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 چكيده

 میزان که معنی بدین. است محوری مخاطب و گرایی مشتری عصر بریم،می سر به آن در اکنون که عصری

 این برای راستا این در. دارد مستقیم رابطه او های خواسته و مشتری به آن توجه میزان با سازمان هر موفقیت

 در فراگیر بهبودی و اصالح به نسبت است ضروری ازیم،س برآورده را( مخاطب) مشتری نیازهای بتوان که

 اصالح و حذف جهت هاییحل راه یافتن برای جستجو و اتالف منابع شناسایی لذا .گردد اقدام سازمان سطح

 این در. است گرفته قرار توجه کانون در زا ارزش موضوعاتی به آنها تبدیل و هامحدودیت و مشکالت موانع،

 سازی نهادینه و سازی پیاده با توانمی که است یافته توسعه مختلفی ابزارهای و هایکتکن مفاهیم، خصوص

 اصولی بر تمرکز با ناب تفکر رویکرد میان این در .یافت دست مطلوبی نتایج به هاسازمان و هاشرکت در آنها

 ارزش ساخته، رهنمون پایدار بهبود و بهپویی بسوی مسیری در را هاسازمان و هاشرکت دارد سعی بنیادین،

-بیشترین ،(منابع کمترین) هاکمترین از استفاده با توانمی ترتیب بدین. بخشد توسعه هانسازما در را آفرینی

در این پژوهش سعی داریم تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. و درنهایت به  .رساند انجام به را ها

 سازمانها پیشنهادهایی ارائه گردد.

 

 .ناب تفکر :ات کليدیکلم

 

 مقدمه. 1

 یا قهیسفارشات خاص و سل ،ینیب شیقابل پ ریو غ عیسر راتییچون تغ یامروز با مسائل یهاسازمان

مدیریت  یعرصه کنون .هستند روبرو ...از خدمت و  ییباال یلیسطح خ افتیکامل، انتظار در تیفیک ان،یمشتر

 ییندهایاز فرا یاسازمان مجموعه د،ینگرش جد نیکه با ا کندیماز سازمان ارائه  دیجد یری، تصومنابع انسانی

در خود کارکنان  یارزش برا جادیمستلزم ا ی پیشبرد اهداف است راارزش برا جادیاست که هدف آن ها ا

کند در وهله اول  الفوق را دنب کردیرو خواهدیکه م ی(. برنامه سازمان4831و اخوان،  ی)جعفر داردمیسازمان 

خطا  8.1 یعنی گمایس به سطح شش دنیمراحل بهبود تا رس یو در مرحله بعد ط است گمایبه حوزه سورود 

 کنشهیتفکر ناب، در ر یادی(. مفهوم بن4838 ،یو عباس ،یدیع ،یچنار)بخش باشدیفرصت م ونیلیم کیدر 

و  یوربهره شیافزا یاست برا یارزش در سازمان نهفته است. تفکر ناب نگرش نشیکردن اتالف و آفر
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 نیدروازه ورود به سرزم توانیم بیترت نیو اتالفات؛ به ا هانهیمستمر و حداقل کردن هز ینیآفرارزش

تفکر  یها کیو تکن میمفاه رینظ ع،یسر یروش ها قیمشهود از طر یاتالفات و خطاها وب،یرا رفع ع گماهایس

ید و اتالفات به وجود آ وبیدر کاهش ع یینما شیاست افزا ازین گماینرخ س شیافزا یناب دانست؛ چرا که برا

 .(4831 ترک،اتیب ؛ینیحسدی)س

گره زدن آن ها  یاصول و سپس با تالش برا نیا قیدر پنج اصل خالصه نمود؛ با درک دق توانیناب را م تفکر

سازمان و  یسازدر ناب داریپا یو فنون ناب به راه کار هاوهیکامل ش یریضمن بکارگ توانیم گر،یکدیبه 

کن کردن  شهی( در کتاب معروف خود با عنوان تفکر ناب: ر4331. ووماک و جونز )افتیآن دست  یندهایفرا

 :پنج اصل عبارتند از نیاند. اکرده یها اصول پنج گانه تفکر ناب را معرفارزش در سازمان نشیاتالف و آفر

 نیارزش هر محصول مع قیدق نییتع .4

 ارزش محصول انیجر ییشناسا .2

 ارزش نیحرکت بدون وقفه در ا جادیا .8

 بکشد رونیکننده ب دیارزش را از تول نیتا بتواند ا یامکان دادن به مشتر .1

 کمال بیتعق .5

کند  فیارزش را تعر تواندیاست که م ییتنها مصرف کننده نها نیتفکر ناب، ارزش است. ا یشروع اساس نقطه

که  یشود، محصول انیب نیمحصول مع کیچهارچوب  معنا و مفهوم است که در یدارا یو ارزش، تنها هنگام

 نیکه ا میبرآورده سازد. توجه داشته باش نیمع یو در زمان نیمع یمتیکننده خود را با قمصرف یازهاین

بر آن  یسع تحقیق نیاساس در ا نیبرهم (.4832اهلل، و فتح ی)غضنفر آفریندیاست که ارزش را م دکنندهیتول

 یموضوع اقدام شده، سلسله مراتب و توال یو اصول تفکر ناب، نسبت به مدلساز میاست با تمرکز بر مفاه

را در سازمان  گرددمیثبت و حذف منابع اتالف  ،ییهدفمند منجر به شناسا یاز اقدامات که به نحو یمنطق

-سازماندر  کردیرو نیذکر است از ا انیساده به مرحله اجرا گذاشت. شا یکرده و به نحو ییمورد نظر شناسا

جست که در  رهبه توانمیو...(  ندی)کارکرد، فرآ یدر سطوح مختلف کار زی( و نیخدمات ،یدیمختلف )تول یها

اقدامات  یمنطق یاست براساس توال یهیاست. بد افتهیتوسعه  یشنهادیبر اساس فراگرد پ تحقیق نیا

تفکر ناب  یساز نهیو نهاد یساز ادهیپنسبت به  توانمیهر مرحله  ییاجرا یو روشها کهایتکن زیو ن یشنهادیپ

 (.4834و سالجقه،  پورکی)ن نموداقدام 

 

 ضرورت و اهميت موضوع. 2

پیشرفت در تولیدو فناوری  تغییرات سریع فناوری، در چند دهه اخیر با شدت گرفتن رقابت جهانی،     

عملیات و روابط با عناصر  تولید،اطالعات و مشتریان فهیم، تولید کنندگان را وادار به بهینه سازی فرآیند 

این بهینه سازی آنها را قادر به ارائه محصوالت با کیفیت باال و در یک دوره زمانی  زنجیره تامین کرده است.

افزایش تقاضا برای توسع  عواملی که ضرورت دستیابی به این بهینه سازی را تشدید کرده است، کوتاه می کند.

استفاده از نیروی انسانی کارآمد و تالش برای  بهبود کنترل فرآیند، حذف زباله، انعطاف پذیری تولید، محصول،
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دستیابی به این هدف به دلیل پویایی و  با این حال با تکامل بازارهای جهانی، کسب مزیت رقابتی است.

 شده است.محدودیت منابع و تنوع ظرفیت تولید پیچیده  تغییرات مداوم بازار،وجود محیط های رقابتی جهانی،

یکی از ابتکاراتی است که بسیاری از کسب و کارهای  گیرد،فلسفه ناب،که از سیستم تولید تویوتا سرچشمه می

بزرگ در سراسر جهان به اتخاذ آن به منظوره ساده کردن فرآیند تولید و دستیابی به بهینه سازی در منابع 

 .(4331تالش می کند)ووماک و همکاران،

شبکه های تامین کننده و  طراحی محصول، توسعه روابط مشتری، برای از بین بردن زباله،این سیستم تولیدی 

زمان کمتر برای توسعه  موجودی کمتر، در آن هدف فعالیت انسانی کمتر، مدیریت کارخانه طراحی شده است.

هایی کارآمد و  محصوالت و پاسخگویی سریع به تقاضای مشتری با محصوالت با کیفیت باال با استفاده از شیوه

 اقتصادی است.

 دالیل تاکید بر تولید ناب به عنوان یک راهبرد موفق 

 نیاز به رقابت موثر در اقتصاد جهانی 

 فشار از طرف مشتریان برای کاهش قیمت ها 

 نیاز به استانداردسازی فرآیندهابرای دستیابی به نتایج مورد انتظار 

 (.4834و قنبری،)فالح زاده افزایش دائمی انتظارات مشتری است 

کیفیت افزایش  حذف هر گونه اتالف، سازمان های صنعتی می کوشند تا با افزایش بهره وری، امروزه،

ضمن ادامه بقاء خود و نفوذ  کاهش قیمت تمام شده و تحویل به موقع تقاضای مشتریان، محصوالت تولیدی،

ز طریق حرکت به سمت تولید ناب میسر می به برتری اقتصادی دست یابند و این مهم تنها ا در بازار جهانی،

دهد شیوه های بررسی روند تولید صنایع در جهان و روند تغییرات در شرکت های بزرگ دنیا نشان می گردد.

های تولیدی ومی سازی این شیوه تولید در شرکتتولید به سمت تولید ناب و تفکر ناب تغییر کرده و ب

یوه تولید عالوه بر افزایش رضایت هم وطنان و مشتریان داخلی این ش کشورمان ضروری به نظر میرسد.

افزایش صادرات و بهبود  شرایط را برای رقابت بین المللی، باافزایش کیفیت و کاهش هزینه های تولید،

  ها و توسعه اقتصاد کشور مهیا خواهد نمود.وضیعت تراز پرداخت

تواند بر بهره می میان حوزه های مختلف شرکت وازنت با توجه به مفهوم ناب سازی درمی یابیم که داشتن

وری بیشتر آن ها موثر باشد لذا ضرورت دارد جهت به دست آوردن راه کارهایی در زمینه ناب سازی عوامل 

  موثر بر آن مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

 چارچوب نظری. 3

کردن ناب بیان شد و امروزه در بسیاری از (، با عنوان فکر 4331تفکر ناب اولین بار توسط ووماک و جونز)     

ایده های ناب که مورد استفاده خیلی از شرکتها و یا کارخانجات تولیدی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. 

شرکتها می باشد. تفکر ناب روشی است که که از طریق کاهش هزینه ها در پروسه ی کلی تولید و عملیات 

انسانی تولید به حذف اتالف می پردازد. هدف اصلی تفکر ناب، اجرای اقدامات های آن و به کارگیری نیروی 

ناب که کمنجر به کاهش ضایعات و هزینه ها خواهد شد. اگر چه تمام اقدامات ناب به این نتایج منجر نمی 
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ه ماهیت شوند، اما بصورت ظاهری این تاثیر با چندین عامل تعدیل می یابد. بسیاری از منابع بیان می کنند ک

ناب در کااهش ضایعات است. این تاکید بر کاهش ضایعات از طریق اقداماتی نظیر کاهش موجودی، ساده 

در تفکر مدرن از آن رو ناب  .های فاقد ارزش افزوده انجام می پذیردسازی فرآیندها و تریف و حذف فعالیت

با کمترین ف بیشترین را به انجام رساند. نامیده می شود که می توان شیوه ای را فراهم آورد که از طریق آن 

صول ناب در زمینه سیستم تولید ناب شکل گرفت. طبق تعاریف تولید ناب روشی است که از از به کار گیری 

طریق کاهش هزینه ها در پروسه کلی تولید، عملیات های آن و به کارگیری نیروی انسانی تولید و حذف اتالف 

  (.4831)آقایی، ها می پردازد

 

 . پيشينه تحقيق4
 

 . تحقيقات داخلی1.4

(، فرهنگ سازمانی ناب، زیر ساختی ضروری جهت پیاده سازی تولید ناب. پس 4838عالی زاده و همکاران ) 

ازآن فرهنگ سازمانی مناسب جهت پیاده سازی موفق تولید ناب را مطرح کرده و سپس به دنبال راه های 

باشیم تا بتوان نتایج کامل تر، موفقیت آمیز و مستمری از پیاده گ میانطباق فرهنگ های دیگر با این فرهن

 سازی تولید ناب داشت.

( به بررسی تأثیر یکپارچگی فرایندهای سازمانی و ناب سازی لجستیک 4831شفیعی نیک آبادی و همکاران )

اتالفها، تامین  بر عملکرد کسب و کار پرداختند. که نتای به دست آمده، حاکی از تاثیر سه عامل کاهش

باشد. کنندگان و یکپارچگی زنجیره تامین بر هردو بعد داخلی و خارجی یکپارچگی فرایندهای سازمانی می

توان نتیجه گرفت نابسازی همچنین نظا اطالعات بر بعد یکپارچگی خارجی موثر است که از این طریق می

همچنین هر دو موضوع یکپارچگی شود. لجستیک موجب افزایش یکپارچگی فرایندهای سازمانی می

 گردند.فرایندهای سازمانی و ناب سازی لجستیک موجب افزایش عملکرد کسب وکار سازمانی می

و  ANPبه ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیک های  ،(4831)جعفر نژاد و همکاران

DEMATEL  :2ی مخاطبان با مفهوم و تعریف جامع نابی و آشنای -4در شرایط فازی در دو محور زیر دارد- 

 ارائه چارچوب ارزیابی مناسبی که مبتنی بر تعریف جامع نابی بوده و قادر به سنجش و ارائه راهکارهایی مفید

برای رفع موانع موجود در پیاده سازی مناسب آن باشد، پرداختند. در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده، 

رک مناسب از مفاهیم نابی، در مرحله بعد، مدل های موجود در سنجش نابی سازمان ها را پس از اطمینان از د

مورد مطالعه قرار داده و پس از بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف آنها، به ارائه مدلی که در واقع ترکیبی از 

مطالعه باشد، پرداخته و در نهایت با انجام یک در شرایط فازی می DEMATELو  ANPرویکردهای 

 تجربی، نحوه کابرد آن را نشان داده است.

 

 . تحقيقات خارجی2.4
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(، مدل مدیریت ناب را به دنیا معرفی کرده است. جکسون در مدل خود عناصر سه گانه 4331جکسون)

گانه یادگیری به عنوان سنگ بنای  5گانه توسعه و سطوح  3چارچوب توسعه راشامل رئوس توسعه، کلیدهای 

کرده است. وی در رئوس توسعه راهبرد، ساختار و قابلیت ها، در کلیدهای نه گانه توسعه  سیستم معرفی

تمرکز بر مشتری، رهبری، سازماندهی ناب، مشارکت، معماری اطالعات، فرهنگ بهبود، تولید ناب، مدیریت 

هیزات ناب و تجهیزات ناب و مهندسی ناب، مشارکت، معمری اطالعات، فرهنگ بهبود، تولید ناب، مدیریت تج

مهندسی ناب و ر سطوح پنج گانه تولید انبوه، شروع سیستم، توسعه سیستم، بلوغ و بالندگی سیستم پیش 

 .(4331)جکسون، بینی و معرفی کرده است

(، مدل پیاده سازی تولید ناب با رویکرد تغییر فرآیندهای تجاری را معرفی کردند. 4335کتینگر و گروور)

که ضرورت های مورد نیاز جهت  ر این مدل، مدیریت تغییر فرآیند کسب و کار است.چارچوب مورد استفاده د

تغییر فرآیندهای تجاری را ارائه می دهد. در این مدل نیازمندی های تغییر فرآیندهای تجاری را ارائه می دهد. 

بردی، تمایل محیط در این مدل نیازمندی های تغییر فرآیندها عبارتند از: انتخاب اقدامات ابتکار آمیز راه

سازمان به یادگیری، آمادگی فرهنگی، شبکه متعادل ارتباطات، تسهیم دانش با تامین کنندگان و تجویز 

اقدامات الزم در زمینه مدیریت تغییر فرآیندها. در این مدل اقدامات با رویکرد تیمی تعیین و عملی می شوند. 

رند عبارتند از تیم تفکر راهبردی، تیم تحلیل کسب و کار و تیم هایی که در این مدل مورد استفاده قرار می گی

پیشنهاد دهنده مدلف تولید ناب با مورد حمله قرار دادن سیستم  (2118به اعتقاد موتوانی) تیم های عملیاتی.

در نهایت کل فرآیندهای شرکت را مهندسی مجدد نموده تا اینکه تغییر پذیری فرآیندها کاهش یابد)موتوانی 

2118.) 

سازمانها (، به بررسی عوامل حیای برای اجرای موفق آمیز تولید)تفکر( ناب پرداخته است. 2145تورب جورن)

دقیقا از عوامل اصلی موفقیت اجرای تفکر ناب آگاه نیستند. بنابراین هدف این مقاله بررسی این عوامل است. 

امل که در اجرای موفق آمیز نقش دارند عو 38مدیر در شرکتهای بین المللی در مورد  182در این پژوهش از 

یافته های این پژوهش نشان داد می توان این عوامل را به چهار عامل عمومی تقسیم کرد سوال پرسیده شد. 

که عبارتند از: سازمان، اندازه سازمان، مراحل اجرای تفکر ناب و فرهنگ ملی. این عوامل هر کدام شدت تاثیر 

  آنها متفاوت است. 

 

 گيریيجه. نت5

 زمان در حداقل کم ی هزینه و باال کیفیت با متنوع محصوالت ی ارائه در ها شرکت پذیری رقابت امروزه،

 برآورده ناب تفکر زیرا ممکن است؛ ناب تفکر طریق از مهم این که کند حفظ بازار در را آنها تواند می ممکن،

 به رسیدن و ضایعات دائمی حذف از طریق انزم و هزینه کمترین کیفیت، باالترین در مشتری خواست کردن

تفکر ناب یکی از  مفاهیم اساسی و تاثیر گذار در افزایش کارایی و اثربخشی عملیات هر . است صفر ضایعات

 ها اتالف حذف در ریشه ناب و تولید ناب همگی ناب، مدیریت تفکر بنیادی مفاهیم سازمان محسوب می شود.

 اتالف پردازش، نقل، و حمل اتالف منابع، اتالف وقت، اتالف از از طریق پیشگیریو اسراف ها دارند. تفکر ناب 

ها هست باعث ایجاد بهره وری در  سازمان نیاز مورد که همگی خالقیت، و اطالعات در اتالف حرکتی، اتالف
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سازمان می شود. در این مقاله سعی شد تا به بررسی اهمیت این موضوع پرداخته شود. و در نهایت 

ناب  دهی تفکر سازمان افزایش برای تمهیداتی پیشنهادهای زیر را به سازمان ارئه می کند. سازمانها به ایجاد

همانگونه که در پژوهش های  بپردازند و همچنین ایجاد سازوکاری برای استقرار تفکر ناب در سازمان بپردازند.

ازی را شناسایی و آنها را بار گیرند. تا بتوانند به انجام شده نیز مشخص شده سازمانها باید عوامل موثر بر ناب س

 موفقیت دست یابند.

 

 منابع و مراجع. 6

(، عوامل موثر بر ناب سازی و چابک سازی نگهداری و تعمیرات)مورد پژوهشی: سیستم نت ناجا(. 4831آقایی، الف) -4

 ./215-438، ص 41مجله سیاسی دفاعی. سال نوزدهم، شماره 

(. تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با 4838ر؛ عیدی، ح؛ و عباسی، ه. ) لف؛چناری، ابخش -2

 ./23-43(، 4)1عملکرد سازمانی )مطالعه ی موردی: وزارت ورزش و جوانان(. مطالعات مبانی مدیریت در ورزش، 

فرایندها. مدیریت فردا،  (. تحقق مفهوم ناب در سازمان توسط مهندسی مجدد4831جعفری، م؛ و اخوان، پ. ) -8

4(8 ،)13-11/. 

.  DEMATELو  ANP(، ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیکهای 4831جعفر نژاد، الف) -1

 ./25تا  4ص  21سال هشتم، شماره  صنعتی مدیریت مطالعات پژوهشی -علمی فصلنامه

رزیابی عوامل تولید ناب در سازمانهای تولیدی غیرپیوسته (. ا4831. )لفترک، احسینی، س. م؛ و بیاتسید -5

 ./31-53(، 3)4)مطالعه موردی، گروه صنعتی سدید(. مدرس علوم انسانی،  )سفارشی( 

(، تاثیر یکپارچگی فرآیندهای سازمانی و ناب 4838لف)ا ؛ جلیلی بو الحسنی،لفا م؛ جعفریان، شفیعی نیک آبادی، -1

 ./32تا  14. ص 8ب و کار. شماره سازی لجستیک بر عملکرد کس

سازی گ سازمامی ناب، زیر ساختی ضروری جهت پیاده هنفر (، 4838عالی زاده، ر؛ باقری نژاد، ج؛ رحیمیان، پ) -4

 کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت./  .تولید ناب

سیستم هایتولید ناب؛ چابک و مقایسه آنها درراستای مدیریت تولید و عملیات،  (4834الف) قنبری، ؛س  ،فالح زاده -3

 ./اولین همایش سراسری صنعت خودرو

در سازمان های دولتی شهر کرمان. مدیریت  (. بررسی وضعیت چابکی سازمانی4834پور، ا؛ و سالجقه، س. )نیک -3

 ./51-83(، 1)1بهره وری، 

 ./81-45(، 8(. ناب سازی سازمان و فرایندهای سازمانی. مدیریت فردا )4832اهلل، م. )غضنفری، م؛ و فتح -41
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