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  چکیده

 شبکه از گیري بهره و یابیجایگاه بر باشد کهمی تولید يفرآیندها سپاريبرون پایه بر کسب وکار استراتژي یک از مفهومی کارخانه بدون تولید
 نیست، تولید فرایند در کارخانه نبودن معناي به کارخانه، بدون تولید .کندتاکید می تولید رقابتی مزیتهاي به دستیابی منظور به توزیع و تامین
 و جوید می بهره نیز امکانات و منابع سایر از و رسد می حداقل به صنعتگر براي داري کارخانه از ناشی مشکالت میزان که معناست این به بلکه

 تولید فرآیندهاي برونسپاري پایه بر کسب وکار استراتژي یک از است استعاره اي کارخانه بدون تولید .کند می پیدا تکمیلی جایگاه بیشتر کارخانه
 فعالیتهاي واگذاري دیگر عبارت به یا ،تولید رقابتی مزیتهاي به دستیابی منظور به توزیع و تامین شبکه از گیري بهره  و جایگاه یابی بر تاکید با

 فعالیتهاي روي تمرکز و بهره وري افزایش و طرف یک از هزینه ها کاهش راستاي در دیگر شرکتهاي و هاکارگاه به سازمان عملیاتی و مدیریتی
 اصول به مقاله این در .مشخص تجاري نام یک تحت تولید ریسک کاهش و رقابتی توان کسب هدف با و دیگر سوي از سازمان در رهبري
 این مزیتهاي و شده اشاره کارخانه ایجاد به نیاز بدون محصوالت تولید براي نیاز مورد تولید ریزي برنامه سیستم و سازمانی تشکیالت اساسی،
 و و نقش آن در توسعه تشریح مذکور سیستم دهدهن تشکیل زمانیسا ساختار و گرفته قرار بررسی مورد کارخانه با تولید روش به نسبت روش

 .پیشرفت صنایع مبلمان مورد برسی قرار گرفته است

 

  رقابت ، یند تولیدفرآ ، وري ن کارخانه ، صنایع مبلمان ، بهرهتولید بدو :کلید واژه 

  

  مقدمه

برطرف و  تولید براي متخصص انسانی نیروي تربیت همچنین و زاتتجهی و صنایع ثابت گذاري سرمایه,  کشوري هر در تولید هاي ساز و برگ
 سلیقه میشوند، نو روز هر ها تکنولوژي ، یابد می افزاش آنها تنوع و کاهش روز هر محصوالت در بازار مبلمان ، عمر. است کردن نیاز جامعه

 تولید میان این در. میکند خودنمائی جدیدي برند روز هر و یشودم تر فشرده رقابت شده، زیاد رقبا. است تغییر و ارتقاع حال در دائما مشتریان
 خط بجنگد، چگونه خارجی رقیب با بفروشد، چگونه امروز را دیروزي تولیدات که مسئله هزاران و ماند می قدیمی دار کارخانه و سنتی کننده
 تولید محیط و یافته تغییر روابط. کند پر چگونه را کارخانه خالی ظرفیت و کرده تعویض اي سرمایه و تکنولوژي چه با را قدیمی محصول تولید
رفع نیاز جامعه  در مهمی نقش صنعتی،کارخانه ها و کارگاه ها شهرکتهاي. مینمایانند خود را بسرعت جدید چالشهاي و است تغییر درحال مرتبا
 در است ولی مشکلتر بسیار تولید، چرخه گرداندن و آن تننگهداش برپا است،اما سختی بسیار کار کارخانه این در حالی است که ساخت ;دارند
 فرآیند به ناآشنایی . است کارخانه احداث سمت به ما سرمایه و توجه بیشتر و شود می نگریسته کارشناسی نگاه با کمتر موضوع این به ما کشور
 از یکی کوچک، کارگاههاي همکاري با مشارکتی تولید .است صنعتگران شکست دالیل مهمترین از بازار، از کافی شناخت نداشتن حتی و تولید

 بکارگیري از مؤثري و مفید نتایج بحال تا و شده گرفته بکار مختلف کشورهاي در اخیر هاي دهه در که است صنعتی توسعه مناسب استراتژیهاي
 با. است رسیده اثبات به مختلف کشورهاي در آن بکارگیري قابلیت دارد، سیستم این که خاص مزایاي بدلیل بطوریکه. است گردیده حاصل آن

 از استفاده دارد، وجود صنعتی توسعه خصوصاً و مختلف ابعاد در توسعه به که مبرمی نیاز و ما کشور اقتصادي و اجتماعی ساختار ماهیت به توجه
 افزایش اشتغال، توسعه، روند تسریع در مؤثري گام کوچک، کارگاههاي با صنعتی بزرگ هاي کارخانه همکاري طریق از مشارکتی تولید روش
 هاي سرمایه و امکانات داراي کارگاهها این که جهت آن از کوچک کارگاههاي مشارکت. باشد می کوچک کارگاههاي در وري بهره و کارآیی
 اینکه به توجه با این بر عالوه .دارد زیادي اهمیت است، پذیر امکان براحتی کشور نقاط بیشتر در آن گسترش قابلیت و باشند می مناسبی انسانی
 استفاده و واحدها این در ریزي برنامه براي الزم شرایط باشد، می مختلف خدمات انجام و سفارشی سیستم مبناي بر عمدتاً کارگاهها این فعالیت
 این دسترس در امکانات و منابع زا کامل استفاده زمینه تواند می روش این از استفاده. گردد نمی فراهم آنها در موجود ظرفیتهاي از کامل

 تهیه در که گردد می ایجاد کوچک کارگاههاي براي فرصت و شرایط این مشارکتی تولید سیستم توسعه با این بر عالوه. سازد فراهم را کارگاهها
 خدمات واحدهاي ایجاد به یازن روش این در بطوریکه شده جویی صرفه واحدها این تک تک براي نیاز مورد امکانات از بسیاري کردن فراهم و



 ارتباطی سیستم برقراري یا و واحد مکان یک در کارگاهها این شدن متمرکز با و باشد نمی واحدها تک تک براي...  و پشتیبانی و اداري
 . یافت خواهد افزایش آنها براي دسترس، در منابع از بیشتر استفاده و مشترك تسهیالت از گیري بهره امکان منسجم،

  

  تولیدي کارهاي و کسب فهومم

 است کرده فراهم را مدیریت هاي شیوه در تغییر موجبات تحوالت این که اند شده مختلف ابعاد در گوناگونی تحوالت دچار ها سازمان اخیر دهه در
 در تولید هاي دوران. است دهکر پیدا اي فزاینده اهمیت بازار در موضوع این که است نوآوري و خالقیت یافتن اهمیت آن تحوالت مهمترین از و
 تغییرات با. شود می چابک و ناب اجتماعی، و فنی انبوه، دوره دستی، و سنتی دوره شامل که شوند می تقسیم اصلی دوره پنج به گذشته قرن دو

 . است بوده همراه بنیادین تغییراتی با تولید و صنعت چون هایی مقوله به نگاه، و اند شده گوناگون تحوالت دچار ها سازمان تکنولوژي سریع

 

  بهره وري

 می پیش وري بهره از سخن وقتی باشد، مقصد و هدف بدون تواند نمی انسان هاي فعالیت که آنجا از فعالیتهاست، سنجش معیار وري بهره
 .است بررسی قابل هم از جدا کامالً زاویه دو گیرد،از می قرار فعالیت آن انجام هدف با ارتباط در فعالیتی هر سنجش آید،

 باید بنابراین شود، می مطرح فعالیت راندمان دیگر سوي از و است سؤال مورد هدف به دستیابی فعالیت بودن مؤثر و مفید نقش سو، یک از
  :دارد مؤلفه دو وري بهره گفت

 مقدار نسبت واقع در یا .است راندمان یا کارآیی )انتظار مورد (شده تعیین و استاندارد بازدهی به آمده دست به واقعی بازده نسبت  : کارآیی 
 تعیین تولید میزان و باشد ساعت در قطعه 120 کارگري بازده اگر مثال براي .گیرد می انجام باید که کاري مقدار به شود می انجام که کاري
 .بود خواهد برابر کارگر این کارآیی باشد، شده تعیین ساعت در قطعه 180 کارسنجی و روشها مهندسی بررسیهاي از پس شده

 شده انجام تالش از میزان چه تا دهدکه می نشان اثربخشی دیگر بیان به .شده یین تع اهداف به نیل میزان و درجه از عبارتست   :بخشی اثر
 جنبه کارآیی .شود یم کارآیی به مربوط نتایج، به نیل براي منابع از برداري بهره و استفاده نحوه که حالی در .است شده حاصل نظر مورد نتایج
 .دارد یکفی جنبه اثربخشی و دارد کمی

  

  برونسپاري

 طور به و شود استفاده ممکن نحو بهترین به تولیدي هاي ظرفیت از تا شود می انجام حداکثري تالش یافته توسعه کشورهاي از بسیاري در
 هزینه با که تولیدي واحدهاي از بسیاري. گیرد می قرار فادهاست مورد و شود می تقسیم ساعته 8 شیفت 3 به اداري هاي ساختمان برخی مثال
  .بکشند منازل به باشند، نداشته پیشرفته تکنولوژي به نیازي که را خود تولیدي فرآیندهاي توانند می کنند می کار سنگین بسیار هاي

  

 کارخانه بدون تولید معرفی

 قابلیتهاي افزایش.  دارد کلیدي نقش کشورها اجتماعی و اقتصادي توسعه در تولیدي امکانات تمامی از بهینه استفاده مسئله در شرایط کنونی
. افزایش سهم بازار، اعتبار و سود استنتیجه آن  است که صنعتی محصوالت کیفی و کمی تولید در کلیدي حرکت تولیدي منابع از گیري بهره



 کارخانه از ناشی مشکالت میزان که معناست این به بلکه نیست، تولید فرایند در کارخانه نبودن معناي به وتولید بدون کارخانه یک استعاره است 
 بدون تولید .کند می پیدا تکمیلی جایگاه بیشتر کارخانه و جوید می بهره نیز امکانات و منابع سایر از رسد و می حداقل به صنعتگر براي داري

 و تامین شبکه از گیري بهره  و جایگاه یابی بر تاکید با تولید فرآیندهاي برونسپاري یهپا بر کسب وکار استراتژي یک از است استعاره اي کارخانه
 شرکتهاي و هاکارگاه به سازمان عملیاتی و مدیریتی فعالیتهاي واگذاري دیگر عبارت به یا تولید، رقابتی مزیتهاي به دستیابی منظور به توزیع
 کسب هدف با و دیگر سوي از سازمان در رهبري فعالیتهاي روي تمرکز و بهره وري زایشاف و طرف یک از هزینه ها کاهش راستاي در دیگر
 چند هاي شرکت حتی و کنندگان تولید از بسیاري که است زیادي هاي سال  .مشخص تجاري نام یک تحت تولید ریسک کاهش و رقابتی توان
 کنندگان تولید جمله از را »نایک و سونی« هاي شرکت .کنند می لفیمخت محصوالت و کنند می استفاده کارخانه بدون تولید روش از ملیتی
 عظیم کارخانه یک اندازي راه با نیست نیاز این روش رد .کنند می تولید کارخانه بدون روش به را خود محصوالت از بسیاري که است بزرگی
 اند نهاده بنا را تولید از جدیدي شیوه منابع، ترکیب و تولید نجیرهز یک ایجاد با که هایی سازمان ظهور زیرا کرد تولید آن در را محصوالت تمامی

,  محصول کوتاه عمر,  تولیدات در تنوع دلیل به خصوصاً کارخانه بدون تولید به نیاز. برند می نام "کارخانه بدون تولید" عنوان به آن از که;
 منابع از بهینه استفاده,  کارخانه بدون تولید از هدف.  کند می توجیه را روش ینا بودن اقتصادي,  تقاضا بازار شدید تغییر و تکنولوژي سریع تغییر
  . کرد تولید را نظر مورد محصول بتوان مونتاژ خط یک ایجاد با نهایت در که است پرسنل و گذاري سرمایه حداقل با تولید و

  

  کارخانه  بدون تولید منافع و مزایا

 تواند می موثري طور به دهد می کاهش را اولیه گذاري سرمایه و انرژي مصرف همچون هایی هزینه رخانهکا بدون تولید روش که این به توجه
 امور انجام اما نیست تخصصی کارهاي از نیاز بی روش این که است این کارخانه بدون تولید در مهم نکته. باشد داشته پی در را سود افزایش
 موارد از بسیاري در و نیست مونتاژکاري معنی به ضرورتا کارخانه بدون تولید که داشت توجه باید البته.   شود می جدا آن اجراي از تخصصی

 را بازار سلیقه مطلوب و مناسب محصوالت توان می کارخانه بدون تولید روش از استفاده با. شود می انجام اي غیرکارخانه واحدهاي در تولید
 کارگاه شود می موجب روش این از استفاده بعالوه و است محصول هاي ویژگی با متناسب و جا به استفاده روش این موفقیت ضامن و کرد تولید
 توان می دیگر سوي از و آید وجود به کارا و تخصصی طور به... و کپی تراشی کاري، برش مثل مختلف هاي زمینه در خاص تولیدي هاي

 فرآیند در گیري چشم اثربخشی تواند می آن جدید الگوهاي و تولید مسیر ختشنا.باشد مونتاژي یا تولیدي مراکز تخصصی نیازهاي جوابگوي
  ارتقاء و وري بهره افزایش منجربه تولید سپاري برون با کارخانه بدون تولید. باشد داشته صنعتی هاي خوشه روش به تولید در حتی و تولید
 نیازمند روش این اساس، این بر و است تولید بخش در گذاري یهسرما حذف کارخانه بدون تولید روش بزرگ امتیاز. شود می تولید بخش

 .است قوي بسیار هماهنگی و مدیریت

  

  بدون کارخانه تولیددر ریزي برنامه هايفرایند

 :  سیستم مدیریت) الف

 صحیح ارتباط, هماهنگی ادایج, مدیریت اصلی هدف.  است دار عهده را سازمان عناصر از یک هر ارتباط و هماهنگی ایجاد نقش مدیریت       
 در هماهنگی ایجاد نقش بر عالوه باید سیستم مدیریت. است بهینه بصورت کارخانه بدون تولید تحقق بمنظور سازمان مختلف قسمتهاي
 . نماید اقدام نیز استراتژیک تصمیمات اخذ به نسبت, سازمان نقش توسعه و بقاء, تکنولوژي رقابت خصوص

 :  پروژه کنترل و ریزي برنامه) ب



 تکنیکهاي با همراه,  دقیق ریزي برنامه بدون. است پروژه کنترل و ریزي برنامه بخش,  کارخانه بدون سیستم تولید در مهم عناصر از یکی     
, کارخانه نبدو تولید سازمان در مهم وظایف از لذا. است ممکن غیر یا و دشوار بس کاري, محصول دهنده تشکیل قطعات به دستیابی,  کارا

 بایستی ریزي برنامه در. است بخش این در مجرب و ماهر پرسنل گماري کار به و پیمانکاران از قطعات موقع به اخذ جهت در دقیق ریزي برنامه
 ابانتخ از پس قدم اولین در.  گردد میسر معین سازمان در, مشخص کمیت و کیفیت با محصول یک ساخت که گرفت بکار طوري را منابع کلیه

 بندي کد و قطعات و اجزا دقیق شناسایی. گیرد می قرار تحلیل و تجزیه و توجه مورد ریزي برنامه بخش در زیر موارد فنی بررسیهاي و محصول
 ریزي برنامه،  … و سفارش اقتصادي ارزش به توجه با بایستی که خارج و داخل از خرید یا ساخت منابع روي گیري تصمیم و یابی منبع، آنها
 حفظ به مربوط ریزي برنامه و نیاز مورد فضاي ریزي برنامه،   انسانی نیروي ریزي برنامه،  …و نصب, منتاژ, اتصاالت, ابزار ماشین آالت و,ادمو

 .مراحل کنترول پرژه در تولید بدون کارخانه است  آن طراحی و مونتاژ

 .شود می کنترل مرتباً و نمایش ریزي برنامه تکنیکهاي مختلف قالبهاي در ار آن و تهیه زمانبندي برنامه فوق موارد از یک هر براي است الزم  

 : مهندسی و طراحی) ج 

 تولید براي محصول شناخت در مهمی نقش که باشد می کارخانه بدون تولید سیستم کلیدي عناصر از,  تحقیقات و مهندسی,  طراحی بخش     
 : از عبارتند که تولید روش سه از یک هر انجام بمنظور.  دارد

  طراحی و سازي کپی از ترکیب  -3 کامل ساخت طراحی - 2 سازي کپی -1

 اجزاء,  معکوس مهندسی از استفاده با و ساخت تخصصی علوم از استفاده با بتوان بطوریکه الزامیست طراحی و مهندسی واحد یک به نیاز 
 تلرانسها و ها نقشه تهیه.  نمود مشخص را کدام هر تلرانسهاي جهانی استانداردهاي کمک به و شناخت درستی به را محصول دهنده تشکیل
 آماده,  فنی هاي نقشه همراه به و شده شناسایی قطعات مکانیکی خواص و جنس.    کند می ایفا محصول ساخت در را نقش مهمترین معموالً
 ایفا قطعات ساخت اجرایی عملیات در را نقش مهمترین,  قطعات کنترل و ساخت هاي شناسنامه طراحی. شوند می ساخت سفارش براي ارسال
 و طراحی واحد. است نیاز مورد معکوس مهندسی یا محصوالت سازي کپی در که قطعات مکانیکی خواص, مواد تشخیص بمنظور . کند می

 کیفیت کنترل دپارتمان وظایف.  دباش برخوردار فنی مشخصات با مواد تشخیص دستگاههاي و تجهیزات و آزمایشگاهی امکانات از باید تحقیقات
 تهیه، نیاز مورد کیفی مشخصات با اولیه مواد شناسایی، نیاز مورد استانداردهاي تعریف قالب در توان می را کارخانه بدون تولید سیستم در

 .تعریف نمود گیري اندازه آالت ماشین و استاندارد ابزارهاي از استفاده،قطعات کنترلی شناسنامه

 : مونتاژ و سازي نمونه اندپارتم) د

 از سازي کپی و جدید طرحهاي براي سازي نمونه.  باشد می مونتاژ و سازي نمونه کارخانه بدون تولید سیستم در مهم قسمتهاي از یکی   
 و فنی مسائل و اشیمب موفق آن طراحی در توانیم نمی, بسازیم را جدید  طرح از نمونه یک نتوانیم که زمانی تا.  است برخوردار زیادي اهمیت

 .  بود خواهیم ناتوان آن در الزم تغییر گونه هر در نهایتاً, نمائیم درك را آن تکنولوژي

  بازرگانی) ه

 دپارتمان. است آن تولیدي محصوالت فروش و سازمان آن نیازمندیهاي تامین و خرید, صنعتی و تولیدي سازمان هر وظایف جمله از     
 مختلف قسمتهاي از بازرگانی دپارتمان. است دار عهده را سیستمها سایر از تر سنگین بس وظایفی, کارخانه بدون یدتول سیستم در بازرگانی
 به نسبت گردد می تعیین آنها خرید براي که بندي اولویت با و کنند می دریافت را خرید نیازمندیهاي, برنامه و طرح قسمت بخصوص,  مونتاژ
 بازرگانی دپارتمان مجموعه زیر دو, خارجی و  داخلی خریدهاي بخش. کنند می اقدام … و اداري لوازم, یراق آالت, تآال ابزار, اولیه مواد خرید
 . دهند می انجام را خریدها که باشند می

  مالی و اداري) و



 به نیاز تشکیالت خصوص این در. دگیر می انجام تشکیالت از خارج در فعالیتها عمده, کارخانه بدون تولید سیستم در اینکه به توجه با     
  جذب به مربوط مسئولیتهاي مالی اداري بخش در. نمود استفاده باال کیفیت با ولی کمتر پرسنل تعداد از باید المقدر حتی. ندارد زیادي پرسنل

 . است توجه مورد محصول شده تمام قیمت محاسبه و پرسنل نگهداري

  ریزي برنامه سیستم) ز

 و نیاز مورد اطالعات مدیریت و یسازمان عالی مدیریت. نمود استفاده ریزي برنامه مختلف سیستمهاي از توان می نیز کارخانه بدون تولید در     
 .  باشد می موثر بسیار درست تصمیمات اتخاذ براي صحیح

 . است صحیح ریزي برنامه گرو در سازمان تداوم و بقاء مسئله, کارخانه بدون تولید سیستم طراحی از بعد   

 

  خارجی و داخلی هاي نمونه معرفی و کاوي مورد

 هم با موسسات تولیدي ماهیت به توجه با آن جزئیات که گیرد می قرار استفاده مورد خاصی سازمانی ساختار,  کارخانه بدون تولید سیستم در
, اتوماتیک تمام مونتاژ خط یک داشتن با تنها … و IBM ‘ TOYOTAمانند جهان معتبر کارخانجات از بسیاري مثال بعنوان. باشد می متفاوت
 قوي بسیار کیفیت کنترل و طراحی دپارتمانهاي داراي شرکتها اینگونه. نماید می تامین تولیدي واحدهاي دیگر از را خود نیاز مورد قطعات کلیه

 پس. دهند می سفارش دیگر صنایع به و نمایند می هتهی را مربوطه فنی هاي نقشه و کرده طراحی را … و آالت ابزار, قطعات تمامی که هستند
 مجموعه بتوانند قوي تکنیکهاي از استفاده با که باشد می مطرح کیفیت کنترل حساس نقش, گیري تحویل و ساخت مراحل تمام در آن از

  . نمایند سوار رسیده قطعات از را محصول

 درسال تنها هریک اگر هستند، زن آنها از نیمی که جمعیت، نفر میلیون سیصد و اردمیلی یک با چین: تولید بدون کارخانه ارتباط در چین تجربه
 برنمی داري کارخانه هیچ عهده از و گذارد می کارفرمایان دوش بر سنگینی بار بازاري چنین تأمین بخواهند، کفش جفت ویک جوراب جفت یک

 این که است جالب. باشد داشته صادرات وهم دهد پاسخ خود داخلی بازار به هم است توانسته کارخانه بدون تولید روش با کشور این آید؟اما
  داشته هم درایران ریشه تولید روش

. اند کرده استفاده روش ازهمین زنند، می را فوالد تولید نخست حرف امروزه که هندیها: ارتباط تولید بدون کارخانه در نیز را هندیها تجربه
 درآمد افزار نرم ازصادرات میلیارددالر 18 تا 17 حدود میالدي 2004 درسال تنها که اند رسیده جایی به نیز IT درصنعت کشور این متخصصان

 . اند داشته

 نداشتند خوردن براي غذایی حتی که شده یاد مواردي در.  افکنده سایه کشورشان تمام بر دوم جهانی جنگ گسترده ویرانیهاي: 1950 دهه ژاپن
کنترل  را)  آمریکا(  بزرگشان دشمن تنها نه اند توانسته امروز مزیتهایشان و توانائیها شناخت با. کردند می تغذیه گیاهان شهری از باید ناچارا و

 . آورد فرود مقابلشان در تسلیم سر به آن کشور را بلکه کرده اند

 این ریزي برنامه با که است کشور این ساعت است، مطرح سوئیس محصول عنوان به گرانقیمت کاالي عنوان به که کاالهایی از یکی
 .شود می تولید منازل داخل هاي کارگاه در گرانقیمت هاي ساعت

 سرپرست زنان توسط بیشتر که دستباف فرش تولید مثال عنوان بهدر ایران نیز تجربه تولید بدون کارخانه دهها سال است که در دست اجراست ،
 کند می پیدا کاهش درصد 50 حدود محصول شده تمام قیمت نتیجه در و ندارد را تولید هاي هزینه از يبسیار شود می انجام روستاییان و خانوار

 .شود می تولید نیز کیفی نظر از رقابت قابل محصولی و

 



  نتیجه

 به متفاوت رویکردي. تاس بازار و فروش تولید، به متفاوت روشی و نگاه و وضعیت اشتغال،  نیاز جامعه به قوي پاسخ یک  کارخانه بدون تولید 
 دراین. بازار و تولید فرآیند در اطالعات ازتکنولوژي استفاده و ارتباطی مهارتهاي نمودن اضافه براي مناسب راهی و است  تولید تغییر پراز محیط
 اجزا، برونسپاري ، بازار زنیا بر مبتنی جدید محصوالت طراحی شناسی، بازار هاي مهارت و ها توانائی که هوشمند کارآفرینان و مدیران روش
 در نیز جدید کارآفرین گر تولید.هستند تولید عرصه موفق بازیگران دارند، آنرا مدیریت و توزیع شبکه به دسترسی و کاال نهائی مونتاژ و قطعات
 شناسائی بروز را بازار نیاز تا مینماید استفاده خود جاي در هرکدام از و گرفته قرار بازار و تدارکات ، کارخانه و کار ، فناوري مختلف عناصر میان
 از پس و بسپارد کننده تولید ترین متخصص به آنرا ساخت کند، تعریف را پسند بازار محصولی بازار نیاز بر مبتنی توسعه و تحقیق با و نموده
 را فرآیند همین باره دو کنندگان مصرف قهسلی و نیاز تغییر محض به و سازد بازار روانه آنرا گیرد صورت دیگر جائی در است ممکن که مونتاژ
 حد در اعتباري ندارد، تولید خط ایجاد جهت کالن گذاري سرمایه به نیاز تازه محصوالت این تولید براي او. گیرد کار به نو محصولی براي

 قدرت اوست، خدمت در موجود ندگانساز و کارخانجات از بسیاري خالی هاي ظرفیت.     کند اداره را چرخه این تا کافیست گردش در سرمایه
 محصول و کاال روز هر خود بازار و توزیع شبکه براي و دارد نیز را شده سفارش نامرغوب قطعه هر نمودن مردود توان و باال کیفی کنترل
 توجه مورد جهان در اخیر ههیکد طی بویژه که کار و کسب از جدیدي مدل بعنوان  کارخانه بدون تولید ترتیب این به. مینماید ارائه را جدیدي
 در سنگین گذاري سرمایه بدون مشتري نیازهاي بر مبتنی رقابتی محصوالتی ارائه و جامعه کنونی نیازهاي به پاسخگوئی بدنبال گرفته، قرار

 در تولیدي منابع و امکانات متما از بهینه استفاده و وري بهره مسئله امروزه.مینمایند دنبال آنرا پویا اقتصادهاي راهیکه ، است تولید و ساخت
 پذیري رقابت در کلیدي نقطه تولیدي هاي قابلیت افزایش معتقدند کارشناسان.دارد کلیدي اهمیت رشد حال در جوامع خصوص به جوامع توسعه

 محسوب تولیدي جدید انسبت الگوهاي جمله از  کارخانه بدون تولید .است محصوالت تولید کیفی و کمی افزایش و وري بهره افزایش و اقتصادي
 هاي روش جمله از روش این. است تولیدي هاي هزینه حداقل به توجه با تولیدي و تحقیقاتی امکانات حداکثر از استفاده آن هدف که شود می

 سرمایه به جاحتیا روش، این هاي ویژگی جمله از. شود می استفاده یافته توسعه کشورهاي در تولیدي مختلف هاي زمینه در که است متداولی
 از کارخانه بدون تولید .شود می تولید کمتري هزینه با نظر مورد محصول دلیل همین به و است خاص محصول یک تولید براي کمتر گذاري
 و 44 اصل هاي سیاست شدن اجرایی که است حالی در این و است نشده آن به وکافی اساسی توجه تاکنون که است تولیدي هاي روش جمله

 قرار بیشتري توجه مورد خالقانه و فرد به منحصر هاي روش و نوین هاي نگرش کند می اقتضا جهانی بازارهاي شدن گسترده و رقابت افزایش
 تعداد گذاري، سرمایه .باشد تولید الگوي 2 این وضعیت بیانگر تواند می بهتر کارخانه با تولید و کارخانه بدون تولید به اي مقایسه نگاهی.بگیرد
 کم خیلی کارخانه بدون تولید در موارد همین و زیاد خیلی کارخانه با تولید در سوخت و برق و آب به نیاز فضا، به نیاز نیاز، مورد انسانی نیروي
 خانهکار با تولید در نقلیه وسیله به نیاز و ارتباطی خطوط به نیاز متنوع، محصوالت تولید امکان تولید، وضعیت تغییر  امکان دیگر سوي از .است
 و پیچیده کارخانه بدون تولید در کلی مدیریتدر مقابل .شود می برآورد زیاد خیلی کارخانه بدون تولید در موارد همین اما است کم خیلی

 . است متوسط کیفی کنترل واحد و بزرگ آن تشکیالت
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