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پرداخت فلز: صنعت

: برخی از محصوالت و خدمات اتحادیه

کارد و چنگال•
ظروف غذاخوری فلزی •
وسایل آشپزخانه•
ریخته گری •
قالب  سازی و غیره•

:محل اتحادیه
گاایی در شهر تسوبام ژاپن که توسط اتاق بازر
ایان. و صنایع این شهرسااا  اداره می شاود

شهرساا  مرکز شارکت اا  کوکاپ پرداخات
150فلز بوده است که برخی از آیهاا با ا از 

.سال قدمت دارید

2003: سال تاس س اتحادیه

به زبا  ژاپنی

یعنی پرداخت" م گاکی"واژه 
یعنی ایجمن صنفی" یا"واژه 

:تعداد شرکت اا  عضو

2011تا سال 47





ظاارو  درصااد 90حاادود 
را غربی ااا غذاخور  فلاز  

.می کنندتول د 

ب شااااار شاااارکت اا ایاااان 
خود را باه دل ال کارخایه اا  

به خاار  ازارزا  تر ی رو  کار 
.کرده ایدکشور مناقل 

قدرت صانعت پرداخات 
فلااز بااه زمااا  ساااخت 

ژاپنااای در کنگپ ااااا  
. می گرددبر 17قر  

!با این حال صنعت آیها با افت جد  مواجه شد
ر به دلیل هزینه های پایین نیروی کار بازار را در اختیار گرفت و دچین

.نفر کاهش پیدا کرد600نفر به 1700نتیجه تعداد فعاالن این صنعت از 



M.در مورد چگونگی احیای صنعت خود به بحث نشستند

(لبه اشتراک گذاری دانش با هم و خلق دانش با همکاری هم برای احیای صنعت در حال زوا).آنها ابتدا متوجه نقطه قوت خود نبودند•

. می تواند مهارت و دانش اصلی آنها را فراتر از شرکت های جداگانه تشریک کندایجاد خوشه صنعتی متوجه نبودند که •

ه اما در ابتدا قادر به توافق آراء بررای احیرای صرنعت نبودنرد و ایر  بر. برای بحث و مذاکره دور هم جمع می شدنددر ماه بار2آنها ابتدا •
.ای  دلیل بود که آنها صرفًا خود را پیمانکار فرعی پرداخت فلز می دیدند

.میان شرکت ها بسیار زیاد بود چون آنها شرکت های متفاوتی بودندتعارض و اعتماد •



Mاتفاق قانع کننده

د کره زمرانی برواتفاقی که طرز فکرر اعارا را تیییرر داد  

غرذاخوری در چری  بازدیرد ظرروف از یک کارخانه تولیدکننرده 2003آنها در سال 
آنهرا . دآنها از کارخانه های تولید کننده قابلمه و ماهی تابه بازدید کردنر. کردند

ارد و دیدند که عملیات پرداخت فلرز توسرک کرارگران جروان  امکانرات غیراسرتاند
نهرا آ . انجرا  می شرودکارآمددر محیطی با امنیت پایی  و تجهیزات کم به طور 

.متوجه شدند که هیچ راهی برای رقابت با چینی ها وجود ندارد



: مدیریت دانش مشارکتی. 1
مدل

بااه امااه شاارکت اا بااه اتحادیااه پ وساااند و شاارو  
ود خااصلی صالح ت و دایا بازاریابی

ل اد یاا تودر صنایع دیگر  که ی از باه پرداخات فلاز 
.  کردید، ظرو  فلز  داشت

پزشکی  خودرو  فناوری و غیرهمثل 



: مدیریت دانش مشارکتی. 2
دریافت سفارشس سام آیها یاپ کاابهاه راانماا ته اه کردیاد کاه اتااقبعد

و را بازرگایی یقا رابط با مشار  و شارکت اا  عضا
زمایی که یاپ درخواسات از مشاار  باالقوه . داشت

پ تمامی شرکت اا  پرداخت فلز یا. دریافت می شد
ویه ار شرکت یپ یم. فکس از اتاق دریافت می کردید

ا محصول ارائه می کرد و مشار  ام مای توایسات با
.  تمامی شرکت اا مالقات و تصم م بگ رد

اگرررر سرررفار  مجررردد می آمرررد اتررراو سرررفار  را بررره طرررور 
.مستقیم به همان شرکت ارجاع می داد



:مدیریت دانش مشارکتی. 3
فناور  اا  یو ه با بحث های فراوان در اتحادیه  آنها یک دانش برالقوه بر

ه بره کدر خود را شناسایی کردند" پرداخت منیزیم"نا  
طررور گسررترده ای در فنرراوری اطتعررات  تولیرردخودرو و غیررره 

ه ای همچنری  اتحادیره صرنعتگران حرفر. مورد استفاده برود
ت بدی  ترتیب شرایک ارائه خدما. ای  حوزه را گردهم آورد

دا پرداخت منیزیم فراهم شد و طیف خدمات گستر  پیر
.کرد



:مدیریت دانش مشارکتی. 4
روابط عمومی برررررای بانآمرررردن در جسررررتجوهای اینترنترررریSEOآنهررررا از 

اسررتفاده کردنررد و اینکررار چنررد مشررتری بررزر  برررای آنهررا
بررای جلرب توجره روزنامره ها  مجرتت و خبرنگراران  . داشت

ر گروه روابک عمرومی اتحادیره  اخبرار هوشرمندانه ای منتشر
ن در نتیجره فعالیت هرای اتحادیره در رادیرو و تلویزیرو . کرد

بره پخش شد کره نروعی تبلییرات رایگران بررای آنهرا برود و
نان فعالیت های اتحادیه چ. صنعتگران نیز انگیزه داد

ل محبوب شده بود که نخستت وزیتر پاپتن در  تا
.از اتحادیه میگاکیا بازدید کرد2006



نتایج 
بدست آمده

نیتک لوازم الکترو تولیدکننده یک 
بتتتتتترای   تتتتتتفار  دوربین هتتتتتتای 
دیجیتتتتال و قتتتاب دیستتتک هایش 

.  به شرکت  فار  داد

کمتتتتتتتتی پتتتتتتتت  از  ن  یتتتتتتتتک 
تولیدکننتتدق قاعتتاف   تتفار 
پرداختتتت فقتتتز قاعتتتاف موتتتتور 

.   یکقت را داد

اتحادیتتتتتته همزنتتتتتتین از 
صتتتنعت  اختمان  تتتازی
.  فار  دریافت کرد

پتتتتتتت  از موفتیتتتتتتتت در تولیتتتتتتتد 
لیوان های فقزی  شترکت همزنتین
نتد به تولید محصوالف جدیدی مان
کت پاشنه کش فقزی بترای یتک شتر 

.کفش اقدام نمودتولید کننده 

قستتمت پشتتت  ی پتتد اپتتل را دیتتده
. دمانند یک  ینته می درخشت. باشند

ان ایتتن قاعتته نیتتز تو تت  صتتنعتگر 
ده پرداخت فقز تسوبام پرداخت شت

.  ا ت

ت از طریق فعالیت های مشارکتی متدیری
انگیتتزهتوجتته ای دانتتش  بتته میتتزان قابتتل 
ز پتتیش ا. کتتردصتتنعتگران افتتزایش پیتتدا 

یل بتته دل. اتحادیتته خیتتل بتتی انگیتتزه بودنتتد
این که کسب وکار  ن ها به طور دایم دچتار 

.  افت بود



میقیتون یتن در 100میقیتون یتن و 30میقیون ین   ال بعد بته 20در  ال اول به صنعت در مد 

و صتتنعتی کتته رو بتته زوال بتتود  از طریتتق بتته اشتتتراا گتاری و ارتتتتای دانتتش.  تتال گتشتتته افتتزایش یافتتت
.مهارف های اصقی  خود را احیاکرد

ی بودنرد صرنعتگران انحارارطلبان»: یکی از اعضای میگاکیا می گویتد
ال  با ایر  حر. که مهارت های خوب خود را با افراد دیگر به اشتراک نمی گذاشتند

یی متوجه شدیم که با گرد آوردن تخاص ها  هر شرکت کوچرک می توانرد توانرا
« .خود را افزایش دهد و یک مجموعه تجاری بزر  تری بنا کرد



برای آموز  نیروهای جروان و کرم کرردن ریسرک «میگاکیا ایچیبانکان»مرکز آموزشی به نا  ایجاد یک 
پیری شدن و خروج تکنسی  های قدیمی صنعت

دی  چرا  دریافت سفار  های توسعه فرو  از طریق بسته بنبرای « گستر  فرو اتحادیه »راه اندازی 
تازهو ایجاد ابزار تبلییاتی به جای صرفًا ساخت اقت  
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مشکلی 
در کمیته




