
  
  

 

  
  

  

  

  
  

مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از 
 LINMAPبندي و تکنیک هاي تحلیل عاملی تأییدي، خوشهترکیب روش

  )مورد مطالعه صنایع کوچک و متوسط فلزات اساسی و فابریکی(
  

 1دکتر ناصر فقهی فرهمند
 

  

 چکیده
تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت ارزیابی 

  LINMAPبندي و تکنیک هاي تحلیل عاملی تأییدي، خوشهبا استفاده از ترکیب روش
روش . چهار سؤال مطرح شده است 2براي دستیابی به هدف فوق در این تحقیق. است

هاي صنایع کوچک و متوسط هاي واحداین تحقیق توصیفی و جامعه آماري کلیه شرکت
 245تعداد جامعه آماري . باشدشرقی میاساسی و فابریکی استان آذربایجانفلزات 

گیري نیز از روش  شرکت محاسبه شده وبراي نمونه181شرکت است که حجم نمونه
ها در این تحقیق از آوري دادهجهت جمع. گیري تصادفی استفاده شده استنمونه

 پایایی آن در بین جامعه آماري پرسشنامه استفاده شده است که پس از بررسی روایی و
 ، تحلیل LINMAPها در این تحقیق از روشبه منظور تجزیه و تحلیل داده. توزیع شده

نتایج تحقیق مدلی با هشت سازه براي تولید . بندي استفاده گردیدعاملی تأییدي و خوشه
داري، تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع، تعمیرات و نگه ناب را ارائه می دهد که

کنندگان، روابط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرآیند و روابط با تأمین
  .هاي بهسازي سطح کارخانه را دربر می گیردبرنامه

  اي، لینمپ تولید ناب، تحلیل عاملی تأییدي، تحلیل خوشه:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
سازي عملیات، زنجیره  بهینه تولیدکنندگان در سطح دنیا به دنبالدر طول چند دهه

هاي فناوري اطالعات باپیشرفت). 1،2005،13پاگاتدورو(اند  هاي خود بودهتأمین و سرمایه
به تبع آن تسهیل دستیابی به فناوري اطالعات، فشارها بر تولیدکنندگان به منظور  و

ده از افراد پذیري، حذف اتالفات، فرآیند کنترل، استفاسازي سرعت عملیات، انعطافبهینه
هاي رقابتی، بیشتر از گذشته تشدید و رسیدن به سطح جهانی براي دستیابی به قابلیت

). 1997، 4؛ جیمزمور و گیبونز2002، 3؛ آلوي و کاربت2008، 2بایون و کاروین(شده است 
ها و کوچک در حال حاضر نیز تغییرات سریع بازارها، کاهش بودجه بسیاري از شرکت

بایون و (تر شود یابی به این اهداف  از گذشته نیز پیچیده  تا دست سبب شده سازي،
از این رو تولید ناب به یک رویکرد کلیدي براي مدیریت این پیچیدگی ). 2008، 5کاروین

تولید ناب یک پارادایم تولیدي است که بر اساس حذف ).1998، 6لیکر(تبدیل شده است 
ولید ناب به دنبال ارائۀ عملکردي برتر براي ت). 2، 2012، 7دیف(اتالفات بنا شده است 

این امر مستلزم تولید و عرضۀ محصولی . باشد و جامعه میکارکنان، سهامدارانمشتریان، 
هاي است که ضمن ارائۀ ارزش به مشتري بر اساس ظرفیت موجود و کاستن از هزینه

ماشینی که دنیا را «ب کتا). 2006، 8باگالی(هاي او باشد اضافی، دقیقاً منطبق با خواسته
 یکی از منابعی است که بیشترین 1990با معرفی واژه تولید ناب در سال » متحول کرد

، 9هالوگ(ارجاع در مباحث تحقیقی مدیریت عملیات در دهه گذشته به آن شده است 
، 10آتکینسون (ناب همیشه آشکار نیستتولید  حاصل از هر چند مزایاي). 420، 2007
هاي ها و ابزارهاي تولید ناب بیشتر از روشمان انتشار این کتاب، شیوهولی از ز) 2010

). 2005، 11دولن و هاکر(اند و پذیرش تولیدکنندگان قرار گرفته سنتی تولیدي مورد توجه
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 هاي داخلیامروزه تولید ناب به عنوان یک سیستم پیچیده در بخش عظیمی از فعالیت
و  1لوسونسی(ا گسترش یافته و استفاده می شود هها و حتی فراتر از مرزهاي آنشرکت

رسد با وجود این به نظر می). 2004 و دیگران، 3؛ هاینز2007، 2؛ ماتسویی2011دیگران، 
بر . آمیز نبوده استها چندان هم موفقیتبه کارگیري تولید ناب و اصول نابی در شرکت

ها در به د شرکتدرص10در انگلستان کمتر از ) 2009(اساس نظر بیچنو و هولوگ
 و فقهی فرهمند،1379امامی میبدي، (اندهاي تولید ناب موفق بودهکارگیري روش

به طور کلی عناصر کلیدي در تولید ). 126-147، 1385 جعفرنژاد، ؛199-179، 1393
؛ 29-41، 1385؛ پاسکال، 355-373، 1386متقی، (ناب و بموقع به شرح زیر است 

 برنامه تولید ثابت و یکنواخت در افق -1): 120-185، 1386سیدحسینی و صفاکیش، 
   هاي تولید؛  کوچک کردن دسته-3ها؛   حداقل نمودن موجودي-2زمانی مشخص؛ 

 لی آوت ماشین آالت بر اساس تکنولوژي -5هاي سریع با کمترین هزینه؛  راه اندازي-4
بردن  باال-8وره؛  کارکنان چند منظ-7هاي پیشگیرانه و تعمیرات؛  سرویس-6گروهی؛ 

    فروشنگان قابل اعتماد؛ -10 روحیه همکاري و مشارکت جویانه؛ -9سطح کیفیت؛ 
هاي حل مسائل  استفاده از روش-12 استفاده از سیستم کشش در فرآیند تولید؛  -11

  . ایجاد بهبود مستمر در همه اجزاي فرآیند-13گروهی؛ 
 نابی اولین گام در شناخت نقاط هايها و مؤلفهبا توجه به این که سنجش روش

باشد، بنابر این نیاز است قوت و ضعف صنایع در جهت دستیابی به اهداف تولید ناب می
  . تر در این حوزه تدوین گرددهاي کاربردي تا روش

  
  ابزار و روش

شود، در عمل، هاي گوناگونی میها و مؤلفهجا که نظام تولید ناب شامل شیوهاز آن
 تولید اهداف به دستیابی براي هاابزارها و روش از استفاده هنگام هاکتشر از بسیاري

 ايعدیده مشکالت با ارزیابی و هاي اجرایک نگرش واحد از روش نبود علت به ناب،
، 1388 ؛ ایرانزاده و سلطانی فسقندیس 411-451، 1380فقهی فرهمند، (اند  شده مواجه
به طوري که محققان مختلف بنا به ) 112-145، 1386؛ جعفرنژاد و شهائی، 215-185
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 هاي مختلفی را براي استقرار و بنا به ارزیابی تولید ناب در صنایع هاي خود روشدیدگاه
 شده هاي انجامها و ابزارهاي تولید ناب باعث شده که تحلیلشیوه اند؛ تعددپیشنهاد داده

 گیري صحیح را با مشکلکمتري برخوردار بوده و دستیابی به تصمیم تمایز قدرت از
. ها کاهش یابدبر همین اساس در چنین حالتی الزم است تا تعداد متغیر.  مواجه نماید

از طرفی نیز . هاي اصلی استها، استفاده از مؤلفههاي کاهش تعداد متغیریکی از روش
هاي صنایع و فقط بر مبناي  بسیاري از محققان بدون شناخت امکانات و محدودیت

هاي اجرا و ارزیابی ها و روشهاي استخراجی از تئوري تحقیق، اقدام به ارائۀ مدلمؤلفه
ها با توجه به رسد، به طور طبیعی همه شرکتکنند، در حالی که به نظر می تولید ناب می

افزاري به خصوص در کشور ما، فقط قادر به استفاده  افزاري و نرمهاي سختمحدودیت
الزم است تا صنایع مختلف بر پایه  باشند، لذاهاي نابی میها و مؤلفهاز برخی شیوه

بندي شده و از طریق  هایی دستهها در استفاده از ابزارها تولید ناب در خوشهشباهت
ها، ارزیابی تولید ناب در آنها انجام شود تا ضمن ها بر پایه شباهتبندي خوشهدسته

ها بیشتر را شناسایی و براي سازمانهاي داراي اهمیت هاي برتر، مؤلفهشناخت خوشه
بر همین اساس نیز . ابزارهاي مؤثري را به منظور دستیابی به تولید ناب پیشنهاد داد

هدف این تحقیق ارائۀ، مدلی براي ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با 
 LINMAPبندي و تکنیک هاي اصلی، خوشههاي تحلیل مؤلفه استفاده از ترکیب روش

 . باشدمی
امروزه   زمانی روشن می شود که بدانیم تحقیق اینت انجامضروراهمیت و 

 انبوه در صنایع عواملی نظیر به وجود آمدن بحران اضافه ظرفیت، عدم به کارگیري تولید
بینی بودن شرایط محیطی خارجی تأثیرگذار بر  قابل کنترل و پیشکوچک و خاص، غیر

کسب و کارهایی با صرف کمترین هزینه از یک سو و سازمان و ضرورت راه اندازي 
افزایش سرعت تغییرات و متالطم شدن وضعیت تقاضاي مشتریان، جهانی شدن 

هاي فراروي سازمانهاي عصر ها از سوي دیگر به عنوان چالش ها و رقباي آنشرکت
دهد که بازارهاي ها به خوبی نشان میوجود این چالش. شوند حاضر شناخته می

کنند که نیازهاي والت به بلوغ کافی رسیده و مشتریان کاالهایی را تقاضا میمحص
صاحب نظران علوم ). 36-37، 2000، 1مارین و دلگادو (مشخص آنها را ارضا نمایند
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هاي خود را حول محور ایجاد و گسترش و به هاي گذشته، تالشمدیریت در طول دهه
ها بتوانند در بهبود ها به کمک آنه سازماناند کهایی متمرکز نمودهکارگیري مکانیزم

مییر و (ها گام بردارند وري و کیفیت محصول و در نتیجه کاهش هزینهسطح بهره
). 677، 2001 و دیگران، 3؛ کوآ116، 2001، 2؛ وایت و پریبوتوك104، 2002، 1فارستر

ري پذی رقابتتولید ناب یکی از رویکردهاي اساسی براي رسیدن به سطح مطلوب 
دانند که به تولید ناب را مجموعه اقداماتی می) 2003( 4شاه و وارد. باشد میهاشرکت

طور همیارانه براي ایجاد سیستم موفق و با کیفیتی که منطبق با تقاضاي مشتري و با 
 با وجود این .کنندکند، با یکدیگر کار می میتولیدکمترین ضایعات، محصوالت نهایی را 

د ناب در هر دو فضاي مفهومی و عملیاتی با توسعه کافی مواجه نبوده مباحث نظري تولی
مشکالتی که ریشه در تدریجی بودن شکل گیري مفهوم نابی و وجود تأخیرات . است

  . زمانی در اجرا و سنجش آن در جهان غرب دارد
محققان عالوه بر وجود مشکالت در درك کامل هدف و فلسفه تولید ناب، با 

چگونگی اجراي صحیح تولید ناب، چالشی . کنندت و پنجه نرم میچالش جدیدي دس
هاي نابی در این مسأله با در نظر گرفتن اجراي فعالیت. است که باید به آن توجه کرد

در این راستا محققان ). 1390فقهی فرهمند،(شود تر میهاي مختلف سازمان جدي بخش
 در پی .ندا را درباره نابی ارائۀ دادههاي مختلف و گاهی متضاديتعاریف عملیاتی و شیوه

هاي مختلفی نیز در این حوزه براي سنجش مفهوم ظهور تعاریف عملیاتی متعدد، مدل
هایی که بیشترین توجه خود را معطوف تعاریف عملیاتی تولید ناب ارائۀ شده است؛ مدل

ارایه . اندفل ماندهها غااند و از توجه به مفهوم تولید ناب و ماهیت متفاوت سازماننموده
شکل، بدون توجه به ماهیت، امکانات و منابع سازمان باعث پیچیده شدن هاي هممدل

هایی شده است که نه در ساختار، شکل و نه در هاي شبیه به هم براي سازماننسخه
هاي واحد براي ها و ارائۀ نسخهعدم توجه کافی به سازمان. انداندازه شبیه به هم نبوده

فقهی (در نهایت باعث هدر رفت منابع بدون دستیابی به منافع و مزایایی بوده همه 
رفت، بر همین اساس نیز اهمیت که از استقرار تولید ناب انتظار می) 1382فرهمند، 
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شود تا به طور جدي، موضوع استفاده بهینه از منابع و جلوگیري از هدر رفت آن باعث می
 زمینه ارزیابی و استقرار تولید ناب در صنایع و به هاي کاراتر درضرورت تدوین مدل

در این راستا گروه تحقیق با . خصوص صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد
درك اهمیت و ضرورت تدوین مدلی جامع براي ارزیابی تولید ناب، در پی آن است تا 

 در قالب یک هدف اهداف این تحقیق .هاي مختلف ارایه نمایدمدلی کارا با ترکیب روش
هدف اصلی این تحقیق : اصلی و هفت هدف فرعی به صورت زیر تدوین شده است

عبارت است از ارائۀ مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده 
 در راستاي .LINMAP بندي و تکنیکهاي تحلیل عاملی تأییدي، خوشهاز ترکیب روش

  :فرعی تحقیق عبارتند ازهدف اصلی تحقیق، اهداف 
  هاي اصلی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط؛ تعیین سازه) 1
  هاي اصلی تولید ناب؛هاي صنایع کوچک و متوسط از منظر سازهبندي شرکتخوشه) 2
  هاي اصلی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط؛تعیین وزن هر یک از سازه) 3
  . ها بندي آنهاي تعیین شده و رتبهاز خوشهتعیین وضعیت تولید ناب در هر یک )4
  

نتایج حاصل از این تحقیق می تواند یک دید مناسب و منطقی در زمینۀ ارزیابی 
کننده کوچک و متوسط فلزات اساسی و هاي تولیدتولید ناب در مدیران و صاحبان شرکت

حقیق گامی مؤثر در شرقی ایجاد نماید تا با استفاده از نتایج تفابریکی استان آذربایجان
دانشجویان . هاي خود بردارندجهت  افزایش موفقیت بکارگیري تواید ناب در شرکت

توانند از این تحقیق به عنوان یکی از منابع پژوهشی استفاده نموده و ها میدانشگاه
  .تر نمودن نتایج این تحقیق انجام دهند تحقیقات دیگري را در جهت کامل

  :رتند ازسؤاالت این تحقیق عبا
  باشند؟ ها میهاي اصلی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط کدامسازه) 1
  گیرند؟هاي عضو جامعه آماري در کدام خوشه قرار میهر یک از شرکت) 2
  هاي اصلی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط چقدر است؟وزن هر یک از سازه) 3
   اصلی تولید ناب چگونه است؟ هايها از منظر سازهوضعیت هر یک از خوشه) 4
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 و از نظر مکانی 1394 تا 1393قلمرو تحقیق از نظر زمانی در فاصله زمانی بین 
کننده کوچک و متوسط فلزات اساسی و فابریکی استان هاي تولیداین تحقیق شرکت

شرقی و از نظر موضوعی سیر رویکردهاي مدیریت تولید؛ تشریح مفاهیم تولید آذربایجان
  .باشد هاي ارزیابی تولید ناب می مدلناب و

. با شروع انجام هر هدفی با محدودیت ها و مشکالت متعددي روبرو می شویم
بنابراین جهت تسهیل انجام کارها بایستی محدودیت ها را شناسایی و در جهت رفع 

محدودیت هاي این تحقیق محدود بودن ابزار تحقیق به . ها اقداماتی را صورت داد آن
 .نامه بوده که بدین دلیل در تعمیم نتایج آن احتیاط الزم به عمل آمدپرسش

 عبارتند از تولید ناب، تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع، تحقیقاین متغیرهاي 
تعمیرات و نگهداري، روابط با تأمین کنندگان، روابط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، 

  :  تحقیقدر این. طح کارخانههاي بهسازي سمدیریت فرآیند، برنامه
هاي تولید به موقع، مدیریت کیفیت جامع، تعمیرات  تولید ناب در ارتباط با شاخص-

کنندگان، روابط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی،  و نگهداري، روابط با تأمین
  .هاي بهسازي سطح کارخانه مورد سنجش قرار گرفتمدیریت فرآیند و برنامه

کانبان، کاهش اندازه /هاي سیستم کششیوقع در ارتباط با شاخص تولید به م-
ها، ساخت سلولی، کاهش زمان چرخه تولید، هموارسازي تولید، قطعات دسته

/ حویل محصول سالم، تحویل به موقعاي، تاستاندارد، جریان عملیات تک قطعه
ي هابهبود عملکرد تحویل، کاهش زمان تنظیم، تحویل مقدار درست و تکنیک

  .مورد سنجش قرار گرفت) Kaikaku(تغییرات ناگهانی و سریع/ تغییرات سریع
هاي بهبود مستمر، کنترل هاي برنامه مدیریت کیفیت جامع در ارتباط با شاخص-

کیفیت آماري، کنترل آماري فرآیندها و تجهیزات، از نمودارهاي مختلف براي 
صري مورد سنجش قرار هاي کنترل بنشان دادن نرخ خرابی و کیفیت، سیستم

  .گرفت
هاي تعمیرات و نگهداري پیشگیرانه،  تعمیرات و نگهداري در ارتباط با شاخص-

سازي تعمیرات و نگهداري، مستند سازي اقدامات تعمیرات و نگهداري، بهینه
هاي  برنامهور جامع، برنامه تعمیر و نگهداري منظم، تعمیرات و نگهداري بهره

 .د سنجش قرار گرفت مور5S و بهبود ایمنی
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کنندگان، هاي ارتباط نزدیک با تأمینکنندگان در ارتباط با شاخص روابط با تأمین-
کنندگان، همکاري کنندگان، روابط طوالنی مدت با تأمینارائۀ بازخورد به تأمین

کنندگان، کنندگان در توسعه محصول جدید، کاهش تعداد تأمینمستقیم تأمین
کننده بر اساس توانایی، کنندگان، انتخاب تأمینگان، فاصله تأمینکنندارزیابی تأمین

کنندگان مورد کنندگان، کاهش موجودي بر اساس تأمینتبادل اطالعات با تأمین
 .سنجش قرار گرفت

هاي ارتباط نزدیک با مشتریان، دریافت  روابط با مشتریان در ارتباط با شاخص-
ن با مشتریان، همکاري مشتریان در توسعه بازخورد از مشتریان، تعامالت کارکنا

محصول فعلی و جدید، همکاري مشتریان در به اشتراك گذاري اطالعات مربوط 
هاي مشتریان، ثبات تقاضا، به تقاضاي فعلی و آینده محصوالت، تحلیل نیازمندي

 .خدمات پس از فروش مورد سنجش قرار گرفت
هاي حل هاي خودگردان، تیماي تیمه مدیریت منابع انسانی در ارتباط با شاخص-

اي، گردش شغلی کارکنان، هاي میان وظیفهمسأله، نظام پیشنهادها، ارائۀ آموزش
اي، تفویض کار، سیستم پاداش رسمی، پرداخت بر مبانی نیروي کار چند وظیفه

 .عملکرد و ارزیابی کارکنان مورد سنجش قرار گرفت
گیري قابلیت اندازهي تجهیزات جدید فرآیند، ها مدیریت فرآیند در ارتباط با شاخص-

 . و شناسایی ارزش مورد سنجش قرار گرفتنقشه برداري جریان ارزش، فرآیند
هاي افزایش ارزش محصول، هاي برنامههاي بهسازي در ارتباط با شاخص برنامه-

سازي ارزیابی هزینه کل، مهندسی مجدد فرآیندها، مهندسی همزمان، سفارشی
  .ریزي استراتژیک، الگوبرداري رقابتی مورد سنجش قرار گرفترنامهمحصول، ب

  
 تحقیقات. شوداین تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردي محسوب می

ها، اصول و فنونی را که در تحقیقات پایه تدوین  کاربردي تحقیقاتی هستند که نظریه
این تحقیقات بیشتر بر . گیردشود را براي حل مسائل اجرایی و واقعی به کار میمی

این تأکید به واسطه . دهدها را کمتر مورد توجه قرار می مؤثرترین اقدام تأکید دارد و علت
چنین  هم. آن است که تحقیقات کاربردي به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود

اي خاص ه باشد که از قابلیتاین تحقیق بر اساس ماهیت انجام کار از نوع توصیفی می
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تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و .  متناسب با این موضوع برخوردار است
کند و  به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهاي جاري، آثار مشهود تفسیر می

توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هر . یا روندهاي در حال گسترش توجه دارد
شوند مورد و آثار گذشته را نیز که به وضعیت موجود مربوط میچند غالباً رویدادها 
تحقیق توصیفی شامل جمع آوري اطالعات براي پاسخ به سؤاالت . بررسی قرار می دهد

سؤاالت یک مطالعه توصیفی چگونگی . شودمربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می
قیق توصیفی معموالً از یک نمونه متعارف تح. کندوضع موجود را تعیین و گزارش می

جامعه آماري این تحقیق . شودطریق پرسش نامه، مصاحبه، یا مشاهده جمع آوري می
هاي صنایع کوچک و متوسط فلزات اساسی و فابریکی هاي واحدشامل کلیه شرکت
هاي صنایع کوچک و متوسط تولیدکننده تعداد واحد. باشدشرقی میاستان آذربایجان

ریکی استان بر اساس آمار سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان فلزات اساسی و فاب
 شرکت است؛ بر همین اساس نیز 245و سایت صنایع کوچک و متوسط کشور،  شرقی
براي تعیین حجم نمونه، با توجه به این که از .  شرکت مورد پیمایش قرار گرفت245

شتري براي برازش مدل الزم تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد و قاعدتاً حجم نمونه بی
هایی براي تعیین حجم نمونه وجود دارد که در این تحقیق نیز جهت لذا توصیه. است

 تا 100، )1995(1دینگ و همکاران. ها توجه شده استتعیین حجم نمونه به این توصیه
هاي آشکار و بخش زمانی که با متغیر نمونه را به عنوان حداقل حجم نمونه رضایت150

  .اندهان سروکار داریم مناسب دانستهپن
 آزمودنی 200 تا 100گیري دو تا چهار عامل، هاي اندازهبراي مدل) 1992(2لوهلین

هاي اند که هنگامی که متغیرپیشنهاد کرده) 1987(3بنتلرو چو. را پیشنهاد کرده است
زاي هر  آزمودنی به ا5اي هستند، نسبتی به کوچکی هاي چندگانه پنهان داراي معرف

ها نسبتی از حداقل همچنین براي سایر توزیع. متغیر براي یک توزیع نرمال کافی است
بر همین اساس نیز در این تحقیق سعی .  آزمودنی به ازاي هر متغیر کافی خواهد بود10

هاي ارایه اي محاسبه شود که توصیهشده با کم نمودن مقدار خطا، حجم نمونه به گونه
بدین منظور حجم نمونه با مقدار بحرانی متغیر نرمال استاندارد در . شده رعایت گردد

                                                           
1- Ding et al  
2- Lohlin  
3- Bentler & Chou  
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 و  انحراف ε= 05/0، خطاي قابل اغماض α -1%=95 ، سطح اطمینان  z=96/1جدول
 شرکت  محاسبه شده که هم براي 181اي، گزینه براي طیف پنج667/0معیار تقریبی 
ئه شده در تعیین حجم نمونه هاي ارا شرکت مناسب بوده و هم توصیه245جامعه آماري 

در تحقیق . گیري نیز از روش تصادفی استفاده شده است براي نمونه. رعایت شده است
آوري  از فیش تحقیق و براي جمع آوري مبانی نظري و پیشینه تحقیق حاضر براي جمع

هاي داده آوريها، جهت پاسخ به سؤاالت تحقیق از پرسشنامه و به منظور جمعداده
اساس پرسشنامه طراحی شده بر.  شده استاز پرسشنامه محقق ساخته استفادهتحقیق 

   سؤال 63این پرسشنامه حاوي . بندي و تدوین شده استمبانی نظري موضوع جمع
. باشد که ابزارهاي نابی به کار گرفته شده در نمونه آماري مورد مطالعه را می سنجدمی

هاي مورد بررسی بر گیري سازهبراي اندازههاي مورد نیاز در طراحی پرسشنامه، سنجه
  .باشد  می1اساس جدول 

  
  هاي ارزیابی تولید نابها و سنجهسازه: 1جدول 

  هاي ارزیابی تولید نابسنجه  سازه

  تولید بموقع
ها، ساخت سلولی، کاهش زمان چرخه تولید، هموارسازي تولید، کانبان، کاهش اندازه دسته/ سیستم کششی
بهبـود عملکـرد    / اي، تحویل محصول سـالم، تحویـل بموقـع        ارد، جریان عملیات تک قطعه    قطعات استاند 

تغییـرات ناگهـانی و    / هـاي تغییـرات سـریع     تحویل، کاهش زمان تنظیم، تحویل مقـدار درسـت، تکنیـک          
 )Kaikaku(سریع

 تجهیزات، اسـتفاده از نمودارهـاي   هاي بهبود مستمر، کنترل کیفیت آماري، کنترل آماري فرآیندها و     برنامه  مدیریت کیفیت جامع
 هاي کنترل بصريمختلف براي نشان دادن نرخ خرابی و کیفیت، سیستم

سـازي تعمیـرات و نگهـداري، مـستند سـازي اقـدامات تعمیـرات و                تعمیرات و نگهداري پیشگیرانه، بهینه      تعمیرات و نگهداري
 5S، هاي بهبود ایمنیبرنامهور جامع، هرهنگهداري، برنامه تعمیر و نگهداري منظم، تعمیرات و نگهداري ب

  کنندگانروابط با تأمین
کننـدگان،  کنندگان، روابط طوالنی مدت بـا تـأمین  کنندگان، ارایه بازخورد به تأمین    ارتباط نزدیک  با تأمین    
-کننـدگان، ارزیـابی تـأمین     کنندگان در توسعه محصول جدید، کاهش تعداد تأمین       همکاري مستقیم تأمین  

کننـدگان،  کننده بر اساس توانایی، تبادل اطالعات با تـأمین        کنندگان، انتخاب تأمین  گان، فاصله تأمین  کنند
 کنندگانکاهش موجودي بر اساس تأمین

  روابط با مشتریان
ارتباط نزدیک با مشتریان، دریافت بازخورد از مشتریان، تعامالت کارکنان با مشتریان، همکاري مـشتریان               

فعلی و جدید، همکاري مشتریان در به اشتراك گذاري اطالعات مربـوط بـه تقاضـاي                در توسعه محصول    
 هاي مشتریان، ثبات تقاضا، خدمات پس از فروشفعلی و آینده محصوالت، تحلیل نیازمندي

  مدیریت منابع انسانی
دش شـغلی   اي، گر هاي میان وظیفه  هاي حل مسأله، نظام پیشنهادها، ارائۀ آموزش      هاي خودگردان، تیم  تیم

اي، تفویض کار، سیستم پاداش رسمی، پرداخت بر مبانی عملکرد، ارزیـابی  کارکنان، نیروي کار چند وظیفه    
 کارکنان

 ، شناسایی ارزشنقشه برداري جریان ارزش، گیري فرآیندقابلیت اندازهتجهیزات جدید فرآیند،   مدیریت فرآیند

  هاي بهسازيبرنامه
  سطح کارخانه

یش ارزش محصول، ارزیابی هزینه کـل، مهندسـی مجـدد فرآینـدها، مهندسـی همزمـان،                 هاي افزا برنامه
 ریزي استراتژیک، الگوبرداري رقابتیسازي محصول، برنامهسفارشی
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 طراحی شده به صورت روایی  براي بررسی روایی پرسشنامه، ابتدا روایی پرسشنامه
یري در اختیار تعدادي از استادان گ اندازهصوري تعیین شده است؛ به این ترتیب که ابزار

دانشگاه قرار گرفته و از آنان خواسته شد پس از مطالعه، نظرات خود را در مورد روایی 
پس از جمع آوري اظهار نظرهاي اعالم شده و اصالح برخی . اعالم نمایند پرسشنامه 

مات احتمالی در مرحله بعد به منظور رفع ابها.  تأیید شده است سؤاالت، روایی پرسشنامه
ها به صورت رودررو با مشارکت محققان تکمیل شده پرسشنامه، چهار مورد از پرسشنامه

در نهایت پس از اصالح برخی سؤاالت، دوباره . و برخی از سؤاالت نیز اصالح شده است
پرسشنامه به منظور اخذ نظرات در رابطه با تغییرات انجام گرفته در اختیار استادان 

براي تعیین پایایی .  گرفته و روایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته استدانشگاه قرار
این آزمون بر روي نمونه . پرسشنامه نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده است

نتایج گویاي .  آمده است2ها اجرا شده که نتایج در جدول تایی و به تفکیک سازه30
  .مناسب بودن پایایی پرسشنامه بوده است

  
  مقدار ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده: 2جدول 

  مقدار آلفاي کرونباخ  سازه مورد بررسی  مقدار آلفاي کرونباخ  سازه مورد بررسی
      803/0  کل پرسشنامه
  827/0  روابط با مشتریان  869/0  تولید بموقع

  928/0  مدیریت منابع انسانی  901/0  مدیریت کیفیت جامع
  768/0  مدیریت فرآیند  799/0  تعمیرات و نگهداري

  889/0  هاي بهسازي سطح کارخانهبرنامه  856/0  کنندگانروابط با تأمین
    

در این تحقیق براي تهیه و تدوین مبانی نظري و پیشینه تحقیقاتی از مطالعات 
ها و اطالعات در مورد همچنین به منظور جمع آوري داده. اي استفاده شده استکتابخانه

  .گیري بعمل آمده است روش میدانی بهرهسؤاالت تحقیق از
در این تحقیق از یک رویکرد ترکیبی به منظور ارائۀ مدل مناسب سنجش تولید 

بر همین اساس در مرحله اول به . ناب در صنایع کوچک و متوسط استفاده شده است
هاي فرعی تولید ناب به عنوان سنجه در یک سازه بررسی اینکه آیا شیوه منظور

گیرند و یا خیر، از تحلیل عاملی تأییدي با چرخش واریماکس استفاده ار میمشخص قر
هاي اصلی جهت سنجش تولید ناب خروجی این مرحله مشخص کننده سازه. شده است
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در مرحله دوم براي مشخص کردن اینکه صنایع نمونه آماري تحقیق بیشتر از . باشدمی
. اي استفاده شده استمایند از تحلیل خوشهنهاي تولید ناب استفاده میکدام یک از شیوه

     اياز تحلیل خوشه) 1389(در این تحلیل همانند کار صورت گرفته توسط پویا و آذر
k-means هاي نمونه آماري تحقیق را بر خروجی این مرحله شرکت. استفاده شده است
نهایتاً پس از . یدنمابندي میهایی دستههاي استخراجی مرحله اول، در گروههاساس ساز

ها، به منظور ارزیابی تولید ناب و اینکه کدام خوشه در تولید ناب مشخص شدن خوشه
  . عملکرد موفقی داشته از روش لینمپ استفاده شده است

 mشاخص از یک مسأله مفروض به صورت nگزینه و  LINMAP  ،mدر روش 
آل تشخیص داده طه ایدهبعدي مورد توجه قرار گرفته و سپس نقn  نقطه در یک فضاي

. گیردآل باشد، مورد انتخاب قرار میاي که داراي کمترین فاصله از ایدهشده و گزینه
آل را گیرنده از دو گزینه مفروض نیز نزدیکترین به ایدهفرض بر آن است که تصمیم

 براي گزینه diآل به صورت فاصله اقلیدسی موزون فاصله از ایده. انتخاب خواهد نمود
Aiهمچنین اوزان . گیرد مورد توجه قرار میWjهاي موجود به  به منظور تبدیل مقیاس
نقطه . دهدهاي یکسان بوده که ضمناً درجه اهمیت از هر شاخص را هم نشان میسمقیا
*آل در این روش با نمادایده

jr جایی که از آن. شودنشان داده می*
jrیک ثابت نامعلوم  

  : گیرد قرار می) 1(این طبق رابطهبنابر. است
  

jjj  )1(رابطه vrW =× *
  

 :بنابر این خواهیم داشت  

  )2(رابطه

( )

( ) ( )

( )
( )

( )
( )

vwآزاد

rrvrrw

rrvrrwst

jjlk

slk
kjljj

slk
kjlj

j
j

j j
lkkjljjkjljj

slk
lk

:

:

:min

,

,,

,

,
,

00

12

02

22

22

≥≥

=−−−

≥+−−−

∑∑∑

∑ ∑

∑

∈∈

∈

φ

φ

φ

 
  



  ....مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و
  

 

233

 ها در یک مسئله مفروض از مطلوبیت یکنواخت پیروي کنندوقتی که کلیه شاخص
تر خواهد بود که برنامه خطی زیر آنگاه ساده) بیشتر، مطلوبیت بیشتر ijrیعنی هر چه(

  . حل گرددLINMAPبراي 
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خالصه این که با توجه به هدف این بررسی که ارایه مدلی جهت ارزیابی تولید 
ملی تأییدي، هاي تحلیل عاناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش

  بوده، بدین منظور بر اساس مشخصات جمعیتLINMAP بندي و تکنیکخوشه
هاي تحقیق با شناختی پاسخگویان و آمارهاي توصیفی مربوط به هر یک از متغیر

هاي اصلی تحقیق شناسایی و استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي عوامل و مؤلفه
هاي تحقیق ، فرضیهLINMAPبندي و تکنیک ز خوشهشوند تا با استفاده ا استخراج می
  .آزمون شوند

  
  ها یافته

  .باشد می3هاي تحقیق به شرح جدول بر اساس هدف این بررسی سنجه
  

  هاي تحقیق هاي سازهسنجه: 3جدول 
  نماد  سازه مورد بررسی  نماد  سازه مورد بررسی

 CUR  روابط با مشتریان JIT  تولید به موقع
  HU  مدیریت منابع انسانی  TQM  امعمدیریت کیفیت ج

 P  مدیریت فرآیند  PM  تعمیرات و نگهداري
 OP  هاي بهسازي سطح کارخانهبرنامه  SUP  کنندگانروابط با تأمین
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شناختی پاسخگویانی که به پرسشنامه تولید ناب در این تحقیق مشخصات جمعیت
 4بقه کار، در جدول اند، از چهار منظر جنسیت، سن، میزان تحصیالت، ساپاسخ گفته

  . مورد بررسی قرار گرفته است
  

  گویانشناختی پاسختوزیع فراوانی مشخصات جمعیت: 4جدول 
      فراوانی درصد درصد تجمعی

 مذکر 158 29/87 29/87

 مونث 23 71/12 0/100

 جمع  181 100 

ت جنسی 

13/17 13/17 31 38- 28 

56/58 43/41 75 48- 38 

63/85 07/27 49 58- 48 

   به باال58  26  37/14  0/100
 جمع 181 100 

 سن

  دیپلم  9  98/4 98/4
  فوق دیپلم 21  6/11  58/16
 لیسانس 112 88/61 46/78

 فوق لیسانس 37 44/20 9/98

  دکترا  2  1/1  0/100
 جمع 181 0/100 

 میزان تحصیالت

  سال به پایین10 39 54/21 54/21

  سال20 الی 10 89 18/49 72/70

   سال به باال20  53  28/29  0/100
 جمع 181 0/100 

 سابقه کار

  
  :دهد کهاین جدول نشان می

 29/87گویان به پرسشنامه تولید ناب در تحقیق حاضر  نفر از پاسخ181 از مجموع -
. باشند نفر مؤنث می23 درصد یعنی 71/12 نفر مذکر و 158درصد پاسخگویان یعنی 
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-باشد این است که بیشتر پاسخچه از این جدول قابل برداشت میبه طور کلی آن
  .دهندگویان به پرسشنامه تولید ناب در این تحقیق را مردان تشکیل می

 13/17گویان به پرسشنامه تولید ناب در تحقیق حاضر نفر از پاسخ181 از مجموع -
 نفر در 75نی  درصد یع43/41 سال، 38 الی 28 نفر در محدوده سنی 31درصد یعنی 

 الی 48حدوده سنی  نفر در م49درصد یعنی 07/27 سال و 48 الی 38حدوده سنی م
. اند سال قرار گرفته58 نفر در محدوده سنی باالي 26درصد یعنی 37/14 سال و 58

 سال بیشترین تعداد پاسخگویان را 38-48 سنی توان فهمید که گروهبه طور کلی می
  .نددهدر این تحقیق تشکیل می

 نفر 9 درصد یعنی 98/4نفر از افراد شرکت کننده در تحقیق حاضر 181 از مجموع -
 نفر داراي مدرك تحصیلی فوق 21 درصد یعنی 6/11داراي مدرك تحصیلی دیپلم، 

 37 درصد یعنی 44/20 نفر داراي مدرك لیسانس،112 درصد یعنی 88/61دیپلم و 
. باشند نفر داراي مدرك دکترا می2  درصد یعنی1/1نفر داراي مدرك فوق لیسانس و 

توان فهمید که پاسخ گویان داراي مدرك لیسانس داراي فراوانی به طور کلّی می
  . باشند ها میباالتري نسبت به بقیه گروه

 درصد پاسخ گویان 54/21 نفر از افراد شرکت کننده در تحقیق حاضر 181 از مجموع -
 نفر داراي 89 درصد یعنی 18/49به پایین،  سال 10 نفر داراي سابقه کار 39یعنی 

 سال به 20 نفر داراي سابقه کار 53 درصد یعنی 28/29 سال و 20 الی 10سابقه کار 
 الی 10توان فهمید که پاسخ گویان داراي سابقه کار به طور کلّی می. باشندباال می

  .باشندها می سال داراي فراوانی باالتري نسبت به بقیه گروه20
  

 نشان داده شده که 5ادامه آمارهاي توصیفی مربوط به ابعاد تولید ناب در جدول در 
ها در این تحقیق به ترتیب میانگین، انحراف معیار، براي بررسی وضعیت توصیفی متغیر

  . میانه، مد، کوچکترین داده و بزرگترین داده محاسبه شده است
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  هاب با بررسی وضعیت توصیفی متغیرآمارهاي توصیفی مربوط به ابعاد تولید نا: 5جدول
  بزرگترین
 داده

  کوچکترین
 داده

  انحراف  میانه مد
 متغیر تعداد میانگین  معیار

 تولید به موقع 181 596/2  939/0  250/2 000/2 08/1 92/4
 مدیریت کیفیت جامع 181 139/3  835/0  000/3 000/3 000/1 000/5
 عمیرات و نگهداريت 181 386/2  878/0  285/2 000/2 000/1 43/4
 روابط با تأمین کنندگان 181  407/2  829/0  200/2 20/2 10/1 80/4
 روابط با مشتریان 181 459/2  822/0  375/2 25/2 00/1 75/4
 مدیریت منابع انسانی 181 779/3  889/0  900/3 200/4 00/1 00/5
 مدیریت فرآیند 181 950/3  882/0  000/4 00/4 00/1 00/5

00/5 00/1 00/3 142/3  911/0  267/3 181 
هاي بهسازي برنامه

 سطح کارخانه

  
  تحلیل عاملی اکتشافی-الف 

 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی را براي سؤاالت ابعاد تولید ناب را 9 تا 6جداول 
  .دهندنشان می

 در انجام 6بر اساس اطالعات جدول : تحلیل عاملی اکتشافی براي تولید به موقع) 1
مىتوان دادههاى آیا اطمینان حاصل شود که سأله ابتدا باید از این م، تحلیلعاملى

آیا تعداد دادههاى مورد نظر تی به عباربراي تحلیل مورد استفاده قرار داد؟موجود را 
و  KMOبدین منظور از شاخص باشند و یا خیر؟؛ میبراى تحلیل عاملى مناسب 
، 5/0بایستی حداقل برابر  KMOمقدار شاخص . شودآزمون بارتلت استفاده می

 5/0 و بار عاملی مربوط باالتر از 05/0داري آزمون بارتلت کوچکتر از سطح معنی
، مقدار آماره آزمون بارتلت، درجه KMOهاي جدول مقدار شاخص داده. باشد

، KMOجایی که مقدار شاخص از آن. دهدداري را نشان میمعنیآزادي و سطح
 است، تعداد نمونه براي تحلیل عاملی 5/0تر از   محاسبه شده و  بزرگ937/0

 5تر از   آزمون بارتلت، کوچکsigداري معنیچنین مقدار سطح هم. باشدکافی می
دهد تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی، درصد است که نشان می

با توجه به . شودمناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد می
باشند،  می5/0هاي استخراجی در جدول که همگی بزرگتر از بودن اشتراكبزرگ 

ها در تحلیل باقی مانده و نیازي  تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی آن
هاي تأیید شده و واریانس کل جدول عامل. باشدبه استخراج عامل دیگري نمی
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قسمت اول . باشدمیجدول حاوي دو قسمت . هدتوضیح داده شده را نشان می
مقادیر ویژه اولیه و قسمت دوم مقادیر ویژه عوامل استخراج شده بدون چرخش 

دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت پرسشنامه جدول نشان می. باشدمی
 755/64تولید به موقع شناسایی و استخراج شده است که این عامل مجموعاً 

کنند؛ بر همین اساس نیز با توجه به یین میدرصد واریانس تولید به موقع را تب
 سؤال پرسشنامه تولید به 12انجام تحلیل عاملی و نتایج مندرج در جدول بر روي 

 .ً یک عامل تولید به موقع مشخص شد موقع، نهایتا
 6بر اساس اطالعات جدول : تحلیل عاملی اکتشافی براي مدیریت کیفیت جامع) 2

داري آزمون بارتلت ، سطح معنی5/0ل برابر بایستی حداق KMOمقدار شاخص 
جدول نتایج این تحلیل را .  باشد5/0 و بار عاملی مربوطه باالتر از 05/0کوچکتر از 

هاي جدول مقدار شاخص داده. دهدبراي سؤاالت مدیریت کیفیت جامع نشان می
KMOهددداري را نشان میمعنی، مقدار آماره آزمون بارتلت، درجه آزادي و سطح .

 است، 5/0تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،779/0از آنجایی که مقدار شاخص
 sigداري معنیچنین مقدار سطح هم. باشدتعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می

دهد تحلیل عاملی براي درصد است که نشان می5آزمون بارتلت، کوچکتر از 
ناخته بودن ماتریس شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض ش

هاي استخراجی که همگی با توجه به بزرگ بودن اشتراك. شودهمبستگی رد می
ها در  باشند، تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی آن می5/0بزرگتر از 

جدول حاوي دو . باشدتحلیل باقی مانده و نیازي به استخراج عامل دیگري نمی
یر ویژه اولیه و قسمت دوم مقادیر ویژه عوامل قسمت اول مقاد. باشدقسمت می

دهد که مجموعاً یک عامل جدول نشان می. باشداستخراج شده بدون چرخش می
از مجموع سؤاالت پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع شناسایی و استخراج شده است 

   درصد واریانس مدیریت کیفیت جامع را تبیین 264/61که این عامل مجموعاً 
 بر همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل عاملی و نتایج مندرج در کنند؛می

ً یک عامل مدیریت   سؤال پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع، نهایتا5جدول بر روي 
  .کیفیت جامع مشخص شد

 از 7بر اساس اطالعات جدول : تحلیل عاملی اکتشافی براي تعمیرات و نگهداري) 3
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 است، 5/0تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،862/0جایی که مقدار شاخص آن
داري معنیچنین مقدار سطح هم. باشدتعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می

sigدهد تحلیل عاملی  درصد است که نشان می5تر از   آزمون بارتلت، کوچک
براي شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس 

هاي استخراجی که همگی با توجه به بزرگ بودن اشتراك. شودهمبستگی رد می
ها در  باشند، تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی آن می5/0تر از  بزرگ

این جدول نشان . باشدتحلیل باقی مانده و نیازي به استخراج عامل دیگري نمی
ت و نگهداري دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت پرسشنامه تعمیرامی

 درصد واریانس تعمیرات 092/65شناسایی و استخراج شده که این عامل مجموعاً 
بر همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل عاملی و . کنندو نگهداري را تبیین می
ً یک عامل تعمیرات و نگهداري   سؤال پرسشنامه، نهایتا7نتایج مندرج بر روي 

 .مشخص شد
 از 7بر اساس اطالعات جدول : کنندگانشافی براي روابط با تأمینتحلیل عاملی اکت) 4

 است، 5/0تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،900/0جایی که مقدار شاخص آن
داري معنیچنین مقدار سطح هم. باشدتعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می

sigعاملی دهد تحلیل درصد است که نشان می5تر از   آزمون بارتلت، کوچک 
براي شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس 

هاي استخراجی در جدول  با توجه به بزرگ بودن اشتراك. شودهمبستگی رد می
باشند، تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی  می5/0تر از  که همگی بزرگ

این جدول . باشدراج عامل دیگري نمیها در تحلیل باقی مانده و نیازي به استخ آن
- دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت پرسشنامه روابط با تأمیننشان می

 درصد واریانس 722/60کنندگان شناسایی و استخراج شده که این عامل مجموعاً 
بر این اساس با انجام تحلیل عاملی و . کنندکنندگان را تبیین میروابط با تأمین

ً یک عامل روابط با   سؤال پرسشنامه، نهایتا10 مندرج در جدول بر روي نتایج
  .کنندگان مشخص شدتأمین

 از 8بر اساس اطالعات جدول : تحلیل عاملی اکتشافی براي روابط با مشتریان) 5
 است، 5/0تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،864/0جایی که مقدار شاخص آن
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داري  چنین مقدار سطح معنی هم. باشدتعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می
sigدهد تحلیل عاملی  درصد است که نشان می5تر از   آزمون بارتلت، کوچک

براي شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس 
هاي استخراجی در جدول كبا توجه به بزرگ بودن اشترا. شودهمبستگی رد می
باشند، تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی  می5/0تر از  که همگی بزرگ

این جدول . باشدها در تحلیل باقی مانده و نیازي به استخراج عامل دیگري نمی آن
دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت پرسشنامه روابط با نشان می

 درصد واریانس 145/56تخراج شده که این عامل مجموعاً مشتریان شناسایی و اس
بر همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل . کنندروابط با مشتریان را تبیین می

ً یک عامل روابط   سؤال پرسشنامه، نهایتا8عاملی و نتایج مندرج در جدول بر روي 
  .با مشتریان مشخص شد

 از 8بر اساس اطالعات جدول : نابع انسانیتحلیل عاملی اکتشافی براي مدیریت م) 6
 است، 5/0تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،886/0جایی که مقدار شاخص آن

داري  چنین مقدار سطح معنی هم. باشدتعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می
sigدهد تحلیل عاملی  درصد است که نشان می5تر از   آزمون بارتلت، کوچک

اختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس براي شناسایی س
هاي استخراجی در جدول با توجه به بزرگ بودن اشتراك. شودهمبستگی رد می
باشند، تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی  می5/0تر از  که همگی بزرگ

جدول . شدباها در تحلیل باقی مانده و نیازي به استخراج عامل دیگري نمی آن
دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت پرسشنامه مدیریت منابع نشان می

 درصد واریانس 215/68انسانی شناسایی و استخراج شده که این عامل مجموعاً 
بر همین اساس نیز با توجه به انجام . کنندمدیریت منابع انسانی را تبیین می

ً یک   سؤال پرسشنامه، نهایتا10روي تحلیل عاملی و نتایج مندرج در جدول بر 
  .عامل مدیریت منابع انسانی مشخص شد

جایی   از آن9بر اساس اطالعات جدول : تحلیل عاملی اکتشافی براي مدیریت فرآیند) 7
 است، تعداد نمونه 5/0تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،715/0که مقدار شاخص

 آزمون sigداري   معنیار سطحچنین مقد هم. باشدبراي تحلیل عاملی کافی می
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دهد تحلیل عاملی براي شناسایی  درصد است که نشان می5بارتلت، کوچکتر از 
ساختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی رد 

هاي استخراجی در جدول که همگی با توجه به بزرگ بودن اشتراك. شودمی
ها در  ی سؤاالت با توجه به اشتراك استخراجی آنباشند، تمام می5/0تر از  بزرگ

این جدول نشان . باشدتحلیل باقی مانده و نیازي به استخراج عامل دیگري نمی
دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت مدیریت فرآیند شناسایی و می

 درصد واریانس مدیریت فرآیند را 986/66استخراج شده که این عامل مجموعاً 
بر همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل عاملی و نتایج مندرج . کنند میتبیین

ً یک عامل مدیریت فرآیند مشخص   سؤال پرسشنامه، نهایتا4در جدول بر روي 
  .شد

هاي بهسازي سطح کارخانه بر اساس اطالعات تحلیل عاملی اکتشافی براي برنامه) 8
تر از   محاسبه شده و بزرگKMO ،847/0جایی که مقدار شاخص  از آن9جدول 

-چنین مقدار سطح هم. باشد است، تعداد نمونه براي تحلیل عاملی کافی می5/0
دهد تحلیل  درصد است که نشان می5تر از   آزمون بارتلت، کوچکsigداري معنی

عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی، مناسب بوده و فرض شناخته بودن 
هاي استخراجی در  با توجه به بزرگ بودن اشتراك. دشوماتریس همبستگی رد می
باشند، تمامی سؤاالت با توجه به اشتراك  می5/0تر از  جدول که همگی بزرگ

. باشدها در تحلیل باقی مانده و نیازي به استخراج عامل دیگري نمی استخراجی آن
دهد که مجموعاً یک عامل از مجموع سؤاالت پرسشنامه این جدول نشان می

هاي بهسازي سطح کارخانه شناسایی و استخراج شده که این عامل مجموعاً برنامه
بر . کنندهاي بهسازي سطح کارخانه را تبیین می درصد واریانس برنامه298/67

 7همین اساس نیز با توجه به انجام تحلیل عاملی و نتایج مندرج در جدول بر روي 
  .هاي بهسازي سطح کارخانه مشخص شدً یک عامل برنامه سؤال پرسشنامه، نهایتا
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  براي سؤاالت ابعاد تولید ناب تحلیل عاملی اکتشافی نتایج : 6جدول 
   و بارتلت براي سؤاالت مدیریت کیفیت جامعKMOنتایج آزمون    و بارتلت براي سؤاالت تولید به موقعKMOنتایج آزمون 

  خروجی سؤاالت   
  تولید به موقع

ه واریانس هاي تأیید شدتعداد عامل
  خروجی سؤاالت    :کل توضیح داده شده براي

   مدیریت کیفیت جامع
هاي تأیید شده واریانس تعداد عامل

  :کل توضیح داده شده براي
  مقادیر ویژه اولیه       مقادیر ویژه اولیه     

Fa
ct

or
  

  خروجی
 اولیه

جی
خرو

 
جی

خرا
است

  

 کل
درصد از 
 واریانس

درصد 
Fa تجمعی

ct
or

  

  خروجی
 اولیه

جی
خرو

 
جی

خرا
است

  

 کل
درصد از 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

1 1.000 .635 7.771 64.755 64.755 1 1.000 .795 3.063 61.264 61.264 
2 1.000 .760 .932 7.764 72.519 2 1.000 .849 .870 17.401 78.665 
3 1.000 .745 .679 5.658 78.177 3 1.000 .768 .582 11.643 90.308 
4 1.000 .607 .506 4.215 82.392 4 1.000 .576 .291 5.822 96.129 
5 1.000 .754 .476 3.968 86.360 5  1.000 .675 .194 3.871 100.000 
6 1.000 .522 .406 3.381 89.741       
7 1.000 .569 .304 2.537 92.278       
8 1.000 .766 .247 2.059 94.337       
9 1.000 .584 .204 1.698 96.035       

10 1.000 .541 .195 1.622 97.656       
11 1.000 .639 .167 1.391 99.047       
12  1.000 .649 .114 .953 100.00       

   
  مقادیر ویژه عوامل تأیید
     شده بدون چرخش

  مقادیر ویژه عوامل تأیید
  شده بدون چرخش

 کل   
درصد از 
 واریانس

درصد 
 کل    تجمعی

درصد از 
 نسواریا

درصد 
 تجمعی

   7.771 64.755 64.755    3.063 61.264 61.264 

  KMO  .779شاخص  KMO  .937شاخص 
 432.615 دومقدار کاي 1.841E3 دومقدار کاي

ون 10 درجه آزادي 66 درجه آزادي
آزم

لت 
بارت

 sig .000داري  معنیسطح 

ون
آزم

لت 
بارت

 sig .000داري  معنیسطح 
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 یج تحلیل عاملی اکتشافی براي سؤاالت ابعاد تولید نابنتا : 7جدول 

  کنندگان  ت روابط با تأمینسؤاال و بارتلت براي KMOنتایج آزمون   ت تعمیرات و نگهداريسؤاال و بارتلت براي KMOنتایج آزمون 

  تسؤاالخروجی   
   تعمیرات و نگهداري

هاي تأیید شده واریانس تعداد عامل
  تسؤاالخروجی     :کل توضیح داده شده براي

  کنندگان روابط با تأمین
هاي تأیید شده تعداد عامل

واریانس کل توضیح داده شده 
  :براي

  مقادیر ویژه اولیه       مقادیر ویژه اولیه     

Fa
ct

or
ولیه  

ی ا
روج

خ
جی 
خرا

 است
جی

خرو
  

 کل

س
ریان

ز وا
صد ا

در
 

معی
 تج

صد
در

 

Fa
ct

or
ولیه  

ی ا
روج

خ
جی 
خرا

 است
جی

خرو
  

ریان کل
ز وا

صد ا
در

 س

معی
 تج

صد
در

 

1 1.000 .766 4.556 65.092 65.092 1 1.000 .549 6.072 60.722 60.722 
2 1.000 .531 .756 10.799 75.892 2 1.000 .677 .980 9.802 70.525 
3 1.000 .754 .576 8.225 84.117 3 1.000 .739 .863 8.630 79.155 
4 1.000  .741 .417 5.963 90.080 4 1.000  .833 .483 4.833 83.988 
5  1.000 .646 .335 4.786 94.866 5  1.000 .758 .432 4.317 88.305 
6 1.000  .591 .219 3.122 97.988 6 1.000  .653 .376 3.763 92.067 
7 1.000 .529 .141 2.012 100.000 7 1.000 .618 .291 2.907 94.974 

      8 1.000 .766 .250 2.496 97.471 
      9 1.000  .843 .167 1.671 99.141 

      10  1.000 .536 .086 .859 100.00
0 

   
  مقادیر ویژه عوامل 

    تأیید شده بدون چرخش
  مقادیر ویژه عوامل

 تأیید شده بدون چرخش

 کل   
درصد از 
 واریانس

درصد 
 کل    تجمعی

درصد از 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

   4.556 65.092 65.092    6.072 60.722 60.722 

  KMO  .900شاخص   KMO  .862شاخص 
 1.367E3 دومقدار کاي 842.334 دومقدار کاي

ون  45 درجه آزادي 21 درجه آزادي
آزم

لت
بارت

 sig .000داري  معنیسطح 

ون 
آزم

لت
بارت

 sig .000داري  معنیسطح 
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 نتایج تحلیل عاملی اکتشافی براي سؤاالت ابعاد تولید ناب : 8جدول 
   و بارتلت براي سؤاالت مدیریت منابع انسانی KMOنتایج آزمون    و بارتلت براي سؤاالت روابط با مشتریانKMOج آزمون نتای

  خروجی سؤاالت  
  روابط با مشتریان

هاي تأیید شده واریانس تعداد عامل
  خروجی سؤاالت    :کل توضیح داده شده براي

  منابع انسانی  مدیریت
 واریانس هاي تأیید شدهتعداد عامل

  :کل توضیح داده شده براي
  مقادیر ویژه اولیه       مقادیر ویژه اولیه     

Fa
ct

or
ولیه  

ی ا
روج

خ
جی 
خرا

 است
جی

خرو
  

 کل

س
ریان

ز وا
صد ا

در
 

معی
 تج

صد
در

 

Fa
ct

or
ولیه  

ی ا
روج

خ
جی 
خرا

 است
جی

خرو
  

 کل

س
ریان

ز وا
صد ا

در
 

معی
 تج

صد
در

 

1 1.000 .534 4.492 56.145 56.145 1 1.000 .602 6.821 68.215 68.215 
2 1.000 .683 .902 11.281 67.426 2 1.000 .904 .998 9.982 78.197 
3 1.000 .626 .835 10.442 77.868 3 1.000 .876 .790 7.896 86.093 
4 1.000  .791 .557 6.957 84.825 4 1.000  .759 .449 4.489 90.582 
5  1.000 .647 .419 5.235 90.061 5  1.000 .796 .394 3.942 94.524 
6 1.000  .537 .380 4.755 94.815 6 1.000  .453 .197 1.966 96.490 
7 1.000 .577 .261 3.258 98.074 7 1.000 .594 .131 1.307 97.797 
8  1.000 .696 .154 1.926 100.000 8  1.000 .679 .105 1.049 98.845 

      9 1.000 .618 .072 .725 99.570 
      10 1.000 .540 .043 .430 100.000 

   
مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون 

    چرخش
مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون 

 چرخش

 کل   
درصد از 
 واریانس

درصد 
 کل    تجمعی

درصد از 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

   4.492 56.145 56.145    6.821 68.215 68.215 

  KMO  .886شاخص   KMO  .864شاخص 
 779.736 دومقدار کاي 779.736 دومقدار کاي

ون 28 درجه آزادي 28 درجه آزادي
آزم

لت 
بارت

 sig .000داري  معنیسطح 

ون 
آزم

لت
بارت

 sig .000داري  معنیسطح 
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  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی براي سؤاالت ابعاد تولید ناب : 9جدول 

  هاي  ت برنامهسؤاال و بارتلت براي KMOنتایج آزمون   رآیند ت مدیریت فسؤاال و بارتلت براي KMOنتایج آزمون 
  بهسازي سطح کارخانه

  تسؤاالخروجی   
   مدیریت فرآیند 

  هاي تأیید شده واریانس تعداد عامل
    :کل توضیح داده شده براي

ت سؤاالخروجی 
هاي بهسازي  برنامه

  سطح کارخانه
هاي تأیید شده واریانس تعداد عامل

  :ده برايکل توضیح داده ش

  مقادیر ویژه اولیه       مقادیر ویژه اولیه     

Fa
ct

or
ولیه  

ی ا
روج

خ
جی 
خرا

 است
جی

خرو
  

 کل

س
ریان

ز وا
صد ا

در
 

معی
 تج

صد
در

 

Fa
ct

or
ولیه  

ی ا
روج

خ
جی 
خرا

 است
جی

خرو
  

 کل

س
ریان

ز وا
صد ا

در
 

معی
 تج

صد
در

 

1 1.000 .621 2.679 66.986 66.986 1 1.000 .825 4.711 67.298 67.298 

2 1.000 .883 .799 19.971 86.957 2 1.000 .596 .761 10.866 78.164 

3 1.000 .853 .417 10.415 97.372 3 1.000 .720 .583 8.333 86.497 

4 1.000 .523 .105 2.628 100.000 4 1.000  .442 .429 6.126 92.623 

       5  1.000 .800 .244 3.490 96.113 

       6 1.000  .755 .169 2.420 98.533 

      7  1.000 .573 .103 1.467 100 

   
مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون 

    چرخش
مقادیر ویژه عوامل تأیید شده بدون 

 چرخش

 کل   
درصد از 
 واریانس

  درصد
 کل    تجمعی

درصد از 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

   2.679 66.986 66.986    4.711 67.298 67.298 

  KMO  .847 شاخص  KMO  .715شاخص 
 985.040 دومقدار کاي 420.965 دومقدار کاي

 21 درجه آزادي 6 درجه آزادي

لت
بارت

ون 
آزم

 

داري  معنیسطح
sig 

لت 000.
بارت

ون 
آزم

 sig .000داري  معنیسطح 

  
  اي تحلیل خوشه-ب

   به منظور بررسی این که صنایع نمونه آماري تحقیق بیشتر از کدام یک از 
به منظور . اي استفاده شده استنمایند، از تحلیل خوشه تولید ناب استفاده میهايشیوه

هاي نابی را بندي به این نکته توجه شده که از نظر کاربردي عناصر و شیوهاین خوشه
ریزي، هاي مربوط به فرآیند تولید و برنامهتوان در سه فرآیند سازمانی یعنی روشمی
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هاي مربوط به فرآیند کنترل و نظارت یریت و روشهاي مربوط به فرآیند مدروش
  از طرفی نیز بر اساس پیشنهاد لمان تعداد ). 373، 1386متقی، (بندي نمود تقسیم
پویا، ( تعداد نمونه تحقیق است  n  باشد که در آن n÷60 تا n÷30ها بایستی بین خوشه
توان  در این تحقیق، می تائی181بر این اساس نیز با توجه به حجم نمونه ). 91، 1391
بندي ابزارهاي بنابر این با در نظر گرفتن پیشنهاد لمان و تقسیم.  خوشه داشت6 تا 3بین 

با این . هاي سازمانی، سه خوشه براي تحلیل در نظر گرفته شده استنابی در فرآیند
 خوب، توان عملکرد تولید کنندگان را در زمینه تولید ناب به به راحتی میتعداد خوشه

 میانگین kايبندي از تحلیل خوشهبه منظور انجام خوشه. متوسط و ضعیف تقسیم نمود
 نتایج حاصل از این تحلیل براي میانگین هر مؤلفه 10در جدول . استفاده شده است

ها نشان داده شده اصلی یا سازه، رتبه هر مؤلفه اصلی در هر خوشه و بین سایر خوشه
  .است

  
  :10جدول 

  هاي تولیدناببندي صنایع بر مبناي استفاده از شیوهاي براي دستهلیل خوشهنتایج تح

وشه
خ

  

  JIT TQM  PM SUP CUR  HU P OP 
  تعداد
  صنایع

  995/1  میانگین

755/2  

765/1  

952/1  

915/1  

513/2  

992/2  

995/3  

  1  2  4  7  6  8  3  5  خوشه در رتبه

1  

  1  3  3  3  3  3  3  3  هاخوشه بین رتبه

31  

  699/3  میانگین

914/2  

464/2  

352/3  

433/3  

830/3  

098/4  

263/3  

  6  1  2  4  5  8  7  3  رتبه در خوشه

2  

  2  2  2  1  1  2  2  1  هاخوشه بین رتبه

56  

  137/2  میانگین

400/3  

546/2  

996/1  

059/2  

166/4  

178/4  

030/3  

  4  1  2  7  8  5  3  6  رتبه در خوشه

3  

  3  1  1  2  2  1  1  2  هاخوشه بین رتبه

94  
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. ها در هر سازه انجام شدل واریانس نیز براي نشان دادن اختالف بین خوشهتحلی
نتیجه این تحلیل . ها استها در همه سازهنتیجه نشان دهنده وجود اختالف بین خوشه

  . نشان داده شده است11در جدول 
  

  هاتحلیل واریانس براي بررسی اختالف بین خوشه: 11جدول 
  مؤلفه   خطا  خوشه

  مجذور  اصلی نابی
  مجذور  df  میانگین

  داريمعنیسطح df  F  میانگین

JIT 580/49  2  335/0  178  863/147  000/0  
TQM  903/6  2  629/0  178  974/10  000/0  
PM  347/7  2  698/0  178  526/10  000/0  
SUP  157/36  2  289/0  178  980/124  000/0  
CUR  685/38  2  250/0  178  842/154  000/0  
HU  958/31  2  457/0  178  983/69  000/0  
P 290/17  2  489/0  178  334/35  000/0  

OP 855/10  2  718/0 178  129/15  000/0  
  

گیري دو ها براساس ماتریس تصمیمبایست گزینهها، ابتدا میبندي گزینهبراي رتبه
ریزي خطی حاصل از مقایسات زوجی به دو با هم مقایسه شوند و در نهایت مدل برنامه

. بندي نمودها را رتبهها، گزینه بدان وسیله بتوان ضمن تعیین وزن شاخصتا. حل گردد
  . باشد می12اي به صورت جدول گیري حاصل از تحلیل خوشهماتریس تصمیم

  
 هاگیري شاخص تصمیمماتریس: 12جدول 

  JIT TQM  PM SUP CUR  HU P OP 
995/1  755/2  765/1  952/1  915/1  513/2  992/2  995/3  
  ماتریس  263/3  098/4  830/3  433/3  352/3  464/2  914/2  699/3

  گیريتصمیم
137/2  400/3  546/2  996/1  059/2  166/4  178/4  030/3  

  
ها وجود ندارد و سازگاري در در روش لینمپ نیازي به مقایسه زوجی تمامی گزینه

است تا  خبره، تالش شده 10در این تحقیق با توجه به وجود . باشدمقایسات مطرح نمی
. ها نسبت به یکدیگر توافق بین خبرگان حاصل گردددر مورد برتري هر یک از گزینه

اي به خبرگان ارائه شد و پس گیري حاصل از تحلیل خوشهبدین منظور ماتریس تصمیم
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ها نسبت به هاي و جلسات متعدد، نتایج زیر در رابطه با برتري هر یک از گزینهاز بررسی
  .ر به دست آمده استیکدیگر به صورت زی

( )( )( ){ }3,13,21,2  
ریزي خطی زیر ها، مدل برنامهبر اساس مقایسات زوجی انجام گرفته براي گزینه

  .فرموله شده است
  )4(رابطه

  
St: 

 

 

 

 

 
  

 13افزار لینگو به صورت جدول هاي حاصل از حل مدل با استفاده از نرمجواب
  .باشدمی

  
  هاي حاصل از حل مدل تحقیقبجوا: 13جدول 

  8  7  6  5  4  3  2  1  هاگزینه
wj 221/0  0893/0  159/0  0885/0  0192/0  138/0  158/0  127/0  
vj 279/0  0901/0  181/0  0723/0  0239/0  0998/0  128/0  0983/0  
  

بهینه حاصل از حل .  به دست آمده است000/0 براي هر سه خوشه برابر ø مقدار
  . است14به صورت جدول )5(با توجه به رابطه مدل فوق 
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  )5(رابطه
  

  
  نقاط ایده آل مدل: 14جدول 

r8  r7  r6  r5  r4  r3  r2  r1  
774/0  81/0  723/0  244/1  817/0  138/1  1  262/1  

  
 به 15ها به صورت جدول رتبۀ هر یک از خوشه) 6(و نهایتاً با توجه به رابطه 

  .دست آمده است
  

  )6(رابطه

  
  

  هارتبه بدست آمده براي هر یک از خوشه:15جدول 
  رتبه  گزینه

  0918/3  خوشه اول
  405/6  خوشه دوم
  206/5  خوشه سوم

  
  بحث و نتیجه گیري

به . نتایج در جهان کنونی توجه تولیدکنندگان به سمت تولید ناب رو به فزونی است
 صنایع کوچک و همین دلیل نیز هدف این تحقیق ارائۀ مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در

بندي و تکنیک هاي تحلیل عاملی تأییدي، خوشهمتوسط با استفاده از ترکیب روش
LINMAPدر این راستا فرآیند تولید ناب با هشت سازه تولید به موقع، . باشد می

کنندگان، روابط با مشتریان، مدیریت کیفیت جامع، تعمیرات و نگهداري، روابط با تأمین
هاي بهسازي سطح کارخانه مورد بررسی  نی، مدیریت فرآیند و برنامهمدیریت منابع انسا

هاي هاي تکمیل شده با استفاده از روشهاي بدست آمده از پرسشنامهداده. قرار گرفت
نتایج . بندي و تکنیک لینمپ مورد بررسی قرار گرفته استتحلیل عاملی تأییدي، خوشه
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 16 در جدول LINMAPتفاده از تکنیک ها با اسبندي خوشهحاصل از حل مدل و رتبه
  . نشان داده شده است

  
  رتبه به دست آمده براي هر یک از صنایع: 16جدول 

 رتبه هاگزینه

2A
 

405/6  
3A 206/5 

1A 091/3 

  
ها و نظري تحقیق، شیوهدر پاسخ به سؤال اول تحقیق و با بررسی اجمالی مباحث 

ابزارهاي تولید ناب در هشت سازه اصلی تولید به موقع، تعمیرات و نگهداري، مدیریت 
کنندگان، روابط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت جامع، روابط با تأمین

ویکرد به طور کلی با توجه به ر. هاي بهسازي سطح کارخانه قرار گرفتندفرآیند و برنامه
اي براي افزایش تولید ناب؛ این روش تولیدي اساساً بر کاهش ضایعات به عنوان وسیله

در راستاي تحقیق نیازهاي مشتري و ) 1388فقهی فرهمند، (واقعی ارزش افزوده 
 2در مدلی که توسط ووماك و جونر). 2012و دیگران،  1آزووده(سودآوري متمرکز است 

ها در زه براي تولید ناب در جهت حذف ضایعات سازمانارایه شده است پنج سا) 2003(
تعیین ارزش، شناسایی جریان ارزش، : نظر گرفته شده است که این مفاهیم عبارتنداز

 ، براي ایجاد ارزش در محصوالت توسط تولید)2005(3دولن و هاکر. کشش و کمال
لولی را در نظر هاي تولید به موقع، تعمیرات و نگهداري جامع، ساخت سکنندگان سازه

هاي مختلف در این زمینه بیست و پس از بررسی پژوهش)  1997(4الچلینمک. اندگرفته
یک سازه را براي دستیابی به تولید ناب ارائه کرده است که ساخت سلولی، الگوبرداري، 

ها و مدیریت بهبود مستمر، تولید به موقع، تعمیرات و نگهداري، کاهش اندازه دسته
  .ها است اي از آنع نمونهکیفیت جام

                                                           
1-Azevedo 
2- Womack and Jones  
3- Doolen & Hacker  
4- Mc Lachlin  
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 مورد 31دهد تعداد اي نشان میدر پاسخ به سؤال دوم تحقیق نتایج تحلیل خوشه
به طور مثال میانگین سازه تولید به موقع در این خوشه . از صنایع در خوشه اول قرار دارد

در ها  است و در بین همه خوشه5باشد رتبه این سازه در خوشه اول  می995/1برابر با 
 شرکت را در برگرفته است که در مقایسه با 56خوشه دوم تعداد .  قرار گرفته است3رتبه 

 است رتبه این سازه در خوشه دوم 699/3خوشه اول سازه تولید به موقع داراي میانگین 
 مورد از 94خوشه سوم تعداد . ها در رتبه اول قرار گرفته است است و در بین خوشه3

طالعه را در بردارد سازه تولید به موقع در این خوشه با میانگین صنایع جامعه مورد م
  . ها قرار گرفته استام خوشه سوم و رتبه دوم بین خوشه6 در رتبه 137/2

هاي تولید ناب در صنایع در پاسخ به سؤال سوم این تحقیق رتبه هر یک از سازه
 در جایگاه اول قرار گرفته 221/0دهد تولید به موقع با داشتن رتبه مورد مطالعه نشان می

این سیستم به کیفیت باالي محصوالت، تحویل به موقع کاال، از طریق حذف . است
اجراي موفقیت آمیز این . مراحل زائد در تولید و کاهش اتالف منابع توجه بسیاري دارد

سیستم تولیدي مزایایی چون کاهش میزان موجودي، افزایش کیفیت تولید و کاهش 
هاي تأخیر ساخت، کاهش فضاي مورد نیاز و مواردي از این ري، کاهش زماندوباره کا

 159/0سازه تعمیرات و نگهداري با ). 1384قدرتی و همکاران، (دست خواهد داشت
هاي بعدي به ترتیب مدیریت فرآیند با سازه. باشدباالترین سازه بعد از تولید به موقع می

هاي بهسازي سطح کارخانه ، برنامه138/0 مقدار ، مدیریت منابع انسانی با158/0مقدار 
، و در نهایت 0885/0کنندگان ، روابط با تأمین0893/0، مدیریت کیفیت جامع 127/0

 آخرین رتبه را در سیستم تولید ناب به خود 0192/0سازه روابط با مشتریان با مقدار 
  .اختصاص داده است

هاي صنایع هاي واحدکتدهد هر یک از شر نتایج حاصل از مدل نشان می
شرقی از منظر هشت مؤلفه کوچک و متوسط فلزات اساسی و فابریکی استان آذربایجان

. اند در خوشه دوم و اولین رتبه قرار گرفته405/6تولید ناب در این تحقیق با رتبه 
 دومین جایگاه را به خود اختصاص داده و خوشه اول در 206/5چنین خوشه سوم با  هم

در این تحقیق ابتدا از تحلیل عاملی تأییدي .  قرار گرفته است091/3تبه با مقدار آخرین ر
     استفاده شده و نتایج براي متغیر تولید به موقع خروجی spssافزارهاي در قالب نرم

چنین سطح  هم.  محاسبه شده است937/0 برابر KMO نشان داد که مقدار spssافزار 
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دهد بین سازة  به دست آمده که نشان می05/0تر از   کوچکداري آزمون بارتلت نیزمعنی
 برابر KMOدر متغیر مدیریت کیفیت جامع مقدار . نظري توافق وجود داشته است

تر از  داري آزمون بارتلت نیز کوچکچنین سطح معنی هم.  محاسبه شده است779/0
. داشته استدهد بین سازه نظري توافق وجود  به دست آمده است که نشان می05/0

، براي متغیر روابط با تأمین 862/0همین طور براي متغیر تعمیرات و نگهداري برابر 
، در 864/0، این شاخص در متغیر روابط با مشتریان برابر با 900/0کنندگان مقدار 

 همچنین براي KMOمقدار .  محاسبه شده است886/0مدیریت منابع انسانی مقدار 
هاي بهسازي سطح کارخانه  و  در نهایت براي متغیر برنامه715/0متغیر مدیریت فرآیند  

نظر تحقیق براي تولید ناب سطح  مددر هر هشت مؤلفه. به شده است محاس847/0
دهد بین  به دست آمده است که نشان می05/0تر از  داري آزمون بارتلت نیز کوچکمعنی
  .هاي نظري توافق وجود داشته استسازه

  
  پیشنهادها

ها هاي تولید ناب الزم است شرکتدر تحقیق حاضر با توجه به شناسایی سازه این
ها را به عنوان عوامل تاثیرگذار مورد توجه براي ایجاد ارزش براي مصرف کنندگان سازه

  :گرددلذا پیشنهاد می. جدي قرار دهند
هاي رکتبا توجه به مؤثر به تولید به هنگام در بکارگیري تولید ناب، به مدیران ش) 1

هایی مانند گردد تا با به کارگیري روشجامعه آماري مورد مطالعه پیشنهاد می
اندازي، اي، کاهش زمان راهتکنولوژي گروهی، ساخت سلولی، چیدمان وظیفه

هاي اساسی را براي اجراي تولید سازي عملیات و برنامه ثابت تولید، گاماستاندارد
  .هاي خود بردارندناب در شرکت

بر اساس نتایج تحقیق و با توجه به موثر بودن مدیریت کیفیت جامع در به کارگیري ) 2
گردد از هاي جامعه آماري مورد مطالعه پیشنهاد میتولید ناب، به مدیران شرکت

  .هاي خود اطمینان حاصل نماینداستقرار مدیریت کیفیت جامع در شرکت
. هاي خود اطمینان حاصل نمایندتاز استقرار مدیریت تعمیرات و نگهداري در شرک) 3

ریزي پیشگیرانه و هایی مانند برنامهتوانند با به کارگیري روشدر این زمینه می
سازي تولید ناب در هاي اساسی را براي پیادهبرخورداري از مدیریت نت گام
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  .هاي خود بردارندشرکت
 ناب، به مدیران جامعه با توجه به لزوم ارتباطات با مشتریان در به کارگیري تولید) 4

گردد تا با ارتباط با مشتریان، تمرکز بر نیازهاي آماري مورد مطالعه پیشنهاد می
  . هاي خود اجرا کنندمشتریان و دریافت بازخورد از مشتریان تولید ناب را در شرکت

هایی مانند ارتباط گردد تا با به کارگیري روشبر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می) 5
کنندگان، کنندگان و ارزیابی تأمینکنندگان، ثبات همکاري با تأمینمان با تأمینساز

  .مدل تولید ناب را در شرکت به کار گیرند
سازي مدل تولید ناب، به مدیران با توجه به مؤثر بودن مدیریت منابع انسانی در پیاده) 6

هایی مانند وشگردد تا با به کارگیري رجامعه آماري مورد مطالعه پیشنهاد می
هاي ضمن خدمت، ایجاد کمیته اي، گردش شغلی، آموزشکارکنان چند وظیفه

هاي کاري، هاي انگیزشی، مشارکت کارکنان و تیمپیشنهادها، استفاده از سیستم
  .هاي خود به کار بگیرندروش تولید ناب در شرکت

هند و هر کدام به دبندي ترجیح میهاي دیگري را براي رتبهبرخی از محققان روش) 7
گردد تا در تحقیقات بعدي، بنابراین پیشنهاد می. هاي روش خود اعتقاد دارندمزیت

هاي مختلف چندشاخصه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بندي روشبه منظور رتبه
  .با یکدیگر مقایسه شود
ناب و شود با توجه به مفهوم تولید هاي بعدي پیشنهاد میدر ادامه براي پژوهش

نظر قرار داده هاي بیشتري را مدقات بعدي متغیرهاي مختلف در این حوزه در تحقیمدل
هاي بندي شرکتچنین پیشنهاد می گردد تا تحقیقی در زمینه رتبه هم. و وارد مدل نمایند

وري  هاي مختلف از منظر ابعاد تولید ناب انجام پذیرد و رابطه تولید ناب و بهرهگروه
  . مطالعه قرار گیردسازمان مورد

  :یادآوري
این مقاله از طرح تحقیقاتی که با بودجه پژوهشی و حمایت مالی دانشگاه آزاد 

  .اسالمی واحد تبریز به انجام رسیده استخراج شده است
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