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 چکيده
عملکرد مالی هر بنگاه یکی از مهمترین مولفه هایی است که مدیران توجه بسیار زیادی به آن 

دارند. به طوری که بیشتر مدیران نسبت به سایر شاخص های عملکردی، بر این شاخص توجه 

برای هر منطقه و استان  ،بسیار زیاد تری دارند. شهرک های صنعتی و بنگاه های تولیدی در آن

دارای اهمیت استراتژیک است و رشد و شکوفایی اقتصاد و صنعت منطقه را به دنبال دارد. از 

جامعه . تولید ناب و تاثیر آن بر عملکرد بنگاه های تولیدی استاین رو هدف اصلی تحقیق 

شکیل شرکتهای صنعتی فعال در شهرک صنعتی سپیدرود  شهر رشت ترا  قیتحق نیا یآمار

نتایج بررسی  دهند. رویکرد تحلیل در این تحقیق مبتنی بر حداقل مربعات جزئی می باشد.می

فرضیه های پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار تولید ناب بر هزینه یابی جریان ارزش و 

سنجش عملکرد عینی بود. از سوی دیگر تاثیر مثبت و معنی هزینه یابی جریان ارزش بر سنجش 

کرد عینی و عملکرد عملیاتی به تایید رسید. همچنین تاثیر سنجش عملکرد عینی بر عملکرد عمل

 عملیاتی و عملکرد عملیاتی بر عملکرد مالی نیز به تایید رسیده است.

 .عملکرد مالی، تولید ناب، بنگاه های تولیدی :يديکل واژگان 
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 2  ، پژمان ابراهيمی 1 سيد مظفر ميربرگ کار

 .، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایراندکتری اقتصاد 1
 .کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت، گروه مدیریت بازرگانی، رشت، ایران 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 سيد مظفر ميربرگ کار

 

 نقش توليد ناب بر عملکرد مالی بنگاه هاي توليدي 

 : شرکت هاي توليدي فعال در شهرک صنعتی رشت()مطالعه ي موردي

http://www.joas.ir/


 1 -9، ص 1396، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
 بیشتری که انعطاف هایی پروسه تولید، سیستم ارتقاء برای کنندگان تولید اجبار کردن حال در شدت به جهانی، بازار در رقابت افزایش

و  کاهش روی بر باید ها شرکت (.Skoogh, 2011)است  تولید های هزینه اعتماد قابل و کاهش باال کیفیت با تولیدات کرد، خواهند تامین را

اجرا و پیاده  (.Pan et al., 2010) باشند داشته تمرکز تولید پذیری تاثیر ر افزایشمنظو به مداوم پیشرفت و ها پروژه طی در رفت هدر حذف

رقابت پذیری کسب و کار و عملکرد سازمانی را بهبود می بخشند و مدیون این واقعیت است که این  1سازی تکنیک های مدیریت و تولید ناب

رد تولید ناب فرایند کسب و کار را ساده سازی می کند و ضایعات را کاهش می تکنیک ها تعداد نواقص و هزینه تولید را کاهش می دهند. رویک

 دهد، و به عملکرد مالی شرکت کمک می کند. فعالیت های تولید ناب داخلی بهره وری تولید و مدیریت را از طریق کاهش آیتم های راه اندازی

ا شرکت ها می توانند عملکرد بازارشان را بهبود بخشند. فعالیت های تولید و مرتبط با شغل در فرایند کاری ارتقا می بخشد، که از طریق آن ه

ناب خارجی برای فراهم کردن حمایت جهت حل برخی از مشکالت و مسایل نوآورانه در فرایند کسب و کار مانند توسعه محصول جدید، تحقق 

مفهوم تولید ناب برای به حداکثر رساندن و بهینه  .(Buyukozkan et al., 2015)و تامین سفارش و خدمات مشتری مفید و سودمند هستند 

 چند رویکرد یک ناب تولید (.Sundar et al., 2014)سازی از منابع در راستای تولید با توجه به حداقل رساندن ضایعات بکار برده می شود 

 به جزء تولید کاری، های کیفیتی، تیم های سیستم، 2هنگام به از تولید اعم مدیریتی های روش از ای گسترده شامل مجموعه که است بعدی

بکار  امیزان اجرای تولید ناب ب (.Kennedy & widener, 2008) باشد می یکپارچه سیستم یک در غیره و تدارک دهنده مدیریت ، جزء

و همچنین  دارد 4ی عملکرد عینیاستراتژی تولید ناب بطور مثبتی تحت تاثیر ارزیاب. همراه است 3گیری فعالیت های حسابداری مدیریت ناب

بطور مثبتی مورد استفاده برای هزینه یابی جریان ارزش می باشد. افزون بر این، فعالیت های مدیریت ناب همچنین بطور مستقیم عملکرد 

مالی بنگاه میزان رشد  در نهایت عملکرد (. ,.2014Fullerton et al) را از طریق فعالیت های مدیریت ناب تحت تاثیر قرار می دهد 5عملیاتی

ت فعالیت های دوره ی گذشته ی شرکت ها و اهداف آتی شرکت را ارائه می دهد. این عامل به مجموع نتایج فعالیت های بازاریابی نیز مرتبط اس

و دستاوردهای های  و بطور کلی شامل بُعد اقتصادی می باشد که به شاخص های مالی عملکرد و استراتژی های اشاره دارد و بدین طریق اهداف

مفهوم عملکرد مالی ساختار گسترده ایی از اثربخشی سازمان  (.Stoian et al., 2011)شرکت، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد 

قابتی است است. عملکرد کسب و کار سطحی از منابع و فرایندهای شرکت و کارآمدی سازمان و تبدیل آنها به قابلیت ها و توانایی در مزیت ر

(Izvercian & Potra, 2014.)  

وجب تفاوت در شاید مهمترین شکاف در ادبیات تحقیقی فقدان شواهد تجربی در مقیاسی وسیع باشد آن چنان که در آنها تولید ناب م

نابراین این تحقیق با باست و عملکرد مالی بنگاه های تولیدی شود و این مطلب انگیزه ای برای اجرای این تحقیق از نوع تجربی/ مطالعه موردی 

اجرای تولید  هدف پرکردن شکاف موجود در ادبیات تحقیقی و نیز جلب توجه مدیران شرکت های تولیدی استان گیالن که ترغیب سازمان در

ت صنعت و فعالیت یانجام گرفت. بر اساس آمار و اطالعات سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی کشور، استان گیالن از نظر وضع ،ناب می باشد

د که تعداد شهرک صنعتی در کل استان گیالن وجود دار 16شرکت های فعال در شهرک های صنعتی خود با مشکل جدی روبه رو است. تعداد 

درصد  50 درصد از همین شرکت های فعال با 30حدود  1392واحد است. بر اساس آمار سال  640شرکت های فعال در این شهرک ها حدود 

رکت های زیان ده منفعت بسیاری از این شرکت ها به عنوان ش –اسمی خود در حال فعالیت بوده اند. بنابراین از نظر تحلیل هزینه ظرفیت 

ی دارند. در غیر اینصورت محسوب می شوند که برای تغییر این رویه نیازمند توجه به رویکردی جدید جهت کاهش هزینه تولید و بقا در بازار رقابت

ه مسیر پیشین ادامه ی رسد بسیاری از این صنایع اگر بدون توجه به نیازهای مشتری و بدون تغییر در فرآیند تولید خود، همچنان ببه نظر م

وند لذا سوال شدهند و توجه الزم به تحلیل محیط داخلی و خارجی نداشته باشند در نهایت با کاهش ظرفیت اسمی مواجه شده و تعطیل می 

  صورت مطرح می گردد که: اصلی تحقیق به این

 آیا تولید ناب بر عملکرد مالی شرکت های موجود در شهرک صنعتی رشت تاثیر دارد؟

 

 . چهارچوب نظري و مدل تحقيق1
با توجه به نتایج مطلوب و مثبت تولید ناب در شرکت های مختلف، بسیاری از شرکت ها در بخش های صنعتی مختلف در تالش هستند 

( معتقدند که اتخاذ استراتژی 2013اعد تولید ناب در جهت بهبود اثربخشی، کارایی و بهره وری استفاده کنند. دورا و همکاران)تا از اصول و قو

                                                           
1- Lean Manufacturing 
2 - Just in time 
3 - Management Accounting Practices (MAP) 
4- Visual Performance Measures 
5- Operations Performance 
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تولید ناب می تواند به صورت مستقیم عملکرد مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق اثربخش سازمانی  را افزایش دهد. این 

کاربرد  (.Dora et al., 2013)رآیندها و زیرمولفه های تولید ناب برای رسیدن به عملکرد مطلوب مالی بسیار راهگشا استمحققین معتقدند ف

 تولید ناب در شرکت ها باعث بهبود فرایندهای تولید از تامین کننده و مصرف موادخام به تولید نهایی محصوالت شان می شود، که همین عامل

لکرد مالی مطلوب سازمان را تضمین کند. با بکارگیری تولید ناب شرکت ها توانمند می شوند تا یک مجموعه ایی از فعالیت به تنهایی می تواند عم

. از سوی دیگر فعالیت های تولید ناب دارای تاثیر (Santos et al., 2015)ها را با منابع بهتر و هزینه های کمتر در دستور کار قرار دهند 

عملیاتی شرکت ها نیز است. عملکرد عملیاتی به عنوان تغییرات رخ داده در متریک های عملیاتی پس از اجرا و پیاده سازی  معناداری بر عملکرد

را با توجه به هزینه،  6فعالیت های تولید ناب در یک سازمان تعریف می شود. بسیاری از مطالعات همبستگی بین تولید ناب و عملکرد عملیاتی

ت بررسی کرده اند. مطالعات هم چنین شواهد مثبتی را فراهم کردند که اجرا و پیاده سازی تولید ناب درچارچوب مدیریت کیفیت و ارائه خدما

 Dora)منجر به بهبود عملکرد عملیاتی می شود را نشان داده است 8، کنترل فرایند، جریانات اطالعات، عوامل انسانی و انعطاف پذیری7موجودی

et al., 2013.) 

جه است و در ادامه ( معتقدند در اقتصاد های مدرن و پیشرفته ارزش جریان هزینه دارای اولویت و کانون تو2014نان و همکاران)گاراسی

ود مستمر داشته باشند، هم ارزیابی هزینه ها از مهمترین رویکرد هر سازمان بشمار می رود. تنها شرکت هایی که دیدگاه استراتژیک نسبت به به

اسایی ضایعات و حذف ایی و تشخیص جریان هزینه یابی ارزش هستند. از این رو تولید ناب مجموعه ای جامع از تکنیک ها برای شنقادر به شناس

جریان ارزش را نیز  فرایندهای غیر مرتبط به منظور افزایش انعطاف پذیری سیستم و اثربخشی و کاهش هزینه ها است که می تواند هزینه یابی

  (.Gracanin et al., 2014)هد و آنرا تقویت کندتحت تاثیر قرار د

متغیر مستقل،  است. در این مدل تولید ناب به عنوان (Fullerton et al., 2014)مدل استفاده شده در این تحقیق برگرفته از مدل 

غیر وابسته در مدل ی به عنوان متهزینه یابی جریان ارزش، سنجش عملکرد عینی و عملکرد عملیاتی به عنوان متغیرهای میانجی و عملکرد مال

 ( ارائه شده است.1نقش دارند. مدل مفهومی تحقیق در شکل )

 (Fullerton et al, 2014). مدل مفهومی تحقيق با اقتباس از مدل 1شکل 

 

 بر اساس مدل تحقیق شش فرضیه مطرح شده است :

 H1.تولید ناب بر هزینه یابی جریان ارزش تاثیر مثبت دارد : 

 H2 :.تولید ناب بر سنجش عملکرد عینی تاثیر مثبت دارد 

 H3.هزینه یابی جریان ارزش بر سنجش عملکرد عینی تاثیر مثبت دارد : 

 H4.هزینه یابی جریان ارزش بر عملکرد عملیاتی تاثیر مثبت دارد : 

 H5.سنجش عملکرد عینی بر عملکرد عملیاتی تاثیر مثبت دارد : 

 H6کرد مالی تاثیر مثبت دارد.: عملکرد عملیاتی بر عمل 

 

 

 

                                                           
6 -Operational Performance 
7 -Inventory Management 
8 -Flexibility 
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 . روش شناسی2

 (Research Goal. هدف تحقيق )1. 2
ن پژوهش هدف اصلی این پژوهش سنجش تاثیر تولید ناب بر عملکرد مالی شرکت های موجود در شهرک صنعتی شهر رشت می باشد. ای

 یاری رساند. می تواند به فعاالن بازار و مدیران شرکت های تولیدی در اتخاذ تصمیات بهینه

 

 (Sample and Data Collection. نمونه و جمع آوري داده ها )2. 2

خرین آمار آجامعه آماری تحقیق کلیه ی بنگاه های تولیدی در شهرک صنعتی سپید رود شهر رشت می باشد که تعداد آنها بر اساس 

رکت ها گرفته شده در این تحقیق تصمیم به بررسی همه ی ش شد.واحد می با 116سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گیالن برابر با 

ده شده که از میان پرسشنامه به محقق برگشت دا 86پرسشنامه در بین شرکت های مذکور توزیع شده است. متاسفانه تنها  116است. از این رو 

هر بنگاه فقط یک نفر  الزم به ذکر است ازب شده است. پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی انتخا 84پرسشنمه ناقص بوده و در نهایت  2آنها 

، مدیر کارخانه ومدیر به عنوان مسئول پاسخگویی انتخاب شده است و این شخص در بعضی از بنگاه ها، مدیر عامل، مدیر تولید، مدیر بازاریابی

 حسابداری بوده است.

 

 (Instruments. اندازه گيري متغيرها )3. 2
ین تحقیق اطراحی شده است. این پرسشنامه بعد از ترجمه و بومی سازی در  (Fullerton et al., 2014)وسط پرسشنامه ی تحقیق ت

بخش اول  اشد.بدو بخش مجزا از یکدیگر می  شامل اما است، آمده پرسشنامه یک سواالت در قالب مورد استفاده قرار گرفته است. مجموعه

ی تحقیق است. است. بخش دیگر هم مربوط به متغیرهای مستقل، میانجی و وابسته مدل مفهوممربوط به اطالعات دموگرافیک پاسخ دهندگان 

 گزینه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد در نظر گرفته شد. 5در این تحقیق برای سواالت پرسشنامه طیف 

 

 ابزار اندازه گيري  10و پایایی 9. روایی4. 2
پرسشنامه  30تعداد  در این تحقیق برای بررسی پایایی متغیرز نظر خبرگان استفاده شده است. در این تحقیق برای بررسی روایی محتوا ا

غیرهای مدل باالتر در بین شرکت ها توزیع گردید. همان گونه که از نتایج بدست آمده مشاهده می شود ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه ی مت

 تغیرها به تایید رسیده است.بدست آمده است، لذا می توان گفت پایایی م 7/0از 
 

 . ضرایب پایایی متغيرهاي پرسشنامه1جدول
 

 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مدل

 775/0 تولید ناب

 814/0 هزینه یابی جریان ارزش

 748/0 سنجش عملکرد عینی

 92/0 عملکرد عملیاتی

 782/0 عملکرد مالی

 

 (Analyses and Results. تجزیه و تحليل داده ها و نتایج )3

 . توصيف آماري متغيرهاي تحقيق1. 3

ن مورد انتظار از میانگیاندکی باالتر به دست آمده  های میانگین( نشان داده شده است. 2توصیف آماری متغیرهای تحقیق در جدول )

دارد، می توان گفت توزیع جامعه نرمال رار ق -5/0+ تا 5/0و با توجه به اینکه میزان ضریب چولگی و کشیدگی نیز در دامنه ی  ( است3)امتیاز 

 است.

 

 

                                                           
9- Validity 
10- Reliability 
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 . توصيف آماري توليد ناب2جدول 
 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیر

 -176/0 -285/0 742/0 84144/0 0582/3 5 1 84 تولید ناب

 -285/0 -471/0 792/0 89008/0 4603/3 5 33/1 84 هزینه یابی جریان ارزش

 098/0 418/0 558/0 74672/0 8780/2 5 38/1 84 سنجش عملکرد عینی

 -5/0 -075/0 968/0 98407/0 1786/3 5 1 84 عملکرد عملیاتی

 -324/0 -157/0 738/0 85935/0 4435/3 5 50/1 84 عملکرد مالی

 

 . تحليل عاملی تائيدي براي سواالت متغيرهاي تحقيق2. 3

، می بایست از صحت سواالت مربوط به متغیرهای تحقیق PLSه آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار قبل از ورود به مرحل

ج اطمینان حاصل کرد به همین جهت در این مرحله از تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود. بارهای عاملی شده از اهمیت زیادی در تفسیر نتای

. (Kalantari, 2009)بارها نشاندهنده همبستگی بین هر متغیر آشکار )سواالت( و عامل های مربوط به آن است تحلیل عاملی برخوردارند . این 

برای بارهای عاملی معرفی شده است اما  7/0تا  5/0بسته به اینکه محقق چه میزان دقت را برای حذف سواالت درنظر بگیرد ، مقادیر مالک از 

کفایت الزم برای باقی  4/0. بدین معنی که سواالت با بارهای عاملی کمتر از (Hulland, 1999)است  4/0کمترین سرحد اعالم شده مقدار 

 ( نشان داده شده است.2ماندن در مدل را نداشته و باید حذف شوند. مقدار این بارهای عاملی در شکل )

 
 . بارهاي عاملی سواالت پژوهش2شکل 

 

آن بیش  tرهای مکنون را به جهت معنی داری نشان می دهد. چنانچه در رابطه ای مقدار آماره ( روابط بین متغی3همچنین مقادیر جدول)

 معنادار می باشند. 01/0بزرگتر باشند در سطح  58/2درصد و چنانچه مقادیر از  5باشد در سطح  96/1از 
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 t-value. نتایج تحليل عاملی براي مدل اندازه گيري تحقيق در حالت 3جدول 
 

 عملکرد مالی عملکرد عملیاتی سنجش عملکرد عینی هزینه یابی جریان ارزش تولید ناب گویه

LEAN1 796/10     

LEAN2 699/17     

LEAN3 905/24     

LEAN4 896/23     

LEAN5 617/10     

LEAN6 672/6     

LEAN7 623/12     

LEAN8 110/14     

LEAN9 575/9     

VALUE1  546/9    

VALUE2  925/20    

VALUE3  929/22    

VISUAL1   059/27   

VISUAL2   023/16   

VISUAL3   725/34   

VISUAL4   646/30   

VISUAL5   697/19   

VISUAL6   130/9   

VISUAL7   022/5   

VISUAL8   968/3   

OPRAT1    246/26  

OPRAT2    205/21  

OPRAT3    594/16  

OPRAT4    664/36  

OPRAT5    367/15  

OPRAT6    477/17  

FINAN1     268/8 

FINAN2     914/21 

FINAN3     406/11 

FINAN4     875/13 

 

 . آزمون فرضيه هاي تحقيق3. 3

 را نشان می دهد.  tه ( ارائه شده است. جدول مقادیر ضریب مسیر استاندارد و مقدار آمار4نتایج آزمون فرضیه های تحقیق در جدول )

 

 . نتایج فرضيات تحقيق4جدول 
 

 قبول یا رد فرضیه معنی داری Tآماره   βضریب مسیر استاندارد شده  فرضیه

 تایید Sig<0.01 427/11 664/0 تولید ناب            هزینه یابی جریان ارزش       

 تایید Sig<0.01 182/6 610/0 تولید ناب                 سنجش عملکرد عینی
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 تایید Sig<0.01 672/2 271/0 هزینه یابی جریان ارزش       سنجش عملکرد عینی

 تایید Sig<0.01 749/4 500/0 هزینه یابی جریان ارزش     عملکرد عملیاتی      

 تایید Sig<0.01 601/2 278/0 سنجش عملکرد عینی        عملکرد عملیاتی  

 تایید Sig<0.01 945/5 493/0 عملکرد عملیاتی           عملکرد مالی  
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 (Conclusionنتيجه گيري )
 بنگاه این .رود می شمار به کشورها از اقتصادی بسیاری توسعه و رشد در اساسی های الویت از تولیدی یکی های بنگاه از حمایت امروزه

از آنجایی که ماهیت عملکرد در  .دارند کوچک مالی منابع از برداری بهره و نوآوری مناسب برای بسترهای ساختن فراهم در سزایی به نقش ها

صنایع و شرکت های مختلف متفاوت است، بنابراین ساختار مالی و عملیاتی شرکت هایی که در امر تولید، توزیع و فروش و یا ارائه خدمات 

ایفا  مهمی نقش دولتی بخش در چه و خصوصی بخش در چه صنایعبرای شرکت ها و  عملکرد اندازه گیری اهمیتفعالیت دارند، متفاوت است. 

 جزء عملکرد مالی سنجشو در پایان می توان گفت می کند  کمک شرکت ها شدن تر شفاف به عملکرد، محاسبه طریق از که چرا کند می

 ها بدهد آن سازی پیاده و ها برنامه کارایی از بازخوردی تواند می طوری که به است، سازمانی هر از ضروری

در این میان تولید ناب یکی از متمایزترین استراتژی های مدیریت تولید پیشرفته است که در اتخاذ این استراتژی بنگاه تالش می کند تا 

ذیری به نوعی از طریق مولفه هایی مانند مدیریت کیفیت هزینه، بهبود مستمر، سرمایه گذاری برای ایجاد تکنولوژی های انحصاری و انعطاف پ

تالش  در فرآیند تولید، عملکرد متمایزی نسبت به رقبا از خود نشان دهد.بنگاه هایی که از این استراتژی در تولید استفاده می کنند همواره در

 هستند تا با توجه به اثربخشی و کارایی در فرایند تولید عملکرد مالی خود را بهبود دهند.
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