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  چکیده
 این .است ژاپن کشور آن زادگاه و خواستگاه که شود می محسوب تولید به جدید نگرش و فلسفه یک ،ناب تولید

 .گرفت قرار خودروسازي کارخانجات از بسیاري استقبال مورد و یافت رواج آمریکا و اروپا در هابعد  رویکرد
 سرمایه و انسانی منابع و التیتسه از وري بهره حداکثر و برسد حداقل به اتالف شود می الشت روش این در
  . آید  دست هب

 تحلیـل  و تجزیـه  روش از استفاده با دارد سعی ناب تولید يهاویژگی و عوامل معرفی ضمن ،حاضر مقاله
 قیاس ناب تولید يهاویژگی و عیارهام با  را تولیدي کارخانجات سازگاري میزان که دهد ارائه را مدلی 1ابعادي
 تقـسیم  فرعی معیار 85 و اصلی  عامل 9 به ناب تولید عوامل ،آمده عمل هب مطالعات طی راستا همین در  .نماید
 ضـریب  همبـستگی،  ضـریب  آمـاري  يهـا تکنیک از اسـتفاده  بـا  آن، بر مؤثر عوامل یکپارچگی سپس  و گردید

 ،مقاله این يهانوآوری و هاویژگی از یکی .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد آنالیز فاکتور و متغیره چند رگرسیون
 کارخانجـات  در گذشـته  يهاپژوهـش  اکثـر  کـه  چـرا  اسـت؛  سفارشـی  تولید کارخانجات در ناب تولید کاربرد

 گروه ،پژوهش مورد آماري جامعه. است شده انجام دارند محصول براساس و پیوسته تولید که خودروسازي
 کشور تولیدي عظیم يهاشرکت جمله از تولیدي بزرگ شرکت چندین از برخورداري با که است دسدی صنعتی
   .گردد می محسوب
 از دیگر عوامل و است ناب تولید در رهبري و سازماندهی زیاد بسیار اهمیت از حاکی آمده دست هب نتایج

 ترتیب به  کنندگان مینأت رهیزنج ریتمدی و ،انسانی منابع ،مدیریت اطالعات سیستم و اطالعات تکنولوژي قبیل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 E-mail: rimabt@yahoo.com                           : نویسنده مسؤول مقاله ∗
1. dimensional analysis method  
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 9 که است آن بیانگر آنالیز فاکتور از حاصل نتایج همچنین. هستند  ناب تولید به دستیابی در مهم عوامل دیگر از
 تکنولـوژي  عوامـل  شـامل  اول دسـته  کـه  شـوند  می تقسیم کلی دسته دو به مجموع در ناب تولید اصلی عامل

 مـدیریت  عرضه، زنجیره مدیریت تدارکات، و خرید انسانی، منابع ساماندهی رهبري، و سازماندهی اطالعات،
 و تجهیـزات  مـدیریت  و جـامع  کیفیـت  مـدیریت  شـامل  دوم دسـته  و نگهداري و تعمیر ومدیریت تولید، فرایند
   .گردد می افزار سخت
  
   اطالعـات،  تکنولوژي ،امعج کیفیت مدیریت ،کنندگان عرضه زنجیره تیریمد،  ناب تفکر ،ناب تولید :ها  واژه کلید

     ابعادي وتحلیل تجزیه                   
  

   مقدمه- 1
 و رسـیده  خود عمر چرخه پایان به انبوه تولید عصر که است این ها ادعا ترین پردامنه از یکی
 بـدون  مـدیریت  .اسـت   گردیـده  آن جـایگزین  پـذیر   انعطـاف   تخـصص  نظیر جدیدي يهاشکل

 با را دستی تولید و انبوه تولید مزایاي که است تولید از جدیدي رحلهم ،ناب تولید یا ضایعات
 يهاماشـین  و چندمهارتـه  کارگران از ییهاسیستم را روش این اساس .کند می  ترکیب یکدیگر

  .دهد می تشکیل پذیر انعطاف و اتوماتیک
 رکـا  سـاعات  ،ابـزار  در گـذاري  سرمایه،  تولیدي فضاي کند می تالش انسان ،روش این در

 موجـودي  و 1صـفر  عیـب  بـه  زیادي توجه و رساندب  نصف به  را راکد موجودي و مهندسی
 .هـستند  تولید منابع از استفاده کاهش دنبال به  نندگانکتولید،  ناب تولید روش در .دارد صفر
 الزم فـضاي  ،آالت ماشـین  نـصب  و خریـد  سـرمایه ،  استفاده مورد کار نیروي ،روش این در

 و همه،  محصوالت طراحی و مهندسی نیروي،  محصول و مواد ،کار پاي ياهانبار،  تولید براي
 یـک  فـروش  و توزیـع  و سـاخت  و طراحی زمان صورت بدین و یابد می کاهش نصف به همه

 يهـا مزیت دیگـر  از .]83-52،صـص 1 [است ناب تولید هدف ،این و رسد می نصف به محصول
 مقـام  بـه  یپاسخگوی معناي به نه لیتمسئو. است کارکنان در مسئولیت حس ایجاد،  ناب تولید
 در بیـشتري  چـالش  کارکنـان  ،رویکرد این در. است کار در عمل آزادي يامعن به بلکه ،باالتر

  برسانند ظهور منصه به توانند می بیشتر را خویش خالقیت ،دلیل همین به و دارند تولید یندافر
 را مختلفـی  يهـا مهارت  سیـستم  مدام اصالح و مستمر بهبود بر وهعال گروهی کار طریق از و

  .دکنن می کسب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. zero defect 
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  تحقیق پیشینه و نظري مبانی - 2
 جدیـدي  شـرایط  مجموعـه  شـامل ،  تازه ایده این .شد متولد ژاپن در 1960 سال در ناب تولید
 ایـده  ایـن  پیـشگامان  از .نامـد  مـی  کارا غیر را هاآن برده الؤس زیر را قدیمی هاي  ایده که است
 دهه تا و  جهانی دوم جنگ از پس که کرد اشاره 2اوهنو چی تااي و 1داتویو جی اي به توان می

 از پـس  آنـان   .آوردند عمل هب ناب تولید يهابستر ایجاد منظور به را زیادي  يهاتالش  1960
 بـه  زود یلیخ ،فورد يساز خودرو مجموعه از دیبازد و کایامر در تیتروید شهر به مسافرت
  .دکردن ارائه را  ناب دیتول هینظر ،افتهی دست انبوه دیتول يهاتیمحدود
 بـا  و تولیـدي  سـسات ؤم و هاشـرکت  کمـک  بـا   3ماساچوست تکنولوژي انستیو آن از پس
 شـناخت  زمینـه  در را وسـیعی  مطالعـات  سـال  5 مدت طی در دالر میلیون 5 بر بالغ اي هزینه
 نقلیـه  وسـایل  المللـی  بـین  برنامـه  نـام  بـه  طرحی قالب در را هافعالیت این و دکر آغاز ناب دیتول

 جیمـز  توسـط  طـرح  ایـن  يهادسـتاورد  و نتـایج  .درآورد اجـرا  بـه  1985  در سـال   4موتوري
 عنـوان  تحـت  درکتـابی  مـدیریت  دانـشمندان  از تـن  سـه   روس دانیـل  و جـونز  دانیل ،ووماك
 عملکـرد  نحوه و هاژاپنی موفقیت دالیل و درآمد تحریر رشته به داد تغییر را جهان که ماشینی

 .]40-32 صص ،1[ دیگرد اعالم مختلف ابعاد در اهآن
 و تحقیقـات » موتـوري  نقلیـه  وسایل المللی بین برنامه« گروه تحقیقات نتایج انتشار از پس
 اشـاره  آن مهـم  مـوارد  بـه  ذیـل  در کـه  آمـده  عمـل  هبـ  نـاب  تولید زمینه در متعددي مطالعات

  . گردد می
  

   جهانی يشرکتها انتخاب در عملکرد گیري اندازه يهانظام -1-2
   صـورت  5مـی  الكِ آرچـی،   توسـط  شـده،  انجـام  نـاب  تولیـد  حیطـه  در که تحقیقاتی جمله از

  

  عنوان با که است آمریکا در جرجیا دانشگاه  دکتري يها هرسال از یکی تحقیق این. است گرفته
 سـطح  در يتولیـد  يهاشـرکت  و کارخانجـات  انتخـاب  در عملکـرد  گیري اندازه يهانظام ریتأث«

 عنـوان  هبـ  کارخانجـات  شـناخت  يهامعیار و عوامل به رساله این در .است شده دفاع »جهانی
 تولید به دستیابی عدم در عامل نیمهمتر ،آن در و شده پرداخته ناب یا جهانی سطح در تولید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Eiji Toyoda 
3.Taichi Ohno 
3. masuchuset institute technology  
4. International Motor Vehicle  Program (IMVP) 
5. Lockamy Archie 
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 و عملکـرد  ارزیـابی . اسـت  گردیـده  معرفـی  عملکـرد  ارزیـابی  معیار نداشتن ،جهانی سطح در
 و لجـستیک  نگهـداري،  و تعمیرات تدارکات، و انبار فروش، تولید، يهاستمسی به آن پیوستگی
 ،تولیدي  يهاکاال کیفیت افزایش محصوالت، قیمت کاهش براي مهم ابزاري عنوان هب پشتیبانی

  .]12 ص ،2  [است شده شناخته مشتري به کاال تحویل براي انتظار زمان کاهش و
  
  تولیدي يهاشرکت بودن ناب درجه ارزیابی براي مدلی -2-2

 اسـتفاده  مدلی از گرفته انجام انگلستان بیرمنگام دانشگاه دانشجویان توسط که تحقیق این در
 عملیـاتی  را نـاب  تولیـد  اصول و گردیده ارائه) 1996 (آهلشتروم و کارلسون توسط که  شده
 بهبود ،1ضایعات حذف: از عبارتند که شده مشخص ناب تولید يمتغیرها ،ترتیب بدین. کند می

 ،7ییـ تمرکززدا ،6کـاره  چند يهاتیم ،5اولیه مواد کشش ،4موقع هب لیتحو ،3صفر خرابی ،2مداوم
 کردن عملیاتی و تبیین ،تحقیق این هدف. 9عمودي اطالعاتی يهاسیستم و ،8هافعالیت یکپارچگی

 تعهـدات  بـر  تمرکز با را تولیدي يهاشرکت بودن ناب درجه که  است  مدلی و ناب دیتول مفهوم
  .]109-104 صص ،3 [کند ارزیابی مدیریت

  
  10ناب تولید ارزیابی -3-2

 انجـام  ایـ تالیا پـادووا  دانشگاه انیدانشجو توسط که است یقیتحق يکار ،یسازمانده یابیارز
 مـورد  نـاب  دیـ تول دگاهیـ د از کار یسازمانده يهایژگیو و عوامل ،پژوهش این در .است شده
   ییـد أت مـورد  را عوامـل  نیـ ا کـه  یدانـشمندان  از يعـداد ت مطالعات جینتا و گرفته قرار یبررس

  

  .]15-6صص ،4 [است شده بیان اند داده قرار
 صورت 11فلد  .ام ویلیام توسط، یافته انجام یابیارز نهیزم در که ییپژوهشها از گرید ییک
ــا در. اســت گرفتــه ــتول اولیــه عناصــر ،روش نی ــد جریــان )1 ۀدســت پــنج بــه  نــاب دی                 ،تولی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. elimination of waste 
2. continuous improvement 
3. zero defects 
4. JIT deliveries 
5. pull of materials 
6. multifunctional teams 
7. decentralization 
8. integration of functions 
9. vertical information 
10. lean manufacturing assessment 
11. Wilam M. Feld 
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 8 بـه  بـاً یتقر عناصـر  از یـک  هـر  و فرایند کنترل )5 ،تدارکات )4 ،مستندات )3 ،سازماندهی )2
   .شـود  می معرفی ناب تولید دهنده لیتشک عنصر 33 مجموع در و گردد می قسیمت فرعی عنصر
  ایـن  بـر  و مطـرح  اساسـی  الؤس 25 تولیدي مؤسسات و هاشرکت ارزیابی جهت فلد . ام  ویلیام
 يهاپژوهش دیگر زا]. 111-105صص ،5 [است کرده بررسی را مؤسسات  بودن ابن ،اساس
 تکنولـوژي  انـستیتو  و وارویـک  دانـشگاه  توسط مشترك صورت هب یابیارز نهیزم در که مهم

 lesat1 بـه  کـه  اسـت  نـاب  سـسات ؤم ارزیـابی  خـود  ستیل چک ارائه شده انجام ماساچوست
 شـده  تعریـف  جـاري  و مطلـوب  سطح یک ،گیویژ هر براي ،روش این در .است یافته شهرت
 طـول  ندیفرا،  يرهبر بخش سه بر ناب مؤسسات ارزیابی خود ساختار پژوهش، نیا در .است
  .]20-12 صص ،6 [دارد کیدأت يا شالوده يتوانمند  وعمر

  

   نینو قاتیتحق -4-2
تعلـق   گلـستان ان نستله شرکت به آمده عمل هب ناب دیتول درباره که یقاتیتحق نیدتریجد از ییک

 بهبـود  و شـده  اشـاره  نـاب  دیـ تول ندیفرا ییاجرا يهایدگیچیپ به صراحتاً قیتحق نیا در .دارد
 يسـو   هبـ  رییتغ و اجرا تیموفق در عامل نیمهمتر عنوان هب یسازمان فرهنگ اصالح و مستمر

 ییـد أت را قیـ تحق نیـ ا جینتـا  کـه  يگـر ید قیـ تحق]. 30-28صص ،7 [است شده اعالم شدن ناب
 در یمـ یت مـشارکت  و آمـوزش  يبـسزا  ریثأتـ  انگریب و شده انجام 2يمور تریپ توسط ندک می

 تیـ ماه رییـ تغ .]282-272 صص ،8 [است ناب دیتول بر TQM حیصح ياجرا و مستمر بهبود
 عامـل  نـاب  دیتول به یابیدست در یسازمان و یگروه،  يفرد يرفتارها و هاشیگرا رییتغ و کار
  .]195-191 صص ،9  [است گرید مهم

  

 تحلیل و تجزیه  تکنیک از فادهتاس با مختلف هاي  مشخصه و عوامل ارزیابی -5-2
  3ابعادي
 متفـاوت  هاي  مشخصه با عوامل یکپارچگی ارزیابی يهاتکنیک از ابعادي تحلیل و تجزیه روش
 يهاویژگی و ها  مشخصه ،روش این در .4شود می گرفته کار هب اطالعات استنتاج جهت که است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. lean enterprise self-assessment tool  
2. Peter Murray 
3. dimensional analysis method 
4.Ghodsypour, S.H., A Decision Support System for Supplier Selection Integrating Analytical Hierarchy 
Process With Operation Research Methods, Thesis for Degree of Doctor of Philosophy, University of 
Nottingham,  November 1996. 
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 بـا .  دنگرد می تبدیل منفرد و واحد مقدار یک به دارند متفاوتی نسبی اهمیت و ابعاد که مختلف
 یـا  و مـؤثر  و اصـلی  عوامـل  تـوان  مـی  استاندارد فرم به آن تبدیل و مذکور تکنیک از استفاده
 و اوزان آن ییبنـا  زیـر  و اسـاس  که قرارداد ارزیابی مورد را ناب تولید سیستم زیر و جزئی

 تجزیـه  تکنیک اولیه مدل .است آمده دست به زوجی مقایسه روش از که ایست اهمیت ضرایب
 مینأتـ  برخـی  انتخاب براي 1990 سال در 2هاستون و 1ویلیس آقایان توسط ابعادي تحلیل و

  :است  یک شماره فرمول شرح به  وشد کارگرفته هب کنندگان
iwn

i

i

yi
x

DA ∏
=









=

1
   )یک شماره فرمول    (

  :آن در که
wi: فاکتور هر زنو   
xi 1 شماره کننده مینأت به مربوط معیار یا فاکتور امتیاز  

yi: 2 شماره کننده مینأت به مربوط معیار یا فاکتور امتیاز   
n: عوامل و ها فاکتور تعداد  

 هـاي  معیـار  و هـا نظر از کننـده  مینأتـ  دو مقایسه منظور به را ابعادي تحلیل و تجزیه مدل هاآن
 یک از بزرگتر فرمول حاصل که صورتی در .گرفتند کار هب ریاضی تکنیک کی عنوان هب مختلف
 ایـن  در .شـد  خواهـد  برگزیده دوم کننده مینأت اینصورت غیر در و 1 شماره کننده مینأت شود
 کننـده  مینأتـ  بهترین تا پذیرد صورت دیبا مقایسه )n-1( ،کننده مینأت n مقایسه منظور به مدل
  .دشو ییشناسا کننده عرضه و

 بـا  را کننده مینأت هر و بخشید بهبود را ابعادي تحلیل و تجزیه مدل ویلیس 1993 سال در
   :دیگرد ارائه دو شماره فرمول و کرد مقایسه اي شده تعیین و استاندارد معیار
  

   wiΣ ∏
= 










=

n

i

iw

iY
iX

DA
1

  )دو شماره فرمول (

  
 مـشابه  دیگر يمتغیرها واست   ارداستاند شرایط در نظر مورد ویژگی  و امتیاز :yi آن در که

 و گیرد می قرار مقایسه مورد استاندارد هاي معیار با کننده مینأت هر ،مدل این در. اند اولیه مدل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Willis 
2. Huston 
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 هـاي  معیـار  تعیـین  نیازمنـد  فرمـول  ایـن  ماُ yi .اسـت  آسـانتر  و سـریعتر  جـواب  بـه  دستیابی
 سـال  در کـه  خـویش  تـري دک تـز  در پور قدسی حسن دکتر.  است ویژگی هر براي استاندارد

 کننـدگان  مینأتـ  ارزیـابی  يهامـدل  از یکی را مدل این گردیده دفاع ناتینگهام دانشگاه در 1996
  .]25-21صص ،10 [است دهکر معرفی

  

      تحقیق متدولوژي تشریح - 3
  اهداف -1-3

  :است پذیرفته انجام ذیل هدف سه به دستیابی منظور به تحقیق این
  .ناب تولید يهاشاخص و هامعیار ییشناسا )الف
  .ناب تولید ارزیابی الگوي تبیین و ارائه) ب
  .ناب تولید در مؤثر عوامل یکپارچگی تحلیل و تجزیه) ج
  
  تحقیق روش -2-3

 و 2تبیین  )2 ،1توصیف )1از است عبارت که است یابی زمینه تحقیق،  پژوهش این تحقیق روش
  . شده آوري جمع اطالعات مختلف ايه  جنبه به معنادادن منظور به ها  پدیده 3کشف )3
  
   ها  فرضیه -3-3

  :است شرح این به اخص فرضیه هنُ و اهم فرضیه یک داراي حاضر تحقیق
 تولیـد  مـدیریت  يهـا ویژگی داراي سـدید  صنعتی گروه تولید مدیریت سیستم: اهم هیفرض

  .است ناب
 نـاب  یـد تول بـه  رسـیدن  بـراي  سـدید  صـنعتی  گـروه  اطالعات تکنولوژي :1اخص هیفرض
  .است مناسب

 نـاب  تولیـد  بـه  رسـیدن  بـراي  سدید صنعتی گروه رهبري و سازماندهی :2اخص هیفرض
  .است مناسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. description  
2. explanation  
3. exploration  
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 بـراي  سـدید  صـنعتی  گـروه  انـسانی  نیروي و انسانی منابع سازماندهی :3اخص هیفرض
  .است مناسب ناب تولید به رسیدن

 بـراي  سـدید  تیصـنع  گـروه  موجودي کنترل و تدارکات و خرید تمسسی :4اخص هیفرض
  .است مناسب ناب تولید به رسیدن

 رسیدن براي سدید صنعتی گروه کنندگان عرضه و کنندگان تأمین مدیریت :5اخص هیفرض
  .است مناسب ناب تولید به

 نـاب  تولیـد  به رسیدن براي سدید صنعتی گروه محصول کیفیت مدیریت :6اخص هیفرض
  .است مناسب

 نـاب  تولیـد  بـه  رسـیدن  بـراي  سـدید  صنعتی گروه تولید یندافر مدیریت :7اخص هیفرض
  .است مناسب

 بـه  رسـیدن  بـراي  سـدید  صـنعتی  گـروه  افزار سخت و تجهیزات مدیریت :8اخص هیفرض
  .است مناسب ناب تولید

 نـاب  تولیـد  بـه  رسـیدن  بـراي  سـدید  صـنعتی  گروه نگهداري و تعمیرات :9اخص هیفرض
  .است مناسب

  
     اطالعات گردآوري ابزار -4-3

 و اي کتابخانه و میدانی صورت هب اطالعات گردآوري) یابی زمینه (تحقیق روش نوع به توجهبا 
  :زا ندعبارت اطالعات گردآوري يهاابزار لذا  .است شده انجام اینترنت از استفاده با

  ،پرسشنامه. 1
  ،ناب تولید عوامل گیري اندازه و عوامل زوجی مقایسات. 2
  .مصاحبه. 3

 پرسـشنامه  در که قیتحق اخص اتیفرض از یک هر يرهایمتغ و ها  همؤلف است ذکر انیشا
 سلـسله  نـد یفرا (1 شـکل  در .شـود  مـی  بـالغ  اریمع 85 بر مجموعاً و گرفته قرار پرسش مورد
 1 شـماره  اخص هیفرض ،مثال عنوان هب .است دهیگرد ارائه ) ناب دیتول بر مؤثر عوامل یمراتب
 یـک  شـکل  در هـا   ریمتغ نیا که دهیگرد میتقس یفرع اریمع 7 به اطالعات يتکنولوژ باب در که
 یـی جز يرهایمتغ و مؤلفه به يبند میتقس نیهم مشابه زین ها  هیفرض سایر. اند شده داده شینما
  . است دهیگرد میتقس گرید



  نابمدیریت تولید 

  کنندگان مینأمدیریت ت. 5  سیستم خرید و تدارکات. 4  ساماندهی منابع انسانی. 3  ريسازماندهی و رهب. 2  تکنولوژي اطالعات. 1

  سازي روش کار ساده

  فعالیت کمیته پیشنهادها

  تناسب اختیار و مسئولیت

  برخورداري پرسنل از آموزش

  هاي انگیزشیاستفاده از سیستم

  ال تغییراتبمشارکت کارکنان در ق

  ي کاريهاتیم

  کاري اتالف زمان و دوباره

  کار تناسب نیروي انسانی و حجم

  ارتباطات رسمی درون سازمان

  در دسترس بودن اطالعات

  به روز رسانی اطالعات

  مکانیزه بودن اطالعات

  هوشمندي سیستم اطالعات

  سرعت گردش اطالعات

  حذف اطالعات زاید

  تجزیه و تحلیل اطالعات

  ریزي استراتژیک هبرنام

  مشارکت کارکنان

  نامه انجام امور براساس آیین

  نگرش مدیریت بر منابع انسانی

  گیري و تمرکز قدرت تصمیم

  مشخص بودن وظایف

  یکپارچگی عملیات اجرایی

  )کایزن(بهبود مستمر 

  ها مشارکت کارکنان در پروژه

  نگرش مدیریت به آموزش

  S5اجراي 

  وجود مشخصات فنی اقالم خرید

  نحوه کنترل مرغوبیت اقالم

  هاي متفاوت خریداستعالم

  ارجحیت کیفیت بر قیمت

  نحوه برخورد با میزان عیوب غیر مجاز

    JIT سازي سیستم پیاده

  سیستم حمل و نقل اقالم

  ه از تکنیکهاي کنترل موجوديداستفا

  قابلیت اطمینان به برنامه زمانبندي

  کنندگان تعداد عرضه

  کنندگان عرضهارزیابی 

  تغییرات قیمت مواد و قطعات

  کنندگان ارتباط سازمان با تأمین

  زمانبندي ارسال قطعات

  کنندگان قدرت هماهنگی عرضه

  کنندگان تأمین  خود بازرسی

  کنندگان در طراحی مشارکت تأمین

  کنندگان ثبات همکاري تأمین

  کنندگان فاصله تأمین

  )بخش اول(فرایند سلسله مراتبی عوامل مؤثر در تولید ناب  1شکل 
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  مدیریت تولید ناب

  یند تولیدامدیریت فر. 7  دیریت کیفیت جامعم. 6

  قطعات نحوه بازرسی مواد و

  بازرسی حین فرایند

  کارکنان در بروز عیب العمل عکس

  یابی در علل بروز عیب ریشه

  بهبود مستمر خط تولید

  نظافت و سرویس و نگهداري

  SPCاستفاده از تکنیک 

  قابلیت انعطاف در تولیدات جدید

  لیت انعطاف در حجم تولیدقاب

  آموزش پرسنل تولید

  وري از فضاي تولید بهره

  هاي فاقد ارزشحذف فعالیت

  مشارکت کارکنان تولید

  سیستم کشش یا فشار

  رسانی سریع به کارگران اطالع

  اتوماسیون عملیات تولید

  چند مهارته بودن کارگران

  FMEAاستفاده از تکنیک 

  ارزیابی رضایت مشتري

  سازي چرخه دمینگ یادهپ

  مدیریت تعمیرات و نگهداري. 9

  برخورداري از مدیریت نت

   ریزي  پیشگیرانه برنامه

  انجام امور نت توسط پرسنل

  آموزشهاي تخصصی نت

  S5اجراي 

 مشارکت پرسنل براي کاهش توقفات

  پذیري تعمیرپذیري و تعویض

  سیستم کنترل هوشمند

  افزار مدیریت تجهیزات و سخت. 8

  جهیزات مناسببرخورداري از ت

 استفاده از  کد، و کم

  کنترل اتوماتیک کمیت تولید

  دحمل و نقل کاال و موا

  سازي و تنظیم زمان آماده

  استفاده از فضاي موجود

  استفاده از روباتیک

  آموزش کاربرد تجهیزات

  لی اوت وچیدمان تجهیزات

  خطا ناپذیري

  )بخش دوم (فرایند سلسله مراتبی عوامل مؤثر در تولید ناب 1شکل 
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   تحقیق اجرایی مدل -4
  1ابعادي تحلیل و تجزیه روش از استفاده با ناب تولید گیري اندازه -1-4
 در کـه   دو شـماره  فرمول و ویلیس یافته بهبود مدل از استفاده با شده سعی حاضر مقاله در

 گـردد  گیري اندازه ناب تولید فرعی و اصلی هاي معیار شده داده حیتوض قیتحق نهیشیپ بخش
  :است دو شماره فرمول شرح هب شده گرفته کار هب مدل لذا و

wi
n

i

w

i

i
i

Y
XDOA Σ

=
∏ 








=

1
   )ود شماره فرمول( 

  :فرمول این در
DoA= Degree of Adaptability: سازگاري درجه یا تطابق جه در 

xi: تولیدي سیستم در مشخصه کنونی وضعیت  
yi: نظر مورد مشخصه پایه یا مبنا وضعیت 

wi: نظر مورد معیار با مشخصه اهمیت ضریب  
n... ,2 ،1=i :معیار هر در موجود مشخصه تعداد  
π :موجود ها  مشخصه ضرب  

  
   ناب تولید فرعی و اصلی عوامل و ها  مشخصه -2-4
 گردیـد  مالحظـه  ،نـد ا شده بیان متعدد مقاالت و کتب  که در  آمده عمل هب تحقیقات و مطالعات با
 ضعف و شدت گیري اندازه با که است مختلف هاي معیار و عوامل تحت ناب تولید مدیریت که
   هـر  يهاسیـستم  زیر و عوامل این .ردیگ یم قرار یابیارز مورد تمسیس بودن ناب ،عوامل نیا
  

  .است گردیده رائها 1 شکل در تفصیل به عامل
 هر که اصلی عامل 9 از ناب تولید مدیریت ،است شده داده نشان 1 شکل در که طور همان

 .اسـت  شـده  لیتشک گردد یم بالغ اریمع 85 بر جمعاً و است فرعی  سیستم زیر چند داراي یک
 تواننـد  مـی  دهندگان پاسخ که گردیده مطرح سؤالی ،عامل زیر هر ارزیابی و گیري اندازه جهت

 .بدهند نآ به است 9 تا 1 از که را امتیازات از یکی تولیدي واحد در موجود وضعیت براساس
 ،دو شـماره  فرمـول  در آنهـا  قـراردادن  و  آمـده  دسـت  هبـ  يهاپاسخ بندي جمع با است بدیهی
  .گردد می محاسبه تولید واحد وضعیت با ناب تولید يهایارمع تطبیق یا و سازگاري قابلیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. dimensional analysis method 
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 درجـه  ،ذیـل  فرمول در هاپاسخ قراردادن و اصلی عامل 9 از آمده دست هب نتایج بندي جمع با
  .گردد یم گیري اندازه  ناب تولید يهاشاخص با تولیدي واحد موجود وضعیت تطبیق و سازگاري
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  :فرمول این در
DOAlean: تولیدي واحد کل سازگاري درجه  

1DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در اطالعات تکنولوژي سازگاري درجه   

2DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در رهبري و سازماندهی سازگاري درجه  
3DOA: ابن سیستم با تولیدي واحد در انسانی منابع ساماندهی سازگاري درجه  
4DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در  تدارکات و خرید سیستم سازگاري درجه  
5DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در کنندگان تأمین مدیریت سازگاري درجه  
٦DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در کنندگان تأمین  سازگاري درجه  
7DOA: ناب سیستم اب تولیدي واحد در  جامع کیفیت مدیریت سازگاري درجه  
8DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در افزار سخت و تجهیزات مدیریت سازگاري درجه  
9DOA: ناب سیستم با تولیدي واحد در نگهداري و تعمیرات سازگاري درجه  

DoAis: لئااید حالت در نظر مورد ویژگی سازگاري درجه   
  

  اطالعات تحلیل و تجزیه و گردآوري - 5
  عاتاطال يآور جمع -1-5
 از اعـم  کارشناسـان  هیـ کل ستیـ ل ،يآمار جامعه از کامل و قیدق اطالعات يآور جمع منظور به
 تخـصص  در کـار  سـابقه  سـال  2 حـداقل  و سانسیل يدارا که کارشناسان و ساؤر و رانیمد

 گـروه  آمـوزش  يواحدها توسط یهیتوج يهاکالس يبرگزار با و شد استخراج بودند مربوط
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 اصـالح  ضـمن  ،دهیـ گرد آشـنا  سواالت و میمفاه و پرسشنامه با نآنا،  محقق و دیسد یصنعت
 میمفـاه  و پرسـشنامه  در موجود ابهامات هیکل،  کارشناسان و دیاسات توسط پرسشنامه مکرر
  .دیگرد برطرف ناب دیتول

  عیـ توز از قبـل  ق،یـ تحق ییایـ پا يریـ گ اندازه منظور هب و test-re-test روش مطابق سپس 
 و عیـ توز کارشناسـان  از نفـر  30 نیبـ  مـاه  2 یزمـان  فاصله در ییهان پرسشنامه،   پرسشنامه

 نیانگیـ م بـا  محاسـبه  دوم و اول مرحلـه  در شده ارائه يپاسخها یهمبستگ. دیگرد يآور جمع
  .شد واقع قبول مورد نانیاطم  درصد 95 با و درصد 91 یهمبستگ
 128 دادتعــ ییعنــ ،آن درصــد 91 کارشناســان جهــت یارســال پرســشنامه 140 تعــداد از

  .است بوده شوندگان مصاحبه نیب در قیتحق تیجذاب انگریب که یافت عودت پرسشنامه
  

  یتاهم ضرایب تعیین -2-5
 ،آن در کـه  اسـت  لهأمـس  از گرافیکـی  نمـایش  یک ایجاد ،زوجی مقایسات فرایند  در گام اولین
 تولیـد  بـر  ثرؤم عوامل مراتب سلسله 1 شکل .شوند داده نشان هامعیار زیر و هامعیار هدف،
 سـطح  دومین .است ناب تولید مدیریت که داده نشان را هدف اول سطح .دهد می نشان را ناب
: از عبارتنـد  کـه  اسـت  نـاب  تولیـد  بـر  ثرؤمـ  اصلی معیار نه شامل ،مراتبی سلسله ساختار از

 و خریـد  سیـستم  ،3انـسانی  منـابع  سـاماندهی  ،2رهبـري  و سـازماندهی  ،1اطالعات تکنولوژي
 فراینـد  مـدیریت  ،6جـامع  کیفیت مدیریت ،5کنندگان مینأت مدیریت ،4موجودي کنترل و تدارکات

 زیـر   سـطح  سومین .9نگهداري و تعمیرات مدیریت و 8افزار سخت و تجهیزات مدیریت ،7تولید
 نـشان  را) بـاالتر  (دوم سـطح  اصـلی  يهـا معیار از یـک  هر به مربوط فرعی عوامل و هامعیار
 سـطح  از ثرأمتـ  عوامـل  شـامل  ،سطح هر شود می مالحظه یک کلش در که طور همان .دهد می

 از ثرأمتـ  اول سـطح  در تحقیـق  اصـلی  هـدف  تحقـق  کـه  طور همان ،ترتیب بدین و است ماقبل
   يهـا معیار از ثرأمتـ  خـود  نوبه به نیز دوم سطح يهامعیار است دوم سطح اصلی يهامعیار

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. information technology 
2. leadership organization 
3. human resource organization 
4. purchasing & logistics & inventory control 
5. supply chain 
6. total quality management 
7. production process management 
8. hardware equipment management 
9. preventive maintenance 
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   .هستند سوم سطح فرعی
 مراتبـی  سلسله ساختار در شده ذکر يهامعیار و عوامل اولویت و وزن تعیین منظور به 

 زوجی طور هب را عامل هر که گردیده تدوین مذکور عوامل از یک هر براي  یپرسش )1 شکل(
 را هـا معیار کـه  شـد  خواسـته  دهنـدگان  ازپاسـخ  منظور همین به .دکن می مقایسه دیگر عامل با
 نـسبت  را معیـار  هر اهمیت و ارحجیت و ،دهکر مقایسه یکدیگر با) زوجی (دودویی صورت هب
 مشخص و تعیین 1 جدول مطابق يازیامت 9 تا 1 اي فاصله مقیاس یک براساس دیگر معیار به
  .دکنن

  

  اهمیت ضرایب تعیین پرسشنامه به امتیازدهی راهنماي 1جدول
  

 شــــــرح

 اهمیت درجه
  نسبی

 )امتیاز( 
 B معیار با Aمعیار مقایسه

  مساوي اهمیت و ارجحیت 1 دارند نقش هدف در مساوي طور به فعالیت هردو
 B بر A ضعیف ارجحیت 3 دیگر فعالیت بر هافعالیت از یکی نسبی برتري

 B بر A قوي ارجحیت 5 دارد غلبه دیگري بر بارز طور به هافعالیت از یکی

  B بر A قوي خیلی ارجحیت 7 دارد ارجحیت دیگري بر شدید خیلی طور به هافعالیت از یکی
 B بر A العاده فوق ارجحیت 9 دیگري بر فعالیت یک مطلق و آشکار کامالً برتري

 2 و4، 6، 8 است فوق يهاقضاوت بین واسطه يهاارزش بیانگر
 اهمیت درجه که حاالتی براي
 دارند را باال مقادیر بین

  
 دست به ترکیب فرمول از زوجی مقایسه جهت شده مطرح سؤاالت تعداد است ذکر شایان

 عوامل تمام  تا  گردد طرح سؤال 36  دیبا دارد وجود عامل 9 که دوم سطح براي لذا و آید می
 در بایـد  یکدیگر با فرعی عوامل زوجی مقایسه جهت ترتیب، همین به. شوند مقایسه یکدیگر با

  : گردد مطرح الؤس 365 مجموع
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 ،نـاب  تولیـد  يهـا معیار اهمیـت  ضـرایب  عیینت و محاسبه در يیادآور و ییمنظورآشنا  به
  :گردد می ارائه زیر شرح هب آن مراحل
 از یـک  هـر  مـورد  در کارشناسـان ) اي مقایـسه  (ییـ دو دو يهاارزیابی و هانظر دریافت. 1
 شـده  توزیـع  هـاي  پرسـشنامه  براسـاس  مورد این در تحلیلی، مراتب سلسله در مندرج عوامل
  :پذیرد صورت باید زیر اقدامات

 هندسـی  میـانگین  محاسـبه  فرمـول  ،چـپ  سمت يهاپاسخ هندسی میانگین محاسبه) لفا 
 ضرب حاصل ریشه میناُ Nبا   است برابر عدد N هندسی میانگین .است شرح این به ها معیار

  .اعداد آن

N

N

K
ijKGM ∏

=
α=

1
  

  

  m3 ،2 ،1= i…: م در سطر جدول اiُ معیار
 m3 ،2 ،1= j…: م در ستون جدول اjُمعیار 

 m3 ،2 ،1= k…: مین متخصص اkُپاسخ 

  GM: Geometric Meanمیانگین هندسی 
  .راست سمت يهاپاسخ هندسی میانگین محاسبه) ب
 قطـر  بـاالي  عناصـر  در هـا آن قـراردادن  و ب و الـف  يهابنـد  هندسی میانگین محاسبه) ج

  .1D مربع ماتریس

  .قطر باالي عناصر معکوس طریق از قطر زیر عناصر همحاسب) د
 تـشکیل  منظـور  به  1D ماتریس يهاردیف از یک هر در موجود هندسی میانگین همحاسب .2
  .)1M( ستونی بردار هندسی میانگین ستونی بردار
 جمـع  بـر  بـردار  عناصـر  از یـک  هـر  تقسیم طریق از 1M ستونی بردار دنکر نرمالیزه. 3

  .1M بردار عناصر
   هـا آن اهمیـت  ضـرایب  تـا  گـردد  یمـ  تکرار فرعی و اصلی يهامعیار تمام براي مراحل این

  ).دهد  ضرایب اهمیت معیارهاي اصلی تولید ناب را نشان می2جدول (آید  دست هب
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  ناب تولید اصلی يهامعیار همبستگی و Beta اثر، اهمیت ضرایب 2 جدول

 

همبستگی ضریب
 ناب تولید با

 اثر ضریب

 رگرسیون

 ضریب

 اهمیت

 شرح

 فرعی عوامل

 شماره

 عوامل

 1 مدیریت اطالعات سیستم و اطالعات تکنولوژي 4/9 167/0 85/0

 2 ناب تولید در رهبري و سازماندهی 7/17 253/0 93/0

 3 انسانی نیروي وري بهره و انسانی منابع ساماندهی 8/10 149/0 87/0

 4 موجودي کنترل و تدارکات و خرید سیستم 8/10 107/0 75/0

 5 قطعات و مواد کنندگان عرضه و کنندگان تأمین مدیریت 2/11 114/0 8/0

 6 جامع کیفیت و کیفیت مدیریت 6 024/0 41/0

 7 تولید فرایند مدیریت 3/15 16/0 8/0

 8 تولید افزار سخت و تجهیزات مدیریت 3/11 104/0 7/0

 9 نگهداري و تعمیرات مدیریت 5/7 098/0 83/0

  
  فرعی و اصلی يهاومعیار هاویژگی گیري اندازه -3-5
 شناسـایی  از پـس  نـاب،  تولیـد  عوامـل  بـا  کارخانجات 1سازگاري درجه گیري اندازه ظورمن به

 درخواسـت  تولیـدي  کارخانجـات  کارشناسـان  از آن براسـاس  و تـدوین  االتیؤس آن، عوامل
 مـورد  ناب عوامل با کارخانه سازگاري میزان وسیله بدین تا دهند پاسخ االتؤس به که گردید
 کـه  اسـت  الؤسـ  85 شـامل  یفرع عوامل اساس بر مذکور سشنامهپر .گیرد قرار گیري اندازه

 ایــن .اسـت  دهکـر  پرسـش  مربـوط  کارشناســان از را فرعـی  عوامـل  اجـراي  شـدت  و میـزان 
 کـه  حالت بهترین تا شده گرفته نظر در 1 امتیاز با که حالت بدترین از را معیار هر پرسشنامه

   .دهد می قرار ارزیابی مورد ،شده گرفته نظر در 9 امتیاز با
 در کـه  اطالعات ژيتکنولو یاصل هاياریمع از یفرع رایمع نیدوم و نیاول ،مثال عنوان هب
 نیهمـ  بـه . اسـت  آن یرسـان  روز  بـه  و اطالعـات  بـودن  دسـترس  در شده داده نشان 1 شکل

 9 تـا  1 يهـا نمودار  (گـردد  یمـ  نیتـدو  لیـ ذ شرح هب پرسشنامه الؤس نیدوم و نیاول ،منظور
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. degree of  adaptability  
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 جامعـه  در نـاب  تولیـد  فرعـی  عوامل هاي معیار و ها  مشخصه به شده ارائه يهاپاسخ میانگین
   :)دهد می نشان را آماري
  
 مـورد  اطالعـات  تمام که دارد وجود اي گونه به مدیریت اطالعات سیستم ،شرکت در آیا. 1
   گیرد؟ قرار مدیریت دسترس در گیري تصمیم جهت نیاز

 
  اطالعات نظام شرکت،
 .اردد قدرتمندي مدیریت

  نظام فاقد شرکت  
 .است مدیریت اطالعات

     
                

9  8  7  6  5  4  3  2  1 
  
  
  .گردد می روز به روزانه زمانی فواصل در و مرتب طور به سیستم در موجود اطالعات آیا. 2

  
 و مرتب طور به اطالعات
 .گردد می روز به روزانه

 طور به و گاه گاه اطالعات 
 .گردد می بروز اتفاقی

     
                

9  8  7  6  5  4  3  2  1 
    
 .  
 .   .
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  هاي ارائه شده به معیارهاي فرعی تکنولوژي اطالعاتن پاسخمیانگی 1نمودار

  هاي ارائه شده به معیارهاي فرعی سازماندهی و رهبرينگین پاسخمیا 2نمودار

 مدیران
 منابع

 آیین
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   فرعی سیستم خرید و کنترلهايهاي ارائه شده به معیارمیانگین پاسخ 4نمودار

  هاي ارائه شده به معیارهاي فرعی ساماندهی منابع انسانیمیانگین پاسخ 3نمودار
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  مدیریت زنجیره عرضه فرعی هايهاي ارائه شده به معیارمیانگین پاسخ 5نمودار

  فیت جامعمدیریت کی فرعی هايهاي ارائه شده به معیارمیانگین پاسخ 6نمودار

 بازرسی

مشتري
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  مدیریت فرایند تولید فرعی هايهاي ارائه شده به معیارمیانگین پاسخ 7نمودار

  افزار مدیریت تجهیزات و سخت فرعی هايهاي ارائه شده به معیارمیانگین پاسخ 8نمودار

 خطا ناپذیري
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   مؤثر عوامل یکپارچگی -3-5
 تولید اصلی عوامل بین  همبستگی،  ناب تولید در مؤثر عوامل یکپارچگی گیري اندازه منظور به

 ،1 اسـپیرمن  همبـستگی  همچـون  مختلفـی  آمـاري  يهاتکنیک منظور بدین .شد يگیر اندازه  ناب
 پایان در اگر لذا. گردید انتخاب معتبر ابزار عنوان به 3 آنالیز فاکتور و 2 متغیره چند رگرسیون

 چـه  کـه  دکـر  اسـتنتاج  تـوان  مـی  شود حاصل ناب تولید عوامل بین معتبري همبستگی،  تحقیق
  .است مؤثرتر ناب تولید به دستیابی زانمی بر مؤثر طور به عواملی

  
  یريگ نتیجه - 6
  ناب تولید اصلی عوامل تحلیل و تجزیه و رگرسیون، همبستگی ضرایب -1-6
   بــا رهبــري و ســازماندهی کــه یــدآ مــی دســت بــه نتیجــه ایــن آمــده عمــل بــه يهابررســی بــا

  

 دستیابی در عامل مهمترین 7/17 اهمیت ضریب و 25/0 اثر ضریب و 93/0 همبستگی ضریب
 از پس و دارد اصلی يهامعیار سایر بین در را ضریب باالترین معیار این. است ناب تولید به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. spearman corolation  
2. multi linear regression 
3. factor analysis 

  مدیریت تعمیرات و نگهداري هايهاي ارائه شده به معیارمیانگین پاسخ 9نمودار
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 همبـستگی  ضـریب  و 167/0 اثـر  ضریب با مدیریت اطالعات وسیستم اطالعات تکنولوژي آن
  .هستند ناب تولید به دستیابی در عامل مهمترین 85/0

 اثـر  ضـریب  بـا  کـه  است تولید فرایند مدیریت ،ناب تولید در اصلی معیار یا عامل سومین
 نـاب  تولید به دستیابی در مهمی عامل15 / 3 اهمیت ضریب و 80/0 همبستگی وضریب 16/0

 ارائه 2 جدول در مربوطه اطالعات،  نتایج و ارقام مقایسه در سهولت جهت .گردد می محسوب
  .است گردیده

 بـا  انـسانی  منـابع  سـاماندهی  ،دهذکرشـ  يهـا معیار از پـس  گردد می مالحظه طورکه همان
 و 114/0 اثـر  ضـریب  با عرضه زنجیره مدیریت 87/0 همبستگی ضریب و 149/0 اثر ضریب
 و 107/0 اثـر  ضـریب  با موجودي کنترل و تدارکات و خرید سیستم،  80/0 همبستگی ضریب
 ضـریب  و 104/0 اثـر  ضـریب  بـا  تولیـد  افزار وسخت تجهیزات مدیریت،  8/10 اهمیت ضریب
  .هستند ناب تولید به دستیابی در عوامل مهمترین 70/0 تگیهمبس

 در ناب تولید اصلی  عامل9 که است آن بیانگر آنالیز فاکتور از ناشی استحصالی اطالعات
 اطالعــات، تکنولــوژي عوامــل ،اول فــاکتور کــه شــوند مــی تقــسیم کلــی دســته 2 بــه مجمــوع

، عرضـه  زنجیـره  مـدیریت ،  تـدارکات  و خرید انسانی، منابع ساماندهی رهبري، و سازماندهی
 مدیریت عوامل دوم فاکتور و بردارد در را نگهداري و تعمیرات ومدیریت تولید یندافر مدیریت
 عامـل  کـه  اسـت  ذکـر  شـایان . گیرد دربرمی را افزار سخت و تجهیزات مدیریت و جامع کیفیت

 70/0 همبستگی ضریب با تجهیزات ومدیریت 41/0 همبستگی ضریب با جامع کیفیت مدیریت
  .اند داشته ناب تولید با را همبستگی ضریب کمترین

  
   ها  فرضیه ستت از حاصل يهادستاورد -2-6

 را آماري جامعه در موجود يهاویژگی که است اي گونه به مقاله این در شده ارائه هاي  فرضیه
 بـا  دیگر، رتعبا به. است کرده آزمون وآمریکا ژاپن ناب کارخانجات يهاویژگی با مقایسه در

 یـا  رد به نسبت ها، معیار از یک هر به امتیاز تخصیص و سدید صنعتی گروه عملکرد ارزیابی
 ناب، تولید يهاویژگی از یک هر خصوص در سدید صنعتی گروه عملکرد که فرضیه این قبول

  .گیرد می قرار نقد مورد است نامناسب یا مناسب
 تـا  صـفر  از ویژگی هر براي کسب قابل امتیاز گردید بیان مقاله این طول در که طور همان

   همخـوانی  اعـالم  بـراي  امتیـاز  بـاالترین  تـا  تـرین  پـایین  ،دیگر عبارت  به. است تغییر قابل یک
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  .است  یک تا صفر بین ناب، تولید عوامل با  آماري جامعه عملکرد
 بـرآورده  5/4یعنـی  متوسط حد در را ناب تولید يهامعیار تمام بتواند  آماري جامعه اگر
 در 9 تـا 1 از کـه  را هـشتادوپنجگانه  يهـا معیار تمـامی  امتیاز متوسط دیگر عبارت به و سازد

 و تجزیـه  مدل از حاصل امتیاز ،کند کسب گردیده تعیین ناب تولید عوامل ارزیابی پرسشنامه
  :گردد می 5/0  ابعادي تحلیل

∑ ∏
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 شـرایط  بـه  توجـه  با دیگر عبارت به. است شده گرفته نظر در 5/0،  بودن  مناسب فرض  لذا و

 شـرکتی  اگـر  که است آن بر فرض کنندگان تولید مسیر در موجود مشکالت و ایران اقتصادي
 بودن باال علت به اما نیست مطلوب و ایدئال که چند هر کند اخذ را 5/0 از باالتر امتیاز توانست
 در لـذا  .بـود  خواهـد  قبـول  قابـل  و مناسـب  ،نـاب  تولید گیرانه سخت ارزیابی و ارزیابی سطح

 را باال به 5/0 امتیاز ،ناب تولید گانه نه يهامعیار از یک هر از سدید صنعتی گروه که صورتی
 مبنـا  ایـن  دیگر، آماري جوامع در البته که داشت خواهد قبولی قابل و مناسب عملکردکند   اخذ

  .گردد کمتر یا بیشتر ممکن است
 و عملکـرد  میانگین،  آمده دست به اطالعات به توجه با و  فرضیه ذیرشپ مبانی به توجه با
 لذا .است پذیرش قابل میزان حدود در که است درصد 50 سدید صنعتی گروه سازگاري نرخ

 پذیرفتـه  باشد می ناب تولید مشخصات و هاویژگی  داراي سدید صنعتی گروه که  اهم فرضیه
  .شود می

 سازماندهی جمله از اصلی، يهامعیار و عوامل از داديتع در سدید صنعتی گروه همچنین
 بـا ) 3فرضـیه (انـسانی  منـابع  سـاماندهی  ،49/0 سازگاري نرخ میانگین با) 2فرضیه(رهبري و

 و 50/0 سازگاري نرخ میانگین با) 7فرضیه(تولید فرایند مدیریت ،48/0 سازگاري نرخ میانگین
 معیـار  بـا  همطـراز 49/0 سـازگاري  رخنـ  میـانگین  بـا ) 9فرضـیه (نگهداري و تعمیرات مدیریت
  هـاي  فرضـیه  و پذیرفتـه  مـذکور  مخـالف  هـاي  فرضـیه  ،اغماض اندکی با و است شده پذیرفته
 نـشان  را آمـاري  جامعـه  اصـلی  هاي معیار سازگاري نرخ 10 نمودار (گردد می رد HO موافق

  ).دهد می
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 بـا ) 4فرضیه(موجودي کنترل و تدارکات و خرید سیستم مدیریت جمله از ها  فرضیه سایر
 بـا ) 5فرضـیه (کننـدگان  تـأمین  و عرضـه  زنجیـره  مدیریت،  درصد 55  سازگاري نرخ میانگین
 نرخ میانگین با) 8فرضیه(افزار سخت و تجهیزات مدیریت و درصد، 54 سازگاري نرخ میانگین

 الـذ  و دارنـد  همخـوانی  نـاب  تولیـد  يهـا ویژگی بـا   95/0 اطمینـان  ضـریب  و 55/0 سازگاري
  .شود پذیرفته می مخالف فرضیه و رد HO یعنی اخیرالذکر موافق هاي فرضیه
 اسـت کـه بـه      اول اخـص  فرضـیه  ،دارد 5/0 از کمتـر  سـازگاري  نـرخ  کـه  اي فرضـیه  تنها

 نـرخ   شـده،  استحـصال  اطالعـات  با. شود می مربوط سدید صنعتی گروه اطالعات تکنولوژي
 قبول قابل جواب محدوده در که است 44/0 سدید صنعتی گروه اطالعات تکنولوژي سازگاري

 تکنولـوژي  دیگـر،  عبـارت  بـه  .گـردد  مـی  قبول موافق فرضیه و رد مخالف فرضیه لذا و نیست
  .نیست مناسب ناب تولید به رسیدن براي سدید صنعتی گروه اطالعات

  
  پیشنهادها و ها راهکار - 7
 ناب تولید به دستیابی در عامل نمهمتری ،رهبري و ساماندهی ،آمده دست هب نتایج به توجه با

 رهبـري  و سـازماندهی  جهـت  اسـتراتژیک  برنامـه  تـدوین  طریـق  از بایـد  راه این در که است

  امل اصلی تولید ناب گروه صنعتی سدیدنرخ سازگاري عو 10نمودار
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 حل يهاتیم تشکیل و سازمان پایین هاي  رده به اختیار ویضفت قدرت، مناسب توزیع و مناسب
 در اجـزا  امتمـ  تقویـت  و یکپارچـه  صـورت  هبـ  عملیات انجام و مستمر بهبود منظور به مشکل
  .گردد تالش تبعیض و ترس بدون و انضباط با همراه صمیمانه يهامحیط

 بـا  کـه  اسـت  مـدیریت  اطالعـات  سیستم و اطالعات تکنولوژي ،مهم عامل دومین همچنین
 اطالعـات  نظـام  در موجـود  اطالعـات  رسـانی  روز  بـه  و جـامع  مـدیریت  اطالعات نظام ایجاد

 سیـستم  ییاکـار  باالبردن و بیفایده اطالعات ذفح و اطالعات گردش سرعت موجب هوشمند
  :از عبارتند زیر شرح به دیگر مهم پیشنهادي اقدامات. گردد می
  تولید فرایند مدیریت زمینه در

 .تولید هاي  برنامه و مشکالت خصوص در کارکنان به سریع و دقیق رسانی اطالع -

 .تکراري و سخت هاي کار در ربات از استفاده -

 .فشار سیستم جاي به کانبان یا کشش سیستم جایگزینی -

 انتظـار  زمـان  ،اضـافی  تولیـد  حـذف  و آالت ماشـین  تنظـیم  و سـازي  آماده زمان کاهش -
  .غیرضروري يهاجایی جابه و زائد يهانقل و حمل ،محصوالت

  انسانی منابع سازماندهی زمینه در
 .روهیگ کار ترویج و خالقیت ارائه به کارکنان ترغیب و اهپیشنهاد کمیته تشکیل -

 .کارایی و بخشی اثر میزان براساس پاداش و عملکرد ارزیابی نظام اجراي -

 .کارکنان کار حجم و وظایف عادالنه تقسیم و مسئولیت و اختیار کردن متناسب -

 .کارکنان کار در پذیري انعطاف و متفاوت يهامهارت آموزش و وظایف سازي ساده -

 کنندگان تأمین و کنندگان عرضه زنجیره مدیریت زمینه در

 .مختلف زمانی فواصل در کنندگان تأمین عملکرد ارزشیابی و ارزیابی -

 ،تحویـل  زمـان  ،کیفیـت  فقیمتـ  فنظـر  از مـداوم  طـور  بـه  کنندگان مینأت کیفی مقایسه -
 بـه  آنـان  بنـدي  تقـسیم  و تولید براي پذیري انعطاف و کار فرهنگ ،تکنولوژي سطح و نوآوري

 .سوم و دوم ،اول هاي  رده

 و مـشکالت  پـذیرش  و جدیـد  محصوالت طراحی در مشارکت به کنندگان لیدتو ترغیب -
 شـرکت  بـه  را خـوبی  منـافع  خـود  پیـشنهادهاي  با که کنندگانی عرضه به ویژه تسهیالت ارائه
  .کنند می منتقل
  موجودي کنترل و تدارکات و خرید سیستم زمینه در

 .فشار سیستم جاي به کشش سیستم سازي پیاده و JIT سیستم سازي پیاده -
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 و پیمانکـاري  هاي قرارداد براساس قطعات و مواد و کاال حمل براي مدون نظام تدوین -
 .قطعات و مواد قیمت بر کیفیت اولویت

 و تولیـد  خـط  توقـف  از جلوگیري منظور به تدارکات یندافر در مناسب زمان بینی پیش -
 هزینـه  ،انبـار  فیاضـا  موجـودي  هزینه قبیل از بر هزینه امور و غیرضروري هاي  هزینه حذف

 .سفارش اندازه و ساخت جریان در کار کاهش ،اضافی يهاسفارش

 تولید افزار سخت و تجهیزات مدیریت زمینه در

 چیـدمان  و کـافی  و مناسـب  افـزار  سـخت  بـه  کاري ایستگاههاي تجهیز و برخورداري -
 .فرسا طاقت و سخت، تکراري يهافعالیت اتوماسیون و صحیح

 و محـصوالت  و هـا   برنقـشه  تغییرات اعمال در سهولت منظور به کم و کد، از استفاده -
 پیش از قطعات و هاقالب از استفاده با دستگاهی سازي آماده زمان کاهش و تولیدي هاي  برنامه
 .شده آماده

 و فیکـسچر  و جیـک  ،تولیـد  يهاشابلون قبیل از خطا از جلوگیري يهاابزار از استفاده -
 .تجهیزات از مناسب برداري بهره و صحیح اربردک منظور به کارکنان مهارت افزایش
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