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چکیده
دف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیري در خصوص محصوالت جدید در ه

ایران است. در این راستا فرآیند فراگیري در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاري 
عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است. با به–هاي فرهنگی سک سک جعبه-شیراز تولیدکننده

مربوط به سه محصول جدید شرکت، 1391و سال 1390ي مربوط به سال هااستفاده از داده
کارگیري رگرسیون، اثر فراگیري منحنی فراگیري این محصوالت تخمین زده شد و با به

محصوالت و نرخ فراگیري محاسبه گردید.
دهند که اثرات فراگیري در این محصوالت وجود داشته و منجر به کاهش نتایج نشان می

که متوسط زمان تولید محصول طوريي محصوالت جدید شده است. بهمان تولید بستهمتوسط ز
دقیقه رسیده است. در 72/14ي محصول به دقیقه در سطح بسته26/21فروش، از 1200

دقیقه 95/8دقیقه در سطح بسته محصول به 52/18فروش، متوسط زمان تولید از 1100محصول 
دقیقه کاهش یافته 42/16دقیقه به 28/33نک، این زمان از رسیده است و در محصول چرخ چی

"زمان تولید تجمیعی"و "تعداد تولید تجمیعی"ها به دو طریق است. این تحلیل
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1200شده بر اساس تعداد تولید تجمیعی براي محصول شده است. نرخ فراگیري محاسبهانجام
ها بر د بوده است. این نرخدرص93و 84،86فروش و چرخ چینک به ترتیب 1100فروش،

درصد است. افزون بر این با توجه به ساده 94و 85، 84اساس زمان تولید تجمیعی به ترتیب 
بودن فرآیندهاي مونتاژ محصوالت و همچنین تولید انبوه در زمان کم، فرآیند فراگیري در 

شده است.زمان کوتاهی کامل شده است و تولید محصوالت به زمان ساخت بهینه نزدیک 
: منحنی فراگیري، اثر فراگیري، تعداد تجمیعی تولید، زمان تجمیعی واژگان کلیدي

تولید، کاربرد منحنی فراگیري در صنعت

مقدمه-1
].1[هاي مالی و فیزیکی شده استجایگزین سرمایه،ترین سرمایهامروزه دانش به عنوان مهم

ند آموزش کارکنان، تحقیق و توسعه  گذاري روي مواردي مانها سرمایهبسیاري از شرکت
کسب دانش از طریق فراگیري ].2[شونددهند که به عنوان سرمایه فکري شناخته میانجام می

هاي مهم انسان است. این ویژگی است که انسان را فراگیري یکی از ویژگیامکان پذیر است. 
ود به این موضوع و اثرات آن کند. درنتیجه هر علمی از دیدگاه خاز سایر جانداران متمایز می

پرداخته است. در حسابداري نیز فراگیري و اثرات آن در فرآیند تولید ابتدا در دهه چهل 
واسطه ]. اهمیت مطالعه فراگیري در حسابداري به8طور علمی مدنظر قرار گرفت [میالدي به

هاي کار هزینهویژه کاهشها تولید و بهتأثیرات مهمی است که فراگیري روي کاهش هزینه
تواند تأثیر بسزایی در زمان تولید و درنتیجه گذارد. به گونه کلی، فراگیري میمستقیم باقی می

اي غیرمستقیم گونهپذیرند داشته باشد. افزون بر این فراگیري بههایی که از زمان تأثیر میهزینه
ها نیز با د زیرا این هزینهتواند تأثیر بگذارروي کاهش مصرف مواد اولیه و همچنین سربار می

که برخی از متون حسابداري آموزش و فراگیري نیروي انسانی در ارتباط هستند. درحالی
شده محصوالت ] مفهوم منحنی فراگیري و اهمیت آن را در بهاي تمام23و 22، 7مدیریت [

پذیرفته ویژه در ایران، در این خصوص صورتاند، مطالعات تجربی اندکی، بهتشریح نموده
است. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر فراگیري در محصوالت جدید در صنعت تولید 
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عنوان مطالعه موردي، سه محصول شرکت صنعت داران بندي است. بهبازي و بستهاسباب
اي عملی مورد واکاوي گونهشده و اثر فراگیري روي این محصوالت بهافتخاري شیراز، انتخاب

ت.قرار خواهد گرف
این مطالعه از این حیث اهمیت دارد که نخست توجه دانشگاهیان در ایران را به نقش و 

نماید و با انجام تحقیقات در این زمینه ها جلب میجایگاه فراگیري و مدیریت دانش در شرکت
هاي عملی باشند. دوم، مدیران ها در محیطتر کرده و راهنماي شرکتادبیات موضوع را غنی

ها توجه نمایند تا بتوانند از این طریق ازپیش به اهمیت نیروي کار و آموزش آنبیشها شرکت
شده محصوالت اثرگذار باشند و همچنین در سطحی بر زمان تولید و اجزاي بهاي تمام

هاي کارگري تر به مدیریت دانش در سازمان توجه نمایند. سوم، کارگران و اتحادیهگسترده
خود در فرآیند تولید توجه بیشتري نمایند و متناسب با سطح تخصص توانند بر نقش بارزمی

خود و انطباق آن با نیازهاي شرکت از شرکت توقع داشته باشند و همچنین جهت افزایش 
هاي خود کوشش نمایند.هاي و مهارتتوانایی

م، شود. در بخش دوساختار مقاله بدین قرار است که نخست، مبانی نظري فراگیري بیان می
گیرد. در بخش سوم، موردمطالعه و روش تحقیق بیان پیشینه تحقیق مورد واکاوي قرار می

گیري و پیشنهادهاي پژوهش ارائه هاي پژوهش، بحث و نتیجهگردد و در بخش چهارم یافتهمی
شود.می
مبانی نظري-2
فراگیري و اثرات آن در سازمان-2-1

ها بر ظرفیت و هاي جدید است که این مهارتارتاي از مهشود دامنهآنچه یاد گرفته می
آوري تجربیات عملی است که از عملکرد سازمان اثرگذار است. پایه و اساس فراگیري جمع

عملیات 
اجرایی

جمع آوري تجارب فراموشی

بهره وري با 
مهارت جدید

یادگیري پس 
اجرااز 

زمان با مهارت 
جدید

یادگیري 
پیش از اجرا

].17[فرآیند یادگیري و نحوي اثر گذاري آن در سازمان -1شکل 
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طریق فراگیري کارگران تولید، فراگیري سازمانی، انتقال دانش و ایجاد رقابت در شرکت 
ن است که روش جدید مجري را ]. در فرآیند فراگیري آنچه اهمیت دارد ای3آید [بوجود می

که نقطه مقابل متقاعد کند که نسبت به روش قدیمی برتري دارد. موضوع مهم دیگر این
شود که برخی تجربیات مفید سازمان عملی شده و فراگیري فراموشی است که مانع از آن می

شود نمیهاي سنتی فراگیري محدودیتی براي فراگیري قائل وري شود. مدلباعث بهبود بهره
فرآیند یادگیري و نحوي اثرگذاري آن در سازمان نشان 1طور که در شکل شماره ]. همان6[

دهد.می
منابع فراگیري-2-2
ترین منبع فراگیري است؛ اما میزان تجربه مهم-عنوان منبع فراگیريتجربه به-2-2-1

اندوزي که در تحقیقات ربهگیري کرد؟ سه معیار تجتوان اندازهتجربه در سازمان را چگونه می
) حداکثر 3) زمان تجمیعی تولید و 2) تعداد تجمیعی تولید،1اند از شده است عبارتاستفاده

آموزي تلقی عنوان معیار غیرمستقیم تجربهطور کالسیک تولید تجمیعی به]. به6ظرفیت تولید [
ند و عملکرد بهتر را پیدا اندوزي کدهد که تجربهشود. تکرار عملیات به سازمان اجازه میمی

عنوان معیار ] از زمان اجراي عملیات به18و 10کند. از سوي دیگر برخی از محققان [
آموزي مدنظر قرارگرفته عنوان معیار تجربهاند. معیار دیگري که بهاندوزي استفاده کردهتجربه

در 1ر تحقیقی که لپرعنوان نمونه داست، حداکثر توانایی تولید طی یک دوره زمانی است. به
صنعت هواپیما سازي انجام داد دریافت که حداکثر ظرفیت تولید، فرآیند فراگیري را بهتر از 

].15حجم تولید و زمان تجمیعی تولید نشان می دهد [
ها عموماً از شوند. سازماني تجارب الزاماً منجر به بهبود عملکرد سازمان نمیاما همه

که تولید یک بخش با ضایعات زیاد عنوان نمونه هنگامیرند. بهگیهاي خود درس میشکست
شده یا ]. تعداد تولید ضایع6سازد [همراه است، این موضوع زمینه را براي فراگیري را مهیا می

ناقص ازنظر آماري، تأثیري معنادارتر در مقایسه با تولید تجمیعی در منحنی فراگیري دارد. 

1Lapré
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شکل فردي، تیمی و یا سازمانی باشد. فراگیري تیمی در پزشکی تواند بههمچنین فراگیري می
] اثر بسیار بااهمیتی بر منحنی فراگیري دارد چراکه اعضاي تیم بعد 14افزارها [] و توسعه نرم21[

دهد و به یکدیگر اعتماد یابند که چه کسی کدام نقش را بهتر انجام میاز مدتی درمی
].9کنند[می
توانند بسیار سازمانها در فرآیند فراگیري می-وان منبع فراگیريعنآموزش به-2-2-2

1"فراگیري ناخودآگاه"]. بین 18تر عمل کنند. دو نوع یادگیري در این زمینه وجود دارد [فعال

هاي که از طریق فعالیت2"فراگیري خودآگاه"شود و که از طریق تجربه کسب می
هاي قبل از تولید و ریزيشود. برنامهتمایز قائل میشود،شده و آموزشی ایجاد میریزيبرنامه

هاي خودآگاه هستند و آگاهی بیشتر از هایی از فراگیريمهندسی مجدد بعد از تولید مثال
گیري و همچنین کنترل و بازخورد نقش فراگیري هاي اندازهها، روشبندي پدیدهطبقه

خودآگاه سازمان نقش فعال ندارد و ]. در یادگیري نا5[تر کرده استخودآگاه را پررنگ
شود. در تر میتجارب افراد منجر به یادگیري شده و یادگیري منجر به ایجاد فرآیندهاي بهینه

یادگیري خودآگاه، سازمان نقش فعالی به عهده دارد. یادگیري تعمدي معموالً داراي دو مرحله 
: در این مرحله به 3موردنظرکشف روابط علّی در دانش- اند از: الفاساسی است که عبارت

گذارد. مراحل رسیدن به دانش در اثر میyبر متغیر xدنبال این موضوع است که چطور متغیر 
تعیین جهت - 3آگاهی نسبت به موضوع،- 2جهل نسبت به موضوع،-1اند از:این مرحله عبارت

این مرحله به 6کنترل دانش:- ، ب5روابط متقابل- 6مدل علمی،- 4،5تعیین قدرت رابطه-4رابطه،
توان کنترل کرد. مراحل رسیدن به کنترل دانش را میxدنبال آن است که چطور متغیر 

1 Autonomous Learning
2 induced Learning
3 Causal Knowledge
4 Magnitude
5 Interactions
6 Control Knowledge
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رابطه بین فراگیري ،افزایش سودآوري و بهره وري- 2شکل 

کنترل - 4گیري، اندازه- 3آگاهی نسبت به موضوع، -2جهل نسبت به موضوع - 1اند از: عبارت
].4قابلیت اعتماد [-6ها، کنترل انحراف- 5ها،میانگین

اثرات فراگیري-2-3
م در مورد عدم ثابت بودن هزینه متغیر هر واحد، به بهبود کارایی در اثر تولید یکی از دالیل مه

شود. هرچند که گردد. بهبود کارایی عموماً در اثر فراگیري بهتر فرایندها ایجاد میبیشتر برمی
افتد اما در فرآیندها و محصوالت جدید نمود بیشتري فرایند فراگیري در اکثر صنایع اتفاق می

یابد که فراگیري بهتر فرآیندهاي صورت در سازمان تجلی می]. اثرات فراگیري بدین22دارد [
سازد. این امر منجر به افزایش سرعت کارهاي بهتر را فراهم مییابی به راهانجام کار و دست

توان با اختصاص زمان کمتر به مقدار تولید دلخواه رسید یا با انجام کار شده و بدین ترتیب می
جویی در زمان یافت. بدیهی است که صرفهمان زمان، به مقدار بیشتري تولید دستصرف ه

شده یعنی دستمزد و سربار اثرگذار خواهد بود. این کم در دو عامل مهم از بهاي تمامدست
هاي هزینه سربار عموماً جویی در زمان در دستمزد اثر مستقیم دارد و ازآنجاکه محركصرفه

رابطه فراگیري با افزایش 2شود. شکل جویی میدر هزینه سربار نیز صرفهمبتنی بر زمان است 
دهد.سودآوري در سازمان را نشان می

کاهش بهاي تمام شده 

آموزش

فراگیري
کاهش هزینه ضایعات و 

مصرف مواد اولیه 

کاهش زمان انجام کار

کاهش هزینه سربارکاهش هزینه دستمزد

افزایش سود آوري فزایش بهره وري ا
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دهد که اثرات فراگیري در قالب منحنی فراگیري هاي کاري نشان میتجربیات عملی در محیط
].22زیر است [قرارکند که بهنمود پیدا می

،t: میانگین هزینه تولید در دوره 
که اثر فراگیري کامل شده است.: میانگین هزینه وقتی

t: میانگین تعداد در دوره 

): هزینه اضافی (مازاد بر
دهد.ري را نشان میپارامتري که سرعت فراگی:

rدهد.: نرخ فراگیري را نشان می
لگاریتم هزینه هر واحد محصول، با لگاریتم تولید تجمعی، یک رابطه خطی منفی دارد و 

]. فرآیند فراگیري در قالب نرخ 25آید [این کاهش هزینه درنتیجه فراگیري به وجود می
یگر و از سازمانی به سازمانی دیگر و شود که این نرخ از صنعتی به صنعت دفراگیري بیان می

حتی از واحد سازمانی به سارمان دیگر بسیار متفاوت است. در تحقیقی که دیتون و توماس 
نمونه انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که نرخ فراگیري بسیار 100) با استفاده از 1984(

].8% در نوسان بود [108% تا 55متفاوت است و این نرخ از 
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اي تخمین اثر فراگیري، به اطالعات مربوط به متوسط زمان هر واحد یا بسته محصول و بر
توان با تخمین رگرسیون متغیرهاي مدل آن را محاسبه نمود. مقدار تولید احتیاج است که می

خمین زد کار را با استفاده از تجربیات قبلی تو یاتخمین در شرایطی که بتوان از قبل 
افزارهاي توان با استفاده از نرمتري است؛ اما در شرایطی که تمام عوامل ناشناخته باشد، میآسان

یافت. با ترسیم نقاط روي محور افقی مقدار آماري و ترسیم نمودار به متغیرهاي معادله دست
ي تخمین شود. براتجمیعی تولید و روي محور عمودي متوسط زمان تولید نشان داده می

توان لگاریتم مبناي طبیعی اطالعات مربوط به تولید و زمان ساخت تر منحنی فراگیري، میساده
را محاسبه و با تبدیل اطالعات به شکل خطی متغیرهاي معادله را تخمین زد:

(3)
ریزي قبلی نیز بستگی اثر فراگیري به مقدار نقش نیروي کار در تولید و همچنین میزان برنامه

شود که میزان فراگیري کاهش یابد؛ بنابراین اگـر آمـوزش قبـل    ریزي قبلی سبب میدارد. برنامه
و بدین ترتیـب اثـر فراگیـري    یابدها وجود داشته باشد، نرخ فراگیري افزایش میاز انجام فعالیت

شـده اسـت ایـن سـه     ]. براي بررسی منحنی فراگیري سه گروه مدل کلی ارائه19یابد [کاهش می
اسـت. مـدل لگـاریتمی بـه     3و مدل هـذلولوي 2هاي نمایی، مدل1هاي لگاریتمیگروه شامل مدل

اثرات تجربه قبلـی  متغیر کمتري نیاز دارند و دو مدل نمایی و هذلولوي به متغیرهایی چون لحاظ
هـا در ایـن پـژوهش از مـدل     ]. به علـت در دسـترس نبـودن ایـن داده    12و تکنولوژي نیاز دارند [

مـدل  -مـدل نهـایی ب  -هاي لگاریتمی بر دو نوع هستند: الفمدلشده است. لگاریتمی استفاده
].19و 7میانگین انباشته [

پیشینه تحقیق-3
هاي امریکا و اروپا به تئوري هواپیماسازي و دولتهاي در جریان جنگ جهانی دوم شرکت

ها با در نظر گرفتن سایر مالحظات دریافتند که با مقادیر ثابت مند شدند. آنیادگیري عالقه

1 Log-linearmodels
2 Exponentialmodels
3 Hyperbolicmodels
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توان مقادیر بیشتر و بیشتري که تولید ادامه یابد، میدستمزد و تجهیزات تولید درصورتی
1دوم، دولت امریکا، انجمن تحقیقاتی استنفردتجهیزات نظامی تولید کرد. بعد از جنگ جهانی

هاي اي که بدین منظور صورت گرفت، تمام دادهرا به تحقیق در این مورد واداشت. در مطالعه
شده موردبررسی قرار گرفت تا مدل استاندارد براي مربوط به دستمزد مستقیم هواپیماهاي ساخته

5ه کردند تنها اندکی با مدل رایت تفاوت داشت [ها مدلی را که ارائمحاسبه دستمزد بیابند. آن
].15و 

شود، صورت تجربی دریافت که وقتی مقدار تولید دو برابر میرایت به1936در سال 
]. این 24یابد [ساعات دستمزد موردنیاز جهت ساخت محصوالت طبق نرخ ثابتی کاهش می

ش مهمی پیدا کرد. براي مثال هاي مدیریت نقمشاهده که مرتبط با فراگیري است، در رویه
طور تهاجمی (کمتر از قیمت تولید) تعیین شد، چراکه بدین گذاري برخی محصوالت بهقیمت

ها ]. آن8یافت [کرد و قیمت تولید در اثر فراگیري کاهش میترتیب سهم بازار افزایش پیدا می
ید بدون وقفه، تولید همچنین دریافتند در شرایطی که سهم باالي نیروي کار در تولید، تول

آوري تولید، فشار مدوام جهت حرکت به سمت بهبود محصوالت پیچیده، تغییرات اندك فن
توان از نتایج آن بهره برد. وجود داشته باشد، منحنی فراگیري نمود بیشتري داشته و بهتر می

نایی کارگران شود زمان تولید کاهش یابد و فرآیندها بهبود یابند شامل آشعواملی که باعث می
دهی جریان ها، بهبود سازمانهاي تولید، بهبود ابزار کار و هماهنگی بیشتر آنبا کار، بهبود روش

، بهبود خدمات پشتیبانی و مهندسی است.3، بهبود قابلیت ساخت محصول2کار
اي بهبود کیفیت نمونه موردنظر خود را بر اساس ابعاد یادگیري ) در تحقیق پروژه2001لپر (

ها به دو سطح ها در خصوص آنبندي سطح دانش نمونهفهومی و عملیاتی و همچنین تقسیمم
گروه با دانش -1اند از:ها عبارتباال و پایین نمونه را به چهار گروه تقسیم کرد. این گروه

گروه با دانش - 3گروه با دانش مفهومی پایین و دانش عملیاتی باال،-2مفهومی و عملیاتی پایین 

1 Stanford Research Institute (SRI)
2 Improved work flow organization
3 Improved product producibility
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گروه با دانش مفهومی و عملیاتی باال. با دخیل نمودن -4باال و دانش عملیاتی پایین، مفهومی
ها در صد ضایعات غیرعادي را موردبررسی قراردادند. نتایج منحنی یادگیري در این گروه

تحقیق نشان داد که در گروهی که دانش مفهومی و عملیاتی باالست، ضایعات غیرعادي 
طور ضمنی ها نتایج مبهم بوده است. این تحقیق به. اما در سایر گروهیافته استشدت کاهشبه

].16[تأکید دارد1"دانش سازمانی برتر"بر 
از نیروي کار و ماشین به منحنی فراگیري "اي با عنوان ) در مقاله2009(2جودو فیورتی

از طریق تکرار به تغییرات منحنی فراگیري درگذر زمان پرداخته است. او به فراگیري"سازمانی
کند در این یادگیري اشاره می3ترین شکل یادگیري است و همچنین یادگیري ترتیبیکه ساده

].13ترتیب انجام امور از اهمیت بسزایی برخوردار است [
آوري انرژي بدون ) به بررسی منحنی فراگیري در کاهش هزینه فن2006(4گرگري نمت

هاي عملی تأثیر بسیار زیادي در گیري از طریق تجربهپرداخت. ایشان دریافت که فرا5کربن
روز توجیه دست روزبهها داشته است و تولید محصوالت ازاینآوريکاهش هزینه این فن

].11کنند [اقتصادي بیشتري پیدا می
شرکت هواپیمایی 9) به بررسی اثر یادگیري در کاهش نارضایتی مشتریان در 2011لپر (

ها منجر به کاهش نارضایتی ان به این نتیجه رسید که در بلندمدت رفع نقصامریکا پرداخت. ایش
مشتریان نشده است، زیرا نارضایتی مشتریان در حال افزایش است. اما مدیریت صحیح شکایات 

]. در ایران 20کند که شرکت خود را از سایر رقبا متمایز سازد [مشتریان این فرصت را ایجاد می
د منحنی فراگیري یافت نگردید.تحقیق تجربی در مور

روش تحقیق-4

1 Better organizational knowledge
2 Guido Fioretti
3 Sequencing Learning
4 Gregory Nemet
5 Carbon-free Energy Technology
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هدف اصلی این مقاله، ارائه الگویی عملی در راستاي کاربرد منحنی فراگیري در صنعت 
منظور تحقق این هدف، اثرات فراگیري در بندي در ایران است. بهبازي و بستهتولید اسباب

وان مطالعه موردي، عنخصوص سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاري شیراز، به
تحت بررسی قرار گرفت. بنابراین این تحقیق کاربردي است و از طرح یک موردي پس از 

نماید.واقعه استفاده می
معرفی موردمطالعه-4-1

شـده در زمینـی بـه    تأسـیس 1384شرکت صنعت داران افتخاري (سـهامی خـاص) کـه در سـال     
نفـر را  460اکنـون  ز قـرار دارد و هـم  مترمربع در شرکت صـنعتی بـزرگ شـیرا   15178مساحت 
کارآفرینی فرهنگی گرد هم آورده است.◌ٔ درزمینه

تهیه مواد اولیه و فرآیند تولید شرکت-4-2
الف) مواد اولیه

مواد اولیه موردنیاز شرکت صنعت داران افتخاري شامل چوب، رنگ، مواد شیمیایی و 
شود. فرایند تولید در شرکت میکاغذ است که توسط واحد بازرگانی از داخل کشور تهیه

صنعت داران افتخاري (سک سک) بدین قرار است که ابتدا در واحد طراحی و لیتوگرافی 
شده سپس به بخش لیتوگرافی کنندگان است آمادههایی که متناسب با سلیقه مصرفطرح
به واحد شده تا بر اساس تعداد، مواد موردنیاز براي تولید شامل چوب، کاغذ، و...داده

ها اقدام به خرید مواد اولیه بازرگانی سفارش داده شود. این واحد نیز بر اساس سفارش
کند.موردنیاز می

سازيب) مرکز هزینه نجاري و مجسمه
صـورت قطعـات کوچـک    زننـد و بـه  در مرکز نجاري، کـارگران ابتـدا چـوب را بـرش مـی     

عنـوان قـاب   شـده، بـه  چوب رنـگ زنند. قطعات آورند و سپس این قطعات را رنگ میدرمی
سـازي بـر   شـوند. در مرحلـه بعـد، واحـد مجسـمه     سازي فرستاده مـی مجسمه به مرکز مجسمه

کند. براي ساخت مجسمه از ترکیـب مـواد   هاي موجود، اقدام به تهیه مجسمه میاساس قالب
هــا، بــا شــود. ســپس ایــن مجســمهشــیمیایی ماننــد رزیــن، کربنــات، کبالــت و... اســتفاده مــی
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هـایی کـه از واحـد نجـاري     هایی که از مرکز مونتاژ اولیـه تولیدشـده و قـاب مجسـمه    پالك
اي دار، حجمی و کتیبـه شوند و این دو مرکز نهایتاً سه نوع مجسمه، پایهشده، مونتاژ میمنتقل

گردنـد و سـپس ازآنجـا بـه مونتـاژ نهـایی       ها به انبار منتقـل مـی  کنند. این مجسمهرا تولید می
شوند.یارسال م

پ) مرکز هزینه تزریق پالستیک
هاي در مرکز تزریق پالستیک نیز با استفاده از مواد پتروشیمی و با استفاده از دستگاه

بازي مانند عروسک، ماشین، پیشرفته تزریق پالستیک، اقدام به تولید قطعات اسباب
هاي ا مونتاژ گردد. قالبشده تا در آنجکند، سپس این قطعات به مونتاژ اولیه فرستادهو...می

شود.سازي تولید میها در واحد قالبموردنیاز این دستگاه
ت) مراکز هزینه چاپ و صحافی

در مرکز چاپ، زینک هایی کـه توسـط واحـد طراحـی و لیتـوگرافی طراحـی و تولیدشـده        
روي هاي چاپ، اقدام به چاپ بـر شود و با استفاده از دستگاهاست، به این مرکز فرستاده می

گردد تا شود. سپس قسمتی از تولیدات این مرکز به واحد صحافی منتقل میکاغذ و مقوا می
شـده بـه مرکـز مونتـاژ     ها و... انجام گردد. مقواهاي چـاپ ها، کتابعملیات صحافی دانستنی

هاي موردنیاز شرکت تولید شوند.شوند تا جعبهاولیه فرستاده می
ث) مراکز هزینه مونتاژ اولیه و نهایی

اند، یا از خارج از شدهاي دیگر ساختهاي که در بخشهدر این دو مرکز کاالهاي نیمه ساخته
شوند. در واحد مونتاژ اولیه افزون بر مونتاژ اند، مونتاژ میشرکت خریداري گردیده

شود که بعد انجام میعروسک، مونتاژ سی دي تولید پالك مجسمه و جعبه محصوالت نیز 
شود.از مونتاژ عروسک و سی دي به مرکز مونتاژ نهایی فرستاده می

محصوالت تولیدي-4-3
گذاري ها در بازار نامدر شرکت صنعت داران افتخاري نام محصوالت بر اساس فروش آن

شده است. عمده محصوالت تولیدي شرکت صنعت داران افتخاري (سک سک) عبارت 
فروش.1200فروش،1100فروش،2000فروش،500فروش،1000است از:
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: این مطالعه اثرات فراگیري و تخمین منحنی فراگیري در دو محصول محصوالت جدید
فروش و یک کاالي نیم ساخته چرخ چینک شرکت را موردبررسی قرارگرفته 1200و 1100

دهد.می
دهد. این را نشان میفروش1100فرآیند تولید محصول 7: شکل فروش1100محصول 

هاي انیمیشن، خانوادگی و شکالت است. این محصول محصول محتوي آموزش زبان و فیلم
درصد از کار مونتاژ 30شود. حدود بندي لفاف به بازار عرضه میتوسط دو دستگاه و در بسته

جعبه مادر ها در یکعدد از این بسته36شود. وسیله دستگاه مابقی توسط کارگران انجام میبه
شوند. بدین ترتیب در هر گیرند و سپس شیرینگ میجعبه مادر در یک کارتن قرار می6و هر 

1100گیرد که باقیمت هر عدد عدد از محصول قرار می216کارتن از این نوع محصول تعداد 
رسد.تومان به دست مشتري می

که در درون لیوان : این محصول شامل یک عروسک لیوان دار استفروش1200محصول 
گیرد این محصول هاي کوچک، بادکنک، اسمارتیز یا شکالت قرار میبازيعروسک، اسباب

شود و هاي جایزه نیز است. قطعات عروسک در بخش تزریق پالستیک ساخته میحاوي کارت
شود. این قطعات شامل دست، بازو، کفش، پشت عروسک و صورت به بخش مونتاژ ارسال می

شوند. سپس در بخش باشند. این قطعات در بخش مونتاژ اولیه مونتاژ میده عروسک میشرنگ
گیرد و درب لیوان بازي، اسمارتیز، شکالت، در لیوان عروسک قرار میمونتاژ نهایی اسباب

عروسک لیوان دار، در یک جعبه مادر و هر چهار 24شود. هر عروسک به لیوان چسب می
عروسک که قیمت 96شود. بدین ترتیب در هر کارتن بندي میرتن بستهجعبه مادر در یک کا

گیرد. تومان است، قرار می1200نهایی آن 
ــیم ســاخته کــه در بســته چــرخ چینــک فــروش 2000فــروش یــا 1000هــاي : ایــن کــاالي ن

گیـــرد در بخـــش تزریـــق پالســـتیک بـــا اســـتفاده از مـــواد پایـــه پالســـتیک و در  قـــرار مـــی
ــه بخــش مونتــاژ اولیــه فرســتاده مــی ســاخته مــیهــاي مختلــف رنــگ شــود. در بخــش شــود و ب
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ــاژ تعــداد  هــا در یــک ســلفون عــدد از ایــن چــرخ چینــک هــا و راهنمــاي اســتفاده آن  32مونت
شود.می
هاآوري دادهجمع-4-4

سنجی سـاخت محصـوالت، از اطالعـات مربـوط بـه تولیـد و زمـان        ي زماندر این مطالعه نحوه
هـاي  آوري گردید. سرپرستان بخشهاي روزانه تولید جمعطریق گزارشساخت محصوالت از

اند روزانه گزارش عملیـات بخـش تحـت نظـارت خـود را بـه بخـش        تولیدي و خدماتی موظف
هـایی کـه مخـتص هـر بخـش      حسابداري مدیریت تحویل نماینـد. ایـن اطالعـات در قالـب فـرم     

هاي تولیـد و خـدماتی   ه از تمام بخششوند. در این گزارش کآوري میشده است، جمعطراحی
آالت در هـر  گردد. اطالعات مربوط به تعداد نفرات تولید و ساعات کـار ماشـین  آوري میجمع

شـود. بـا محاسـبه    شده، زمان انجام کار، ساعات توقف غیرعـادي بیـان مـی   بخش، نوع کار انجام
هـا دالیـل   قایسـه آن هـاي مختلـف و م  هاي ساخت محصوالت مختلف براي زمـان میانگین زمان

گیرد. همچنین از این اطالعات در انحراف نامساعد و یا مساعد بااهمیت مورد پی گیري قرار می
دسـتیابی اتخـاذ تصـمیمات مـدیریتی، ارزیـابی عملیـات       هاي قابـل شده ظرفیتمحاسبه بهاي تمام

شود.استفاده می
سنجی ت است، زمانازآنجاکه نقش نیروي کار در بخش مونتاژ شرکت بسیار بااهمی

ترتیب که از اولین روز شروع اینمحصوالت جدید در بخش مونتاژ موردبررسی قرار گرفت. به
ماه اطالعات مربوط 6به مدت 1391تا شهریورماه 1390ماه تولید محصوالت جدید در بهمن

مع به زمان ساخت و تعداد تولید این سه محصول جدید استخراج شد. در این دوره زمانی ج
43، 34فروش به ترتیب 1100فروش و 1200هاي شده هر یک محصوالت چرخ چینک، داده

هاي تولیدتجمیعی و زمان تجمیعی بر اساس نفر ساعت مورد بوده است. بر این اساس داده31و 
ها لگاریتم گرفته شد.محاسبه گردید و سپس جهت تبدیل رابطه به شکل خطی از آن

صورت دو شکل انجام گردید:ها بهتحلیلSPSS16افزار نرمبا انتقال اطالعات به 
با استفاده از تعداد تولید تجمیعی- الف

با استفاده از زمان تولید تجمیعی- ب
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هایافته-5
در این روش تولید منحنی فراگیري با استفاده از تعداد تولید تجمیعی:-5-1

سه محصول مدنظر قرار گرفت. تجمیعی براي هر سه محصول با میانگین زمان تجمیعی هر 
ابتدا تولید تجمیعی در سطح واحد محصول محاسبه گردید؛ اما اثر فراگیري محسوس نبود. 

واحد 20,000ترتیب که هر اینبنابراین تحلیل در سطح بسته محصول بررسی شد. به
عنوان بسته محصول بر اساسمحصول یک بسته در نظر گرفته شد. علت انتخاب این عدد به

کاري بوده است که بعد از ارزیابی توسط سرپرست تولید و تیم تولید تولید تقریبی هر نوبت
کنند زمان تولید را شود و با تغییر چینش تولید و سایر اقدامات مقتضی سعی میانجام می

] . 17ترتیب، اطالعات از روند و ثبات بیشتري برخوردار خواهند بود [اینکاهش دهند. به
مان متوسط تولید در سطح بسته محصول و همچنین تعداد تولید تجمیعی در سطح سپس از ز

بسته محصول، لگاریتم بر مبناي طبیعی گرفته شد و سپس با استفاده از رگرسیون خطی 
نشان 1متغیرهاي منحنی فراگیري محاسبه گردید. نتایج این تحلیل در جدول شماره 

شده است.داده
ثر فراگیري در محصوالت جدید با استفاده از مقدار تولید تجمیعی: ارزیابی ا1جدول شماره 

محصوالت
تعداد 

نمونه
اثر فراگیري 

)b(Ln. 2

لگاریتم نرخ 
فراگیري

نرخ 
فراگیري

0,16300,8495-0,23520,6931-34فروش1200
0,14200,8685-0,2050,6931-32فروش1100

0,0640.9375-0,0930,6931-43چرخ چینک
: در این روش به جاي منحنی فراگیري با استفاده از زمان تولید تجمیعی-5-2

تعداد تولید، تجمیعی، زمان تولید تجمیعی مدنظر قرار گرفت. در این روش استدالل بر این 
است که هر چه زمان تجمیعی بیشتري صرف تولید محصول شود، فراگیري بیشتري اتفاق 

عنوان متغیر وابسته و لگاریتم زمان ز لگاریتم زمان متوسط تولید بهافتد. در این روش نیمی
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عنوان متغیر مستقل مدنظر قرار گرفت و سپس با استفاده از رگرسیون خطی، تجمیعی تولید به
شده است.نشان داده2هاي مربوط صورت پذیرفت. نتایج این تحلیل در جدول شماره تحلیل

گیري در محصوالت جدید با استفاده از زمان تولید تجمیعیارزیابی اثر فرا- 2جدول شماره 

محصوالت
تعداد 
b(Ln. 2اثر فراگیري (نمونه

لگاریتم نرخ 
نرخ فراگیريفراگیري

0.174110,8401-0,25120,6931-34فروش1200
0.160110,8520-0,2310,6931-32فروش1100

0,64060,9407-0,0880,6931-43چرخ چینک

بـا عـدد   1200دهنـد کـه اثـر فراگیـري در محصـول      نشـان مـی  2و 1هاي شماره جدول
کمتـرین اسـت. ایـن امـر بـا      -0,088یشترین و در محصول چرخ چینک با عـدد  ب-0,2512

تـر از  واقعیت مونتاژ محصوالت نیز سازگاري دارد، چراکه مونتاژ چرخ چینـک بسـیار سـاده   
. دوران فراگیري در محصوالت جدید شرکت کم بوده است1200و 1100مونتاژ محصول 

هاي مورداسـتفاده در تخمـین منحنـی فراگیـري کـه بـراي محصـوالت        است یعنی طبق نمونه
مـاه  6مـورد طـی مـدت    31و 43، 34فروش به ترتیـب  1100فروش و 1200چرخ چینک، 

ان تولیـد نشـده   جویی در زمهاي محصول منجر به صرفهبوده است، دیگر افزایش تولید بسته
است، چراکه ساختار تولید این محصوالت ساده بوده و پس از مدت کوتاهی چینش ابـزار و  

معادلـه زمـانی   گیـرد. لوازم تولید و همچنین مهارت نیروي کـار در وضـعیت بهینـه قـرار مـی     
قرار زیر است:شده بهآوريهاي این سه محصول طبق اطالعات جمعساخت بسته

لگاریتم طبیعی زمان ساخت محصول:
درصد100: مقدار ثابت معادله در شرایط فراگیري 

: ضریب معادله رگرسیون
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: خطاي مدل

گیريبحث و نتیجه-6
شرکت صنعت داران هدف اصلی این مقاله بررسی اثر فراگیري در سه محصول جدید

افتخاري شیراز بود. این بررسی با دو روش تولید تجمیعی و زمان تجمیعی انجام شد. در هر 
دو روش وجود اثر فراگیري نیز نشان داده شد. فراگیري و کسب تجربه باعث شده که 

که متوسط زمان طوريمتوسط زمان تولید محصوالت در سطح بسته محصول کاهش یابد. به
دقیقه رسید. 72/14ي محصول به دقیقه در سطح بسته26/21فروش از 1200حصول تولید م

دقیقه در سطح بسته محصول به 52/18فروش، متوسط زمان تولید از 1100در محصول 
دقیقه 42/16دقیقه به 28/33دقیقه رسید و در محصول چرخ چینک این زمان از 95/8

زمان تولید "و "عداد تولید تجمیعیت"ها به دو طریق کاهش یافت. این تحلیل
شده بر اساس تعداد تولید تجمیعی براي انجام گردید. نرخ فراگیري محاسبه"تجمیعی
درصد بوده و این 93و 84،86فروش و چرخ چینک به ترتیب 1100فروش،1200محصول 

ي در درصد است. اثر فراگیر94و 85، 84ها بر اساس زمان تولید تجمیعی به ترتیب نرخ
تر کمتر از محصوالت با ساختار پیچیده بوده است. نیمه محصول با ساختار تولید ساده

دهد تري دارد، اثر فراگیري کمتري را نشان میچینک که فرآیند ساخت سادهساخته چرخ
دهد.فروش اثر فراگیري بیشتري را نشان می1200و 1100و محصول 

پیشنهادهاي تحقیق-7
شود:با توجه به نتایج تحقیق پیشنهادهاي زیر ارائه میمبنی بر تحقیق:پیشنهادهاي–الف 

فروش1200معادله زمانی محصول 
معادله زمانی محصول چرخ چینک

فروش1100معادله زمانی محصول 

فروش1200معادله زمانی محصول 
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ها خصوصاً در محصوالت یا فرآیندهاي جدید و اثرات نظر به اهمیت فراگیري در شرکت-1
اي فعال توجه کنند و در گونهها به این موضوع بهشده، شرکتآن بر زمان تولید و بهاي تمام

تري ایفا نمایند.ش فعالهاي تعمدي نقایجاد فراگیري
ها به شود نظر به اهمیت فراگیري در شرکتهاي کارگري توصیه میبه کارگران و اتحادیه-2

سمت فراگیري بیشتر پیش روند تا با ایجاد مزیت رقابتی براي خود و شرکتی که در آن فعالیت 
هاي خود دست یابند.تر بتوانند به خواستهکنند، گام بردارند و راحتمی

گذاري، هاي قیمتگیريشود به اثرات فراگیري در تصمیمبه مدیران توصیه می-3
اي مؤثرتر هدایت کنند.گونهها را بهریزي و ...توجه نمایند تا بتوانند شرکتبودجه

شود که:مند توصیه میبه پژوهشگران عالقههاي آینده:پیشنهاد به پژوهش-ب
ر فراگیري در صنایع مختلف صورت نگرفته است، ازآنجاکه در ایران پژوهشی در مورد اث-1

اثر فراگیري در صنایع مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد، انجام چنین پژوهشی راهنماي مدیران 
صنایع مختلف خواهد بود.

اثر فراگیري و نحوي لحاظ نمودن آن در تصمیمات مدیران موردبررسی قرار گیرد. این -2
ریزي و ارزیابی عملکرد گذاري، بودجهمات قیمتتواند در مورد تصمیهاي میبررسی

کارکنان مدنظر قرار گیرد.
هاي تعمدي و مدیریت دانش سازمانی در صنایع مختلف ها در ایجاد فراگیرينقش شرکت-3

موردبررسی قرار گیرد.
هاي تحقیقمحدودیت-8

قرار زیر وجود داشته است:هایی بهدر انجام این تحقیق موانع و محدودیت
هایی نیروي کار بین بخش مونتاژ اولیه و مونتاژ نهایی زیاد بود. این موضوع ابجاییج-1

ممکن است اثرات فراگیري در تحقیق را تحت تأثیر قرار داده باشد. همچنین تعدادي از 
کارگران جابجا شده ممکن است فراگیري و تجربه کمتر از دیگران داشته باشند که 

هاي انفرادي اثرگذار است. این موضوع تجارب و فراگیريدرنتیجه بر زمان متوسط تولید
هاي گروهی و سازمانی اثر کمی دارد.، ولی بر فراگیريدهدرا نیز تحت تأثیر قرار می
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ها به خطوط تولید در نظر گرفته نشده است. این پذیرش نیروي کار جدید و ورود آن-2
دهد.تواند منحنی فراگیري را تحت تأثیر قرارموضوع نیز می

هاي استثناء تحلیلشده و بهها انجامها فقط توسط سرپرستان بخشسنجیزمان-3
نشده ها انجامشده، نظارت دیگري بر آنسنجی که توسط حسابداري مدیریت انجامزمان

است.
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Investigate Learning Effect in New
Product (Case Study Sanaatdarane

Eftekhari Shiraz)The main objective of this article is to present the practicalapplication of the learning curve for new products in Iran. Inthis context, we use the data of three new product ofSanaatdarane Eftekhari Shiraz as a case study. Data have beencollected	 from	 the	 2011	 and	 2012	 related	 to	 three	 new	products, these products were estimated learning curve andusing the regression, the effect of the acquisition of goods andacquisition rate was calculated.The results show learning effect in this three product, andthis effect reduce time of production and packing. So that theaverage	 time	 the	 product	 1200	 sales,	 from	 26.21	 to	 14.72	minutes	 after	 learning	 was	 completed.	 In	 product	 1100	 sales,	average production was	 18.52	 minutes	 and	 after	 learning	 was	completed	 this	 time	 was	 8.95minutes.This	 time	 for	 third	product	time	change	from	33.28	to	16.42	minutes.	The	analysis	in two ways: "cumulative quantity of production "and"cumulative time of production " is done. Learning rate based oncumulative quantity of production for product	1200	sales,1100	sales	 and	 Chakh	 Chinak	 	 were	 86,	 84	 and	 93	 percent	respectively. The rates were based on the cumulative time ofproduction	84,	85	and	94	percent. In addition, due to the simpleassembly process, as well as mass production learning processis completed in a short time.
Keywords: learning curve, learning effect, cumulative quantityof production, cumulative time of production, use learning curvein the industry
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