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 کوچک و متوسط يهاد ناب در شرکتی اصول توليسازادهیعوامل مؤثر بر پ

   استان خوزستانییع غذایصنا
 

  4 یمیررحیم، سیدداوود جاحی3 انی، شهال چوبچ2 یت عباسی، عنا1ا مالیمح
  

  .رانیت مدرس، تهران، ای، دانشگاه تربيج و آموزش کشاورزی ارشد تروی کارشناسي دانشجو-1
  .رانیت مدرس، تهران، ای، دانشگاه تربيج و آموزش کشاورزی دانشیار گروه ترو- 2 
  .رانیت مدرس، تهران، ای، دانشگاه تربيج و آموزش کشاورزیار گروه تروی استاد-3

 رانی، کرج، اینی امام خمی دانشیار، مؤسسه آموزش عال-4

)16/10/97: رشیپذ خیتار  97/ 12/08:  افتیدر خیتار(  

 
  دهیچک

ن یا امروزه .شوندی در حال توسعه ميکشورهای و اجتماعيجاد شغل و کاهش فقر منجر به رشد اقتصادیش ایله افزای کوچک و متوسط بوسيهاشرکت
ن، یبنابرا. است هداد شیافزا را زيیربرنامه سکیر جهینت در و کاهش را ها آنییتوانا که هستند روع بازارها و کاهش بودجه روبهیرات سرییها با تغشرکت

ت و متناسب با یفی است که به ارائه محصول باکيدیک روش تولید ناب یتول. شودید ناب احساس میتول د با عنوان نظامی جدیتیریک نظام مدیاز به ین
 اصول يسازادهی پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر پیهدف اصل .پردازدیست، مین نیآفر ارزشي مشتري که برايندی ضمن حذف هرگونه فرآيخواسته مشتر

 استان ییع غذای کوچک و متوسط صنايهاران شرکتی مديجامعه آمار. استان خوزستان استییع غذای کوچک و متوسط صنايهاناب در شرکتد یتول
 يا طبقهی تصادفيریگنمونه  و مورگان و روشی کرجسيریگ از جدول نمونهيریگها با بهرهاز آن)  =170n( نفر 170بودند که تعداد ) =307N(خوزستان 

 يت، توانمندسازیرین تعهد مدی نشان داد که بیل همبستگیج تحلینتا. لکردندیها را تکم نفر پرسشنامه161ن تعداد یانتساب متناسب انتخاب شدند که از ابا 
.  وجود دارديداریت و معند ناب رابطه مثبی اصول توليسازادهیبا پیت ارتباط با مشتریری و مدیت منابع انسانیری، مدیکارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروه

د ی اصول توليسازادهین اثر را در پیترشی کارکنان بي و توانمندسازیت منابع انسانیری، مديت ارتباط با مشتریریر مدیون سه متغیل رگرسیج تحلیمطابق نتا
  .ناب دارند

  
  .، استان خوزستانییع غذای کوچک و متوسط صنايهاد ناب، شرکتی اصول توليسازادهید ناب، پی تول:د واژگانیکل
  

                                                             
 مسئول مکاتبات:  enayat.abbasi@modares.ac.ir 
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   مقدمه- 1
دار به یط ساده و پایکار از مح و ط کسبیستم، محیدر آغاز قرن ب

 از ياری بسي برايد جدیشده که تهدلیا تبدیده و پویچیپ
 انطباق با یی توانایعنی، يریپذ و انعطافيسازگار. ها استشرکت

شده است لی تبديدی کليهاییر، به تواناییط دائماً در حال تغیمح
شود یانجام م کوچک و متوسط يها توسط شرکتیراحتکه به

 اثر از یناش هايتیداشتن مز جهت به بزرگ عیصنا چند هر]. 1[
 مورد هم هنوز ،یدهاثر سازمان و تجربه د،یتول انبوه، دامنه اسیمق

 یل مسائلیاما امروزه به دل اقتصادي هستند؛ گذاراناستیس توجه
 يهاي، نوآوریتی جمعيهاع بازار، فشاریر و تحول سرییمانند تغ

 و یتیری مديندهایتر شدن فرآدهیچیلحظه، پ به لحظه
سرعت  بهي و تقاضاهای آنيهايریگمیاز به تصمی، نيریگمیتصم

 کوچک ياهره، لزوم توجه به شرکتیان و غیر مشترییدر حال تغ
 قرار توجه ها موردن شرکتیش به سمت ایو متوسط و گرا

 بحث) 2011(1اسکوپلو و یطبق گفته واس]. 3، 2[گرفته است 
 60 دهه لیاوا و 50دهه اواخر به  کوچک و متوسطيهاشرکت

 باز، دیجد قالب در ياتوسعه يهابحث طرح  دورانیعنی ،يالدیم
ک یتوان به تحریهامن شرکتی ای اصليایازمزا. گرددیم

ع، یل رشد سریپتانس ،يریپذانعطاف  وییای، پوینیقکارآفریوتشو
ناخالص  دیادشان در تولیر زیتأث  وی باال، گستردگیبازده

  ].4[ککشور نام برد ی
 کوچک و يهاشرکت دهد که توسعهیر نشان میمطالعات اخ

 کوچک و ياهشرکت. ارتباط داردي با رشد اقتصادمتوسط
پس از بحران .  از اقتصادها هستندياریمتوسط ستون فقرات بس

 يهاش عالقه به نقش شرکتی، افزا2008ـ2009 ی جهانیمال
افته یشی افزايجاد شغل و رشد اقتصادیدر اکوچک و متوسط 

 و يک رابطه قویمعتقدند که 2مثال، بک و همکارانعنوانبه. است
و رشد  کوچک و متوسطيهاشرکت ین اندازه نسبیمثبت ب
 توسعه يهايسازمان همکار]. 5[ وجود دارد ياقتصاد
 کوچک و يهاکند که شرکتی برآورد م (OECD)ياقتصاد

 درصد از 63دهند و یل میها را تشک درصد شرکت90متوسط 
  .]6[کنندی کار در جهان را استخدام ميروین

                                                             
1.Vasiliu and Pascu 
2. Beck et al. 

  جهانفیرعت چیه طسوتم و کچوک يهاشرکت اب طابتدر ار
  قرارگرفتهدییأتردوماي دهرتسگطور  بههک ارددن دوج ویشمول
در حقیقت، شرایط اقتصادي و صنعتی حاکم بر هر کشور، . باشد

ترین معیار براي رایج. متوسط آن است معرف صنایع کوچک و
           تعریف صنایع کوچک ومتوسط، معیار تعداد کارکنان است

تنها با نه رانیا  کوچک و متوسط دريهاشرکت فیتعر. ]8، 7[
 سازمان به یسازمان از است، بلکه ر کشورها متفاوتیف سایتعار

ع و معادن و یف وزارت صنایدر تعر. کندیم فرق زین گرید
 کوچک و متوسط يها، شرکتيوزارت جهاد کشاورز

ز مرک.  کارمند هستند50 با کمتر از ی و خدماتی صنعتيهاشرکت
.  کرده استيبندوکارها را به چهار گروه طبقهران کسبیآمار ا
 99 تا 50 کارگر، 49 تا 10  کارگر، 9 تا 1 با يوکارهاکسب

 ی ظاهراً شباهتيبندن طبقهیاگرچه ا.  کارگر100ش از یکارگر و ب
ران فقط یه اروپا دارد، اما مرکز آمار ایف اتحادیبا تعار

 کوچک يها کار را شرکتيروی نفر ن100 کمتر از يوکارهاکسب
کند یکارها را بزرگ قلمداد مور کسبیو متوسط محسوب و سا

]8 ،10،9.[  
 با متوسط و کوچک يهاشرکت، جهان کشورهاي اغلب در

 ضعف ،ياقتصاد دانش کمبود لی از قبیمشابه نسبت به مشکالت
 و محیطی اتتغییر بر گذاري اثر در ناتوانی ،مدیریتی تجارب
 با هاشرکت نیا امروزه. ]11 [هستند باال مواجه پذیريآسیب

 ییتوانا که هستند روع بازارها و کاهش بودجه روبهیرات سرییتغ
 داده شیافزا را زيیربرنامه سکیر جهینت در و را کاهش هاآن

و  زيیربرنامه ت،یریمد مرسوم هايوهیش اعماللذا، . است
. است ممکن ریغ موارد یبرخ در و شده دشوار  اغلبینیبشیپ

د تحت عنوان ی جدیتیریک نظام مدیاز به ین، ضرورت نیبنابرا
ک روش ید نابیتول]. 12[شودید ناب احساس میت تولیریمد
ت و متناسب با خواسته یفی است که به ارائه محصول باکيدیتول

 ي مشتري که برايندیفرآ  ضمن حذف هرگونهيمشتر
کن شهی تفکر ناب در ريادیمفهوم بن. پردازدیست، مین نیآفرارزش

 .نش ارزش در سازمان نهفته استیکردن اتالف و آفر

 از درصد 80 از شیبکه  متوسط و کوچک يهاشرکت رانیا در
ها ، تنها چهار درصد از کل شرکترندیگیبرم در را يتجار جامعه

جاد یا ا ری درصد از اشتغال مل5/15باً یدهند و تقریل میرا تشک
ها را  درصد از کل شرکت13 بزرگ که يها اما شرکت.کنندیم
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 را به خود اختصاص یدرصد از اشتغال مل2/0دهند، یل میتشک
 ساله 10در طول دوره  هان شرکتیا  رشد اشتغال توسط.اندداده

 .]2 [ درصد بوده است60/0باً ی، تقر2006 تا 1996از سال 

 کوچک و متوسط ی صنعتيها از کارگاهيریج طرح آمارگینتا
 9772 تعداد 1393دهد در سال ینشان م)  نفر کارکن10ـ49(

 یت صنعتی کوچک و متوسط در کل کشور به فعالی صنعتکارگاه
 درصد کاهش نشان 2/0اند که نسبت به سال قبل اشتغال داشته

 کوچک و متوسط از ی صنعتيهاتعداد و شاغالن کارگاه. دهدیم
 هم در کل کشور و هم استان خوزستان 1393 تا 1391سال 

 از وجود مسائل و یتواند حاکین امر میا. افته استیکاهش
  ].13[ها باشد  مشکالت مختلف در این شرکت

 ی کوچک و متوسط تمامی صنعتيهاشرکت) 1(بر اساس نمودار 
ک سطح یباً در ینظر جبران خدمات سرانه ساالنه تقر ها ازاستان

 ياری بسيهاگر تفاوتیکدی کار با يوربهره نظر ا ازقرار دارند، ام
 کوچک و متوسط در ی صنعتيها کار شرکتيوربهره. دارند

  ].13[ها کمتر است ه استانیاستان خوزستان نسبت به بق

  
Chart 1 Productivity of labor and compensation for 

annual per capita services in small and medium 
enterprises by province (Statistics Center of Iran, 

2014). 
 

. هاي کوچک و متوسط متعدد استزمینه فعالیت شرکت
 کوچک ی صنعتيها درصد از شرکت73/19، )2(طبقنمودار 

ت ی فعالیدنی و آشامییع مواد غذای در صناومتوسط کشور
 یر محصوالت کانید ساین صنعت بعد از تولیواقع، ا در. کنندیم
 یصنعت يهات عمده شرکتینظر فعال ن رتبه را ازی، دوميفلز ریغ

 و ییمواد غذا عیت صنایانگر اهمین بیکوچک و متوسط دارد و ا
 . در کل صنعت کشور استیدنیآشام

  
Chart 2 Statistical distribution of the industrial 

enterprises with10-49employee in Iran according to 
their major activities (Iran's Statistics Center, 2014). 

 
 تیامن و یداخل اقتصاد در مهم نقش بر عالوه ییغذا عیصنا
 عالوه، به .دارد ینفت ریغ صادرات روند در ییبسزا ریتأث ،ییغذا

 ندهیفزا يتقاضا و ینانیاطمیب شیافزا ،یجهان رقابت افتنی شدت
 عیصنا نیاز ا استقبال که است شده باعث متنوع، محصوالت يبرا

 عیصنا يهاشرکت داشتن لحاظ به رانیا  کشور.شود ترشیب
 تی اهميدارا تجارت و کاال مبادله در و متنوع متعدد ییغذا

 از یعیوس فیط بودن دارا جهت به نیهمچن. است ياژهیو
 يهالیپتانس و استعدادها ،یدام و ی، باغيکشاورز محصوالت

 عیصنا و صادرات دیتول يبرا را یمناسب و رشد به رو یصادرات
 یمناسب يزیرازموارد، برنامهیاریس دریول دارد؛ یدنیآشام و ییغذا
 نگرفته صورت هالیپتانس نیا از يبرداربهره و صادرات يبرا

 عرصه به شدن  وارديبرا رانیا ینسب تیمز نیترشیب .است
 ییغذای لیتبد عیصنا يهافرآورده به مربوط المللنیب تجارت

 .]14[ است
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د ی جدي با رقبایدکنندگان جهانیستم، تولیمه دوم قرن بیدر ن
ه و امکانات الزم، محصوالت را ی از سرمایمیمواجه شدند که با ن

تر عرضه نییمت پایت بهتر، تنوع و قیفی باکیبه بازار جهان
 ینکه بتوانند محصوالت متنوعی ايدکنندگان برایتول. کردندیم

ق ین طرید کنند و از ایان، تولی مختلف مشتريازهای رفع نيبرا
 ۀست همیبایش دهند، می خود را افزايریپذبقاء و قدرت رقابت

 و یی مختلف شرکت را شناسايهاعات موجود در قسمتیاض
د یکرد جدیک رویعنوان د ناببهیلذا تول]. 15[ند یحذف نما

ت و یفی، منجر به بهبود کي تجاريک استراتژی و یتیریمد
ش یها و افزانهیعات، کاهش زمان و هزیخدمات، حذف ضا

ارا د ناب با دین تولیبنابرا].16[شود ی سازمان می کلیاثربخش
 ییع غذایتواند به رشد و توسعه صنای مییاین مزایبودن چن

معتقدند که ) 2004(وماك و جونز . کوچک و متوسط کمک کند
ق ین دقیی تع-1: ن اصول عبارتند ازیا.پنج اصل ناب وجود دارد

ن یی تعيبرا (یی نهايندر چشم مشتری هر محصول مع3ارزش
. ف کردی را تعريا خدمت موردنظر مشتریدمحصولیارزش، ابتدا با

 - 2، .)کنندین میی سازمان را تعیها درواقع اهداف اصلارزش
ه یان ارزش شامل کلیجر (4ان ارزش محصولی جرییشناسا

ا یک محصول ید و ارائه ی تولي برايعوامل و عناصر ضرور
 جاد حرکت بدون وقفه در ارزشی ا- 3، .)باشدین میخدمت مع

 امکان دادن -4، )ان ارزش به طور مداومیساختن جر (5محصول
 6رون بکشدیدکننده بین ارزش را از تولی تا بتواند ايبه مشتر

چ یان، هی جري ساده آن است که در بااليدن در معنایرون کشیب(
ان، ین جریینکه در پاید نکند، مگر ای را تولیا خدمتی کاال یسازمان
کمال عبارت (ب کمال ی تعق- 5، .) خواسته باشد آن رايمشتر

 که در ییهاتیکه همه فعالياست از حذف کامل اتالف بطور
.). ن باشندیآفرشوند، ارزشیان ارزش انجام میند جریطول فرآ

 ارتباط اصول ناب با ين اصول و با تالش برایق ایبا درك عم
 ناب دی توليهاوهی کامل اصول و شيریکارگگر، ضمن بهیکدی
  ].17[افت ی کل سازمان دستيسازتوان به نابیم

 کوچک ومتوسط ی صنعتيهان شرکتیی پايوربا توجه به بهره
ها در رشد شرکت نیگاه عمده ایدر استان خوزستان و نقش و جا

                                                             
3. Value 
4. Value Stream 
5. Flow 
6. Pull 

 93رفعال شدن ین غی استان و کشور، وهمچنيو توسعه اقتصاد
ن استان ی در اییع غذای صنايبردار واحد بهره215ن یواحد از ب

ن ید نویوه تولیک شیکار بردن ست با بهیبایهاي اخیر، مدر سال
 کوچک و متوسط يهادناب بر مشکالت شرکتیهمچون نظام تول

ن به رشد و یاستان خوزستان فائق آمد و همچن ییع غذایصنا
 یید ناب با شناساینظام تول.  مذکور کمک کرديهاشرکت توسعه

 يمداريد و مشتری توليندهایرآعات و بهبود فیوحذف ضا
  کوچک و متوسطيها در شرکتيورش بهرهیتواند به افزایم

 داردعوامل یق حاضر سعین، تحقیبنابرا.  منجر شودییع غذایصنا
کوچک و یهاد ناب را در شرکتی نظام توليسازادهیمؤثر بر پ

 استان خوزستان موردسنجشقرار دهد و ییع غذایمتوسط صنا
 مذکور کمک يهان عوامل درشرکتیشد و توسعه ابتواند به ر
ع ی کوچک و متوسط صنايها شرکتیله تمامین وسیکند تا بد

مند د ناب بهرهی نظام تولي اجرايای استان خوزستان ازمزاییغذا
  .شوند

هاي مختلف تحقیقات در زمینه کاربرد تفکر ناب در شرکت
ین تحقیقات متفاوتی انجام شده است که در ادامه به برخی از ا

  . شوداشاره می
 عوامل یبررس« با عنوان یم در پژوهشیزاد قدتاش و کابارانژاوه

بهشش » د ناب در شرکت پارس خودروی توليسازادهیمؤثر بر پ
ت اطالعات، یریستم مدی، سي، رهبریسازمانده (یعامل اساس

ند یت فرآیرین ومدیره تأمیت زنجیری، مدیستم منابع انسانیس
  ].18[د ناب اشاره کردندی توليسازادهیر پد) دیتول
  جهتیمدل«  را با عنوان یپژوهش) 1396( فرهمند در سال یفقه
 با استفاده از متوسط کوچک و عیصنا در ناب دیتول یابیارز
ک یتکن و بنديخوشه دي،ییتأ یعامل لیتحل هايروش بیترک

LINMAP )کوچک و متوسط فلزات  عیصنا مطالعه مورد
 با هشت سازه یق مدلیج تحقینتا. انجام داد» )یکیفابر و یاساس

ت یفیت کیریموقع، مد د بهیدهد که تولید ناب ارائه می توليبرا
کنندگان، روابط با نی، روابط با تأميرات و نگهداریجامع، تعم

 يهاند و برنامهیت فرآیری، مدیت منابع انسانیریان، مدیمشتر
  ].19[رد یگیبرم  سطح کارخانه را دريبهساز
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 با عنوان یپژوهش) 2016( در سال 7و فلو و همکارانینیگود
 و يسازادهیپ: لی کوچک و متوسط برزيهاد ناب در شرکتیتول«

 يهازان استفاده از روشی میرا با هدف بررس» ر بر عملکردیتأث
. ل ارائه دادندیبرز کوچک و متوسط يهاد ناب در شرکتیتول

د ناب ی تولين اجرای رابطه بین، مطالعه فوق به بررسیعالوه بر ا
دهد که یج نشان مینتا. پردازدی مییهان شرکتیو عملکرد چن

م شده، یتقس را به روشییهاتی مورد مطالعه فعاليهاشرکت
 یکید ناب مورد استفاده قرار دادند که یدگاه جامع از تولیبدون د
 کنترل يهافقط سازه. ن روش استی ايهان بخشیتراز مهم

د و مشارکت کارکنان به عنوان ی کل تولي، نگهداريند آماریفرآ
ل اجرا ی کوچک و متوسط برزي شرکت هايکپارچه برایکرد یرو
ها به وهی شیها با وجود استفاده از برخن شرکتیا. شودیم

، ين مشترر شدی مهم مانند درگيهاگر سازهیصورت پراکنده، از د
د، توسعه و بازخورد ید، کاهش زمان تولیان مداوم، کشش تولیجر
د ناب استفاده ی توليهاستمی از سیکنندگان به عنوان بخشنیتأم
 يدهد که اجراین مطالعه نشان میدر رابطه با عملکرد، ا. کنندینم

ها کمک م شدهبه شرکتید ناب به روش تقسی توليهاتیفعال
  ].20[ خود را بهبود بخشند یاتیعملکند تا عملکرد یم

ن ییتع« را با نام یپژوهش) 2016( در سال 8دورا و همکاران
 کوچک و متوسط يها ناب در شرکتيها و موانع اجراکننده

. انجام دادند» ل چند موردیه و تحلی تجز-ییپردازش مواد غذا
ت یفین کی مانند الزامات تضمییع غذای صنای ذاتيهایژگیو

 و تقاضا و یی محصوالت مواد غذاي، مدت زمان نگهدارياجبار
جاد ید ناب را ایرش تولیدار، موانع عدم پذیار ناپایعرضه بس

  ].21[کنند یم
ک مدل ی« را با نام یپژوهش) 2014(ن و همکاران در سال یرزل

د ناب در صنعت خودرو ی کامل نظام توليسازادهی پي برایمفهوم
 يک راهنماین مدل به عنوان یرود ایانتظار م . دادندانجام» يمالز

. ک سازمان کمک کندید ناب در ی نظام توليسازادهی پيجامع برا
 ناب در صنعت خودرو يسازادهیبا توجه به نتایج این تحقیق، پ

ست و در حال حاضر به عنوان ی به اندازه مورد انتظار نيدر مالز
 شده و تنها در مراحل خاص و رفتهیپذیده و انتخابیک نظام برگزی

ن یدر ا. مورد استفاده قرار گرفته استيامناطق شناخته شده

                                                             
7. Godinho Filho et al. 
8. Dora et al. 

 مورد يد ناب در مالزیستم تولی سي اجرایمطالعه، سطح فعل
ز برجسته شده است ید ناب نی توليبحث قرار گرفته و موانع اجرا

]22.[  
ن و همکاران ی پژوهش برگرفته از پژوهش رزليچارچوب نظر

با توجه به این چارچوب، عوامل تعهد . باشدی م2014 در سال
مدیریت، توانمندسازي کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهی، 
مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباط با مشتري، مدیریت ارتباط 

سازي  فناوري اطالعاتبر میزان پیادهيریکارگبا تأمین کننده و به
ت، بهبود مستمر، به صفر اصول تولید ناب شامل کاهش ضایعا

 موقع، تمرکز مهارته، تولید به  چنديهارساندن اشتباه، گروه
 اطالعات عمودي يهاسازي عملکرد، و نظام زدایی و یکپارچه

  . گذارنداثر می

  
Fig 1 Theoretical framework of the research 

  

  ها مواد و روش- 2
زان ی، از نظر میت از نوع پژوهش کمی از نظر ماهحاضر قیتحق

، از لحاظ هدف از نوع یشیرآزمایرها از نوع غیکنترل متغ
ل اطالعات از نوع ی تحلی، از لحاظ چگونگي کاربرديهاپژوهش

ها از  اطالعات و دادهيآورو از نظر جمع یهمبستگ ـ یفیتوص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-26762-fa.html


 ...د ناب دری اصول توليسازادهیعوامل مؤثر بر پ                                                                       همکاران    و  مال ایمح

 244

 نفر از 307 پژوهش حاضر، يجامعه آمار. باشد مییشیماینوع پ
 استان ییع غذای کوچک و متوسط صنايهاران شرکتیمد

 يها نفر مربوط به شرکت27 نفر، 307ن یاز ا. باشدیخوزستان م
 ییع غذای کوچک صنايها نفر مربوط به شرکت280متوسط و 

 و ین پژوهش بر اساس جدول کرجسیحجم نمونه در ا. هستند
 يبرا. دی نمونه برآورد گرد170اد  به تعد]23 [)1970(مورگان 

 استان خوزستان در پنج جهت يها ابتدا شهرستانيریگنمونه
در ادامه، از .  شدنديبندشمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز طبقه

 يها به صورت هدفمند سه شهرستان که داران طبقهیک از ایهر
 کوچک و متوسط بودند، انتخاب يهان تعداد شرکتیترشیب

 نمونه در ي شهرستان از استان خوزستان برا15ر واقع د. شدند
مشک، دزفول و یاند: ها عبارتند ازن شهرستانیا. نظر گرفته شدند

ذه، باغ ی، ا)جنوب(، بهبهان، آبادان و بندر ماهشهر )شمال(شوش 
زه و دشت آزادگان ی، خرمشهر، هو)شرق(ملک و رامهرمز 

پرسشنامه ابزار ).مرکز(مان یو اهواز، شوشتر و مسجدسل) غرب(
به  آن يظاهر و ییمحتوا ییروا .ها بود دادهيآورجمعاصلی 

ن یو همچن يکشاورز آموزش و جیترو دیاسات از ید جمعییتأ
 ییع غذای کوچک و متوسط صنايهارانشرکتیکارشناسان و مد

پرسشنامه مقادیر آلفاي کرونباخ براي براي تعیین پایایی . دیرس

 رانیمد نیب نامه پرسش عدد 30هاي مختلف با توزیع بخش
مشک، ی انديهاشهرستان يکشاورز متوسط و کوچک يهاشرکت

ر جدول یمقاد). 1جدول (محاسبه گردید دزفول، شوش و شوشتر 
 انجام پژوهش قابل ي پرسشنامه براییایدهد که پایمذکور نشان م
تعهد : زق عبارتند ای مستقل تحقيرهایمتغ ].24[قبول است 

، ی کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهيت، توانمندسازیریمد
ت ارتباط یری، مديت ارتباط با مشتریری، مدیت منابع انسانیریمد

د ناب که یاصول تول.  اطالعاتي فناوريریکارگکننده و بهنیبا تأم
عات، بهبود یباشد از نشانگرهاي حذف ضایق میر وابسته تحقیمتغ

  بهدیمهارته، تول  چنديها رساندن اشتباه، گروهمستمر، به صفر
 يها عملکردها و نظاميساز کپارچهی و ییزدا موقع، تمرکز

 یفیتوص (يمحاسبات آمار.  تشکیل شده استياطالعات عمود
آمار .صورت گرفتSPSS 22افزار ق نرمیاز طر) یواستنباط

، درصد، ین پژوهش شامل فراوانی مورد استفاده در ایفیتوص
ار و ینه، انحراف معینه، کمیشیانه، نما، بین، میانگی، میتجمعدرصد 

 مورد استفاده در پژوهش حاضر، یآمار استنباط .باشدیانس میوار
مستقل، آزمون tون، آزمون ی و رگرسیل همبستگیشامل تحل

  .باشدیس می و کروسکال والینتیومن

Table 1 Cronbach's alpha for the research variables 
Cronbach 

Alpha 
Number of items 
per component Components Variables 

0.70 7 Management Commitment 
0.77 5 Employee Empowerment 
0.68 3 Employee Involvement 
0.83 3 Teamwork 
0.76 5 Human Resources Management 
0.72 6 Customer Relation Management 
0.68 3 Supplier Relationship Management 
0.80 3 The Use of Information Technology Fa
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0.84 3 The Elimination of Waste 
0.88 3 Continuous Improvement 
0.77 3 Zero Defects 
0.89 3 Multifunctional Teams 
0.74 3 Just-In-Time Delivery 
0.67 3 Decentralization and Integrated Functions 
0.80 3 Vertical Information Systems Th

e 
pr
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es
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0.86 8 Barriers to the Application of Lean Production System 
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 ج و بحثی نتا- 3
ان و اطالعات شرکت ی پاسخگویفیج آمار توصینتا) 4(در جدول 

ان مرد ی درصد پاسخگو5/92ج ین نتایبر اساس ا. ارائه شده است
 2/47.  سال بودند52 تا 39 ی درصد در محدوده سن6/46و 

 4/40 سال و 17ان از نظر سابقه کار کمتر از یدرصد از پاسخگو
سانس داشتند و از نظر یالت، مدرك لیدرصد از نظر سطح تحص

ان در ی درصد از پاسخگو82 ناب ی آموزشيهاشرکت در دوره
 مورد يها درصد از شرکت5/66.ها شرکت نکردندن دورهیا

 2/88 داشتند و حدود ي سال سابقه کار10تر از شیمطالعه ب
 درصد 72.  کوچک بودنديهاها جزء شرکتن شرکتی از ادرصد

 درصد از 82.  نفر کارکن دارند34ها کمتر از از شرکت
 .د ناب اطالع نداشتندیان از نظام تولیپاسخگو

 
Table 2 Descriptive statistics of respondents and company information. 

  
  

Maximum Minimum Mod Median Standard 
deviation Mean cumulative 

percentage Percent Freque
ncy Level Variable Row 

7.5 12 Female   Man     92.5 149 Man Gender 1 

26.7 26.7 43 Xi˂39 

73.3 46.6 75 39≤ Xi˂52 

94.4 21.1 34 52≤ Xi˂65 
80 26 39-52 46 10.230 47.02 

100 5.6 9 Xi≥65 

Age (year) 2 

47.2 47.2 76 Xi˂17 

85.7 38.5 62 17≤Xi˂31 

97.5 11.8 19 31≤ Xi˂45 
60 3 20 18 10.073 19.81 

100 2.5 4 Xi≥45 

Work 
experience 

(years) 
3 

22.4 22.4 36 
Associate 
degree and 

less 
62.7 40.4 65 Bachelor   Bachelor    

100 37.3 60 M. Sc. and 
higher 

Level of 
Education 4 

18 29 Yes 
  No     

82 132 No 

Participate 
in lean 
courses 

5 

6.2 6.2 10 Xi˂3 
11.2 5 8 3≤Xi≤5 
33.5 22.4 36 6≤Xi≤10 

4 1 4 4 0.852 3.49 

100 66.5 107 Xi˃10 

Company 
record 
(years) 

6 

88.2 142 1≤ Xi≤50 
(Small) 

  Small     
11.8 19 51≤ Xi≤100 

(Medium) 

Company 
size 

(number of 
employees) 

7 

72 72 116 Xi˂34 

91.9 19.9 32 34≤ Xi˂67 100 1 30 20 22.074 27.05 

100 8.1 13 Xi≥67 

Number of 
Employees 8 

18 29 Yes 
  No     

82 132 No 

Knowledge 
of the Lean 
production 

system 

9 

41.6 67 Yes 
  No     

58.4 94 No 
Implement 
Innovation 10 
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 يرهاین متغی بیب همبستگیس ضرای ماتر- 3-1
   پژوهشیاصل

س یق از ماتری تحقی اصليرهای متغین همبستگییبه منظور تع
 تعهد يرهایج نشان داد که متغینتا.  استفاده شدیهمبستگ

، ی کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهيت، توانمندسازیریمد
 يسازادهی با پيت ارتباط با مشتریری و مدیت منابع انسانیریمد

.  هستنديداریمعن مثبت و ی همبستگيد ناب دارایاصول تول
ت ارتباط با یریر مدین دو متغیج نشان داد که بین نتایهمچن

 تعهد يرهای اطالعات با متغي فناوريریکارگکننده و بهنیتأم
، ی کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهيت، توانمندسازیریمد
 يسازادهی، پيت ارتباط با مشتریری، مدیت منابع انسانیریمد

ت یرین تعهد مدیب. وجود ندارديداریرتباط معند ناب ایاصول تول
 وجود يد ناب رابطه مثبت و معناداری اصول توليسازادهیو پ
ب کارکنان به یق و ترغی که به تشویرانیگر، مدیبه عبارت د. دارد

ها بر اساس  آنيریکارگد و بهید تولی جديها روشيریادگی
 از ينگهدارر و ین به تعمیها و همچن آنیستگیت و شایصالح

 که به یرانیر مدیها توجه دارند نسبت به سازات و دستگاهیتجه
ستند، بهتر یف خود در رابطه با شرکت متعهد نیانجام وظا

دست ج بهینتا. د ناب را در شرکت اجرا کنندیتوانند اصول تولیم
م  ی، ژاوه تاش و کاباران زاد قديهاافتهیق حاضر با یآمده در تحق

و فلو و همکاران  ینی، گود]25[ات ترك ی و بینید حسی،  س]18[
و یوآلفار] 27[، باکز و همکاران  ]26[، نول و همکاران  ]20[

ن یج نشان داد که بینتا. باشدیهمسو م]28[همکاران 
د ناب رابطه مثبت ی اصول توليسازادهی کارکنان و پيتوانمندساز

ه هر اندازه  از آن است کیجه حاکین نتیا.  وجود دارديو معنادار
 و حل مشکالت ییف مختلف، شناسایکه کارکنان در انجام وظا

د ناب را یتوانند اصول تولیشتر و بهتر میتوانمندتر باشند ب
 يهمانطور که اشاره شد توانمندساز. رند و اجرا کنندیفراگ

 نظام يسازادهیر عوامل مؤثر بر پین سایکارکنان رتبه چهار را در ب
 ين عامل در اجرایت وجود این نشان از اهمید ناب دارد و ایتول
] 27[و همکاران ی آلفاريافتهیجه با ین نتیا. د ناب داردیتول

د ی اصول توليسازادهین مشارکت کارکنان و پیب. داردییهمسو
در واقع هر اندازه که .  وجود دارديناب رابطه مثبت و معنادار

ها دهیتوانند ام باشند و بی شرکت سهيهايریگمیکارکنان در تصم
ر از نظرات یان کنند و مدیشنهادات و نظرات خود را آزادانه بیو پ
ز ید ناب نی اصول توليسازادهی استفاده کند، امکان پیدرستها بهآن

 و یرچی زنجيهاافتهیجه بدست آمده با ینت. شتر خواهد بودیب
، باکز و ]20[و فلو و همکاران ینی، گود]29[ تورانلو يادیص

ن کار یب. داردییهمسو ،]27[و همکاران یوآلفار] 26[ان همکار
 يدارید ناب رابطه مثبت و معنی اصول توليسازادهی و پیگروه

 افراد در يزان همکاری و می انجام کار گروهییتوانا. وجود دارد
. د ناب داردی نظام توليسازادهی بر پیمی اثر مستقی گروهيکارها
ن ی به کارکنان و تمرییق آموزشهاین عامل از طری ایستیلذا با

 يسازادهی و پیت منابع انسانیرین مدیب. ت شودیها تقودادن آن
ران یلذا مد.  وجود دارديدارید ناب رابطه مثبت و معنیاصول تول

 ي کنند و با اعطایدگی کارکنان خود رسيازهاید بتوانند به نیبا
جه ین نتیا. هندش دی را افزايورها بهرهق آنیز ساالنه و تشویجوا
م ی، ژاوه تاش و کاباران زاد قد]19[فرهمند ی فقهيهاافتهیبا 

ودسوزو کمپوس ] 24[ات ترك ی و بینید حسی، س]18[
 يسازادهی و پيت ارتباط با مشتریرین مدیب. داردیی،همسو]30[

ن رو یاز ا.  وجود دارديدارید ناب رابطه مثبت و معنیاصول تول
د ی اصول توليسازادهی در پی عامل مهميت ارتباط با مشتریریمد

ها و قهی از سلیقید شناخت دقیران باین مدیبنابرا. ناب است
ها در شنهادات آنیان داشته باشند و از نظرات و پی مشتريازهاین

جه با ین نتیا. مت محصول استفاده کنندیل و قیت، تحویفیبهبود ک
، ]28[نلو  تورايادی و صیرچی، زنج]19[ فرهمند یج فقهینتا

همسو ] 25[، نول و همکاران ]20[و فلو و همکاران ینیگود
نکننده و یت ارتباط با تأمیرین مدیها بافتهیبر اساس .است

 وجود يدارید ناب رابطه مثبت و معنی اصول توليسازادهیپ
، ]24[ات ترك ی و بینید حسیافته سیآمده با دستجه بهینت. ندارد

 يادی و صیرچی، زنج]19[ فرهمند ی فقهيهاافتهیهمسو و با 
و نول و همکاران ] 20[و فلو و همکاران ینی، گود]28[تورانلو 

 يسازادهی اطالعات و پي فناوريریکارگن بهیب .همسو استنا]25[
افته یجه با ین نتیا.  وجود ندارديدارید ناب رابطه معنیاصول تول

تاش و افته ژاوه ی، همسو و با ]24[ات ترك ی و بینید حسیس
  .همسو استنا] 18[م یکاباران زاد قد
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Table 3 Matrix of correlation coefficients between factors affecting the implementation of the principles 
of lean production and implementation of the principles of lean production. 

 
ان ی بيهاهیج حاصل از آزمون فرضینتا- 3-2

  تفاوت
 يهان دو گروه از شرکتیج حاصل از پژوهش، بیبر اساس نتا

د ناب تفاوت ی اصول توليسازادهیکوچک و متوسط ازلحاظ پ
د ناب با اندازه ی اصول توليسازادهیرا پیز.  وجود ندارديمعنادار

 . نداردیشرکت ارتباط
الت یران با سطح تحصین سه گروه از مدیها بافتهیبا توجه به 

تر ازلحاظ شی ارشد و بی، کارشناسی کارشناسپلم و کمتر،یدفوق
جه یندارد و نت وجود يد ناب تفاوت معناداری اصول توليسازادهیپ

د ناب ی اصول توليسازادهیپ. س معنادار نشدیآزمون کروسکال وال
 ندارد، بلکه به یر ارتباطیالت مدیک شرکت به سطح تحصیدر 

 يهاوهیر از شی و شناخت مدیزان آگاهی و به میتیریسواد مد
  .د مرتبط استید تولیجد

ران زن و مرد ازلحاظ ین دو گروه مدیج بیبا توجه به نتا
این .  وجود ندارديد ناب تفاوت معناداری اصول توليسازادهیپ

ر یت مدید ناب با جنسی اصول توليسازادهیبدان معنا است که پ
  . نداردیارتباط

د ناب ی که از نظام تولیرانین دو گروه از مدیها بافتهیبر اساس 
د ناب اطالع ندارند ازلحاظ ی که از نظام تولییهااطالع دارند و آن

تنها .  وجود ندارديد ناب تفاوت معناداری اصول توليسازدهایپ
د ناب ی اصول توليریکارگ بهيد ناب برایاطالع داشتن از نظام تول

 از يترشیق و بیاز به شناخت دقیست، بلکه نی نیدر شرکت کاف
  . آن استيهاد ناب و روشیمفهوم تول

 يهاالسران که در کین دو گروه از مدیدهد بیها نشان مافتهی
 که شرکت ییهااند و آند ناب شرکت کردهی مرتبط با تولیآموزش
 يدارد ناب تفاوت معنای اصول توليسازادهیاند ازلحاظ پنکرده

 مرتبط با نظام ی آموزشيهاشرکت کردن در کالس. وجود ندارد

Implementation 
of Lean 

Production 
Principles 

The Use of 
Information 
Technology 

Supplier 
Relationship 
Management 

Customer 
Relation 

Management 

Human 
Resources 

Management 
Teamwork Employee 

Involvement 
Employee 

Empowerment 
Management 
commitment  

        1 Management 
commitment 

        
1 

0.392** 
 

0.000 

Employee 
Empowerment 

       
1 

 
0.498** 

 
0.000 

 
0.344** 

 
0.000 

Employee 
Involvement 

     1 
0.489** 

 
0.000 

0.505** 

 
0.000 

0.287** 
 

0.000 
Teamwork 

     
1 

 
0.412** 

 
0.000 

 
0.565** 

 
0.000 

 
0.446** 

 
0.000 

 
0.533** 

 
0.000 

Human 
Resources 

Management 

    
1 

 
0.394** 

 
0.000 

 
0.434** 

 
0.000 

 
0.403** 

 
0.000 

 
0.567** 

 
0.000 

 
0.249** 

 
0.001 

Customer 
Relation 

Management 

   
1 

 
-0.135 

 
0.087 

 
0.141 

 
0.075 

 
-0.127 

 
0.108 

 
0.054 

 
0.501 

 
-0.146 

 
0.064 

 
0.122 

 
0.124 

Supplier 
Relationship 
Management 

  
1 

 
0.168* 

 
0.033 

 
-0.104 

 
0.188 

 
0.024 

 
0.761 

 
0.070 

 
0.379 

 
-0.013 

 
0.871 

 
-0.016 

 
0.839 

 
0.099 

 
0.212 

The Use of 
Information 
Technology 

 
1 

 
0.032 

 
0.690 

 
-0.079 

 
0.323 

 
0.681** 

 
0.000 

 
0.552** 

 
0.000 

 
0.436** 

 
0.000 

 
0.416** 

 
0.000 

 
0.617** 

 
0.000 

 
0.335** 

 
0.000 

Implementation 
of Lean 

Production 
Principles 
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. د ناب شودی اصول توليریکارگتواند منجر به بهید ناب نمیتول
 يات محققان حاکی از آن بود که محتواها و مشاهدمصاحبه

د ناب ی با اصول تولی برگزار شده ارتباط چندانی آموزشيهادوره
 که در شرکت خود یرانین دو گروه از مدیکه بدر نهایت این.ندارد
اند ازلحاظ  انجام ندادهي که نوآورییهاناند و آ انجام دادهينوآور

  . وجود ندارديدارد ناب تفاوت معنای اصول توليسازادهیپ
   با  ناب دی تول  اصول يسازادهی پ رسدی م   نظر  به در مجموع

 شرکت يهایژگیران و وی مديا و حرفهي فرديهایژگی و
ل تعهد ی از قبيتر تابع عوامل ساختارشی ندارد و بیارتباط

، ی کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهيت، توانمندسازیریمد
ت ارتباط یری، مديت ارتباط با مشتریری، مدیت منابع انسانیریمد

ها با افتهین یا.  اطالعات استي فناوريریکارگکننده و بهنیبا تأم
] 32[ و همکاران  ییرزای، م]31[ دورا و همکاران يهاافتهی

  .باشدهمسو می] 33[ و همکاران یومالشاه
Table 4 Hypotheses and the results of difference expression tests 

Significanc
e level 

Result of the 
statistical test 

statistical 
test H0 H1 Level Scale Independe

nt variable Scale dependent 
variable Hypothesis Row 

Small 

0.219 1114.500 

M
ann W

hitney
 

2
µ=

1
µ 

2
µ

≠
1

µ 

Medium 

N
om

inal
 Size of the 
enterprise

 

There is a significant 
difference between 
the two groups of 
small and medium 
enterprises in terms 
of implementing the 

principles of lean 
production. 

1 

Associate 
degree 
and less 

Bachelor 0.585 1.071 

K
ruskal W

allis
 

3
µ=

 2
µ=

1
µ 

3
µ≠

 2 
µ≠

 1
µ 

M. Sc. 
And 

higher 

O
rdinal

  
 

Level of Education
 

There is a significant 
difference between 

managers with 
different level of 

education. 

2 

Female 

0.604 813.500 

M
ann W

hitney
 

2
µ=

1
µ 

2
µ≠

 1
µ 

٢
µ≠

 ١
µ 

Male 

N
om

inal
 

G
ender

 

There is a significant 
difference between 
the two groups of 
male and female 

managers regarding 
the implementation 
of the principles of 

lean production. 

3 

Yes 

0.519 0.646 

Independent
 

t- test
 

2
µ=1

µ 

2
µ≠

 1
µ 

No 

N
om

inal
 

K
now

ledge of the lean 
production system

 

There is a significant 
difference between 
the two groups of 
managers who are 
aware of the lean 
production system 
and those who are 

not aware of the lean 
production system, in 

terms of 
implementing the 
principles of lean 

production. 

4 

Yes 

0.770 0.293 

Independent t- test
 

2
µ=1

µ   

2
µ≠

 1
µ 

 

No 

N
om

inal
 

Participate in lean 
production training 

courses
 

There is a significant 
difference between 
the two groups of 

managers who 
participated in lean 
production training 
classes and those 

who did not 
participate. 

5 

Yes 

0.513 -0.655 

Independent t- test
 

2
µ=1

µ 

2
µ≠

 1
µ 

No 

N
om

inal
 

M
aking innovations in 

enterprise activities
 

Interval
 

Im
plem

entation of Lean Production Principles
 

There is a significant 
difference between 
the two groups of 

managers who have 
done their own 

innovation and those 
who did not innovate 

in terms of 
implementing the 
principles of pure 

production. 
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 ون چندگانهیل رگرسی تحل- 3- 3

 يسازادهیپ(ر وابسته یرات متغیی تغینیبشی پين بخش برایدر ا
عوامل مؤثر بر (ر مستقل یق متغیاز طر) د نابیاصول تول

 مستقل يرهایو سهم هرکدام از متغ) د نابی نظام توليسازادهیپ
ون چندگانه به روش یر وابسته از رگرسین متغییدر تب

 .شده استگاماستفادهبهگام

  د نابی اصول توليسازادهی پیونین معادله رگرسیی تع- 1- 3- 3
 ي برا(DW)واتسون -نیکه مقدار آماره دوربنیبا توجه به ا

توان گفت که ی بود، م550/1د ناب ی اصول توليسازادهیپ
نان از یمنظور اطمن، بهیهمچن. دن خطاها وجود نداری بیهمبستگ

گر یدعبارتا بهیگر و ی همديرها بر رویوجود اثرات مشترك متغ
رها، به استفاده از ین متغی بیخطنان از عدم وجود همیاطم

انس ی و عامل تورم وار(tolerance) تلرانس يهاشاخص
(VIF)اگر. دی اقدام گردVIF>1دار بیون اریممکن است رگرس

 ی بودن مدل را بررسید چند هم خطیبا VIF>10اگر. باشد
ج ینتا. وجود دارديک مسئله جدیTolerance<0.01 اگر.کرد

ب یو تلرانس به ترتVIFب ی ضراير عددیحاصله از مقاد
ن ی بیخط بود که به عدم هم01/0تر از  و بزرگ10تر از کوچک

  .رها اشاره داردیمتغ
د ناب از ی اصول توليسازادهیون پین معادله رگرسیی تعيبرا

ر عوامل مؤثر ین منظور متغیبه ا. گام استفاده شدبهون گامیرگرس

 مانند تعهد ید ناب که شامل عواملی نظام توليسازادهیبر پ
، ی کارکنان، مشارکت کارکنان، کار گروهيت، توانمندسازیریمد
 ي است، که دارايت ارتباط با مشتریری و مدیت منابع انسانیریمد

د ناب بودند، مورد ی اصول توليسازادهی معنادار با پیهمبستگ
ت ارتباط با یری مديرهایبعد از پنج گام، متغ. آزمون قرار گرفتند

 ی کارکنان باقي و توانمندسازیت منابع انسانیری، مديمشتر
ن سه یج نشان داد که اینتا.  شدندیونیماندند و وارد معادله رگرس

د ناب را ی اصول توليسازادهی پراتیی درصد از تغ58ر حدود یمتغ
ک درصد خطا یز در سطح یون نیمعادله رگرس. ن نمودندییتب

 اصول يسازادهین عوامل در پیرها مؤثرترین متغی ا.معنادار شد
ت یریر مدیمتغ. ق هستندینظر تحق د ناب در جامعه موردیتول

 يسازادهین اثر را بر پیشتری ب458/0 ي با بتايارتباط با مشتر
ت ارتباط با یری است که مدین درحالید ناب دارد، ایل تولاصو
ن ی رتبه هفت را در جامعه موردنظر کسب کرده است و ايمشتر

ع ی کوچک و متوسط صنايهاران شرکتیدهد که مدینشان م
ت و نحوه و یفیان در مورد کی نتوانستند از مشتریخوب بهییغذا

ت منابع یری مديرهایمتغ.  کنندیزمان ارائه محصول نظرخواه
 و 268/0 يب با بتاهایز به ترتی کارکنان ني و توانمندسازیانسان
ن دو یت ایزان اهمین می دو و چهار را دارند و ايها رتبه212/0
  .دهدیر را در جامعه موردنظر نشان میمتغ

  
Table 5 Multiple step regressions related to the implementation of lean manufacturing principles. 

 

 
د ناب با توجهبه ی اصول توليسازادهیمعادله استاندارد نشده پ

 :ر استیصورت ز در جدول باال بهBشدهب اشارهیضرا

X3622/0+X2867/0+X1913/0 +739/24=Y 

X1 :يت ارتباط با مشتریریمد ،X2 :و یت منابع انسانیریمدX3 :
  . کارکنانيتوانمندساز

  

Linear statistics 
VIF tolerance Sig T Beta B Independent 

variables 
- - 0.000 8.740 - 24.739 Constant 

1.534 0.652 0.000 7.170 0.458 0.913 Customer relation 
management 

1.296 0.772 0.000 4.569 0.268 0.867 Human resources 
management 

1.615 0.619 0.001 3.233 0.212 0.622 Employee 
Empowerment 

1.569 =DW 000.0= Sig 73.257=     F 0.577=R2
Ad  0.585=R2  0.765=R 
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  يریگجهینت- 4
 يسازادهی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر پیهدف اصل
 ییع غذای کوچک و متوسط صنايهاد ناب در شرکتیاصول تول

 اصول يسازادهین عوامل مؤثر بر پیاز ب. باشدیاستان خوزستان م
ت منابع یری، مديت ارتباط با مشتریری مديرهاید ناب، متغیتول

 يسازادهین اثر را در پیترشی کارکنان بي و توانمندسازیانسان
ن یهمچن. د ناب در جامعه مورد نظر پژوهش دارندیاصول تول

د ی اصول توليسازادهیران در پی مديافه و حري فردي هایژگیو
 است که یر عواملین اصول بیشترتحت تأثی ندارند و ايریناب تأث

نکه یبا توجه به ا. ن پژوهش مورد سنجش قرار گرفته استیدر ا
 ییع غذایژه صنایو و بهيد ناب در بخش کشاورزیبحث نظام تول

 يهاکتران شری است و اکثر مدياد و ناشناختهیک موضوع جدی
 ندارند، اما تا یین نظام آشنای با اییع غذایکوچک و متوسط صنا

اند ت کردهیهاي خود رعاد ناب را در شرکتی اصول توليحدود
 برگزار شده با نظام ی آموزشيهال که دورهین دلین به ایو همچن

له ی بوسییهااز به آموزشید ناب مرتبط نبوده است، لذا نیتول
ق ینه شناخت و درك عمی در زمیآموزش يها کارگاهيبرگزار

د ناب در بخش ی نظام توليهاا و روشی، اصول، مزایمبان
  .شودی به شدت احساس مییع غذایژه صنای و بويکشاورز

  

   منابع- 5
[1]Mura, L., & Buleca, J. (2014). Trends in 

international business of the Slovak small and 
medium food enterprises. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 110, 905-912. 

[2] Behnameh, D., Kowlobandi, AS. &Pouya, h. 
(2013). The role and place of industrial 
clusters in achieving economic growth and 
development, National Conference on 
Entrepreneurial University (Knowledgeable 
Industry), Babolsar, Mazandaran University, 
https://www.civilica.com/Paper-CCC01-
CCC01_331.html. 

[3] Ebrahamian Jelodar, S. J., Ebrahamian 
Jelodar, S. R., &Ebrahamian Jalodar, S. M 
(2012). Innovative marketing in small and 
medium enterprises. National Conference on 
Entrepreneurship and Business Management 
of Schoolchildren. Babolsar, November 23. 

[4] Ghasemipour Masuleh, T. S (2012). 
Investigating the effect of bank credit on the 
investment level of small and medium 
enterprises of Iran 1996-2006. Master's thesis. 
Faculty of economics and accounting, 
IslamicAzad University, Central Tehran 
branch. 

[5] Ardic, O. P., Mylenko, N., & Saltane, V. 
(2011). Small and medium enterprises: a cross-
country analysis with a new data set. 

[6] Eravia, D., & Handayani, T. (2015). The 
opportunities and threats of small and medium 
enterprises in Pekanbaru: comparison between 
SMEs in food and restaurant industries. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 169, 
88-97. 

[7] Central bank of Islamic Republic of Iran. 
(2014). The position of small and medium 
enterprises in the country's economy.-
availableat:http://www.cbi.ir/showitem/12096.
aspx, Access date: Oct 19, 1396.  

[8]Faghfuri, h., &Zeraat Kish, Q. Y (2016). 
Pathology of small and medium enterprises 
(SMEs) in the agricultural sector in Kurdistan 
province. Journal of Agricultural Economics, 
10 (2), 93-109. 

[9] Farsi, J. Y., & Toghraee, M. T. (2014). 
Identification the main challenges of small and 
medium sized enterprises in exploiting of 
innovative opportunities (Case study: Iran 
SMEs). Journal of Global Entrepreneurship 
Research, 4(1), 4. 

[10] Farsijani, H., Ghorcheh, M., Amin 
Bidokhti, AS. A., & Nik Seresht, F. 
(2012).Explaining strategic empowerment 
model for exporting small and medium 
enterprises, Strategic Management Studies, 11, 
43-70. 

[11] Ali Mirzai, AS., Asadi, AS., &Tahmasebi, 
M. (2011). Barriers to development of small 
and medium enterprises of rural entrepreneurs 
in Khuzestan province (Case study: date 
supplementary industries), Quarterly of 
Entrepreneurship Development, 3 (12), 184-
165. 

[12] Golabi, A. M., Khodadad Hosseini, S. H., 
Rezvani, M. &Yadollahi Farsi, J. (2010). 
Conceptualization of marketing mix in Iranian 
small and medium food industry enterprises, 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-26762-fa.html


   1398 بهشتیارد ،16 دوره ،87شماره                                                                                        ییغذا عیصنا و علوم

 

  251

Business Management Perspective, 2 (35), 27-
42. 

[13] Statistical Center of Iran. (2014). The 
results of the survey design from 10 to 49 
employees in the industrial workshops of the 
country.  

[14] Kanaani, N., and Shokrchizadeh, A. R 
(2016). A review of the marketing strategy for 
export marketing of Iran's food and drink 
industries. The first international conference 
on the coherence of management and 
economics in urban development in Tehran, 
July 1395. 

[15] Hosseini, S. S. (2017). Identification and 
ranking the factors affecting lean 
manufacturing by using FAHP technique 
(Case study of Iran Transfo Corporation). 
International Academic Journal of Science and 
Engineering, 3(4). 20-27. 

[16] Zhou, B. (2016). Lean principles, practices, 
and impacts: a study on small and medium-
sized enterprises (SMEs). Annals of 
Operations Research, 241(1-2), 457-474. 

[17] Gama, K. T., & Cavenaghi, V. (2009). 
Measuring performance and lean production: a 
review of literature and a proposal for a 
performance measurement system. In 
Proceedings of the Production and Operation 
Management Society (POMS) 20th Annual 
Conference. 

 [18] Zhaweh Tash, H., &Cabaranzad Ghadim, 
M. R (2014). Investigating factors affecting the 
implementation of Lean Production in Pars 
Khodro Company, International Management 
Conference, Tehran, Mobin Cultural Institute, 
https://www.civilica.com/Paper ICOM01-
ICOM01_0983.html. 

[19] Feghhi Farahmand, N. (2017). A model for 
evaluating lean production in small and 
medium industries using a combination of 
confirmatory factor analysis, clustering and 
LINMAP techniques (a study of small and 
medium industries and basic metals). 
Productivity Management, 40 (11), 221-258. 

[20] Godinho Filho, M., Ganga, G. M. D., & 
Gunasekaran, A. (2016). Lean manufacturing 
in Brazilian small and medium enterprises: 
implementation and effect on performance. 
International Journal of Production Research, 
54(24), 7523-7545. 

[21] Dora, M., Kumar, M., & Gellynck, X. 
(2016). Determinants and barriers to lean 
implementation in food-processing SMEs–a 
multiple case analysis. Production Planning & 
Control, 27(1), 1-23. 

[22] Roslin, E. N., Shahadat, S. A. M., Dawal, S. 
Z. M., & Mir Mohammad, S. (2014, January). 
A conceptual model for full-blown 
implementation of lean manufacturing system 
in Malaysian automotive industry. In 
Proceedings of the 2014 International 
Conference on Industrial Engineering and 
Operations Management, Bali, Indonesia. 
http://iieom. Org/ieom2014/pdfs/292. Pdf 
(Accessed June 2 2014). 

[23] Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970).  
Determining sample size for research 
activities. Educational and Psychological 
Measurements, 30, 607-610. 

[24] Habib Pour, K. And Safari, R (2016). 
Comprehensive SPSS application guide in 
survey research. Institute for scrolling 
strategies. 

[25] Seyyed Hosseini, S. M., &Bayat Turk, A. 
(2005). Evaluation of lean production factors 
in non-continuous manufacturing 
organizations (Case study, Sadid industrial 
group). Moderator of Human Sciences, 1 (9), 
59-86. 

[26] Knol, W. H., Slomp, J., Schouteten, R. L., 
& Lauche, K. (2018). Implementing lean 
practices in manufacturing SMEs: testing 
‘critical success factors’ using necessary 
condition analysis. International Journal of 
Production Research, 1-19. 

[27] Bakås, O., Govaert, T., & Van Landeghem, 
H. (2011). Challenges and success factors for 
implementation of lean manufacturing in 
European SMES. In 13th International 
conference on the modern information 
technology in the innovation processes of the 
industrial enterprise (MITIP 2011) (Vol. 1). 
Tapir Academic Press. 

[28] Alefari, M., Salonitis, K., & Xu, Y. (2017). 
The role of leadership in implementing lean 
manufacturing. Procedia CIRP, 63, 756-761. 

[29] Zanjirchi, S. M., & Sayyadi Tooranlo, H. 
(2009). A methodology for determining 
leanness critical success and failure factors in 
manufacturing organizations using fuzzy logic. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            13 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-26762-fa.html


 ...د ناب دری اصول توليسازادهیعوامل مؤثر بر پ                                                                       همکاران    و  مال ایمح

 252

International Journal of Industrial 
Engineering and Production Management, 
20(4), 1-10. 

[30] de Souza Campos, L. M. (2012). 
Management assessment tool of lean 
manufacturing and six sigma based on PNQ 
model: a Brazilian case study, 9 July. 

[31] Dora, M. K. (2014). Lean manufacturing in 
small and medium-sized food processing 
enterprises: practice, performance and its 
determining factors (Doctoral dissertation, 
Ghent University). 

[32] Mirzaei, P. (2011). Lean production: 
introduction and implementation barriers with 
SMEs in Sweden.  

[33] Molashahi, Gh. A. S., Zarifian, Sh., 
&Sarani, V. A. (2015). Factors affecting the 
success of small and medium crops and 
gardens in Zabol, Iranian Journal of 
Agricultural Economics and Development, 2-
46 (4), 739-748. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            14 / 15

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-26762-fa.html


JFST No. 87, Vol. 16, May 2019                                                                                ABSTRACT 

  253

 
 
Factors Influencing Implementation of Lean Production Principles 

in Small and Medium-sized Food Enterprises of Khuzestan Province 
 

Molla, M. 1, Abbasi, E. 2, Choobchian, Sh. 3, Haji Mirrahimi, S. D. 4 
 

1. Graduate Student, Department of Agriculture Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran  
2. AssociateProfessor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran. 
3. Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran. 
4. AssociateProfessor, Imam Khomeini Higher Education Center, Karaj, Iran. 

(Received: 2018/11/03 Accepted:2019/01/06) 

 
Small and medium-sized enterprises, by increasing job creation and reducing poverty, lead to the 
economic and social growth of developing countries. Today, these companies face rapid market shifts and 
budget cuts that have reduced their ability and, consequently, increased risk of planning. Therefore, the 
need for a new management system, called the lean production system, is feeling. Lean production is a 
production method that deliver quality products to customers while eliminating any process that is not 
worthwhile for the customer.The main objective of the present research is to determine the factors 
affecting the implementation of the principles of lean production in food industry small and medium-
sizedenterprises of Khuzestan province. The statistical population of the study consisted of allmanagers of 
small and medium-sized food enterprises of Khuzestan (N = 307). By usingKrejcie and Morgan’s Table 
and stratified random sampling with proportional to size 170 people (n = 170) were selected asa sample 
and161respondents completed the questionnaires. The results of correlation analysis show that there is a 
significant positive relationship between management commitment, employee empowerment, employee 
involvement, teamwork, human resources management and customer relationship management by 
implementing the principles of lean production. According to the results of regression analysis, three 
variables of customer relationship management, human resources management and empowerment of 
employees have the highly effect in implementing the principles of lean production. 
 
Key words: Lean production, Implementation of Lean production Principles, Small and Medium-sized 
FoodEnterprises, Khuzestan province. 
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