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 چكيده 
 محیط در موجود ایه پویایی و ها فعالیت گسترش دلیل به تولید های سیستم زمان مرور به و است بوده غییرت شرف در همواره تولید

مدیریت بدون  .شندبا می حرکت حال در پایدار تولید سمت به تولیدی های سیستم نیز اخیر های سال در. شوند می تر پیچیده تولیدی

وش را کند. اساس این را با یكدیگر ترکیب میراست که مزایای تولید انبوه و تولید دستی ی جدیدی از تولید ضایعات یا تولید ناب مرحله

د در این روش، مدیریت سازمان تالش می کن .دهدپذیر تشكیل میهای خودکار و انعطافرتی و ماشینهایی از کارگران چندمهاسیستم

وجودی صفر فر و مصجودی راکد را حذف کرده و توجه زیادی به عیب فضای تولیدی، سرمایه گذاری در ابزار، ساعات کار مهندسی و مو

نبوه لید دستی و اکنندگان به دنبال دستیابی به مزایا و اجتناب از معایب دو روش توتولید ناب روشی است که در آن تولید معطوف کند.

ه که توانایی آالت چندمنظورر در تمام سطوح سازمان و ماشیننجام دهند که بتوانند با استفاده از کارکنان ماهباشند. یعنی اقداماتی را امی

  اشد.ست مشتریان بی را کاهش داده و محصوالتی را تولید کنند که مورد نیاز و خواتولید محصوالت مختلف را دارند، قیمت کاالی تولید

. ن تولید استاب بودنیت بندی عوامل موثر بر در این پژوهش که در یكی از شرکت های خودرو سازی انجام شده است، هدف تعیین و اولو

ند. بر این ده شده ااولویت بن بهترین بدترینموثر شناسایی شده و سپس با کمك روش  موانع به این منظور با بررسی ادبیات تحقیق، 

 عدم استانداردسازی، انتظار، حمل و نقل، حرکات اضافه، مازاد موجودی، اساس اولویت ها عبارتند از: 
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  مقدمه -1
در  وتایوت یسازدر شرکت خودرو ودایتو یج یاهنو و ا یچ یدوم توسط تا ا یجنگ جهان یانیپا یناب در سالها دیتول

 كیدر قالب  یت یرانش در دانشگاه ام آووماک و همكا مزیتوسط ج ۱۹۷۰ناب در سال  دی. بحث تول دیکشور ژاپن مطرح گرد

از  یبیرکه عنوان تب باًیرناب را تق دی. او و همكارانش تول دیمنتشر گرد ”ادد رییکه جهان را تغ ینیماش“با عنوان  یقیکار تحق

 ژ استونتاخط م یبرا یناب در اصل روش دیشناسد. تول یم یژاپن دیتول طیدر مح یو کنترل اجتماع "فورد"یسنت دیمدل تول

اب نشات فكر نتناب و  تیریناب از مد دیشده است. اصول تول یخودرو معرف دیتول یبرا وتایتو یکه توسط شرکت خودروساز

کز داشت. تمر یورو بهبود بهره یکارکنان، کاهش موجود یاهنو بر حذف اتالف و توانمندساز یچ یگرفته است. فلسفه تا ا

فورد  ینرهکه  یارکشود )همانند  ازین ییزهایممكن است چه چ دیتول یبرا ندهیدر آ نكهیا ینیب شیپ یصرف منابع برا یبجا

 وتایتو یزد خودروسابه بع از آن ن،یکرد. بنابرا جادیکنندگان خود ا نیرا با تام یمشارکت وتایدر تو تیریمد می( تدادیانجام م

تار وانست ساخت وتایوکارکنان چندمهارته، ت یحداکثر یریبر سفارش کرد. با بكارگ یمبتن دیاوهنو اقدام به تول تیریتحت مد

 رییغت عترید سرتوانستن یها مآن نكهیا لیکند. به دل تیریتر مدمنعطف یاوهیرا به ش ودخود را کارآمدتر و منابع خ یتیریمد

 (.2۰۰8، )بایو دادند یبازار پاسخ م یخود به تقاضاها یاز رقبا عتریتر و سرراحت یبه عبارت ایکنند، 

طالق کند، ا یمن جادیا یارزش افزوده ا چیه یکند ول یرا جذب م نهیهز ایزمان و  رینظ یکه منابع یتیبه هر فعال اتالف

وداها، منامند.  یم زیدا نناب اتالف را مو اتیباشد. در ادب یناب م دیتول یها ستمیس یا هیاز اصول پا یكیشود. حذف اتالف  یم

و  ادیز یجودمو ادجیا ،یآالت و منابع انسان نیماش ادیز یبازکار ر،یزمان تاخ شیاعث افزاهستند که ب یزائد یها تیفعال

ت. مورد به شده اس یفمعر زیو مورا ن یمورد یبا نام ها گریعالوه بر مودا، دو اتالف د وتایشوند. در تو یزمان انتظار م شیافزا

 زهیکاهش انگ و یمنیمودا است و سبب مشكالت ا میمستق جهینت باشد که یآالت م نیو ماش یباردادن منابع انسان ادیز یمعنا

ه ها وان دستگاتو  یودمقدار کار ور نیشود که ب یعدم توازن بوده و سبب م یشود. مورا به معن یم یو تمرکز در منابع انسان

 (.2۰۰۷)شاه و همكاران،  شود جادیعدم توازن ا

ا با صرف تدهند  شیاا افزر یکرده و بهره ور نهیاز منابع خود استفاده به سازمان ها در تالشند تا یکنون یرقابت یایدن در

رح شد و انبوه مط دیز تولاست که پس ا یدیتول نینو یها دگاهیاز د یكیناب  دیرا ارائه دهند. تول جهیحداکثر نت نه،یحداقل هز

 جادیاتالف ا از یارهموار و ع یندیکار، فرا طیتمام شده در مح متیموثر بر ق یاتالف ها هیلبه دنبال آن است که با حذف ک

 یها تیا و فعالهتالف ا هیو حذف کل ییناب به کل سازمان است، بر شناسا دهیا میناب که در واقع تعم یدیکند. در سازمان تول

نواع ام مند اظنحذف  و ییبا شناسا بیترت نید شده است. تا بدیسازمان تاک یها انیو جر ندهایفرا هیفاقد ارزش افزوده در کل

 .در سازمان شود یبهره ور شیمنجر به افزا تینموده و در نها جادیارزش ا نفعانیذ یاتالف، برا

ست.بهره ا دیل تولز عواما كیدرجه استفاده از هر  ،ی: بهره وركندیم فیگونه تعر نیرا ا یاروپا، بهره ور یبهره ور آژانس

 بر یمبتن یهره ور، آنچه که در حال حاضر موجود است را بهبود بخشد. بدارد یباشدکه همواره سع یم یفكر دگاهید كی یور

 .انجام دهد روزیرا هر روز بهتر از د فشیو وظا هاتواند کار یاست که انسان م دهیعق نیا

 ر اساسناب ب دیلتو یاابزاره یناب و انواع اتالف ها به دنبال طبقه بند دیتول یمطالعه با توجه به انواع ابزارها نیا

 یو از طرف فعال هستند یبه شدت رقابت یطمحی در در ها¬شرکت و ها¬بودن آن ها خواهد بود. امروزه سازمان یکاربرد

 یضاعفمفشار  ان،شیا یازهایمحصوالت و خدمات هم راستا با ن دیتول نهیدر زم انینامحدود و متنوع مشتر یانتظارات و تقاضاها

 شیزادر جهت اف اییه¬هروی و ها¬روش اتخاذ به ناچار را ها¬توامان شرکت یفشارها نی. ادینمایوارد م دکنندگانیرا به تول

 (.2۰۱3ران، )فولرون و همكا دینمایامروز م یخود در جهان رقابت گاهیجا تیو کاهش اتالف ها در جهت تثب یبهره ور
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 ادبيات نظري  -2
 

اده قرار د استفمور یدر صنعت خودروساز ژهیبه و و افتهیتوسعه  یناب سالهاست که در کشورها دیتول نكهیوجود ا با

ته نتوانس یلداخ یخودروساز یو اتالف ها داشته است، شرکت ها عاتیو کاهش ضا یبهروه ور شیدر افزا یدیمف جیگرفته و نتا

 یالشازمان چس اب درن دیتول یاجرا یخود استفاده ببرند. چگونگ دیخطوط توا رد میمفاه نیاز ا یو عمل یاند به صورت کاربرد

واند ناب بت دیتول یابزارها یو طبقه بند ییآن است تا با شناسا یپژوهش در پ نینمود. ا یا ژهیبه آن توجه و دیاست که با

 لیاز مسا یكیطالب م نی.با توجه به اآوردسازمان فراهم  رانیگ میو تصم رانیمد یناب برا دیتول یدرست از ابزارها یشناخت

 یمناب  دیولت یهاابزار یبند تیو اولو ییاتالف ها شناسا شتریناب و حذف هرچه ب دیبه تول یابیستو مهم در جهت د یاساس

 از جمله یادیت زآن در سراسر کشور با مشكال یدیتول یواحدها یبا توجه به وسعت و گستردگ پایسا یباشد.شرکت خودروساز

ر د توانندیمناب  یابزارها رد،یپذ یمختلف انجام م یدهانیخودرو در فرآ دیکه تول ییمواجه است. از آنجا فیضع یبهره ور

  .(۱3۹5)چراغی و همكاران،  راهگشا باشند ندهایاز منابع و بهبود فرا نهیاستفاده به عات،یحذف ضا

نگرشی  ب فلسفه ولید ناالزمه ی رقابت در دنیای کنونی بهره گیری از فنون، ابزارها و ایده های تولید ناب می باشد. تو

ست اه تولیدی اب شیونکه اول بار در کشور ژاپن پرورانده شده و سپس در دیگر کشورهای توسعه یافته رواج یافت. تولید  است

الف، وده یا اتزش افزکه ضمن به کارگیری فواید تولید انبوه و تولید دستی، با هدف کاهش ضایعات و حذف هر فعالیت بدون ار

ر ی است و دسازمان از مهمترین مسائل در سازمان های داخلی، پایین بودن بهره وریانجام می پذیرد. از طرفی امروزه یكی 

دی ر این کلیالوه بععین حال صنعت خودروسازی با تغییرات باالی محیطی و نیازهای به سرعت متغیر مشتریان رو به رو است. 

 دار است.برخور ن کشور از اهمیت بسزاییو حیثیتی بودن صنعت خودروسازی کشور و جایگاه آن در جهان، برای سیاست گذرا

اپسیس ز تكنیك تاتفاده تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش ابزارهای ناب در بهبود بهره وری و رتبه بندی این ابزارها با اس

 ه کارگیریببندی  در شرکت خودروسازی سایپا انجام می پذیرد. این پژوهش با استفاده از نظر خبرگان به بررسی و اولویت

با  ی پردازد.ایپا مسابزارهای مختلف دستیابی به تولید ناب در جهت نیل به تولید ناب و کاهش ضایعات در شرکت خودروسازی 

ده ت های فشره رقاببتوجه به وضعیت اقتصاد جهانی و جهانی شدن، و ورود انواع محصوالت با کیفیت و تنوع باال و با توجه 

ری و ویش بهروه ا افزابرقابت پذیری باالیی در خود ایجاد نماید و این مقدور نیست جز  جهانی، صنعت خودروسازی باید قابلیت

 کاهش ضایعات که این همان فلسفه تولید ناب است. 

ون چمضامینی  آن به با وجود اینكه تولید ناب از دهه هشتاد میالدی محل بحث و مطالعات گسترده بوده و دامنه مفاهیم

ا توجه ناب را ب ی تولیدهم گسترش یافته، همچنان کمبود راهكاری جامع که بتواند پیاده سازی ابزارهاسازمان ناب و تفكر ناب 

سازی رکت خودرور در شبه همه عوامل موثر بر سازمان ارایه نماید محسوس می باشد. همچنین با وجود اینكه تولید ناب اول با

ی رسد به نظر م ه تنهانهشتاد میالدی به این سو بسیار رواج یافته  تویوتا زاییده شد و در صنعت خودروسازی در جهان از دهه

به  ه با توجهر منطقدکه می تواند صنعت خودروسازی کشور را ارتقا دهد و میتواند آن را به صنعتی بین المللی و قطبی مهم 

  شود. نبود رقیبی قدر گرداند، جای خالی آن در صنعت خودروسازی کشور به شدت احساس می

 .دون شك مهمترین و اثر گذارترین عامل بیگانگی سیستم مدیریت تولیدی و خدماتی کشور با دانش تولید ناب میباشدب

تجربه همواره نشان داده بشر هرگاه با شرایط سخت ، تنگناها و محدودیت ها مواجه شده به ایده های طالیی و کاربردی دست 

تثنی نیست. پس از جنگ جهانی دوم کارخانه تویوتا با انبوهی از مشكالت مواجه یافته ، ایده تولید ناب نیز از این قاعده مس

شده بود از جمله اینكه نیازمند به ایجاد تنوع گسترده در طیف محصوالت خود بود و از طرفی دیگر به علت کوچك بودن بازار 

ه ناگزیر به تولید در مقیاس خاصی بود. داخلی و عدم امكان صادرات گسترده بعلت رقابت شدید غول های خودروسازی آن دور
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مضاف بر این اقتصاد جنگ زده ژاپن با محدودیت هایی که داشت توانایی خرید گسترده آخرین تكنولوژی های تولیدی غرب را 

نداشت. در این شرایط برای یافتن راه حل مناسب آی جی تویودا و تایی چی اوهنو ماموریت یافتند جهت بررسی و پیدا کردن 

راه حل مناسب به کارخانه فورد واقع در دیترویت عازم شوند. در آن دوره کارخانه فورد توسط هنری فورد بنیانگذار سیستم 

سیستم تولید انبوه توانسته بود برخی از نقاط ضعف  .تولید انبوه به دوران بلوغ و تكامل سیستم تولید انبوه دست یافته بود

مله اینكه دیگر به استاد کاران ماهر نیازی نبود و کارگران معمولی به راحتی وظایف تولید دستی را برطرف نماید، از ج

استاندارد شده و ساده ای که به آن ها محول شده بود را انجام میدادند. بعالوه اینكه در تولید انبوه با توجه به تیراژ باالی تولید 

بیشتری نیز حاصل میشد. بارزترین ویژگی تولید انبوه قابلیت  قیمت تمام شده بسیار کاهش یافته بود و با فروش بیشتر سود

. اما ژاپنی ها خیلی زود دریافتند سیستم تولید انبوه جوابگوی (2۰۱6)بهاسین،  تعویض پذیری قطعات و سهولت در مونتاژ بود

د دستی و تولید انبوه را خواسته های آن ها نمی باشد . ژاپنی ها به سیستم تولیدی خاصی نیاز داشتند که مزیت های تولی

همزمان دارا باشد و در عین حال مشكل هزینه باالی تولید دستی و عدم انعطاف پذیری تولید انبوه را نیز نداشته باشد. تایی 

چی اوهنو در چنین شرایطی به فكر سیستم تولیدی جدیدی بود که بتواند توسط آن به اهداف مورد نظر کارخانه تویوتا دست 

نو پس از جنگ بارها از کارخانجاتی که سیستم تولید انبوه را اجرا می کردند بازدید کرد. اوهنو سیستم تولید انبوه را یابد. اوه

پر از اتالف می دید و به دنبال سیستم تولیدی جدیدی بود که خالی از هرگونه اتالفی باشد. ژاپنی ها اتالف را به سه گروه کلی 

 (2۰۱2ی و همكاران، )دامبروسك تقسیم بندی کرده اند

 انواع اتالف در توليد

 ای پرداخته ای برموداها فعالیت هایی هستند که از دید مشتری بی ارزش بوده و طبیعتا مشتری عالق: گروه اول مودا

 : دسته تقسیم بندی می نمایند ۷هزینه بابت این فعالیت ها ندارد. بطور معمول مودا ها را به 

نه خواب ر پی آن هزیمیگردد که د ضافی و زودتر از نیاز که نهایتا منجر به افزایش موجودی انبارتولید اضافه : تولید ا -۱

 .سرمایه ، اشغال فضای انبار ، نگهداری و دیگر هزینه ها تحمیل میگردد

ی اپ هاا و چكهمچون بازرسی پردازش اضافی قطعات: انجام عملیاتی فراتر از نیاز مشتری و یا کارهای اضافی دیگر ه  -2

 .بی مورد

 .ری دیگرحمل و نقل اضافی: جابجایی محصوالت از خط تولید به انبار و یا جابجایی های غیر ضرو  -3

آیندهای ر بین فردموجودی اضافی: تولید قطعات یا محصوالت بیش از نیاز واقعی و یا وجود کاالهای نیمه ساخته -4

 .تولیدی

 .صرف زمان جهت جستجوی ابزار یا قطعات و غیره حرکات اضافی اپراتور: مثل راه رفتن،  -5

 .دوباره کاری: تولید قطعات یا محصوالت معیوب و مجددا صرف زمان جهت مرتفع نمودن عیوب -6

ان اتالف زم ه منجر بهانتظار و تاخیر: انتظار اپراتورها به دلیل عدم رسیدن قطعات یا مواد در زمان معین شده ک -۷

 (.۱3۹5ان، د )چراغی و همكارمیگرد

 و، نظرات  یده هااالبته در برخی منابع دیگر از مودای هشتمی نیز نام برده شده تحت عنوان عدم استفاده مناسب از 

 .خالقیت منابع انسانی

سب منا. عدم آموزش نام دارد. بطور کلی به اتالف های مربوط به سختی کار موری میگویند گروه دوم از اتالف ها موری

روز افزایش ب نجر بهمبه اپراتورها، فشارکاری بیش از حد به کارکنان که موجب اثرات مخرب فیزیكی و روحی شده و در نهایت 

اداری و  ماسیونخطاهای انسانی و فرسودگی شغلی میگردد. فشار کاری به ماشین آالت، عدم استفاده مناسب از سیستم اتو

 (.۱388)سیدحسینی و همكاران،  باشندموارد مشابه دیگر از این جمله می
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د، سرعت تولید نام دارد که به اتالف هایی گفته میشود که ناشی از نوسانات میباش  گروه سوم از اتالف ها مورا

 .م میگرددر سیستدغیریكنواخت، تغییرات برنامه ریزی نشده و بطورکلی نوسانات عرضه و تقاضا که منجر به ایجاد اختالل 

ید رآیند تولفکامل  ئز اهمیت در خصوص اتالف ها کشف و شناسایی آن ها میباشد. الزمه این شناسایی بررسیاما نكته حا

سیار ز عناصر بیكی ا یا خدمات از زوایای مختلف و بررسی موشكافانه تمامی جزییات در روند تولید یا خدمات میباشد. البته

ر تولید اع اتالف ها دش خیلی زود با پشتكار فراوان موفق به کاهش انواوهنو و همكاران .مفید در این خصوص تجربه کاری است

ر سیستم ده وری انبوه شدند و موفقیت های چشمگیری بدست آوردند. ژاپنی ها با کاهش اتالف ها به درصد باالیی از بهر

 دیگری به ای خاصهاز تكنیك رسیدند ولی این پایان کار نبود، تالش های سیستماتیك دیگری نیز انجام گرفت و با استفاده 

ری وزان بهره رین میسیستم تولیدی و کاربردی جدیدی دست یافتند که بعدها به عنوان تولید ناب معروف شد که توانست باالت

 .را ایجاد نماید

 پياده سازي سيستم توليد ناب

، کاظمیان وهونو، ترجمه)ا باشد بطور معمول جهت پیاده سازی سیستم تولید ناب به اجرای شش مرحله نیاز می 

۱388:) 

دسته  ناسایی وشتمامی المان هایی که منجر به ایجاد مشكالت کیفیتی و توقفات و نوسان در خط تولید می شود -۱

 .بندی بشوند و گروه هایی جهت ریشه یابی و حل این مشكالت تشكیل میگردد

ایی هایت به جرد و در نیوستگی هر چه بیشتر انجام گیباید سعی کرد حرکت قطعات در فرایند تولید تا حد امكان با پ -2

 .رسید که در چرخه کاری اپراتورها نوسانی ایجاد نشود

 طی مراحل عت کار درتعریف و تثبیت کار استاندارد برای تمامی مراحل خط تولید. باید اطمینان خاطر داشت که سر -3

 .مختلف از ثبات الزم برخوردار باشد

ر اینكه می رود مگندر فرآیند تولید بگونه ای که هیچ قطعه یا مواد اولیه ای به مرحله بعد  ایجاد سیستم کشش -4

 .درخواستی برای آن وجود داشته باشد

ل ا در مراحیزان تقاضبا کاهش اندازه دسته های تولید ، افزایش دفعات تحویل بین فرآیندها سعی در هموار سازی م -5

 .مختلف فرآیند تولید داشته باشید

کنید و همواره بیاد  بروی فرآیند تولید کار (PDCA) بطور پیوسته با استفاده از کایزن و چرخه های کیفیتی نظیر -6

 .رتقا دادیستم را اسه وری داشته باشید پروژه ایجاد تولید ناب پایانی ندارد و همواره با استفاده از بهبود مستمر میتوان بهر

حل شش گانه فوق که به اختصار توضیح داده شد تكنیك های خاصی وجود دارد که برای پیاده سازی هر کدام از مرا

. هرچند (۱3۹4)پویا و همكاران،  میبایست با استفاده از آن ها و تعریف پروژه های متعدد به اهداف هر مرحله دست یافت

دارند و در برخی موارد می توان گفت ابزارها و تكنیك های تولید ناب بسیار کاربردی و هر کدام فلسفه وجودی خاص خود را 

. ( ۱384)سیدحسینی و همكاران،  باشد منحصر به فرد هستند اما تولید ناب صرفا بكارگیری این ابزارها و تكنیك ها نمی

 موضوع بسیار حائز اهمیت افرادی هستند که در این سیستم کار میكنند تا بتوانند به اهداف تولید ناب دست یابند. ویژگی بارز

و نقطه قوت تولید ناب این است که در این سیستم از کارگران ساده تا مدیران ارشد همگی درگیر چالش های پیاده سازی 

تولید ناب میشوند و میبایست به معنی واقعی، کار گروهی با همدلی و با انگیزه باالی افراد محقق شود تا تولید ناب قابلیت 

. در تولید ناب، گروه های کاری متعدد و مختلفی با محوریت رهبرانی (۱388و همكاران، )عالم تبریز  اجرایی شدن داشته باشد

تشكیل میگردد که همگی با انگیزه قوی بصورت تیمی کار کرده با این مشخصه که تمامی اعضاء هدفی جز بهبود و بهره وری 

ت و تعهد کاری کامال درونی و خودجوش . در سیستم تولید ناب احساس مسئولی(۱3۹۱)شیخلر و همكاران،  سیستم ندارند

بوده و هرگز بصورت دستوری به افراد ابالغ نمی گردد و این امر مهم با استفاده از اشاعه فرهنگ ناب محقق میگردد. در سیستم 
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ند. در این تولید ناب افراد از پایین ترین رده تا باالترین مقام همواره در تالش هستند به باالترین میزان بهره وری دست یاب

سیستم مكانیزم هایی تعریف شده که تمامی افراد قادر هستند نظرات و ایده های بهبود خود را مطرح نمایند و مطمئن هستند 

این نظرات در گروه های کاری مورد نقد و بررسی قرار گرفته و چنانچه مورد تایید واقع شود بالفاصله اجرایی میگردد. ایجاد 

می و همدلی میان اعضا و احترام متقابل بین تمامی کارکنان از جمله نكات قابل تامل در این سیستم روحیه تیمی، همبستگی 

 .(2۰۱3باشند )موتوانی و همكاران، 
 

 روش تحقيق -3
شده  استفاده یشیمایاز نوع پ یفیانجام آن، روش توص یبوده و برا یحاضر از نظر هدف کاربرد قیروش تحق

به  که یمعن نیبه ا یفیباشد. توص یمشابه قابل استفاده م یسازمان ها یبرا قیتحق نیا جیکه نتا یمعن نیبه ا یاست.کاربرد

 (.۱3۹3)دانایی فرد و همكاران،  پردازد یسازمان مورد مطالعه م فیتوص

 خیص دادهوثر تشزیر م مواتعاساس مبانی نظری که در ادامه اشاره می شود و جمع بندی و نظر سنجی از خبرگان،،  بر

 شده اند:

 

 تولید نابموثر در  موانع -۱جدول 

 منبع موانع ردیف

 ۱3۹3آهكی،  عدم استانداردسازی ۱

 ۱3۹5چراغی،  انتظار 2

 ۱3۹4پارک مرام،  حمل و نقل 3

 ۱3۹3آهكی،  حرکات اضافه 4

 ۱3۹5چراغی،  مازاد موجودی 5

 

 

 د.مل و اولویت بندی انتخاب شده انانفر برای تایید عو 2جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت بوده که 

 

 تجزيه و تحليل داده ها -4
 های نیكتك از ییك تكنیك، به منظور تحلیل داده ها و اولویت بندی از روش بهترین بدترین استفاده شده است.  این

 سال در یرضای جعفر توسط و گیرد می قرار شاخصه چند گیری تصمیم زمره در که است معیاره چند گیری تصمیم نوین

 مقایسه و شود می مشخص گیرنده تصمیم توسط شاخص بدترین و بهترین روش این در است شده ارائه ای مقاله در 2۰۱5

 حداقل کثرحدا مسئله یك سپس گیرد؛ می صورت ها شاخص دیگر و( بدترین و بهترین) شاخص دو این از یك هر بین زوجی

 خنر محاسبه برای فرمولی روش این در همچنین شود؛ می حل و فرموله مختلف های شاخص وزن کردن مشخص برای

 سایر به نسبت روش این برجسته های ویژگی ازجمله. است شده گرفته نظر در مقایسات اعتبار بررسی منظور به ناسازگاری

 :از است عبارت شاخصه چند گیری تصمیم های روش

 .دارد نیاز کمتر ای مقایسه های داده به •

 .دهد می تریاطمینان قابل های جواب که معنا بدین شود؛ می منجر استوارتر های مقایسه به روش این •
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 گیرنده تصمیم ود،ش می استفاده aij زوجی مقایسه از وقتی داریم سروکار معیارها زوجی مقایسات با ما تكنیك این در

 حالی در ندارد هتج بیان در مشكلی گیرنده تصمیم موارد، بیشتر در. کند می بیان j به نسبت را i عملكرد استحكام و جهت

 .باشد می ها ناسازگاری باعث اغلب که باشد می مشكل وظیفه یك عملكرد استحكام بیان که

 گام اول: تعیین مجموعه معیارهای پژوهش

شود. می  ستخراجادر گام اول ابتدا باید مساله مورد پژوهش مشخص شود و سپس عوامل تاثیر گذار بر روی هدف مساله 

 جام شد.این گام در این مطالعه، با استفاده از  روش تحلیل تم انو در نهایت به تایید خبرگان پژوهش برسد. 

 (OW) و دیگر معیارها با بدترین معیار (BO) گام دوم: مقایسه بهترین معیار با دیگر معیارها

 مامی تمامی شاخص ها مشخص شود که به آندر این گام ابتدا باید بااهمیت ترین و کم اهمیت ترین معیار از بین ت

best و worst  گفته می شود سپس مقایسه زوجی بهترین معیار با دیگر معیارها و دیگر معیارها با بدترین معیار در قالب دو

 (. ۱38۹د )اذر و همكاران، به آن مقایسات زوجی پاسخ داده شوساعتی  ۹تا  ۱ماتریس تشكیل شود و توسط طیف 

 خطیایجاد مدل برنامه ریزی گام سوم: 

مكاران، م) محمد و هرا تشكیل می دهی BWM در این گام با استفاده از رابطه زیر مدل بهینه سازی  خطی روش

۱3۹8.) 

 
راحی شده خطی ط به جهت جلوگیری از تطویل مقاله و محاسبات آن، بر اساس نظر دو نفر خبره ، دو مدل برنامه ریزی

 ای مربوطه اشاره شده است:که در ادامه به جواب ه

 خبره 2خالصه نتایج  -2جدول 

 متغير نماد تلفيق نظر دو خبره

0.27 W1 حمل و نقل 

0.05 W2 مازاد موجودی 

0.34 W3 عدم استانداردسازی 

0.21 W4 انتظار 

0.13 W5 حرکات اضافه 

 

 بحث و نتيجه گيري -5
ضافه ان اانتظار، حرک ندها، مهمترین مانع و به ترتیب حمل و نقل،با توجه به تحلیل های کمی، هدم استانداردسازی فرای

 و مازاد موجودی در سایر اولویت ها قرار می گیرند. 
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اولیه تا ناب در واقع یك فلسفه و نگرش است که درصدد حذف و از بین بردن هرفرآیند اضافی از مرحله تهیه مواد تولید

با یك دید  ( نماید . در نگرش تولید ناب ، مونتاژگر )کارخانه اصلیای ایجاد نمیتولید و نهایتا فروش است که ارزش افزوده

باکل اجزای سیستم برقرار  (Win-Win) برد-کند . به طوریكه در تالش است تا یك رابطه بردسیستمی با مسائل برخورد می

کند. میان مدیریت و کارگران نوعی ایجاد میکنندگان یك رابطه نزدیك بر مبنای سود معقول کند . مونتاژگر ناب ، با عرضه

کند و در مقابل ، مدیریت تعهد وجود دارد که مدیریت به کارگران ارزش و احترام قائل است و مسئولیتها را به آنان واگذار می

 .  نیازهای مختلف کارخانه باشند پاسخ گویانتظار دارد که کارگران 

مشتریان است که که فروشندگان شرکت ناب باایجاد یك سیستم اطالعاتی دقیق  مهمترین رکن یك سیستم ناب ، ارتباط با

که کارخانه بتواند نیازهای مختلف مشتریان را دقیقا شناسایی نحوی درصدد ایجاد یك رابطه بین کارخانه و مشتریان هستند به

ترتیب در تولید ناب همه دهد . بدین پاسخهای مختلف بازار را  کرده و با خلق یك محصول مناسب نیازهای مشتریان بخش

  . شونداجزای سیستم به شكلی مطلوب منتفع می

  :در پایان تولید ناب را می توان در موارد زیر خالصه نمود

  .تولید ناب یك سیستم تولیدی با رویكرد حذف اتالف است

  .ید ناب یك سیستم تولید به هنگام استتول

 .تولید ناب بر پایه یك سیستم اتوماسیون استوار است

   .توجه به موارد فوق کمك می کند که در شرکت بتوان موانع مقابل پیاده سازی تولید ناب را برداشت
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