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چكيده

 

  

از سوي ديگر، دانش . ، به يك اثر غالب در حوزه مديريت عمليات تبديل شد۱۹۸۰، در اوايل سال )JPM(مديريت توليد ژاپني 

توان به تنظيم سريع فعاليتها، برنامه هاي از جمله اين عناصر مي. ژاپن است عناصر يا مولفه هاي اصلي آن، مشتق شده از داده هاي

به عنوان يك نيروي رقابتي  JPMهدف اين مقاله، شناسايي توالي رويدادهاي منتهي شده به . اشاره كرد... و  kanbanكوچك، 

عمدتاً شامل تغيير  JPMتحول يا تكامل . جهاني و ارزيابي تاثير آن بر تئوري و روشهاي اجرايي در مديريت عمليات است

بسياري از  پيشرفت هاي محدود از سمت توليد به دستاوردهاي خدماتي و نوآورانه در. ترمينولوژي ها، ادغام ها و تقلب ها است

، و JPMداده هاي طولي اين تحقيق، بر پايه گرايشات متمايزي استوار بوده و بينشي را مبني بر اشاعه . شودي مشاهده ميجوامع غرب

نااميدي و نگراني هاي معماگونه ميان ژاپني ها، همانند شركتهاي غربي سؤاالت متعددي را مبني بر . نتايج نابرابرش فراهم مي سازد

اين در حالي است كه مديريت توليد ژاپن، طي سه دهه گذشته ظاهراً . به تغييراش به همراه دارد و پيدايش رو JPMتداوم پذيري 

.به رغم جريانات پايدار فعاليتي و تحوالت شگرف، به يك مبحث چالش انگيز تبديل شده است

 

  

جهانيپيشينه مديريت عمليات، سرعت در زمان، سيستم تويوتا، تمايالت موجودي يا اموال  :لغات كليدي

 

  

مقدمه

 

  

: به چاپ رسيد كه همگي اشاره به اين موضوع داشتند ۱۹۷۰مقاله، پيرامون اهميت فعاليتهاي تجاري در سرتاسر بيش از صدها 

ايزا وگل، به جمع بندي تفاسير رايج در . نيروي اصلي صادرات ژاپن، تغييرات غيرمنتظره اي را بر رقابت غربي وارد ساخته است

آموزه ها يا . (سبكهاي عملياتي و تكنيكهاي مديريتي در ژاپن اشاره كرد پرداخت وي در اين كتاب به) درجه فروش(كتابش 

وگل به عنوان يك متخصص علوم اجتماعي، پس از دريافت مدرك دكتري از هاروارد در ). ۱۹۷۹تدابير مشتق شده از امريكا 

و ساير فاكتورهاي سياسي وگل توجه زيادي به فرهنگ توافق. ليت مشغول شداو در زمينه هاي مختلفي به فعژاپن زندگي 

 

- 

 keiretsuوگل در بررسي سيستم . اجتماعي نشان مي داد

 

 .گروهبندي مجموعه اي از واحدهاي تجاري پشتيبان چندان موفق نبود –

 ۲۵۰گروه تويتا كه از (وي در كتابش به اطالعات ارزشمندي پيرامون جهت گيري عمودي توليد و نقش يا سلطه بانكها اشاره كرد 

و يك نيروي اقتصادي غالب ) a.k.a(را به عنوان يك موسسه ژاپني  keiretsuحال آنكه سايرين، ). تشكيل شده بودندشركت 

پس از دو سال از انتشار كتاب . مفهوم مديريت توليد، احتماالً در ارتباط با قدرتهاي صنعتي درجه يك ژاپن است. معرفي كردند

كنندگان غربي، متخصصان دانشگاهي و مشاوران به مجمع تحقيقاتي ژاپن ملحق  توليد. وگل تغييرات چشمگيري بوقوع پيوست

به طور مثال (افراد حضور يافته از صنايع توليدي عمدتاً به دنبال روشهاي منحصر به فرد توليد ژاپن و سودآوري باال بودند . شدند

هاي مختلف، توجه بسياري از مديران را به خود  ، تفكيك عملكردها در حوزه Siloهمزمان با پيدايش سيستم ). ۱۹۸۳برن هام 

:، كتابها و مقاالت زيادي در اين حيطه به چاپ رسيدند۱۹۸۰در اوايل سال . معطوف ساخت

 

  


