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 مقدمه نويسنده

هنگـامي كـه 1981صـيل در سـال سفر تحقيقاتي خود به ژاپن را به عنوان يك فارغ التح
را خوانـدم، شـروع"اگر ژاپن مي تواند، چرا مـا نتـوانيم؟"با عنوان١اي از ادواردز دمينگ نوشته

و واقعيات بسيار مرا تحت تاثير قرار داد. كردم رار مديكا. نوع نگرش دمينگ به وقايع ريتي خود
و ژوزف ژورانبا جستجو در كتاب هاي  .شروع نمودم٢دمينگ

اما هرگز تصور نمي كـردم كـه. تقريبا با فرهنگ ژاپني آشنا بودم٣عات آيكيدولابدليل مط

. اين مطالعات در كارگاه هاي توليدي تويوتا نيز مفيد واقع گردد
كـه در مـورد بحـران٤يـد هالبرشـتام نوشـته ديوThe Reckoningكتـاب 1986در سال

و همكـارانش كتـاب 1992در سـال.صنايع در آمريكاي شـمالي بـود مطالعـه نمـودم  وومـاك
شد" و گمان ها را به يقين تبديل نمو"ماشيني كه باعث دگرگوني جهان .دنرا منتشر نمود

ـ خوشبختانه محل كارخانجات تويوتا موتور كانادا در نزديكي تويوتـا بـا.ود محـل زنـدگي مـن ب

و  احساس مـي كـردم كـه. با عالقه بسيار شروع به كار نمودممن درخواست كارم موافقت كرد
چند سالي طول كشيد تا توانستم عادات بـد خـود را تـرك. هستم آيكيدودوباره دانشجويي در 

و خوب فكر كنم و كم كم توانستم خوب ببينم .كنم
سا اين سفر كامالً اسـت كـه روشـي سيستم توليد تويوتا يا توليـد نـاب،.ختمرا دگرگون

و بـه عقيـ. باقي عمر خود را به آن شيوه سپري خواهم نمـود  ده مـن بـا انديشـه هـاي وومـاك

�. Edwards Deming 

�. Joseph Joran 

�. Aikido ( يكي از ورزش هاي رزمي در ژاپن مي باشد ) 

�. David Halberstam.



و هزينه ها١جونز دان 21بهـره وري را در قـرن،، توليد ناب هنرمندانه با كاهش خطا ها، اتالف

شد در اين صورت جهان حقيقتاً. ارتقا خواهد داد .مطلوب تر خواهد

 اهداف

. تعداد كمي از خوانندگان اين كتاب شانس ديـدن تويوتـا از نزديـك را خواهنـد داشـت
و روشـن بـراي توليـد نـاب، اجـزاء آن، هدف از تاليف اين كتاب، فراهم آوردن راهنمايي سـاده

و نيز روحي كه آنها را به حركت وا ب ارتباط بين آنها از.اشدمي دارد مي هر چند كـه بسـياري
نهايت تالش را نمـوده ام تـا آنچـه كـه در سيسـتم وليمفاهيم تنها در كارگاه قابل درك است 

و  .قابل درك ارائه كنمتويوتا مفاهيم تلويحي است را در قالب مفاهيم عيني

ف شـده از قطعات با هدف تعريـ يك سريتوليد ناب در ابتدا تنها سيستمي يكپارچه، از
تمايل به مجزا ديدن فعاليـت هـا نسـبت پياده سازي ناباساسي يكي از مشكالت. بود مشخص

.ست بصورت يك سيستم كلي ديدكه مجموعه فعاليت ها را مي بايي استبه حالت ايده آل
ذكر آن داستان معـروف خـالي. ما هميشه به دليل نداشتن ديد سيستمي عقب مانده ايم

و تـالش نمودنـد آن را وصـف كننـد از لطف نيست . كه مرداني در تاريكي فيلي را لمس كـرده

و تيـز اسـت،فيل ماننـد شمشـير": مردي كه خرطوم فيل را لمس كرده بود گفت آنكـه."دراز
و صاف اسـت،نه، فيل مانند ميز": شكم فيل را لمس كرده بود گفت و آنكـه گـوش آنـرا."پهن

م": لمس كرده بود گفت و باريك است،انند برگ كاهونه، فيل ."پهن
و جوش مي گردد كمتر مورد توجه،عالوه بر اين و جنب روحي كه در تويوتا باعث حركت

: اين راه عنـوان شـده اسـت عبارتنـد از متفكرين بهترين اصطالحاتي كه توسط. واقع شده است

و جسـارت بخـش جـايي بـا نشـ،نابيشهاي آموزكارگاه. فكر باز، كار تيمي، چالش بـراي اط
.كاركنان تويوتا بود

�. Dan Jones 



و تسخير ناپذير همچون بادي در بادبان هاي يك قايق اسـت يـك قـايق. اين روح انساني

.كردخواهدنحتي با پيشرفته ترين سيستم طراحي شده آن نيز بدون باد، حركت 
د١روبرت برونينگ ر كتابي كـه در مـورد توليـد هرگز تصور نمي كرد كه اشعار او زماني

دارد كـه بـه معنـايPoesisريشه در لغت يونـاني٢اما لغت شعر. نگاشته شده بكار برده شود
و هنرايو توليد ناب نيز تابلويي يكپارچه است"خلق چيزي" .است از علم

 مخاطبان اين كتاب

:مخاطبان اين كتب عبارتند از

و ايم• .نيمديران توليد، كيفيت، هزينه

و مياني با عالقه مندي در• .توليد نابمديران ارشد

و منابع انساني• و نگهداري .كارشناسان كيفيت، تعميرات

و دانشمندان• .مهندسين

و محيط زيست• .كارشناسان ايمني

.دانشجوياني كه مباحث مديريتي را نيز مطالعه مي نمايند•

.افرادي كه به مباحث تعالي مديريت عالقمند مي باشند•

 ساختار كتاب

و ارتقاء آنها به1فصل و انبوه . توليـد نـاب را شـرح مـي دهـد سيستم هاي توليد سفارشي

و ضـ١و هنري فورد٣هاي فردريك تيلور ديدگاه عف توليـد انبـوه مـورد بحـث قـرارو نقاط قوت

�. Robert Browning 

� . Poem 

� . Frederick Winslow Taylor 



و كاري كه تويوتا در دهه. گيرد مي و عوامـل را تشريح كرده با آن روبرو بود 1950محيط كسب

در توليـد نـابو در انتها ضـرورت. جهت گيري تويوتا به توليد ناب را مشخص كرده استاصلي
.سازمان امروزي عنوان شده است

و در اين فصـل خانـه. به بحث در مورد سيستم توليد ناب مي پردازد2فصل توليـد نـاب

آن موضوعاتي نـوع مختلـف8. معرفي مي گـردد،ادامه مي يابدهاكه تمامي مباحث كتاب حول
و اثرات توليد بيش از اندازه كه جدي ترين نوع اتالف است بيـان) اتالف(٢مودا تشريح مي شود

. گردنـد نيز تشريح مـي) فشار كار(٤و موري) ناهمواري(٣مفاهيم مرتبط، از جمله مورا. مي گردد

.هدف غايي توليد ناب افزايش منفعت توسط كاهش اتالف است

هـ. مفهوم پايداري كه اساس سيستم ناب است را ارائـه مـي كنـد3فصل ا در اسـتاندارد

مفهوم مـديريت ديـداري. مقايسه مي شوند سيستم ناب با استاندارد هاي مرسوم در سازمان ها

و نهايتـا٥Sً. معرفي مي گردد و استاندارد سازي محل كار اسـت  كه سيستمي براي سازماندهي
.كه كليد پايداري ماشين آالت است تشريح مي گردد)TPM(ور جامع نگهداري بهره

نگرش توليد ناب به كـار اسـتاندارد شـده بـا. كار استاندارد شده را مطرح مي كند4فصل

عناصر كار اسـتاندارد شـده تشـريح. آنچه در حوزه مهندسي صنايع رايج است متفاوت مي باشد

ك. مي شود .است) بهبود مستمر(٥ايزنهدف كار استاندارد شده

و تحويـل قطعـات، كـاهش اتـالفjust-in-timeمفهوم5فصـل را در خصوص توليـد

و خطا شرح مي دهد و سيستم كششـي. توليد بيش از اندازه، موجودي ٦مفاهيم جريان پيوسته

�. Henry Ford 

� . Muda 

� . Mura 

�. Muri 

� . Kaizen 

�. Pull 



و به تفصيل١سيستم كانبان. مورد بحث قرار مي گيرد و انـواع معرفـي آن6آن تشـريح قـانون

تسطيح توليد به عنوان پـيش درآمـدي بـر. نوع سيستم كششي شرح داده مي شود3. گردد مي
و سيستم كششي مطرح مي گـردد  توسـط يـك مطالعـه٢جريـان ارزش نقشـه. جريان پيوسته

.موردي مورد بحث قرار مي گيرد

بـه گونـه اي دوكا مستلزم توسعه فرآينـدهاجي. را مطرح مي كند٣دوكااصول جي6فصل

و٤يوكـه-اصـول پوكـا. است كه نقص يا خطا در صورت وقـوع بـه ايسـتگاه بعـد منتقـل نشـود 

جي. هايي كه وراي كنترل فرآيند آماري مطرح است ارائه مي گردد انديشه دوكا در حمايت نقش

و جريان پيوسته  جياز پايداري و مشـاركتو نهايتا ارتباط بين توضـيح دوكا، مديريت ديـداري
.اده مي شودد

فعاليت چرخه كـايزن، آمـوزش. به مشاركت كه قلب سيستم ناب است مي پردازد7فصل

و نهايتـا بـر اهميـت نقـش  و نظام پيشنهادات به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد كايزن عملي
و حمايت از مشاركت تاكيد مي گردد و سرپرست در تقويت .مدير

هـدف. كه سيستم عصبي توليد ناب است را شرح مي دهـد٥برنامه ريزي هوشين8فصـل

برنامه ريزي هوشين فائق آمدن بر مشكالت ارتباطي مديريتي است كه منجـر بـه ايجـاد اتـالف 

، اقـدام. دانش مي گردد ،)PDCA(٦سيستم برنامه ريزي هوشين شامل برنامه، اجـرا، بررسـي
است كه جملگي در اين فصل تشريح٢A٣و تفكر١، مفهوم دپارتمان كنترل٨نماواشي،٧كچ بال

�. Kanban 

� . Value stream mapping  

� . Jidoka 

� . Poka-yoke 

� . Hoshin Planning 

� . Plan, Do, Check, Act 

� . Catchball 

	 . Nemawashi 



برنامه ريزي هوشين به عنوان يك سيستم كششي در نظر گرفته مي شـود، بـه ايـن. مي گردند

.معنا كه چشم اندازمان، ما را به سوي آينده هدايت مي كند

،PDCAاز فرهنگ توليد ناب را شرح مي دهد كـه وجـوه اساسـي آن عبارتنـد9فصل

 روشيتوليد ناب.٧و جديت در كار٦، وجوه تمايز٥، كار تيمي٤، مديريت ديداري٣زياستانداردسا

و آموختن مادام العمر عجين گردد .است كه مي بايست با رهيافت داشتن روحيه تواضع

 قدر داني

و حمايت خود، مرا در تـاليف ايـن كتـاب يـاري مي بايست از تمامي افرادي كه با كمك
و بازخور هاي مناسب به هر چه ملمـوس.ر نمايمنمودند تشك كساني كه با دادن ايده هاي مفيد

.تر شدن بحث هاي مطرح شده كمك نمودند

و با سـخاوت در نهايت از شركت تويوتا موتور تشكر مي نمايم كه همچون فانوس دريايي
.تر داشته باشيمو روشنفكري به شركت هاي سرتاسر جهان كمك مي نمايد تا دنيايي به

�. Control department concept 

�. A� thinking 

�. Standardization 

� . visual Management 

�. Teamwork 

� . Paradox 

� . .Intensity 



 تولد توليد ناب

 ... هنوز هم بهبود سيستم هاي توليد ممكن است
 1950تويودا، كارخانه فورد،

از. پاسخي براي مسائل پيچيده اند،ايده هاي جديد براي بدست آوردن شناختي صحيح

در حال اين سيستم امروزه.ت مي بايست سيستم توليد انبوه را درك كردنخس توليد ناب
.در ابتدا نگاه كوتاهي به وضعيت موجود در گذشته خواهيم داشت. جايگزين شدن است



1دستيتوليد

قصد داشتيد خودرويي بخريد مي بايست به سراغ يكي از صنعتگران 1900اگر در سال

ازؤم مالك كارگاه كه غالباً.دشاغل در محل سكونتتان مي رفتي و طيف وسيعي سس آن نيز بود
و  و تعميراتي را انجام مي داد مشخصات محصول دلخواه شما را دريافت كرده كارهاي توليدي

كه. شما صاحب خودرو مورد نظرتان مي شديد،چند ماه بعد سپس به همراه يك نفر مكانيك
ك خودروي شما. ند، آن را در جاده تست مي كرديدقادر بود خودرو را مطابق ميل شما اصالح

و تيم  و قيمت آن نيز باال بود، ولي در مقابل، وجود ارتباط مستقيم بين شما منحصر به فرد

بطور كلي اين نوع. فزايش مي بخشيدامندي شما را توليد كننده خودرويتان براي شما رضايت
به برخوردار بود،يخصوصياتازتوليد  :برخي از آنها اشاره شده استكه در ادامه

وازكه بود گروه كاري متشكل از افرادي• مهارت بااليي در طراحي، ماشين كاري

.برخوردار بودند انطباق قطعات

كهبود متمركز غير صورتبه ساختار سازماني• را، بدين معنا كارگاههاي اغلب قطعات

مي،كاري كوچك ماشين ا توليد و صاحب كارخانه، مستقيمي را بين رتباطكردند
و مشتريان ايجاد مي نمودآفر . يند با تأمين كنندگان، كارگران

كه تجهيزات چند منظورهدر اين سيستم از• براي استفاده مي شد، بطوري
و سنگ زني قطعات كاري، سوراخ برش .مورد استفاده قرار مي گرفتندكاري

.ندبرخوردار بودمحصوالت از قيمت باالييو بود نرخ توليد پايين•

در توليـد خصوصـاً،بـه حيـات خـود بطـور محـدود توليد دستي همچنان،در حال حاضر
،2به عنـوان مثـال شـركت هـايي همچـون المبـورگيني. ادامه مي دهد،محصوالت گران قيمت

�� Craft Production 

�� Lamborghini 



و آستون مارتين و بـا قيمـت بسـيار بـاال بـراي1فراري هنوز به توليد اتومبيـل در تيـراژ پـايين

و نيز برقراري ارتباط مستقيم با توليد كننده اتومبيل خـود مشتريا ني كه به دنبال كسب شهرت
. هستند ادامه مي دهند

 صاحب نظران از توليد دستي به عنوان دوره اي طاليي ياد مي كنند، دوره اي كه توليد
رفت كه البته بايد پذي. كنندگان بطور جداگانه به تك تك مشتريان خود توجه نشان مي دادند

:اين روش توليدي عالوه بر ويژگيهاي فوق داراي معايبي نيز بود

.فقط ثروتمندان توانايي خريد چنين محصوالتي را داشتند•

.هر محصول يك نمونه اوليه به شمار مي رفت. كيفيت قابل پيش بيني نبود•

از. فعاليتهاي بهبود بطور گسترده انجام نمي شد• منظر در واقع سازمانها بهبود را
.نگريستند تهديد مي

. راهي براي غلبه بر اين مشكالت يافتند3و فرد وينسلو تيلور2هنري فورد

4انبوه توليد

فرد وينسلو تيلور كه مدير يك كارخانه ريخته گري در فيالدلفيا بود، ايده توليد انبوه را

با.ل نموداو نخستين كسي بود كه اصول علمي را در توليد اعما. پايه ريزي كرد مقاله مشهور او

سيستم. هنوز از جمله بهترين نمونه ها در نوع خود محسوب مي شود"مديريت علمي"نام 

و بستگي مستقيم به مهارت مجريان آن داشت  تيلور. دستي شيوه اي بسيار تجربي بود

Aston Martin ��

�. Henry Ford 

�. Fred Winslow Taylor 

Mass Production ��



رسيدن به او براي. شيوه اي براي مشخص كردن بهترين راه انجام كار بر پايه اصول علمي يافت

. پايه ريزي نموداين هدف مهندسي صنايع را 
به. ديدسيستم تيلور بر اساس جدا نمودن طرح ريزي از توليد بنا گر مهندسين صنايع

و زمان كمك تكنيك و را مشخص مي كردند"مناسب ترين راه"هاي جديدي مانند مطالعه كار
كا كارهاي و داراي سيكل هاي زماني كوتاه براي شدتكراري در واقع فرض.ندرگران تعريف مي

بنيادين سيستم تيلور اين بود كه براي نيروي كاري كه دانش كافي ندارد، بايد شيوه انجام كار 

شايد فرضيه تيلور در اوايل قرن قبل قابل قبول بود ولي آيا اكنون نيز قابل. را مشخص نمود
 قبول است؟ 

ي منفي همراه است، تا جايي كه با كار غير انساني واژه ايست كه امروزه با معناي1تيلوريسم
اما مسلماً هدف تيلور از توليد انبوه گسترش آن در چنين.و بدون فكر مترادف شده است

: دربرگيرنده موارد زير بود نو آوري هاي تيلور عموماً. جهتي نبود

و ساده ترين روش انجام كار است: كار استاندارد• .تعيين كننده بهترين

.مدت زماني است كه براي انجام يك فرايند صرف مي شود: سيكل كاري•

و زمان• و بهبود كار استاندارد: مطالعه كار .ابزاري است براي توسعه

و تحليل به منظور ايجاد بهبود مستمر در فرآيند• و تجزيه از(اندازه گيري نمونه اي
2)اقدام- بررسي-اجرا-چرخه طراحي 

كه برجسته ترين پيشتازان توليد ناب از تايي چي اونو گرفته تا شيگئو شينگو الزم به ذكر است
.از خدمات تيلور قدرداني كرده اند

�� Taylorism 

� � Plan – Do –Check-Act 



:1سيستم فورد
در همان زمان صنعتگري جوان بنام هنري فورد سعي در طراحي خودرويي داشت كه به

و قابل تعمير باشد ت 1908او سرانجام در سال. راحتي توليد شده به هدف خودTوليد مدل با

.دست يافت

و كليد مهم در دستيابي به توليد انبوه، نه ايجاد خطوط مونتاژ بلكه قابليت تعويض قطعات
ي هـا ايجـاد خطـوط مونتـاژ را در عـوض ايـن نـوآور. سادگي مونتاژ نمودن آنها به يكديگر بود

م. پذير ساخت امكان عيارهاي اسـتاندارد شـده اي فورد براي رسيدن به قابليت تعويض پذيري از
او از ماشين ابزارهاي جديدي كه امكان ماشـينكاري قطعـات. در تمام فعاليتهايش استفاده نمود

را. از پيش سخت شده را فراهم مي كرد سود مي جست اين امر مشكل تـاب برداشـتن قطعـات

و استاندارد نمودن قطعات  نيز به شـمار حل مي كرد كه به عنوان معضل اصلي در يكسان سازي
. رفت مي

فورد تعداد قطعات. با استفاده از استانداردسازي قطعات، طراحي به سرعت پيشرفت كرد
و فرآيند مونتاژ را ساده سازي كرد براي مثال عمل ريخته گري. متحرك موتور را كاهش داد

سيلندر موتور فورد شامل ريخته گري يك قطعه مركب بود حال آن كه ساير توليدكنندگان هر 

و بهم متصل مي نمودند از. را بطور جداگانه ريخته گري كرده اين ابداعات از وقوع بسياري
لزوم انطباق قطعات كه در توليد دستي داراي هزينه اي بسيار باال. ضايعات جلوگيري مي كرد

شدنيز بعالوه تعميرپذيري آسان خودرو. بود به مقدار قابل توجهي كاهش يافت .امكان پذير
از عمليات مونتاژ.له بعدي چگونگي هماهنگ سازي عمليات مونتاژ بودأمس دنباله اي

و يعني به محض اينكه يك فرآيند انجام مي شد، وابسته به شمار مي رفت، فعاليتهاي پياپي

.خودرو به فرآيند بعدي انتقال مي يافت
و ايجاد گلوگاه ها در اين حالت هنگام ي كه برخي از چنين سيستمي ثبات نداشت

براي از بين بردن چنين مشكلي. كارگران از برخي ديگر سريعتر كار مي كردند بسيار رايج بود

�. The Ford System  



و به اين ترتيب برخي زمان ها نظيرهفورد شروع به ارسال قطعات نيم ساخته به محل كار كرد

تهايي كه هر همچنين پيرو راهنمايهاي تيلور تعداد فعالي. زمان قدم زدن كارگران را كاهش داد
.كاهش يافتنيز كارگر، مي بايست انجام دهد 

دتادر نهايت اين موارد سبب شد با واحد ساعت 1908ر سال سيكلهاي كاري كه
در خط مونتاژ جديد فورد، هايلند پارك، به دقيقه كاهش 1913گيري مي شدند در سال اندازه

.يابند

م در چنين شرايطي بود راكه فورد ايده خط مونتاژ ايستگاههاي آن خودرو به كه در تحرك
مي.نمودمطرح را كاري يكي پس از ديگري منتقل مي شد  داد خط مونتاژ زمان تردد را كاهش

به متواليو از همه مهمتر فرآيندهاي  به. متصل مي نمود يكديگررا در نتيجه براي رسيدن
و كارگران پر سرعت كند،كم سرعت كارگران تعادل خط، .تر كار مي كردندتند تر

ازدر اين دوره بطور خالصه : اصول ابداعي فورد عبارت بودند

و سادگي مونتاژ قطعات• .قابليت تعويض پذيري

.كاهش فعاليتهايي كه هر كارگر مي بايست انجام مي داد•

.خط مونتاژ متحركايجاد•

ن ياز براي مونتاژ اين نوآوري ها به مقدار قابل توجهي ميزان تالش نيروي انساني مورد
اي. خودرو را كاهش داد .تقليل يافتندعالوه بر اين موارد هزينه ها نيز بطور غيرمنتظره

در. كاهش دهدآن افزايش توليد به كمكفورد توانست قيمت خودرو را به مرور زمان وي

ن ميليو2در عين حال كه توانست به ركورد توليد 1920تا اوايل دهه 1908فاصله سالهاي 
.خودرو در سال دست يابد قيمت فروش خودرو را به يك سوم مقدار خود كاهش داد

اصول توليد ناب را بكار مي گرفته هنري فورد، در هايلند پارك؛كه معتقد بوده1ووماك
آن دوران زماني بود كه اغلب صنعتگران توليد ناب را بصورت تك محصولي آغاز كرده. است

�. Womack 



ك. بودند ي، گروه هاي فرآيندكه نمودند متنوعيه آنها شروع به توليد محصوالت تنها در زماني

و ساير نشانه شد دسته هاي محصولي .ه بودهاي توليد انبوه آشكار
كه. سيستم فورد سازمان را به سوي رهبري صنعتي سوق داد بهره وري به اندازه اي بود

و دو را مونتاژ كارگران حقوق تاريخي اقداميكدرفورد توانست   روز در دالر5 به برابر كرده
اي. برساند  هاي بود كه عمليات فرزكاري، كارخانه بطور كلي سيستم فورد مجموعه گسترده

و شكل دهي فلز به عالوه عمليات ريخته ، عمليات برشكاري گري، كارخانه هاي شيشه سازي

.مونتاژ را دربر مي گرفت

 پيشرفت هاي ديگر
و توسعه توليد انبوه داشتدو پيشرفت ديگر تأثي :ر بسياري بر گسترش

صورت2جنرال موتورزو1توسط آلفرد سلونكه،بازاريابيو نوآوري در مديريت•
. پذيرفت

.شكل گيري جنبش كارگران توليد انبوه•

او فعاليتهاي. حرفه اي استيسلون معتقد بود كه سيستم توليد انبوه نيازمند مديريت

به) موتورزجنرال(GMگسترده و تعدادي بخشهاي قطعه سازي5را بخش خودروسازي

يكندتقسيم كرد كه هر كدام توسط يك مدير كل اداره مي شد و در عين حال تحت نظارت
.نداداره مركزي كوچك در شركت قرار داشت

 دهي به مديريت ارشد استفاده هر يك از مراكز از معيارهاي استانداردي براي گزارش
شد كه عمالًدنمي كرد و ترتيب خاصي اداره مي و داشتن هر گونه نظم كه براي.ندبدون فكر

.يك شيوه حسابداري براي پشتيباني از اين سيستم ايجاد گرديدرفع اين مشكل 

�. Alfred Sloan 

�. General Motors  



اما باز هم اثرات نامطلوب. هاي سلون به طرز قابل توجهي علوم مديريت را ارتقا داد نوآوري

درديگري مشاهده مي شد  : ذيل به مهمترين موارد آن اشاره شده است كه

و كارگاه روز به روز افزايش مي يافت• . فاصله مديريت

و زيان براي شركت همراه بود نظير ساخت حسابداري توليداتي را كه نهايتاً• با ضرر
.براي افزايش موجودي ها بجاي ساخت بر اساس تقاضاي مشتري تشويق مي كرد

م و موفق فراهم كردتوليد انبوه همچنين تقسيم.حيطي مناسب براي ايجاد جنبشي متحد

و بي روح شده بود را مثل ماشينهايي تصور كارگران. كار سبب شكل گرفتن كارهاي بي معني
و يا تعويض كرد كارگران،عالوه بر اين. مي كردندكه به راحتي مي شد آنها را جابجا نمود

و با كاهش فرو ميش سريعاًهزينه متغير محسوب شده از. شدنداخراج به اين ترتيب بعد

خودرو سازي را با كارخانجات حدود يك دهه آشفتگي در نيروي كار، كارگران توافقنامه هايي 
 امضاء كردند تبديل شدند،1به سه غول بزرگ خودروسازي 1930كه بعدها در دهه

و اتحاديه كارگران را در بيعت كار توليد انبوهطخصوص اين توافقنامه ها نقش مديريت
و  آن مضمونمشخص مي كرد و ارشديت كاردراصلي .متمركز شده بودحقوق

و كارگران بر اساس با فرا رسيدن دوره كاهش فروش، با توجه به شرايط تعريف شده
سركارگران كه تقسيم وظايف را انجام. اخراج مي شدند نه بر اساس شايستگي شانشغلي مرتبه

به.ي ساده تر را به خود اختصاص داده بودندمي دادند كارها بروز اين مسايل منجر

ويهاي بي پايان درگيري شد قوانين كاري بسيار محدود كننده بر سر حقوق شغلي كه اي
را كارايي و كارگاه. مي داد كاهش كلي سيستم فاصله كاملي ايجاد در اين زمان ميان مديريت

.شده بود
نو. وه به روش سنتي استآنچه بيان شد توليد انب هاي آوريسيستم تيلور را در نظر بگيرد،

و همه را با نقش  و بازاريابي سلون را نيز به آن اضافه كنيد و تكنيكهاي اجرايي توليدي فورد

و تخصيص شغل ادغام  اين. نمائيدجديد كار سازمان يافته براي كنترل فعاليتهاي كاري

�. BIG THREE (Ford & GM & Chrysler) 



و بيشتري دست يافت اما همچنانسيستم براي دهه هاي متوالي به مو آن فقيت هاي بيشتر  در

.ي از مشكالت به چشم مي خوردنشانه هاي

 كارآمدي روزافزون نا

 بيزاري كارگران
كارگران از اين روش توليد.توليد انبوه به روش سنتي مشكالت خاص خودش را داشت

و هيچ كدام از آنها نمي خواستند در كارخانه اي كه داراي چنين سيستم توليدي بيزار بودند

حس. اتحاديه هاي كارگري دائماً براي كاهش ساعات كاري تالش مي كردند. است كار كنند
و سازمان برقرار بود به. همكاري بسيار كمي بين كارگران جنگ شرايطدر واقع وضعيت بيشتر

انبوه را مورد در اين زمان بسياري از هنرمندان در آثار خود سيستم توليد. شباهت داشت

بهتمسخر قرار مي دادند  .اشاره نمود چارلي چاپلين"عصر جديد"فيلم كه از آن جمله ميتوان

 كيفيت
در در پي توليد حركت مي كرد. بود كه در پي توليد مي دويدكيفيت در اين سيستم،

كارگران در سازماندهي.بسيار باال بود تعريف شدهنرخ خرابي با توجه به استانداردهاي نتيجه
و كه كار درگير نبودند باعث بهبود فرآيند شود سرباز توانستمي پيوسته از ارائه اطالعاتي

متخصصان كيفيت، محصول. بازرسي محصول در انتهاي خط كامال متداول شده بود. زدند مي
و نهايي را از گروه چك كرده قرار داشتند ارد حد استاند محصوالتي را كه زير،كاركنانكثيري

.مي كردند تعميردوباره 

 ماشين آالت
و بزرگتر شدند اغلب ماشينهاي براي مثال. ماشين آالت همگام با توسعه اقتصادي بزرگ

براي توجيه هزينه باالي ماشين آالت حرفه.يافته بوديك قطعه تخصيص به توليدفقط پرس 



هر حسابداري، اصول حسابداري هزينه ها را ايجاد كرد كه بجاي بهره وري كلي بر بهره وري

و نيز توليد حجم عظيمي از موجودي،اين امر. واحد بطور جداگانه تاكيد داشت توليد دسته اي
و محصول نهايي  )حتي در مواردي كه مشتري براي خريد وجود نداشت(كاالهاي نيمه ساخته

.تشويق مي كردرا
يمي را به خود جذب كرده بودند در ترازنامه موجودي ها عليرغم اينكه سرمايه بسيار عظ

تأكيد بر اين امر، ماشين آالت را با تمام. به عنوان دارايي در نظر گرفته مي شدند،شركت

. هزينه هايي كه داشتند مجبور به كار مي ساخت
 قبل از آنكه خرابي ها توليد دسته اي، مشكالت كيفي را نيز به دنبال داشت بطور مثال

، به كرات در هنگام توليد قطعات يك دسته، تكرار مي شدند شناسايي بطور كلي اين. شوند
و با هر هزينه اي طرز تفكر بوجود آمده بود كه بايد  دوباره از توقف خط توليد جلوگيري كرد

.را در پايان خط انجام دادمورد نيازو اصالحات كاري ها

 مهندسي
به. پاشيد نيزه مهندسيآمدي را در حرفتوليد انبوه بذر ناكار كارهاي مهندسين نيز

. كارهاي كارگاهي كه دقيقه به دقيقه تنظيم شده بودند شباهت داشت

با پيچيده تر شدن ساختار محصوالت، مهندسين به شاخه هاي تخصصي گوناگون تقسيم
 آنها مجبور بودند كه ارتباط كمتري با ساير مهندسين در خارج از حيطه تخصصي. مي شدند

كه. خود داشته باشند كه اين امر به مشكالت طراحي منجر مي شد به عبارت ديگر هر چه

كمتر با يكديگر ارتباط برقرار مي كردند، مدت زمان طي مراحل طراحي تا توليد،مهندسين
.افزايش مي يافت نيز محصول

اياالت.تسيستم توليد انبوه همچنان مورد استفاده قرار مي گرف،با وجود اين مشكالت
و توليد انبوه به قاره اروپا نيز راه پيدا كرده بود، نخست از  متحده بر دنياي توليد تسلط يافته

و  و بعدها با رشد شركتهايي همچون فيات، رنو و جنرال موتورز طريق گسترش كمپانيهاي فورد



ده. سيتروئن و نيز 1970ه اين روند مي توانست براي هميشه ادامه يابد، اما بحران نفت در

.ا حاصل شد، مانع اين امر گرديدتپيشرفت هايي كه توسط تويو

 تولد توليد ناب

در2از كارخانه بزرگ روژ فورد1ايجي تويودا يك جوان ژاپني بنام 1950در بهار

و هم كمپاني تويوتا موتور كه در سال. ديدن كرد3ديترويت در اين دوران هم كشور ژاپن

�. Eiji Toyoda 

�. Ford  Rouge Plant 

�. Detroit 

به توليد دسته اي تمايل داردذهن بشر
يك. مي فرستاديم هاي مشاوره مي پرداختيم مي بايست تعداد زيادي نامهدر زماني كه به كار

و7بار از دختر ساله ام الينور پرسيدم كه آيا مي تواند به من در نوشتن نامه ها، چسباندن تمبرها

تو: پرسيدم. از حجم زياد كار مي ترسيدكمي او در ابتدا. نوشتن آدرس ها كمك كند دخترم به نظر

را: كار را انجام دهيم بهتر است؟ جواب داد چگونه اين فكر مي كنم بهتر است اول همه نامه ها

و در آخر به همه تمبر بزنيمرا بنويسيم، بعد همه آنها و موم كنيم چطور است يك تجربه: گفتم. مهر

را. جديد را امتحان كنيم و من يكي يكي هر كدام انجام تو بصورت دسته اي اين كار را انجام بده

. مي دهم

و پس از اتمام كار به اين نتيجه رسيديم كه تك تك انجام دادن مجموعه اين كارها سريع تر

.بنظر مي رسدعاقالنه هر چند كه در ظاهر غير؛استراحت تر از انجام آنها بصورت دسته اي 



از. تأسيس شده بود در شرايط بحراني به سر مي بردند 1937 سال تالش، تويوتا فقط13پس

در 7000اين در حالي بود كه كارخانه روژ فورد. خودرو توليد كند 2685توانسته بود  خودرو
و كار آمدترين مجموعه. روز توليد مي كرد تويودا تمامي جزئيات كارخانه روژ كه بزرگترين

.در جهان به شمار مي رفت را با دقت مورد مطالعه قرار دادتوليدي 
و نابغه توليدش، تايي چي اونو به اين نتيجه رسيدند كه توليد پس از بازگشت به ژاپن، او

انبوه در ژاپن كارساز نخواهد بود، اما مي دانستند كه راهي براي بهبود سيستم توليدي وجود 

.سيستمي را كه آنها توسعه دادند تشريح كنيمما در اين كتاب قصد داريم. دارد
كه در ذيل نيز مورد اشاره بطور خالصه شركت تويوتا با چالش هاي مأيوس كننده اي

و پنجه نرم مي كرد قرار گرفته است، : دست

و تقاضاها شامل طيف وسيعي از خودروها• شد بازار داخلي بسيار كوچك بود : مي
م حصوالت به بازار، وانتهاي كوچك براي كشاورزان، وانتهاي بزرگ براي انتقال

و خودروهاي كوچك مناسب براي  خودروهاي لوكس براي طبقه ثروتمند جامعه
و نيز قيمت باالي انرژي در اين كشور .خيابان هاي باريك ژاپن

و در• اقتصاد ژاپن كه از جنگ صدمه بسيار ديده بود، با كمبود سرمايه مواجه شده
مي نتيجه سرمايه . نمود گذاري عظيم در تكنولوژي هاي پيشرفته غربي غيرممكن

به،خارج از ژاپن• بازار ژاپن وارد مملو بود از خودروسازاني كه بشدت تمايل داشتند
و در مقابل .صادرات ژاپن عكس العمل نشان دهند شده

و بي تج ناچگونه يك خودروساز تازه كار ن بودبساماربه در كشوري كه داراي شرايطي

 مي توانست بر چنين مشكالتي فائق آيد؟



 تاريخي معامله

اشغالگران آمريكايي تصميم گرفته بودند تا با محدود. ژاپن درگير مشكالت بسياري بود
با. كردن اعتبارات با تورم مقابله كنند ولي اين كار را بصورت افراطي انجام دادند در اين زمان

و عدم پرداخت وامهاي بانكي تويوتا با ورشكستگي مواجه شده بودكاهش فروش خو .درو
مدير عامل تويوتا كويي چيرو تويودا طرح اخراج يك چهارم نيروي كار را مطرح كرد كه

و سخت گيرانه محسوب مي شد به اين ترتيب شركت، خيلي. در نوع خود اقدامي بسيار شديد

كه. سريع خود را در وضعيتي بحراني يافت چرا كه اتحاديه كارگران شركت، به لطف قانون كار
.تصويب شده بود در موضعي بسيار قوي قرار داشت 1946در سال 

جي تويوداايمالقات با
در 1996تويودا در سال و همراه. كانادا بازديد كرداز كارخانه تويوتا موتور انش بطور او

. شنيده بودم كه او پيرمردي جدي است. ديدن كردنداتفاقي از مركز درماني كارخانه نيز 

 اين سواالتپس از معرفي شروع كرد به پرسيدن. آماده كرده بودم خودم را كامالًبنابراين

:از من

دردر هر ؟ اريدوز؛ چند نفر مراجعه كننده به بخش در ماني

چ ؟شما كدامندشايع ترين انواع صدمات

؟اند امراض كه در بلندمدت با آن مواجه مي شويد كدامجدي ترين

.چيزي كه من متوجه شدم اين بود كه او هميشه در حال بررسي است



و دولت ژاپن، تحت حمايت آمريكاييها، قوانين اتحاديه ها را بسيار مستحكم ساخته

.ندبودمحدوديتهاي شديدي را در مورد مالكان شركت ها در جهت اخراج كارمندان اعمال كرده 
و اتحاديه كارگران به توافق زير دست يافتند .بعد از مذاكرات طوالني، شركت

.يك چهارم نيروي كار براساس پيشنهاد اوليه اخراج مي شدند.1
كويي چيرو تويودا از مديريت عاملي استعفا مي كرد تا مسئوليت ورشكستگي هاي.�

.شركت را بر عهده گيرد

.از شركت دريافت مي كردندامتياز عمده2پرسنل باقيمانده.3

.استخدام مادام العمر•

 سودآوري ميزانو ارشديت درجه اساس بر توجه قابل هاي پاداش دريافت•

.شركت

كارمندان به استفاده از تسهيالت رفاهي شركت از جمله خانه، امكانات عالوه بر اين موارد

و  كر. دست يافتندنيز ... تفريحاتي دند كه در انجام كارهاي تخصيص يافته كارمندان نيز توافق
و براي حمايت از شركت در جهت رسيدن به اهدافش تالش مستمر نمايند اين. منعطف بوده

و شركت در حالت اعتصاب، يك معامل ما"در حقيقت.ه تاريخي انجام دادندگونه بود كه اتحاديه
خ و در جهت زندگي شما را تامين مي كنيم، شما هم بايد كارهاي خود را به وبي انجام داده

و پيشرفت شركت فعاليت نماييد و بدين ترتيب كارگران به عنوان بخشي از خانواده"ارتقأ

از، كه حاوي مفاهيم عميقي نيز بود،اين توافقنامه مهم. تويوتا محسوب شدند به عنوان الگويي
ازاين موارد عبارت ارتباطات كار در صنايع خودرو سازي ژاپن باقي ماند :ند

هاي ثابت به شمار جزئي از هزينه،كارگران مانند ماشين آالتاز اين به بعد.�

مي توان كاركان را فراتر از ماشين آالت مستهلك مي شدنداز آنجائيكهو آمدند مي
از. ماشين آالت نيز به حساب آورد بنابراين شركت ها مي بايست نهايت استفاده را

واءاين امر منجر به ارتق.دناين سرمايه هاي انساني ببر مداوم مهارتهاي كاركنان
و تجربه آنها شد .بهره برداري حداكثر از دانش



كل.� و در و مديران كه تحت پوشش اين توافقنامه كساني،اين حس براي كارگران

ساله40در نتيجه يك كارگر. ايجاد شد كه مي بايست با شركت همراه باشند بودند
ساله انجام مي داد دستمزد بيشتري20كاري كه يك فرد در ازاي انجام همان 

و به شركت ديگري مي پيوست اما اگر از اين شركت جدا. دريافت مي كرد شده
.شروع بكار كند،پايين ترين سطح درآمدبا در كارخانه جديد بايست مي

و منفعت بنابراين اساس يك قرارداد كاري كامال متفاوت بر پايه همكاري ، انعطاف پذيري

و مهمترين شرط توليد ناب. دو طرفه ايجاد شده بود و كارگران با هم شريك شده بودند شركت

.پايه گذاري شده بود

 يك مفهوم جديد
در تايي چي اونو به خوبي مي دانست كه كارگران با ارزش ترين منبعي هستند كه او

نبه عالوه. اختيار دارد و ايده ها كه در كارخانه هاي با توليد انبوه دادندر اختيار قرار اطالعات

و از  بسيار شايع بود، خيلي سريع به عاملي مخرب در سيستم رو به انحطاط تويوتا مبدل شده

و امنيت شغلي براي كارمندانمشاركت در كار
به. تمر كار خود نبوديمدر كمبريج تويوتا ما هيچگاه نگران بهبود مس خط مشي مان اين بود كه

و بعنوان آخرين گزينه متوسل شويم اخراج در نتيجه. كاركنان تنها در شرايط بي نهايت سخت

د اعضاي تيم به اندازه كافي .رگير فعاليتهاي كاهش ضايعات شونداحساس امنيت مي كردند تا

اي اين تعامل در نهايت شدپراي چرخه جادمنجر به هر چه ضايعات بيشتري:كهبطوري خاصيت

و هر چه تقاضا بيشتر مي شد، سود بيشتري  حذف مي كرديم، تقاضا براي محصوالت بيشتر مي شد

چه(بدست مي آورديم  .)بيشتر با كار بودو اين نيازمند درگير شدن هر



و همكارانش، براي مشاركت كامل اعضاي تيم در ارتقاء سازمان اين رو در سالهاي بعد اونو

.پيروي مي نموديجديد كامالً يتهايي انجام دادند كه از مفاهيمفعال

 مورد نياز مشخصه

30در طول. سيستم توليد تويوتا يا توليد ناب، راه حلي براي غلبه بر مشكالت تويوتا بود
و سيستمش را در سرتاسر سال بعد، تايي چي اونو اين مشكالت را يكي پس از ديگري حل كرد

هر. پيش برد تويوتابه بامديري كه مسئ او مانند ، ب وليت تغيير را برعهده دارد ا مامور تغييرات

مي شد ولي هميشه اندك ابزارهايي براي پيشبرد كارها در مشكالت نا اميد كننده اي روبرو
اختيار داشت، او يك نابغه بود، شخصيت او نزد همگان منفور بود ولي تحت حمايت ايجي 

.تويودا قرار داشت
در هر بخش،.و همكارانش را مورد بررسي قرار مي دهد فصول بعد اين كتاب ابداعات اونو

و ويژگي مورد نياز بر. بوجود آوردند آنها يك مشخصه  هر قدمي كه آنها به سمت جلو

و خالقيت مي داشتند، كامالً . داشت وابستگيكارگاه كارگرانبه مهارت
آم،براي مثال كمبود بودجه ريكاي شمالي مانعي براي خريد ماشينهاي متعددي كه در

به. بطور متداول مورد استفاده قرار مي گرفت شده بود براي نمونه تخصيص يك ماشين پرس
در عوض تويوتا. انجام مي شد غيرممكن بودغول بزرگ خودروسازي امريكا هر قطعه كه در سه

آن كندهر ماشين چندين قطعهباناگزير بود كه  تاو به تبع دسته هاي توليدي ،الزم بود

روشي براي،كارگران اونو بيندر اين. شوندو تعويض قالب ها سريعتر انجام شده كوچك تر
يك روز در يك سيستم توليد انبوه در حاليكه تعويض قالب. تعويض سريع قالب ها ابداع كردند

د چند دقيقه اين كار را انجام يا حتي بيشتر به طول مي انجاميد، كارگران تويوتا در حدو
.ددادن مي

به،جالب توجه اينكه اونو دريافت و تعويض سريع قالبها منجر توليد دسته هاي كوچك تر

توليد دسته هاي كوچك همچنين ارتقأي كيفي را به دنبال. مي شود نيز كاهش هزينه ها



و عالوه بر آن با كاهش كاالي در جريان داشت، چرا كه خرابي ها بسيار سريع رديابي شده

الزم به ذكر است كه بسياري از يافته هاي او به نظر. مي يافتنيز تقليل يل زمان تحو ساخت،
.غير عقالني مي رسيد

به جريان كار در شركت من در همان اين نتيجه رسيدم كه مشكالت امروز ما،تويوتا
و شده با آنها مواجه 1950مشكالتي هستند كه تويوتا در بود با اين تفاوت كه امروزه ما نقشه

ازاين.داريمدر اختيار يابجهت  : مسايل بطور عمده عبارتند

 بازارهاي پراكنده كه متقاضي انواع زيادي از محصوالت با نرخ كم بودند•

 رقابت بسيار فشرده وجود•

 تثبيت يا كاهش قيمتها•

 تغيير بسيار سريع تكنولوژي•

 هزينه باالي سرمايه•

و با مهارتكارگر هاي برجست مشاركتمطالبه هر چه بيشتر•  در كاره

در تويوتا  تكميل تحوالت ناب

تايي چي اونو ابداعات خود را در جهت تسهيل توليد در تويوتا سوق 1960تا اواخر دهه

، 1969در سال. اجراي سيستم ناب در مورد تامين كنندگان تويوتا بود،قدم بعدي. داده بود

ت همأاونو اداره تحقيقات توليد را بخش مشاوره مديريت" با عنواناكنون سيس كرد كه
و. مي شود ناميده)OMCD(1"عمليات اين گروههاي كاري موظف بودند كه بزرگترين

ت شش گروه هفت نفره براي اين منظور.مين كنندگان تويوتا را هماهنگ نمايندأمهمترين
.تشكيل شد كه در هر گروه يك نفر مسئوليت رهبري را بر عهده داشت

�. Operations Management Consulting Division 



گ با) بهبود سيستم(روه خواسته شد كه هدايت يك پروژه مهم كايزن از هر را در ماه

و. به عهده گيردOMCD همكاري آنگاه اعضاي ساير گروه ها نتايج را بازبيني كرده
ها. پيشنهاداتي را ارائه مي دادند تويوتا هر ساله بواسطه در خواست مداوم براي كاهش قيمت

و بدين طريق تويوتا توانست تا انجام تغييراتي را در هزينه  هاي مربوط به قطعات الزامي كرد
.نفوذ كندخود، در تمامي زنجيره تامين 1970اواخر دهه 

تOMCDهم اكنون و مين كنندگانأبه خدمات خود به عنوان گروه مشاور كارخانجات
ها1993در سال. تويوتا در سراسر جهان ادامه مي دهد او-جي-، با كه توسط اونو حمايت1مه

مين كنندگان تويوتا واقع در لكسينگتونأت مي شد به عنوان مدير عامل مركز پشتيباني

�. Hajime Ohba  

�. Lexington Kentucky  

 

؟ آيا سيستم ناب ژاپني است

ب. توليد ناب يك امر متداول در ژاپن نيست ا مشكالتي كه بسياري از توليد كنندگان ژاپني

كه. در آمريكايي شمالي رايج است دست به گريبانند چندي پيش در يك كنفرانس توليد ناب

از توليد كننده. توسط بخش خبري كه از تلويزيون ژاپن پوشش داده مي شد سخنراني مي كردم

كاين بخش خبري  حس:ه درجواب گفتراجع به وقايع جاري در ژاپن سواالتي پرسيدم سابقاً

و اين حس كه كشور در مسير واقعي خود قرار ندارد بيشتر بود ودكاوي،خ به نظر او ژاپن. ژرف نگري

و با اقتصاد حبابي خود، گمراه شده است . نتوانسته است به يك سيستم توليد عالي دست يابد



كه اين مركز يكي از فعاليتهاي. منسوب شد1كنتاكي پشتيباني به شركتهاي آن است

و نه خودرو ساز،آمريكايي  ،مفاهيمهستندكه اغلب آنها نه از جمله تامين كنندگان تويوتا بوده
. تدريس مي كندرا تفكر ناب

 خالصه

و هنري فورد به دنبال يافتن نارسايي هاي توليد دستي بودند مديريت علمي. فرد تيلور
و نوآوريهاي كارخانه فورد، توليد انبوه را پايه ريزي كرد و. تيلور ابداعات مديريتي آلفرد سلون

ك و تخصيص شغل، اين سيستم را تكميل نمودنقش نيروي كار سازمان يافته در كنترل . ارها
. توليد انبوه موفقيتهاي پياپي را براي دهه هاي زيادي بدنبال داشت

و چالش هاي ارتباطات كاري پنجاه سال پيش، تويوتا با ناكامي هاي مالي، تكنولوژي

ن. مواجه شد و. خواهد بودايجي تويودا به اين نتيجه رسيد كه توليد انبوه در ژاپن مثمر ثمر او
و ويژگيهاي مورد نياز را  نابغه توليدش، تايي چي اونو، سيستمي ايجاد كردند كه مشخصه ها

باعث توسعه ناكافي بودن سرمايه براي تهيه ماشين آالت به عنوان مثال،فراهم كند، 
و تعويض سريع قالبها گرديد انعطاف .پذيري، ماشين كاري چندمنظوره

و،اخراج كارگرانمحدوديتهاي قانوني تصويري از شركت به صورت يك جامعه ايجاد كرد

و حل مشكالت ايجاد نموددركارگران مشاركت نمودنبستري براي  سال وقت30اونو. كار
و در سراسر تويوتا اجرا نمايد از. صرف كرد تا اين سيستم را تكميل كرده او براي پشتيباني

ت و مين كنندگان آن، بخش مشاوره مديريت عملياتأتفكر ناب در كارخانه هاي تويوتا
)OMCD(سيس كردأتنيزرا .

و جالب توجه بود اما امروزه ما با همان مشكالت. چنين سيستمي از هر لحاظ عالي

كه. يوس كننده اي كه تويوتا نيم قرن پيش با آن مواجه بود دست به گريبانيمأم اين گونه است
م سيستم اونو در حال حاضر از هر .ثرتر به نظر مي رسدؤزمان ديگري

�.Kentucky 



 خالصه

رو.1 و دانيل  The Machine that"نويسنده كتابزمن مديون جيمز ووماك

Change the Word"وToyota City for Toyota"":سال50تاريخ
.است اين كتب كه بيشتر مباحث اين فصل بر اساس تويوتا نخست 
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