
 

 

 پرسشنامه استاندارد تولید ناب گودسون

 

سوال است که توسط تیم مدیریت پژوهشی مدیریت ایران طراحی  20پرسشنامه استاندارد تولید ناب متشکل از 

 شده است.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

میتوان با کم ترین امکانات انجام بیشترین کارها با توجه به داده هاي مبتنی بر ارزیابی مقایسه اي  که 1تولید ناب

نشان دهنده سازماندهی امور مربوط به مدیریت ارتباط با مشتري ، زنجیره تامین ،تکوین محصول  و عملیات 

عد از جنگ جهانی دوم ، پیشگام آن بوده تولید، است میسر کرد  و آن ، همانا رهیافتی است که شرکت تویوتا، ب

  کند که با این نگرش جدید , مجموعه سازماناست . عرصه کنونی کسب و کار ، تصویري جدید از سازمان ارائه می

آفرینش ارزش در خود سازمان  مستلزم ایجاد ارزش براي مشتري و اي از فرایندهایی است که هدف آنها،مجموعه

 است.

تغییر پرسشنامه تعریف عملیاتی م  

تولید ناب  پرسشنامةگویه اي  20اي است که کارکنان به سواالت نمره تولید نابدر این پژوهش منظور از  

 دهند .می

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه اي است.

 پاسخگوی گرامی

جمع آوري اطالعات  ضمن سپاس از همکاري شما دراین پژوهش، پرسشنامه اي که تقدیم می گردد به منظور

امید است با همکاري و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . براي کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

استفاده خواهد شد و نیازي به ذکر نام نیست. قبالً از است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق 

 همکاري صمیمانه شما تشکر می نمایم.

                                                           
 



 

 

 اطالعات شما روي نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیري به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 براي اطالع از نتایج تحقیق) اختیاري( ایمیل
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و به آنها اطالعاتی درباره چیدمان، نیروي کار، مشتریان و کاالهاي سازمان داده  شودمیآیا از بازدیدکنندگان استقبال  1

 ؟شودمی

  

   ؟شوندمیآیا رتبه هاي به دست آمده از رضایت مشتریان و کیفیت کاال نمایش داده   2

آیا تسهیالت موجود در سازمان امن، تمیز و منظم هستند؟ آیا کیفیت هوا خوب، سر و صدا کم و روشنایی کافی   3

 است؟

  

    آیا سیستم نصب برچسب براي شناسایی موجودي انبار، ابزارها، فرآیندها و جریان وجود دارد؟ 4

   ؟شودمیآیا هر چیزي در مکان خودش قرار دارد و هر چیزي در مکان خودش ذخیره   5

   آیا اهداف عملیاتی و مقیاس هاي عملکرد به روز وجود دارد؟  6

   آیا مواد تولید در یک خط ذخیره شده اند و نه در حوزه هاي ذخیره سازي جداگانه؟ 7

    محصول در تمام حوزه هاي کاري مشهود است؟آیا آموزش هاي کاري و ویژگی هاي کیفیت  8

    ، کیفیت، امنیت و حل مساله براي تمام تیم ها روشن است؟وريبهرهآیا خط مشی هاي به روز در زمینه   9

    از یک اتاق کنترل مرکزي یا یک نمایشگر کامپیوتري، موقعیت موجود عملیات را بررسی کرد؟ توانمیآیا  10

تولید یک فرآیند منحصر به فردي را برنامه ریزي کرده اند که در هر مرحله، سطوح موجودي مناسب وجود آیا خطوط  11

 دارد؟

  

؟ آیا مواد به طور کارآمد و در ظروف شوندمیآیا مواد تنها یکبار و در یک فاصله تا حد ممکن کوتاه حرکت داده  12

 ؟شوندمیمناسب حرکت داده 

  

   آیا کارخانه به صورت جریان هاي خط تولید مستمر طراحی شده است؟  13

   ؟شوندمیو در حل مساله و بهبود مستمر مشارکت داده  شوندمیآیا تیم هاي کاري آموزش می بینند، توانمند  14

   آیا کارکنان به بهبود مستمر متعهد هستند؟  15



 

 

   آیا براي نگهداري پیشگیرانه تجهیزات و بهبود مستمر ابزار و فرآیندها، جدول زمانی وجود دارد؟   16

   آیا یک فرآیند مدیریت پروژه اثربخش با اهداف زمانی معین و هزینه هاي مشخص براي آغاز تولید جدید وجود دارد؟  17

   کیفیت، تحویل و عملکرد هزینه وجود دارد؟ آیا یک فرآیند تایید عرضه کننده با مقیاس هایی براي 18

   ؟شودمیآیا ویژگی هاي محصول اصلی شناسایی شده اند و از روشهایی جهت پیشگیري از افزایش نواقص استفاده   19

   ؟کنیدمیرا خریداري  کندمیآیا شما کاالهایی که این عملیات تولید   20

 

 پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل این 

A. هاي پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را براي شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کر

 کنید .

( computeپس از وارد کردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  سوم. حاال شما هم مولفهمرحله 

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید براي این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

ا با یک  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی ر

 متغیر دیگر  بگیرید.



 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

سخ هاي  ست، هر چه تعداد پا شاخص ناب بودن یک کارخانه ا شد، تولید  "بله"تعداد جواب هاي بله،  شتر با بی
 باشد.کارخانه ناب تر می

 

 روایی و پایایی:
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