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 چکیده

 الزمه رقابت در دنیای تولید کنونی بهره گیری ازتمام فنون و ابزارها و ایده های جدید و ناب است. در نیمه

 دوم قرن بیستم تولید کنندگان جهان با رقبای جدید آشنا شدند که با نیمی از سرمایه و امکانات الزم

 ا با کیفیتی بهتر تنوعی بیشتر و با قیمتی پایین تر به بازار جهانی عرضه می کردند. یکی از اینمحصوالت ر

 ناب است. این شیوه تولید، نیروی انسانی موجود در کارخانه، فضای الزم برای تولید، تفکرتکنیکهای جدید 

مورد  محصول جدید و زمان سرمایه ای که صرف ابزارآالت می شود، نیروی مهندسی الزم برای بوجود آوردن

به کمتر  ناب موجودی مورد نیاز تفکرنیاز برای ساخت محصول جدید را به نصف تقلیل می دهد. همچنین در 

همین دلیل است  شوند. بهینده تولید میآشود و محصوالت با تنوع فزها بسیار کمتر میاز نصف می رسد، عیب

بررسی  هدف این پژوهشریزی تولید قابل توجه است.  ناب به خصوص در مبحث برنامه تفکرکه اهمیت 

 اهمیت تفکر ناب و راهنمایی سازمانها برای حرکت بدون توقف برای ناب سازی فرآیندها است.

 

 تفکر ناب  کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1

ژی روش های سنتی و روند حاکم بر کشور های در حال توسعه، با توجه به رشد سریع و پیچیدگی تکنولو     

های جدید، نه تنها امکان کاهش فاصله با کشورهای توسعه یافته را کمتر نکرده است، بلکه سبب افزایش 

فاصله موجود نیز شده است. سازمان ها ناچارند برای جهانی شدن و رقابت در این عرصه همگام با تجارت 

کنولوژی برای بخش های مختلف جهانی از تکنولوژی و تکنیك های جدید بهره گیرند. انتخاب گزینه ای از ت

هر سازمان که با زمان و شرایط هر سازمان یا کشور مناسب باشد، با وجود عوامل متعدد تهدید کننده و 

ضرورت سازگاری با نظام توسعه یافته جهانی، سبب گردیده که سازمان ها بدنبال اصول و روش هایی باشند 

آنها ممکن ساز. اصول تولید و تفکر ناب یکی از بهترین روش که با بیشترین کارایی تحقق این امر را برای 

هایی است که در این راستا می توان از آن بهره گرفت. پیاده سازی اصول این تکنیك که در برگیرنده 

راهبردهایی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین است نیازمند بکارگیری تکنولوژی های جدید در کنار سایر 

. از این رو تکنولوژی های مورد نیاز یك سازمان به طور قاعده مند و مطابق با نیازمندی راهکارهای آن است
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های سازمان بکار گرفته می شود. با گام برداشتن در این مسیر می توان شاهد تغییر فرهنگ سازمان، افزایش 

ب یك استراتژی تولید نا .انعطاف پذیری، افزایش بهره وری، قابلیت سود دهی و رضایتمندی مشتری بود

مدیریتی و رویکردی جهت شناسایی و حذف موداها )منابع اتالف( برای حداقل نمودن هزینه ها و حرکت به 

سوی بهره وری و تعالی سازمانی می باشد. این رویکرد از تفکر بهبود مستمر و کایزن متولد شده و در 

فلسفه زمانی مطرح شد که در اوج عصر تولید  کارخانجات و صنایع ژاپنی در قالب تولید ناب توسعه یافت. این

ها، صف های انتظار و غیره به و صف از جمله حجم موجودی، انبارکانبوه، ارزش زایی عملیات مبتنی بر دسته 

زیر سوال رفتند. در حالی که تولید ناب با تمرکز بر تولید برمبنای  (NVA)عنوان مصادیق غیر ارزشی تولید 

کششی( و جریان تك واحدی محصول و با اتکا به اصولی همچون ضایعات صفر، کار سفارش مشتری )تولید 

تیمی، سیستمهای تولید سلولی، بهبود مستمر و جریان اطالعات تمامی تالش خود را برای حذف موداها و 

 (.0931عوامل غیر ارزش زا معطوف داشت)سعیدی و بامنی مقدم، 

 

  تفکر نابتعریف . 2

 و ها دشواری علل پیدایش شناخت برای است طریقی مشکالت، درک برای است راهی ناب تفکر -لفا

 و بهبود بر تمرکز و سیستم یك های تعریف ارزش جهت علمی های روش از استفاده برای است نگرشی

 .سازمان کمال تعالی و راستای در ارزش موجد های جریان خلق

 حذف و یك محصول بنیادی ارزش درک های گام و مراحل ها فرآیند مجدد مهندسی در ناب تفکر -ب

 را مدیریت اثربخش و پرقدرت های ناب ایده مفاهیم و ارزش کننده خلق های جریان مسیر در اتالف هرگونه

 .دهد می نشان

 ،ارزش درک شود؛ خالصه می مفهوم سه در ، فرآیندها مجدد مهندسی در عملی استفاده برای ناب تفکر - ج

 با نتایج بهبود به منجر مفهوم این سه .شده مهندسی باز های فرآیند در آن ینهبه توزیع و ارزش قخل  

 .شود می کامل موفقیت

 را آن توان می است. که اتالف جامع حذف با عملیات تعالی منظور به بهینه اندیشیدن فلسفه ناب، تفکر -د

 طور به اصالحی و جهشی اتبه تغییر آیندها فر مجدد مهندسی برخالف و نامید وری بهره ارتقاء زمینه

 (.0111)اولری، دارد اعتقاد همزمان

 فرآیندها در جریان  هموارسازی و مشتری ارزش افزایش ضایعات، حذف بر تمرکز درباره ناب تفکر  -ه

 (. 0119)السون، است

 می ن نشا و بیان کرده را اندیشی ناب و ناب تفکر خالق فرآیند از بخشی ، شده ارایه تعاریف از یك هر

 نظر به اندیشیدن، جدید روش شناسی این دقیق درک و فهم برای که اند شده ارائه اصولی پایه بر که دهند

 (.0933)هامر، ضروری باشد اندیشه نوع این اصول تشریح و توجه رسد می

 

 . پیشینه تفکر ناب3

ان شد و امروزه در بسیاری از (، با عنوان فکر کردن ناب بی0331تفکر ناب اولین بار توسط ووماک و جونز)     
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شرکتها و یا کارخانجات تولیدی از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. ایده های ناب که مورد استفاده خیلی از 

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

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

ناب که کمنجر به کاهش ضایعات و هزینه ها خواهد شد. اگر چه تمام اقدامات ناب به این نتایج منجر نمی 

شوند، اما بصورت ظاهری این تاثیر با چندین عامل تعدیل می یابد. بسیاری از منابع بیان می کنند که ماهیت 

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

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

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

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

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

رای اقدامات ناب است که منجر به کاهش ضایعات و هزینه ها خواهد . هدف اصلیو تئوری ناب، اجها می پردازد

شد. اگر چه تمام اقدامات ناب با این نتایج منجر نمی شود، اما بصورت ظاهری این تاثیر با چندین عامل تایید 

از می یابد. بسیاری از منابع بیان می کند که ماهیت ناب در کاهش ضایعات است. این تاکید بر کاهش ضایعات 

طریق اقداماتی نظیر کاهش موجودی، ساده سازی فرآیندها و تعریف و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده 

انجام می پذیرد. در تفکر مدرن از آن رو ناب نامیده می شود که می تواند شیوه ای را فراهم آورد که از طریق 

در زمینه تولید، سیستم تولید ناب شکل گرفت. آن با کمترین، بیشترین را انجام رساند. از بکارگیری اصول ناب 

تولید ناب روشی است که از طریق کاهش هزینه ها در پروسه کلی تولید، عملیات های ان و به کارگیری 

اتالف ها می پردازد. این اتالف ها از اصول پنج گانه ناب به اجرا در می آیند که نیروی انسانی تولید و حذف 

 (.0931)آقایی، ، جریان ارزش، حرکت، کشیدن و تعقیب کمالعبارتند از: تعیین ارزش

 

 ناب و جهاني شدنتفکر . 4

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یك سازمان در ورود به تجارت جهانی دارد.      

نتخاب پیشرفت تکنولوژی به عنوان ضرورتی در بهبود این عملکردها معرفی شده است ولی چنانچه در مورد ا

نوع تکنولوژی و یا مقطع زمانی تغییر آن، تصمیم گیری مناسبی صورت نگیرد، سازمان را در لیست شرکت 

های نا موفق و فراموش شده قرار خواهد داد. بنابراین آنچه سازمان ها به آن نیازمندند استفاده از اصول و 

ثربخش در سازمان ها بکار گرفته و پیاده سازی تکنیك هایی است که بتواند این تکنولوژی ها را به طور کارا و ا

نماید. این تکنیك ها باید نقاط ضعف سازمان را پوشش داده و به بهبود مستمر عملکرد زنجیره تأمین در 

بخش های مختلف آن به طوریکه مطلوب سازمان هاست، بپردازند. تولید و تفکر ناب یکی از بهترین تکنیك ها 

تولید ناب از تکنیك ها و راهکار هایی استفاده می کند که هر کدام به نوعی در در تحقق این اهداف است. 
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کاري دوباره  

ها موجودی  

مازاد تولید  

 حمل و نقل مواد

 حرکات اضافی

 انتظار

 پردازش

 

VSM 

5S 

TPM 

Problem Solving 

TQM 

SPC 

QCC 

Benchmarking 

Visual Management 

Pokayoke 

Gemba Kizen 

QFD 

PDCA and etc. 

Non Value Added 

ی
ی، سیستمها

ت ارشد، کار تیم
ی مدیری

پشتیبان
ار 

ی و 
یتباط

ی مدار
ی و مشتر

ی، سیستم کشش
 اطالعات

 Tools and Techniques حذف اتالف و بهبود مستمر

قسمت خاصی توانایی بهبود عملکرد زنجیره تأمین را دارند و می توان از آنها در برطرف کردن کاستی های 

ازه گیری زنجیره تأمین استفاده نمود. شناسایی نواقص، نقاط ضعف و بهبود ها در زنجیره تأمین با روش اند

عملکرد انجام می گیرد. در روش ارزیابی عملکرد از شاخص هایی برای اندازه گیری استفاده می شود، که برای 

شفاف بودن تأثیر پیاده سازی ناب در زنجیره تأمین نیز می توان این شاخص ها را بکار برد تا از این طریق 

بخصوصی مؤثر است. بدین ترتیب می توان با  بتوان دریافت که کدام تکنیك و راهکار برای بهبود شاخص

 (.0931 همکاران، و رودپشتی شفیعی)هزینه در جهت بهبود گام برداشت بیشترین اثر بخشی و کمترین

 

 به عنوان استراتژی نابتفکر . 5

Lean  یك استراتژی مدیریتی و رویکردی جهت شناسایی و حذف موداها )منابع اتالف( برای حداقل نمودن

ها و حرکت به سوی بهره وری و تعالی سازمانی می باشد. این رویکرد از تفکر بهبود مستمر و کایزن هزینه 

متولد شده و در کارخانجات و صنایع ژاپنی در قالب تولید ناب توسعه یافت. این فلسفه زمانی مطرح شد که در 

م موجودی، انبارک ها، صف های اوج عصر تولید انبوه، ارزش زایی عملیات مبتنی بر دسته و صف از جمله حج

زیر سوال رفتند. در حالی که تولید ناب با تمرکز  (NVA)انتظار و غیره به عنوان مصادیق غیر ارزشی تولید 

بر تولید برمبنای سفارش مشتری )تولید کششی( و جریان تك واحدی محصول و با اتکا به اصولی همچون 

لی، بهبود مستمر و جریان اطالعات تمامی تالش خود را برای ضایعات صفر، کار تیمی، سیستمهای تولید سلو

 .معطوف داشت یكحذف موداها و عوامل غیر ارزش زا مطابق شکل 
 

 

،(.0931 مقدم، بامنی و سعیدی)فلسفه تولید ناب -0شکل   

 

که در تولید ناب )اصطالحی که جان کرافسیك پژوهشگر آی ام وی بنیان نهاد( از اینرو ناب نامیده می شود 

مقایسه با تولید انبوه، هر چیز را به میزان کمتر مورد استفاده قرار می دهد. این شیوه تولید، نیروی انسانی 
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موجود در کارخانه، فضای الزم برای تولید، سرمایه ای که صرف ابزارآالت می شود، نیروی مهندسی الزم برای 

ا بعضا تا نصف تقلیل داده است. همچنین در تهیه محصول و زمان مورد نیاز برای ساخت محصول جدید ر

تولید ناب موجودی مورد نیاز کمتر از نصف شده، عیبها بسیار کمتر شده و محصوالت با تنوعی فزاینده تولید 

 (.0931 مقدم، بامنی و سعیدی )می گردند
 

 نابتفکر عناصر اصلي . 5
 

 حذف اتالف و موداها -

 جریان حرکت مداوم قطعات با حجم کوچك -

 یدن توسط مشتریکش -

مودا به عنوان یکی از اصول ناب، تعریف شده و به معنی فعالیتها و اقداماتی است که جاذب و مصرف کننده 

منابع هستند و هیچ گونه ارزش آفرینی نمی کنند. به عبارت دیگر مودا آن چیزی است که بدون افزایش ارزش 

اوهنو هفت دسته مودا را شامل: دوباره کاری،  نزد مشتری قیمت محصول/سرویس را افزایش می دهد. آقای

ضایعات، تولید مازاد، حمل و نقل مازاد، حرکات اضافی، انتظار و عدم استفاده کامل از مهارتهای انسانی معرفی 

 (.0931 مقدم، بامنی و سعیدی) .می کند

فلسفه تولید ناب بعدها توسط آقای ووماک و دانیل جونز در قالب نگرش جدید و جامعتری تحت عنوان تفکر 

یاد می شود به ایجاد جریان  VVFPP یناب مطرح گردید. ناب با تمرکز بر پنج اصل که از آن به متدولوژ

 ارزش می پردازد. این اصول عبارتند از:

 ر برای مشتری مطابق انتظار او ارزش آفرینی می کند؟تعیین ارزش: آیا فعالیت موردنظ -0

شناسایی جریان ارزش: نقشه برداری جریان ارزش از طریق ترسیم نمای بصری از جریان ارزش در طول  -0

 زنجیره ارزش

 حرکت: به حرکت درآوردن گامهای ارزش آفرین و حذف موداها -9

تا ارزش مورد انتظار را از تولید کننده درخواست کرده و بیرون کشیدن: امکان دادن به خریدار و یا مشتری  -۴

 .از آن بیرون کشد

 همکاران، و جعفرنژادکمال: توجه به بهبود اساسی و بهبود تدریجی جهت نهادینه سازی جریان ارزش) - ۵ 

0931). 

 

 ناب اصول تفکر. 6

 تفکر ناب دارای اصولی به شرح زیر می باشد:

 ر محصول معیناصل اول: تعیین دقیق ارزش ه

 اصل دوم: شناسایی جریان ارزش محصول
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 اصل سوم: ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش

 دادن امکان به مشتری برای بیرون کشیدن ارزش از تولید کننده :اصل چهارم

 .اصل پنجم: تعقیب کمال

 اصل اول: تعیین ارزش

تواند ارزش را مصرف کننده ی نهایی می تعیین درست ارزش، نخستین گام در راستای تفکر ناب است و تنها

تعریف کند و ارزش، تنها هنگامی دارای معنا و مفهوم است که در چهارچوب یك محصول معین و در زمان 

ن است که براساس آشود، مهم ترین وظیفه در امر تعیین ارزش، مشخص بیان شود. وقتی محصول تعریف می

خت محصولی که واجد مشخصات و قابلیت های معینی است، هزینه ی نیروی مورد نیاز برای سا مقدار منابع و

 یند حذف شده باشد. آن که اتالف های مشهود و موجود در فرآهدف تعیین شود، به شرط 

 اصل دوم: شناسایی جریان ارزش

یند های آجریان ارزش مجموعه ای است که از کلیه اعمال ضروری برای یك محصول معین که شامل همه فر

 د محصوالت و خدمات یعنی از ورود مواد به خط تولید تا ورود محصول و خدمات به بازار است. تولی

 اصل سوم: ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش

و بنگاه اقتصادی ناب جریان ارزش یك محصول معین را نقشه  هنگامی که ارزش به طور دقیق تعیین می شود

رسد، که همانا به شوند، انگاه نوبت گام بعدی تفکر ناب فرا میبرداری کرده و گام های پراتالف حذف می

وردن گام های ارزش افرین است. حرکت عبارت است از انجام وظایف به طور پیش رونده در طول آحرکت در 

جریان ارزش به گونه ای که یك محصول بدون توقف، بدون ضایعات، و بدون پس روی، از طراحی به بازار، از 

 تحویل، و از مواد خام به دست خریدار برسد. سفارش به 

 اصل چهارم: امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد

ن است که هیچ شرکتی در باالی جریان، کاال یا خدماتی را تولید نکند مگر آنکه آبیرون کشیدن به معنای 

کار گیری تکنیك تولید به موقع راهگشای کار سازمان ها در این مشتری پایین جریان آن را خواسته باشد. به 

 مرحله است. 

 اصل پنجم: تعقیب کمال

مهمترین تفاوت میان تولید انبوه و تولید ناب، تفاوت در هدف نهایی این دو است. تولیدگر انبوه هدف 

ها و بیشترین سطح قابل  است را دارد، یعنی شمار قابل قبول عیب« به اندازه کافی خوب بودن»محدودی که 

« کمال»قبول برای موجودی به همراه گستره معینی از محصوالت یکسان. اما اندیشه ی تولید کننده ناب بر 

است، یعنی نزول پیوسته قیمت ها، به صفر رساندن میزان عیوب، به صفر رساندن موجودی و تنوع بی پایان 

 (.0933محصول)صفار، 

 

 ناب تفکرهای مشخصه. 7

 جامع،استفاده از تولید به موقع و مدیریت کیفیت  -
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 تأکید بر پیشگیری تولید محصوالت معیوب )روش خطای صفر(، -

 بهبود مستمر )کایزن(، -

 گرایی،پاسخگویی به خواست و نیازهای مشتریان و مشتری -

 سیستم ارتباطات افقی، -

 افزایش ادغام وظایف، -

 های بدون ارزش افزوده،یا ضایعات و فعالیت تالش جهت حذف هرگونه اتالف منابع -

 گیری از آن،گسترش قابلیت نیروی انسانی و بهره -

 کار گروهی. -

 شوند:بندی میگروه عمده طبقه 3+0معموالً اتالف هها 

 اضافی بیش ازمیزان تقاضای دریافت شده(، تولید( اتالف حاصل از تولید مازاد، 0

 آالت و ...(ری )برای کارکنان، ماشین( اتالف حاصل از حرکات غیرضرو0

( اتالف حاصل از نگهداری موجودی غیرضروری )شامل مواد اولیه، کاالی نیمه ساخته، محصول، کاالی در 9

 راه(،

 ها و برگشت از مشتری(،کاری دوبارهحاصل از تولید محصوالت معیوب )شامل ضایعات جریان تولید،  اتالف( ۴

آالت، مواد اولیه و ... بودن زمان انتظار )شامل انتظار نیروی کار برای ماشین( اتالف حاصل از طوالنی ۵

 آالت برای مواد اولیه، نیروی کار، ابزار و ...(،همچنین انتظار ماشین

 ( اتالف حاصل از حمل و نقل وانتقاالت غیرضروری6

به دلیل طراحی ضعیف ابزار یا ( اتالف حاصل از مراحل اضافی در فرآیند تولید )پردازش بیش از حد قطعات 3

 قطعه(،

 ( اتالف حاصل از عدم استفاده بهینه از نیروی انسانی.0+3)

 باشند:ناب به شرح زیر می تفکرها راهکارهای اجرایی برخی از مهمترین تکنیك

 ترسیم جریان ارزش( 0

 محل کار دیداری و مشهود( 0

 اندازیسریع و کاهش زمان راه تعویض( 9

 لید سلولیسیستم تو( ۴

 های کششی( سیستم۵

 وری جامعسیستم نگهداری و تعمیرات بهره (6

سازی، به ترتیب چیدن، تمیز کردن، استانداردسازی و نگهداری ( سازماندهی محیط کار: که شامل مرتب3

 باشدمی

 ( منابع منعطف3

 های تولید کوچك( دسته3
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آالت عات صفر، حمل و نقل صفر، از کارافتادگی ماشینتوان موجودی صفر، ضایناب را می تفکربرخی از اهداف 

با توجه صفر و صفر نمودن فاصله زمانی بین دریافت سفارش مشتری و تحویل محصول به مشتری بر شمرد. 

ثباتی و ناپایداری بازار؛ رقابت شدید؛ تغییرات نیازهای ها )شامل بیکار سازمانوبه تغییرات محیط کسب

رات تکنولوژیکی؛ و تغییرات عوامل اجتماعی برای حفاظت محیط زیست و فشارهای مشتریان؛ شتاب تغیی

 (.0933 همکاران، و جوری مران)باشدمی تفکر نابحقوقی و قانونی( عامل اصلی پاسخگو در قبال این تغییرات 

 

 . عوامل موثر در اجرای تفکر ناب8

 فکر ناب در سازمان شناسایی شده است.عامل برای اجرای موفق آمیز ت پنجمطابق با مطالعات گذشته 

: رهبری و مدیریت نقش بسیار مهمی در اجرای موفق آمیز تفکر ناب در سازمان دارند. رهبری و مدیریت -0

  (.0100)جیرامان، زیرا بدون حمایت و پیگیری این افراد اجرای هر برنامه ای با شکست مواجه خواهد شد

ن یك عال مهم در اجرای موفق آمیز شناسایی شده است. پژوهشگران اعتقاد ارتباطات: ارتباطال نیز به عنوا -0

اجرای تفکر ناب به  و پی در پی باعث راهنمایی کارکنان در اجرای برنامه می شود. کارآمددارند ارتباطات 

به جای کار  ارتباط از باال به پایین و از پایین به باال به منظور آشنایی کارمندان با اهداف روشن دارد. افراد

)ستاتس، کردن بصورت انفرادی، با کار گروهی و ارتباط متقابل می توانند به اجرای موفق تفکر ناب دست یابند

0100.) 

: توانایی مالی عامل اصلی در اجرای هر پروژه است. اجرای تفکر ناب به سرمایه گذاری قابل توانایی مالی -9

 (.0100اید مسائل مالی در نظر گرفته شود)باسین، سازمان ب توجهی نیاز دارد. برای اجرای تفکر ناب در

: با توجه به درجه باالی ارتباط با مشتری، کارکنان نقش مهمی را در ارائه خدمت به مهارت و تجربه -۴

مشتریان ایفا می کنند. کارکنان دارای مهارت و تجربه باعث رشد سازمان و موفقیت آن خواهند شد. از این رو 

کارکنان به منظور رسیدن به اهداف نهایی سازمان مهارت ها توجه بیشتری بر سازمان الزم است

 (. 0100)جیرامان، کنند

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از رفتار و نگرش افراد می باشد. برای اجرای تفکر ناب، باید : فرهنگ سازمان -۵

س کمی در اجرای تفکر ناب دارند اگر به تفکر افراد را نسبت به شیوه های سابق تغییر داد. سازمانها شان

 (.0100)باسین، فرهنك سازمان توجهی نداشته باشند

 گیری. نتیجه9

در دنیای امروز که با سرعت باور نکردنی رو به سوی آینده دارد، تالش برای بهتر بودن و باقی ماندن در عرصه  

 به که جدیدی های ایده از ه است. یکیرقابت، تغییرات بسیاری را در شرکتها و کارخانجات بوجود اورد

سازمانها برای ادامه بقا نیاز دارند تا  .است ناب تفکر گرفته قرار توجه مورد تحوالت جانمایه عنوان

رویکردهای مطابق با محیط متغییر را به کار گیرند تا بتوانند به ادامه حیات و رقابت در این محیط بپردازند. 
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کر ناب می توانند عملکرد بهتری دست یابند در این مقاله سعی شد تا اهمیت این سازمانها با پیاده سازی تف

موضوع و همچنین اصول و قواعد تفکر ناب بیان شود. بنابراین سازمانها باید این اصول را رعایت کنند و 

 همچنین با تفکر جدی به تفکر ناب و اجرای آن در سازمان بپردازند.

 . منابع11

(، عوامل موثر بر ناب سازی و چابك سازی نگهداری و تعمیرات)مورد پژوهشی: سیستم نت ناجا(. 0931آقایی، الف) -0

 ./01۵-039، ص 3۴مجله سیاسی دفاعی. سال نوزدهم، شماره 

.  DEMATELو  ANP(، ارزیابی تولید ناب با استفاده از رویکرد ترکیبی از تکنیکهای 0931جعفر نژاد، الف) -0

 ./0۵تا  0ص  01سال هشتم، شماره  صنعتی مدیریت مطالعات شیپژوه -علمی فصلنامه

(، یك مدل پیشهادی برای انتخاب و اولویت بندی فرآیندهای حیاتی کسب و 0931سعیدی، ح؛ بامنی مقدم، محمد) -9

 ./31-30. ۵1کار در شش سیگمای ناب. بررسی بازرگانی. شماره 

مورد: صنایع کاشی و  ابی تولید ناب با رویکرد سلسله مراتبیارزی، (0931، س)میر غفوری ، م؛شفیعی رودپشتی -۴

 ./3۴-۴3ص  00. مطالعات مدیریت صنعتی سال نهم، شماره پژوهشی –زد. فصل نامه علمی سرامیك استان ی

 ./00، ص 019(، حسابداری ناب، مجله حسابداری، شماره 0933صفار، م) -۵

مطالعه موردی تولید )یقی شیوه های نوین تولید در شرایط رقابتیبررسی تطب(، 0933مران جوری، م؛ علیخانی، ر) -6

 ./93تا03، سال دوم، شماره سوم، ص حسابداری مدیریتمجله ( ناب و تولید چابك

 /.رسا فرهنگی خدمات مؤسسه نشر تهران، ، شرکتها دوبارة مهندسی .( 1379 ) جیمز . شامپی ، مایکل .هامر -3
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