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 یزتبر یشرکت تراکتورساز یسودآور در افزایشناب  یدتول یرتأث یبررس
 

 پرویز نقد
 

 naghdparviz@alumi.ut.ac.ir تولید،دانشگاه تهران،پردیس بین المللی ارس -کارشناس ارشد رشته مدیریت صنعتی

  
 چکیده

ای کهه مقققهین و دانشهمندان تققیقهات بیهیاری ها داشته است، بگونههای اخیر تاتیرات شگرفی بر صنایع و سازمانجهانی شدن و افزایش رقابت جهانی در دهه

پژوهش حاضر بررسهی تهاریر تولیهد  هدفباشد.ها میاند که ناب کردن تولید یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکتهای تولید انجام دادهدرباره بهبود شیوه

 ناب در افزایش سودآوری سرکت تراکتور سازی تبریزمی باشد.

روش تققیهق در ایهن پهژوهش انتخهاب و پرسشهنامه اجهرار یردیهد. 483به طور تصادفی  باشد کهجامعه مورد مطالعه این تققیق، شرکت تراکتورسازی  تبریز می

ههای یهردآوری شهده از نهرم افهزار اطلاعات از طریق پرسشنامه مققق ساخته جمع آوری شد. برای تجزیه و تقلیه  دادهپیمایشی از نوع توصیفی و تقلیلی بود و 

SPSS  .استفاده شد 

ی بها ضهری  نتایج تققیق نشان داد بین تولید ناب و سودآوری شرکت تراکتورسازی رابطهه مببهت و معنهاداری وجهود دارد و رابطهه میهان تولیهد نهاب و سهودآور

 به اربات رسید. 08/1و شدت  00/0و سطح معناداری زیر  888/0همبیتگی 

 .بهبودمیتمر ، جهانی شدن، سودآوری، ناب کردن تولیدواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه
نظران علوم ای که صاح ها داشته است؛ به یونههای اخیر تأریرات شگرفی بر صنایع و سازمانجهانی در دههجهانی شدن و افزایش سطح رقابت 

ها به کمک آنها که سازماناند های خود را حول مقور ایجاد، ییترش و به کارییری مکانیزم هایی متمرکز نمودهها تلاشمدیریت در طول این دهه

ها یام بردارند تا بدین وسیله بقای آنها در بازارهای جهانی استمرار یابد. ی و کیفیت مقصول و در نتیجه کاهش هزینهروبهرهبتوانند در بهبود سطح 

های باشد. این مفهوم در بییاری از شرکتها میبه زعم بییاری از صاحبنظران، ناب شدن یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری برای شرکت

استراتژی جهت افزایش قدرت رقابتی جهانی مورد استفاده قرار یرفته است. با توجه به اهمیت نظام تولید ناب و مؤلفه هایی تولیدی به عنوان یک 

های تولیدی و صنعتی واقع در شهرها که اهم مقصولات مورد آورد و همچنین اهمیت شرکتکه شرایط اجرای تولید ناب را در صنایع به وجود می

کنند در این تققیق به بررسی عوام  مؤرر بر اجرا و پیاده سازی تولید ناب در شرکت تولیدی و صنعتی تراکتورسازی تبریز می نیاز مردم را تولید

شود و این موقعیت ناشی از بالا رفتن اهمیت رقابت میتر ها مشک  و مشک های اخیر، دستیابی به موفقیت و بقای سازمانپردازیم. در دههمی

و با کیفیت بالاتر است. این موقعیت بقرانی به بازنگری اساسی تر در زمان مناس  با هزینه پایینتر ها در ارائه مقصولات متنوعمانپذیری بین ساز

ها را کاهش داد، کیفیت بییار بهتری را به های تولید منجر شده است تا بتوان با بازدهی بییار بیشتری تولید نمود و هزینهها و تکنیکدر روش

شود، انیانیت را پاس داشت. بدین منظور، بهترین روش شناخته شده به کارییری تولید ناب و بهنگام جود آورد و در حالیکه کار و تولید انجام میو

است. تولید ناب و بهنگام نوعی سییتم تولیدی است که هدف آن بهینه کردن مراح  و فرآیند تولید،از طریق کاهش اتلاف مقصولات و عوام  

کند تا سازمان در مقیط رقابتی موفق یرکارا است. به عبارت دیگر سییتم تولیدی است که کالا و خدمات را با کیفیت بالا و به موقع تولید میغ

ها یعنی کی  سود است. مطالعات در (. تولید ناب و بهنگام ابزاری ارربخش برای رسیدن به هدف نهایی تمام سازمان1483باشد )متقی و رضایی،

ها و صنایع تولیدی، شود .امروزه در سازمانی و پاسخگویی به مشتریان میوربهرهدهد که این نوع تولید باعث بالا رفتن کیفیت، این زمینه نشان می

ایی برخوردار ضرورت توجه به تولید ناب و بهنگام و اجرای اصولی آن مطرح شده وتعیین میزان موفقیت سازمانها در اجرا و پیشبرد آن،از اهمیت بال

های بدون ارزش است. تولید ناب ضمن به کارییری فواید تولید انبوه و تولید سفارشی )دستی(، با هدف کاهش ضایعات، و با آرمان حذف فعالیت

بییاری از صاح   سطح افقی این است که برای ایجاد هماهنگی و ح  میائ  یک کانال میتقیم درسازمانبوجودآید.افزوده طراحی شده است  

توان به مهندسی مجدد فرآیندها، مهندسی ارزش، که میاند نظران ابزارهای مختلفی را برای به کارییری مؤرر و کارآمد تولید ناب پیشنهاد داده

تولید بهنگام، ارتباطات افقی (. ما نیز در این تققیق ابزارهای 1480.. اشاره نمود )رودپشتی و میرغفوری،.مدیریت ارتباط با مشتری، تولید بهنگام و
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کت میان کارکنان، بهبود میتمر مقصولات )کایزن( و پاسخگویی به نیازهای مشتریان را به عنوان متغیرهای تولید ناب و ارر آن بر سودآوری شر

 تولیدی و صنعتی تراکتورسازی شهرتبریز  مورد بررسی قرار داده ایم.

 اهمیت و ضرورت تحقیق
در این بین بییاری از آنها بر این باور هیتند  اند.های تولید انجام دادههای اخیر تققیقات بییاری درباره بهبود شیوهن در دههمقققان و دانشمندا

باشد )میبم ها میهای صنایع در عصر حاضر، ناب کردن نظام تولید یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکتکه برای کنترل عوام  و چالش

حبی  اله میرغفوری(. این نظام تولید در حقیقت مزایای نظام تولید دستی و تولید انبوه را با یکدیگر تلفیق کرده و از قیمت بالای ،رودپشتیشفیعی 

 کند. بنابراین تولیدیر ناب برای تولید مقصولات بییار متنوع، افرادی را از همه سطوح سازمانی و بااولی و انعطاف پذیری دومی اجتناب می

کند که هم به طور فزاینده خودکار بوده و هم ییرد و نیز از ماشین آلاتی استفاده میهای مختلف یرد آورده و به صورت یروهی به کار میمهارت

های کانیزممترین و اساسیترین رسد ناب کردن نظام تولید هر صنعت یکی از مهمکنند .با توجه به این موارد به نظر میبییار انعطاف پذیر عم  می

های تولیدی و صنعتی، ضرورت توجه به تولید های تولیدی کشور به خصوص شرکتافزایش رقابت پذیری و رهبری بازار باشد. امروزه در سازمان

ار شده است. ها در اجرا و پیشبرد اجرای آن، از اهمیت بالایی برخوردناب و به هنگام و اجرای اصول آن مطرح شده و تعیین میزان موفقیت سازمان

شود، بییاری از صاحبنظران ابزارهای مختلفی را برای به کارییری مؤرر به دلی  آنکه تولید ناب به صورت یک فلیفه در مدیریت عملیات مطرح می

.. .ولید بهنگام وتوان به مهندسی ارزش، مدیریت ارتباط با مشتری، مهندسی مجدد فرآیندها، تکه از آن جمله میاند و کارآمد آن پیشنهاد داده

های مناس  برای اجرا و سنجش میزان ناب بودن است. با توجه به اشاره نمود لذا امروزه نیاز اصلی تققیقات در حوزه ناب بودن، طراحی مدل

تواند یره یشای و میای برخوردار بوده استقبال ییترده صنایع از این مدل، انجام تققیقات درباره طراحی مدل جامع ارزیابی نابی از اهمیت ویژه

 ها و صنایع در راه ناب شدن آنها باشد.سازمان

 چارچوب نظری

 تولید ناب

ها و از بین بردن هر فرآیند اضافی از مرحله تهیه مواد تا تولید و در نهایت این نوع تولید دید و نگرش سییتماتیک برای حذف ضایعات و اتلاف

ی و ارزش آفرینی میتمر )کایزن( و حداق  وربهره. تولید ناب شنگرشی است برای افزایش (1488فروش مقصولات است )یودرزی و شاپوری،

(. یک تولیدیر ناب مزایای تولید دستی و تولید انبوه را با یکدیگر تلفیق کرده و از قیمت بالای اولی و انعطاف 1480ها )فرخ،ها و اتلافکردن هزینه

 کند که هم خودکار و هم انعطاف پذیرند.آلاتی استفاده میکند و از ماشین ناپذیری دومی اجتناب می

 کایزن )بهبود مستمر(

 کایزن به معنی آن است که کارکنان یک سازمان همواره باید به فکر بهبود و حفظ دستاوردهای بهبود در سازمان خود باشند. به عبارتی دیگر

 .روداساسییاستکیفیتکلاستکهدر مورد منابعانیانی و استفادهاز ماشینآلاتبه کار می .یکمفهومژاپنیاز پیشرفتپیوستهاستکایزن، 

 مشتری

یردد. مشتری، داور نهایی کیفیت کند، به عنوان مشتری تعریف میکیی که مقصولات و یا خدمات سازمان را خریده و یا از آن استفاده می

نگهداری سهم بازار تنها از طریق تمرکز شفاف بر نیازهای مشتریان فعلی و بالقوه مقصول و خدمات بوده و جل  وفاداری مشتری و کی  و 

 (.1488سازمان قاب  انجام و بهینه سازی است )جعفری و همکاران، 

 تولید بهنگام 
واد در انبار تاکید دارد. ای از منوعیرویکرد ژاپنیبهفرایند تولید کهبهصورتبرداریدقیقاز مواد ورودیو خروجیاین فرایند، همراه با اندکذخیره

 .کندهدفآناجتناباز تنگناهایتولید بودهو جریانآرام فرایند تولید را تضمین می

 سودآوری
 نماید.سودآوری به توانایی شرکت در به دست آوردن سود و درآمد اشاره می

 روش تحقیق
ها به منظور تولید ناب و افزایش سودآوری مورد استفاده قرار بگیرد از نوع تققیقات کاربردی و به تواند در سازماناز آنجا که نتایج این تققیق می

ای و نهباشد و جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخادلی  یافتن رابطه بین دو متغیر از نوع تققیقات همبیتگی می

مطالعه کت  و مجلات مختلف و برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون و تجزیه و تقلی  از روش میدانی )توزیع پرسشنامه( استفاده شده است. 
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باشد و باشد. به دلی  اینکه تعداد افراد جامعه آماری بییار زیاد میجامعه آماری در این تققیق، شرکت تولیدی و صنعتی تراکتورسازی تبریز می

های متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری استفاده ای برای بررسی ویژییامکان بررسی تک تک افراد وجود ندارد از روش نمونه ییری طبقه

ری و دهیم. با توجه به حجم بالای جامعه آماکنیم و سپس نتایج بدست آمده از تجزیه و تقلی  اطلاعات آماری را به جامعه آماری تعمیم میمی

باشد با توجه به اینکه روش انجام تققیق حاضر، توصیفی و پیمایشی از مورد می 483استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آماری مشتم  بر 

 نماییم.شاخه میدانی است، از آزمون همبیتگی و ریرسیون برای آزمون فرضیات تققیق استفاده می

 مدل مفهومی تحقیق:

 تولید ناب
 

 

 

 

 

 

 

 سودآوری شرکت ها

 

 پیشینه تحقیق
 تعیین میزان ناب و بهنگام بودن در سازمان هایی که به سمت این یونه تولید در حرکت هیتند، از موضوعات مهم و در خور توجه مدیران آنها

های اندکی برای توصیف و تبیین دقیق ناب و بهنگام بودن از دیدیاه عملیاتی به رغم توجه و علاقه روزافزون به تولید ناب و بهنگام، تلاشباشد. می

 .های خاص وجود داردیا ارائه الگویی برای تعیین میزان آن و نیز توجه به میزان اجرای آن در سازمان

های تولید انبوه به سییتم تولید ناب پرداخته است. نتیجه حاص  از تققیق وی ی نقوه انتقال از سییتمبه بررس 1481توکلی در تققیقی در سال 

باشند. در این شرایط تولید ناب بهترین های خود میاین بود که سازمانها برای ادامه بقا، ناچار به تجدید نظر در نقوه سازماندهی و اداره فعالیت

 (. 1481خواهد بود )توکلی،مکانیزم مورد استفاده شرکت 

در زمینه تولید ناب، به بررسی فرآیندهای تولید و برنامه ریزی تولید ناب و بهنگام و میزان  1483متقی و رضایی نیز در تققیق خود در سال 

تولید ناب و سودآوری بیشتر شکاف موجود موجود در این زمینه پرداختند و راه هایی را که سازمان بتواند در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به 

 .انجام دهد را ارائه نمودند

( انجام شده است ارزیابی ناب و بهنگام بودن تولید و ارائه الگو و تعیین نقاط قاب  تمرکز برای پیشرفت 3004در مطالعه ای که توسط تپینگ و پرز )

ای لیکرت های آن از طیف پنج یزینهها استفاده شده است که پاسخادهدر این تققیق از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری د .باشددر این زمینه می

 تشکی  شده است. در تقلی  پاسخ ها، روش میانگین مورد استفاده قرار یرفته است و نتایج حاص  روی نمودار ارائه شده است )تاپینگ و پرز،

3004.) 

 پیشگیری از

 بهبود مستمر تولید محصول
ارتباطات 

 مستمر
مهنگاتولید ب پاسخگویی  
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ست. آنها رسیدن به مزیت رقابتی سازمان را از طریق اجرا و به کارییری انجام شده ا 1881تققیق دیگری که توسط جکیون و همکاران در سال 

دانیتند. در این الگو چک لییتی برای بررسی ناب بودن در تمام فرآیندهای سازمان ارائه شده است. اصول اصول ناب و بهنگام بودن امکان پذیر می

ید جریانی، اداره چند عملکرد به طور همزمان، تولید تیطیح شده و ترکیبی، تغییر ارائه شده در زمینه تولید ناب در این تققیق عبارتند از : تول

روش و راه اندازی سریع ماشین آلات، خودیردان سازی، تولید کششی و زمان بندی تولید. همچنین چک لییت شناختی شام  پنج سطح بلوغ 

ها از روش میانگین استفاده شده وسعه داده شده است و در تقلی  پاسخهای مرتبط با هر سطح برای هر یک از اصول موجود تسازمانی و ویژیی

 (.1881است )جکیون، 

 هاابزار گردآوری داده

.. با این همه، پرسشنامه .های مختلفی سود جیت: مشاهده، مصاحبه، تقلی  مقتوا، پرسشنامه وتوان از تکنیکها میبرای یردآوری داده

یویی مجموعه یکیانی از ها است که در آن از هر پاسخامه تکنیک بییار ساختارمندی برای یردآوری دادهپرکاربردترین تکنیک است. پرسشن

یابند. بنابراین، ساختار پرسشنامه و نقوه تنظیم آن، نقش ویژه ها در درون پرسشنامه معنای واقعی خود را باز میشود و سؤالها پرسیده میپرسش

(. با توجه به این که شیوه میلط 1480توان با آزمایش قاب  مقاییه دانیت )ساروخانی، ه هایمن، یک پرسشنامه را میدر کار تققیق دارند. از دیدیا

 یردآوری اطلاعات در تققیقات پیمایشی پرسشنامه است، در این پژوهش نیز برای یردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.

 یافته ها
های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تقلی  روابط میان متغیرها و ت متعددی است. ابتدا به شرح و آماده سازی دادهتقلی  اطلاعات، شام  عملیا

های یروه نمونه با استفاده از آمار استنباطی و توصیفی و نرم افزارهای شود. در این پژوهش دادهبلاخره مقاییه نتایج مشاهده شده پرداخته می

 اند.یکپارچه شده، سپس تجزیه و تقلی  شده و مورد تفییر قرار یرفته آماری دستبه بندی و

 های جمعیت شناختیتوصیف داده

 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان -1جدول شماره 

 سهم درصد تجمعی سهم درصد فراوانی شرح

 2/66 2/66 262 مرد

 111 6/11 122 زن

  111 163 جمع

 افراد بر حسب طبقه سنی توزیع فراوانی و درصد - 2جدول 

 سهم درصد تجمعی سهم درصد فراوانی شرح

 1131 1131 121 سال 12تا  22

 6133 2131 112 سال 32تا 16

 6231 2231 71 سال 22تا  36

 111 1331 22 26بالاتر از 

  111 163 جمع

 توزیع فراوانی و درصد افراد بر حسب تحصیلات -1جدول 

 درصد تجمعی سهم سهم درصد فراوانی شرح

 1632 1632 11 دیپلم و زیر دیپلم
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 3132 2231 76 فوق دیپلم

 6131 1132 131 لیسانس

 11131 1731 13 فوق لیسانی و بالاتر

  111 163 جمع

 4/32سال،  40تا  30درصد در طبقه سنی  1/44درصد زن هیتند.همچنین   8/41درصد افراد نمونه مرد و  3/18نتایج جداول نشان می دهد که 

سال به بالا قرار دارند. از نظر  01درصد در طبقه سنی  4/13سال و 00تا  31درصد در طبقه سنی  4/30سال،  30تا  41درصد در طبقه سنی 

درصد و افراد دارای تقصیلات در مقطع فوق لییانس  3/42درصد در مقطع لییانس  30فوق دیپلم، درصدو  0/18تقصیلات نیز، دیپلم و زیردیپلم  

 باشند.درصد می 4/18و دکتری 
 ها بر حی  متغیرهای مورد نظر تققیقآمار توصیفی داده

 ها بر حسب متغیرهای مورد نظر تحقیقآمار توصیفی داده -3جدول 

 میانه میانگین متغیرها
 انحراف

 رمعیا
 واریانس

 حداقل

 نمره

 حداکثر

 نمره
 تعداد

 163 2 1 67/1 61/1 16/1 21/1 تولید ناب

 163 2 1 12/1 12/1 3 26/1 تولید بهنگام

 163 2 1 62/1 71/1 11/1 26/1 ارتباطات افقی

 163 2 1 73/1 76/1 66/1 16/1 کایزن

 163 2 1 61/1 71/1 11/2 22/2 پاسخگویی به نیازها

تولید پیشگیری از 

 محصولات معیوب
26/1 11/1 11/1 12/1 1 2 163 

 163 2 1 11/1 11/1 66/1 21/1 سودآوری

 

( و 01/4(،تولید بهنگام به ترتی  )84/0( و )30/4دهد که میانگین و انقراف معیار متغیرهای تولید ناب به ترتی  )نشان می 3های جدول یافته

( 38/4(،پیشگیری از تولید مقصولات معیوب )81/0( و )03/3(،پاسخگویی به نیازها)81/0( و )41/4کایزن)(، 80/0( و )31/4(ارتباطات افقی)03/1)

( و حداق  نمره نیز برای کلیه متغیرها برابر 0باشد. حداکبر نمره برای همه متغیرها برابر )کاملا موافق=(، می00/1( و )01/4(، سودآوری)01/1و )

 سوال است برای همه متغیرها یکیان است. 483نین تعداد سوالات باشد. همچ( می1)کاملا مخالف=

 هاآزمون نرمال بودن داده
اسمیرنوف برای آزمون  -رسد دیگر نیازی به انجام آزمون کولمویروفمورد می 483جا که حجم نمونه آماری مورد تققیق در این پژوهش به از آن

کنند. با این حال برای اربات نرمال های آماری با حجم بالا از قانون توزیع نرمال تبعیت مینمونهها نییت و طبق قضیه حد مرکزی نرمال بودن داده

باشد و در غیر این باشد، توزیع نرمال می -3+ و 3کنیم. ایر کجی و چولگی متغیرها بین ها را مقاسبه میها کجی و چولگی دادهبودن توزیع داده

+ 3و  -3شود، کجی و چولگی متغیرها بین مشاهده می 0-3طور که در جدول (. در این تققیق همان1488ی، شود )مؤمنصورت نرمال بودن رد می

 است، پس توزیع نرمال است.

 کجی و چولگی متغیرها -2جدول 

 نتیجه چولگی کجی متغیر
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 نرمال -21/1 -12/1 تولید ناب

 نرمال -63/1 11/1 تولید بهنگام

 نرمال -22/1 -26/1 ارتباطات افقی

 نرمال -66/1 -11/1 کایزن

 نرمال 63/1 -117/1 پاسخگویی به نیازها

 نرمال -27/1 -22/1 پیشگیری از تولید محصولات معیوب 

 نرمال -12/1 -11/1 سودآوری 

 آزمون همبستگی پیرسون
 فرضیه اصلی: 

پردازد که به منظور آزمون فرضیه، این فرضیه به صورت میبین تولید ناب و سودآوری شرکتهای تولیدی صنعتی فرضیه اول به بررسی رابطه 

 شود.دهنده نقیض ادعا( تبدی  می)نشان 𝐇𝟎دهنده ادعا( و )نشان 𝐇𝟏های آماری فرضیه

𝐇𝟎.بین تولید ناب و سودآوری شرکت تراکتورسازی  رابطه مببت و معناداری وجود ندارد : 

𝐇𝟏کتورسازی  رابطه مببت و معناداری وجود دارد: بین تولید ناب و سودآوری شرکت ترا. 

:𝐇𝟏ادعا                             𝐇𝟎: 𝛒=  0 نقیض ادعا         𝛒 ≠ 𝟎 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه اصلی -6جدول 

 تعداد داریسطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) متغیرها

 مستقل:     تولید ناب
677/1 111/1 163 

 وابسته:     سودآوری

 

باشد. زمانی که دار میمعنی P=0/000</05داری ( با سطح معنی888/0دهد که ضری  همبیتگی مشاهده شده )نشان می 1های جدول یافته

داری بین متغیرها شود و به این معنا است که رابطه معنیمبنی بر عدم وجود رابطه رد می 𝐇𝟎باشد فرض  05/0داری متغیری زیر سطح معنی

رابطه مببت و معناداری وجود  بین تولید ناب و سودآوری شرکتهای تولیدی صنعتیییریم که شود. پس نتیجه میتأیید می 𝐇𝟏وجود دارد و فرض 

کنیم تا شدت این رابطه مشخص شود. با توجه به ی  ریرسیون را برای متغیرها مقاسبه میدارد. حال که رابطه بین دو متغیر مشخص یردید ضر

 شود. ، فرضیه اول رد نمیP=0/000</05و  08/1ضری  ریرسیون استاندارد برابر با  10-3نتایج جدول 

دهنده )نشان 𝐇𝟏های آماری رضیه به صورت فرضیهپردازد که به منظور آزمون، این ففرضیه فرعی اول به بررسی بین تولید بهنگام و سودآوری می

 شود.دهنده نقیض ادعا( تبدی  می)نشان 𝐇𝟎ادعا( و 

𝐇𝟎 رابطه مببت و معناداری وجود ندارد.تراکتورسازی : بین تولید بهنگام و سودآوری 

𝐇𝟏رابطه مببت و معناداری وجود دارد راکتورسازی: بین تولید بهنگام و سودآوری. 

:𝐇𝟏ادعا                                         𝐇𝟎: 𝛒=  0 نقیض ادعا         𝛒 ≠ 𝟎 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول -1جدول 

 تعداد داریسطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) متغیرها

 163 111/1 732/1 مستقل: تولید بهنگام
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 وابسته: سودآوری

باشد. زمانی که دار میمعنیP=0/000</05داری( با سطح معنی830/0دهد که ضری  همبیتگی مشاهده شده )نشان می 2جدول های یافته

داری بین متغیرها شود و به این معنا است که رابطه معنیمبنی بر عدم وجود رابطه رد می 𝐇𝟎باشد فرض  00/0داری متغیری زیر سطح معنی

شود، یعنی بین تولید بهنگامو شود. با توجه به نتایج حاص  از تقلی  همبیتگی، فرضیه فرعی اول رد نمیتأیید می 𝐇𝟏وجود دارد و فرض 

کنیم تا سودآوریرابطه مببت و معناداری وجود دارد. حال که رابطه بین دو متغیر مشخص یردید ضری  ریرسیون را برای متغیرها مقاسبه می

، فرضیه فرعی اول رد P=0/000</05و  83/0ضری  ریرسیون استاندارد برابر با  13-3توجه به نتایج جدول شدت این رابطه مشخص شود. با 

 شود.نمی

 𝐇𝟏های آماری پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیهفرضیه فرعی دوم به بررسی رابطه بین ارتباطات افقی و سودآوری می

 شود.دهنده نقیض ادعا( تبدی  میشان)ن 𝐇𝟎دهنده ادعا( و )نشان

𝐇𝟎.بین ارتباطات افقی و سودآوری تراکتورسازی رابطه مببت و معناداری وجود ندارد : 

𝐇𝟏.بین ارتباطات افقی و سودآوریرابطه تراکتورسازی مببت و معناداری وجود دارد : 

:𝐇𝟏          ادعا                             𝐇𝟎: 𝛒=  0 نقیض ادعا         𝛒 ≠ 𝟎 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم -6جدول 

 تعداد داریسطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) متغیرها

 مستقل:   ارتباطات افقی
112/1 111/1 163 

 وابسته:   سودآوری

 
باشد. زمانی که دار میمعنیP=0/000</05داریمعنی ( با سطح240/0دهد که ضری  همبیتگی مشاهده شده )نشان می 8های جدول یافته

داری بین متغیرها شود و به این معنا است که رابطه معنیمبنی بر عدم وجود رابطه رد می 𝐇𝟎باشد فرض  00/0داری متغیری زیر سطح معنی

شود، یعنی بین  ارتباطات افقیو شود. با توجه به نتایج حاص  از تقلی  همبیتگی، فرضیه فرعی دوم رد نمیتأیید می 𝐇𝟏وجود دارد و فرض 

کنیم تا شدت این سودآوریرابطه مببت و معناداری دارد. حال که رابطه بین دو متغیر مشخص یردید ضری  ریرسیون را برای متغیرها مقاسبه می

 شود.، فرضیه فرعی دوم رد نمیP=0/000</05و  81/0ضری  ریرسیون استاندارد برابر با  14-3ه به نتایج جدول رابطه مشخص شود. با توج

 𝐇𝟏های آماری پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیهمیبهبود میتمر )کایزن( و سودآوری فرضیه فرعی سوم به بررسی 

 شود.ده نقیض ادعا( تبدی  میدهن)نشان 𝐇𝟎دهنده ادعا( و )نشان

𝐇𝟎 و سودآوری تراکتورسازی رابطه مببت و معناداری وجود ندارد.بهبود میتمر )کایزن( : بین 

𝐇𝟏 و سودآوریرابطه تراکتورسازی مببت و معناداری وجود دارد.بهبود میتمر )کایزن( : بین 

:𝐇𝟏ادعا             𝐇𝟎: 𝛒=  0 نقیض ادعا         𝛒 ≠ 𝟎 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم -7جدول 

 تعداد داریسطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) متغیرها

 بهبود مستمر )کایزن(مستقل:  
711/1 111/1 163 

 وابسته:  سودآوری

 
باشد. زمانی که دار میمعنیP=0/000</05داری( با سطح معنی802/0دهد که ضری  همبیتگی مشاهده شده )نشان می 8های جدول یافته

داری بین متغیرها شود و به این معنا است که رابطه معنیمبنی بر عدم وجود رابطه رد می 𝐇𝟎باشد فرض  00/0داری متغیری زیر سطح معنی

و بهبود میتمر )کایزن( د، یعنی شوشود. با توجه به نتایج حاص  از تقلی  همبیتگی، فرضیه فرعی سوم رد نمیتأیید می 𝐇𝟏وجود دارد و فرض 

کنیم تا شدت این سودآوریرابطه مببت و معناداری دارد. حال که رابطه بین دو متغیر مشخص یردید ضری  ریرسیون را برای متغیرها مقاسبه می

 شود.ه فرعی سوم رد نمی، فرضیP=0/000</05و  84/0ضری  ریرسیون استاندارد برابر با  13-3رابطه مشخص شود. با توجه به نتایج جدول 
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پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت میپاسخگویی به نیازهای مشتریان و سودآوری فرضیه فرعی چهارم به بررسی رابطه بین 

 شود.دهنده نقیض ادعا( تبدی  می)نشان 𝐇𝟎دهنده ادعا( و )نشان 𝐇𝟏های آماری فرضیه

𝐇𝟎 رابطه مببت و معناداری وجود ندارد.مشتریان و سودآوری  پاسخگویی به نیازهای: بین 

𝐇𝟏 رابطه مببت و معناداری وجود دارد.پاسخگویی به نیازهای مشتریان و سودآوری : بین 

:𝐇𝟏ادعا                                𝐇𝟎: 𝛒=  0 نقیض ادعا         𝛒 ≠ 𝟎 

 فرعی چهارمنتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه  -11جدول 

 تعداد داریسطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) متغیرها

 پاسخگویی به نیازهای مشتریانمیتق :  
334/0 000/0 483 

 سودآوریوابیته:   

 

باشد. زمانی که دار میمعنیP=0/000</05داری( با سطح معنی334/0دهد که ضری  همبیتگی مشاهده شده )نشان می 10های جدول یافته

داری بین متغیرها شود و به این معنا است که رابطه معنیمبنی بر عدم وجود رابطه رد می 𝐇𝟎باشد فرض  00/0داری متغیری زیر سطح معنی

یعنی پاسخگویی به نیازهای  شود،شود. با توجه به نتایج حاص  از تقلی  همبیتگی، فرضیه فرعی چهارم رد نمیتأیید می 𝐇𝟏وجود دارد و فرض 

کنیم رابطه مببت و معناداری دارد. حال که رابطه بین دو متغیر مشخص یردید ضری  ریرسیون را برای متغیرها مقاسبه میسودآوری مشتریان و 

، فرضیه فرعی چهارم P=0/000</05و  38/0ضری  ریرسیون استاندارد برابر با  10-3تا شدت این رابطه مشخص شود. با توجه به نتایج جدول 

 شود.رد نمی

پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه فرعی پنجم به بررسی رابطه بین  پیشگیری از تولید مقصولات معیوب و سودآوریمی

 شود.دهنده نقیض ادعا( تبدی  می)نشان 𝐇𝟎دهنده ادعا( و )نشان 𝐇𝟏های آماری فرضیه

𝐇𝟎 :0. تراکتورسازیرابطه مببت و معناداری وجود ندارد. ری از تولید مقصول معیوب و سودآوریپیش ییبین 

𝐇𝟏 :0. تراکتورسازیرابطه مببت و معناداری وجود دارد. پیش ییری از تولید مقصول معیوب و سودآوریبین 

:𝐇𝟏ادعا                      𝐇𝟎: 𝛒=  0 نقیض ادعا         𝛒 ≠ 𝟎 

 

 نتایج آزمون همبستگی پیرسون فرضیه فرعی پنجم -11جدول 

 تعداد داریسطح معنی (rضریب همبستگی پیرسون) متغیرها

 میتق :

 پیش ییری از تولید مقصول معیوب
 

813/0 

 

000/0 

 

483 
 سودآوریوابیته: 

باشد. زمانی که دار میمعنیP=0/000</05داری( با سطح معنی813/0دهد که ضری  همبیتگی مشاهده شده )نشان می 11های جدول یافته

داری بین متغیرها شود و به این معنا است که رابطه معنیمبنی بر عدم وجود رابطه رد می 𝐇𝟎باشد فرض  00/0داری متغیری زیر سطح معنی

پیش ییری از تولید شود، یعنی بین د نمیشود. با توجه به نتایج حاص  از تقلی  همبیتگی، فرضیه فرعی پنجم رتأیید می 𝐇𝟏وجود دارد و فرض 

رابطه مببت و معناداری دارد. حال که رابطه بین دو متغیر مشخص یردید ضری  ریرسیون را برای متغیرها مقاسبه مقصول معیوب و سودآوری

، فرضیه فرعی P=0/000</05و  80/0ضری  ریرسیون استاندارد برابر با  11-3کنیم تا شدت این رابطه مشخص شود. با توجه به نتایج جدول می

 شود.پنجم رد نمی

 رگرسیونی فرضیه اصلیوزن  -12جدول 

شماره 

 فرضیه

وزن رگرسیونی  متغیر

 استاندارد
 درجه آزادی ضریب بتا

ضریب 

 تعیین

 سطح معنی

 داری
 نتیجه

 وابسته مستقل

 تأیید 000/0 808/0 484 08/1 888/0 سودآوری تولید ناب اصلی
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توان درصد می 80( است، پس با احتمال 00/0( کوچکتر از میزان خطا )000/0) p-valueتوان یفت چون سطح معنی داری با توجه به جدول، می

مبنی بر وجود رابطه خطی بین تولید ناب  𝐇𝟏شود و فرض مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین تولید ناب و سودآوریرد می 𝐇𝟎ادعا کرد که فرض 

نیز برای فرضیه اصلی نشان دهنده میزان تغییرات متغیر وابیته بر اساس شود.ضری  تعیین به دست آمده تأیید می08/1و سودآوری با شدت 

 درصد وابیته به تغییراتتولید ناب است. 80باشد. در این تققیق تغییر درسودآوریبه میزان تغییرات متغیر میتق  می

 وزن رگرسیونی فرضیه فرعی اول -11جدول 

شماره 

 فرضیه

وزن رگرسیونی  متغیر

 استاندارد
 بتاضریب 

درجه 

 آزادی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 وابسته مستقل

 تأیید 000/0 88/0 484 83/0 830/0 سودآوری تولید بهنگام 1

توان درصد می 80( است، پس با احتمال 00/0( کوچکتر از میزان خطا )000/0) p-valueتوان یفت چون سطح معنی داری با توجه به جدول، می

مبنی بر وجود رابطه خطی بین تولید  𝐇𝟏شود و فرض مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین تولید بهنگام و سودآوریرد می 𝐇𝟎ادعا کرد که فرض 

آمده نیز نشان دهنده میزان تغییرات متغیر وابیته بر اساس تغییرات متغیر  شود.ضری  تعیین به دستتأیید می83/0بهنگام و سودآوری با شدت 

 است.تولید بهنگام وابیته به تغییرات  88/0به میزان سودآوری باشد. در این تققیق تغییر در میتق  می

 وزن رگرسیونی فرضیه فرعی دوم -13جدول 

 

شماره 

 فرضیه

وزن رگرسیونی  متغیر

 استاندارد
 ضریب بتا

درجه 

 آزادی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 وابسته مستقل

3 
ارتباطات 

 افقی
 تأیید 000/0 03/0 484 81/0 240/0 سودآوری

توان درصد می 80( است، پس با احتمال 00/0( کوچکتر از میزان خطا )000/0) p-valueتوان یفت چون سطح معنی داری با توجه به جدول، می

مبنی بر وجود رابطه خطی بین  𝐇𝟏شود و فرض مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین ارتباطات افقی و سودآوریرد می 𝐇𝟎ادعا کرد که فرض 

ت آمده نیز نشان دهنده میزان تغییرات متغیر وابیته بر اساس تغییرات شود.ضری  تعیین به دستأیید می81/0ارتباطات افقی و سودآوریبا شدت 

 استارتباطات افقی وابیته به تغییرات  03/0شرکت تراکتورسازی به میزان  سودآوریباشد. در این تققیق تغییر در متغیر میتق  می

 

 وزن رگرسیونی فرضیه فرعی سوم -12جدول 

 

توان درصد می 80( است، پس با احتمال 00/0( کوچکتر از میزان خطا )000/0) p-valueتوان یفت چون سطح معنی داری با توجه به جدول، می

مبنی بر وجود رابطه خطی  𝐇𝟏شود و فرض و سودآوریرد می بهبود میتمر )کایزن( مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین  𝐇𝟎ادعا کرد که فرض 

شود.ضری  تعیین به دست آمده نیز نشان دهنده میزان تغییرات متغیر وابیته تأیید می84/0و سودآوری آنها با شدت  بهبود میتمر )کایزن( بین 

 است. بهبود میتمر )کایزن(وابیته به تغییرات  83/0به میزان در سودآوری باشد. در این تققیق تغییربر اساس تغییرات متغیر میتق  می

شماره 

 فرضیه

وزن رگرسیونی  متغیر

 استاندارد
 ضریب بتا

درجه 

 آزادی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 وابسته مستقل

4 

بهبود 

میتمر 

 کایزن

 تأیید 000/0 83/0 484 84/0 802/0 سودآوری

شماره 

 فرضیه

رگرسیونی وزن  متغیر

 استاندارد
 ضریب بتا

درجه 

 آزادی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 وابسته مستقل
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 وزن رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم -16جدول 

توان درصد می 80( است، پس با احتمال 00/0( کوچکتر از میزان خطا )000/0) p-valueتوان یفت چون سطح معنی داری با توجه به جدول، می

مبنی بر وجود رابطه  𝐇𝟏شود و فرض مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین پاسخگویی به نیازهای مشتریان و سودآوری می 𝐇𝟎ادعا کرد که فرض 

شود.ضری  تعیین به دست آمده نیز نشان دهنده میزان تغییرات یید میتأ38/0خطی بین پاسخگویی به نیازهای مشتریان و سودآوری با شدت 

پاسخگویی به وابیته به تغییرات در  18/0به میزان سودآوری باشد. در این تققیق تغییر در متغیر وابیته بر اساس تغییرات متغیر میتق  می

 است. نیازهای مشتریان

 وزن رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم -11جدول 

توان درصد می 80( است، پس با احتمال 00/0( کوچکتر از میزان خطا )000/0) p-valueتوان یفت چون سطح معنی داری با توجه به جدول، می

مبنی بر وجود  𝐇𝟏شود و فرض مبنی بر عدم وجود رابطه خطی بین پیشگیری از تولید مقصولات معیوب و سودآوریرد می 𝐇𝟎ادعا کرد که فرض 

شود.ضری  تعیین به دست آمده نیز نشان دهنده میزان تأیید می80/0رابطه خطی بینپیشگیری از تولید مقصولات معیوب و سودآوریبا شدت 

پیشگیری از وابیته به تغییرات در  11/0به میزان سودآوریباشد. در این تققیق تغییر در تغییرات متغیر وابیته بر اساس تغییرات متغیر میتق  می

 است. تولید مقصولات معیوب

 نتیجه گیری
نشأت یرفت که پژوهشگر پس از طرح میئله به بررسی رابطه تولید و سودآوری پرداخت و به دنبال یافتن راهکاری ایده اصلی پژوهش از آن جا 

های موجود تولید و سودآوری، اهمیت تولید ناب روشن شد. بررسی ها و روشبرای نظام مند نمودن تولید برای دستیابی به سود برآمد. با مرور مدل

که تولید ناب به دلی  افزایش امکان رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، انعطاف پذیری در برابر فشار از طرف مشتریان  پیشینه موضوع نشان می دهد

مشتری برای کاهش قیمت ها، امکان استانداردسازی فرآیندها برای دستیابی به نتایج مورد انتظار و پاسخگویی در راستای افزایش دائمی انتظارات 

موفق شناخته شده است نماید.بنابراین تولیدیر ناب برای تولید مقصولات بییار متنوع، افرادی را از همه سطوح سازمانی و با به عنوان یک راهبرد 

کند که هم به طور فزاینده خودکار بوده و هم ییرد و نیز از ماشین آلاتی استفاده میهای مختلف یرد آورده و به صورت یروهی به کار میمهارت

ترین و اساسیترین رسد ناب کردن نظام تولید هر صنعت یکی از مهمکنند.. با توجه به این موارد به نظر میف پذیر عم  میبییار انعطا

 های افزایش رقابت پذیری و رهبری بازار باشد.مکانیزم

های بدون ارزش افزوده رمان حذف فعالیتتولید ناب ضمن به کارییری فواید تولید انبوه و تولید سفارشی )دستی(، با هدف کاهش ضایعات، و با آ

های تولیدی داشته باشد. تولید بهنگام تولید را با دارا بودن تواند ارر قاب  توجهی بر سودآوری سازمانطراحی شده است. بنابر این تولید ناب می

ستفاده صقیح از نظام تولید به هنگام و ییرد. چرا که امواد مناس  و باکیفیت و کمیت صقیح در مق  صقیح و در زمان صقیح در نظر می

ها و اتلاف کمتر مواد خواهد شد. اجرای تولید بهنگام به عنوان متغیری ی و ارربخشی، ارتباطات بهتر و کاهش هزینهوربهرهسروقت منجر به افزایش 

های مختلف نمایان شود و باشد تا ناکارآمدی بخشهای مواد اولیه نیمه ساخته میاز تولید ناب، یکی از اهداف مهم حذف یام به یام همه موجودی

های از جمله انبارداری و نگهداری و عدم ذخیره مقصولات به لذا تولید بهنگام با کاهش برخی هزینه .واحدهای مختلف عملکرد خود را اصلاح کنند

( نیز 3001باشد. سوریانو و فورستر ) ها داشتهتواند ارر قاب  توجهی بر سودآوری سازمانمیزان بیش از نیاز برای فروش، می

 و به نتایج مشابهی دست یافتند.اند بااستفادهازکارلیونوآلیتروم،ابزاریتققیقاتیبرایارزیابیمیزاننابوبهنگامبودنشرکتهایتولیدی ارائه داده

3 
پاسخگویی به 

 نیازها
 تأیید 000/0 18/0 484 38/0 334/0 سودآوری

 فرضیهشماره 

وزن  متغیر

رگرسیونی 

 استاندارد

ضریب 

 بتا

درجه 

 آزادی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 داریمعنی
 نتیجه

 وابسته مستقل

0 
پیشگیری از تولید مقصول 

 معیوب
 تأیید 000/0 11/0 484 80/0 813/0 سودآوری
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افقی دارای الگویی از جریان کارها یا امور  معمولاً شبکه ارتباطی .همچنین ایر ارتباطات صقیح در سازمان برقرار نباشد، یردش امور مخت  میشود

یردد. هدف بین یروه و یروه دیگر، بین اعضای دوایر مختلف و بین نیروهای صف و ستاد برقرار می ،در یک سازمان است که بین اعضای یک یروه

بییاری از صاح   ر سازمان بوجود آید.اصلی از ارتباطات در سطح افقی این است که برای ایجاد هماهنگی و ح  میائ  یک کانال میتقیم د

توان به مهندسی مجدد فرآیندها، مهندسی ارزش، که میاند نظران ابزارهای مختلفی را برای به کارییری مؤرر و کارآمد تولید ناب پیشنهاد داده

ارتباطات در سطح افقی این است که برای  هدف اصلی از(.1480.. اشاره نمود )رودپشتی و میرغفوری،.مدیریت ارتباط با مشتری، تولید بهنگام و

 ایجاد هماهنگی و ح  میائ  یک کانال میتقیم در سازمان بوجود آید.

شود به منظور  بهبود میتمر و تدریجی با بهره ییری از مشارکت کارکنان در نگاه بر اساس نتایج تققیق به شرکت مورد بررسی پیشنهاد می

 ها باید سه اقدام اساسی زیر را دئر دستور کار خود قرار دهد:میتمر در سازمانکایزنی برای تققق بهبود تدریجی و 

 کنند باید حذف شوند.کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی 

 شوند با یکدیگر تلفیق شوند. فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می 

 های سازمان افزوده شوند.یی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند به فعالیتآن دسته از فعالیت ها 
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