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 مدیریت تولید، موفقیت تولید

 

عنوان یک مدبر و رهبر در رأس امور باشد چه در یک طور که میدانید وجود یک مدیر که بههمان
توان به دوام و تیم و چه در یک مجموعه امری مهم و ضروری ست چراکه در غیر این صورت نمی

داشت! مدیر کسی است که با همکاری اعضاء یک تیم و یا  عمر طوالنی آن تیم یا مجموعه امیدی
گیرد و موظف ریزی و نظارت بر امور پیش رو را بر عهده میمجموعه، مسئولیت گردانندگی و برنامه

های مثبت تیم را کشف و برای ارتقاء و استفاده بهینه از آن نهایت تالشش را است تا پتانسیل
های صنعتی و های مدیریتی موجود در مجموعهت در جایگاههای حائز اهمیبکند. یکی از نقش

یک فعالیت  مدیریت تولید تولیدی را باید مدیریت تولید آن مجموعه دانست، درواقع باید افزود که
ریزی و بازاریابی برای محصوالت یا خدمات تشکیل بینی، برنامهسازمانی است که از پیشدرون

ه توسعه محصول و بازاریابی محصول را دارد و این دو فعالیت شود. مدیر تولید همواره دغدغمی
نهایتًا منجر به افزایش درآمد، افزایش سهم بازار و افزایش حاشیه سود خواهند شد. از طرف دیگر 

پذیر باشد. های محصول مسئولیتها و ویژگییک مدیر تولید باید در مورد تحلیل بازار و کارایی
ازمانی مختلف بعضًا مدیر تولید یک جایگاه سازمانی مشخص و معین را رو در ساختارهای سازاین

 شودهای فروش و بازاریابی یا عضو بخش مهندسی محسوب میدارد و در بعضی موارد عضو بخش
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های سود و ضرر یک بنگاه مورد ارزیابی قرار معموالً برای بررسی عملکرد مدیران تولید شاخصه
های ها و نیازهای بخش فروش و بازاریابی را به بخشباید بتواند خواسته مدیر تولیدگیرد. یکمی

های بخش مهندسی و فرایند سازمان انتقال دهد و از طرف دیگر باید بتواند محدودیتمهندسی و 
طراحی با توجه به شناختی که از بازار و خواسته مشتریان دارد برطرف نماید تا محصول 

 ای از نیازهای مشتریان باشد.ای منطقی بتواند پاسخگوی بخش عمدهآمده با هزینهدستبه

تاکتیکی   ریزیدار مسئولیت برنامهت روزانه تولید کارخانه نظارت داشته و عهدهمدیر تولید بر عملیا
های مربوط به تولید گروه باشد.یک مدیر تولید فعالیتهای موجود و جدید میو راهبردی فرآورده

وسیعی از محصوالت مانند خودرو، تجهیزات کامپیوتر، محصوالت کاغذی و... را 
کند. بسته به میزان بزرگی کارخانه تولیدی، مدیران تولید میدیریتریزی و مبرنامه هماهنگ،

های کنترل کیفیت صنعتی بر کل کارخانه یا بخشی از آن نظارت دارند. مدیران تولید مسئول برنامه
ها معموالً این قبول را تضمین کنند. آنهستند و باید کیفی بودن محصوالت تولیدی در حد قابل

های استاندارد موجود در کارخانجات تولیدی را از میان تعدادی از برنامهاستانداردهای کیفی 
ها به مدیریت در تشخیص عیب، کنند. این برنامهیا شش سیگما انتخاب می  ISO9000 مانند

 کند.حل رفع آن کمک مییافتن علل و راه

 هاارتباط مدیر تولید با سایر بخش 

ها دارد. برای مثال واحد خرید و با مدیران سایر بخش مدیر تولید صنعتی ارتباط کاری نزدیکی
کند. وجود اختالف و شکاف بین این دو بخش تدارکات کلیه منابع الزم در بخش تولید را تهیه می

ها ( شرکتJust-in-timeموقع )های تولید بهتواند به توقف تولید منجر شود. در روشمی
دارند. بنابراین ارتباطات بین مدیران در این روش بسیار یموجودی انبار خود را در حد حداقل نگه م

ترین ناهماهنگی ممکن است قطعه موردنیاز در خط تولید در زمان مهم است و در صورت کوچک
ها همچنین با سایر مناسب از انبار تأمین نگردد و عملیات خط تولید با وقفه روبرو شود. آن

ق و توسعه ارتباط نزدیکی دارند تا بتوانند شرکت را به ها مانند فروش، بازاریابی و تحقیبخش
 موفقیت برسانند.
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 محیط کار و ساعات کاری 

صورت گذراند. این افراد اکثرًا بهمدیر تولید معموالً وقت خود را در کارخانه و دفتر کنار آن می
ها مدیر تولید ارخانهکنند. در برخی کصورت شیفتی، به همراه کارگران کار میوقت و معموالً بهتمام

 حتی شب کاری یا شیفت کاری در روزهای تعطیل نیز دارد.

 

 ها و وظایف مدیر تولیدمسئولیت

 ولیدگیری درباره چگونگی استفاده درست از نیروی کار و تجهیزات برای رسیدن به اهداف تتصمیم

 بندی و بودجه تخصیصیهای زمانکنترل تولید محصوالت مطابق با برنامه

منظور تأمین نیروی انسانی کافی و ماهر برای بخش تولید یا استخدام، آموزش و ارزیابی کارگران به
 کارخانه

ورت ریزی صمنظور بررسی میزان انطباق عملیات تولید با برنامههای مربوط به تولید بهتحلیل داده
 گرفته

 نوشتن گزارشات تولید روزانه و ارائه به مدیریت ارشد شرکت

 هانظارت بر کارگران کارخانه برای اطمینان از عملکرد و ایمنی آن

 های روز یا فرایندهای جدید انجام کارهایی برای تولید کاراتر با استفاده از فناوریایجاد راه

 کاری کارگرانجدید و ساعات اضافههای تعیین موردنیاز بودن یا نبودن ماشین

 رفع هر نوع مشکل تولیدی در صورت بروز
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فرق بین مدیر و رهبر چیست؟ به نظرتان حضور کدامشان در یک تیم یا مجموعه بیشتر حائز اهمیت 
 است؟

ها عمل کرده ی بازی هستند. مدیران طبق چارچوبپذیر، نوآور و تغییردهندهرهبران افرادی ریسک
کنند. هر شرکتی به هردوی این افراد نیاز دارد تا بتواند آهسته ها را حفظ میو تا آخر آن چارچوب

شرکت به  شود یکو پیوسته به فعالیتش ادامه دهد تا خط تولید نخوابد. عدم مدیریت، باعث می
شده و نتواند به اهدافش دست یابد. های پرخطر برود و درنهایت از تعادل خارجسمت ریسک

بخش، باعث ایجاد یک فضای راکد و خالی از حضور فردی با مشخصات یک رهبر انگیزه  عدم
 رفته به ضرر آن شرکت تمام خواهد شد.چنین فضایی نیز رفته  شود.هرگونه شور و انگیزه می

آید، ممکن است در دو طیف کامالً دور از هم های این دو پیش میی پای وظایف و مسئولیتوقت
ی نوری هستند. هر دو در یک ی یک اشعهدهندههر دویشان تشکیل  هاقرار داشته باشند اما آن

 کنند و الزم و ملزوم همدیگرند.تیم مشترک کار می

 ده کرد؟های رهبری تیم استفاچه زمانی باید از مهارت

پاسخ این سؤال بستگی به شرکتی دارد که شما در آن مسئولیت دارید و یا افرادی که تحت نظارت 
انداز نهایی شرکت آگاه باشند، بیشتر شما هستند. اگر کارکنان به حد کافی نسبت به آینده و چشم

ل اگر بداند دهند. درواقع یک فرد مسئونسبت به سخنان فرد مسئول در غالب رهبری تیم گوش می
ها را هدایت تواند آنشان آگاه هستند، بهتر میانداز کاریکارکنانش به حد کافی در مورد چشم

 نماید.

ها طور دائم به امر و نهی کردن کارکنان پرداخته شود، احتمال آزاداندیشی آندر چنین فضایی اگر به
 های جدید باشند.ما خالق ایدهتوانید به این دلگرم باشید که کارکنان شگیرید و نمیرا می

 چه زمانی باید از مهارتی مدیریتی تیم استفاده نمود؟

اید قطعًا به شخصی نیاز دارید تا به شما وارد، مشغول به کارشدهعنوان یک کارمند تازهاگر شما به
جدید ، بگوید چطور و به چه روش و چگونه هر کاری را باید انجام دهید .در اینجا برای این کارمند 

 های مدیریتی موردنیاز است.حضور فردی با مهارت
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های مدیریتی نیاز از سویی دیگر برای سنجش میزان توانمندی هر یک از کارکنان نیز به مهارت 
طور کامل بداند که هر یک از کارکنان تیمش، تا چه میزان قادرند به است. یک مدیر بایستی به

ازحد توان به یک های بیشداند که دادن مسئولیتمیوظایف خود بپردازند. یک مدیر خوب 
 آورد.فرد،کارایی آن شخص را پایین می

هر سازمان یا شرکتی نیازمند است که از طریق هر دو مهارت مدیریتی و رهبری تیم ، فعالیتش را 
ز توان یکی از این دو را اانجام دهد تا پتانسیل بیشتری برای رشد و بازدهی داشته باشد. نمی

امکان پرواز   ها،دیگری جدا نمود. این دو مهارت، مثل دو بال پرواز هستند که بدون هر یک از بال
 وجود ندارد.
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