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پودمان ۱

توليد و مديريت توليد 

فـات ایـران از مهم تریـن مراکـز اقلیمـی پـرورش میـوه محسـوب می گردد 
و به عنـوان یکـی از کشـورهای مهـم پـرورش و تولید میـوه در دنیا به شـمار 
می آید.ایرانیـان بیـش از 1500 سـال قبـل بـا دانـش پـرورش درختـان میوه 
آشـنایی داشـتند. در ایـران بـا توجـه بـه عـرض جغرافیایـی و شـرایط متنوع 
اقلیمـی ، از کشـت و پـرورش انـواع درختـان میـوه هـای مناطـق معتدلـه و 

سردسـیری ، نیمـه گرمسـیری و گرمسـیری امـکان پذیر می باشـد.
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عملكرد استاندارد

آيا تاکنون انديشيده ايد که:
1 چه مسیری طی می شود تا نیازمندی انسان به محصول تبدیل شود؟

2 مجموعه فرایندهای تبدیل نیاز انسان به محصول کدام است؟
3 به کمک کدام منابع می توان محصوالتی را ساخت و تولید کرد؟

4  نقش و جایگاه مدیریت و کارکنان در ساخت و تولید محصول را چگونه می توان تحلیل 
کرد؟

5 به کمک کدام سیستم های تولیدی می توان محصولی را تولید کرد؟

تولید  تولید، عوامل و سیستم های  تولید، مدیریت  با مفهوم  این پودمان هنرجویان  در 
آشنا می شوند و پاسخ مناسبی برای هر کدام از سؤاالت مطرح شدة فوق خواهند یافت.
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 تولید، کار و اشتغال

توليد
تولید عبارت است از صرف انرژی به منظور تبدیل مواد موجود در طبیعت به کاالهای 
مورد نیاز انسان. همچنین می توان هر گونه فعالیتی را که در راستای خدمت به بشر و 

رفاه هرچه بیشتر او باشد، در زمرة فعالیت تولیدی قرار داد. 

توليد مّلی
به ارزش پولی همۀ کاالها و خدماتی که در دورة معینی )معموالً یک سال( در کشوری 

تولید شده باشد، اصطاحاً تولید ملّی گفته می شود.

به عقیدة کارشناسان، تولید، اساِس کار و اشتغال است و 
فرهنگی،  عوارض  و  بیکاری  اقتصادی،  رکود  آن،  تضعیف 
اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت. به منظور 
رونق بخشی به تولید ملّی، بیش از هر چیز به اقدام و ابتکار 
و عمل نیاز است. این امر در درجۀ اول با حضور مدیران 
مدبّری که به شرایط اقتصاد داخلی و خارجی آگاه باشند، 
محقق خواهد شد. تقویت تولید داخلی، یکی از مهم ترین 

عوامل رشد اقتصادی یک کشور است.

مهمترین مزایای تقویت تولید داخلی را می توان به صورت زیر برشمرد:
• ایجاد کار و اشتغال؛

• رفع معضل بیکاری و عواقب سوء اجتماعی آن؛
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بحث کالسی

• حداکثر استفاده از منابع کشور؛
• پیشرفت و نوآوری صنعتی؛

کشور  نیاز  مورد  نیازهای  تأمین   •
)خودکفایی(؛

اقتصادی  شرایط  نمودن  فراهم   •
پایدار؛

راهکارهای تقويت توليد ملی:
1 حداقل وابستگی به خارج از مرزها؛

2 شناخت امکانات و الزامات رونق تولید ملی؛
3 پرهیز از واردات غیر ضروری؛

4 جلوگیری از قاچاق کاال؛

در مورد مفهوم شکل رو به رو بحث کنید.

امکانات موجود برای رونق تولید عبارتند از:
1  امکانات شخصی افراد؛

2  صندوق توسعۀ ملی؛
3  ارتباط میان صنعت ومراکز آموزشی؛

4  ابزارهای رشد دانش فنی جوانان به منظور آماده سازی آنان برای ورود به بازار کار؛
5  تعداد باالی نیروی انسانی آماده به کار؛

6  وجود منابع تولید و مواد خام داخلی؛

آثار رونق توليد مّلی
رونق تولید ملّی می تواند آثار و پیامدهای بسیار  مفیدی را در حوزه های مختلف اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. 

توليد 
خارجی
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کار در کالس

بحث کالسی

فکر کنید

آثار مختلف رونق توليد ملی را در حوزه های زير بنويسيد.

آثار فرهنگی و اجتماعیآثار سياسیآثار اقتصادی

دربارة الزامات مورد نیاز برای رونق تولید ملی با همکاسی های خود بحث کنید.

مهم ترين آفت های کار و توليد:
• مدیریت و برنامه ریزی نادرست منابع؛

• مصرف گرایی؛
• واردات بی رویۀ کاالی مصرفی؛

• قاچاق کاال؛
• تنبلی و بی حوصلگی؛

به نظر شما سایر آفت های کار و تولید کدام اند؟

ديدگاه اسالم در مورد کار و توليد
دوران ده سالۀ حاکمیت پیامبر اسام  در مدینه یکی از درخشان ترین دوره های 
 ، کار  آن حضرت،  حکومت  شاخص های  از  یکی  است.  بشری  تاریخ  طول  در  حکومت 
نشان  خوبی  به  امامان  و  پیامبران  زندگی  مطالعۀ  است.  دائمی  پیشرفت  و  حرکت 
می دهد که عنصر تاش و کوشش و امید به آینده و پرهیز از بی حوصلگی و تنبلی از رموز 

اصلی موفقیت آنها بوده است.
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بحث کالسی

ازجمله هشدارهایی که در آموزه های دینی بر آن بسیار تاکید شده است، موضوع تنبلی 
و بی حوصلگی )رخوت و کسالت( در کار است. انسان های تنبل و بی حوصله، آرام آرام به 
سمت توجیه تنبلی های خود پیش می روند. این توجیه ها، به اصول اعتقادی آنها نفوذ 
با  به طور جدی  بنابراین الزم است  به سستی عقیده دچار می نماید.  را  آنها  و  می کند 
تنبلی و کسالت مبارزه کرد. در این راستا »تلقین« یکی از بهترین و مؤثرترین روش های 
مبارزه با رخوت و کسالت است. تلقین یعنی القای باور، امید و تاش به خود علی رغم 

تمامی موانع موجود.   

در مورد تجربیاتی که در مورد تلقین و آثار مثبت آن داشته اید بحث کنید.
تلقین منفی چیست؟ آیا تا کنون در این مورد تجربیاتی داشته اید؟
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 سرآغاز کار و تولید 

کار در منزل

پژوهش کنید

نشان های مطرح در توليد يک کاال را انتخاب نماييد و ويژگی های آنها را با هم مقايسه کنيد.

قيمتکيفيتحوزه عنوان نشان
خدمات پس از 

فروش

ارزش 
افزوده برای 
مصرف کننده

تحقیقی با موضوع »تولیدکنندگان موفق« که از سرمایۀ اندک فعالیت خود را شروع 
خود  های  همکاسی  برای  و  دهید  انجام  رسیده اند،  بزرگ  موفقیت های  به  و  کرده 

بخوانید.

 منشاء تولید هر محصولی، در ابتدا احساس نیاز به آن محصول می باشد. این احساس 
نیاز همواره توســط عده ای از اندیشمندان، مبتکران و یا شاید توسط یک فرد عادی 
مطرح شــود. پس از طرح احساس نیاز به یک محصول، افراد مختلفی، پیشنهادهایی 
را تحــت عنوان ایده مطرح می نمایند. ســپس از میان ایده هــای مختلف بهترین، 
ساده ترین و کم هزینه ترین ایده انتخاب شده و یک نمونۀ آزمایشگاهی از آن ساخته 
می شود. در صورت موفقیت آمیز بودن نمونۀ ساخته شده و مرتفع ساختن نیازمندی، 
محصول نهایی به صورت انبوه تولید شــده و به این ترتیب کار و تولید و در کنار آن 
اشــتغال و کسب درآمد، آغاز می شود. به عنوان مثال با مراجعه به تاریخ بشر می توان 
دریافت که انســان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده اســت. بنابراین برقراری 
ارتبــاط با دیگــران یکی از نیازها و ضروریات زندگی روزانۀ او به شــمار می رود. این 
احســاس نیاز به برقراری ارتباط، در طول تاریخ ســبب اختراع و ساخت محصوالتی 
شده است که او را در این امر یاری کند. برقراری ارتباط از گذشته های دور با حرکات 
دســت، برپا نمودن دود و تربیت نمودن پرندگانی )نظیر کبوتر، شــاهین و ...( جهت 
ارســال نامه ها، شروع شده و ســپس با اختراع تلفن و تلگراف ادامه یافته و امروزه با 
پیشرفت تکنولوژی، این برقراری ارتباطات از طریق اینترنت و گوشی های هوشمند به 

صورت صوتی و تصویری صورت می پذیرد.
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بیشتر بدانیم

فکر کنید

شکل 1 مراحل ایجاد یک محصول)تلفن( و توسعۀ آن

برای پاسخ گویی به نیاِز » برقراری ارتباط « در ادامۀ این چرخه چه محصوالتی امکان 
اختراع یا ساخت خواهند داشت؟

سال ها پیش فردی به نام »جان جی لود« که حرفۀ او کار بر روی چرم بود، به دنبال  
نیاز خود برای نوشتن بر روی چرم هایی که پرداخته بود، به فکر ساخت قلمی افتاد که 
به کمک آن امکان نوشتن بر روی چرم را -که تا آن زمان با خودنویس های معمولی 
فراهم نبود - برای خود ایجاد کند. این چنین بود که ایدة ساخت خودکارهای نوک 
ساچمه ای یا در زبان عام خودکار، که امروزه ما از آن به عنوان یکی از رایج ترین ابزار 

نوشتن استفاده می کنیم، شکل گرفت.



تولید و مدیریت تولید 

9

کار در کالس

خودکاربحث کالسی
چه میزان از وقت روزانه شما صرف استفاده از خودکار می شود؟

در صورت دسترسی نداشتن به این وسیله، چه ابزاری برای جایگزینی خودکار پیشنهاد 
می کنید؟

به نظر شما چه دلیل یا دالیلی سبب استفادة همگانی از این وسیله شده است؟

خودکاری را که در دست دارید، در نظر بگیرید:
1 اجزای تشکیل دهندة خودکار را بنویسید.

2 ویژگی ها و کاربردهای هر کدام از اجزای خودکار را بنویسید.   

پس از تجزیۀ خودکار و بررسی اجزای  تشکیل دهندة آن مشخص می شود که این وسیله 
از قطعات متعددی ساخته شده است که به کمک اتصاالت در کنار یکدیگر قرار گرفته 

است.
هر فرد با مشاهدة محیط اطراف خود متوجه می شود که همۀ دست ساخته های بشر از 
ترکیب و کنار هم قرار گرفتن بخش های مختلف ساخته شده اند. به طور کلی، از ترکیب 
اجزای مختلف به شیوه های متفاوت در کنار یکدیگر، وسایلی با کارایی متفاوت ساخته 

می شود.
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به گروه های 4 تا 5 نفره تقسيم شويد و به کمک يکديگر جدول زير را تکميل کنيد.کار در کالس

اجزای کاربردهای آننام وسيله
تشکيل 
دهندة آن

جنس هر 
جزء

در چه محصوالت 
ديگری از اين جزء 

استفاده می شود

ميز

قلم مو

چنگک

ساعت

اسباب بازی،  تا  از هواپیما گرفته  با آن سروکار دارد،  امروزه بشر  تمامی محصوالتی که 
لبنیات، میوه و سبزیجات وغیره، همگی به کمک زنجیره ای از فعالیت های ساختاریافته 

که به آنها فرآیندهای ساخت و تولید گفته می شود، ایجاد می شوند.

)Manufacturing Process ( فرایند ساخت
به مجموعه عملیاتی که یک مادة خام و یا یک ایدة ذهنی را به یک محصول فیزیکی 

مبدل می سازد، فرایند ساخت گفته می شود.

مثال هايی از فرايندهای ساخت
محصولفرايند ساختمواد اوليه

در و پنجرة چوبیتراشچوب
بدنۀ خودروپرسکاریورق فوالدی

قابلمۀ چدنیریخته گریچدن
انواع اسباب بازی های دستگاه و قالب تزریقپاستیک

پاستیکی
نخنخ ریسیپنبه و پشم
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در  خود  تخصصی  رشتۀ  به  مربوط  ساخت  فرایند  چند  خود  هنرآموز  راهنمایی  با 
هنرستان را بیان کنید و نشان دهید هر یک از این فرآیندهای ساخت چه مادة اولیه ای 

را به چه محصولی )کاال یا خدمت(  تبدیل می کند.

)Production( فرآيند توليد
 به زنجیره ای از فرایندهای ساخت که به منظور تولید یک یا چند محصول به صورت 

مستمر، کنار یکدیگر قرار گرفته باشند، فرایند تولید می گویند.

مثال:  فرايند ساخت و توليد توپ پالستيکی

در شکل  زیر مراحل ساخت این توپ ها نشان داده شده است. 

مواد 
خام 

عملیات
ساخت

محصول
نهایي

پودر پالستيک
پالستيک بازيافتي 

 قالب سازي 
 تزريق پالستيک 

 توپ پالستيکي
 ضايعات 

پروژه من
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پنج مورد از نيازمندی های روزانة خود را نام ببريد و جدول زير را کامل کنيد.

کيفيتحوزه عنوان نشان

همیشهیخچالنگه داری گوشت و مرغ
روزانهحولهخشک کردن دست و صورت

چه محصوالت جایگزین دیگری را برای رفع این نیازها پیشنهاد می دهید؟

کار در منزل

نتایج  و  کنید  مشاهده  خود  کارگاهی  دروس  از  یکی  در  را  محصولی  ساخت  فرایند 
حاصل از مشاهدة خود را به صورت گزارش به هنرآموز خود تحویل دهید.

پژوهش کنید

برای محصوالتی )کاال يا خدمت( که پيش تر فرايند ساخت آن را بيان کرده ايد، جدول زير را کامل 
کنيد.

محصول
نوع نيازمندی 

که رفع 
می کند

کسانی که نيازشان 
از طريق اين محصول 

برطرف می شود

پروژه من
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تفاوت کاال و خدمت

کار در کالس

محصول

خدمتکاال
ويژگیتعريفويژگیتعريف

فیزیکی  سازة  هر 
دیدن  و  لمس  قابل 
خارجی  وجود  که 
دارد  و می توان بعد 
در  شدن  ساخته  از 

انبار نگه داری کرد.

• قابل لمس
در  نگه داری  قابل   •

انبار
بستگی  آن  کیفیت   •
آن  فروشندة  فرد  به 

ندارد.

رویداد یا فرایند غیر قابل 
لمسی که همزمان با 
ایجاد، مورد استفاده قرار 
می گیرد و کیفیت آن 
ارائه  دهندة  به شخص 

آن بستگی دارد.

• غیر قابل لمس
•     غیر      قابل   نگه داری 

در انبار
• کیفیت آن به 
فرد ارائه دهنده 

بستگی دارد.
حمل و نقلموسيقیکامپيوترفرش

جدول زير را کامل کنيد و سه مثال ديگر نيز به پيشنهاد خودتان بياوريد.

خدمتکاالمحصول

*بيمه
*خودرو

مشاوره

ميوه و سبزيجات

تعميرات

تابلو نقاشی
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فکر کنید

کار در منزل

به نظر شما کدام يک از جمالت زير ويژگی کاال و کدام يک ويژگی محصول را 
بيان می کند؟

خدمتکاالويژگی

غیر قابل لمس

کیفیت آن به شخص ارائه دهنده بستگی دارد.
قابل ذخیره شدن

بین زمان عرضۀ آن و استفاده از آن فاصله کم است.
قابل لمس

بین زمان عرضۀ آن و استفاده از آن فاصله زیاد 
است.

کیفیت آن به شخص ارائه دهنده بستگی ندارد.

مراکز زیر چه خدماتی به شما ارائه می دهند و در پاسخ به چه نیازی به وجود آمده اند؟ 
دو مرکز ارائه دهندة خدمات دیگر را که در رشتۀ شما وجود دارد، بیان کنید.

نيازخدمتمرکز

بانک

مدرسه

بيمارستان
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سیستم  تولید پیوسته 

سیستم تولید  سفارشی 

دسته بندی سیستم های تولید 
دسته بندی کلی سیستم های تولید مطابق نمودار زیر است.

یک یا چند نوع مواد اولیه توسط عبور نوبتی از ماشین آالت، تبدیل به محصول می شوند؛ 
مانند کارخانه تولید روغن نباتی، پتروشیمی ها، کارخانه سیمان، پاالیشگاه ها و... 

شکل 2 نمونه ای از یک سیستم تولید پیوسته

در این نوع سیستم، محصوالت متنوع بر اساس درخواست مشتری و به تعداد دلخواه او 
تولید می شود؛ مانند شرکت هواپیماسازی، برج سازی و ماشین سازی و...



16

سیستم تولید  پروژه ای 
شکل3 یک سیستم تولید سفارشی

در سیستم تولید پروژه ای، در هر زمانی براساس شرایط مختلف نظیر سفارش مشتری، 
شرایط بازار، سیاست های تولید و ... یک سری محصوالت متفاوتی با هم تولید می شوند. 
چند  مشخص،  بازةزمانی  یک  در  بازار  شرایط  اساس  بر  که  دارویی  شرکت های  مانند 
داروی مختلف را تولید می کنند و سپس محصوالتشان را تغییر می دهند یا شرکت های 
خودروسازی که ممکن است یک نوع اتومبیل خاصی را به مدت زمان مشخصی تولید و 

سپس متوقف نمایند.
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سیستم تولید انبوه  

شکل 4 نمونه ای از یک سیستم تولید پروژه ای

انبوه، محصوالت محدودی را در مقدار بسیار زیاد تولید می کنند؛  در سیستم تولیدی 
مانند کارخانه های تولید خودرو، خودکار، لوازم خانگی و یا شرکت های تولیدکننده میخ، 

پیچ و...
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ويژگي هاي انواع سيستم  هاي توليد

شکل 5 نمونه ای از یک سیستم تولید انبوه

انواع 
سيستم 

توليد

سفارشی پيوسته
)کارگاهی(

انبوهپروژه ای

- دستگاه ها ویژگی ها
و ماشین آالت 
بسیار تخصصی
- دستکاری و 

حمل و نقل مواد 
به صورت کامًا 

اتوماتیک
- مواد مورد 

استفاده را 
نمی توان به 

آسانی از مواد 
نهایی تشخیص 

داد.
- مجموعه ای از 

فرایندهای پشت 
سر هم می باشد

- افرادی با 
مهارت محدود 

می توانند در خط 
تولید کار کنند.

- حجم 
تولید کم و 
محصوالت 

متنوع است.
- تجهیزات 

به صورت 
ماشین آالت 

همه کاره است.
- تجهیزات 
حمل مواد 

انعطاف پذیر 
است.

- برنامه ریزی 
و زمان بندی 
مشکل است.

- نیاز به انبار 
نسبتاً کم 

است.

- ماشین آالت و 
دستگاه هایی با 

هدف عمومی که 
قابلیت تنظیم 

دارند.
- تنوع زیاد 

محصوالت
- استفاده از 

افرادی با تخصص 
و مهارت باال

- دستگاه ها 
و ماشین آالت 

تخصصی.
- محصوالت 

استاندارد شده و 
تنوع کم

- حجم تولید باال
- افراد با تخصص 

پایین می توانند در 
این خط تولید کار 

کنند.
- هزینۀتولید برای 

هر واحد کم
- مسیر تولید 

مشخص
- نیاز به تجهیزات 
خاص برای حمل 

مواد
- نیاز به انبار نسبتاً 

زیاد است.

تولید ورق مثال
فوالدی یا تولید 

ساختمان

تولید دارو یا 
تولید خودرو

تولید  یک 
ماشین مخصوص 

نظیر ماهواره

تولید پیچ و مهره
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فکر کنید

کار در کالس

برای هر یک از انواع سیستم تولید مثال های بیشتری بیان کنید و دالیل این طبقه بندی 
را بگویید.

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.
ويژگیسيستم توليدکاال/خدمتمحصول

کارخانه توليد لوازم 
منزل )تلويزيون، 

يخچال و ...(

محصول انبوهکاال
استاندارد - حجم 

توليد باال

بانک )دريافت و 
پرداخت پول(

ارائة خدمت سفارشیخدمت
بر اساس نياز 
مراجعه کننده 

مدرسه )آموزش(

راه آهن )حمل و نقل(

مراکز خدمات مشاوره ای 
)مشاورة تحصیلی، 

مشاوره های کاری و ...(

کارگاه های تولید 
محصوالت چوبی )میز، 

صندلی، مبل و ...(

 کارخانۀ تولید المپ
 )المپ کم مصرف (

 شکل 6
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کار در منزل

پژوهش کنید

نمودارهای جریان فرایند

فکر کنید

انجام  انواع محصوالت تولیدشده در پتروشیمی ها  با موضوع فرایند تولید و  پژوهشی 
دهید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

ارائه   هنرآموز خود  به  و  دهید  انجام  تولید دسته ای  موضوع سیستم های  با  پژوهشی 
دهید.

نمودار جریان فرایند نشان دهندة کلیۀ مراحل ساخت قطعات یک محصول از مادة اولیه 
تا محصول نهایي و چگونگي اتصال این قطعات به یکدیگر است. این نمودار نشان دهنده 

تقدم و تأخر تمام عملیات و بازرسي هاي موجود در یک فرایند ساخت و تولید است.

جدول نمودار جریان فرایند

عنوان 
فرايند

عمليات
بازرسی، 

کنترل

بايگانی، 
انبار، 

نگه داری

مدت 
زمان 

انتظار، 
تأخير، 

رفتن به 
مرحلة 

بعد

بازرسی 
در حين 
عمليات

حرکت، 
حمل 
و نقل، 
ارسال

تصميم گيری

شکل 
فرایند

پيشنهاد شما برای شکل فرايندهای زير چيست؟

شکل فرايندعنوان فرايند

تصمیم گیری در حین انبار

بازرسی در حین حمل و نقل

تصمیم گیری در حین انبار
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شرح مراحل رديف
فعاليت 

عالئم جريان فرايند

تحویل سي دي 1
و جک

مراجعه به واحد 2
مالي جهت وصول

ثبت اطاعات در 3
سیستم مالي 

4
دریافت مدارک 

تسویه حساب و بسنت 
حساب

5
تهیه لیست و 

فایل ها و زونکن 
کردن مدارک 

تحویل به واحد 6
فن آوری اطاعات

7
تأیید اطاعات 
توسط واحد 

فن آوری اطاعات

تحویل به واحد 8
صدور چک

9
بررسی نهایی 
لیست و صدور 

چک

پرداخت مبالغ10

بایگانی مدارک11

 شکل 7 نمودار جریان فرایند تسویه حساب کارکنان در واحد حسابداری یک شرکت 

مثال:
در کشور عزیز ما ایران با سطح زیر کشت 41 هزار و 325 هکتار و تولید سالیانه 150 تا 
170 تن زعفران، بزرگ ترین تولیدکنندة این محصول از نظر کمیت و کیفیت در سطح 
جهان است که بخش عمدة زعفران تولیدی ما به کشورهای مختلف جهان صادر می شود.
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زمانشرح
عالمت

مالحظات

خرید و حمل گل زعفران به شرکت

بازرسي اولیه محصول خریداري شده 

نگهداري موقت زعفران در سردخانه

حمل به سالن فرآوري زعفران

جداسازي پرچم

جداسازي گل پوش

جداسازي کاله و درجه بندي آن 

حمل به سمت دستگاه خشک کن

خشک کردن زعفران

حمل نمونه هاي گرفته شده به آزمایشگاه

انجام آزمایش هاي میکروبي و شیمیایي

نگهداري زعفران

حمل زعفران فرآوري شده به پخش سورت

تفکیک اجسام خارجي و بقایاي گل

درجه بندي گل

بازرسي و کنترل نهایي مرحله سورتینگ

حمل به واحد بسته بندي

توزین دقیق زعفران در ظروف مناسب

نشانه گذاري 

انجام آزمون شیمیایي 

بازرسي و کنترل نهایي محصول

حمل به سمت دستگاه بسته بندي

بسته بندي نهایي مطابق درخواست مشتري 

حمل به سمت نیاز محصول 

نگهداري محصول
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کار در کالس

شرح مراحل فرایندکار در کالس

انبار مواد اولیۀ ضایعات کاغذی

حمل به انبار موقت داخل کارگاه

حمل به داخل دستگاه پالپر

خمیر شدن در داخل پالپر و کنترل آن

انتقال به داخل ماشین مقواسازی

عملیات خشک کردن اولیه با عبور از رول پرس ها

عملیات برش در اندازه های مشخص

عملیات خشک نمودن نهایی به وسیلۀ محیط

انتقال به انبار

انبار محصول مقوا

جدول نمودار جریان فرایند

مراحل فرایند ثبت نام اردوی راهیان نور مطابق مراحل زیر به ترتیب بیان شده است. 
نمودار فرایند جریان آن را رسم کنید.

مراجعه به دفتر نام نویسی )مسجد یا مدرسه(، دریافت فهرست مدارک مورد نیاز برای 
ثبت نام، تکمیل فرم ها و مدارک توسط فرد، تحویل مدارک تکمیل شده به مسئول 
ثبت نام، بررسی مدارک در حین انجام ثبت نام توسط مسئول، تایید ثبت نام،  بایگانی 

مدارک شما.

در جدول صفحه بعد نمودار جریان فرایند تولید مقوا از کاغذهای بازیافتی تشریح شده 
است. نوع عملیات هر یک را مشخص کنید و به کمک خطوط به یکدیگر وصل کنید.
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کار در منزل

مدیریت و خود مدیریتی

یکی از دروس کارگاهی خود را در نظر بگیرید و نمودار جریان فرایند را برای آن رسم 
کنید.

مدیریت در تمام زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور دارد؛ از یک خانوادة 
چند نفری تا یک کشور.  در یک خانواده،  پدر یا مادر را مدیر یا سرپرست آن خانواده 
می دانند. او فردی است که امور خانواده را بین سایر اعضای خانواده تقسیم می کند و 
متناسب با دانش، تجربیات و استعدادهای افراد خانواده، مسئولیت کاری را به آنان واگذار 

می کند. 

به  کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و 
کنترل برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزش مورد قبول را مدیریت 

می نامند.

فرایند مدیریت

نمودار جریان فرایند برای یک کاال و یک خدمت رسم کنید و به هنرآموز خود تحویل کار در منزل
دهید. )تاش شود این نمودارها مرتبط با رشتۀ تحصیلی شما در هنرستان باشد.(
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فکر کنید

بحث کالسی

به تصاویر زیر توجه کنید و به سؤاالت مربوط به آن پاسخ دهید.

يئت مديرة يک شرکتجلسة مربيان يک آموزشگاه جلسة ِهِ

•  دلیل جمع شدن افراد در یک مکان چیست؟
•  افراد حاضر در جلسه چه کسانی هستند؟

•  آیا شما هم شاهد برگزاری چنین جلساتی در هنرستان خود بوده اید؟
•  هماهنگی و ادارة این جلسات با چه کسی است؟

خودمدیریتی
خودمدیریتی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت وارد شده است. نقطۀ قوت 
این سبک مدیریتی، خود انسان است که می خواهد مدیریت کردن را از خودش شروع 
کند و در جامعه به اوج برساند. بدون شک راز موفقیت انسان ها در پیچیدگی های دنیای 

مدرن »خودمدیریتی« خواهد بود.
حفظ ارزش ها و آزادی های فردی و تحصیل استقال فردی مهم ترین نتیجه ای است که 
انسان ها از فعالیت های خود انتظار دارند. خودمدیریتی مقوله ای است که در ایجاد قدرت 
افراد برای مدیریت بر رفتار و عملکردشان در حیطۀ فردی و سازمانی و در جهت باال بردن 

بهره وری نقش مهمی را ایفا می کند.
شرایط  در  مردم  همۀ  مقابل  در  فرد  خود  توسط  هیجانی  واکنش های  کنترل  توانایی 

مختلف را خودمدیریتی می گویند.

به نظر شما افزایش تحمل و کنترل خشم سبب کاهش چه رفتارهایی در شما می شود و 
کاهش این رفتارها چه پیامدهایی را برای شما به دنبال دارد؟
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چشم انداز

چشم انداز، یک افق دراز مدت است که تصویری از وضعیت فرد )سازمان( را در آینده 
ترسیم می کند. معموالً چشم انداز یک آرزو است، اما آرزویی دست یافتنی. چشم انداز با 
کمک به افراد در تشخیص موضوعات مهم، آنها را در برابر مشکات آنی حفظ می کند. 

مشخصه های اصلی یک چشم انداز در نمودار زیر نشان داده شده است:

آرماني



تولید و مدیریت تولید 

27

بحث کالسی

چشم اندازفعاليت
خیِّری که در ساخت و تجهیز 
هنرستان ها مشارکت می کند.

تربیت افراد آموزش دیده در زمینه های 
مختلف فنی و حرفه ای تا 5 سال آینده

ورود به بازار کار و اشتغال تا 5 سال آیندههنرجویی که وارد هنرستان می شود.

قانون گذاری که قانون محدودیت واردات 
را تصویب می کند.

افزایش تولید ملّی و اشتغال تا 2 سال آینده

 از مثال های فوق پیداست که چشم انداز باید هدفمند، آرمان گرایانه و مهّیج باشد. الزم 
است به این نکته توجه داشت که تمام فعالیت های فرد )سازمان( در راستای چشم اندازی 
ورود  چشم انداز  با  که  هنرجویی  مثال،  برای  است.  نموده  ترسیم  خود  برای  که  است 
زودهنگام به بازار کار وارد هنرستان می شود، از لحظۀ ورود سعی می کند تا با دقت به 
را در جریان  آشنایان  و  اقوام  بپردازد،  و دروس رشتۀ مورد عاقۀ خود  فنون  فراگیری 
رشته و تخصص خود قرار دهد و در این راستا ممکن است همزمان بخواهد آموخته های 
خود را نیز در بازار کار محک بزند.  اما الزمۀ داشتن یک چشم انداز خوب، برخورداری از 

ویژگی هایی است که هر فرد )سازمان( برای موفقیت خود به آنها نیازمند است.

یک انسان خوب و تحسین برانگیز از نظر شما چه ویژگی هایی دارد؟  

• مهم ترین ویژگی های مثبت شخصیتی من که در انجام پروژه مؤثر می باشند کدام اند؟
• فعالیت های اصلی من در زندگی که می تواند در انجام پروژه مفید باشند، کدام اند؟

•  چشم انداز من پس از موفقیت در انجام پروژه چیست؟

پروژه من



28

کار در کالس
ارزش هـای مربـوط بـه شـاخص های زیر را بـا راهنمایـی هنرآموز خـود به صورت 

اولویت هـای مشـخص ، در جـدول زیر تکمیـل کنید. 

کار تحت 

فشار

منزلت ماجراجويی

عقالنی

شأن و سود مالیهيجان

منزلت

آگاهی 

زيست 

محيطی

امنيت امنيت

اقتصادی
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کار در کالس

مأموريت

مأموریت یک فرد )سازمان( بیان کنندة دلیل وجودی آن فرد )سازمان( است. با توجه به 
مأموریت، فرد )سازمان( می تواند وظایف و فعالیت های خود را تشخیص دهد.

مأموریت زندگی خودتان را با توجه به متن زیر بنویسید.
ماموریت من ساختن خودم به نحوی است که فردی .......................... باشم؛ به طوری که 

بتوانم ....................... را به جامعه عرضه نمایم.
دلم می خواهد به عنوان یک فرد .............................. شناخته شوم و متعهد شده ام که 

همواره در مسیر ......................................... حرکت کنم.

همواره بعد از تعیین مأموریت هر سازمان یا فرد، می توان هدف های بلند مدت را مشخص 
نمود. در تدوین بیانیۀ مأموریت باید به نکات زیر توجه کرد:

1  مبتنی بر واقعیت باشد.
2  فرد )سازمان( قابلیت و توان اجرای آن را داشته باشد.

3  هر فرد دیگری با خواندن بیانیۀ ماموریت فرد )سازمان( تمایل داشته باشد که در رسیدن به 
مأموریتش همراه او شود.

4  شامل مقادیر عددی یا اهداف کوچک نباشد.
5  بیش از حد طوالنی نباشد.

6  به توضیح جزئیات کمتر بپردازد.
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کار در منزل

پروژه من

هدف گذار ي

بار دیگر شرح مأموریت خودتان را مرور کنید. آیا شرح مأموریت شما خیلی  یک   •
طوالنی و یا مبهم است؟ شرح مأموریتتان را اصاح کنید و دوباره آن را بازنویسی کنید.
• با دو نفر در مورد آن بحث کنید. از نظرات آن ها استفاده کنید و شرح مأموریت نهایی 

خود را تنظیم نمایید.

نظر نفر دومنظر نفر اول

مأموریت نهایی خود را برای انجام پروژه بنویسید.

بعد از تعیین مأموریت فرد )سازمان(، می توان هدف های بلندمدت را تعیین کرد. اهداف 
می توانند خیلی ساده و ابتدایی و یا خیلی سخت و پیچیده باشند. هر چقدر بتوان اهداف 
را ساده تر کرد و آنها را به بخش های کوچکتر تقسیم کرد، به همان میزان رسیدن به 
آن راحت تر خواهد بود. هدف گذاری یک مهارت است که فرد با کمی تاش می تواند به 
آن دست یابد. به طور کلی می توان اهداف فرد را در حوزه های علمی و فناوری، شغلی 
و کسب و کار، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، شخصی و تربیتی، تفریحی و ورزشی و 

خانوادگی خاصه کرد.
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جدول زير نمونه ای از اهداف فردی در زمينه های مختلف است. ساير خانه های کار در کالس
خالی جدول را بر اساس اهداف شخصی خود پر کنيد.

آگاهی از نوآوری های جدید در زمینۀ تخصصیعلمی

به روزرسانی اطاعات علمی و مرور اطاعات قبلی

ارتقای جایگاه شغلیشغلی
رشد شرکت یا سازمانی که در آن کار می کنم

افزایش میزان درآمداقتصادی
افزایش سرمایه

افزایش میزان مطالعهشخصی و تربیتی
پرداختن به موضوعات اخاقی

داشتن برنامۀ ورزشی منظمتفریحی و ورزشی
دیدن تازه ترین فیلم ها و نمایش ها

توجه به نیازهای عاطفی اعضاء خانوادهخانوادگی
همراهی و کمک در حل مسائل مختلف خانوادگی
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باید توضیح داد که منظور از آن چیست. اگر فردی بخواهد   برای نوشتن هدف حتماً 
درآمدش را افزایش دهد، باید دقیقاً مشخص کند که چقدر درآمد می خواهد. نوشتن این 
که »درآمد بیشتری می خواهم« کافی نیست و باید رقم آن را کامل بیان کند. وقتی هدف 

دقیق مشخص می شود فرد راحت تر می تواند به آن برسد.
هر گاه فردی بخواهد هدفی را مشخص کند، بهتر است که کمترین و بیشترین زمان 

ممکن برای رسیدن به آن  هدف را هم در نظر بگیرد.

با توجه به مأموریت و چشم اندازی که برای خود نوشته اید؛ جدول زیر را کامل کنید.

موانع پيشرفت هدفتان چيست؟
شما چيست؟

علت ريشه ای اين 
موانع چيست؟

چه چيز بايد 
تغيير کند 
که شما در 
رسيدن به 
هدف بهتر 
عمل کنيد؟

وظایف مدیریت
وظایف مدیریت شامل موارد زیر است: 

پروژه من
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امروزه در بسیاری از جوامع، بسیاری از مشکات 
اقتصادی - اجتماعی مشترک بین افراد جامعه 
از   )... و  بهداشت محیط  بیکاری،  )نظیر معضل 
طریق جلب مشارکت عمومی و بسیج منابع مادی، 
انسانی و اجتماعی و بدون نیاز به تشریفات اداری و 
دولتی، حل و فصل می گردد. در این میان می توان 
به نقش مهم » تعاونی ها« به عنوان کانون های 
نقش  اشاره کرد که  فعالیت های گروهی  ترویج 

مؤثری را در تقویت سرمایۀ اجتماعی و ساماندهی معضات اجتماعی - اقتصادی جامعه، ایفا 
می نمایند. تا جایی که در قانون اساسی کشور عزیزمان )اصول 43 و 44(، از نقش تعاونی ها به 
عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور یاد شده و بر اقدام مؤثر دولت در ایجاد و حمایت از تعاونی ها 

به منظور توانمندسازی افراد جویای کار و تأمین ابزار و وسایل کار آنها، تاکید شده است.
بنابراین تعاونی، یک اجتماع مستقل از اشخاصی است که با هم دیگر توافق نموده اند تا 
به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود و به صورت 

بحث کالسی

مدیریت تولید و عملیات 

پژوهش کنید

تعاون در تولید

کار در منزل

 ایجاد انگیزه در کارکنان )هدایت( یکی از وظایف مدیریت به شمار می رود. به نظر شما 
چگونه می توان در کارکنان انگیزه ایجاد کرد؟

یا  کاال  تولید  فرایندهای  کنترل  و  هدایت  سازماندهی،  ریزی،  برنامه  به  مربوط  فرایند 
خدمت را مدیریت تولید و عملیات می نامند. مدیر تولید در تصمیم گیری های مربوط به 
فرآیند تولید )نظیر معیارهای تولید و...( مهم ترین نقش را ایفا می کند. مقدار تولید و 
برنامه ریزی مربوط به تولید بر اساس نیاز است که با توجه به هدف هایی که مدیران عالی  

تعیین کرده اند، انجام می شود.

یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید. فعالیت های کاری مدیر تولید این واحد را بررسی 
کنید.

با مراجعه به دوستان و آشنایان، یک مدیر موفق را شناسایی کنید و رمز موفقیت این 
مدیر را جویا شوید و چهار مورد از مهم ترین ویژگی هایی که رمز موفقیت او محسوب 

می شوند، را بنویسید.
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بحث کالسی

اختیاری، موسسه ای با مالکیت جمعی تاسیس نموده و آن را اداره و نظارت نمایند. هر 
تعاونی بر اساس اصول زیر استوار می باشد:

آیا تا کنون خود و یا یکی از نزدیکان شما در یک تعاونی عضویت و یا با آن همکاری 
داشته اید؟ در صورت جواب مثبت، نوع تعاونی و خاصه ای از فعالیت های آن را مورد 

بحث قرار دهید.

راهبردها و اهداف بخش تعاونی
نمودار زیر راهبردهای اساسی و اهداف تحول بخش تعاون را نشان می دهد:

 

 

 

عضویت 
اختیاری و  

آزاد کنترل  
دموکراتیک  
توسط اعضاء

مشارکت  
اقتصادی 

اعضاء

خودگردانی و  
عدم وابستگی

آموزش، حرفه
آموزی و 

اطالع رسانی

بین همکاری
هاتعاونی

توجه به 
جامعه

 اصول تعاون
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انواع تعاوني ها

خالصة فعاليتنوع شرکت تعاونیرديف

تأمین مسکن ارزان قیمت برای گروه های شرکت تعاونی مسکن1
متوسط اجتماعی و کم بضاعت

زمینه سازی حضور مؤثر زنان در عرصه های شرکت تعاونی زنان2
مختلف اجتماعی و اقتصادی

حمل و نقل و جابجایی انسان و کاال با شرکت تعاونی حمل و نقل3
بهره  گیری از امکانات ترابری به روز

گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری شرکت تعاونی دانش بنیان4
سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزة 
فن آوری  های برتر و با ارزش افزودة باال

ارائۀ خدمات آموزشی در بخش های آموزش شرکت تعاونی خدمات آموزشی5
رسمی و فنی و حرفه ای)علمی-کاربردی(

تأمین محصوالت، بازاریابی و خدمات شرکت تعاونی زراعت و باغداری6
کشاورزی

تأمین مواد اولیه، تولید و فروش محصوالت شرکت تعاونی صنایع دستی7
صنایع دستی و ایجاد ارزش افزوده 

شرکت تعاونی شیات و پرورش 8
ماهی

تأمین نیازهای پروتئینی، بازسازی و افزایش 
ذخایر آبزیان دریایی و رودخانه ای

اکتشاف، فرآوری، استخراج و بهره برداری شرکت تعاونی معدنی9
از معادن و ایجاد ارزش افزوده از تولیدات 

معدنی

تهیۀ مواد اولیه و تجهیزات تولید فرش و شرکت تعاونی فرش10
نیز توسعه و افزایش صادرات آن

در جدول زیر، تعدادی از تعاونی های مهم مورد تایید وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی 
معرفی شده اند: 
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بحث کالسی

پژوهش کنید

بازديد علمی پودمان اول

تولید در قالب تعاونی، چه تفاوتی با سایر سیستم های تولید دارد؟

مراحل ثبت و تشکیل یک تعاونی را بنویسید و به هنر آموز خود تحویل نمایید.

در قالب گروه های چند نفره از یک سیستم تولیدی یا خدماتی بازدیدی به عمل آورید 
و موارد زیر را در این بازدید مورد بررسی قرار دهید. سپس نتایج حاصل از بازدید را به 

صورت پرده نگار در کاس ارائه نمایید.
1  مواد اولیه، فرآیند ساخت یا تولید و محصول نهایی)کاال یا خدمات( سیستم مورد 

بازدید را بنویسید.
2  ویژگی های سیستم تولیدی مورد بازدید را بررسی نموده و با توجه به این ویژگی ها، 

نوع سیستم تولیدی )پیوسته سفارشی، پروژه ای یا انبوه( را مشخص نمایید.
3  نمودار جریان فرآیند مربوط به سیستم تولیدی مورد بازدید را رسم نمایید.

4  چشم اندازها، مأموریت ها و هدف گذاری های چند سال آیندة سازمان را بنویسید.
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الگوی ارزشیابي پودمان اول

عنوان 
پودمان

تکاليف 
عملکردی

)واحدهای 
يادگيری(

استاندارد 
عملکرد
)کيفيت(

نتايج 
مورد 
انتظار

استاندارد )شاخص ها، 
داوری، نمره دهی(

نمره

تولید و 
مدیریت 

تولید

تحلیل فرآیند 
تولید و ساخت 

محصوالت و نحوه 
انجام فرآیندهای 

مدیریتی و 
خودمدیریتی 

در سیستم های 
تولیدی و خدماتی 

تعیین مراحل 
ساخت و تولید 

محصوالت 
پیرامون خود 
و بکارگیری 
تکنیک های 
مدیریتی و 

خودمدیریتی در 
زندگی روزمره

باالتر 
از حد 
انتظار

1  تحلیل مفاهیم ساخت و 
تولید و کار و اشتغال

2  تشخیص تمایزها و 
تفاوت های بین کاال و خدمات

3  رسم نمودار جریان فرایند 
تولید محصوالت

4  تعیین چشم انداز، مأموریت 
و هدف گذاری

5  توانایی کاربرد تکنیک های 
مدیریتی و خودمدیریتی

3

در حد 
انتظار

1  تحلیل مفاهیم ساخت و 
تولید و کار و اشتغال

2  تشخیص تمایزها و 
تفاوت های بین کاال و خدمات

3  رسم نمودار جریان فرایند 
تولید محصوالت

2

کمتر 
از حد 
انتظار

1  تحلیل مفاهیم ساخت و 
1تولید و کار و اشتغال

نمره مستمر از 5

نمره واحد یادگیری از 3

نمره واحد یادگیری از 20
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