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دسته بندی این مطلب در بخش ، مدیریت

کششی و رانشی



:تعریف کلی 

ابع اصول و مبانی تولید ، فرایند ی است که درآن ، انواع من•
ملیات مختلف مورد استفاده در سیستم های فرعی تولید یا ع

به در سازمان ترکیب می شوند و بدین صورت، ارزش مربوط
محصول یا سرویس در یک روش کنترل شده، افزایش می

.یابد
ابراین بن. این مسئله با سیاست مربوط به سازمان، تطابق دارد

قال این فرایندی مدیریتی از یک سازمان است که در مورد انت
یک گستره از ورودی ها به داخل محصوالت یا سرویس های 

.مورد نیاز، مورد بررسی قرار می گیرد 
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:اصول تولید دارای خصوصیت های زیر است

ک هدف تولید یک فعالیتی سازمانی است بنابراین، هر سیستم تولید، دارای ی. 1

.است 

.د این سیستم انواع ورودی های مختلف را به خروجی های مفید تبدیل می کن. 2

.می کند این سیستم به صورت ایزوله نسبت به سایر سیستم های سازمان، کار ن. 3

ی یک بازخورد در مورد فعالیت ها وجود دارد که آنها برای کنترل و بهبود کارای. 4

.سیستم، ضروری است 
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:هدف اصلی از فلسفه اصول تولید 
د بهبو) در رویکرد سازمانی همواره هدف به سمت بهبود 

م با متمرکز میباشد ، این امر در بخش تولید ه( مستمر 

.چشم انداز محصول نـاب نام گداری میشود 

رای در یک رویکرد تولید هر فعالیتی که ارزش افزوده ب

محصول در بر نداشته باشد به عنوان چرخه معیوب 

!ود شناسایی میشود و باید از روند تاثیر گذاری خارج ش
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:بخش های اصلی در مبانی تولید 

رهبری  تیمی انجام به موقع کار ندهبهبود تامین کن کاهش الیه های 
سازمانی

صفر شدن 
موجودی انبار

ارتباط دائم با 
مشتری

تیم های چند 
منظوره

سیستم های کششی و 
فشاری

عیوب صفر

بهبود مستمر حدف ضایعات با ارتباط بلند مدت
تامین کننده

لایجاد تنوع محصو ارتباز و اطالع 
رسانی عمومی
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:تقسیم بندی بازار اقتصادی 

داستراتژی تولی

تولید محور

فشاری

کششی

یکششی و فشار

تولید ناب

تولید منعطف

1970

1980

1990
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؟( رانشی چیست ) استراتژی کششی و فشاری 

 PULLING & PUSHING) در علوم مدیریت و بازار یابی با متدی بنام 

IDEOLOGY )ر روبرو میشویم که با یک نوع رویکرد مشخص تالش دارد د

رینی تامین خوراک بازار و جذب مشتری ، در کسب بیشتر سهم بازار نقش اف

.کند 

که الزاما این نوع سبک مدیریتی در تولید و بازار یابی یک فرایند طولی است

.یک سیکل بسته ای از اقدامات را در بر خواهد گرفت 
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استراتژی فشاری-1

.عرصه شکوفایی تولید مبتنی بر استراتژی فشاری بود 1۹۷۰دهه 

ن در آن دوران شرکت ها تمرکز اولیه شان بر ایجاد ظرفیـت و حـداکثر کـرد

.تـوان تولید بود 

تنوع محصول هیچ جا ، نزدیک به چالش امروزی نبود و همیشه همه آن 

.  چیزهایی که تولید می شدند مبنـای پیش بینی آینده بودند 
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استراتژی فشاری

بهنبع،منقطهازفرایندیککمکباکاالهافشاری،استراتژیباتولیددرچرخه

رایبفشارتحتتوزیع،سایتیافروشی،خردهتاتولیدسایتمثالعنوان

توسطیقبلسفارشالگوهایبامطابقتولیدسطح.گیرندمیقرارکاالعرضه

.شودمیتنظیمکنندهتولید

بسیاریتادکنمیتالشواستمشتریتقاضایبررسیبرمبتنیسیستماین

مییرگوقتتولیدنتیجه،در.کنندعرضهبازاربهممکنحدتارامحصوالتاز

بازاردرتغییراتبهتاکنندمیتالشفروشخردهوکنندهتولیدزیراشود

.دهندپاسخ

.داردفشاریسیستمدرمهمینقشبینیپیش
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استراتژی کششی-2

.تاسبازارتقاضاتعددوتنوعبرمبتنیکششی،رویکردباتولیدچرخه

براختسسیستمازهموارهکلیتعریفبرمبتنیاگرچهتولیداستراتژیاین

فتعریاینازپیرویعدمبامواقعیدرولی.میکندپیرویسفارشاساس

.کندمیعملتقاضابینیپیشجایبهتوزیع،وتولیدتدارک،برمبتنی

در.شودمیمصرفونگهداریمحدودصورتبهموجودیمدل،اینبهتوجهبا

میپاسخمشتریهایخواستهبهشرکتواستواقعیتقاضاسیستم،این

مککمشتریاننیازموردمحصوالتدقیقمیزانتولیددرشرکتبهاین.دهد

.کندمی
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تفاوت دو استراتژی کششی و فشاری

میوعشرمشتریسفارشبینیپیشازسازیپیادهفشاری،سیستمدر-1

ازهنتیجیکعنوانبهسازیپیادهکششی،سیستمدرکهحالیدرشود،

.شودمیآغازمشتریسفارش

درکهحالیدردارد،وجودتقاضادرقطعیتعدمفشاری،سیستمدر-2

.استدقیقتقاضاکششی،سیستم

یکشیکشسیستمحالیکهدراستاحتمالیفرایندیکفشاریسیستم-3

.استپذیرواکنشفرآیند



تمسیسدرکهحالیدراستباالفشاریسیستمدرپیچیدگیسطح-4

.استکمکششی

کششیتمسیسحالیکهدراستمتمرکزمنابعتخصیصبرفشاریسیستم-5

.داردتأکیدپاسخگوییبر

ششیکسیستمکهحالیدراست،طوالنیتایملیددارایفشاریسیستم-6

.استکوتاهیتایملیددارای

یکهحالدرکندمیکمکتامینزنجیرهریزیبرنامهبهفشاریسیستم-۷

.کندمیتسهیلراسفارشتکمیلکششیسیستم
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فشاری+ استراتژی کششی -3

دستیابیبرایفشاروکششسیستمدوهرازتولیدزنجیرهیکدرصنایعاغلب

وریفشاهایسیستممراحلبینوسطحد،میبرندبهرهمطلوبنتیجهبه

.شودمیشناختهکششمرزعنوانبهکششی

است،دهشگنجاندهتولیدمدیریتولجستیکدر"کشیدنوفشار"اصطالحات

.میباشدرایجبازاریابیزمینهدرگستردهطوربهاصطالحاتایناما

سیستمدردتولیوداردتقاضابینیپیشبهبستگیفشارسیستمدرتولید

بانیمسازیپیادهدرتعاملاین،داردمصرفتقاضایبهبستگیکشش

!میشودمحققتولید
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2فرآيند 3فرآيند ...kفرآيند  ...N-1فرآيند Nفرآيند 

دیدگاه فرآیندی به زنجیره تأمین و تولید و عرضه

1فرآيند 

فرآيندهاي فشار فرآيندهاي كشش

ورود

یسفارش مشتر

اجرای فرآیند در پاسخ به 
.  سفارش مشتری است

(واکنشی)

بینی اجرای فرآیند در پیش
(ریتفک. )سفارش مشتری است

ز کشش، فرآیندهای کشش را ا/مرز فشار
.کندفرآیندهای فشار تفکیک می
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مرز

فشار و کشش



:انتخاب استراتژی 

ایـد یکی از اساسی ترین موضوعاتی که هر سازمان یا کسـب و کـار و مـدیر آن ب

.بدان توجه نماید، شناخت صحیح سازمان و ویژگی های آن می باشد

. این موضوع باعث شناخت نقاط بهبود و عارضه یابی مستمر خواهد شد

تقسیم بندی سازمان از نظر فعالیت

B to B
business to 

business

B to C
business to 
customer

Government 
services
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:انتخاب استراتژی 

ــدان توجــه داشــته باشــند ،  ــد ب یکــی از ویژگی هــای اساســی کــه ســازانها بای

.سفارش محور و یا تولید محور بودن محصول است

معموال و با تولید و عرضـه بـه ( B to C) شرکت هایی که تولید محور می باشند 

ا در بازار سعی در گرفتن بازار از رقبا دارنـد از ایـن رو بایـد اسـتراتژی فشـاری ر

.سازمان پیاده کنند 

معمـوال بایـد ( B to B) بـرعکس، سـازمان هایی کـه سـفارش محور می باشـند 

.استراتژی کششی را در تولید و بازار یابی اتخاذ نمایند 
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:ویژگی استراتژی فشاری 

بلندمـدت در ستراتژی فشاری تصمیمات تولید و توزیع براساس پیش بینی  های

خـرده انجام می شود و تولیدکننده پیش بینی خود از تقاضا را براسـاس سـفارش

.فروشان انجام می دهد

.در این نوع استراتژی معموال باید سطح موجودی باالیی را نگهداری نمود

( لسرشکن شدن هزینه توزیـع روی محصـو)هرچه صرفه جویی ناشی از مقیاس 

ه براسـاس بیشتر باشد ارزش تجمیع تقاضا باالتر رفته و اهمیت مـدیریت زنجیـر

.پیش بینی بلندمدت بیشتر می گردد
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:ویـژگی استراتژی فـشاری 

به دنبال حداقل سازی هزینه است. 1.

براساس پیش بینی تقاضا، تولید انجام می شود. 2.

نوسان قابل توجهی در تقاضای محصول وجود ندارد. 3.

زمان تحویل باال مشکلی به وجود نمی آورد. (جامعه بزرگ مشتریان. )4

معموال باید موجودی اطمینانی از محصول نهایی در انبار وجود داشته ب. اشـد 5

.تا نوسانات احتمالی تقاضا را پاسخ دهد
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:ویژگی استراتژی کششی 

 بینی تقاضا در استراتژی کششی تولید و توزیع براساس تقاضای واقعی و نه پیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــردد .انجـــــــــــــــــــــــــــــــــام می گ

هایی اگر این سیاست درست اجرا گردد نیازی به نگهداری حجم باالی محصول ن

حصـول کششی بودن یک سیستم بسـیار بـه زمـان تحویـل م. در انبار نمی باشد

ه بیش تری هرچه زمان تحویل باالتر برود باید از کششی بودن فاصل. وابسته است

.گرفت
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:ویـژگی استراتژی کـششی 

براساس سفارش تولید انجام می شود. 1.

نیاز به تعامل سطح باال با تامین کننده خود دارد. 2.

نیازمند زمان تحویل کوتاهی است. (رضایت مشتری. )3

نیازی به نگهداری حجم باالی موجوی محصول نهایی نیست. 4.

نسبت عدم قطعیت به کل تقاضا قابل توجه است. (نوسان تقاضا باالست. )5

به دنبال حداکثرسازی سطح خدمت می باشد. (جامعه خاص و محدود مشتریان. )6

مکانیز جریان اطالعات سریع و همـاهنگی سیسـتمهای اطالعـاتی کمـک شـایانی بـ. ه 7

.کاهش زمان تحویل می کند
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تعیین استراتژی مناسب

.    محور افقی معرف اهمیت صرفه جویی در مقیاس در تولید یا توزیع می باشد

کامپیوتر مبلمان

کتاب مایحتاج

L H

H

کششیفشاری

ی
فشار

ی
کشش
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تـحـلـیـل نـمــودار

راتژی عدم قطعیت باالتر در تقاضا منجر به تمایل به استفاده از است
کششی

دقیق تر و عدم قطعیت پایین تر در تقاضا منجر به پیش بینی تقاضای
استراتژی فشاری

 باالبودن اهمیت صرفه جویی در مقیاس و کاهش هزینه ها منجر به
در نتیجه اهمیت تجمیع تقاضا و سهولت بیشتر در پیش بینی تقاضا و

مطلوبیت استراتژی فشاری 

ه پایین بودن اهمیت صرفه جویی در مقیاس منجر به این می شود ک
کششیتجمیع تقاضا صورت نگرفته و در نتیجه مطلوبیت استراتژی
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و عدم اهمیت صرفه جویی در مقیاس تولید یا مونتاژ و یا توزیع کاال
راتژی همچنین عدم قطعیت باالی تقاضای مشتریان الزام برای اتخاذ است

کششی

کامپیوتر 2

4 3

L H

H

کششیفشاری

ی
فشار

ی
کشش
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تـحـلـیـل نـمــودار



ین و همچن( هزینه های حمل باال و انبارش )اهمیت بیشتر صرفه جویی در مقیاس -
.. ( .رنگها و طرحهای مختلف سلیقه ای و )عدم قطعیت باالی تقاضای مشتریان 

.فشاری+ استراتژی کششی
سال کاهش هزینه های حمل با ار)استراتژی تولید کششی و استراتژی حمل فشاری 

ش این دقیقا علت عدم نگهداری موجودی در فروشگاههای فرو(: چندین سفارش با هم
نظر صنعت اتومبیل، انواع اتومبیل با آپشن های زیاد از: مثال دیگر.  مبلمان است

در و اهیمت باالی تولید انبوه قطعات و صرفه جویی... قدرت موتور، رنگ، تعداد در و 
مقیاس تولید 

1 مبلمان

4 3

L H

H

کششیفشاری

ی
فشار

ی
کشش
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اهمیت زیاد صرفه جویی در مقیاس خصوصا در حمل کاال و 
زام برای انبارش و همچنین عدم قطعیت پایین تقاضای مشتریان ال

بهره مندی از  استراتژی فشاری

1 2

4 مایحتاج

L H

H

کششیفشاری

ی
فشار

ی
کشش
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( یمخصوصا کتابهای حج)اهمیت کمتر صرفه جویی در مقیاس -
استراتژی: و همچنین عدم قطعیت پایین تقاضای مشتریان

کششی-فشاری

1 2

کتاب 3

L H

H

کششیفشاری

ی
فشار

ی
کشش
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ینتیجه تحلیلی نمودار استراتژی کششی و فشار

زنجیره، پایین بودن نسبی عدم قطعیت تقاضا در بخش فشاری-
.اهیمت زیاد صرفه جویی در مقیاس تولید و توزیع و انبارش
و تمرکز در این مقطع ساختار زنجیره پیچیده و زمان تحویل باال است

.بر کاهش خدمات و کاهش هزینه میباشد 

بودن باال بودن عدم قطعیت تقاضا و ساده بودن ساختار و کوتاه-
و تاکید روی سطح خدمت از طریق انعطاف پذیری. زمان تحویل

پاسخگویی زنجیره در برابر تقاضاهای متغیر مشتریان

در یک کالم ، اهمیت فرایند برآورده سازی سفارش در بخش-
کششی و اهمیت فرایندهای برنامه ریزی در بخش فشاری
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با امید به آنکه مطالب این ارائه گامی کوچک در بهبود نگرش شما نسبت به 

.اصول و مبانی تولید در ایجاد استراتژی ها ایفا کرده باشد 
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پـــــــــــــایــــان
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تحقیق

مشاوره

عمل
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!بهره برداری آموزشی از این فایل با درج منبع برای عموم آزاد میباشد 
..... خدمات ما در زمینه آموزش و اطالع رسانی رایگان میباشد 


