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 چکیده

 فرایندکه نخستین کسیاما  ،است تولید وجود داشته فرایندهایی برای تفکر دقیق درباره ، روش1419در سال 

 های قابل تغییر را با کار استاندارد تلفیق کرد تا جریان تولیدتولید را کامل و ادغام کرد، هنری فورد بود که قسمت

  .وجود آوردرا به

بردن موارد اتالفی آوردن سود و ازبیندستزمان، بهبهبود سا  آن تفکر ناب، یک روش مدیریتی است که هدف

 است. 

واقع تفکر ناب در هر اصول تفکر ناب عبارتند از: ارزش، جریان ارزش، حرکت بدون وقفه، کشش و کمال. در 

ی گنجانده شده است. این یک برنامه کاهش هزینه نیست، بلکه یک روش تفکر برای کل فرایندوکار و کسب

 ازی آن است. سازمان و پویاس

 مقدمه

ها به یک روش واحد ختم می شوند و این روش اما در نهایت همه نظریه ی است،متفاوت مبادی دارایتفکر ناب، 

 شود.نوین، دستورالعملی برای رسیدن به موفقیت محسوب می

 از کجا به وجود آمد؟  1ناب   

 فرایندهایی برای تفکر دقیق درباره یابیم که در آن زمان هم روشدر آرسنال برگردیم، درمی 1419اگر به سال 

تولید  فرایندکه کسیولی اکثریت به عملکرد تولید و میزان بازدهی توجه داشتند. اولین  ؛تولید وجود داشته است

ر را با کار استاندارد تلفیق کرد تا جریان تولید را به وجود های قابل تغییهنری فورد بود. فورد قسمت ،را تکمیل کرد

ها صورت خط مونتاژ متحرک درک کردند، اما از نظر مهندسی تولید، پیشرفتبیاورد. عموم مردم جریان تولید را به

 فراتر از این بود. 

مخصوص استفاده شود و آالت تنظیم کرد که در صورت امکان از ماشین فرایندهایی را در این فورد سری گام

وسیله نقلیه را مونتاژ کنند؛ یعنی اجزای متناسب  همچنین بدون سنجش، ظرف چند دقیقه، اجزای وارد شده به

های آمریکایی کنند. این موضوع انقالبی در سیستم فروشگاهبه طور مستقیم به سمت خط تولید انتقال پیدا می
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یل شده بود و قطعاتی را تولید تولید تشک فرایندکردند که بر اساس اده میآالتی استفها از ماشینبود. این فروشگاه

 شدند. شده و به محصوالت نهایی تبدیل میکردند که در نهایت پس از کمی تغییر، مونتاژ می

دهد. ی کل شرکت را تغییر بار موجودمشکل سیستم فورد جریان تولید نبود؛ او تقریباً توانست هرچند وقت یک

شد فقط به یک رنگ محدود نمی Tع مشکل او ناتوانی در تهیه تنوع محصوالت تولیدی بود. برای مثال مدل درواق

 1926اساساً تا پایان تولید در سال  Tهای مدل که تمام شاسیطوریبلکه دارای یک مشخصات محدودی بود؛ به

شرکت فورد،  بر روی یک شماره واحد کار د که هر دستگاهی در یرسطور به نظر مییکسان بودند. در واقع، این

 کند و اساساً هیچ تغییری در سیر مراحل تولید اعمال نشده است.می

کرده و از مسیر اصلی خارج شده است. این رسید فورد راه خود را گمکه دنیا به دنبال تنوع بود، به نظر میهنگامی

کنندگان پاسخ دادند، هرکدام از این نیاز بسیاری از مصرفدر حالی بود که دیگر خودروسازان با تولیدات متنوع به 

ها در مراحل طراحی و ساخت های تولیدی آنهای زیادی برای تولید محصول داشتند، اما سیستمها گزینهکمپانی

های ها مراکز فروش خود را با ماشینکردند. با گذشت زمان، شرکتتری را طی میطوالنی فراینداز لحاظ زمانی 

تالش و های اضافی در هر مرحله از تولید را کاهش دادند تر که سرعت بیشتری داشتند اشباع کردند؛ هزینهزرگب

و مونتاژ قطعات،  فرایندوجود فاصله زمانی بین مراحل بااین دهند؛ افزایشرا  موجودی خودزمان تولید و کردند 

که این خود ضعف بزرگی  شدری نیاز پیدا تهای مدیریت اطالعات پیچیدهبیشتر شد و همچنین به سیستم

 آمد و برای حل این مشکل کمپانی تویوتا راهکار بهتری را پیشنهاد کرد.حساب میبه

ویژه پس به 1930طور که کیچیرو تویودا، تایچی اونو و سایر کارمندان تویوتا در حال بررسی وضعیت دهه همان

های ساده ممکن است ا خطور کرد که با استفاده از برخی نوآوریبودند، این فکر به ذهن آنه دوم از جنگ جهانی

کنندگان خود ارائه توانند محصوالت بیشتری را به مصرفاعمال این تغییرات می بابتوانند شرایط را تغییر دهند و 

سازندگان  ها وی دیگر شرکتدهند؛ شهرت تویوتا به این دلیل است که ایده آنها توانست رویکرد نوینی را پیشِ رو

  د.دهقرار 

ابداع شد تا اصل مطالعه عمیق سیستم  3و دنیل تی جونز 2در نهایت اصطالح تفکر ناب توسط جیمز پی ووماک

 ( را به تصویر بکشد. Toyotaای )تولید تویوتای افسانه
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حال آوردن سود و درعیندستناب یک روش مدیریتی است که هدف آن بهبود سازمان، به صورت خالصه، تفکربه

سعی در باالبردن  شود،تر، یک سازمان که بر پایۀ تفکر ناب مدیریت میبردن موارد اتالفی است. به طور دقیقازبین

ول باارزش به مشتری ارائه تولید که  موارد اتالفی پایینی دارد، یک محص فرایندارزش مشتری دارد و با یک 

 دهد. می

دهید که همراه با یک کار ای آموزش میگونهایده اصلی به این صورت است: زمانی که شما کارمندان خود را به

های اتالفی داشته باشند و این موارد را از بین ببرند، این امر به تولید تیمی خوب، سعی در شناخت موارد و زمان

 شود. تر منجر میهای تمام شده کمباال و با هزینهیک محصول با ارزش 

شود که به سرمایه، فضا، منابع و حتی ارزش، موجب ایجاد روندی می فرایندها از تمام بردن اتالفطورکلی ازبینبه

ها ها و سازمانوکار قدیمی، در این روش شرکتهای کسبتالش انسانی کمتری نیازمند است. در مقایسه با سیستم

تر عمل توانند در جواب این تغییرات سریعشوند. همچنین میپذیرتر میدر مقابل تغییر نیازهای مشتری انعطاف

 کنند و یک بازخورد مناسب و با کیفیت باال داشته باشند.

  شود. تر میتر و دقیقذکر است که مدیریت اطالعات در این شیوه سادهشایان

وکار و مدیریت محبوب شد و در دو جهت و مفهوم متفاوت تکامل با گذشت زمان ایدۀ تفکر ناب در دنیای کسب

 پیدا کرد: 

وری فردی که فقط به دنبال بهرهعنوان مثال به؛ ه استافراد شد برخی ازتفکر  نوع ییرتفکر ناب باعث تغ ●

دن راهی برای که سعی در پیداکر شودتبدیل می فردی گیری از تفکر ناب بهت، با بهرهصورت ثابت اسبه

اند که الزمۀ رشد است و آنها دریافتهبرای این دسته از افراد تفکر ناب دائم درحال د.کسب منافع پویا دار

  ، تالش پیوسته و مداوم است.تکامل

  

ها مفهوم تفکرناب جهت دسته اول تفسیر کرده بودند. آن خالف ها واژه تفکر ناب رابرخی از تولیدکننده ●

 فرایندها از دستور کار شرکت، باعث خارج شدن هزینه ای تغییر دادند که به واسطه آن هدف وگونهرا به



 

 

 

 

  

های ناب برای بهبود دهند، از فعالیته تفکر اساسی را مورد چالش قرار ها بدون اینکد. این سازمانمی ش

های تفکر ناب در تضاد است، اما توسط با آرمانبا وجود اینکه ها استفاده کردند. این رویکرد، فرایند

های خود، بدون زیر سؤال بردن مفروضات های بزرگ که تنها به دنبال کاهش هزینهبسیاری از تجارت

  .ه است، مورداستفاده قرار گرفتبودنداصول مدیریت 

  

 

 اصول تفکر ناب چیست؟                                                                                .2

  

ترین یکی از بزرگ تی را یاد بگیریم. برای این کارمربوط به این روش مدیریدر گام بعدی قصد داریم تا اصول  

ها اثر جیمز ووماک و دنیل آفرینی در سازمانکن کردن اتالف و ارزشتفکر ناب: ریشه»کتاب  منابع تفکر ناب

 کنیم.را معرفی می« جونز

 

 ارزش ●

 شود.کارکرد تفکر ناب با این اصل شروع می

به پردازد ای که مشتری میو هزینه تواند ارزش خدمات و کاالها را تعریف کندتنها مشتری میباید دانست که 

ها باید ارزش محصوالت خود را تعیین کنند. دارد. برای ساخت یک لیست قیمت، شرکت بستگی ارزش محصول

گفته شد، هدف  طور کهشود. همانها برای تولید محصوالت و خدمات مشخص میدر آن صورت است که هزینه

بردن موارد اتالفی به همراه کسب باالترین میزان سودآوری در جهت ایجاد ارزشی است که مجموعه ازبین

 ها به دنبال آن هستند. مشتری

ها وجود دارند. آید. از دید یک مشتری، این دلیلی است که تولیدکنندهارزش تنها توسط تولیدکننده به وجود می

شود و زمانی معنا پیدا کننده نهایی تعریف میاست. ارزش فقط توسط مصرف« ارزش»ب نقطه آغازی تفکر نا

کند که برحسب یک محصول خاص گفته شود )یک محصول یا خدمات، اغلب هر دو باهم( که نیاز مشتری را می

 کند. در زمان خاصی برآورده می

  



 

 

 

 

  

 

  جریان ارزش •

ین مرحله تولید تا استفاده شدن توسط مشتری و در نهایت توان چرخه عمر مواد )از اولجریان ارزش را می

رفتن محصول( تعریف کرد. برای رسیدن به هدف تفکر ناب، باید درک درستی از جریان ارزش داشته باشیم. ازبین

کنند، حذف شوند. طبق در این اصل باید تمامی مراحل، مواد و اقداماتی که هیچ ارزشی به جریان اضافه نمی

 کند.  را آشکار می 4ووماک و جونز، ایجاد جریان ارزش همیشه سه نوع مودا هایگفته

 

 حرکت بدون وقفه )جریان( •

رسد که پیشرفت ای میسومین اصل، جریان یا حرکت بدون وقفه است. هرزمان که جریان ارزش به مرحله

مانع پیشرفت آن شده است. هدف این قدم ایجاد جلویی ندارد، به این معنی است که موارد اتالفیِ موجود، روبه

سازی تولید را از بین برده و باعث همگام فرایندهای احتمالی موجود در شکافکه نحویبهزنجیره ارزشی است؛ 

 ها شود.  فعالیت

آن به یل جا است که مدت زمان مورد نیاز برای تبدیل ایده به کاال و درنهایت تحواولین اثر مشهود این مرحله، آن

 یابد. بسیار کاهش می مشتری

 

  کشش •

هیچ خدمات، سرویس و تولیداتی وجود ندارد، مگر آنکه »مفهوم این اصل در این جمله گنجانده شده است: 

پذیری زیادی نیاز دارد و یک روش مؤثر برای این امر به انعطاف  «.ها را سفارش دهد یا درخواست کندمشتری آن

 رود که در هر مرحله از زنجیره ارزش الزم است. تولیدکننده و مشتری به شمار میبرقراری ارتباط بین 
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  کمال •

این فرصت را خواهد  ،آمیز اصول قبلیبا اتمام موفقیتاست. در اصل پنجم، شرکت یا سازمان  کمال، هدف نهایی

 بردن موارد اتالفی و ضررها گام بردارد. ازبین راهداشت تا در

کنند، ابتدا کل جریان ارزش را شناسایی کرده و مراحل ها شروع به تعیین دقیق ارزش میسازمانکه  هنگامی

رسانند؛ ا به مراحل پایانی میایجاد ارزش ر فراینددهند. سپس تولید ارزش را برای محصوالت خود انجام می

زمان، فضا و هزینه امری حیاتی کاهش  فرایندیابند که هنگام ارائه محصول به مشتری نهایت، کارمندان درمیدر

 بوده و وجود اشتباهات هنگام ارائه محصول اجتناب ناپذیر است.

 

 
 

 

 بندی جمع 

 

تواند تولید مناسب است؛ اما در واقع این برنامه می فرایندکنند که تفکر ناب فقط برای اکثر مردم گمان می

امه کاهش هزینه نیست؛ بلکه یک روش تفکر و ی گنجانده شود. این یک برنفرایندوکار و هر در هر کسب

ودرمان پویاسازی برای کل سازمان است. تقریباً تمام مشاغل موجود در کلیه صنایع و خدمات مانند بهداشت



 

 

 

 

  

هایی وجود دارند که دوست وجود سازمانبرند؛ اما بااینو دولت به طور کامل از اصول تفکر ناب بهره می

خواهند دقیقاً مثل سیستم تجارت تویوتا و داناهر برچسب زده استفاده کنند، اما میندارند از کلمه تفکر ناب 

تولید نیست، بلکه روش  فرایندزمان طور که قبالً گفتیم تفکر ناب یک برنامه برای کاهش مدتشوند. همان

 کلی عملکرد یک شرکت است. 
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