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  یکنواخت سازي کاال
 .ندشومیتولید  هامدلو  هاطرحبسیاري از کاالها در انواع  .پیشرفت تکنولوژي و صنعت موجب افزایش تنوع کاالها شده است

خود دچار مشکل شوند.  موردنظرهاي مرتبط با کاال در انتخاب کاالي کنندگان و سازمانموجب شده است مصرف موضوعاین 
نند تواطیف وسیعی از کاالها وجود دارند که می کهدرحالی ؛مرتبط با کاالها انتظارات مشخصی از هر کاال دارند هايماً سازمانعمو

 مشکالت ناشی از تواندمیچگونه  هاسازمانشود این است که این که اینجا مطرح می ايمسئله .را برآورده کنند هاآنانتظارات 
  ؟تنوع کاالها را کاهش دهند

هر  .ي برنامه یکنواخت سازي کاال در سطح سازمان استاجرا ،کاالها تنوع از ناشی مشکالت کاهش جهت مهم کارهاي از ییک
یک از سطوح مدیریتی سازمان در ارتباط با موضوع یکنواخت سازي مسئولیت مشخصی را که از طرف مدیران ارشد تعیین 

معادل هم در نظر  ،هستند شدهتعریفیکسري از مشخصات مشترك  بر این اساس کاالهایی که داراي .دارندعهدهبر  ،شودمی
ی به انفراو هايجوییصرفهشود از تنوع کاالهاي سازمان کاسته شده و این کار سبب می .کنندمیو یک کد دریافت  شدهگرفته

  .دست آید

  مفهوم یکنواخت سازي کاال
تخصیص نام و کد مشترك به کاالهایی که داراي خصوصیات مشترك  :یکنواخت سازي عبارت است از ،در حوزه مربوط به کاال

کارگیري لت بهسهو ،نگهداري و تعمیرات ،مشخصات فنی ،هستند که این فعالیت تحت تأثیر مالحظات پشتیبانی فنی شدهتعریف
ن قرار دارد. بر ای ...تماعی و اج ،فرهنگی ،اقتصادي ،المللیبین ،روابط سیاسی در زمینۀهاي کالن سازمان گذاريو ... و سیاست

 تفاوت باهمسازند و مشخصات اصلی مشترکی داشته و تنها در مشخصات فرعی اساس کاالهایی که نیاز واحد را برآورده می
 ،این کار باید مشخصات ذاتی و عملکردي کاالها را شناسایی نمود . برايشوندمیو کدگذاري  گذارينامیک کاال  عنوانبه ،دارند

سی در مهند مثالعنوانبه ؛با یک کد شناسایی کرد ،هستند شدهتعریفگاه اقالمی را که داراي یکسري مشخصات مشترك آن
 ؛شوندمی گذاريشماره 700تا  100اساس طول دوره رشد از  بریکوجود دارد که هر  نوع ذرت 9کشاورزي براي کشت ذرت 

را  هانآممکن است  مثالًندارد و  بنديتقسیمبخواهد از ذرت براي تهیه خوراك دام استفاده کند نیاز به این  ايکارخانهولی اگر 
  .تقسیم کند 3و درجه  2درجه  ،1به سه نوع درجه 

وط بسطوح مدیریتی سازمان را جهت نیل به اهداف خود در حوزه مر مراتبسلسلهیک ابزار که  عنوانبه تواندمییکنواخت سازي 
 .ارنددعهده برهر یک از سطوح مدیریتی سازمان در موضوع یکنواخت سازي وظایف مشخصی را  .مطرح باشد ،دهدبه کاال یاري می

 توجه با ،سطح میانی .پردازدو سیاست یکنواخت سازي کاال می مشیخطبه تعیین  مختلفسطح عالی سازمان با توجه به عوامل 
 مشیخطدر چارچوب  کارگیريبهنگهداري و تعمیرات و سهولت  ،بیل عوامل پشتیبانی فنیه مالحظات یکنواخت سازي از قب

سطح  .دکنتعیین می ،نیازهاي سازمان باید داشته باشند تأمینرا که کاالها براي ی مشخصات ،توسط سطح عالی شدهتعیین
ک نام شناسایی کرده و ی ،مشترك دارند مورداستفادهکاالهایی را که از دیدگاه کاربر  ،شدهتعیینبا توجه به مشخصات  ،عملیاتی
  .دهدمیاختصاص  هاآنو کد به 
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ال سازي کاال بیشتر آشنا شویم از یک مث یکنواختضوع در مو مدیریتی گانهسهسطوح  گیريتصمیمبراي اینکه با چگونگی 
 ندکمیسطح عالی سازمان مشخص  .یدخواهد اقدام به خرید تجهیزات سرمایشی بنماگیریم. فرض کنید سازمان میکمک می
و  کندیموسیله سرمایشی را تعیین  مشخصات ،سطح میانی .انرژي تجهیزات سرمایشی از چه نوع باید باشد تأمینکه منبع 

تصاص اقالم مشابه یک نام و کد اخ به ،شدهتعریفسطح عملیاتی با بررسی مشخصات آن وسیله و مقایسه آن با مشخصات از پیش 
  .است شدهدادهاین رابطه در شکل زیر نمایش  دهدمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یکنواخت سازي کاال اهداف
ازمان مسائل س کندمییک مدیر همواره سعی  .ارتباط نزدیک دارند وريبهرهمدیریتی اموري هستند که با  هايفعالیتبسیاري از 

کنواخت ی .حالت ممکن به انجام برساند ترینمطلوبهاي سازمانی در تحت مدیریتش به بهترین شکل ممکن حل شود و فعالیت
  .کندوري را دنبال مییکی از ابزارهاي مدیریت است که مدیر از طریق آن افزایش بهره ،سازي در حوزه کاالهاي سازمان

 
  هاي اقتصاديجوییصرفه
ک ی ،باشندکاربر داراي تعدادي خصوصیات مشترك می ازنظرکاالهایی که  ،از طریق یکنواخت سازي ،که اشاره شد گونههمان

هتر ب ،هاي سازمانشود که از داراییاین کار سبب می ،این کاالها داراي کاربرد هستند ازآنجاکه .کنندمینام و یک کد دریافت 
تري صورت گیرد و مکان دهی کاالها در انبار به نحو مطلوب شودمیاز طرف دیگر یکنواخت سازي کاال موجب  .استفاده شود

  .شوداقتصادي و مالی می هايجوییصرفهاین خود موجب 

  



  
https://www.anbaryar.com  

 

٣ 

  

  
  بهبود در مدیریت موجودي کاال

 زیرا با کاهش ،تواند عملکرد مدیریت موجودي را بهبود دهدشود و این موضوع مییکنواخت سازي سبب کاهش تنوع کاالها می
 .یابدمیالزم براي تعمیر و خدمات فنی و غیره تقلیل  هايتخصصداد قطعات خرید حجم انبارها تع هايسفارشتنوع کاال تعداد 

  تحدید فعالیت مدیران میانی و عملیاتی
در  .اندکردهمدیران میانی و مدیران عملیاتی تقسیم  ،سطوح مدیریتی را به سه سطح مدیران ارشد ،علمی مآخذدر اکثر منابع و 

 هايروشمدیران میانی  ،دهندمیکلی را انجام  هايمشیخطهاي کالن و تعیین گذاريمدیران ارشد کار سیاست ،یک سازمان
محدوده کار براي مدیران  ،سازي کاال یکنواختبا انجام  .و کار اجرا با مدیران عملیاتی است کنندمیرا مشخص  هاسیاستاعمال 

تحت  نیز هاآنیعنی  افتدمیاین پدیده اتفاق  دارندعهده برتی هم که کار اجرا را میانی بسیار کمتر شده و براي مدیران عملیا
  .گرددمیمدیران ارشد حوزه فعالیتشان محدودتر  گذاريسیاستتأثیر 

ي شما ادر این مقاله تالش ما بر این بود که درباره یکنواخت سازي کاال با شما صحبت کنیم همچنین پس از تعریف آن مثالی بر
 .به بررسی اهداف یکنواخت سازي کاال و نتایج آن در سازمان پرداختیم ازآنپسو  دردیم تا بهتر متوجه شویآو

 

  

  

  

  

  .دیینمامراجعه  انباریاربراي مطالعه بیشتر به سایت ما 

  کنید. کلیکبراي عضویت در گروه پرسش و پاسخ انبارداري 

  کنید. کلیکبراي عضویت در کانال اطالع رسانی سایت انباریار 

  


