
 

 

 (2002تولید ناب ویلیامز و همکاران) پرسشنامه استاندارد

 

 سؤاالت ارزيابي نابي

 مديريت

خيلي  مؤلفه ها 

 كم

 خيلي زياد زياد متوسط كم

      كم بودن سطوح سلسله مراتب مديريت سازمان 1

      سيستم بازخورد استفاده از 2

      تفويض اختيار به پرسنل 3

      برگزاری دوره های آموزشي ويژه مديران 4

      تصميم گيری بر مينای اطالعات واقعي 5

 منابع انساني

      استقرار سيستم ارزايابي عملکرد 1

      ( …استقرار نظام شايسته ساالری ) انتصابات و تشويق و تنبيه و  2

      طراحي چيدمان كارخانه بر اساس وظايف كاركنان 3

      سيستم های پرداخت مبتني بر عملکرد 4

      كارگران چند وظيفه ای 5

 مشتری مداری

      توليد بر مبنای سفارش مشتری 1

      توجه به مشتری مداری در راهبرد سازمان و منشور اخالقي 2

      راستای رضايت مشتری تصويب قوانين و مقررات در 3

      تشويق و تنبيه پرسنل در راستای رضايت مشتری 4

 سیستم ها وروش ها

      به كارگيری ابزارها و روش های آماری كنترل كيفيت 1

      وجود برنامه استراتژيک در كل سازمان 2

      استفاده از مهندسي ارزش 3

      كوتاه بودن فرآيند تکوين محصول 4

      نگهداری و تعميرات بهره ور 5

      نگهداری و تعميرات پيشگيرانه 6

 زنجیره تامین

      ائتالف و هم گروهي با تامين كنندگان 1

      مشاركت تامين كنندگان در برنامه های بهبود كيفيت 2

      مشاركت تامين كنندگان در طراحي و توسعه محصوالت 3

 واحد تولید

      مستندسازی رويه های توليد 1

      دسته و اندازه كوچک توليد 2

      كاهش زمان راه اندازی 3



 

 

 

 

 معرفي ابزار

( طراحي و اعتباريابي شده است، 2002) ويليامز و همکارانتوسط  توليد نابپرسشنامه پرسشنامه تولید ناب: 

مديريت،  ابعادگويه بسته پاسخ بر اساس طيف پنج درجه ای ليکرت مي باشد، پرسشنامه  29اين پرسشنامه شامل 

قرار مي دهد،  شرا مورد سنجمنابع انساني، مشتری مداری، سيستم ها و روش ها، زنجيره تامين و واحد توليد 

 ( اعتباريابي شده است.1389)بيکي ده آبادیين پرسشنامه توسط ا

 متغیر های تعیین نابي

 تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر متغیر تعیین نابي سازماني 

 5 مديريت 1

 5 منابع انساني 2

 4 مشتری مداری 3

 6 سيستم ها و روش ها 4

 3 زنجيره تأمين 5

 6 واحد توليد 6

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طيف پنج گزينه شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خيلي كم، كم، تا ای ليکرت ميطيف مورد ا شد ) با

 ای، زياد و خيلي زياد( در جدول زير نشان داده شده است.اندازه

 

      كاهش سقف موجودی 4

      يکنواخت و بدون نوسان بودن برنامه توليد 5

      استاندارد سازی قطعات و قالب ها 6



 

 

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کمخیلي کم ایتا اندازه زياد خیلي زياد گزينه انتخابي

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 به دو طريق مي توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده كرد

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد جامعه خود تقسيم و پس از تکميل پرسشنامهها را بين به اين ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

نرم افزار اس پي اس اس كنيد. البته قبل از وارد كردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس پي اس 

 اس تعريف كنيد و سپس شروع به وارد كردن داده ها كنيد.

 حله به مرحله توضيح مي دهيمچگونگي كار را برای شفافيت بيشتر به صورت مر 

وارد كردن اطالعات تمامي سواالت پرسشنامه ) دقت كنيد كه شما بايد بر اساس طيف  مرحله اول.

پرسشنامه را خيلي كم انتخاب كرده است شما بايد در پرسشنامه  5ليکرت عمل كنيد مثال اگر شخصي سوال 

 ) خيلي كم ( را بگذاريد. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .دوم مرحله

را  5تا  1است شما بايد سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( كنيد. مثال اگر مولفه اول computeكمپيوت)

compute  كنيد تا مولفهx .ايجاد شود 

در نهايت شما بايد همه مولفه ها  كه ايجاد  به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد كنيد و پس از اين كار 

كنيد تا اين بار متغير اصلي تحقيق به وجود بيايد كه به طور مثال متغير مديريت  computeكرديد را با هم 

 دانش يا ... است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلي تحقيق را؛ حاال مي توانيد از حاال شما هم مولفه مرحله سوم.

 ينه  آناليز  هر آزموني كه مي خواهيد برای اين پرسشنامه) متغير( بگيريد.گر



 

 

مثال مي توانيد آزمون توصيفي) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا مي توانيد آزمون همبستگي را با 

 يک  متغير ديگر  بگيريد.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت نمره بر اساس اين روش از تحليل شما

 كنيد.

 10توجه داشته باشيد ميزان امتياز های زير برای يک پرسشنامه است در صورتي كه به طور مثال شما 

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد بايد امتياز های زير را ضربدر 

 زير بدست آمده استمثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق 

 = حد پايين نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

29 87 145 
 

 در اين جامعه ضعيف مي باشد. باشد،  ميزان متغير 29تا  1بين  در صورتي كه نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطي مي باشد. متغيرباشد،  ميزان  87تا  29ين در صورتي كه نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  ميزان متغير  بسيار خوب مي باشد. 87در صورتي كه نمرات باالی  -

 

 گیریتعیین پايايي و روايي ابزارهای اندازه

 هاپرسشنامه برآورد پايايي

از ها برای تعيين پايايي، روشهای مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق برای مشخص نمودن پايايي پرسشنامه

سبه هماهنگي دروني ابزار اندازه ست. اين روش برای محا ستفاده گرديده ا گيری از جمله ضريب آلفای كرونباخ ا

شنامه س سخ هر كنند بکار ميگيری ميهايي كه ويژگيهای مختلف را اندازهها يا آزمودنپر رود. در اينگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضريب »( معتقدندكه 1387سرمد و همکاران )تواند مقادير عددی مختلف را اختيار كند. سوال مي

های هر زيرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه يا زيرآزمون و واريانس كل را آلفای كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد



 

 

 محاسبه شده است. SPSSافزار از طريق فرمول زير به وسيله نرم هایضريب پايايي پرسشنامه
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ra= ضريب آلفای كرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واريانس سواالت آزمون 
2s= واريانس كل آزمون 

شنامه را 2002)ويليامز و همکاران س ستفاده كرد و پايايي پر ضريب آلفای كرونباخ ا شنامه از  س ( برای پايايي پر

ساس يک مطالعه مقدماتي بر روی 1389)بيکي ده آبادیگزارش كرد. در مطالعه  91/0 شنامه بر ا س ( پايايي پر

 محاسبه شد  90/0نفری پايايي پرسشنامه  30نمونه 

 

 (1389در پژوهش بیكي ده آبادی) برای متغیر های نابيمقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده 
 

 مقدار آلفای کرونباخ تعداد مؤلفه تعیین کننده متغیر متغیر تعیین نابي سازماني 

 0.988 5 مديريت 1

 0.877 5 منابع انساني 2

 0.898 4 مشتری مداری 3

 0.820 6 سيستم ها و روش ها 4

 0.876 3 زنجيره تأمين 5

 0.981 6 توليدواحد  6
 

 هابرآورد روايي پرسشنامه

كند دقيقاً همان چيز را اندازه گيری چيزی را كه ادعا ميروايي به اين مفهوم اشووواره دارد كه وسووويله اندازه

ای بگيرد يعني متناسووب با آن باشوود و از مهمترين آن روايي صوووری و محتوايي اسووت و برای اينکه پرسووشوونامه



 

 

محتوايي باشد بايد سواالت آزمون با توجه به مباني تئوريک دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار حداقل دارای روايي 

شنامه س صوری و محتوايي هر يک از پر شن گردد. روايي  ضوع رو سب آنها با مو های گيرد تا ميزان ارتباط و تنا

 شود:پژوهش به تفکيک در زير ارائه مي

( از طريق تحليل عاملي تاييدی و اكتشافي مورد تاييد قرار گرفت. در 2002)ويليامزروايي پرسشنامه در پژوهش 

 ديگر از تن چندين و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روايي آوردن بدست برای( 1393)بيکي ده آبادیمطالعه 

 و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده كارشناسان و متخصصين و اساتيد

 سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقيقاتي پرسشهای برای سؤاالت اين آيا اينکه و سؤاالت بودن فهم قابل

 .   گرديد اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد خواهي نظر ، دهد مي قرار

 تعاريف نظری

 زائده بدون بيانگر اصطالح اين. باشد مي چربي بي و لخم معني به لغت در Lean يا ناب واژه تولید ناب:

 باشد، اضافات و بيهودگي بدون كه چيزی يا شي هر برای مختلف كشورهای ادبيات در. است بودن حشو بدون و

 خدمات يا محصوالت بيشترين توليد از عبارتست بودن ناب تخصصي فرهنگ در. شود مي گرفته كار به واژه اين

باشدبيکي ده آبادی،  بهينه حد در موجودی سطح كه حالي در عملياتي های هزينه كمترين تحت فروش قابل

مفهوم ناب به طور  محققين گوناگون از ديدگاه های متفاوت به توليد ناب نگريسته اند. از ديدگاه فارستر (.1389

كيفيت عملي عبارتست از: ادغام اصول مرتبط با بهبود از طريق بکارگيری همزمان توليد به هنگام و مديريت 

جامع، به طوری كه فرآيندهای بر مبنای كامپيوتر در تمامي بخشهای طراحي، مديريت كارخانه، عرضه و توزيع 

و همکارانش توليد ناب را در واقع يک جهش تصاعدی از روش توليد  (. ويليامز2002كامل شوند)مي ير و فورستر، 

كوچان و همکارانش بيان مي كنند (. 2002ز و هماران، )ويليامانبوه فورد به الگوواره جديدی از توليد مي دانند

اگرچه عناصر ناب شدن در تمامي شركتها يکسان مي باشند اما فرآيند تبديل شدن به شركت ناب در هر سازمان 

خروجي های خاص و متفاوت از ساير شركتها ارائه مي دهد.در جايي ديگر توليد ناب نوعي سيستم توليد تعريف 

ن درنظر گرفتن فوايد توليد انبوه و سفارشي با هدف كاهش ضايعات و با آرمان حذف هر فعاليت شده است كه ضم

بدون ارزش طراحي شده است. در حقيقت توليد ناب همان توليد به هنگام مي باشد با اين تفاوت كه در آن فعاليت 

 (. 1389هايي كه ارزش افزوده ايجاد نمي كنند حذف شده اند)بيکي ده آبادی، 
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