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 نيره تأمي ناب در زنجياده سازي پيابيارز
  عملکرديري اندازه گيبااستفاده از شاخص ها

                                              
 ٣ني چمازيمحمد صادق ،٢انيل فالحيسه ،١يرشکاريام

 – RWTUV واحد هبشهر  و شرکت_  گروه مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران -۱
Iran 

 واحد هبشهر_  آارشناس مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران -2,3
ir.ac.ut.shekari@engmail 

 دهي  چک          
 آن يژه سودآوريدار به اهداف و بوي پايابيک سازمان و دستيت ي در موفقيدين نقش کليره تاميعملکرد مناسب زنج

 نقاط ضعف وبهبود مستمر آن يين در شناسايره تأميستم سنجش عملکردزنجيک سيک سو استقرار ين راستا از يدر ا.اردد
ن يبنابرا. داردي قابل توجهين کارائيره تأميگر اصول ناب در جبران نواقص وبهبود عملکرد زنجي دي شودواز سويه ميتوص

،مطلوب سازمان ين کارائيشترينه وبين هزين،باکمتريره تأميک زنجي ن که رفع نقاط ضعف وبهبود مستمر دريباتوجه به ا
 شده يي است که تمرکز آنها بر بهبود نقاط ضعف شناساييک هاي از تکنيازمند استفاده اصولين امر نيهاست،تحقق ا

 ي قرار مي بررسن مورديره تأمي اصول ناب در زنجير گذاري مختلف تأثين مقاله جنبه هايدر ا.  باشديتوسط سازمان ها م
 گذارندومشکالت ين اثر ميره تأمي زنجي از عملکرد هايک هاواصول ناب بربهبود چه شاخصيرد تامشخص شود تکنيگ

 بهبود نقاط ضعف ي مؤثر وکارا برايک هاياز بتوان از تکني کنند تا در صورت نيموجود در کدام بخشََََََََََََََََََََها را برطرف م
 .ونواقص استفاده کرد

 .شاخص عملکرد-د نابيتول- عملکرديرياندازه گ-نيره تآمي زنج:يدي کليواژه ها
 
  مقدمه-۱

 و رفع تقاط ضعف و حرکت يي امر شناساني گام برداردوالزمه ايد در جهت تعاليدن به اهداف ومنافع خود باي رسي برايهر سازمان
از يد ناب نين به منظور استقرار توليره تامي بهبود عملکرد زنجيراافته اند که بيران در يامروزه مد . باشديبه سمت بهبود مستمر م

ن ارکان ي از مهمتريکي عملکرد به عنوان  يري در اندازه گييتوانا. ن دارندي عملکرد در زنجره تاميريستم اندازه گيک سيجاد يبه ا
 يريشان را در اندازه گي هاييت ها و توانايبلن منظور شرکت ها قايبه هم.  باشدين ميره تاميبهبود و توسعه در سطوح مختلف زنج

ران جهت ي هستند که مديي اطالعات محور هاي سنجش عملکرد، دستورالعمل ها و روشهايستم هايس. ش داده انديعملکرد افزا
 در سازمان تنها ن عقده اند که بهبود مستمري از محققان برا ياريبس. کنندي سازمان استفاده ميت هاير الگو ها در فعالييا تغيحفظ 
ا يآ: له بداندي سازد تا بدان وسي خود فراهم مي است که شرکت براي عملکرد بمثابه ابزاريريگ اندازه. است يريه بر اندازه گيبا تک
 دا کرده است؟يا تنزل پيافته ي) ارتقا(ن شان بهبود يره تاميزنج
ن ي در اي قوي از ابزار هايکي شود که ي استفاده مي متعددي ها از روشيا،رفع نواقص و بهبود عملکرد ها هي جبران کاستيبرا    

 يي تواناي ودر قسمت خاصي کند که هر کدام از آنها به نوعي استفاده مييک ها وراهکار هايد ناب از تکنيتول. د ناب استيامر تول

                                                 
  واحد بهشهر-راني مدرس دانشگاه علم و صنعت ا- 1
  واحد بهشهر-رانيع دانشگاه علم و صنعت اي صناي کارشناس مهندس- 2
 هر واحد بهش-رانيع دانشگاه علم و صنعت اي صناي کارشناس مهندس- 3
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 نواقص،نقاط ييشناسا. ن استفاده کرديمره تأي زنجي هاي برطرف کردن کاستي توان از آنها براين را دارند وميره تأميبهبود زنج
  يي عملکرد از شاخص هايابي روش ارزدر. ردي گيلکرد انجام م عميرين با روش اندازه گيره تأمي بهبود ها در زنجضعف و

ا بکار ن شاخص ها ري توان ايز مين نيره تأمي ناب در زنجياده سازير پي شفاف بودن تأثي براکه شود،ي استفاده ميري اندازه کيبرا
 ي بهبود در شاخصيارسازمان ب و.  مؤثر استي بهبود شاخص بخصوصيک وراهکاربرايافت که کدام تکنيق بتوان درين طريبردتا از ا

ن مقاله يآنچه در ا .نه رادرجهت بهبود داشته باشدين هزيروکمترين تأثيشتري کار بنياستفاده کند تا ا ک مربوط به آنيخاص از تکن
 يک متدولوژي پس از آن. باشدين مي تأمرهي عملکرد زنجيريب وسپس اندازه گد ناي وتول نيره تأمي از زنجيه ا شود خالصيان ميب
  . شودين ارائه ميره تأمي زنجينه سازيد ناب جهت بهيک وراهکار توليص هر تکني تخصي برايشنهاديپ
 
 د نابي تول-۲ 

Leanبراي حداقل نمودن هزينه ها و حرکت به ) منابع اتالف( موداها  يک استراتژي مديريتي و رويکردي جهت شناسايي و حذف
اين رويکرد از تفکر بهبود مستمر و کايزن متولد شده و در کارخانجات و صنايع ژاپني در . سوي بهره وري و تعالي سازماني مي باشد

 از ١رزش زايي عمليات مبتني بر دسته و صفاين فلسفه زماني مطرح شد که در اوج عصر توليد انبوه، ا. قالب توليد ناب توسعه يافت
در حالي .  زير سوال رفتند2(NVA)جمله حجم موجودي، انبارک ها، صف هاي انتظار و غيره به عنوان مصاديق غير ارزشي توليد 

لي همچون و جريان تک واحدي محصول و با اتکا به اصو) ٤توليد کششي (٣که توليد ناب با تمرکز بر توليد برمبناي سفارش مشتري
 و جريان اطالعات تمامي تالش خود را براي حذف موداها و ٨، بهبود مستمر٧، سيستمهاي توليد سلولي٦، کار تيمي٥ضايعات صفر

 ].1[ معطوف داشت۱عوامل غير ارزش زا مطابق شکل 
 

 
  فلسفه توليد ناب-۱شکل 

                                                 
1 Batch-and-Queue 
2 Non Value Added 
3 Make To Order 
4 Pull System 
5 Zero Defect 
6 Team Work 
7 Cellular Manufacturing 
8 Continues Improvement 

 دوباره کاري

 موجودی ها          

 توليد مازاد

 حمل و نقل مواد

 حرکات اضافي

 انتظار

 پردازش           
 

VSM 

5S 

TPM 

Problem Solving 

TQM 

SPC 

QCC 

Benchmarking 

Visual Management 

Pokayoke 

Gemba Kizen 

QFD 

PDCA and etc. 

Non Value Added 

پشتيباني م
ديريت ارشد، کار تيمي، سيستمهاي ارتباطي 

 و اطالعاتي، سيستم کششي و مشتري مداري

 Tools and Techniques حذف اتالف و بهبود مستمر
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  فرايند ناب سازي-۲شکل 
 

از اينرو ناب ناميده مي شود که در مقايسه با توليد انبوه، )  پژوهشگر آي ام وي بنيان نهاداصطالحي که جان کرافسيک(توليد ناب 
د در کارخانه، فضاي الزم براي توليد، اين شيوه توليد، نيروي انساني موجو. هر چيز را به ميزان کمتر مورد استفاده قرار مي دهد

سرمايه اي که صرف ابزارآالت مي شود، نيروي مهندسي الزم براي تهيه محصول و زمان مورد نياز براي ساخت محصول جديد را 
ت همچنين در توليد ناب موجودي مورد نياز کمتر از نصف شده، عيبها بسيار کمتر شده و محصوال. بعضا تا نصف تقليل داده است

 .با تنوعي فزاينده توليد مي گردند
 :عناصر اصلي توليد ناب شامل

 حذف اتالف و موداها  -
 جريان حرکت مداوم قطعات با حجم کوچک -
 کشيدن توسط مشتري -

مودا به عنوان يکي از اصول ناب، تعريف شده و به معني فعاليتها و اقداماتي است که جاذب و مصرف کننده منابع هستند و هيچ 
سرويس را /به عبارت ديگر مودا آن چيزي است که بدون افزايش ارزش نزد مشتري قيمت محصول. زش آفريني نمي کنندگونه ار

برنامه تفکر 
 ناب

تشکيل  زمانبندي آموزش
 تيم

 تعريف پروژه

ه موضوع تعيني حمدود تعيني ارزش
 مطالعه

نقشه برداري 
 جريان ارزش

ترسيم نقشه وضع  درک صداي مشرتي
 موجود

چه بايد تغيري 
؟کند  

ترسيم نقشه وضع 
 مطلوب

 به چه بايد
 تغيري کند؟

برنامه ريزي 
 حذف موداها

چگونه بايد 
 تغيريکند؟

شناسايي 
 مودا

اهداف و خط مشي 
 مديريت

 بريون کشيدن

کمال و هببود 
 مستمر

 حل مساله

Feedback 

 آناليز کارکرد اجياد جريان
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دوباره کاري، ضايعات، توليد مازاد، حمل و نقل مازاد، حرکات اضافي، انتظار : آقاي اوهنو هفت دسته مودا را شامل. افزايش مي دهد
 ].1[کند ني معرفي مي و عدم استفاده کامل از مهارتهاي انسا

 
ناب . فلسفه توليد ناب بعدها توسط آقاي ووماک و دانيل جونز در قالب نگرش جديد و جامعتري تحت عنوان تفکر ناب مطرح گرديد

 اين اصول .پردازد به ايجاد جريان ارزش مي ۲ ياد مي شود مطابق شکل VVFPP1با تمرکز بر پنج اصل که از آن به متدولوژي 
 :زعبارتند ا
 آيا فعاليت موردنظر براي مشتري مطابق انتظار او ارزش آفريني مي کند؟:  تعيين ارزش-۱
 نقشه برداري جريان ارزش از طريق ترسيم نماي بصري از جريان ارزش در طول زنجيره ارزش: ٢ شناسايي جريان ارزش-۲
 به حرکت درآوردن گامهاي ارزش آفرين و حذف موداها:  حرکت-۳
 امکان دادن به خريدار و يا مشتري تا ارزش مورد انتظار را از توليد کننده درخواست کرده و از آن بيرون :دن بيرون کشي-۴

 .کشد
 توجه به بهبود اساسي و بهبود تدريجي جهت نهادينه سازي جريان ارزش:  کمال- ۵      

 
  عملکرديري اندازه گ-۳

در .  آن دارديژه سودآوريدار به اهداف و بوي پايابيک سازمان و دستيت ي در موفقيدين نقش کليره تامي    عملکرد مناسب زنج
 . گردديه مين در بهبود مستمر عملکرد آن توصيره تاميستم سنجش عملکرد زنجيک سين راستا استقرار يا

 عملکرد بمثابه يريزهگاندا. است يريه بر اندازه گين عقده اند که بهبود مستمر در سازمان تنها با تکي از محققان برا ياري   بس
دا کرده يا تنزل پيافته ي) ارتقا(ن شان بهبود يره تاميا زنجيآ: له بداندي سازد تا بدان وسي خود فراهم مي است که شرکت برايابزار

 است؟
ستم ير سيستم با سايپس از آن الزم است س. نکه قاعده مند باشدياول ا.  باشدي مطرح ميژگي عملکرد سه ويابيستم ارزي سي برا  

 و چگونه اندازه يزيد مشخص کرد که چه جيب باين ترتيبد.  و کارا باشديريت قابل بکارگيکپارچه بوده و در نهاي سازمان يها
 عملکرد تنها بر يابيستم ارزي سي سنتيدر مدلها.  مشخص گردنديري اندازه گي خواهد شد و الزم است شاخص ها و روشهايريگ

ط کسب و ي در محينيش بير قابل پيرات غييل وجود تغيدر حال حاضر به دل.  بوده استي مبتنييارآد و کي تولينه هايکنترل هز
 . [2] الزم گشته استير مالي غي فاکتور هايجاد شده و توجه به برخين بنگاهها اي بي رقابتي و فضايتيري مدي هايکار و دشوار
  استير قابل بررسيزب يلفه به ترت عملکرد بر اساس سه مويابيستم ارزيساختار س

                      (B.SC. ,SCOR ,EFQM (  عملکرديابي مدل ارز-۱  
)ير مالي و غياعم از مال(  عملکرديابي ارزي شاخصها-۲  
)جي ها ونتايندها، خروجيها، فرآي وروديرياندازه ک(  عملکرديري اندازه کي روشها-۳  

 
 
 

                                                 
1 Value-Value stream-Flow-Pull-Perfection 
2 Value Stream 
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 [2] عملکرديابيستم ارزي سيتارخمدل سا -۳شکل
 
 
  عملکرديابيمدل ارز -۳-۱

 ,B.SC, EFQMمانند   مختلفي نظرين، مدلهاينه تامي برتر در زمي از شرکتهاي   بر اساس مطالعات انجام شده و الگو بردار

SCOR,ل ي شامل تحليختلف مين روشهاي  همچن. شدنديين کنندگان شناساي تاميابي ارزي برايت مشتري رضايري و اندازه گ
 يزي برنامه ري،مدلها )TCO(تينه کل مالکي هزي، مدلها)AHP(يل سلسله مراتبيند تحلي، فرآ)DEA(پوشش دادهها

ه ي بر پايستمهاي، س)CA(يل دسته اي،تحل)CM(ي بر اساس طبقه بندي، روشها)AI(يه هوش مصنوعي بر پاي،مدلها)MP(ياضير
 .[2]مطالعه شدند) SM(ي آماريو مدلها) WR(يبند رتبه ي خطي وزني، مدلها)CBR(استدالل

ن مراجع ي اي از سوياري بسيشنهادي پي به شاخصهايق، منجر به دسترسيات تحقي در محدوده ادب متعدديها يمطالعه و بررس   
ان ارائه مرجع  منابع، زمي به اطالعات شاخصها، اعتبار نسبيک سو و لزوم امکان دسترسي از يشنهادي پي شاخصهايفراوان. ديگرد
 .[2] بوده اند که در انتخاب شاخص ها موثر واقع گشته اندي شاخص از جمله مجموعه عوامليريربط و هدف از بکار گيذ
 
  عملکردي شاخص ها-۳-۲

 يک و هم در مجامع کاربردي است که هم در محافل آکادامي عملکرد از جمله موارديابي ارزين شاخص هايي و تعيامروزه طراح
 ين شاخص ها با اهداف سازمانيابد،متناسب بودن اي يت مين بخش اهميز در ايش از هر چيآنچه ب.  باشديتوجه خاص ممورد 
 يبرخ.  انجام داده انديارين خصوص مطالعات بسي در اFurtuinوGloberson(1985),Parkerو Lea(1989) .است

 و .Bourne M و .Platts K و .Richards H و .Neely A ن شاخصها در مطالعاتي اي الزم براي هايژگين ويازمهمتر
Mills S. باشديل ميذ به شرح ۱۹۹۷ در سال : 

 .        اخذ شده باشندي ساز ماني با توجه به استراتژ-۱
 . فابل فهم باشدي به آسان-۲
 . ق و متناوب را ممکن سازندي بازخورد دق-۳
 .ن قابل کنترل باشنديريارکت آنان با ساا مشي باشند که توسط تنها کاربران ياتيه کمي بر پا-۴
  (.ند کسب و کار را منعکس سازندي فرآ-۵
 . مرتبط باشندي به اهداف سازمان-۶ 
 . سازگار باشند-۷
 .ل دهنديت را تشکيري از حلقه مدي بخش-۸

مدل 
 دعملکر

روش های 
 ارزيابی

      
 شاخص ها
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 .ف شونديمشخص و روشن تعر"  کامال-۹
 اثرات واضح داشته باشند-۱۰
 
  عملکردين شاخص هايي تع-۳-۳

Kaiser و Betch و Ellramو Lehmann & O’Saughnessy و Dicksonو Garvinن موضوع بوده ين اي از جمله محقق
ل شاخص ي به تفص۱۹۹۳ در مطالعات خود در سال Garvin.ن مطالعات آورده شده استين اي ازمهمتريکيجه يدر ادامه نت. اند
 يريوانعطاف پذ ل به موقع،خدماتي،تحونهيت، هزيفي عبارتند از ککه شاخص ۵ن مطالعات يدر ا.  عملکرد را ارائه نموده استيها
 .ده استيشنهاد گرديپ

 :[3]شده است آورده ليذ به شرح ۵و۴و۳و۲و۱ در جداول شماره  شاخص۵ هر ص مورد نظر در خصويشاخص ها
 

 نـهيهز ير شاخص هايز -۲جدول                                           ت                     يفي کير شاخص هاي ز-۱جدول                                      

 
 
 
 
 
 

 ل به موقـعيتحو-۳جدول 
 تيفي ک-۷  دقت-۱
 ي سهولت سفارش ده-۸ تي کفا-۲
 ي در سفارش دهيري انعطاف پذ-۹ ت اعتمادي قابل-۳
  درحمل ونقليري انعطاف پذ-۱۰  در دسترس بودن-۴
 ي سهولت در برگشت-۱۱  سرعت-۵
   به اطالعاتي دسترس-۶

  
 يريانعطاف پذ -۵  جدول                                                                  خدمات                                  -۴ جدول                   

                                                            
 

 
 .[2] شده اندين مطالعات به همراه تواتر تکرار آنها در مراجع مختلف بررسي مورد اشاره در ايه شاخص هايکل

  ها يژگي و-۵  عملکرد  -۱
  تطابق-۶  اعتبار-۲
  ظاهر-۷  دوام -۳
 يافتيت دريفي ک-۸ يس دهيت سروي قابل-۴

 هينه اولي هز-۱
 ينه بهره برداري هز-۲
 راتينه تعمي هز-۳

  در محصوليري انعطاف پذ-۱
  در حجميري انعطاف پذ-۲
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 :يدهند شاخصهاي ها نشان مين بررسيا
 ل به موقي تحو-1
 )نهيهز(متي ق-2
 تيفي ک-۳
 يري انعطاف پذ-4
 )قبل و پس از فروش( خدمات-۵
 يي پاسخگو-6
 ي تکنولوژ-۷
 بار اعت-۸
 ت و سازمانيري مد-9

 .ش از سائر موارد مورد توجه بوده انديب بيبه ترت
 يابين مقاله به عنوان مرجع ارزين شاخص ها در اين ،اي گاروي شده توسط آقاي معرفين شاخص ها با شاخص هايل تطابق ايبه دل

 . شودين شاخص ها استفاده ميواز اانتخاب شده 
 
 نيره تأميزنجد ناب و يتول -۴
 ياريرا رقابت در بسي باشد، زي توقعات مشتري تواند پاسخگوين نميره تامي در زنجي سنتيکرد هاير روي اخي        در سالها 

ت در يفيع ، کيع سرياز به زمان توزين نير و تحول است از اييان به طور مدوام در حال تغيد شده و توقعات مشتريبخش ها تشد
  باشديمحسوس تر از گذشته م يي گرايخدمات و مشتر/ محصوالت 

 است که يديستم و نگرش توليک سيجاد يد ناب ايتول.  از محققان را بخود جلب کرده است ياريد ناب  توجه بسي  امروزه تفکر تول
و نه ها ي از لحاظ هزيريت باال، رقابت پذيفيک.  شونديد و عرضه مين و با سرعت مناسب توليينه پايت باال، هزيفيمحصوالت با ک

ره يجاد زنجي واين اهداف برقراري به ايابي دستيدر راستا.  د ناب هستنديخدمات بصورت بموقع از اهداف تول/ ل محصول يتحو
ن کننده گان يان، تاميران عالوه بر توجه به مشتري که مديش آن به زمانيداين و پيره تامي زنج. شوديت آن مطرح ميرين و مديتام
ت ي فعالي  است که همهيره اين، زنجيره تاميزنج. گرددي سازمان دانشتند، برمي هايش توانمنديافزا در ي نقش مهميز دارايرا ن
 شود ي به مصرف کننده را شامل ميي نهايل کااليه تا مرحله تحويه ماده اوليل مواد، از مرحله تهيان کاال و تبدي مرتب با جريها

 .[4]ز حضور داردي و اعتبارات نيان منابع مالي جريگريان اطالعات و دي جريکيگر که يان ديان کاال  دو جريدر ارتباط با جر
. 

   
 )جمله( عملکرديق بهبود در شاخص هاين از طريره تأمي ناب بر عملکرد زنجياده سازير پيتأث -۵

 ق حذف مودايبهبود در شاخص ها از طر •
 د ناب ي تولير مشخصه هايق سايبهبود در شاخص ها از طر •

 
 ق حذف مودا ي شاخص ها از طرود در بهب-۵-۱

 است يک هاو اصولي راهکار ها، تکنيد ناب دارايتول.  کنندي استفاده ميي خود از راهکار هاي بهبود عملکرد هايسازمان ها برا
 باشدکه ي هفت گانه ميد ناب حذف مودا هاي تولي از اهداف اصليکي. ن منظور استفاده نمودي اي توان از آنها برايکه م
 از مشکالت حل يارين بسيره تأميک زنجيبا حذف مودا در .  شوديسر ميق مين طريد ناب از همي تولي از دستاورد هاياريبس

 ودرست ي منطقين بهبود را به شکلينکه بتوان اي ايبرا.  شوديشرفت در جهت کمال مي شاهد پيشده وسازمان به طور نسب
ن است ين روشاي با ايريجه اندازه گيونت.  شودي عملکرد استفاده ميري به نام اندازه گيستمي ومشخص کرد از سيرياندازه گ

 .از به آن دارداختصاص دادي که سازمان ني بهبود شاخص بخصوصي را براي خاصيک هايکه بتوان تکن
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وبهبود در شاخص  کرده يره بررسي عملکرد زنجي تک تک شاخص هاي هفت گانه را رويرات حذف موداهاين کار تأثي اي برا
 .مي آورير شاخص ها بدست مي زي روير گذاري با تأثها را

 
 :[5] هفت گانهيموداها

 )افت تقاضا يش از دريپ( يد اضافيتول -۱
 )ن ي ماشياخرابيند ي فرآي گام بعديبرا( انتظار -۲
 ) مواد ير ضروريغ( حمل ونقل -۳
 )ا قطعه يف ابزار ي ضعيش از حد قطعات به خاطر طراحيب( پردازش -۴
 )م ساخته، محصول ، درراه يه، نيولمواد ا( هايموجود -۵
 ... )ا يا قطعه ي ابزار يبرا(  کارکنانير ضوريحرکات غ -۶
 وبيد قطعات معيتول -۷

 
 ي عوامل مؤثر برشاخص ها را بطور جداگانه بررسي قبلي شده در بخشهاي معرفير شاخص هاين قسمت با استفاده از زيحال در ا

 :ميي نمايم
 
 :تيفي شاخص ک-۱

ف يد مربوطه را ضعير عوامل توليزلت وساين آالت ،تجهيعملکرد ماشوب يدقطعات معيت ، توليفي کير شاخص هايبا توجه به ز
 در واحد زمان يشتريتعداد قطعات سالم ب)  کميوبيمع (يوبي در صورت عدم معراي ز کندي را کم ميس دهيت سروينشان داده وقابل

ش زمان يش از حد با از دست دادن زمان وباتبع افزايزاد،انتظاروپردازش ب،حمل ونقل مايحرکات اضاف.  شوديل مي تحويبه مشتر
 . دهدي را کاهش ميس دهيت سرويل قابليتحو

 
 
 :نهي شاخص هز-۲
 يش ميه افزايه را با صرف مواد اولينه مواد اوليش داده و هزي را افزاينه بهره برداريهزد،،نيوب با بازگشت به فرآيد قطعات معيتول

.  کندياد ميز زيرات را ني و تعمينه نگهداريه شدهو هزينه اوليش هزيبع افزالط وباينه نگهداريش هزي سبب افزاياضافد يتول. دهد
 کند،عالوه بر آن به خاطر ياد ميرات را زينه تعميب قرار گرفته وهزيد در معرض آسيند تولي هل به علت توقف در فرآيموجود

 . شوديه مينه اوليش هزي سبب افزاي اضافياشغال فضا
 
 :ل به موقعي تحو-۳
ه ي سبب صرف سرماي وموجوديد اضافيتول.  باشدينان باال ميت اطمين و عدم قابلييوب نشان دهنده دقت پايد قطعات معيتول
ن کار انعطاف ي خواهد استفاده کردواي مي که مشتريزيد چيه رادر جهت تولي توان آن سرواين علت نمي شودوبه هميادميز

جتاً کاهش يدو نتياد سبب کاهش سرعت تولي،انتظاروپردازش زيحرکات،حمل ونقل اضاف.  دهديفارش را کاهش م در سيريپذ
 . شوديل سفارش ميسرعت تحو

 
 : خدمات-۴

 . خدمات نداردير شاخص هاي برزير چندانيم تأثيحذف مودا به طور مستق
 :يري انعطاف پذ-۵
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 يرياز به حجم باال را کاهش داده وانعطاف پذي در حجم را در زمان نيريطاف پذه انعيق اشغال سرماي از طري وموجوديد اضافيتول
 . کنديمحصول را کم م

 . دهديص ها نشان مخجه شاير شاخص هاو در نتيرحذف تک تک مودا هارابر زيتأث۶شمارهجدول 
 
 :د نابي توليا راهکارهاير مشخصه ها يق ساي بهبود در شاخص ها از طر-۵-۲

ک ها يد از تکنين جهت بايبه هم. د ناب گام بردارنديدن به کمال ناچارند در جهت تحقق اهداف تولي رسيسازمان ها برا
 يش مي پي از اهداف ناب را محقق کرده وسازمان را در جهت تعالين راهکار ها گوشه ايک از اياستفاده کنند،که هر  ييوراهکارها

 شودکه ي ميدي جدي کندو هم سبب بروز دستاورد هاي سازمان را  مرتفع م از مشکالتياريک ها هم بسين تکنيبرد استفاده از ا
 ين را ميره تأميکه بهبود در زنجياز آنجائ.  شودين سازمان ميره تأمي زنجي توان گفت سبب بهبود در عملکرد هاي ميبطور کل

ن يمشخص کرد اد استفاده کرده و  عملکري شده است از شاخص هاينجا سعي عملکرد مشخص کرد در ايريتوان با روش اندازه گ
 .ردي پذيبهبود در کدام شاخص صورت م

 باعث بهبود در کدام  و راهکارکي که هر تکنمشخص شودتا شده است  ي بررسيي ناب به طور جزياده سازير پين قسمت تأثيدر ا  
 ي مدل۷در جدول شماره .  شده استناي بري به شرح زد نابي توليمشخصه هاوراهکار ها يشرح برخ . شودين ميره تأميقسمت زنج
 ير شاخصي بر چه زي مؤثر بر هر شاخص را نشان داده ومشخص کرد که با اثر بخشيک راهکار هاي تا بتوان به تفکده استيارائه گرد

 .ک شاخص را بهبود دادي توان يم
 .ت آنها بر شاخص هاي عملکرد پرداختبه تفکيک به شرح تأثيرا   مشخصه هاي توليد ناب را مي توان در چهار بخش بيان کرد و

 :اين مشخصه ها عبارتند از
 راهکار هاي توليد ناب درتأمين مواد وقطعات -۱
 راهکار هاي توليد ناب در ساخت محصول  -۲
 رفتار با مشتري در توليد ناب وراهکار هاي فروش -۳
 راهکارهاي توليد ناب در طراحي محصول  -۴

 
 :[5]ا تأمين راهکار هاي توليد ناب در ارتباط ب۵-۲-۱

 رده بندي تأمين کنندگان -۱
  همکاري تأمين کننده در طراحي محصول-۲
  توجه به فاصله جغرافيايي در انتخاب تأمين کننده،-۳
  سفارش دهي در بچهاي کوچک-۴
  شفافيت اطالعات بين شرکت وتأمين کننده،-۵
  همکاري جهت کاهش هزينه هاي تأمين کننده ودر نتيجه-۶

 کاهش قيمت ها
  تسهيل وتسريع حمل ونقل،-۷      

  تسهيل عمليات خريدوسفارش دهي،-۸
  رابطه بلند مدت با تأمين کننده-۹

  وجود انجمن هاي تأمين کنندگان-۱۰
  ارزيابي تأمين کنندگان وبازرسي کاالهاي هر تأمين کننده-۱۱
  کي رتسو-۱۲
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                                                شاخص ها وشاخص ها ر برزي موداتآثير حذف– ۶جدول
 

 
 

زير شاخص هايی که موداهايی که حذف می شوند                             
 شاخص                     با حذف مودا تأثير می پذيرند

 
    عملکرد-قابليت سرويس دهی    توليد قطعات معيوب-١

 کيفيت 
     هزينه هبره برداری–هزينه اوليه      
 هـهزين 
حتويل       قابليت اعتماد–دقت      

 به موقع
 
    عملکرد-قابليت سرويس دهی     حرکات اضافی-٢

 کيفيت 
حتويل       قابليت اعتماد–دقت      

 به موقع
 
    قابليت سرويس دهی     محل ونفل مازاد-٣

 کيفيت 
      سرعت                           
 حتويل به موقع 

 
    قابليت سرويس دهی      انتظار-۴

 کيفيت 
                   سرعت                

 حتويل به موقع
 
کيفيت     قابليت سرويس دهی     پردازش-۵

     سرعت                             
 حتويل به موقع  

 
     هزينه هبره برداری–هزينه اوليه      موجودی-6

 هـهزين 
   انعطاف پذيری در سفارش دهی     
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 :[5]د ناب در ساخت محصولي توليراهکار ها -۵-۲-۲
  منابع منعطف-۱
  ي ساخت سلول-۲
 عي سري آماده ساز-۳
  )                     TPM(ريرات بهره ور فراگي وتعمي نگهدار-۴
  کانبان-۵
  کوچکيديول تي بچ ها-۶
 يهموار ساز-۷

  در سرچشمهيفي مسائل کيي شناسا-۸      
 يداري کنترل د-۹
 

  اثر راهکار ها و تکنيک هاي ناب بر زير شاخص ها و شاخص ها-۷جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از مشرتی ،پشتيبانی محايت     ، تضمين کيفيت، مديريت کيفيت بازرسی، کنرتل کيفيت-
 فروش،حل مشکالت،اطالعات

         حل مشکالت،اطالعات         کانبان -
  خدمات

  حل مشکالت،اطالعات      ايجاد ارتباط مراکز فروش با کارخانه-
     

محايت از مشرتی ،پشتيبانی فروش،حل       ارتباط مراکز فروش با مشرتی-
       العاتمشکالت،اط

انعطاف پذيری   رده بندی تأمين کنندگان، توجه به فاصله جغرافيايی در انتخاب تأمين کننده-
   در حمصول، انعطاف پذيری در حجم

       رابطه بلند مدت با تأمين کننده،تسهيل وتسريع محل ونقل
    

انعطاف پذيری در حمصول، انعطاف پذيری         منابع منعطف-
   در حجم

 انعطاف پذيری در حمصول، انعطاف پذيری در حجم        مهوار سازی-
   

انعطاف پذيری در حمصول، انعطاف پذيری         آماده سازی سريع-
    در حجم

انعطاف پذيری در حمصول،     ، تضمين کيفيت، مديريت کيفيت بازرسی، کنرتل کيفيت-
  انعطاف  انعطاف پذيری در حجم

انعطاف پذيری در حمصول، انعطاف پذيری       کوچک بچ های توليدی -
حجم در
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 زير                  های توليد نابنيک                         راهکار ها و تک
  شاخص عملکرد                           شاخص اندازه گيری عملکرد

 
    عملکرد      تأمنب کننده در طراحی حمصول مهکاری-

  
قابليت                             راهکار های توليد ناب در ارتباط باتأمين-

   اعتبار-سرويس دهی
   اعتبار-قابليت سرويس دهی       طف منابع منع-

  
  اعتبار -قابليت سرويس دهی        ساخت سلولی -

  
    قابليت سرويس دهی        آماده سازی سريع-

  
اعتبار،عملکرد،     ، تضمين کيفيت، مديريت کيفيت  بازرسی، کنرتل کيفيت-

                                               قابليت سرويس دهی، 
  دوام، ويژگی، تطابق،کيفيت دريافتی  

اعتبار،عملکرد،      )                     TPM( نگهداری وتعميرات هبره ور فراگير-
        کيفيت                                            قابليت سرويس دهی

          سرويس دهیقابليت        مهوار سازی -
  قابليت سرويس دهی                     بچ های توليدی کوچک-
   قابليت سرويس دهی         کانبان-
   اعتبار-قابليت سرويس دهی        سيستم کششی-
اعتبار،عملکرد، قابليت سرويس     ارتباط نزديک ودائمی فروش با طراحان حمصول-

  ظاهر،،  تطابقدوام، ويژگی، دهی
  اعتبار-قابليت سرويس دهی       ارتباط مراکز فروش با مشرتی-
اعتبار،عملکرد، قابليت سرويس       راهکار ناب در طراهی حمصول-

 دهی
 
   هزينه اوليه     توجه به فاصله جغرافيايی در انتخاب تأمين کننده-
    وليههزينه ا     کاهش هزينه های تأمين کننده مهکاری جهت-

   
 هزينه هبره –هزينه اوليه      بازرسی، کنرتل کيفيت، تضمين کيفيت، مديريت کيفيت-

      برداری
هزينه اوليه                                  نگهداری وتعميرات هبره ور فراگير  -
                 هزينــه هزينه تعميرات – هزينه هبره برداری –
    هزينه هبره برداری–هزينه اوليه         مهوار سازی-
     هزينه اوليه       بچ های توليدی کوچک-
   هزينه هبره برداری–هزينه اوليه          کانبان-

  
  هزينه اوليه      ايجاد ارتباط مراکز فروش با کارخانه-
اعتبار،عملکرد، قابليت سرويس        راهکار ناب در طراهی حمصول-

 دهی
               

  رده بندی تأمين کنندگان، توجه به فاصله جغرافيايی در انتخاب تأمين کننده،             /-
 در دسرتس بودن

 سفارش دهی در بچ های کوچک ،تسهيل وتسريع محل ونقل
 / تسهيل عمليات خريدوسفارش دهی

                       توجه به فاصله جغرافيايی در انتخاب تأمين کننده،                 /  -
  سرعت       

 سفارش دهی در بچهای کوچکرابطه بلند مدت با تأمين کننده
 /،تسهيل وتسريع محل ونقل، شفافيت اطالعات بين شرکت وتأمين کننده

 توجه به فاصله جغرافيايی در انتخاب تأمين کننده،                                        / -
 عطاف پذيری در سفارش دهی   ان 

       /سفارش دهی در بچهای کوچک، رابطه بلند مدت با تأمين کننده 
  

سهولت  رده بندی تأمين کنندگان، توجه به فاصله جغرافيايی در انتخاب تأمين کننده،          / -
    در برگشتی

نقل محل ت ل ت کنن ن تأ ا لن ط /ا
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 يريجه گينت 

 باشند و ين ميره تأميازمند بهبود مستمر در عملکرد زنجيت ني به موفقيابي دستي شود سازمان ها برايجه مي نتاز آنچه گفته شد
ن که اصول ناب در برطرف کردن نواقص يبا توجه به ا. باشدين ميره تأمي عملکرد زنجيابيستم ارزيک سين امر استقرار يالزمه ا

ستم سنجش عملکرد استفاده ي شده توسط سيي بهبود نقاط ضعف شناساي از آن برا توانيل الزم را دارد مين پتانسيره تأميزنج
نه و ين هزين امر باصرف کمتري باشدانجام اينه است  و آنچه مطلوب سازمان ميازمند هزين هدفني به ايابي دستياز طرف. کرد

ردکه بتوان اصول و ي پذي انجام مي زمانين کارائيشترينه در کنار آن بين هزيرفع نقاط ضعف با کمتر.  باشدين بهبود مياعمال بهتر
 کرد و ين بررسيره تأمي زنجي شود به طور کامل شناخت و اثرات آنها را بر عملکرد هايشنهاد مي بهبود پي را که براييراهکار ها
ن مقاله از ين چون در ايبرابنا. شده دارد مورد استفاده قرار داديي بهبود نقاط ضعف شناساين اثررا بر رويشتري را که بيکيآن تکن

 شده و اثرات آنها را ي ناب به طور کامل بررسيک هاي راهکار ها و تکنين استفاده شده است،تماميره تأمي بهبود زنجياصول ناب برا
اخص  از شيکي سازمان در ين شد که اگر در زمانيجه آن اي قرار گرفت و نتين مورد بررسيره تأميبه طور جداگانه بر عملکرد زنج

 ين که ضعف هاي استفاده کند تا ايرد و از چهاصولي را بکار گيکي خود احساس ضعف کرد بداند چه تکنير شاخص هايا زيها و 
 .نه برسديت کرده و به عملکرد بهيخود را تقو

 
 مراجع

  ۱۳۸۴ ارزش،ي مهندسي، ناب سازي، فربدير شکاري ام[1]

  ۱۳۸۳بهمن،،ن قطعات خودرويره تأمين کنندگان در زنجي تأميابيد جوانروح ،ارزيمانزاده ف سعيما سلين [2]

[3] Garvin D., “manufacturing strategic planning”, California management review, summer Vol.,1993,pp.85106. 
 .۱۳۸۳ران،بهمن،يع اين در صنايمره تأيت زنجيري سنجش عملکرد مدي برايشنهاديک ساختا پي زاده،ي،ندا معنوي،جعفر رزمي مسعود ربان[4] 

 .ناب ي،کارگاه آموزشي قاسم مختار[5]
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