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  چكیده

 است. آورده بوجود تولیدي هاي سیستم و ها سازمان در را بسیاري تحوالت امروز دنیاي رقابتی هاي محیط

. اند یافته توسعه رقابتی هاي محیط زمینه در فراوانی هاي تکنیک و ابزارها مفاهیم، وري بهره ارتقاء منظور به همچنین

 اتالف بدون را فرایندها که دارد اشاره سازمانی به باشد می اه تکنیک و این ابزارها مهمترین از یکی که ناب تفکر

 اصلی از انجام این تحقیق نماید. هدف می محقق را بیشتري تولید کمتري منابع صرف با یا و هرساند انجام به منابع

 از پژوهش، باشد. این شرکت می ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب تولید محیط تاثیر چگونگی بررسی

جهت  .است پیمایشی و توصیفی تحقیقات نوع از اطالعات تحلیل و گردآوري شیوه نظر از و است کاربردي هدف نظر

شده  استفاده( 2102 همکاران، و هوفر مالی عملکرد بر ناب تولید نقش)استاندارد پرسشنامه از جمع آوري اطالعات

با روش معادالت ساختاري و نرم افزار لیزرل انجام گرفته است. نتایج نشان است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها 

 موجبتولید ناب بنابراین  .دارد تاثیر شرکت ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب تولید محیط دهد می

 .بهبود مستمر فرایندهاي تولیدي و کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش کیفیت می شود
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 مقدمه -1

 هر در مدیریت هاي دغدغه مهمترین از یکی

 آنها بهینه مدیریت و نیاز مورد منابع وجود سازمان،

 مجبورند موفقیت به دستیابی براي ها سازمان. ستا

 این انجام. دهند تخصیص نحو بهترین به را خود منابع

 هاي فعالیت ترین پیچیده و مهمترین از یکی کار،

 امروزه .(2102دامبورسکی و همکاران، ) است سازمان

 هایی سیستم مدرن، هاي شیوه و دانش از گیري بهره با

 که اند شده طراحی سازمان منابع ریزي برنامه نام به

 ابعاد تمامی در را سازمان یک هاي فعالیت مجموعه

 مسیر در را مدیریت و کنند می کنترل و ریزي برنامه

 منابع بهینه تخصیص و سازمانی فرایندهاي یکپارچگی

  (.2112 ، وارد و شاه)رسانند می یاري

 تولید تفکر بنیانگذار اوهنو، تائیچی دیگر، طرف از

 کرده تعریف چنین این را هنگام به تولید هنگام،  به

 دقیق زمان در صحیح و معین قطعه یک ساخت: است

 گروهی.  تولید سمت به حرکت براي خوب کیفیت با و

 کاهش و ضایعات حذف هنگام، به تولید از هدف

 است. بنابراین، تولید فرایند سازي ساده با ها موجودي

سیستم تولیدي سازمان ها  در ناب تولید سازي پیاده با

 مواد، تأمین فرایندهاي بر چشمگیري تأثیر توان می

 افزایش باعث و گذاشت مواد توزیع و مواد، مدیریت

تولیدي  فرایندهاي در سازمان عملکرد بهبود و کارایی

 امروزه  .(0931)شفیعی و همکاران،  گردید و خدماتی

 و است پیشرفت و تغییر حال در سرعت به تکنولوژي

 در. کند می تغییر رقبا رفتار و مشتریان سالیق بالطبع

 مناسب قیمت با درست کاالي رساندن محیطی چنین

 عامل ترین مهم کننده مصرف به زمان ترین کوتاه در

 همکاران، و آگاروال) است رقابت در موفقیت براي

2112.)  

 تالش و عملکرد بهبود هاي ایده و ها شیوه رو این از

 کاهش باعث خود که تقاضا و عرضه هماهنگی براي

 مشتریان رضایت سطح ارتقاي و ها اتالف ها، هزینه

 روشی حقیقت در ناب تولید. است ضروري باشد، می

 امروزه. است تولید مختلف هاي هزینه کاهش براي

 نادیده توان نمی کار و کسب در را ناب تولید تاثیر

 تا سازد می قادر را ها شرکت سازي ناب اصول. گرفت

 و ساالري) شوند سودآورتر و تر منعطف پیش از بیش

 (.0932 همکاران،

 توأمان مندي بهره و کارگیري به سازي، پیاده

 تولید مانند هایی روش همراه به ناب تولید استراتژي

 تئوري مدل سیگما، شش پاک، تولید چابک،

 برنامه میتواند بهبود هاي طرح عنوان با ها، محدودیت

 جهت اقتصادي هاي بنگاه و ها سازمان اغلب راهبردي

 افزوده ارزش ایجاد یعنی خود، بنیادین هدف به نیل

  (.2112 ، وارد و شاه)باشد مشتریان براي

 سیستم یک را آن که ناب تولید هدف اصلی

 حذف کنند، می تعریف منسجم تکنیکی -اجتماعی

 تغییر همزمان سازي حداقل یا کاهش طریق از اتالف

 تغییر نیز و کننده تامین پذیري تغییر داخلی، پذیري

 و شده ذکر موارد به توجه است. با مشتریان پذیري

 شرکت در ناب تولید استراتژي اجراي ضروریات بیان

 تولید محیط تأثیر تعیین دنبال به پژوهش این در ها

 ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب

 در. هستیم ساختاري معادالت از استفاده با شرکت

 در ناب تولید محیط تاثیر تا داریم تالش حقیقت

 عملکرد، و بهبود: مانند هایی حوزه در را ها سازمان

 در و کنیم بررسی سازمان در ارزش جریان یابی هزینه

 محیط آیا: که دهیم پاسخ سوال این به پژوهش پایان

 ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب تولید

 دارد؟  تاثیر ساختاري معادالت از استفاده با شرکت

 

  پژوهشپیشینة  مروري بر نظري ومبانی  -2

 ضهمن  کهه  است تولیدي شیوه واقع در ناب تولید 

 ههدف  بها  دسهتی،  تولید و انبوه تولید فواید کارگیري به

 تولیهد،  شهیوه  ایهن . اسهت   گرفته شکل ضایعات کاهش

 مسهتمر  بهبهود  فلسهفه  از کهه  اسهت  کامهل  سیستمی

 تیمهی،  کهار  فرهنه   از گیري بهره با و کند می استفاده

 و تولیهد  فراینهد  در موجهود  هاي اتالف تحلیل در سعی

 محهیط  .(0911دارد)بختیاري و گهودرزي،   آنها حذف

 در را بسههیاري تحههوالت امههروز دنیههاي رقههابتی هههاي

 و است آورده بوجود تولیدي هاي سیستم و ها سازمان

 تکنیهک  و ابزارهها  مفهاهیم،  وري بههره  ارتقاء منظور به

 یها  و تولید. اند یافته توسعه زمینه این در فراوانی هاي



 یارزش با استفاده از معادالت ساختار انيجر یابي نهيناب بر بهبود عملکرد و هز دیتول طیمح ریتاث 
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 بهه  باشهد  مهی  آنهها  مهمتهرین  از یکهی  کهه  نهاب  تفکر

 منهابع  اتهالف  بدون را فرایندها که دارد اشاره سازمانی

 تولیهد  کمتهري  منهابع  صهرف  بها  یا و میرساند انجام به

علیخهانی،   و جهوري  مران)نماید می محقق را بیشتري

0911 .) 

 سیستم ترین پیشرفته از یکی ناب تولید سیستم

 و جامعیت لحاظ به که بوده کنترل و ریزي هاي برنامه

مدیریتی،  جامع ریزي برنامه سایر دادن قرار تحت تاثیر

 .است گرفته قرار تولیدي برتر هاي سیستم صدر در

 فضا، زمان، صرف با بیشتر تولید به مفهوم ناب، تولید

 است کمتر مواد و آالت ماشین هاي انسانی، فعالیت

  .(2109)فولرتون و همکاران،

 ناگویا جزیره در تویوتا شرکت در ناب تفکر زادگاه

 از مشکالتی با شرکت این سال ها آن است در ژاپن در

 فقدان ثابت، کار نیروي کوچک، بازار داخلی قبیل

 ژاپن بازار به مند عالقه خارجی رقباي و کافی سرمایه

 مهندس ا باتتویو جی آي سال ها آن در .بود  روبرو

 سازي اتومبیل شرکت از و کرده سفر امریکا به شرکت 

 نتیجه این به نهایتاً و دآور عمل به فورد بازدید

 در سازي پیاده قابلیت ،انبوه تولید اصول که رسیدند

 همین بر. است اتالف از پر سیستم این و ندارد را ژاپن

 ناب تولید بعدها که تولید از جدیدي شیوه آنها اساس،

بهبود عملکرد، کاربرد نظام  .کردند ایجاد را گرفت نام

مند دانش رفتاري در تحول از پیش طراحی شده 

سازمان، بهبود و تقویت مجدد راهبرد ها، ساختار ها و 

 انجامد. در فرآیندي است که به اثربخشی سازمان می

 در اي حرفه ي زمینه عملکرد، بهبود حقیقت

 بهبود. است عمل در پژوهش و اجتماعی هاي فعالیت

 تحوالت با هایی فعالیت از وسیعی طیف مستمر

 حضور با تیمی ایجاد. گیرد می بر در را پایان بی

 تحوالت ایجاد ارشد، مدیران عضویت و کارمندان

 است هایی تالش جمله از شغل سازي غنی ساختاري،

 دهند می انجام عملکرد بهبود جهت در ها سازمان که

 (.0931)احمدي و فیض آبادي، 

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروي عظیم هم 

افزایی ایجاد میکند که این نیرو ها میتواند پشتیبان 

برنامه رشد و توسعه و ایجاد کننده فرصت هاي تعالی 

سازمانی باشند. دولت ها، سازمان ها و مؤسسات تالش 

جلو برنده اي را در این مورد اعمال میکنند. بدون 

ز میزان پیشرفت و دستیابی به بررسی و کسب آگاهی ا

هاي پیش روي سازمان  اهداف و بدون شناسایی چالش

و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرا سیاست هاي 

تدوین شده و شناسایی مواردي که به بهبود جدي نیاز 

دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد بود 

 (. 2109)فرلوتون و همکاران، 

 زینههه یابی جریان ارزش ناب یا ه حسههابداري 

 گیري اندازه کههنترل، حسابداري، هاي روش" عنوان به

 تفهکر صحیح بطور که شرکت مدیریت فرآیهندهاي و

 است شده تعریف ،"نماید می منعکس را ناب اعهمال و

اصول عملیات و  .(2109)فرلوتون و همکاران ، 

ابزارهاي حسابداري ناب به پنج اصل تفکیک می 

شوند: ناب و حسابداري ساده واحد تجاري، فرایندهاي 

حسابداري که از تغییر ناب پشتیبانی می کنند، ارتباط 

و بودجه بندي  يبه موقع و روشن اطالعات، یرنامه ریز

حاصل از یک دیدگاه ناب و اثر مالی بهبود ناب 

 (.0912ود پشتی، )رهنماي ر

 تا محصول طراحی از ها سازمان در ارزشی جریان

. یابد می ادامه فروش از پس خدمات و فروش

 تولید هاي شرکت که کنند می بیان گیوم و هام کانتی 

 جریان به مبتنی مدیریتی یابی هزینه سیستم که ناب

 رشد بر سیستمی تمرکز بردند، می کار به را ارزشی

 حسابداري فرآیند توسط ضایعات حذف و مداوم

 تري استراتژیکی مدیریت حسابداري سیستم و تر ساده

  .(0939هستند)خدامی پور و همکاران،  دارا را

 با بررسی (0930)خلیلی بابایی و زارچی محمدي

مدیریت نشان  حسابداري با ناب تولید فلسفه ارتباط

 و به بیستم قرن در تکنولوژي روزافزون رشد دادند

 نوع دو شاهد جهان ویکم بیست قرن در آن دنبال

 انقالب اولین. باشد می صنعتی انقالب اي گونه یا جهش

و  دستی تولید عصر پایان و انبوه تولید باعث ظهور

 تولید عصر پایان و ناب تولید باعث ظهور بعدي انقالب

 به اتالف شود می تالش روش این در می باشد. انبوه

 منابع و تسهیالت از وري بهره حداکثر و برسد حداقل

  .دست آید به سرمایه و انسانی
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 هاي شیوه با بررسی (0939)همکاران و پور خدامی

 ناب تولید محیط در مدیریت حسابداري و نظارتی

 تبدیل حال در سرعت به ناب استراتژي نتیجه گرفتند

  .است تولیدي هاي شرکت در غالب پارادایم به شدن

 مدلی در راستاي تدوین (0931)سلطانی و پویا

 متوسط و کوچک صنایع در ناب تولید ارزیابی جهت

 تاییدي، عاملی تحلیل هاي روش ترکیب از استفاده با

 که صنایعی که به این نتیجه رسیدند که بندي خوشه

 و کنندگان تأمین موقع، به تولید به بیشتري توجه

 ناب تولید در نیز باالتري عملکرد دارند، مشتریان

 .دارند

پژوهشی  در( 2102) همکاران و دامبوروسکی

 ناب تولید هاي سیستم در دانش مدیریت تحت عنوان

 از بیش ناب، تولید هاي سیستم اجراي دریافتند

. باشد می تولید فرآیندهاي از بعضی مجدد طراحی

 در. شود ایجاد افراد دانش در باید تغییر ترین ذاتی

 نگهداري و حفظ قابل تغییرات صورت، این غیر

 از اي رشته اجرایی، فرآیندهاي بیشتر. بود نخواهند

 دانش سازي یکپارچه با ارتباط بی اما ضروري کارهاي

 اینکه تحلیل بنابراین،. دهند می شرح را سازمان در

 توصیف توان می را دانش جریان هاي و دانش چگونه

 باشد. می ضروري کرد،

 هاي شیوه بررسی در( 2109) همکاران و فولرتون

 ناب تولید محیط یک در کنترل و مدیریت حسابداري

 سیستم و ناب تولید اجراي میزان بین دریافتند

 بر یابی هزینه شده، ساده استراتژیک دهی گزارش

 عملکرد گیري اندازه اطالعات ارزش، جریان مبناي

 مثبت ارتباط کارکنان، توانمندسازي و بصري

 مستقیم ارتباط موجودي ردیابی. دارد وجود مستقیمی

 به مشروط ارتباط این اگرچه داشته آنها با منفی

 استراتژي در تغییر براي ارشد مدیریت حمایت وسعت

 صورت در ها شرکت که طوري به باشد می تولید هاي

 موجودي ردیابی بر تکیه مدیریت، قاطع حمایت وجود

 ارتباطات به توجه با چنین هم. دهند می کاهش را

 کنترل و مدیریت حسابداري هاي فعالیت بین مستقیم

 و پکیج یک صورت به ها فعالیت این که گرفتند نتیجه

 کنند. می کار ناب تولید محیط در هم با

( به بررسی کاربرد 0931مرام و رستم نژاد ) پاک

:به سوي یک فرآیندپیاده ERPهمزمان تولید ناب و 

مقاله نشان این پرداختند.  ERP سازي ناب مبتنی بر

و شروع  ITهاي جدید در  دهد که پیشرفت می

ترکیبی  ''0 -پوش پول  ''کنترل تولید  مکانیسمهاي

و ناب به سمت یک  ERPهاي  اند روش اجازه داده

در واقع  ERPآن سیستم  وضعیت همگرا شوند که در

میتواند براي حمایت از استقرار شیوههاي ناب مورد 

فرآیندهاي بارز پیاده  الهاستفاده قرار گیرد. این مق

موجود در مقاالت علمی را تحلیل  ERPسازي ناب و 

اجراي همزمان در  می کند، و عالوه بر بررسی فرآیند

زمان واقعی، فرآیندي را نیز براي پیاده سازي ناب 

هاي این  توسعه و ارائه می دهد. یافته ERPمبتنی بر 

 ERPمطالعه نشان می دهد که اجراي یک سیستم 

 مزمان می تواند به عنوان یک واسطه براي استفاده ازه

 شیوه هاي تولید ناب عمل کند.

هزینه ( در پژوهشی ضمن بررسی 0911حاجیها )

به بیان  یابی جریان ارزش رویکرد نوین حسابداري ناب

مفهوم اتالف و جریان ارزش به عنوان الگوي هزینه 

 یابی تولید ناب پرداخت. 

 

  پژوهشفرضیه هاي  -3

 فرضیه اصلی 

 یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب تولید محیط

 دارد.  تاثیر سازمان ارزش جریان

 فرضیه هاي فرعی 

 سازمان عملکرد بهبود بر ناب تولید محیط (0

 دارد.  تاثیر

 ارزش جریان یابی هزینه بر ناب تولید محیط (2

 دارد.  تاثیر سازمان در

  

 پژوهشروش شناسی  -4

 کاربردي پژوهش، هدف به توجه با پژوهش روش

 از و آزمایشی غیر متغیرها دستکاري و کنترل نظر از و

 است. به همبستگی نوع از و توصیفی ماهیت نظر

 و متغیرها بین معلولی و علت بررسی روابط منظور

و  لیزرل نرم افزار از استفاده با بررسی مورد مولفه هاي



 یارزش با استفاده از معادالت ساختار انيجر یابي نهيناب بر بهبود عملکرد و هز دیتول طیمح ریتاث 

 مپنجوسيشماره مجله حسابداري مديريت /   61

 سازي مدل متغیرها بین روابط ساختاري، معادالت

 از متغیرها تأثیر میزان بررسی جهت و گردیده

  .است  شده استفاده رگرسیون

 و تولیهدي  ههاي  شهرکت  اکثر در اینکه به توجه با

 آمهاري  جامعهه  برد، بهره ناب تولید از میتوان خدماتی

 درحوزه مشغول هاي کارخانه و ها شرکت پژوهش این

 .هسهتند  گلستان و گیالن و مازندران استان در لبنیات

 اتهالف  مشهتري،  رضایت مانند نکاتی ها شرکت این در

 جههت  .برخوردار است اهمیت و... از کیفیت کنترل ها،

 و مورگهان  جهدول  از گیهري  بهره با نمونه حجم تعیین

 211 و شهرکت  11 تعهداد  هها،  شرکت همکاري میزان

  .است شده برآورد کارشناسان از نفر

 و ها داده آوري جمع منظور به پژوهش این در

 استفاده پرسشنامه از تحلیل و تجزیه براي اطالعات

 دو شامل حاضر پژوهش پرسشنامه. است گردیده

  .است تخصصی و عمومی سواالت قسمت

 شده سعی عمومی سواالت در: عمومی ( سواالت0

با  رابطه در شناختی جمعیت و کلی اطالعات تا

 1 شامل بخش این. گردد آوري جمع دهندگان پاسخ

  .است سوال

 سوال 09شامل بخش این: تخصصی ( سواالت2

 سواالت که شده سعی قسمت این طراحی در. است

 مورد منابع. باشد فهم قابل ممکن حد تا پرسشنامه

 بیان 0 جدول در متغیرها این سنجش براي استفاده

 است. شده

 

 متغیر هر تفكیک به پرسشنامه سواالت -1جدول

 منبع سواالت متغیر

 2102 همکاران، و هوفر 1-9-2-0 جریان ارزشهزینه یابی 

 2102 همکاران، و هوفر 1-2-1-5 بهبود عملکرد

 تولید ناب
3-01-00-

02-09 
 0911متقی و عیوق،

 

براي تایید روایی محتوایی پرسشنامه از روش 

با قضاوت خبرگان استفاده شده است. همچنین 

آیا سؤاالت  گردیداستفاده از تحلیل عاملی مشخص 

هاي موردنظر را  پرسشنامه در قالب عوامل، شاخص

کنند یا خیر. در تحلیل عاملی باید  گیري می اندازه

سؤاالتی که براي ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص 

عاملی مشترک باشند و این  بار کیاند داراي  شده طرح

 .عوامل معنادار باشند

 از پرسشنامه از آزمون پایایی تعیین منظور به

 روش آلفاي .است شده استفاده آلفاي کرونباخ روش

 اندازه ابزار درونی هماهنگی محاسبه براي کرونباخ

 براي. رود می کار به نامه پرسش جمله از گیري

 واریانس باید ابتدا ، کرونباخ آلفاي ضریب محاسبه

 و پرسشنامه سواالت مجموعه زیر هر هاي نمره

 از استفاده با سپس. کرد محاسبه را کل واریانس

 می محاسبه آلفا ضریب مقدار ، آلفاي کرونباخ فرمول

 آماري جامعه افراد بین پرسشنامه منظور گردد.بدین

 پایایی ضریب حداقل که این به عنایت با و شد توزیع

 تحقیق میزان این در است شده توصیه 2/1 الزم

 صورت به پرسشنامه براي شده محاسبه آلفاکرونباخ

 میباشد، 2/1 از باالتر عددحاصل. است 22/1 برابر کلی

 می و است پرسشنامه باالي اعتماد قابلیت بیانگر که

 مناسبی پایایی از پرسشنامه که گرفت نتیجه توان

است. ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیر هاي  برخوردار

 میباشد.  2تحقیق به شرح جدول

 
 متغیر هر تفكیک به پرسشنامه پایایی : 2جدول

 متغیر
تعداد 

 سواالت

 آلفاي

 كرونباخ

 22/1 1 هزینه یابی جریان ارزش

 21/1 1 بهبود عملکرد

 21/1 5 تولید ناب

 

 پژوهش متغیرهاي -5

 انجام جهت مبنایی عنوان به مفهومی مدل هر

 متغیرهاي که اي گونه به است، تحقیقات و مطالعات

 می مشخص را آنها میان روابط و تحقیق نظر مورد

 ایده صورتی به که گفت توان می دیگر عبارت به. کند

 تحلیل ابزار و ذهنی نقشه همان یا مفهومی مدل ال،

 به است تحقیق انجام و شروع جهت استراتژي یک

 تحقیق، اجراي حین در رود می انتظار که اي گونه

 آزمون و بررسی مورد آنها بین تعامالت و روابط متغیر،

 انجام آنها در تعدیالتی ضرورت، حسب بر و گرفته قرار
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 مدل . شود زیاد یا کم آنها از نیز عواملی و شده

 ارائه شده است. 0تحقیق در تصویر  مفهومی

 

 
 پژوهش مفهومی مدل -1تصویر
 (2109 همکاران، و فولرتون)

 

 و دستی تولید از تلفیقی: ناب در سازمان تولید

 تولید در پذیري انعطاف که شکلی به.است انبوه تولید

 از را شده تولید کاال ارزان قیمت و دستی تولید از را

 تولیدي فلسفه کلی طور به. گیرد می وام انبوه تولید

 سفارش بین تدارکی زمان که ستا این ناب تولید

 بردن بین از با را قطعات و محصوالت ارسال و مشتري

  (.0913 رمضانی، و عبدالهی)کند می کوتاه اتالفها انواع

 و ها تکنیک از اي مجموعه: عملكرد بهبود

 تحقیق برنامه در توانند می مدیران که هایی روش

 خود سازمان در را سازگاري تا گیرند بکار خود عملی

  (0911 همکاران، و بیاضی)دهند افزایش

 که است اي مجموعه: ارزش جریان یابی هزینه

 معین محصول یک براي ضروري هاي هزینه کلیه از

 خدمات و محصوالت تولید هاي فرایند همه شامل که

 و محصول ورود تا تولید خط به مواد ورود از یعنی

 (.0930 همکاران، و حسینی)بازار به خدمات

 

 پژوهشآزمون فرضیه هاي  -6

ناب بر بهبهود   دیتول طیمح اول:  یآزمون فرضیه فرع

 .دارد ریعملکرد سازمان تاث

ناب بر بهبود  دیتول طی) محیدر آزمون فرضیه فرع

دارد( با استفاده از مدل معادالت  ریعملکرد سازمان تاث

 2بر اساس تصویر  ساختاري نیز، اوالً خروجی نرم افزار

نشان دهنده مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته 

دو بهه   يدوم است. نسبت کابراي آزمون فرضیه فرعی 

اسهت.   نییباشد و پها  یم 9کم تر از عدد  يدرجه آزاد

 RMSEA زانیه دو مناسهب بهوده و و م   يلذا مقدار کا

نیز نشان دهنده مناسب بودن برازش مهدل سهاختاري   

است. به عبارت دیگر داده هاي مشاهده شده تا میهزان  

زیادي منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است. با توجهه  

بهبهود   ریه دو متغ نیب tکه آماره  ییاز آنجا 2صویر تبه 

و  9615نهاب برابهر بها     دیه تول طیعملکرد سازمان و مح

دو  نیاسهت، رابطهه به    0631 یبزرگ تر از حهد بحرانه  

نهاب بهر    دیه تول طی)محه  هیمعنادار بوده و فرضه  ریمتغ

گههردد  یدارد( رد نمهه ریبهبههود عملکههرد سههازمان تههاث

نهاب بهر بهبهود     دیه تول طیگرفهت محه   جهه ینت توان یم

 دارد. ریعملکرد سازمان تاث

 

 
 آزمون فرضیه فرعی اول -2تصویر 

محیییت تولییید 

 ناب در سازمان

 بهبود عملكرد

 یابی جریان ارزشهزینه
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 نهه یناب بر هز دیتول طیمح  آزمون فرضیه فرعی دوم:

 دارد. ریارزش در سازمان تاث انیجر یابی

دو  نیبه  tکه آمهاره   ییاز آنجا 9تصویر با توجه به 

 طیارزش در سهازمان و محه   انیه جر یابی نهیهز ریمتغ

 0631 یو بزرگ تر از حد بحران 1610ناب برابر با  دیتول

 یفرع هیمعنادار بوده و فرض ریدو متغ نیاست، رابطه ب

ارزش در  انیه جر یابی نهیناب بر هز دیتول طیدوم )مح

 تهوان یگهردد و م  یرد نمه  قیه دارد( تحق ریتاث مانساز

 انیه جر یابیه  نهه یناب بر هز دیتول طیگرفت مح جهینت

 دارد. ریارزش در سازمان تاث

 

 
 آزمون فرضیه فرعی دوم -3تصویر  

 

 بهبود بر ناب تولید محیط اصلی: فرضیه آزمون

  .شرکت تاثیردارد ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد

دو  نیبه  tکه آمهاره   ییاز آنجا 1تصویر با توجه به 

ارزش در سهازمان و بهبهود    انیه جر یابیه  نهیهز ریمتغ

و  15/9برابهر   بیه ناب بهه ترت  دیتول طیعملکرد در مح

 0631 یبدست آمهده و بهزرگ تهر از حهد بحرانه      10/1

 هیمعنههادار بههوده و فرضهه  رهههایاسههت، رابطههه دو متغ 

 یابیه  نهیبر بهبود عملکرد و هز بنا دیتول طی)محیاصل

گردد.  یرد نم قیدارد( تحق ریارزش شرکت تاث انیجر

نهاب بهر بهبهود     دیه تول طیگفهت محه   توان یم نیبنابرا

 دارد. ریارزش شرکت تاث انیجر یابی نهیعملکرد و هز

 

 
 آزمون فرضیه اصلی -4تصویر 
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  و بحث گیرينتیجه -7

مهی   تولیهد  نوین رویکردهاي از تولید ناب سیستم

مشهتري   بهراي  نهایی ارزش ایجاد آن تمرکز که باشند

اهمیهت   از اي هزینهه  اتالف حذف ناب تولید در. است

بهه   رسهیدن  مثهال  عنهون  بهه  اسهت  برخهوردار  زیهادي 

 یکهی  موجودي مقدارمنطقی یا کمترین صفر موجودي

افهزایش   و شود می محسوب ناب تولید اصلی از اهداف

در  تولیهد  سیستم پذیري انعطاف و مواد جریان سرعت

 تولید در همچنین. گیرند می قرار اهمیت بعدي درجه

 ممکهن  انهدازه  بهه  غیرضهروري  ههاي  هزینه ناب حذف

 گهاهی  نهاب  تولیهد  الگهوي  در کهه  چهرا . مدنظر اسهت 

تها   شویم اي هزینه اتالف برخی متحمل مجبورهستیم

 دهیم. افزایش را خود پذیري انعطاف و پاسخگویی

 دیه تول طیمحه  نتایج تحقیق حاضر نشان می دههد 

 انیه جر یابیه  نهیناب بر بهبود عملکرد شرکت و بر هز

نتایج حاصل بهه ایهن مفههوم     دارد. ریارزش شرکت تاث

 مهی  تهالش  بقها  بهراي  که زمانی تا است که سازمان ها

 جههانی  و ملی عرصه در حضور نیازمند را خود و کنند

 فعالیهت  سهرلوحه  مستمر را بهبود اصل باید دانند، می

 مگراینکهه  شهود،  نمی حاصل اصل این. دهند قرار خود

 پهذیر  امکهان  عملکهرد  بهبهود  با آن دستیابی به زمینه

 از الزم دبهازخور  گهرفتن  با توان می را بهبود این. شود

 و قوت نقاط تحلیل و پیرامونی، تجزیه و محیط درونی

 مسهئولیت  سهازمان،  تهدیهدهاي  و فرصت هها  و ضعف

 و بکهارگیري  ایجهاد  بها  مشتري رضایت جلب و پذیري

در سهازمان   مناسهب،  الگوي با عملکرد ارزیابی سیستم

 توسهعه  و عملکهرد  گیهري  اندازه و ارزیابی بدست آورد.

یکی  .دارد نیاز مناسب در سازمان سازي به فرهن  آن

از مواردي که در محیط سازمانی باید فرهنه  سهازي   

 کهاري  و کسب محیط شود، مشتري گرایی میباشد. در

 بهه  گرایهی  کاال از اي طور فزاینده به تجارت دنیاي که

 سهازمان هها   اغلب شود جابجا می گرایی مشتري سوي

 سیستم به نیازمند و پیشرفت بقا جهت که پذیرند می

 مشتریان نیازهاي به تمامی بتوانند که هستند تولیدي

پهژوهش   نیحاصل از ا جینتا بطور کلی .باشند پاسخگو

دراز  ينهاب در دوره هها   دیه آنکه تول يبرا کندیم دیتاک

 يباشد، ضهرورت دارد تها روش هها    زیآم تیمدت موفق

کننهد،   یمه  تیه که بطور فعال از تفکر ناب حما ینینو

 دیههنههاب با يگردنههد. لههذا حسههابدار  نیگزیدائمهها جهها

 يو حسههابدار يریههانههدازه گ يههها سههتمیس نیگزیجهها

. همچنین میتوان گفت حسابداري نهاب بها   شود یسنت

 جینتها  تفکر ناب و تولید ناب ارتبهاط ناگسسهتنی دارد.  

 و همکهاران  يآبهاد  کین یعیبا پژوهش شف قیتحق نیا

و  ياریهههبختو ( 0931ی )و سهههلطان ایهههپو ،(0931)

 .  باشدیمسو م( ه0911ي )گودرز

در راستاي نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شهود  

شناسایی و اولویهت بنهدي عوامهل کلیهدي در اجهراي      

 فازي و تهأثیر  AHPتولید ناب در شرکت با استفاده از 

کارهههاي  و کسههب عملکههرد بههر لجسههتیک سههازي نههاب

کوچک و بزرگ در تحقیقات آتهی مهورد بررسهی قهرار     

 گیرد.
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به سوي یک  :ERPهمزمان تولید ناب و کاربرد "

، مجله " ERPفرآیندپیاده سازي ناب مبتنی بر

، شماره بیست و 1حسابداري مدیریت، دوره 

 .12-019هفتم، صص 

 غالمرضا،. فسقندیس سلطانی و علیرضا. پویا 

 در ناب تولید ارزیابی جهت مدلی "،(0931)

 ترکیب از استفاده با متوسط و کوچک صنایع



 یارزش با استفاده از معادالت ساختار انيجر یابي نهيناب بر بهبود عملکرد و هز دیتول طیمح ریتاث 
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 و بندي خوشه تاییدي، عاملی تحلیل هاي روش

 مدیریت مطالعات فصلنامه، "PROMOTEE تکنیک

 .92 شماره سیزدهم، سال صنعتی،

 ( ،0912رهنماي رودپشتی. فریدون،)" حسابداري 

، " مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین

انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

 .511-550تحقیقات، چتپ اول، صص 

 حاکمی و حمید. بیرجندي و احمد. پور خدامی .

 حسابداري و نظارتی هاي شیوه "،(0939)بهروز،

 بین کنفرانس ،"ناب تولید محیط در مدیریت

 موسسه تهران، کار، و کسب تعالی و توسعه المللی

 ویرا. پایتخت پرداز ایده مدیران

 ( ،0911حاجیها. زهره،)"  هزینه یابی جریان ارزش

، مجله دانش "رویکرد نوین حسابداري ناب

 .52، صص 92حسابرسی، شماره 

  ساالري. آناهیتا و فارسیجانی. حسن و حمیدي

 "(،0932زاده. محمد رضا و دري نوکورانی. بهروز،)

اولویت بندي عوامل تولید ناب با رویکرد معادالت 

، فصلنامه پژوهش هاي "ساختاري تفسیري

 .2، شماره01یریت در ایران، دوره مد

 امیر،. ترک بیات و محمد سید. حسینی سید 

 در ناب تولید عوامل ارزیابی "،(0930)

 (سفارشی) پیوسته غیر تولیدي هاي سازمان

 .9 شماره ،3دوره انسانی، علوم مدرس فصلنامه"

 جعفریان. احمد و  آبادي. محسن و نیک شفیعی 

 تأثیر "(،0931) بوالحسنی. اعظم،  جلیلی

 سازي ناب و سازمانی فرایندهاي یکپارچگی

، فصلنامه "کار و کسب عملکرد بر لجستیک

 12ص ، ص 9 صنعتی، شماره مدیریت انداز چشم

– 12. 

 تولید "،(0913)مسعود،. رمضانی و احمد. عبدالهی 

 ،"ارزش خلق رویکرد با ناب مدیریت حسابداري و

 مباحث ارتقاء راهکارهاي بررسی همایش

 دانشگاه دورود، صنعت، در مدیریت حسابداري

 دورود. واحد اسالمی آزاد

 بابایی جواد. و سیدمحمدحسن زارچی. محمدي 

 با ناب تولید فلسفه ارتباط "(،0930) خلیلی،

 اي منطقه همایش اولین ،"مدیریت حسابداري

 بندرگز، حسابرسی، و حسابداري نوین رویکردهاي

 بندرگز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 (،0911مران جوري. مهدي و علیخانی. راضیه،)" 

بررسی تطبیقی شیوه هاي نوین تولید در شرایط 

: )مطالعه موردي تولید ناب و تولید رقابتی

، مجله حسابداري مدیریت، دوره دوم، "چابک(

 .29-22شماره سوم، صص 

 Agarwal .A & Shankar. R & Tiwari M.K, 
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 پیوست
 

 خدا نام به
 بررسی "عنوان با مقاله نیاز مورد اطالعات آوري جمع منظور به حاضر ي پرسشنامه گرامی، کارشناسان شما براي بهروزي آرزوي و احترام با

 این انجام تردید بی. باشد می " ساختاري معادالت از استفاده با شرکت ارزش جریان یابی هزینه و عملکرد بهبود بر ناب تولید محیط تأثیر

 پاسخ ارائه و سواالت دقیق ي مطالعه با است خواهشمند لذا. شد نخواهد میسر گرامی کارشناس شما ي صمیمانه همکاري بدون پژوهش

 نمایم.  می سپاسگزاري صمیمانه شما همکاري از قبالً. فرمایید یاري پژوهش  این انجام در را اینجانب مناسب،

  .نیست خانوادگی نام و نام قید به نیازي. دهید پاسخ سواالت ي همه به لطفاً*     

 
 سواالت عمومی :      

 سال 53باالتراز  سال 41-53   سال 31-43 سال 23- 33سن :  زن   جنس:    مرد

                    دكترا   فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  تحصیالت :  دیپلم مجرد  تأهل:  متأهل

 آیا با حسابداري تولید ناب آشنایی دارید؟

 خیر    بله 

 چند سال سابقه كار در این حوزه دارید؟                                                                                                                 

 هشت سال به باال پنج تا هفت سال   دو تا چهار سال  زیر دوسال

 
 سواالت تخصصی : 

 سواالت
خیلی 

 كم
 كم

 تا

 حدودي
 زیاد

خیلی 

 زیاد

      ندیفرا يآمار كنترل تحت حاضر حال در / شركتكارخانه در  تزایتجه /ندهایفرا از يادیز تعداد .1

      ها استفاده میشود.ندیفرا تلفات كاهش يبرا يآمار هاي کیتكندر كارخانه / شركت بطور گسترده از  .2

      / شركت میباشد. كارخانه در جیرا ابزار از یكی ها، وبیمع نرخ دهنده نشان ينمودارهااستفاده از  .3

      ی شود.م انجام ، حین تولید محصولمحصول دیتول از قبل ها  ندیفرا يتوانمند مطالعاتدر كارخانه / شركت  .4

      در شركت/ كارخانه توجه میشود. مواد و یانسان يروین اتالف از با توجه به تولید ناب،  به جلوگیري .5

      بخش هاي مختلف تولید در شركت/ كارخانه مورد توجه قرار میگیرد. در تیفیك نظام یبخش اثر سنجش. با توجه به تولید ناب 6

در شركت/ كارخانه توجه  انیمشتر به عیسر ییپاسخگو جهت دیتول ندیفرا كردن كوتاهبا توجه به ناب بودن تولید به  .7

 بسیاري میشود.                                         
     

      ، به نوآوري در طراحی، تولید، بسته بندي و توزیع محصوالت توجه میشود.ناب دیتول به توجه با ..8

      . است روشن ها میت تمام يبرا مساله حل و تیامن ، تیفیك ، يور بهره نهیزم در روز به يها یمش ختدر كارخانه/ شركت،  .9

      .شوند یم داده مشاركت مستمر بهبود و مساله حل در و توانمند نند،یب یم آموزش يكار يها میتدر كارخانه/ شركت  .13

      .دارد وجود یزمان جدول ندها،یفرآ و ابزار مستمر بهبود و زاتیتجه رانهیشگیپ ينگهدار يبرا. در كارخانه/ شركت 11

 دیجد دیتول آغاز يبرا مشخص يها نهیهز و نیمع یزمان اهداف با اثربخش پروژه تیریمد ندیفرآ کدر كارخانه/ شركت ی .12

 .دارد وجود
     

      .است شده ابالغ كاركنان به يكار يها حوزه تمام در محصول تیفیك يها یژگیو و يضرور يكار يها آموزش. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


