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 چکیده

برای هستند.  روروبهای نامعلوم و افزایش نوسانات مالی ، آیندهتریرقابتبا فضایی  تبلیغاتی یهاآژانسامروزه 

شامل  یتئور نیاست. ا افتهیشیافزا ناب تفکر دهیپداز  بردن بهره، 1یبوروکراس در این حوزه و کاهش ماندنیباق

 یسرعت و کاهش اهداف کل پایین آوردناست که باعث  یافرادتعداد زمان و کاهش  ،کوتاه کردن مراحل واسطه

برای حفظ روابط خود با مشتری و همچنین رویارویی با محیطی که  هاآژانسبه عقیدۀ ما، . شوندیم وکارکسب

 در حال تغییر است، به دنبال اجرای مدل ناب در روند کار خود هستند. سرعتبه

 ، تبلیغات، ناب، ساختار سازمانی، بوروکراسیوکارکسبگان کلیدی: واژ

 مقدمه

، تملک وجود دارد. با ظهور ادغامای نامشخص ندهیآ سنتی و غاتیتبل نیب ییفضا کیدر حال حاضر در  غاتیتبل

روبرو  نامشخص اندازچشمسخت و  یرقابت یفضا کیبا  یغاتیتبل یهاآژانس در حوزه تکنولوژی، ییهاینوآور و

 .کرده است رییبه شدت تغ یابی، بازارهستند نترنتیبر ا یبتنکه م «تالیجید» یهاآژانسبا ظهور  .شوندیم

 یاعمدهاما بخش  متحده دارد االتیدر ا یریاست که رشد چشمگ یصنعت خدمات کیهنوز  غاتی، تبلحالنیباا

و  انقالب یک تواندیم غاتیتبل، دیجد یسازمان یبا ظهور ساختارها است. دادهازدستخود را  اندازهیب قدرتاز 

 روبرو شود. بیشتری یبا سردرگم ایو را تجربه کند  دگرگونی

 هاهیسرماسال گذشته، با کمتر شدن تمرکز بر روی کاغذبازی و مسائلی که باعث هدررفتن  30-20در طی 

، زمان و افرادی که سطح پاییناین تئوری به اصالح مراحل  شود، پدیده سازمانی ناب در حال افزایش است.می

این مدل حذف  یاصلایدۀ  .افتیتدسپردازد تا بتوان به هدف کلی شوند، میباعث کاهش یافتن سرعت کلی می

ای( با حالت کالسیک یا ساختار سلسله مرتبه یهاسازمان )عموماً هاسازمانهایی است که در یک سری کاغذبازی

 ماندنیباقخود و  مدتیطوالن یهایمشتردر حفظ تبلیغاتی قدیمی  یهاآژانستبلیغات،  با دررابطه. دهدرخ می

جایگاه خود را  یامشاوره یهاشرکتکوچک و  یهاآژانسمدل ناب در دیگر  در این عرصه مشکل دارند و از طرف

قدیمی به دنبال اجرای مدل ناب در روش  یغاتیتبل یهانسآژااین امکان وجود دارد که در نهایت . پیدا کرده است

 . باشندکاری خود 

 

 

                                                           
 یکاغذباز، شودیمگرفته  یالتیمنتخب توسط مقامات ا ندگانینما یجابهمهم  ماتیتصم شتریکه در آن ب یحکومت ستمیس کی 1



 آژانس و مشتری کاربرد رابطه

 تبلیغاتدر  یروابط آژانس و مشتر، شدند سیتأس تجاری سیسرو کی عنوانبه هاآژانسکه  یزمان، 1940دهه  از
2 )AC( شیسود و افزا جادیروابط با هدف ا نیرشد و حفظ مداوم ا جادیبر ا ،موفق یهاآژانس. وجود داشته است 

و احاطه  طرفین و تعهد ی، همکاراعتمادبا هستند که  یروابط قرارداد AC .اندشدهاعتبار خود در صنعت متمرکز 

با استفاده از  توانندینم انیکه مشتر دهندیمرا ارائه  یخدمات هاآژانس .اندشده فیتعر 3آژانس یتئور عنوانبه

صرف  یهانهیهزاز  تربیشرابطه  نیکه منافع ا شودیم مشخص یزمان ACخود اجرا کنند. ارزش  یشخص کارکنان

  باشد. یغاتیتبل نیکمپ یرابطه و اجرا جادیا یشده برا

خوب  یندگیعملکرد نما دارند. ازین یبه هماهنگ یو مشتر یندگی، روابط نماطرفهر دو  یبرا تیموفق جادیا یبرا

 یبرا. دهدیماعتماد را کاهش  نیا ،اختالفات کهیدرحال ؛داشته باشد یبر اعتماد مشتر یمثبت راتیتأث تواندیم

 دیبا انیمشتر. دهد که درآمدی نداشته باشد و اعتبار خود را از دست بدهدزمانی رخ می و زیان ، ضررآژانس کی

روابط  توسط آژانس رد نشود. یراحتبهپروژه  تا نندک نییخود تع یغاتیتبل هایتیفعال یرا برا یجهت مشخص

، حالنیبااباشد.  دیهر دو شرکت مف یبرا بلندمدت یبرا تواندیماعتماد و تعهد آنها  تیبا تقو یآژانس و مشتر

 کی و به نوبه خود گذاردیم ریخالقانه تأث یهادهیا ایجادآنها در  ییبر توانا هاآژانس یداخل کیساختار بوروکرات

 .کندیم جادیخود ا انیبر مشتر یقو ریتأث

 نیترمهم تبلیغاتی بگذارد. یهاآژانسبسزایی در نحوه رفتار  ریتأثتواند برای تبلیغات می موردنظرمقدار بودجه 

داخلی خود  یهامیتمشتریان از  صورت نیا ریدر غاست؛  ، متخصص بودن در حیطه خالقیتهاآژانسنقطه فروش 

روش از  یپردازدهیا یهانهیهزسنتی همیشه برای افزایش سود در  یهاآژانس .کنندیمبرای این کار استفاده 

 یبیبه ترک ازین ،یغاتیتبل یهانیکمپمانند  یفن فیوظا کنند.و مدیریت پروژه داخلی استفاده می هانهیهزکاهش 

 ؛یلنسرفری شکلو استراتژی و یا فعالیت به هادهیایی در مورد هابحثمثال ایجاد  دارند پروژهدر  و موارد از افراد

ین روند ممکن است معضالتی بدون ا اما ،کند تا به یک نتیجه و برنامه خالق برسندبه هر پروژه کمک می این کار

 تواند این مشکل را حل کند.وجود بیاید که مدل ناب میبه (مشتری و آژانس) برای طرفین

 مدل ناب 

 دیتول یهاتیفعال بیبا ترک ایجاد شد و دیتول ییکارا شیافزا یبرا یابزار عنوانبه کمپانی تویوتاتوسط  نابمدل 

، افزارنرم، توسعه وسازساختاز جمله  یمختلف عیدر صنا این مدلامروزه  رسید. یعملکرد کل باالرفتن به یمحل

سربار و افزایش  یهانهیهزبا توسعه مزایای رقابتی به کاهش  مختلف مشاغل .شودیماستفاده  لجستیک و غیره
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 .گرفتصورت  ترعیسر یریگمیتصمسرعت تولید رسیدند و روند توسعه مزایای رقابتی با استفاده از منبع کمتر و 

 است.شرکتی درون یو حفظ همکار مداوم مستمر وپیشرفت  ناب، یاصل دهیا

. امروزه داشته است یریرشد چشمگ مدل ناب ،4مسطح یسازمان یبه ساختارهاها ر سازمانیاخ لیتما به باتوجه

، از مدل ناب برای شددریافت نمی کنندهمصرفکه در آن ورودی از  یتجار یهابرنامه جادیا یجابهها استارتاپ

 یبرا واست  یمتک یانسانۀ یناب به سرما کنند.های اولیه خود استفاده میکسب تجربه و گرفتن بازخورد ایده

 یو ارتباطات در سطح فرد یهمکارروی  بر ،کار نیا. شودیمکارآمد استفاده  اریبه روش بس فیوظا اجرایی کردن

 ت.متمرکز اس

رخ  سرعتبهات رییتغ که یفعل طی. با شرااست نهیکاهش هز نیز و یرقابت تی، مزمداوم ینوآور نابمدل  یایمزا

و  یمنابع داخل رییتالطم را با تغ نیا کنترل ییتوانامدل ناب ، دهند و شاهد افزایش نوسانات تجاری هستیممی

 یریگمیتصمدر  شتریب ،یرقابت یای، مزاتجارت دارد. امروزه یاستراتژ میتنظ یبرا یاستفاده از بازخورد خارج

 قهیسل ریی. تغیبر منابع بزرگ داخل هی، نه تکاست یکل یریپذاسیمقبهتر و  یداخل یریپذانعطاف، ترعیسر

کارآمد عمل به طور و  باال با سرعتتر، که نوآورانههای تبلیغاتی ایجاد کرده است این نیاز را در آژانس کنندهمصرف

 کنند.

 و اشتراک دانش یارشتهمیانارتباط 

 یبرا ندهایفرا نیا .متمرکز است نیز یبوروکراسکاهش بر  ،یداخل یسازمان یساختارها میتنظ عالوه بر مدل ناب

با  یتجار دیجد یاستراتژ کید. ندار ازین یتوجهقابل، به کار شرکت از ابتدا کیمجدد  یو ساختارده میتنظ

 :گذاردیم ریشامل دو موضوع است که بر عملکرد شرکت تأث ناباستفاده از مدل 

 اشتراک دانش.  .2  یارشتهمیانارتباط  .1

 کنند.با یکدیگر عمل می یفرد زهیانگ شیافزا یاما برا ،مجزا هستند ظاهربهاگرچه  میمفاه نیا

مختلف عملکردی ممکن  یهابخش مختلف است. یهابخشکارکنان در  میمدل ناب تقس یچالش اجرا نیدشوارتر

ها و فرایندهای کاغذبازی که همین امر موجب بیشتر شدن است فرایندهای مشابهی داشته باشند مثل بررسی

 ازیامر ن نیمختلف تکرار شود و ا یهامشابه ممکن است در بخش هایوظیفهبعالوه،  شود.سیستم بوروکراتیک می

  .دهدیممختلف را کاهش  یهامیتبه ارتباط با 

                                                           
 وسط یا صفر بین رهبر و کارمندانتساختار سازمانی با تعداد سطوح مدیریتی م 4



، ارتباطات یغاتیتبل یهاآژانسمدل  بهباتوجهو  دهدیمقرار  ریتحت تأث هراندازهرا در  هاشرکت ،یارتباطات داخل

 یپرسنل داخل نیب فیمطالعه نشان داده شد که تعامل ضع کیدر  در درجه اول قرار دارد. یوربهرهو  ییکارا یبرا

 کند.ها کمک میایده بهترشدنبه  افزایش این تعامالت کهیدرحال، شودیمخالقانه آژانس  یهاایدهباعث کاهش 

تمرکز  روی آن کارایی شیافزا یبرا دیبا هاآژانسکه  یاز سه موضوع اصل یکی عنوانبه زین یارشتهانیمارتباط 

از مقاالت  یاری، در بسحالنیباا .ضرورت ذکر شده است کی عنوانبهشکل از تعامل  نیا. ه استبرجسته شد ،کنند

 .شودیم نییتع توسط رهبر گروه یارشتهمیانارتباطات  یاجرا تیفیکه ک بیان شده است زین

و دارد  یجنبه ضرور یدر روابط آژانس و مشتر یرگذاریتأث یبرا هابین بخش یرهبر طبق بررسی یک مقاله،

مثل  یهاییتواناداشتن )همچنین رهبری و مدیریت توانمند  .شودافراد  نیاستعداد در ب شیافزا تواند باعثمی

 رگذاریتأثداخلی شرکت  یهابخشحمایت  در (داشتن کاریزماخالق و  یپردازدهیا، یقو یداریشن یهامهارت

 است. یارشتهمیان مهم ارتباط  یها یهامؤلفهاز  یکی زین یشغلهای  تیسطوح مختلف موقع نیتعامل ب .است

در کل  نابمدل  حیشرکت و توض وظیفه، کندیمصحبت  ترنییپا هایبخشارشد با کارمندان  تیریمد کهیهنگام

 از دیشکل جد نیارتقا ا یبرا. دهدیم شیرا افزا یتئور یسازادهیپ ییو توانا شودیمسازمان به اشتراک گذاشته 

 دارد. یقو یارشتهانیمطرز تفکر با قابلیت ایجاد ارتباط  کیبه  نیاز ناب یرهبر ،یهمکار

 به استفاده از اشتراک دانش دارد. ازیشرکت نی کلبر عملکرد  ریتأث ی، مدل ناب برایارشتهانیمعالوه بر ارتباطات 

 نیدر آخر یغاتیتبل یهاپروژه شتریب .بخشدیم قوتو تجارب گذشته عملکرد خالق را  دیجد یهادهیادانش با ارائه 

موارد هر پروژه  یازهاین بر اساس و اندوابستهکه به یکدیگر  دارند ازین یو به منابع انسان شوندیم یلحظه سازمانده

 توانندیمناب  یهاپروژه ،نیبنابرا؛ متفاوت است یو نظارت داخل یشترم - یندگی، روابط نمای، استراتژتیخالق

کنترل و اجرا  پروژه خاص کی، کمتر بوروکراسیبهتر و  یتا با همکار کند جمعمختلف  یهادانش را از بخش

 .شود

گذشته  ۀتفکر خالق به تجرب شبردیپ ی، اما برااست زیم یرو دیجد یهادهیااشتراک دانش شامل آوردن  بااینکه

 یهادهیا شیآزما ییو توانا یخالقانه قو یهامهارتبه  کنندیماستفاده  نابکه از مدل  ییهاپروژه. یمدار ازین زین

خود یات تجرب دیبا هاپروژه نیا یاجرا یبرا ن امور مشتریانرای، افراد خالق و مدهاستیاستراتژدارند.  ازین دیجد

 .به اشتراک بگذارند گرانیرا با د

کوتاه  یبازه زمان کیخالقانه در  اریبس یکارها یاجرا یدانش با هم برا «ادغام کردن»از روند ناب شامل  یبخش

خالقانه را  یهاییتوانا، دیجد فکری یهادهیاو  هاسبکدر  راتیتأث شیبا افزا شیوه ادغامثابت شده است که  است.

 شوندیمبه اشتراک گذاشته  هادهیاکه  ییجا ،دانش است یآورجمعشکل  نیترساده ،بحثایجاد  .دهدیم شیافزا



حل  یکارآمد برا یروش یهمکار. باشد اجراقابل میشود و سپس توسط ت بیانخالقانه  حلراه کیکه یتا زمان

 گذشته است. ارباز تج آمدهدستبه یخالقانه است و شامل اشتراک دانش فرد یهاچالش

 کینزد ارتباطکه  وجود داردو اشتراک دانش  یارشتهانیم ارتباط نیب یمحکم پیوند معتقدند مختلف محققان

 تیاهم ،هابخشاضافه در  یهاتیفعال بردننیازبدر  یارشتهانیمارتباطات  .شودیم مشخصدر مدل ناب  این دو

است  یصفت مشترک ، اعتمادنیعالوه بر ا .دهدیممتنوع را ارتقا  یهایهمکاراشتراک دانش  کهیدرحالقائل است 

 یبرقرار یبه اعتماد برا ازینبخشی  انیو م مدتکوتاهروابط  جادیکه اییجا ؛ذکر شده است سندگانیکه توسط نو

 میت کی یوربهرهو  ییکارا درنهایتو  شودیمارتباط خوب  یمانع برقرار گرانید یهاییتوانا فیتضع، ارتباط دارد

برخوردار  ییباال تیمدل ناب از اهم یو اشتراک دانش در اجرا یارشتهانیمارتباط  یهاستمیس .کندیمرا محدود 

 .گذاردیم ریتأث یندگیکارمندان و نما یبر همکار ماًیمستق رایاست ز

 یاستراتژ کیدارد.  ازین یتوجهقابلبه تالش  یارتباط و همکار یبرقرار دیجد یهاروش یسازادهیپ یناب برامدل 

: ارتباط گذاردیم ریبر عملکرد شرکت تأث ماًیاست که مستق یشامل دو موضوع اصل ناببا استفاده از مدل  یتجار

تا  دهندیمدست در دست هم  میمفاه نیا اما مجزا هستند ظاهربه این دو اگرچه و اشتراک دانش. یارشتهمیان

 .گذاردیم ریشرکت تأث یوربهرهو  یی، کاراهیبه نوبه خود بر روح و این دهند شیرا افزا یفرد زهیانگ

 

 بندیجمع

. باشدیمحال کاهش  درامروزه که  است گرفتهشکل آژانس هینظر یسنت یالگو بر اساس یآژانس و مشتر روابط

 کهزمانی. روندیم نیاز ب کمکم اندشدهآژانس  یتئور تیو تعهد که باعث محبوب ی، همکاراعتماد یهاجنبه

نوسانات  کنترل یابر محبوب یاستراتژ کیو به  رشد کرد ناب، مدل ها کاهش یافتدر روند سازمان یبوروکراس

 یهایمشتر حفظدر  ،بودن کیبوروکرات لیبه دل یسنت یغاتیتبل یهاآژانس. شد لیتبد یدر روابط آژانس و مشتر

 .شوندیم یارشتهانیم تیمانع خالق ،ساختارها. حقیقت امر این است که اندمواجهبا مشکل  خود

را خود  یرقابت یایمزا ترعیسر یریگمیتصمبا استفاده از منابع کمتر و  ،برندیمبهره  نابکه از مدل  ییهاشرکت

 .است یوربهرهو  ییکارا شیافزا ،ناب مدل عمدۀاز مزایای  کهبر این باورند از محققان  یاری. بسبخشندیمتوسعه 

 اند.کردهاستناد  بدانخود  قاتیدر تحق نیز سندگانیاز نو یاریاست که بس یواقع یبا کاربردها یاهینظر ناب درواقع

 که طیمح کی یبرا دیجد یهاحلراه افتنی یدر حال جستجو برا یغاتیتبل یو ساختارها یسنت یندهایفرا انواع

 ناب، مدل یسنت غاتیتبل در جذابیت رفتننیازبو  هاادغام. با ادامه باشندمی است روتحولییتغدر حال  سرعتبه

 یهاآژانسکه  شودیمتصور شود.  هاآژانس یفعل یدر ساختارها ریچشمگ رییتغ کی جادیممکن است باعث ا



. در روش کار خود باشند نابمدل  یسازادهیپدنبال  به شوند،می روروبهباوجود مسائلی که  یسنت یغاتیتبل

است: ارتباط  ویژهشامل دو موضوع  هاپژوهش. این کنندیماین نظریه را تصدیق  دارند کهنیز وجود تحقیقاتی 

 قرار دارد؛نامعلوم  یاندهیآو  یسنت تبلیغات میان ییفضا کیدر  غاتی، تبلهدانش. امروز شتراکو ا یارشتهانیم

 تیرا تقو تی، خالقیباشد که با بهبود همکار گرامردم یسازمان یهامدلممکن است در  تیموفق دیکل ،حالنیباا

 .کنندیم
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