيستم توليد بموقع تنها زماني موفق خواهد شد كه هر فرد در سازمان در اجراي آن مشاركت داشته 

باشد و كارخانه و فرايندها براي حداكثر ستانده و بهره وري سازماندهي شوند و برنامه هاي كيفيت توليد 

 .عي زمان بندي گردند براي برآورده ساختن تقاضاي واق

اگرچه در آغاز كار اين سيستم به عنوان روشي براي كاهش سطوح موجودي انبارهاي ژاپني مطرح بود ولي 

امروزه به يك فلسفه ي مديريتي شامل مجموعه اي از علوم و در اختيار گرفتن يك سري جامع از اصول و 

 .تكنيكهاي توليد گسترش يافته است

 

 : JITتعريف 

در اين سيستم هيچ موجودي مواد اوليه خريداري . جامع براي كنترل موجودي ها ي توليد است سيستمي 

اين سيستم اساسا بر . نمي شود و هيچ محصولي ساخته نمي شود مگر هنگامي كه ضرورت ايجاب كند

ليد به تو( سيستم )به عبارت ديگر ، نظام « .كاهش هزينه ها از طريق حذف موجودي هاي انبار تمركز دارد

موقع، تفكر و نگرش نوين در اداره سازمانهاي صنعتي است كه با اصول، تكنيكها و روشهاي خاصي، به دنبال 

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

به معني توليد هرآنچه مورد نياز است هنگامي كه موردنيازمان است و به  Just-in-Timeبه عبارت ديگر  

به عنوان مثال براي توليد به صرفه و انبوه محصوالتي نظير اتومبيل ، كه شامل . مقداري كه به آن نياز داريم 

در آن قطعه است ، الزم به نظرميرسد كه يك برنامه توليدي با جزئيات زياد نياز است كه  11111حدودا 

برنامه ذكر شود چه چيز نياز است كي به آن نياز داريم و چه مقدار نياز داريم و طبق اين برنامه مي توانيم 

 .ضايعات را حذف كنيم و درنتيجه توليد را بهبود دهيم

 (:AICPA)از نظر انجمن حسابداران رسمي آمريكا  JITتعريف 

كه .  منديي انبار داري و بهبود متوالي سودينه هافلسفه ي ساخت بر مبناي برنامه ي حذف ضايعات و هز

نهايي مي شود ، از طراحي      شامل اقدام هاي موفقيت آميزي از فعاليت هاي ساخت مورد نياز محصول 

عناصر اوليه ي داشتن موجودي مورد »    .مهندسي تا تحويل ، به انضمام تمام مراحل تبديل مواد خام به جلو 

صفر رساندن معايب با هدايت زمان و كاستن زمان هر زم است ، براي پيشرفت كيفيت و به نياز در زماني كه ال

 «مرحله با بازبيني تغييرات عمليات هاي خود و به انجام رساندن اين سفارشات با حداقل هزينه 
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 :   (JIT)عناصر 

جزايي است كه بايد با هم ادغام شوند تا به صورت هماهنگ جهت دستيابي به اهداف توليد به موقع شامل ا

JIT  اين اجزا در اصل شامل منابع انساني ، خريد ، فرايند توليد ، برنامه ريزي و وظايف . عمل نمايند

 .هماهنگي در يك سازمان مي گردند 

كه در دستيابي به اهداف سازماني نقش جلب حمايت و موافقت تمامي كاركناني  :مشاركت كاركنان  -0 

حمايت و توافق مي تواند از طريق . است  Just In Time دارند يك اصل كامالً ضروري در موفقيت

 .جلب شود  …سهامداران و مالكين شركت ، مديريت ، دولت و سازمانهاي كارگري و 

براي ملحق شدن به سيستم توليد به موقع بايد تغييرات بسياري در كارخانجات ايجاد گردد : كارخانجات  -2

اين تغييرات شامل تغييرات در جانمايي كارخانه ، سيستم كشش تقاضا ، كارگران چند مهارته ، كانبان ، . 

 .هستند  …خودكنترلي ، برنامه ريزي مواد مورد نياز و بهبود مستمر و 

يستمهاي درون يك سازمان به تكنولوژي و فراينهاي مورد استفاده براي ارتباط ، برنامه س: سيستمها  -1

دو نمونه از اين سيستمها . ريزي و هماهنگي فعاليتها و مواد اوليه مورد استفاده در توليد اطالق مي شود

وقع ، كيفيت از در سيستم توليد به م. برنامه ريزي مواد مورد نياز و برنامه ريزي منابع ساخت هستند 

اهميت فزاينده اي برخوردار است و به همين دليل بكارگيري كنترل كيفيت فراگير يك جزء اضافه شده به 

Just In Time  كيفيت فراگير به معني تاكيد بر اين نكته است كه محصول را بايد از همان آغاز به . است

 ضاد قابل توجهي داردطور سالم توليد نمود و اين با روش سنتي بعد از وقوع ، ت

 

 JITتفاوت موجودي هاي سيستم كالسيك با سيستم 

 
 نگرش كالسيك به موجودي ها

در سيستم توليد سنتي معموال سه نوع موجودي كه شامل مواد ، كار در جريان و كاالي ساخته شده مي باشدد ،  

در { 2}ها را نوعي سپر حفداظتي  مديراني كه از اين نوع سيستم استفاده مي كنند موجودي . نگهداري مي شود

برابر نوسان هاي نا مطلوب اقتصادي در روند توليد و عامل تضمين تداوم فعاليت هاي توليدي مي دانند و آنها را از 

ابزار تحكيم بازاريابي ، جلب مشتري و نگهداري بازار و به تعبيري وسيله ي موثري براي توسدعه ي بدازار فدروش    

 .خود تلقي مي كنند

نگهداري اين موجودي ها در هر حال مستلزم تحمل هزينه در ارتباط بدا انبدار داري ، انبدار گرداندي ، ضدايعات ،      

بخشدي از  ( سربار)و همچنين هزينه ي فرصت است كه در نهايت از طريق هزينه هاي عمومي ساخت ... كنترل و 

 .شده ي توليدات موسسه مي گردد قيمت تمام شده ي توليد را تشكيل مي دهد و موجب افزايش بهاي تمام

 



 

 
4 

 

 به موجودي ها JITنگرش سيستم 

امروزه ، مديران شركت هاي بزرگ و معتبر توليدي بر اين باورند كه كاهش هزينه ي توليد بده ويد ه در شدرايط    

ود ، رقابت كه از عناصر الينفك نظام اقتصاد مبتني بر بازار است ، الزامي مي باشد و براي دست يابي به اين مقصد 

ضرورت تامين ، حفظ و توسعه ي منافع شركت ايجاب مي كند تا با طرح ريزي هاي سنجيده و دقيق در زمينده  

هاي توليد و فروش بتوانند موجودي ها را در شرايط متعارف به حداقل ممكن و در شرايط ايده آل به حدد صدفر   

ا را در جهت كاهش بهاي تمام شدده ي توليدد   برسانند و با اين تدبير ، هزينه هاي مربوط به نگهداري موجودي ه

نتيجه ي اجرايي و عملي چنين پندار و نگرش و كوشش هاي موثر براي تحقق آن منجر بده  . صرفه جويي نمايند

ابداع سيستمي در زمينه ي موجودي گيري مواد ، كار در جريان و كاالي ساخته شده گرديده است كه اصطالحا 

 .ناميده مي شود سيستم موجودي گيري به هنگام

 

 JITاهداف اجراي سيستم 

 :عبارتند از JITبه طورخالصه ميتوان گفت كه اهداف اجراي سيستم

 .حذف تمام فعاليت هايي كه هيچ گونه ارزش افزوده اي به محصول اضافه نمي كند ( 0

همچنين  انجام درست هرفعاليت ، الزم ، ضروري و حياتي است وJITدر سيستم : كيفيت مطلوب توليد ( 2

 .كيفيت توليد بايد تضمين شده باشد

در حد اعالي آن استفاده مي JIT فلسفه كايزن يا بهبود مداوم در سيستم توليدي : بهبود مداوم  تأكيد بر(1

 .شود

سعي بر اين است كه عمليات در ساده ترين شكل خود JIT در سيستم : تأكيد بر ساده سازي عمليات (4

 .انجام شوند 

 

                                                     : در فرآيند توليد JITعمده ي سيستم وي گي هاي 

، برقراري جريان مستمر  JITيكي از هدف هاي با اهميت سيستم   :سرعت يكنواخت و هموار توليد( 0

سرعت . توليد است كه با خريد مواد و كاال ها از فروشندگان شروع و با تحويل كاال به مشتريان تمام مي شود

هاي نا هماهنگ توليد ، موجب تاخير يا ايجاد موجودي هاي بيش از اندازه كاالهاي در جريان ساخت مي 

حذف مي شوند يا به نحو چشمگيري كاهش  JITسيستم  ، در  اين هزينه هاي بدون ارزش افزوده. گردد

 .مي يابند
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چنانچه در طي فرآيند توليد كليه دواير با سرعتي هماهنگ كار نكنند ، محصوالت  :حذف نقاط بحراني   (2

به . نيمه تمام در دواير با سرعت پايين تر انباشت مي شوند كه باعث افزايش هزينه هاي نگهداري مي شود

در . داين دواير نقاط بحراني گفته مي شود و فرآيند حذف آن ها پروسه حذف نقاط بحراني ناميده مي شو

، كاالها در هر يك از مراحل توليد تنها هنگامي ساخته مي شود كه در مرحله ي بعدي مورد  JITسيستم 

در اين صورت ، موجودي كاالهاي در دست ساخت بين مراحل توليد كاهش مي يابد يا كالً حذف . نياز باشد

در اين روش توليد . ش مي يابددر نتيجه ، مدت انتظار و هزينه هاي بدون ارزش افزوده آن كاه. مي شود

هيچ كااليي قبل از دريافت پيام از مرحله ي توليدي بعد ساخته نمي شود ، موجودي ها اضافه نمي گردد و 

   .فرآيند توليد جرياني هموار و يكنواخت خواهد داشت

بار خريداري يا ، كاالها به منظور ايجاد موجودي ان JITدر سيستم : خريد يا توليد به مقدار نسبتاً كم( 1

نتيجه اين كار ، كاهش . ساخته نمي شود و تنها هنگام ضرورت براي تهيه يا ساخت آن اقدام مي گردد

 .فضاي انبار مورد نياز و زمان عاطل و همچنين هزينه هاي بدون ارزش افزوده آن است

كم در هنگام ضرورت ، الزم  با توجه به توليد مقادير نسبتاً :راه اندازي سريع و كم هزينه ي ماشين آالت( 4

فن آوري پيشرفته توليد و كنترل ماشين ها . است كه بتوان راه اندازي ماشين آالت را به سرعت انجام داد

 .توسط كامپيوتر در جهت دستيابي به اين هدف كمك مي كند

هنگام نياز در  اگر قرار است كه كاال ها و قطعات :كيفيت باال براي مواد اوليه و كاالهاي ساخته شده( 5

زيرا در غير اين صورت ، خط . دسترس قرار گيرد ، الزم است كه كيفيت آن نيز در سطحي قابل قبول باشد

عالوه بر اين ، چون . توليد دچار وقفه و مبالغ با اهميتي از هزينه هاي بدون ارزش افزوده ايجاد مي شود

دد الزم است كه كيفيت آن نيز در سطح باال و موجودي بسيار كمي از كاالهاي ساخته شده نگهداري مي گر

 . همراه است JITغالبا با سيستم   كنترل جامع كيفيتبه اين دليل ، سيستم . قابل قبول باشد

نظر به اينكه كاالهاي مورد نياز مشتريان بايد به موقع ساخته شود ،  :سيستم اثر بخش نگهداري تجهيزات( 6

به اين ترتيب ، ايجاد سيستم . نمي توان خرابي تجهيزات و توقف فرآيند توليد را به آساني تحمل كرد

نگهداري مستمر و اثر بخش تجهيزات و ماشين آالت يك ضرورت محسوب مي شود كه به نوبه خود از 

 .و توقف توليد تا حد امكان جلوگيري مي كندخرابي تجهيزات 

حفظ توان رقابت در بازارهاي جهاني ايجاب مي كند كه واحد  :بهبود سيستم توليد از طريق كار گروهي( 9

هاي توليدي همواره در جستجوي راه هايي براي بهبود كيفيت محصوالت ، افزايش كارايي عمليات و حذف 

اين دستاوردها به بهترين شكل ممكن مي تواند از طريق كار گروهي . ندهزينه هاي بدون ارزش افزوده باش

حاصل شود و بسياري از واحدهاي توليدي از طريق ايجاد سيستم هاي انگيزش ، اين وضعيت را در واحد 

 . خود ايجاد مي كنند
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ت توليدي ايجاب مي كند كه تجهيزا JITاجراي سيستم  :تنوع مهارت هاي كاركنان و انعطاف تجهيزات( 8

انعطاف الزم را براي توليد كاالهاي متنوع داشته باشد و كاركنان نيز مهارتي متنوع را براي كار با اين 

با دسته بندي ماشين آالت در واحد هايي كه قادر است مجموعه اي از كاالها را با . تجهيزات كسب نمايند

. نيز مي توانند با اين ماشين آالت كار نمايند فن آوري مشابه توليد كند ، كارگران داراي مهارت هاي متنوع

 .مورد اشاره قرار مي گيرد فن آوري گروهياين دسته بندي غالبا با اصطالح 

منظور استفاده از نيروهاي كار متخصص است كه مي توانند  :توسعه ي نيروي كار با قابليت هاي انعطاف( 7

افتن عرضه كنندگان مواد اوليه ي مرغوب و ارزان در جهت فعاالنه با بازاريابي هوشمندانه براي محصوالت و ي

 .گام بردارند JITنيل به اهداف 

سبب مي شود كه شركت همواره از جهت تامين به موقع مواد اوليه : معامله با عرضه كنندگان محدود  (01 

 . .مطمئن باشد و نيازي به ذخيره سازي غير ضروري مواد اوليه نباشد

 

 : JITپيش نيازهاي يك برنامه 

در برگيرنده ي تمامي فعاليتها و آماده سازي مورد نياز يك سازمان قبل از  JITپيش نيازها براي يك برنامه 

اين موارد نوعاً شامل ارزيابي كارخانه ، نفوذ مديريت ، فعاليتهاي . مي باشد  JITمبادرت به اجراي برنامه ي 

 يري سازماني مي شوندبهسازي محيط كار و انعطاف پذ

 : JITسازي مراحل پياده

عبارتند از؛ تحول آگاهي، اتخاذ تدابيري در خصوص فضاي كاري، جريان  JITسازي موفق پنج مرحله پياده

 .در زير به تشريح موارد فوق پرداخته مي شود. ساخت، عمليات استاندارد و روند مديريت چندگانه

اين مرحله شامل از بين بردن تمامي مفاهيم قديمي مديريت و پذيرش يك تكنيك  :تحول آگاهي -0

 :اين مرحله خود شامل موارد زير است. جديد است

 خالص شدن از مفاهيم سنتي، -

 پذيرش اين فرض كه روش جديد كار خواهد كرد، -

 تصحيح سريع تمامي اشتباهات قابل مالحظه، -

 ت هيچ سقفي ندارد وپذيرش ذهني اين مطلب كه پيشرف -

 بررسي مشكالت با استفاده از نظرات تمامي كارگران  -
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 :اتخاذ تدابيري در خصوص فضاي كاري  -2

 :اين مرحله شامل موارد زير است

 فراهم آوردن مقدمات مناسب، مشخص كردن نيازها و حذف نيازهاي غيرضروري،  -

 قرار دادن هر چيزي در جاي خودش،: نظم و ترتيب -

 داشتن يك محيط كاري تميز و پاكيزه،: پاكيزگي  -

 ...نگهداري مناسب ابزار، تجهيزات و  -

 .رعايت مقررات و تبديل آن به يك عادت: انضباط  -

اين . جريان ساخت عبارتست از توليد يك قطعه خاص از محصول درزمان مشخص :جريان ساخت  -1

 :مرحله شامل موارد زير است

 الت به صورت متواليآقرار دادن ماشين -

 استفاده از كارگران آموزش ديده و داراي مهارتهاي متعدد -

 00دنبال كردن چرخه زماني -

 آالت بهم پيوستهاستفاده از ماشين -

 .انگليسي باشد Uخط توليد بايد به شكل حرف  -

طريق كيفيت توليد كند تا از اين اين گام يك سري قوانين و روشها را وضع مي: عمليات استاندارد -4

 :اين مرحله شامل چهار مبحث اساسي است كه عبارتند از . را افزايش و هزينه را كاهش دهد

 .كشد تا يك محصول تكميل شده به بيرون حمل شودمدت زماني كه طول مي: چرخه زماني -

 موجودي در دسترس استاندارد -

 استفاده از نمودارهاي عملياتي -

 سلسله مراتب كار -

 .اين مرحله بدين معني است كه يك كارگر مسئول چندين روند است :روند مديريت چندگانه -5

 :بخشهايي از اين گام كه بايد در نظر گرفته شوند عبارتند از 

 استفاده از كارگران داراي مهارتهاي متعدد، -
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 ايجاد يك محيط كاري خوب، -

 نه باشد وهاي چندگاعمليات بايد قادر به كار كردن با ماشين -

 .آالت مختلفبه كارگيري كارگران مناسب براي ماشين -

 

 :در توليد  JITمزاياي سيستم  

 :با موفقيت اجرا شود ، مزيتهاي مهمي را به دنبال خواهد داشت كه اهم آنها عبارتند ازJIT اگر سيستم 

 (.كاالي ساخته شده –كاالي در جريان ساخت  –مواد )كاهش ميزان موجودي.0

 (.نظير انبار)كاهش فضاي مورد نياز .2

 .افزايش كيفيت توليد و كاهش دوباره كاري و ضايعات.1

 .كاهش زمانهاي تاخير ساخت وتوليد .4

 .افزايش بهره وري و شاخص زماني استفاده از ماشين آالت.5

 . داشتن رابطه حسنه با فروشندگان.6

 .بازرس مواد و غيره كاهش نياز به كارگر غير مستقيم نظير انباردار ،.9

 كشف ساده تر عيوب و مشكالت .8

 افزايش انعطاف پذيري در مقابل تنوع و كميت تقاضا. 7

 حذف بازرسي. 01

 كاهش مقادير خريد قطعات. 00

 افزايش ظرفيت. 02

 كاهش هزينه سرمايه گذاري.01

  كاهش حمل و نقل قطعات بين بخشها . 04
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 :  JITمحدوديتهاي 

 : ا پنج محدوديت اساسي مواجه است كه عبارتند ازب JITبه طور كلي 

سيستم خوبي است اما اگر به صورت اتفاقي يك نوسان  JIT :هاي اقتصاديمشكالت مربوط به محيط -0

به . شديد در تقاضا به وجود آيد؛ اين سيستم قابليت انعطاف الزم براي تطابق با سطح جديد تقاضا را ندارد

سپتامبر بسياري از شركتها به علت تغيير در تقاضا با  00كاترينا و ريتا و واقعه عنوان مثال بعد از طوفان 

 .مشكل مواجه شدند

JITشودگيرد و با مشكل مواجه مي، در شرايطي كه قيمت مواد خام دچار نوسان است با موفقيت انجام نمي .

بر اساس اين فرض  JITهاي موجودي اشاره كرد كه ميزان ذخيره 0774در سال   (Norris)نوريس 

تلويحي هستند كه هميشه موجودي اضافي براي دريافت سريع با قيمتي مشابه قيمتهاي قديمي در دسترس 

متمركز بودند انجام داد  JITروي تعداد شركت كه روي  0774با بررسي كه در تابستان  Norris. است

اين كميابي و باال . خام واكنش دادند متوجه شد كه اين شركتها عاقبت به كميابي و باال بودن قيمت مواد

بودن قيمت مواد اوليه، باعث انبار كردن كاالهاي ساخته شده و در نتيجه باال رفتن قيمت كاالهاي ساخته 

 .شده و متعاقباٌ باعث افزايش تورم گرديد و واكنش بازار اوراق قرضه را در برداشت

مكن است به علت برخي ديگر از فاكتورهاي اقتصادي از م JITعالوه بر نوسانات قيمت مواد اوليه، توانايي 

 .ها و در دسترس بودن سرمايه نيز تحت تأثير قرار گيردجمله دوره تجاري هزينه

 :هاي لجستيكي محدوديت -2

لجستيك عبارتست از هنر و علم تعيين نيازمنديها، گردآوري و كسب آنها، توزيع آنها و در نهايت حفظ آنها 

به عبارت ديگر لجستيك هنر مديريت جريان مواد و . ياتي آماده براي تمام طول دوره عمرشاندر شرايط عمل

 .كننده استمحصوالت از مبدأ تا مصرف

هنگامي كه موجودي مواد اوليه . را محدود نمايند JITمحدوديتهاي لجستيكي نيز ممكن است موفقيت در 

تواند به سرعت باعث اد خام در زنجيره عرضه ميذخيره شده در انبار كافي نيست، وقفه در دريافت مو

به عنوان مثالي از اين محدوديت، جنرال . تعطيلي كارخانه يا كمبود كاالي ساخته شده شود

هايي در اولين روز اعتصاب كارگران خط مونتاژ مجبور به تعلطيلي كارخانه (General motoros)موتورز

همچنين در . نتيجه تصميم سريع كارگران براي اعتصاب بودكارگر شد كه اين تعطيلي در  111/95شامل 

اي اي در دو كارخانه جنرال موتورز در ديتون و اهيو باعث متحمل شدن هزينهروزه 09اعتصاب  0776مارس 

 (Bradsher ,1996). ميليون دالر در هر روز براي شركت جنرال موتورز شد 49بالغ بر 

مديران تويوتا با هيچ محدوديت لجستيكي مواجه نشدند؛  JITبه عنوان مثالي ديگر، در ابتداي استفاده از 

هايش زيرا امكانات ساخت آنها از نظر جغرافيايي به هم نزديك بودند، با اين وجود مديران نيسان كه كارخانه
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ذخيره مواد اوليه را نسبت به تويوتا نگهداري  تر از تويوتا بودند؛ متوجه شدند كه بايد سطح بيشتري ازپراكنده

 .كنند تا با اين كار از افزايش ترافيك و رفت و آمد در مناطق شهري جلوگيري كنند

هاي تحويل اي كه بايد در اين مبحث مورد توجه قرار گيرد اين است كه استفاده از منابع جهاني با فاصلهنكته

هاي به منظور اجتناب از وقفه JITهمچنين . دي مواد اوليه نياز داردزياد، به سطوح باالتري از ذخيره موجو

 (.Wise ،0771)و (songini ،2111)كاري، به مواد اوليه باكيفيت باال و ثابت نياز دارد

هاي حمل و نقل و هاي نگهداري موجودي، هر افزايشي در هزينهبه علت اين واقعيت كه كاهش در هزينه

 .ها شودباعث كاهش هزينه JITرود كه استفاده از كند انتظار ميجبران ميهاي لجستيكي را هزينه

 

 :فرهنگ و شرايط سازماني -1

. براي مديريت كار است zداشتن سرمايه انساني كافي و همچنين اجراي تئوري  JITشرط موفقيت در پيش

تبيين شد؛  UCLAپروفسور دانشكده مديريت  (William ouchi)كه بوسيله ويليام اوچي  zتئوري 

گيري جمعي بر اساس كارگر، اطمينان مطلق بين تصميم: شامل يك سري اصولي است كه عبارتند از 

كارگران و همچنين بين كارگران و مديريت، كنترل غير رسمي كارگر، مشخص كردن صريح مسئوليتها و 

. شوندمي JITي در استفاده از اين شرايط و اصول باعث ايجاد محدوديتهاي. بيمه كردن كارگران در درازمدت

نيازمند اين است كه كارگران به خوبي آموزش ديده باشند و مهارتها و  JITبه عنوان مثال اجراي موثر 

هاي الزم براي ايفاي مسئوليتهايي كه به آنان محول شده است را دارا باشند، با اين وجود اخيراٌ شايستگي

كنند كه اين امر باعث استفاده از نيروي كارهاي كارگري اجتناب مياز پذيرش  نيروي كار بااستعداد ژاپني

 .وري شده استها دارند و متعاقباٌ باعث كاهش كيفيت و بهرهكار خارجي كه مهارت كمتري نسبت به ژاپني

-است، نمي JITمديران ژاپني همچنين متوجه شدند كه اعتماد كه به عنوان يك شرط الزم براي موفقيت 

آنها همچنين متوجه اين موضوع . كنندگان خارجي اعمال شودطور تمام و كمال در خصوص عرضهتواند به 

هاي فرهنگ سازماني كه آنان بر آن تكيه زده بودند، به درستي براي كارگران شدند كه بسياري از جنبه

 .تفسير نشده است

 :حسابداري خودسرانه و عملكردهاي مالي -4

-اندازه. نتيجه بگذاردرا بي JITسازي موفق تواند تالشها براي پيادهميسيستم حسابداري صنعتي سنتي 

گيريهاي حسابداري صنعتي معموالٌ ماهانه يا سه ماه يكبار هستند در حاليكه تالشهاي كارگر براي پيشرفت و 

ساني كه گيريهاي عملكرد توسط كدر نتيجه، در اندازه. افتدبهبود به صورت روزانه يا حتي ساعتي اتفاق مي

 ,1990) و  (keys ,1991). شودمسئول نگهداري حسابها هستند، تالشهاي كارگر در نظر گرفته نمي

wise) 
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زيرا برخي از . در تضاد است JITآالت نيز با گيري كارايي و كاربرد ماشيناستفاده سنتي از معيارهاي اندازه

هاي كارايي و ممكن به منظور بهبود بخشيدن نرخ اين معيارها، شركت را وادار به استفاده از حداكثر كاربرد

 .كنندمالي مي جداول زماني بازپرداخت

 :كنندگان كوچك مشكالت مربوط به عرضه -5

كنندگان كوچك، ممكن است مشكالت عظيم و چشمگيري را تجربه كنند و در نتيجه اين مشكالت به عرضه

كنندگان اين است كه آنها فاقد استحكام كالت اين عرضهبه عنوان مثال يكي از مش. برخيزند  JITمخالفت با

 .مالي الزم براي تحمل برخي محدوديتها هستند

دهد كه تنها نيمي از آنها اميدوار به دستيابي به مزيت در اثر كننده نشان ميمطالعه اجمالي تعدادي عرضه

ه ميزان دستيابي شركتهاي دهد كاين مطالعه نشان مي (sheridan ,1989).. هستند  JITاستفاده از

 .يكسان نيست JITكوچك به مزاياي استفاده از 

 .در ايران و مشكالت موجود در برابر آن JITاجراي 

ريزي دارد و كار آساني نيست و چنين نيست كه شركتي تصميم بگيرد كه نياز به برنامه JITاجراي سيستم 

آن عمل كند؛ بلكه بايد اسباب و مقدمات اين كار فراهم اين مسأله را امروز در سازمان حاكم كند و مطابق با 

 .شود

به دليل نوسانات قيمت و كمي مواد اوليه براي . در ايران قيمتها نوسان زيادي دارد و مواد اوليه كم است

كننده قرار در ايران بايد ترتيبي اتخاذ نمود تا اين سيستم مورد پذيرش توليدكننده و مصرف JITاجراي 

در ايران، نيازمند پشت  JITبنابراين اجراي موفق . ين دولت و واردكننده تفاهم برقرار شودگيرد و ب

در ايران مشكل مواد اوليه وجود دارد كه بايد از قبل سفارش داده شود كه . سرگذاشتن موانع بسياري است

در ايران در . د بماندشود بخش قابل توجهي از سرمايه درگير تأمين مواد اوليه شده و راكاين امر باعث مي

رغم وجود بازرسيهاي متعدد، با مشكالت بسيار زيادي آالت، حمل و نقل و حتي كيفيت هم عليمورد ماشين

از آنجمله مي توان به بكارگيري بيش . همچنين در ايران اتالف منابع نيز كامال مشهود است. مواجه هستيم

 . از حد نيروي انساني در سازمانها اشاره نمود

در ايران نيازمند از ميان برداشتن موانع و مشكالت ذكر شده است كه اين امر   JITنابراين اجراي موفق ب

 .ريزي بلندمدت و آينده نگري مديران و مسئوالن كشوري استمحتاج برنامه

 :استفاده مي كنند  JITبرخي از شركت هاي بزرگي كه در حال حاضر از سيستم 

 شركت تويوتا ژاپن           -0

 شركت جنرال موتورز آمريكا            -2

 شركت فورد آمريكا           -1

 شركت توليدي مجيك           -4
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 JITحسابداري سيستم 

استفاده مي كند ، سيستم هزينه يابي ساده مي شود ، حساب كنترل  JITوقتي شركتي از سيستم كامل 

مواد حذف مي گردد و چون مواد وارده مستقيما در حساب كار در جريان ثبت مي شود ، لذا به جاي حساب 

استفاده مي گردد و در نتيجه { 6}كار در جريان از حساب جديدي به نام حساب مواد و موجودي در جريان 

زيرا انبار مواد وجود ندارد ، درخواست و صدور مواد موضوعيت ندارد و . دفتري كاهش مي يابدعمليات ثبت 

حذف مي  JITساير فعاليت هايي كه در سيستم هزينه يابي سنتي براي گردش مواد الزامي است در سيستم 

شود و موجب همانند شدن سيستم هاي هزينه يابي سفارش كار و مرحله اي مي  JITحتي سيستم . شود

، از { 9}اين شركت ها به جاي رد يابي هزينه ها . كارت هزينه ي سفارش را از فرآيند توليد حذف مي نمايد

به معني تعيين قيمت تمام  JITاين تكنيك در سيستم . استفاده مي كنند{ 8}تكنيك هزينه يابي تاخيري 

نه ها به كاالي در جريان ساخت شده ي كاالي ساخته شده پس از تكميل ، بدون ثبت تفصيلي تخصيص هزي

 . دواير توليدي است

 :گيري نتيجه

عبارت از سيستمي است كه مواد به موقع و به حد نياز خريداري و همزمدان   JITبنابراين مي توان گفت سيستم 

در فرآيند توليد ، مصرف و به كاالي ساخته شده در طي روز تبديل شود و بالفاصله بسته بندي ، بارگيري و براي 

كداري  چنين سيستم بسيار دقيق ، مسدتلزم برنامده ريدزي دقيدق ، همداهنگي مدوثر ، هم      . مشتريان ارسال گردد

صميمانه بين كاركنان و مديران است و هنگامي تحقق پيدا مي كند كه فرهنگ سازماني مطلوب و وجدان كداري  

 .واقعي و انضباط پذيري داوطلبانه و خود كنترلي در يك كار گروهي وجود داشته باشد

 
 


