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  ناب سفر 
پروفسور رشته علوم سياسي و سياست عمومي  به عنوان، 1979در 

مطالعه چگونگي همكاري دولت و بخش خصوصي  بهتي،  آي در ام
متأسفانه آن زمان . البته مبودمشغول براي موفقيت در جهان رقابتي 

انجام كار  تلفيق درست منابع توليد براي موضوع پژوهش من
بلكه اين بود كه  نبود، ترين رين با كمت آفرين، يا انجام بيش ارزش

دولت را وادار كنند قوانين گري،  با البيتوانند  ها مي چگونه شركت
را تغيير دهد، قوانيني چون موانع تجاري، ارزش پول رقابت بازي 

هر گونه رانتي كه  امور تحقيق و توسعه ومربوط به هاي  ملي، يارانه
  .تر كند آسان را در سطح رقابت جهاني، ها شركت كار

تصميم گرفتم به عنوان بخشي از مطالعاتم از يك در همين ايام، 
كارخانه خودروسازي بازديد كنم. اين دومين باري بود كه از يك 

در حال فهميدم بود كه بازديد  بعد از اينو كردم.  كارخانه بازديد مي
بينم بچيزي را بتوانستم  ، چون نميكار روي موضوع غلطي هستم

هاي انساني، مواد،  اتالف شديد فعاليتيعني  ،ديدم بايد مي اًقعكه وا
هاي موفق،  دريافتم شركت همچنينفضا و زمان. در آنجا 

رانت  گري و هايي هستند كه به جاي صرف وقت براي البي شركت
براي خواري، وقت خود را صرف حذف اتالف و آفرينش ارزش 

  كنند. ميمشتريان خود 
زندگي من نداشت،  برآن زمان، تأثيري  ،يدالبته اين ديدگاه جد

 حذفتوان اتالف را  دانستم چگونه مي ون آن موقع هنوز نميچ
تري ايجاد كرد. اما باعث شد مسير تحقيقات من  كرده و ارزش بيش

خيلي زود توانستم از بعد از آن و جهت ديگري پيدا كند. 
، اصولي ندكرد هايي بازديد كنم كه با اصول ديگري كار مي كارخانه

شروع كردم به نوشتن  همان موقعناب ناميدم. تفكر نهايتاً آنها را  كه
كه به صورت دو كتاب توليد ناب و تفكر  اصولاين درباره و گفتن 
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اما باز هم اين كارها تغييري اساسي در زندگي  .ناب، منتشر شدند
  من ايجاد نكرد. 

به من نشان داد  مي كه طي اين دوران انجام دادمطالعات ،همه با اين
 شرايط بهبودتوانند در جهت  ميچگونه ها  شركت به راستي كه

و وقتي سرانجام احساس  .به وجود آورند ات الزم را، تغييرخود
تصميم دانم  ميبه اندازه كافي كردم درباره نحوه انجام اين تغييرات 

كنم. و بعد  ايفا يمؤثرتر ايجاد اين تغييرات، نقشجهت در  گرفتم
لين مؤسسه م طي چند تجربه خوب، سرانجام تصميم گرفتاز 

را در  اصول تفكر ناباي كه بتواند  اينترپرايز را تأسيس كنم: مؤسسه
ايده نابي بود كه  هماناين و تمام صنايع، ترويج كند و اشاعه دهد. 

  ساخت. ديگرگونزندگي مرا 
داريم: يك شاخص ساده  ،ما براي ارزيابي موفقيت خود LEIدر 
 دانستيم مي ما .ايم ايجاد كنيم توانستهزان تغييرات مثبتي كه مي

كه باور داشته  ايجاد خواهد شد كسانيتوسط  ، تنهاتغييرات مثبت
براي به همين دليل،  .وضع موجود را بهبود دهندتوانند  باشند مي

خواستيم كه  جهانانديشان  ناب همهاز اطالع از ميزان موفقت خود، 
ما  برايرا ناب بر كار و زندگي خود تفكر تأثير درباره خود  تجارب

  ارسال كنند.
 همگي هايي كه پاسخ، ها به سمت ما سرازير شدند انبوهي از پاسخ

بودند و طيف وسيعي از  منحصر به فرد، قابل توجه و آموزنده
ميزان بهبود فرآيندهاي گرفتند از جمله  تجارب مثبت را در بر مي

كسب و كار، بهبود نحوه رابطه با دستĤوردهاي شگفت در  كاري،
مطالعاتي شغلي و همكاران، بهبود زندگي شخصي، تغيير مسيرهاي 

و تحصيلي، بهبود روش تدريس و مديريت كالس، بهبود عمليات 
يك روز داگ در  هات كباب كردندفتري و اداري و حتي نحوه 
   .يكشنبه در يك مراسم مذهبي
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تأثيرات توليد ناب بر كار و  كه راهايي  آنها  از ميان اين نوشته ما
به صورت و  انتخاب كرديم، دادند زندگي افراد را بهتر نشان مي

ها بسيار آموختيم و  بينيد منتشر ساختيم. ما از اين نوشته كتابي كه مي
دانيم كه شما هم از آنها بسيار استفاده خواهيد برد. و اميدواريم  مي

  .برده و استفاده كنيداز خواندن آنها لذت همچون ما شما هم 
ايمان و اراده الزم براي آغاز يا تداوم  ها اين نوشتهمطالعه  اميدوارم

، تغييراتي كه ايمان دارم باعث در شما ايجاد كندتغييرات ناب را 
هر كسي زندگي و احساسي به مراتب بهتر از قبل خواهد شد 
ما  همهبهتر براي زندگي بس ي يجارا نيز به جهان  داشته باشد و

  .كندمبدل 
  در سفر نابتان با آرزوي موفقيت شما
  ووماك ز پيجيم

  مؤسسه لين اينترپرايزو مدير عامل بنيانگذار 
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  ناب چيست؟
ترين از چه چيزي؟  ترين. اما كم ترين با بيش ناب، يعني توليد كم

ترين از چه  ترين از نيروي انساني، تجهيزات، مواد و فضا. و بيش كم
  خواهد.  چيزي؟ آن چيزي كه مشتري مي

هر كسي همواره در حال توليد چيزي (اعم از كاال يا خدمتي) براي 
دار در  كسي است: يك اپراتور در خط مونتاژ خودرو، يك صندوق

فروشي محلي، يك  يك باجه بانك، يك فروشنده در يك خرده
ايي، يك متخصص آشپز در آشپزخانه، يك معلم در يك دبستان ابتد

او دارد ( حتي كسي كه خوابيده استو  جديد موبايليك  تكوين
  . )كند خود را توليد مي روانبراي خودش فرصت بازسازي جسم و 

هايي كه واقعاً  و در هر توليدي، همواره اتالفي وجود دارد، فعاليت
خودروهايي كه در   كنند: موجودي ارزشي به محصول اضافه نمي

داري كه  تري ندارند (اتالف توليد اضافي)، صندوقحال حاضر، مش
)، نيروي كار (اتالف انتظار هايي را پر كند فرممنتظر است تا مشتري 

حمل و فروشي (اتالف  هاي خرده حمل و نقل مواد از انبار به قفسه
مانند  ها مي هاي آشپزخانه، مدت نقل)، مواد اضافي كه در كابينت
تر يا  ضافي كه باعث يادگيري بيش(اتالف ذخائر)، تكاليف شب ا

شوند (اتالف پردازش اضافه)، جستجو براي يافتن  بهتر نمي
اطالعات در كامپيوتر براي طراحي محصول (اتالف حركت اضافي) 

خوابيدن در محيطي نامناسب يا به بعد از مفرط و احساس خستگي 
  (اتالف عيوب).شكلي نامناسب 

آيد  فقط وقتي به دست مي يموفقيت واقعي و پايدار براي هر كس
خواهد، دقيقاً  كه او بتواند دقيقاً محصولي را توليد كند كه مشتري مي

خواهد و دقيقاً در زماني كه مشتري  به ميزاني كه مشتري مي
آن هم در حالي كه همه  ،خواهد، آن هم به قيمتي غيرقابل رقابت مي

كنندگان و  مشتريان، مالكان، كاركنان، تأمينيعني خشنود باشند، 
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براي دستيابي به چنين موفقيتي، فقط يك راه وجود دارد:  .جامعه
به نحوي كه ديگر به جاي خود (ها  شناسايي و حذف مستمر اتالف

خدمتي ارئه هايي كه منجر به توليد كاال يا  از تمام فعاليت )بازنگردند
  .گويند) ها جريان ارزش مي (به تمام اين فعاليت شوند مي

كه براي حذف اتالف، فقط يك راه وجود  ن داده استنشاتجربه 
) تعريف 1 :پنج اصل استاين دارد: تفكر ناب. تفكر ناب مبتني بر 

ارزش از نگاه مشتري تا معلوم شود، مشتري هر فعاليتي چه كسي 
) تجزيه و 2 ،چه انتظاراتي دارد از يك محصول است و او دقيقاً

يي كه منجر ها ود از فعاليتتحليل جريان ارزش براي اينكه معلوم ش
يك  به راستي كدام  شوند به توليد محصول و ارائه آن به مشتري مي

كنند و بايد حفظ شوند و كدام يك  ارزشي به محصول اضافه مي
(به كمك ابزار  و بايد حذف شوندكنند  ارزشي اضافه نمي

) ايجاد حركت در جريان ارزش به 3 ،برداري جريان ارزش) نقشه
آفرين، پشت سر هم و بدون  هاي ارزش تمام فعاليت نحوي كه

(به كمك  ها از ميان بروند توقف انجام شوند تا بسياري از اتالف
) ايجاد كشش در جريان ارزش به 4 ،ابزار استقرار حركت پيوسته)

نحوي كه هر فعاليت فقط وقتي انجام شود كه مشتري خواهان آن 
(به ري خواهان آن است به ميزاني انجام شود كه مشتفقط و  است

) 5و كمك ابزار كشش و كانبان و هموارسازي فرآيند توليد) 
جهاني بدون اتالف و  بهبود دائمي براي ايجادانجام سرانجام، 

(به كمك ابزارهاي بهبود مستمر و  سرشار از ارزش براي مشتري
  .حل مسئله ناب)

تواند در هر  دهه گذشته، تفكر ناب نشان داد كه مي ششطي 
طي . منجر شود دستĤوردهاي مثبت و واقعيبه  محيطيصنعتي و هر 

 به تدريج از يك شيوه صرفاً اين شيوه مديريت و تفكر،اين مدت، 
ساخت خودرو به شيوه ساخت قطعات و بعد از آن به شيوه ساخت 
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هر محصول فيزيكي و سپس به شيوه مديريت دفتر، بانكداري، 
، خدمات و مديريت مالي حسابداريروش ، ساختمان ساخت و ساز

  درماني و سرانجام شيوه بهبود زندگي شخصي و فردي مبدل شد.
از  ،تفكر ناب، شيوه بهبود مستمر هر فعاليتي است در هر محيطي

تا گرفته يك كسب و كار بزرگ و جهاني همچون خودروسازي 
شيوه انجام تمرينات ورزشي، كنترل وزن، بهبود شيوه آشپزي و 

و قابل توجه  انه و حتي مديريت نحوه خوابيدن.كدبانوگري در خ
توانند از اين شيوه مديريت و فكر كردن  آن است كه فقط افرادي مي

از آن به بتوانند به خوبي در بهبود كسب و كار خود استفاده كنند كه 
اي براي فكر كردن و مديريت زندگي شخصي خود نيز  عنوان شيوه

  استفاده كنند. 
شامل تجربه كساني است كه ناب را در و دارد كتابي كه در پيش ر

هاي مختلف در  اند، افرادي از شركت كار و زندگي خود پياده كرده
اند تأثير تفكر ناب را بر كار و زندگي  كشورهاي مختلف كه خواسته

انديشان  تمام تجارب، چه نابخود با ديگران به مشاركت بگذارند. 
مشاركت دارند: ناب، يعني جهاني و چه ايراني در يك چيز با هم 

حذف اتالف و آفرينش ارزش و اين يعني، زندگي و كار خودآگاه، 
اما نه به شكل منفعل بلكه  با روحيه انتقادي، انتقاد از وضع موجود

وضع موجود بتوان يك وضع از در هر بار انتقاد به نحوي كه  فعال
و تثبيت  آينده كمي بهتر را ترسيم كرد و آن را در عمل متحقق كرده

اي همواره نو به نو شونده و بهتر  نمود. ناب، يعني آفرينش آينده
  براي همه.

  به اميد ايران و جهاني ناب 
  سرشار از ارزش و تهي از اتالف براي همه
  كاظم موتابيان
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  انديشان جهان درباره بخش ناب
 ابنهاي  ترجمه كتاب بازتاب ،انديشان جهان بخش ناب

(Reflections on Lean)اينترپرايز است. اين بخش،  ، اثر مؤسسه لين
انديشاني از گوشه و كنار جهان نوشته شده است. ما از  توسط ناب

تجاربي را كه براي خواننده فارسي زبان، حاوي  ها بعضي از ميان آن
  (هفت مورد). ايم نكته مفيدي نبود، حذف كرده

و در اين ترجمه شده است  كاظم موتابياناين بخش كتاب، توسط 
زمينه از همكاري دو تن از همكاران مؤسسه ناب ايران برخوردار 

كه  دي، يعني سركار خانم آزاده رادنژاد و خانم مريم دربناست بوده
  .شود بدين وسيله از ايشان سپاسگزاري مي

  مؤسسه ناب ايران
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  چگونه ناب، 
  كار و زندگي شما را تغيير داده است؟

ه تغيير نداداز چه جهت، زندگي مرا ناب بگويم تر باشد  شايد راحت
به سمت در كه روز ! در مقايسه با سال گذشته، اكنون هر است

تماشاي چهره . دارمبهتري بسيار  احساسروم،  شركت خود مي
با اي را  اعضاي تيم بهبود، در تمام جلسات به ويژه وقتي ايده تازه

بديل در درونم ايجاد  كنيم، احساس رضايتي بي بررسي ميهم 
جاي خود را از آينده، و عدم اطمينان  ميدياا، نترس اكنون .كند مي

فرسا،  اي طاقته كاري اند. اضافه داده احساسات مثبتبه لبخند و 
پايان، جاي خود را به وقت آزاد  بي هاي هاي فزاينده و اتالف هزينه

براي ماندن در كنار خانواده، محصول با كيفيت و احساس غرور در 
  ؟توان خواست تري مي بيشچيز . ديگر به راستي چه اند كاركنان داده

تازه،  هاي به طور دائم، هدفو ادامه دارد همچنان البته سفر ناب ما  
كس هيچ و به راستي . شوند هاي به دست آمده مي جايگزين هدف

يابد، شايد هيچ وقت. اما  پايان ميو كجا داند سفر ناب ما كي  نمي
از چنين سفري هم تر  و خشنودكنندهتر  كننده مگر چيزي سرگرم

  وجود دارد؟
   استيسي جوناس

  پيرسون اسسمنت رهبر تيم محصول
  مي نسوتا، آمريكا
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پيش سازي ناب، هميشه همه چيز به خوبي  اينكه در آغاز پياده با
ايم كه بايد در اين مسير پايدار بمانيم و  اما ما ياد گرفتهرود  نمي

تا نقدر در اين كار سماجت كنيم ايجاد كنيم و آالزم را تغييرات 
سرانجام به نتايجي درخشان دست يابيم. اما از اين بهتر آن است كه 

ايم سازماني به وجود آوريم كه روز به روز در  اكنون ما توانسته
  شود.  شناسايي و حل مشكالت، توانا و تواناتر مي

  ترزا اتزولد
  زيونز بن كورپريشن
  يوتا، آمريكا

  
  
  
  

  در محيط كار و زندگي شخصينگاه من به همه چيز را شيوه  ،ناب
 :گويم نمي ،كنم نگاه ميچيزها به وقتي گر يدحاال  تغيير داده است.

چه طور «گويم:  مي بلكه ».كند خوب است، چون دارد كار مي«
اگر «تفكر قديمي در من  به تعبير ديگر، .»توانم آن را بهتر كنم؟ مي

جاي خود  »به درست كردن ندارداست، پس نيازي   هنوز نشكسته
كار چرا هنوز نشكسته است؟ و چه «را به اين تفكر سپرده است: 

تفكر حفظ وضع  اكنوندر واقع،  ».؟نشكند توانم بكنم كه اصالً مي
  به تفكر بهبود وضع موجود، مبدل شده است.در من موجود 

  مايكل وايت
  مدير كيفيت استارترونيكز
  استراليا
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وقتي براي نخستين بار درباره توليد ناب شنيدم، اصالً تصور 
داشته زندگي من و تأثير شگفتي بر كار  چنين اينتواند  كردم مي نمي
تيم يك د به وقتي كه عضو وش . اولين تجربه من مربوط ميباشد

كه از آن خواسته شده بود مفاهيم ناب را  ، تيم بهبوديهبود شدمب
يك  به هر يك از ما،پياده كند.  شركت توليد وطخطاز  يدر يك

برايمان نيز ساعته  8جلد كتاب تفكر ناب داده شد و يك دوره 
با اين مفهوم تازه به  دانستيم نمي البته هيچ يك از ما. گرديدبرگزار 

چنين تغييرات  بوديم از اينكه فرصت يافته اما كجا خواهيم رسيد
دراماتيكي را متحقق كنيم و منشأ چنين بهبودهاي مثبتي باشيم، 

ماه طول  3با اينكه كل آن پروژه فقط و . بوديمشده زده  هيجان
به يكي از به آن روزها سال پيش)، اما  7كشيد (حدود 

  شد.ترين دوران كاري من مبدل  بخش ترين و رضايت يادماندني
طي همين دوران بود كه فهميدم توليد ناب، فقط يك شيوه انجام 

 چون ،كارها در كف كارگاه نيست، بلكه بسيار فراتر از آن است
مفاهيم ناب با شخصيت و درون افراد ارتباط برقرار كرده و آن را 

كند. من شخصاً بر اين باورم كساني كه واقعاً تالش  يمتحول م
كنند، در عمل دچار تحوالتي دروني خواهند كنند ناب را پياده  مي

شد، تحوالتي تا حدودي شبيه گرويدن به يك باور مذهبي يا 
   .عرفاني جديد

رفته و وارد  ناخواه از سطح عمليات توليد فراتر بهبود مستمر، خواه
چنين هاي ديگر، من هم  زندگي شخصي شما خواهد شد. مثل خيلي

شروع كردم به گر من هم هاي دي مثل خيلياي داشتم و  تجربه
 تحت تأثير همين گفتگوها بودو درباره ناب در خانه. كردن صحبت 

براي تجديد موجودي مواد داخل يخچال و مواد   از كانبان كه ما
استاندارد براي امور مختلف از جمله براي كار رد نياز خانه و از مو

ن خودماپارك كردن ماشين در محل كار استاندارد كردن عمليات 
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به كمك روش بهبود ام  توانسته منشخصي،  جنبه. از استفاده كرديم
و اميدوارم بتوانم  همدر خانه بهبود دخودم را  نحوه مطالعهپيوسته، 

البته هنوز براي اين ( نوسانم را در انجام بازي گلف، كاهش دهم
  .)ام كار استاندارد مربوطه را تهيه نكردهرويه كار ابزارهاي الزم و 

انديشان  هاي نسل جديد ناب ترين مسئوليت يكي از مهممن،  به نظر
آن است كه ناب را در خانه به فرزندان خود و در محيط كار به 

بر مبناي اين اصول درخشان، يعني كاركنان جديد آموزش دهند. 
هاي توليد انبوه را  تمام شيوه ما بايد همت كنيم واصول تفكر ناب، 
اين  .تغيير دهيمگي از بيخ و بن هاي كار و زند در تمام عرصه

  وظيفه و رسالت ما است كه نبايد از زير آن شانه خالي كنيم.
  اريك هاليدي

  شركت مارتين الكد كمربند مشكي توليد ناب
  فلوريدا، آمريكا

  
  
  
  

  ها قبل آن را ياد گرفته بودم. سالمن كاشكي  .العاده است ناب، فوق
  جان بار

  كز كارآفريني باكيمر توسعه منابع انساني مدير
  آمريكا

  
  




