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پـردازد   مي بودن ناباين پژوهش به بررسي وضعيت شركت ايران خودرو از نظر ميزان  :چكيده
بـر   تا عالوهبهبود راهبردي را يادآور شده  ي تجديد حيات و اجراي چرخه فرايندضرورت انجام و 

 ،اصـالح الگـوي مصـرف    نسـبت بـه   ،پذيري است كيفيت محصول كه در راستاي رقابت افزايش
انتخـاب مـدل   . مصرف انرژي در كشور، اقدام و در جهت راهبردهاي كشور گـام بـردارد   ويژه به

 دليل جامعيت مدل و دارا بودن چارچوب مشخصي از ابـزار و  به، اين پژوهش جونز در جكسون و
از نوع توصـيفي و همبسـتگي و   پژوهش روش  .ي استروش اجرايي ناب و نيز داشتن ها روش

بـراي   سـؤال  88اي بـا   نامـه  بـدين منظـور پرسـش   . اختاري اسـت سـ  هاي لهمبتني بر مدل معاد
بتدا با استفاده از مدل جكسون و جونز بـه تعيـين سـطح    ا .شدتوسعه طراحي  ي گانه نُهكليدهاي 

و در ادامه با اسـتفاده از تحليـل    توسعه پرداخته شد گانه نُهيادگيري سازمان با توجه به كليدهاي 
نتايج تجزيـه و تحليـل   . صل شدگيري جكسون و جونز اطمينان حا از صحت مدل اندازه، عاملي
روابـط  ، توسـعه  ي گانـه  ، نشان داد كه رئـوس سـه  ساختاري هاي هها با استفاده از مدل معادل داده

 خود بر توسعه شـركت ايـران خـودرو    ي نوبه اين رئوس نيز به و اند داشته با يكديگر قوي متقابل
در پايـان بـه منظـور تعيـين اولويـت و اهميـت كليـدهاي        . توانند داشته باشند مي سزايي هب تأثير
  .شداز آزمون فريدمن استفاده  ،توسعه در شركت ايران خودرو ي گانه نُه
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  مقدمه
كـم در   ي محصوالت متنـوع بـا كيفيـت بـاال و هزينـه      ي در ارائه ها شركتپذيري  رقابت، امروزه

طريـق توليـد نـاب ممكـن      تواند آنها را در بازار حفظ كند كه اين مهم از ، ميحداقل زمان ممكن
كمترين هزينه و زمـان از  ، كردن خواست مشتري در باالترين كيفيت ؛ زيرا توليد ناب برآوردهاست

  ). Dennis, 2002: 2(رسيدن به ضايعات صفر است  طريق حذف دائمي ضايعات و
هـا و   همگي ريشـه در حـذف اتـالف    ،3توليد ناب و 2مديريت ناب 1مفاهيم بنيادي تفكر ناب،

 معنـاي  ايـن واژه بـه  . شـود  مـي  تعريف lean ي واژهها دارند و اهميت اين مباحث براساس  اسراف
 آفريني مستمر ارزش، وري نگرش افزايش بهره، تفكر ناب. هزينه است چابك و كم، ، الغرچرب كم
ي و حـذف اتـالف از   منـد شناسـاي   مديريت ناب، يك رويكر د نظـام . ستها كردن هزينه حداقل و

بهبود مستمر جريان محصول با كشش مشتري است كه در پـي دسـت يـافتن بـه كمـال      طريق 
كـاهش ضـايعات غيركارآمـد    از راه توليـد را   فرايندسيستمي است كه مراحل و  توليد ناب،. است
  . داشته است چشمگيريهاي اخير در جهان رشد قابل  اين سيستم در سال .كند مي بهينه

  مسئلهبيان 
پـذيري   از طريـق رقابـت   تنهـا  ،يـابي بـه موفقيـت    دست، رقابتي امروز تغير وم، در محيط پيچيده

اسـتفاده از مـديريت نـاب     ،ديگر بيان به ها و حذف دائمي ضايعات و اتالف، براساس تنوع كيفيت
  . است پذير امكان

جمله تويوتا در حال از  ،ي بزرگ خودروسازيها شركتسيستم مديريت ناب در حال حاضر در 
يـك   ،اسـت رو  روبـه بودن در صنعت خودروسازي كه با تغييـرات بـاالي محيطـي     ناباجراست و 

كنندگان بسيار مهم است كـه بتواننـد كـاالي     براي مشتريان و مصرف. استضرورت انكارناپذير 
بـراي  ، ديگر سوياز  .كنندمورد نياز را در زمان مناسب و باكيفيت مطلوب و هزينه متناسب تهيه 

بتوانند محصوالت را با نظر مشتري عرضـه   ،هم اهميت دارد كه براي حفظ بازار رقابتي ها شركت
گذاران كشور مهم است كه محصوالت داخلـي بتوانـد بـه اصـالح      طور براي سياست همين .كنند

  . دكنالگوي مصرف كمك 
 يكـي از  عنـوان  بـه داليـل فـوق و شـركت ايـران خـودرو       بنـا بـه   صنعت خودروسازي كشور

در جهـت بـازدهي توليـد،     هاي خـود  روشبايد نسبت به بازنگري اساسي در  ،ازان مطرحخودروس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Lean Thinking 
2  . Lean Management 
3. Lean Manufacturing  
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خصـوص كـه    هب كند،افزايش كيفيت و ايجاد امكان رقابت با خودروسازان اقدام  ،ها كاهش هزينه
  . در حال اشباع است صنعت خودروسازي كشور
توليـد و كارگـاه محـدود     ي بـه حـوزه   ، تنهاآن ي برخالف كار برد اوليه سيستم مديريت ناب

تجاري  هاي خدماتي، ها و توجه به مشتري در سازمان بلكه تفكر حذف ضايعات و اتالف ،شود نمي
اتـالف  ، اتالف حمل و نقل، اتالف منابع، پيشگيري از اتالف وقت .برد جدي داردرو اداري هم كا

هاي غير توليدي  سازمانهمگي مورد نياز  ،اتالف در اطالعات و خالقيت، اتالف حركتي، پردازش
ها و دستگاهاي كشور بوده  بنابراين پرداختن به اين مقوله در راستاي موفقيت سازمان ،هم هست

 . شود مي يك مورد پژوهش مطالعهگرچه در اين  است، و در راستاي اهداف كالن كشور
و ديني مديريتي ، يك راهبرد حياتي، ما كشور جلوگيري از اسراف و اصالح الگوي مصرف در

مـورد   هاي كلي و در سياست استمقام معظم رهبري  منتخب از سوي است كه شعار سال جاري
   .تأكيد قرار گرفته است

سـازي   منظـور آمـاده   شركت ايران خودرو بهبودن  تعيين ميزان ناب ،اين پژوهشهدف اصلي 
  . است جونز براي اجراي مقتدرانه مديريت ناب براساس مدل جكسون و ،شركت
 : است هاي زير سؤالپاسخ  در پيپژوهش  اين
  ي توسعه چيست؟ ها سطح كنوني يادگيري شركت ايران خودرو در ارتباط با كليد .1
 راهبردي شركت ايران خودرو كدام است؟  ي ي توسعهها كليد .2
  است؟ آيا مدل جكسون و جونز در شركت ايران خودرو داراي برازش مناسبي .3

   ي پژوهش پيشينه
  نظري ي پيشينه

هـاي قبـل بـا آن آشـنايي      سال ن صنايع ازابيشتر مهندس اغلب مفاهيم توليد ناب جديد نيستند و
كـه مبـدع آن    شـود  شـمرده مـي  ي توليـدي  ها برداشتي از يك انقالب در نظام، توليد ناب .دارند

از  ايجـي تويوتـا  آقـاي  . هاي قبل از جنگ جهـاني دوم بـوده اسـت    در سال 1سيستم توليد تويوتا
مريكا و با همكـاري تـائي   آ سازي ي خودروها شركتتويوتا با كسب تجربه از  سازي روخود شركت

و منسـجم   مسـتمر  سازي نام نظام بهينهه ب گذاري كردند پايهشينگو نظامي را  شيكيو چي اوهنو و
مفـاهيم و  . كـرد  يي بود كه مشتري بابت آن پول پرداخت نمـي ها كه هدفش از بين بردن فعاليت

» سيستم توليـد تويوتـا  «عنوان  باامروزه  ،گرفت مي كه در اين نظام مورد استفاده قرار ييها روش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Touota Product System (TPS) 
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مورد استفاده » توليد ناب«نام ا مريكا بدر ده سال اخير براي بار دوم در آاين نظام  .هستند معروف
  . قرار گرفته است
بي با مبـاني  ي غرها شركتآشنا شدن و  IMVP1 براساس نتايج گزارش ، 90ي  در اوايل دهه

 المللي گسترش يافت در سطح بين استفاده از آن در صنايع آغاز وكم  كم، اين روش كار ي رازگونه
 ).1996، جونز ووماك و(

هـا،   فعاليـت  ي و مشـاهده  هـا  ي اين روش زماني بنا شد كه مديران با حضور در كارگاهها پايه
هـاي زيـاد    ، فعاليـت شـود  مـي  محصـول يافتند كه در كنار هر فعاليتي كه باعث افزايش ارزش در

را افـزايش  ولـي ارزش كـاال   كننـد،   مـي را ايجـاد   ييهـا  د كـه هزينـه  نگير مي صورت ديگري نيز
محصـوالت   ،در واقـع بـا منـابعي بسـيار كمتـر      ،عنوان اتالف باها  با حذف اين فعاليت .دهند نمي

-20: 1996، جـونز  ك ووومـا ( هاي بزرگ صنعتي ايجاد شـد  مشابهي توليد شد و يكي از انقالب
19.(   

 سيستم توليد ناب در واقع پارادايم جديد مديريتي است كه در نقطه مقابل سيستم مبتنـي بـر  
  . رود شمار مي بهبعد از توليد سفارشي و توليد انبوه  ،توليد انبوه قرار دارد و نسل سوم توليد

امـا هزينـه و زمـان     ،شـد  مـي  در توليد سفارشي خواست مشتري و كيفيت محصـول رعايـت  
و زمـان تحويـل،    هـا  كه در توليد انبوه هزينـه  در حالي ،طوالني و تعداد محصول كم بود، تحويل

 . شود مي و كيفت ناديده گرفته ولي خواست مشتري ،تعداد توليد افزايش يافته متعادل و
 درصدد است ضمن رعايـت خواسـت مشـتري و كيفيـت     ،عنوان نسل سوم توليد هتوليد ناب ب

وجـه فنـي و تكنولـوژيكي توليـد     ، و زمان تحويل را هم كاهش دهد و درواقع ها هزينه، محصول
  . آميزد مي توليد سفارشي را درهم ي وجه هنرمندانه انبوه و

  مدل مفهومي
 ي گانـه  نُهي ها ناب ووماك و كليد اصول تفكر كه بر اساساين سيستم  :سيستم مديريت ناب

شناسـايي و   بـراي  »ابزارهـا  اصـول و «اي از  مجموعه حاوي ،هشدمطرح  جونز توسعه جكسون و
   .ه استشدنام مديريت ناب مشهور ه ب ست كهها حذف فراگير اتالف

 .ابزارها -2 ؛زيربناي سيستم -1 :از اركان سيستم مديريت ناب از ديدگاه جكسون عبارتند
 ي گانه نُهي ها كليد رئوس توسعه،(سيستم مديريت جكسون و جونز با طراحي چارچوب توسعه 

 هـا،  فـرم  يابي ناب، عارضه(فاده از ابزار مديريت ناب و با است )يادگيري ي گانه سطوح پنجو  توسعه
سـپس بـا تـدوين     كنـد،  مـي شركت را براساس چارچوب فوق بررسـي   كنونيوضعيت ) نمودارها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Internatiional Motors Vehicle Program 
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بهبود  ي چرخه ،و پس از آن كند مي تجديد حيات شركت را آغاز فرايند، انداز و آرمان توسعه چشم
  . شود مي راهبردي آغاز

 ي سيستم مديريت نابها عناصر و محور، اركان. 1جدول 

 عناصر اركان 

  سيستم 
 مديريت ناب

 
  

 چارچوب مفهومي

 
 چارچوب توسعه

 توسعه ي گانه سه رئوس
 توسعه  يگانه نُهي ها كليد

 گانه يادگيري  پنجسطوح 
 )توسعه ي آرمان و برنامه(تجديد حيات فرايند
 بهبود راهبري يچرخه

 
 ابزارهاي مديريت ناب

 )يابي ناب عارضه(تشخيص مسائل شركت 
 هافرم

 ي ديداري هانمودار

 
   :سطوح يادگيري عبارتند از 

 2سيستم  آغاز :سطح چهار  1 توليد انبوه :سطح پنج
  4بلوغ سيستم :دوسطح   3سيستم ي توسعه :سطح سه
  5بالندگي سيستم :سطح يك

  ي توسعهها كليد گانه و رئوس سه .2جدول 

 كليد توسعه رئوس توسعه

 راهبرد
 مشتري تمركز بر

 رهبري

 ساختار
 دهي ناب سازمان

 مشاركت
 اطالعات معماري

 قابليت

 فرهنگ بهبود
 توليد ناب

 مديريت ناب تجهيزات
 مهندسي ناب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mass Production 
2. System Initiation 
3. Development System 
4. Maturity System 
5. Excellence System 
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 روش پژوهش
ي هـا  اسـتفاده از روش  كـه بـا  همبسـتگي اسـت    از نـوع توصـيفي و   كـاربردي و  ،پـژوهش اين 

، هـا  اببرخـي از كتـ   ي كمك مطالعه به. ده استشاي و ميداني نسبت به انجام آن اقدام  كتابخانه
آوري  براي جمعآوري شده و ادبيات موضوع گرد ،ها نامه پايان هاي داخلي و خارجي موجود و همقال

از روش  ،و روايـي محتـواي آن   نامـه  پرسـش تـدوين   بـراي نامـه و   پرسـش از  پژوهشاطالعات 
  . ، مصاحبه و اينترنت استفاده شده استاي هكتابخان ي مطالعه
سـال   مديران و كاركنان شركت ايـران خـودرو هسـتند كـه در    پژوهش، آماري اين  ي امعهج
  .كردند فعاليت مي در آن شركت 1388

  : استزير شرح  پژوهش بهي اطالعات در اين ي گردآورها روشترين  مهم
مبـاني نظـري و    ي گـردآوري اطالعـات در زمينـه    بـراي در اين قسمت  :اي مطالعات كتابخانه

هـاي مـورد نيـاز و     كتـاب  و هـا  نامه خارجي، پايان هاي اي، مقاله از منابع كتابخانه پژوهش،ادبيات 
  . جهاني اطالعات استفاده شده است ي از شبكه همچنين

ي هـا  هـا و اطالعـات درخصـوص كليـد     آوري داده جمـع  برايدر اين قسمت  :تحقيقات ميداني
 . ده استشاستفاده  نامه پرسش توسعه از ي گانه نُه

مـديران و  (مختلـف   هـاي  هطبقـ  ازجامعـه   از آنجاكـه پـژوهش  در اين  :گيري ي نمونهها روش
و  روش تصادفي گروهي انتخاب شـد  بود،اي مورد نياز  اطالعات جداگانه وتشكيل شده ) كاركنان

  .شدبهره گرفته از فرمول كوكران ي حجم نمونه  براي محاسبه
منظـور تعيـين پايـايي آزمـون از روش آلفـاي       پژوهش بهدر اين  :نامه پرسشروايي و پايايي  

د شپيش آزمون  نامه پرسش 30اوليه شامل  ي بدين منظور يك نمونه. ده استشكرونباخ استفاده 
افـزار آمـار    كمـك نـرم   هـا و بـه   نامـه  پرسـش دست آمده از ايـن   هاي به با استفاده از دادهو سپس 

 هـاي  سـؤال ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه بـراي   .اس.اس.پي.اس
مـورد   ي نامه پرسشآن است كه  ي هدهند اين عدد نشان. دست آمد هدرصد ب 92 عدد، نامه پرسش

   .استاز پايايي الزم برخوردار  ،ديگربيان استفاده، از قابليت اعتماد يا به 
  . ، از روش اعتبار محتوا استفاده شده استنامه پرسشتعيين اعتبار  براي

ي هـا  سـؤال براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع ساختن ابزار چنـان عمـل كـرد كـه     
طـور معمـول    به. هاي محتواي انتخاب شده باشد معرف قسمت ،يگير ابزار اندازه ي هتشكيل دهند

ايـن  . كننـد  اعتبار محتواي يك آزمون را افراد متخصـص در موضـوع مـورد مطالعـه تعيـين مـي      
نامه نيز از سوي استادهاي راهنما و مشاور و چند نفر از افراد آگاه مورد تأييـد قـرار گرفتـه     پرسش

  .است و از اعتبار الزم برخوردار است
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ي هـا  روشهـا، از   نمونـه  ي دست آمده ههاي ب براي تجزيه و تحليل داده :تحليل روش تجزيه و
كمـك   را بـه  پژوهشمتغيرهاي نخست در واقع . آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است

ي آمـار اسـتنباطي بـه    ها روش باسپس  شده است، ي آمار توصيفي مورد آزمون قرار دادهها روش
ي ها آزمون ،پژوهشدر اين  .پرداخته شدجونز  مدل جكسون و براساس تحليل اطالعات تجزيه و
رگرسـيون، فريـدمن،    داري ضـريب همبسـتگي،  معنا ضريب تعيين، همبستگي پيرسون، ميانگين،

انجام  اس.اس.پي.اس افزارهاي ليزرل و استفاده از نرم ساختاري با هاي هتحليل عاملي مدل معادل
  .شده است

  عملياتي متغيرهاتعريف 
   .هدف آرماني در اين كليد، صفر بودن نارضايتي مشتري است :مشتري تمركز بر
  .صفر رساندن ناهمگوني ميان راهبرد و منابع انساني است رهبري بههدف آرماني  :رهبري

  .است روكراسيوصفر بودن ب، هدف آرماني اين كليد :سازماندهي ناب
   .است نفعان بودن نارضايتي ذيهدف آرماني مشاركت، صفر  :مشاركت

 . صفر است ي اطالعات از دست رفته، هدف آرماني اين كليد :معماري اطالعات
   .صفر است ي خالقيت از دست رفته، هدف آرماني اين كليد :فرهنگ بهبود

  .ي بدون ارزش افزوده استها صفر رساندن فعاليت هدف آرماني توليد ناب، به :توليد ناب
  . صفر بودن خرابي و نقص است، هدف آرماني اين كليد :تجهيزاتمديريت ناب 
  . است صفر ي هدف آرماني مهندسي ناب، فرصت از دست رفته :مهندسي ناب

  ي پژوهشها يافته
 ي شناختي يا دموگرافيـك نمونـه   مشتمل بر متغيرهاي جمعيت تنها، تحليل توصيفي اين پژوهش

، تحصـيلي  ي سـن، پايـه  جنسيت،  مشتمل بر مطالعهشناختي اين  متغيرهاي جمعيت. آماري است
  . است ي كاري وضعيت تأهل و تجربه

 افراد مرد ي در همه كه جنسيت است ي لفهؤم، اين پژوهش شناختي جمعيت ي لفهؤم نخستين
  .هستند

در آنهـا  درصـد   50حدود است كه  سن ي لفهؤم اين پژوهش شناختيِ ي جمعيت لفهؤدومين م
 به بـاال  36سني  ي در رده بقيهسال و  30زير  درصد35 ،اند سال قرار داشته 35تا  31سني  ي رده
  .اند بوده
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تحصيلي ليسانس مشغول  ي در پايه درصد 56 .شناختي تحصيالت است سومين متغير جمعيت
  .اختصاص دارد به فوق ليسانس درصد 9/4 به تحصيل هستند و كمترين نسبت

  .هستند متاهل درصد3/91و حدود  تاهل استشناختي وضعيت  جمعيت ي چهارم لفهؤم
 بـا رقـم   ي كـاري  تجربـه بيشـترين   كاري است كـه  ي شناختي تجربه پنجم جمعيت ي لفهمؤ

   .سال بوده است 20درصد، باالي 2/8و كمترين آن با رقم  سال 5تا  1ي  دستهدرصد در 45

  آزمون همبستگي پيرسون
از آزمـون   ،با رئـوس توسـعه   گانه نُهي ها كليد هر يك از تأثيردر خصوص بررسي ميزان ارتباط و 

  .همبستگي پيرسون استفاده شده است
ي  رابطـه  بـوده و  01/0داري امعنـ  عـدد  ،و رئوس توسـعه  گانه نُهدر اين آزمون بين كليدهاي 

   .داري بين آنان برقرار استمعنا
 882/0 بـا برابـر  س راهبـردي  أر كليد تمركز بر مشتري داراي باالترين ضريب همبستگي در

كليـد مـديريت نـاب     و 912/0 رقمـي برابـر بـا     ،س سـاختاري كليد سازماندهي ناب در رأ. است
  .باالترين ارتباط است ي دهنده دست آمده كه نشان هب 905/0 برابر ها س قابليتتجهيزات در رأ

 آزمون تحليل واريانس فريدمن
 .ده اسـت شآزمون فريدمن استفاده  بندي هر يك از عوامل مرتبط با كليدهاي توسعه از رتبه براي
نسـبت بـه    5/5 ي س راهبرد، كليد تمركز بر مشتري بـا رتبـه  أر دهد در مي آزمون نشان ي نتيجه

س سـاختار، كليـد مشـاركت بـا عـدد      أر در. داراي اولويت باالتري است 4/ 7كليد رهبري با عدد
در اولويـت   2/7تجهيزات با عدد ها، مديريت ناب  س قابليترأ در اولويت باالتري است ودر 04/4

  .اول است
عـدم نرمـال در نظـر گرفتـه شـده از       صورت با توجه به اينكه جامعه به ها لسؤابررسي  براي

  .ده استشآزمون ناپارامتريك استفاده 

  پژوهش ي استخراج شده در ها عامل هاي هامتياز يا نمر ي محاسبه چگونگي
  .عامل استفاده شد هاي هاستخراج نمر براياين تحقيق از روش ميانگين ساده  در

ي استخراج شده، كافي است كه از ها عامل هاي هنمر ي در روش ميانگين ساده براي محاسبه
بـدون در نظـر   (سـاده   يميانگين، يك عامل اسايي شده هنگام تحليل عامليِو شن موجودمتغيرها 
  . گرفته شود) و بارهاي عاملي متغيرها با عامل موردنظر ها وزنگرفتن 
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ـ ها نامه پرسش با توجه به طيف ليكرت پنج عنصري مورد استفاده در  مـده آ دسـت  ه، ميانگين ب
برابـر  س قابليت، از ميانگين و رأ س ساختار باالترأر س راهبرد كمتر از ميانگين وأ، راست 3عدد 

  . س راهبرد در وضع مطلوب قرار نداردأبنابراين ر، دست آمده است هميانگين ب با

  ييد مدل جكسون و جونز در شركت ايران خودروأتحليل عاملي ت
از مـدل   ،توسـعه و رئـوس آنهـا    ي گانـه  نُـه ي هـا  گيري كليـد  براي اطمينان از صحت مدل اندازه

  . ساختاري استفاده شده است هاي همعادل
هـاي   توجـه بـه شـاخص    بـا  .توسـعه بررسـي شـد    ي گانـه  نُهگيري كليدهاي  ابتدا مدل اندازه

 حاصـل مربع كاي  آزادي و درجه ،معناداريبرازندگي، مجذور خطا، سطح  ي يافته تعديل برازندگي،
در حالت تخمين استاندارد هم  .برازش مدل مناسب تشخيص داده شد ،)75/21(از خروجي ليزرل 

ر دأس راهبـردي و كليـد مشـاركت    ر درمشتري  زياد كليد تمركز بر تأثير خروجي ليزرل حاكي از
همچنـين رئـوس    .است بوده ها س قابليت، كليد مديريت ناب تجهيزات بر رأس ساختاري و نيزرأ

همبسـتگي ميـان رئـوس    ، بعـد  ي رتبـه  در .اند ساختاري بيشترين همبستگي را داشته راهبردي و
 خروجـي بعـدي،  . گيـرد  مـي  ا قـرار ه ، رئوس ساختاري و قابليتو پس از آنها  راهبردي و قابليت

  .پارامترهاست حاكي از معناداري ضرايب و
خروجـي   .جونز مورد مطالعه قرار گرفت تحليل عاملي، مدل جكسون و در ادامه، با استفاده از

در حالـت تخمـين   . اسـت  حاكي از برازش مناسبداد كه  نشان 75/17مقدار مربع كاي را  ليزرل
رئـوس   پـس از آن،  توسعه داشته و را بر تأثيراهبردي بيشترين س رأد كه رشاستاندارد مشخص 

  .ؤثر هستندترتيب بر توسعه م به ها قابليت ساختاري و

   و پيشنهادها گيري نتيجه
 شركت ايران خودرو براساس مدل جكسون و بودن ناببررسي ميزان  پژوهشهدف از انجام اين 

پـس از   لحاظ سطح يادگيري بررسـي شـد و  از  وضعيت شركت،نخست بنابراين  .جونز بوده است
همچنـين ميـزان بـرازش مـدل     . شـدند شركت ايـران خـودرو شناسـايي     كليدهاي توسعه درآن، 

  .گرفت جكسون با شركت ايران خودرو مورد مطالعه قرار
  :هاي اين پژوهش نتايج زير برداشت شده است از سؤال

كـه   اسـت  3نگين بـاالتر از  ي بهبـود داراي ميـا  هـا  شركت ايران خودرو از لحاظ پروژه .1
تقويـت   گيـري از  بـا بهـره   )ترين سـطح يـادگيري   پايين(توانسته از سطح پنجم توسعه 

  .دست يابدبه سطوح باالتر يادگيري  ،ي بهبودها فرهنگ بهبود و پروژه
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، بنـابراين  است 3مديريت ناب نزديك به  لحاظبا توجه به اينكه شركت ايران خودرو از  .2
  .كنديعني سطح توسعه پيشرفت  ،سطح سوم يادگيريشركت توانسته تا 

، پس قرار دارد 3تر از  س راهبردي توسعه در وضعيت پايينأنجاكه شركت از لحاظ رآاز  .3
  .بالندگي در سطوح يادگيري نرسيده است ي هنوز به مرحله

 :دست آمده است به زيرآزمون همبستگي نتايج  بر اساس
  .تمركز بر مشتري بيشترين ارتباط را دارد ي هتوسع راهبردي، كليد ي توسعه رأسدر  •
 .بيشترين ارتباط را دارد دهي ناب سازمان ي توسعه ساختاري، كليد ي توسعه رأسدر  •
  .مديريت ناب بيشترين ارتباط را دارد ي توسعه ها، كليد قابليت ي توسعه رأسدر  •

 :زير برداشت شده استآزمون فريدمن نتايج  براساس
  . كليد تمركز بر مشتري بيشترين اولويت را دارد، راهبرد رأسدر خصوص  •
هـا، كليـد مـديريت نـاب      قابليـت  رأسساختار، كليد مشـاركت و در   رأسدر خصوص  •

كليد مديريت ناب تجهيزات بيشترين رتبه و  در كل، .را دارد تجهيزات، بيشترين اولويت
  .به خود اختصاص داده استاولويت را 

   :شده استحاصل زير دل نتايج تحليل عاملي م براساس
   .مدل جكسون و جونز در شركت ايران خودرو داراي برازش مناسبي است •
 هسـتند،  شـديدي نسـبت بـه يكـديگر     توسعه داراي روابط متقابـل و  ي گانه رئوس سه •

  .بنابراين كاربرد اين مدل در شركت ايران خودرو مناسب بوده است
توليـد نـاب در هـر     سازي پياده براي، ميزان بستر مورد نياز پژوهشآمده از اين  دست بهنتايج 

كدام از رئوس و كليدهاي مربوط به توسعه را مشـخص كـرده اسـت تـا موفقيـت شـركت را در       
بينـي   پـيش   ميزان شكاف موجود در مورد هر يك از عناصر توسـعه  توليد ناب و فرايندرسيدن به 

. دهدريزي مناسبي انجام  ، برنامهبودن ناببه هدف رسيدن  برايو شركت ايران خودرو بتواند  كند
در شـركت و نتـايج    بـودن  نابي مربوط به ها نامه پرسشاز  دريافتيهاي  با توجه به بررسي پاسخ

  .شود مي پيشنهادهاي زير براي شركت ايران خودرو ارائه حاصل از آن،
 ؛براي تمركز بر مشتري سازوكاريايجاد  .1
  ؛دهي ناب در شركت افزايش سازمانايجاد تمهيداتي براي  .2
 .استقرار توليد ناب سازوكارايجاد  .3
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