تولید و مدیریت تولید

پودمان ۱

توليد و مديريت توليد

فلات 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  1500سـال 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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آیا تاکنون اندیشیدهاید که:

 1چه مسیری طی میشود تا نیازمندی انسان به محصول تبدیل شود؟
 2مجموعه فرایندهای تبدیل نیاز انسان به محصول کدام است؟
 3به کمک کدام منابع میتوان محصوالتی را ساخت و تولید کرد؟
 4نقش و جایگاه مدیریت و کارکنان در ساخت و تولید محصول را چگونه میتوان تحلیل
کرد؟
 5به کمک کدام سیستمهای تولیدی می توان محصولی را تولید کرد؟

عملكرد استاندارد
در این پودمان هنرجویان با مفهوم تولید ،مدیریت تولید ،عوامل و سیستمهای تولید
آشنا میشوند و پاسخ مناسبی برای هر کدام از سؤاالت مطرح شدة فوق خواهند یافت.
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تولید و مدیریت تولید

تولید ،کار و اشتغال

تولید

تولید عبارت است از صرف انرژی به منظور تبدیل مواد موجود در طبیعت به کاالهای
مورد نیاز انسان .همچنین میتوان هر گونه فعالیتی را که در راستای خدمت به بشر و
رفاه هرچه بیشتر او باشد ،در زمرۀ فعالیت تولیدی قرار داد.

تولید م ّلی

به ارزش پولی همۀ کاالها و خدماتی که در دورۀ معینی (معموالً یک سال) در کشوری
تولید شده باشد ،اصطالحاً تولید ملّی گفته میشود.
به عقیدۀ کارشناسان ،تولید،
اساس کار و اشتغال است و
ِ
تضعیف آن ،رکود اقتصادی ،بیکاری و عوارض فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت .به منظور
رونقبخشی 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 مهمترین
عوامل رشد اقتصادی یک کشور است.
مهمترین مزایای تقویت تولید داخلی را میتوان به صورت زیر برشمرد:
• ایجاد کار و اشتغال؛
• رفع معضل بیکاری و عواقب سوء اجتماعی آن؛
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• حداکثر استفاده از منابع کشور؛
• پیشرفت و نوآوری صنعتی؛
• تأمین نیازهای مورد نیاز کشور
(خودکفایی)؛
• فراهم نمودن شرایط اقتصادی
پایدار؛

راهکارهای تقویت تولید ملی:
1
2
3
4

بحث کالسی

حداقل وابستگی به خارج از مرزها؛
شناخت امکانات و الزامات رونق تولید ملی؛
پرهیز از واردات غیر ضروری؛
جلوگیری از قاچاق کاال؛

در مورد مفهوم شکل رو به رو بحث کنید.

ولید جی
ت خار

امکانات موجود برای رونق تولید عبارتند از:
 1امکانات شخصی افراد؛
 2صندوق توسعة ملی؛
 3ارتباط میان صنعت ومراکز آموزشی؛
 4ابزارهای رشد دانش فنی جوانان به منظور آمادهسازی آنان برای ورود به بازار کار؛
 5تعداد باالی نیروی انسانی آماده به کار؛
 6وجود منابع تولید و مواد خام داخلی؛

آثار رونق تولید م ّلی

رونق تولید ملّی میتواند آثار و پیامدهای بسیار مفیدی را در حوزههای مختلف اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
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تولید و مدیریت تولید
کار در کالس

بحث کالسی

آثار مختلف رونق تولید ملی را در حوزههای زیر بنویسید.
آثار اقتصادی

آثار سیاسی

آثار فرهنگی و اجتماعی

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

مهم ترین آفت های کار و تولید:

• مدیریت و برنامهریزی نادرست منابع؛
• مصرف گرایی؛
• واردات بی رویۀ کاالی مصرفی؛
• قاچاق کاال؛
• تنبلی و بی حوصلگی؛

فکر کنید

به نظر شما سایر آفتهای کار و تولید کداماند؟

دیدگاه اسالم در مورد کار و تولید

در مدینه یکی از درخشانترین دورههای
دوران ده سالۀ حاکمیت پیامبر اسالم
حکومت در طول تاریخ بشری است .یکی از شاخصهای حکومت آن حضرت ،کار ،
حرکت و پیشرفت دائمی است .مطالعۀ زندگی پیامبران و امامان به خوبی نشان
میدهد که عنصر تالش و کوشش و امید به آینده و پرهیز از بیحوصلگی و تنبلی از رموز
اصلی موفقیت آنها بوده است.
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ازجمله هشدارهایی که در آموزههای دینی بر آن بسیار تاکید شده است ،موضوع تنبلی
و بیحوصلگی (رخوت و کسالت) در کار است .انسانهای تنبل و بیحوصله ،آرامآرام به
سمت توجیه تنبلیهای خود پیش میروند .این توجیهها ،به اصول اعتقادی آنها نفوذ
میکند و آنها را به سستی عقیده دچار مینماید .بنابراین الزم است به طور جدی با
تنبلی و کسالت مبارزه کرد .در این راستا «تلقین» یکی از بهترین و مؤثرترین روشهای
مبارزه با رخوت و کسالت است .تلقین یعنی القای باور ،امید و تالش به خود علیرغم
تمامی موانع موجود.

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

تولید و مدیریت تولید
کار در منزل

نشانهای مطرح در تولید یک کاال را انتخاب نمایید و ویژگیهای آنها را با هم مقایسه کنید.
عنوان نشان

پژوهش کنید

حوزه

کیفیت

قیمت

خدمات پس از
فروش

ارزش

افزوده برای

مصرفکننده

تحقیقی با موضوع «تولیدکنندگان موفق» که از سرمایة اندک فعالیت خود را شروع
کرده و به موفقیتهای بزرگ رسیدهاند ،انجام دهید و برای همکالسی های خود
بخوانید.

سرآغاز کار و تولید
منشاء تولید هر محصولی ،در ابتدا احساس نیاز به آن محصول میباشد .این احساس
نیاز همواره توســط عدهای 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 ایدههــای مختلف بهترین،
سادهترین و کم هزینه ترین ایده انتخاب شده و یک نمونۀ آزمایشگاهی از آن ساخته
میشود .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 میشود .به عنوان مثال با مراجعه به تاریخ بشر میتوان
دریافت که انســان همواره به صورت اجتماعی زندگی کرده اســت .بنابراین برقراری
ارتبــاط با دیگــران یکی از نیازها و ضروریات زندگی روزانة او به شــمار میرود .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 گوشیهای هوشمند به
صورت صوتی و تصویری صورت میپذیرد.
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شکل  1مراحل ایجاد یک محصول(تلفن) و توسعۀ آن
فکر کنید

برای پاسخگویی به نیا ِز « برقراری ارتباط » در ادامة این چرخه چه محصوالتی امکان
اختراع یا ساخت خواهند داشت؟

بیشتر بدانیم

سالها پیش فردی به نام «جان جی لود» که حرفۀ او کار بر روی چرم بود ،به دنبال
نیاز خود برای نوشتن بر روی چرمهایی که پرداخته بود ،به فکر ساخت قلمی افتاد که
به کمک آن امکان نوشتن بر روی چرم را -که تا آن زمان با خودنویسهای معمولی
فراهم نبود  -برای خود ایجاد کند .این چنین بود که ایدة ساخت خودکارهای نوک
ساچمهای یا در زبان عام خودکار ،که امروزه ما از آن به عنوان یکی از رایجترین ابزار
نوشتن استفاده میکنیم ،شکل گرفت.
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بحث کالسی

کار در کالس

خودکار
چه میزان از وقت روزانه شما صرف استفاده از خودکار میشود؟
در صورت دسترسی نداشتن به این وسیله ،چه ابزاری برای جایگزینی خودکار پیشنهاد
میکنید؟
به نظر شما چه دلیل یا دالیلی سبب استفادة همگانی از این وسیله شده است؟

خودکاری را که در دست دارید ،در نظر بگیرید:
 1اجزای تشکیل دهندۀ خودکار را بنویسید.
 2ویژگیها و کاربردهای هر کدام از اجزای خودکار را بنویسید.

پس از تجزیة خودکار و بررسی اجزای تشکیلدهندة آن مشخص میشود 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 میشود که همة دستساختههای بشر از
ترکیب و کنار هم قرار گرفتن بخشهای مختلف ساخته شدهاند .به طور کلی ،از ترکیب
اجزای مختلف به شیوههای متفاوت در کنار یکدیگر ،وسایلی با کارایی متفاوت ساخته
میشود.
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کار در کالس

به گروه های  4تا  5نفره تقسیم شوید و به کمک یکدیگر جدول زیر را تکمیل کنید.
نام وسیله

اجزای
تشکیل
دهندة آن

کاربردهای آن

جنس هر در چه محصوالت
دیگری از این جزء
جزء
استفاده میشود

میز
قلممو
چنگک
ساعت

تمامی محصوالتی که امروزه بشر با آن سروکار دارد ،از هواپیما گرفته تا اسباببازی،
لبنیات ،میوه و سبزیجات وغیره ،همگی به کمک زنجیرهای از فعالیتهای ساختاریافته
که به آنها فرآیندهای ساخت و تولید گفته میشود ،ایجاد میشوند.

فرایند ساخت ( )Manufacturing Process
به مجموعه عملیاتی که یک مادة خام و یا یک ایدة ذهنی را به یک محصول فیزیکی
مبدل میسازد ،فرایند ساخت گفته میشود.

مثالهایی از فرایندهای ساخت
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مواد اولیه

فرایند ساخت

محصول

چوب

تراش

در و پنجرة چوبی

ورق فوالدی

پرسکاری

بدنۀ خودرو

چدن

ریختهگری

قابلمۀ چدنی

پالستیک

دستگاه و قالب تزریق

انواع اسباببازیهای
پالستیکی

پنبه و پشم

نخریسی

نخ

تولید و مدیریت تولید
پروژه من

با راهنمایی هنرآموز خود چند فرایند ساخت مربوط به رشتة تخصصی خود در
هنرستان را بیان کنید و نشان دهید هر یک از این فرآیندهای ساخت چه مادة اولیهای
را به چه محصولی (کاال یا خدمت) تبدیل میکند.

فرآیند تولید ()Production

به زنجیرهای از فرایندهای ساخت که به منظور تولید یک یا چند محصول به صورت
مستمر ،کنار یکدیگر قرار گرفته باشند ،فرایند تولید میگویند.

مثال :فرایند ساخت و تولید توپ پالستیکی
در شکل زیر مراحل ساخت این توپها نشان داده شده است.
پودر پالستيك
پالستيك بازيافتي

عمليات
ساخت

مواد
خام

 قالب سازي
 تزريق پالستيك
 توپ پالستيكي
 ضايعات

محصول
نهايي
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کار در منزل

پنج مورد از نیازمندیهای روزانة خود را نام ببرید و جدول زیر را کامل کنید.
عنوان نشان

نگهداری گوشت و مرغ
خشک کردن دست و صورت

حوزه

کیفیت

یخچال

همیشه

حوله

روزانه

چه محصوالت جایگزین دیگری را برای رفع این نیازها پیشنهاد میدهید؟

پروژه من

برای محصوالتی (کاال یا خدمت) که پیش تر فرایند ساخت آن را بیان کردهاید ،جدول زیر را کامل
کنید.

محصول

پژوهش کنید
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نوع نیازمندی
که رفع
می کند

کسانی که نیازشان

از طریق این محصول
برطرف می شود

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

تولید و مدیریت تولید

تفاوت كاال و خدمت

تعریف
هر سازة فیزیکی
قابل لمس و دیدن
که وجود خارجی
دارد و میتوان بعد
از ساخته شدن در
انبار نگهداری کرد.
فرش

کار در کالس

کاال

محصول

تعریف

ویژگی

خدمت

• قابل لمس
رویدادیافرایندغیرقابل
• قابل نگهداری در لمسی که همزمان با
ایجاد،مورداستفادهقرار
انبار
• کیفیت آن بستگی میگیرد و کیفیت آن
به فرد فروشندة آن به شخص ارائه  دهندة
آن بستگی دارد.
ندارد.
موسیقی
کامپیوتر

ویژگی

• غیر قابل لمس
      قابلنگهداری
•     غیر   
در انبار
• کیفیت آن به
فرد ارائه دهنده
بستگی دارد.
حمل و نقل

جدول زیر را کامل کنید و سه مثال دیگر نیز به پیشنهاد خودتان بیاورید.
محصول
بیمه
خودرو
مشاوره

کاال

خدمت

*
*

میوه و سبزیجات
تعمیرات
تابلو نقاشی
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فکر کنید

به نظر شما کدام یک از جمالت زیر ویژگی کاال و کدام یک ویژگی محصول را
بیان میکند؟
ویژگی

کاال

خدمت

غیر قابل لمس
کیفیت آن به شخص ارائهدهنده بستگی دارد.
قابل ذخیره شدن
بین زمان عرضة آن و استفاده از آن فاصله کم است.
قابل لمس
بین زمان عرضة آن و استفاده از آن فاصله زیاد
است.
کیفیت آن به شخص ارائه دهنده بستگی ندارد.

کار در منزل

مراکز زیر چه خدماتی به شما ارائه میدهند و در پاسخ به چه نیازی به وجود آمدهاند؟
دو مرکز ارائهدهندة خدمات دیگر را که در رشتة شما وجود دارد ،بیان کنید.
مرکز
بانک
مدرسه
بیمارستان

14

خدمت

نیاز

تولید و مدیریت تولید

دسته بندی سیستمهای تولید
دستهبندی کلی سیستمهای تولید مطابق نمودار زیر است.

سيستم توليد پيوسته
یک یا چند نوع مواد اولیه توسط عبور نوبتی از ماشینآالت ،تبدیل به محصول میشوند؛
مانند کارخانه تولید روغن نباتی ،پتروشیمیها ،کارخانه سیمان ،پاالیشگاهها و...

شکل  2نمونه ای از یک سیستم تولید پیوسته

سيستم توليد سفارشی

در این نوع سیستم ،محصوالت متنوع بر اساس درخواست مشتری و به تعداد دلخواه او
تولید میشود؛ مانند شرکت هواپیماسازی ،برجسازی و ماشینسازی و...
15

شکل 3یک سیستم تولید سفارشی

سيستم توليد پروژهای

در سیستم تولید پروژهای ،در هر زمانی براساس شرایط مختلف نظیر سفارش مشتری،
شرایط بازار ،سیاستهای تولید و  ...یک سری محصوالت متفاوتی با هم تولید میشوند.
مانند شرکتهای دارویی که بر اساس شرایط بازار در یک بازۀزمانی مشخص ،چند
داروی مختلف را تولید میکنند و سپس محصوالتشان را تغییر میدهند یا شرکتهای
خودروسازی که ممکن است یک نوع اتومبیل خاصی را به مدت زمان مشخصی تولید و
سپس متوقف نمایند.

16

تولید و مدیریت تولید

شکل  4نمونه ای از یک سیستم تولید پروژه ای

سيستم توليد انبوه
در سیستم تولیدی انبوه ،محصوالت محدودی را در مقدار بسیار زیاد تولید میکنند؛
مانند کارخانههای تولید خودرو ،خودکار ،لوازم خانگی و یا شرکتهای تولیدکننده میخ،
پیچ و...
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شکل  5نمونه ای از یک سیستم تولید انبوه

ويژگيهاي انواع سيستمهاي توليد
انواع
سیستم
تولید

پیوسته

سفارشی
(کارگاهی)

پروژهای

انبوه

 ماشینآالت و  -دستگاهها حجمویژگیها  -دستگاهها
و ماشینآالت
دستگاههایی با
تولید کم و
و ماشینآالت
هدف عمومی که تخصصی.
بسیار تخصصی محصوالت
 محصوالتمتنوع است .قابلیت تنظیم
 دستکاری واستاندارد شده و
دارند.
حمل و نقل مواد  -تجهیزات
به صورت کام ً
تنوع کم
 تنوع زیادال به صورت
 حجم تولید باالمحصوالت
ماشینآالت
اتوماتیک
 افراد با تخصصهمهکاره است - .استفاده از
 مواد موردافرادی با تخصص پایین میتوانند در
 تجهیزاتاستفاده را
این خط تولید کار
و مهارت باال
حمل مواد
نمیتوان به
کنند.
انعطافپذیر
آسانی از مواد
 هزینةتولید براینهایی تشخیص است.
هر واحد کم
 برنامهریزیداد.
 مسیر تولید مجموعهای از و زمانبندیمشخص
فرایندهای پشت مشکل است.
 نیاز به تجهیزاتسر هم میباشد  -نیاز به انبار
خاص برای حمل
نسبتاً کم
 افرادی بامواد
است.
مهارت محدود
 نیاز به انبار نسبتاًمیتوانند در خط
زیاد است.
تولید کار کنند.
مثال
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تولید ورق
فوالدی یا تولید
ساختمان

تولید دارو یا
تولید خودرو

تولید یک
ماشین مخصوص
نظیر ماهواره

تولید پیچ و مهره

تولید و مدیریت تولید

فکر کنید

برای هر یک از انواع سیستم تولید مثالهای بیشتری بیان کنید و دالیل این طبقهبندی
را بگویید.
جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

کار در کالس

محصول

کاال/خدمت

سیستم تولید

ویژگی

کارخانه تولید لوازم
منزل (تلویزیون،
یخچال و )...

کاال

انبوه

محصول
استاندارد  -حجم
تولید باال

بانک (دریافت و
پرداخت پول)

خدمت

سفارشی

ارائۀ خدمت
بر اساس نیاز
مراجعهکننده

مدرسه (آموزش)
راهآهن (حمل و نقل)
مراکز خدمات مشاورهای
(مشاورة تحصیلی،
مشاورههای کاری و )...
کارگاه های تولید
محصوالت چوبی (میز،
صندلی ،مبل و )...

کارخانة تولید المپ
(المپ کممصرف )

شکل 6
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کار در منزل

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

پژوهش کنید

پژوهشی با موضوع سیستمهای تولید دستهای انجام دهید و به هنرآموز خود ارائه
دهید.

نمودارهای جریان فرایند
نمودار جریان فرایند نشاندهندة کلية مراحل ساخت قطعات يک محصول از مادة اوليه
تا محصول نهايي و چگونگي اتصال اين قطعات به يکديگر است .اين نمودار نشاندهنده
تقدم و تأخر تمام عمليات و بازرسيهاي موجود در يک فرايند ساخت و تولید است.
جدول نمودار جریان فرایند
مدت
عنوان

فرایند

عملیات

بازرسی،
کنترل

زمان

بایگانی،

انتظار،

بازرسی

نگهداری

رفتن به

عملیات

انبار،

تأخیر،
مرحلۀ

در حین

حرکت،
حمل

و نقل،
ارسال

بعد

شکل

فرایند

فکر کنید

پیشنهاد شما برای شکل فرایندهای زیر چیست؟
عنوان فرایند
تصمیمگیری در حین انبار
بازرسی در حین حمل و نقل
تصمیمگیری در حین انبار
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شکل فرایند

تصمیمگیری

تولید و مدیریت تولید

رديف

شرح مراحل
فعاليت

1

تحويل سي دي
و جك

2

مراجعه به واحد
مالي جهت وصول

3

ثبت اطالعات در
سيستم مالي

4

دریافت مدارک
تسویه حساب و بسنت
حساب

5

تهیه لیست و
فایلها و زونکن
کردن مدارک

6

تحویل به واحد
فنآوری اطالعات

7

تأیید اطالعات
توسط واحد
فنآوری اطالعات

8

تحویل به واحد
صدور چک

9

بررسی نهایی
لیست و صدور
چک

10

پرداخت مبالغ

11

بایگانی مدارک

عالئم جريان فرايند

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

مثال:

در کشور عزیز ما ایران با سطح زیر کشت  41هزار و  325هکتار و تولید سالیانه  150تا
 170تن زعفران ،بزرگترین تولیدکنندة این محصول از نظر کمیت و کیفیت در سطح
جهان است که بخش عمدة زعفران تولیدی ما به کشورهای مختلف جهان صادر میشود.
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شرح
خريد و حمل گل زعفران به شركت
بازرسي اوليه محصول خريداري شده
نگهداري موقت زعفران در سردخانه
حمل به سالن فرآوري زعفران
جداسازي پرچم
جداسازي گلپوش
جداسازي كالله و درجهبندي آن
حمل به سمت دستگاه خشككن
خشك كردن زعفران
حمل نمونههاي گرفته شده به آزمايشگاه
انجام آزمايشهاي ميكروبي و شيميايي
نگهداري زعفران
حمل زعفران فرآوري شده به پخش سورت
تفكيك اجسام خارجي و بقاياي گل
درجهبندي گل
بازرسي و كنترل نهايي مرحله سورتينگ
حمل به واحد بستهبندي
توزين دقيق زعفران در ظروف مناسب
نشانهگذاري
انجام آزمون شيميايي
بازرسي و كنترل نهايي محصول
حمل به سمت دستگاه بستهبندي
بسته بندي نهايي مطابق درخواست مشتري
حمل به سمت نياز محصول
نگهداري محصول
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زمان

عالمت

مالحظات

تولید و مدیریت تولید
کار در کالس

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 نامنویسی (مسجد یا مدرسه) ،دریافت فهرست مدارک مورد نیاز برای

ثبت نام ،تکمیل فرمها 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.
جدول نمودار جریان فرایند
شرح مراحل فرایند

کار در کالس

انبار مواد اولیة 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 پرسها
عملیات برش در اندازههای مشخص
عملیات خشک نمودن نهایی به وسیلة محیط
انتقال به انبار
انبار محصول مقوا
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کار در منزل

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

کار در منزل

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

مدیریت و خود مدیریتی

مدیریت در تمام زمینههای 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
میدانند .او فردی است که امور خانواده را بین سایر اعضای خانواده تقسیم میکند و
متناسب با دانش ،تجربیات و استعدادهای افراد خانواده ،مسئولیت کاری را به آنان واگذار
میکند.

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

فرایندمدیریت
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تولید و مدیریت تولید

فکر کنید

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

•
•
•
•

جلسۀ مربیان یک آموزشگاه

جلسۀ ِهِیئت مدیرۀ یک شرکت

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 بودهاید؟
هماهنگی و ادارۀ این جلسات با چه کسی است؟

خودمدیریتی

خودمدیریتی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت وارد شده است .نقطة قوت
این سبک مدیریتی ،خود انسان است که میخواهد مدیریت کردن را از خودش شروع
کند و در جامعه به اوج برساند .بدون شک راز موفقیت انسانها در پیچیدگیهای دنیای
مدرن «خودمدیریتی» خواهد بود.
حفظ ارزشها و آزادیهای فردی و تحصیل استقالل فردی مهمترین نتیجهای است که
انسانها از فعالیتهای خود انتظار دارند .خودمدیریتی مقولهای است که در ایجاد قدرت
افراد برای مدیریت بر رفتار و عملکردشان در حیطة فردی و سازمانی و در جهت باال بردن
بهرهوری نقش مهمی را ایفا میکند.
توانایی کنترل واکنشهای هیجانی توسط خود فرد در مقابل همة مردم در شرایط
مختلف را خودمدیریتی میگویند.

بحث کالسی

به نظر شما افزایش تحمل و کنترل خشم سبب کاهش چه رفتارهایی در شما میشود و
کاهش این رفتارها چه پیامدهایی را برای شما به دنبال دارد؟
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چشمانداز

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 دستیافتنی .چشم انداز با
کمک به افراد در تشخیص موضوعات مهم ،آنها را در برابر مشکالت آنی حفظ میکند.
مشخصههای اصلی یک چشمانداز در نمودار زیر نشان داده شده است:
آرماني
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تولید و مدیریت تولید

فعالیت
خ ِّیری که در ساخت و تجهیز
هنرستانها مشارکت میکند.

چشمانداز
تربیت افراد آموزش دیده در زمینههای
مختلف فنی و حرفهای تا  5سال آینده

هنرجویی که وارد هنرستان میشود.

ورود به بازار کار و اشتغال تا  5سال آینده

قانونگذاری که قانون محدودیت واردات
را تصویب میکند.

افزایش تولید ملّی و اشتغال تا  2سال آینده

مهیج باشد .الزم
از مثالهای فوق پیداست که چشمانداز باید هدفمند ،آرمانگرایانه و ّ
است به این نکته توجه داشت که تمام فعالیتهای فرد (سازمان) در راستای چشماندازی
است که برای خود ترسیم نموده است .برای مثال ،هنرجویی که با چشمانداز ورود
زودهنگام به بازار کار وارد هنرستان میشود ،از لحظۀ ورود سعی میکند تا با دقت به
فراگیری فنون و دروس رشتۀ مورد عالقۀ خود بپردازد ،اقوام و آشنایان را در جریان
رشته و تخصص خود قرار دهد و در این راستا ممکن است همزمان بخواهد آموختههای
خود را نیز در بازار کار محک بزند .اما الزمۀ داشتن یک چشمانداز خوب ،برخورداری از
ویژگیهایی است که هر فرد (سازمان) برای موفقیت خود به آنها نیازمند است.

بحث کالسی

پروژه من

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

• مهمترین ویژگیهای مثبت شخصیتی من که در انجام پروژه مؤثر میباشند کداماند؟
• فعالیتهای اصلی من در زندگی که میتواند در انجام پروژه مفید باشند ،کداماند؟
• چشمانداز من پس از موفقیت در انجام پروژه چیست؟
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کار در کالس

ارزشهـای مربـوط بـه شـاخصهای زیر را بـا راهنمایـی هنرآموز خـود به صورت
اولویتهـای مشـخص  ،در جـدول زیر تکمیـل کنید.
کار تحت
فشار

ماجراجویی

منزلت
عقالنی

هیجان

سود مالی

شأن و

آگاهی

منزلت

زیست
محیطی
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امنیت

امنیت
اقتصادی

تولید و مدیریت تولید

مأموریت

مأموریت یک فرد (سازمان) بیانکنندة دلیل وجودی آن فرد (سازمان) است .با توجه به
مأموریت ،فرد (سازمان) میتواند وظایف و فعالیتهای خود را تشخیص دهد.
کار در کالس

مأموریت زندگی خودتان را با توجه به متن زیر بنویسید.
ماموریت من ساختن خودم به نحوی است که فردی  ..........................باشم؛ به طوریکه
بتوانم  .......................را به جامعه عرضه نمایم.
دلم میخواهد 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 ،میتوان هدفهای بلند مدت را مشخص
نمود .در تدوین بیانیة مأموریت باید به نکات زیر توجه کرد:
 1مبتنی بر واقعیت باشد.
 2فرد (سازمان) قابلیت و توان اجرای آن را داشته باشد.
 3هر فرد دیگری با خواندن بیانیة ماموریت فرد (سازمان) تمایل داشته باشد که در رسیدن به
مأموریتش همراه او شود.
 4شامل مقادیر عددی یا اهداف کوچک نباشد.
 5بیش از حد طوالنی نباشد.
 6به توضیح جزئیات کمتر بپردازد.
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کار در منزل

• یک بار دیگر شرح مأموریت خودتان را مرور کنید .آیا شرح مأموریت شما خیلی

طوالنی و یا مبهم است؟ شرح مأموریتتان را اصالح کنید و دوباره آن را بازنویسی کنید.

• با دو نفر در مورد آن بحث کنید .از نظرات آنها استفاده کنید و شرح مأموریت نهایی
خود را تنظیم نمایید.

نظر نفر اول

پروژه من

نظر نفر دوم

مأموریت نهایی خود را برای انجام پروژه بنویسید.

هدفگذار ي
بعد از تعیین مأموریت فرد (سازمان) ،میتوان هدفهای بلندمدت را تعیین کرد .اهداف

میتوانند خیلی ساده و ابتدایی و یا خیلی سخت و پیچیده باشند .هر چقدر بتوان اهداف
را سادهتر کرد و آنها را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرد ،به همان میزان رسیدن به
آن راحتتر خواهد بود .هدفگذاری یک مهارت است که فرد با کمی تالش میتواند به

آن دست یابد .به طور کلی میتوان اهداف فرد را در حوزههای علمی و فناوری ،شغلی

و کسب و کار ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،شخصی و تربیتی ،تفریحی و ورزشی و

خانوادگی خالصه کرد.
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کار در کالس

جدول زیر نمونهای از اهداف فردی در زمینههای مختلف است .سایر خانههای
خالی جدول را بر اساس اهداف شخصی خود پر کنید.
علمی

آگاهی از نوآوریهای جدید در زمینۀ تخصصی
بهروزرسانی اطالعات علمی و مرور اطالعات قبلی

شغلی

ارتقای جایگاه شغلی
رشد شرکت یا سازمانی که در آن کار میکنم

اقتصادی

افزایش میزان درآمد
افزایش سرمایه

شخصی و تربیتی

افزایش میزان مطالعه
پرداختن به موضوعات اخالقی

تفریحی و ورزشی

داشتن برنامۀ ورزشی منظم
دیدن تازهترین فیلمها و نمایشها

خانوادگی

توجه به نیازهای عاطفی اعضاء خانواده
همراهی و کمک در حل مسائل مختلف خانوادگی
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برای نوشتن هدف حتماً باید توضیح داد که منظور از آن چیست .اگر فردی بخواهد
درآمدش را افزایش دهد ،باید دقیقاً مشخص کند که چقدر درآمد میخواهد .نوشتن این
که «درآمد بیشتری میخواهم» کافی نیست و باید رقم آن را کامل بیان کند .وقتی هدف
دقیق مشخص میشود فرد راحتتر میتواند 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.
پروژه من

با توجه به مأموریت و چشماندازی که برای خود نوشتهاید؛ جدول زیر را کامل کنید.
هدفتان چیست؟

وظایفمدیریت

موانع پیشرفت
شما چیست؟

وظایف مدیریت شامل موارد زیر است:
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علت ریشه ای این
موانع چیست؟

چه چیز باید
تغییر کند
که شما در
رسیدن به
هدف بهتر
عمل کنید؟

تولید و مدیریت تولید
بحث کالسی

ایجاد انگیزه در کارکنان (هدایت) یکی از وظایف مدیریت به شمار میرود .به نظر شما
چگونه میتوان در کارکنان انگیزه ایجاد کرد؟

مديريت توليد و عمليات
فرایند مربوط به برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل فرایندهای تولید کاال یا
خدمت را مدیریت تولید و عملیات می نامند .مدیر تولید در تصمیمگیریهای مربوط به
فرآیند تولید (نظیر معیارهای تولید و )...مهم ترین نقش را ایفا می کند .مقدار تولید و
برنامهریزی مربوط به تولید بر اساس نیاز است که با توجه به هدفهایی که مدیران عالی
تعیین کردهاند ،انجام میشود.
کار در منزل

پژوهش کنید

یک واحد تولیدی را در نظر بگیرید .فعالیتهای 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 مهمترین ویژگی هایی که رمز موفقیت او محسوب
میشوند ،را بنویسید.

تعاون در تولید

امروزه در بسیاری از جوامع ،بسیاری از مشکالت
اقتصادی  -اجتماعی مشترک بین افراد جامعه
(نظیر معضل بیکاری ،بهداشت محیط و  )...از
طریق جلب مشارکت عمومی و بسیج منابع مادی،
انسانی و اجتماعی و بدون نیاز به تشریفات اداری و
دولتی ،حل و فصل میگردد .در این میان میتوان
به نقش مهم «تعاونی ها» به عنوان کانونهای
ترویج فعالیتهای گروهی اشاره کرد که نقش
مؤثری را در تقویت سرمایۀ اجتماعی و ساماندهی معضالت اجتماعی  -اقتصادی جامعه ،ایفا
مینمایند .تا جایی که در قانون اساسی کشور عزیزمان (اصول  43و  ،)44از نقش تعاونیها به
عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور یاد شده و بر اقدام مؤثر دولت در ایجاد و حمایت از تعاونیها
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 همدیگر توافق نمودهاند تا
به منظور تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود و به صورت
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اختیاری ،موسسه ای با مالکیت جمعی تاسیس نموده و آن را اداره و نظارت نمایند .هر
تعاونی بر اساس اصول زیر استوار می باشد:
عضویت

اختیاری و
آزاد

کنترل

توجه به

دموکراتیک

جامعه

توسط اعضاء

اصول تعاون

مشارکت

اقتصادی

تعاونیها

اعضاء

خودگردانی و
عدم وابستگی

بحث کالسی

همکاری بین

آموزش ،حرفه
آموزی و

اطالع رسانی

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 خالصه 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:
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انواع تعاونيها
در جدول زیر ،تعدادی از تعاونی های مهم مورد تایید وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعی
معرفی شده اند:
ردیف

نوع شرکت تعاونی

خالصۀ فعالیت

1

شرکت تعاونی مسکن

تأمین مسکن ارزان قیمت برای گروههای
متوسط اجتماعی و کم بضاعت

2

شرکت تعاونی زنان

زمینه سازی حضور مؤثر زنان در عرصههای
مختلف اجتماعی و اقتصادی

3

شرکت تعاونی حمل و نقل

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

4

شرکت تعاونی دانش بنیان

گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری
سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزۀ
فنآوری های برتر و با ارزش افزودۀ باال

5

شرکت تعاونی خدمات آموزشی

ارائۀ خدمات آموزشی در بخشهای آموزش
رسمی و فنی و حرفهای(علمی-کاربردی)

6

شرکت تعاونی زراعت و باغداری

تأمین محصوالت ،بازاریابی و خدمات
کشاورزی

7

شرکت تعاونی صنایع دستی

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

8

شرکت تعاونی شیالت و پرورش
ماهی

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

9

شرکت تعاونی معدنی

اکتشاف ،فرآوری ،استخراج و بهره برداری
از معادن و ایجاد ارزش افزوده از تولیدات
معدنی

10

شرکت تعاونی فرش

تهیۀ مواد اولیه و تجهیزات تولید فرش و
نیز توسعه و افزایش صادرات آن
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بحث کالسی

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

پژوهش کنید

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

بازدید علمی پودمان اول

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 کالس ارائه نمایید.
 1مواد اولیه ،فرآیند ساخت یا تولید و محصول نهایی(کاال یا خدمات) سیستم مورد
بازدید را بنویسید.
 2ویژگی های سیستم تولیدی مورد بازدید را بررسی نموده و با توجه به این ویژگیها،
نوع سیستم تولیدی (پیوسته سفارشی ،پروژه ای یا انبوه) را مشخص نمایید.
 3نمودار جریان فرآیند مربوط به سیستم تولیدی مورد بازدید را رسم نمایید.
 4چشم اندازها ،مأموریتها و هدفگذاریهای چند سال آیندۀ سازمان را بنویسید.
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الگوی ارزشيابي پودمان اول
عنوان
پودمان

تولید و
مدیریت
تولید

تکالیف
عملکردی
(واحدهای
یادگیری)

استاندارد
عملکرد
(کیفیت)

تعیین مراحل
تحلیل فرآیند
ساخت و تولید
تولید و ساخت
محصوالت و نحوه محصوالت
انجام فرآیندهای پیرامون خود
و بکارگیری
مدیریتی و
تکنیکهای
خودمدیریتی
در سیستمهای
مدیریتی و
تولیدی و خدماتی خودمدیریتی در
زندگی روزمره

نتایج
مورد
انتظار

استاندارد (شاخصها،
داوری ،نمره دهی)

باالتر
از حد
انتظار

 1تحلیل مفاهیم ساخت و
تولید و کار و اشتغال
 2تشخیص تمایزها و
تفاوتهای بین کاال و خدمات
 3رسم نمودار جریان فرایند
تولید محصوالت
 4تعیین چشم انداز ،مأموریت
و هدفگذاری
 5توانایی کاربرد تکنیکهای
مدیریتی و خودمدیریتی

در حد  1تحلیل مفاهیم ساخت و
انتظار تولید و کار و اشتغال
 2تشخیص تمایزها و
تفاوتهای بین کاال و خدمات
 3رسم نمودار جریان فرایند
تولید محصوالت
کمتر
از حد
انتظار

 1تحلیل مفاهیم ساخت و
تولید و کار و اشتغال

نمره

۳

۲

۱

نمره مستمر از ۵
نمره واحد یادگیری از ۳
نمره واحد یادگیری از ۲۰
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