
 

 

 پرسشنامه سنجش تولید ناب جهت بهبود مستمر سازمان

 

تهيه شده است.  ناب جهت بهبود مستمر سازمان دیتولبا هدف بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. شايان ذکر است اين لذا با تخصيص زمان ارزشمندتان به طور دقيق آنرا 

اطالعات کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش به صورت کلي مورد استفاده قرار 

 شود.خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزاري مي

 واالت عموميس

بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد  

40تا  30   30کمتر از  سن 50تا  40   به باال 50    

 کارشناسي و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم و پاينتر ميزان تحصيالت

سال و کمتر 5 سابقه خدمت سال10تا  6   سال15تا 11   سال 15بيشتر از     

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 

 سواالت تخصصی:

 سواالت

ي کم
خیل

 

کم
ط 

متوس
 

زیاد
 

ي زاید
خیل

 

      نابمدیریت کیفیت 

      جاد فرهنگ بهبود در سازمانيا-1-1

      ت در سازمان يفياستقرار خانه ک-1-2

      ت در سازمان يفينظام ک يسنجش اثر بخش-1-3

      عات يکاهش ضا يبرا يزير برنامه -1-4

      و مواد  يانسان يروياز اتالف ن يريجلوگ-1-5



 

 

      د يند توليهاي موجود در فراشناخت اتالف-1-6

       رعايت عيب صفر در توليدات-1-7

      د يند توليفرا يکاهش خطا يبرا يآمار ياستفاده از روشها-1-8

      ناب  يسازمانده -1-9

      اطالعات  يمعمار -1-10

       يدر طراح ينوآور -1-11

      نابمدیریت فرایند 

      ندها يادغام فرا -2-1

      ان يع به مشتريسر ييد جهت پاسخگويند توليکوتاه کردن فرا -2-2

      زات يندها و تجهيبودن فرا يتحت کنترل آمار -2-3

       يف کاريوظا يشيباز اند-2-4

      ناب  ياستقرار مهندس -2-5

        نابمدیریت تولید 

      و مواد  يانسان يروياز اتالف ن يريجلوگ -3-1

      ن آالت يکاهش توقفات ماش -3-2

      گر يد ياز واحدهايهاي مختلف به ند در بخشيمشروط بودن تول -3-3

      ( pull)يد فشاريستم تولياستفاده از از س -3-4

      د يند توليکنترل فرا يگنالها برايا سيمانند کانبان  يياستفاده از ابزارها -3-5

      ک گروه يد در يند توليبر اساس شباهت فرا يديمحصوالت تول يگروه بند -3-6

      دستگاهها  يل به کاهش زمان راه اندازيتما -3-7

      زات يتجه ياز زمان مطلوب راه انداز يبرخوردار -3-8

      ر ين آالت خودکار و انعطاف پذيماش -3-9

      زات يتجه يرات و نگهداريتعم يبه صورت روزانه برا ياختصاص زمان -3-10

      زات به طور منظم يه تجهيکل يرات و نگهداريتعم-3-11

       يرات و نگهداريزات در تعميثبت سوابق تجه -3-12

       نابکارکنان 

      ند بهبود يجلب مشارکت کارکنان در فرا-4-1

       يوجود کارکنان چند مهارت-4-2

      حل مشکالت  يجلب مشارکت کارکنان برا-4-3

      د يتول يندهايتالش کارکنان در جهت بهبود فرا -4-4

      به کارکنان  يفه ايهاي چند وظارائه آموزش-4-5

      کارکنان به طور مداوم  يهاي شغلش مهارتيافزا -4-6

       ناب مشتری گرایي

      انيارتباط مستمر با مشتر -5-1

      يديان از واحد توليد مشتريبازد -5-2



 

 

      ت محصوالت يفيان نسبت به کيبازخور مشتر-5-3

      يان در سفارش محصوالت آتيمشارکت فعال مشتر -5-4

      يدر سفارش محصوالت آتان يم مشتريمشارکت مستق -5-5

      يديواحد تول يابيان با واحد بازاريمشتر يو آت يفعل يمطرح کردن تقاضا -5-6

      ان خود به طور منظميمشتر يت منديزان رضايسنجش م  -5-7

      ان يمناسب با مشتر يهاي ارتباطکانال يبرقرار -5-8

       يينها يدگاه مشترين ارزش از دييتع-5-9

      يمشتر يزان تقاضايد به ميسرعت تول يوابستگ -5-10

      توجه زياد به پيشنهادات و نظرات خريداران ادغام فرايندها -5-11

      نابزنجیره تامین 

      ن کنندگان  يک با تاميارتباط نزد-6-1

      ن کنندگانيجاد روابط بلندمدت با تاميعالقه به ا -6-2

      ديد محصوالت جديند تولين کنندگان در فرايم تاميمشارکت مستق -6-3

      يديو مجاورت واحد تول يکيدر نزد ين کنندگان اصلياستقرار تام -6-4

       ين کنندگان اصليبا تام يوجود ارتباطات سازمان -6-5

      يينه نهاين کنندگان بر اساس هزيتام يابيارز -6-6

 

 : منابع

 يبهبود مستمر با استفاده از تفکر ناب   )مطالعه مورد يارائه الگوپايان نامه کارشناسي ارشد، شهدخت شکوهي، 

نور قشم، دانشکده : اقتصاد، ، دانشگاه پيامحسن زاده درضايراهنما: دکتر حم استاد، : کارخانه قند و شکر پارس(

 حسابداري، مديريت

 ي تهيه شده استاين پرسشنامه با تکنيک انگاره نگار

 


