
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

TOPSIS 

Ranking of performance indicators that effect the operational objectives by 

HOSHIN KANRI model and TOPSIS technique  

* 

 

 چكيده

معاونت تولید شرکت پارس خودرو بر اساس اهداف استراتژیک و با تهیه برنامه عملیاتی بر اساس مدد  هوشدیک کدانر     

انتخاب شاخصها  عملکرد   آبشار  تعمیم می بخشد.اهداف تعییک شده را از سطح معاون تا کف کارگاه با منطق شکست 

و بده   بدوده کنندده اهدداف سدازمان    باید منعکس موثر بر اهداف عملیاتی از اهمیت ویژه ا  برخوردار می باشد. ایک شاخصها

ک . در ایک مقاله شاخصدهایی کده در مدد  هوشدی    گیر  باشند، نقش کلید  داشته و قابل اندازهسازمان عبارتی در موفقیت

رتبده   TOPSISکانر  حوزه تولید در سطوح معاون، مدیر، رئیس و سرپرست مورد استفاده قرار گرفته بر اسداس تکنیدک   

که استاندارد ساز  ایستگاه کار  بوده و شداخص سدطح سرپرسدت میباشدد بدا       WSSشاخص نتیجه در که  ،گردیدبند  

در رتبده   88500رگاه در سطح مدیر می باشد با امتیاز ، که شاخص مدیریت کف کا GKدر رتبه او ، شاخص  88500امتیاز

در رتبه سدوم،   885.0، که شاخص کیفیت سازمان بازرسی و استاندارد در سطح مدیر میباشد با امتیاز  ISQIدوم، شاخص 

،  MHPUدر رتبه چهارم و شداخص   88500، که شاخص نرخ عبور مستقیم در سطح مدیر میباشد با امتیاز STRشاخص 

در رتبده پدنجم قدرار     888.0که شاخص زمان صرف شده به ازا  تولید یک دستگاه در سطح سرپرست میباشدد بدا امتیداز    

 گرفت

TOPSIS

                                                           
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایرانواحد کرج، صنعتیمدیریت صنعتی، گروه مدیریت  دانش آموخته کارشناسی ارشد  0
 ایران ج،کر، دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،صنعتیمدیریت گروه  ،استادیار –نویسنده مسئول  2*
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 مقدمه -1

در شرایط کنونی، صنعت خودروساز  با نقطه عطفی مواجه شده است. رقابت بدلیل رشد آرام اقتصاد سختتر شده است. مزیتها  

رقابتی در زمینه ها  کیفیت، هزینه و توسعه اهمیت بیشتر  یافته است. تقاضا  مشتریان سا  به سدا  گسدترم مدی یابدد و هدی       

فعالیتها مدیریت مدی شدوند. همیندیک بدر ایجداد و       0PDCAود ندارد. با استفاده از چرخه نشانی دا  بر توقف در حوزه ا  خاص وج

ترویج آموزم برنامه ریز  شده، بهبود مهارتها و توسعه مهارتها تمرکز گردیده است.عالوه بر کیفیدت، زمدان و هزینده، بهبودهدایی در     

تها در کارخانه ها  مختلف، بسیار مستقل از هدم  یحا ، هنگامی که فعالتواناییها  پایه و تواناییها  مدیریت بوجود آمده است. با ایک 

 Blue BOOK “Genba) هستند، امکان استفاده از تجارب عملی ارزشمند یک کارخانده توسدط کارخانده دیگدر م ددود مدی شدود.       

Kanri”, 2001) 
ظ آنها در مقایسه با رقبا ضرور  اسدت.  جهت حف 2(QCDHR)بازنگر  مداوم سطح کیفیت، هزینه، زمان و توسعه منابع انسانی  

برا  دستیابی به اهداف و کسب مزیتها  رقابتی، استراتژ  ها  مختلفی در شرکتها  خودروساز  به کار گرفته می شود که یکدی از  

 می باشد. 0ایک استراتژ  ها استفاده از مد  هوشیک کانر 

استراتژیک جهت توانمندد سداز  شدرکت بدرا  مددیریت اهدداف        هوشیک کانر  در شرکتها  ژاپنی بعنوان یک رویکرد مدیریت

استراتژیک و تبدیل اهداف استراتژیک به عملیات با روم سلسله مراتب وظیفه ا  توسعه یافته است. که اهداف آن شناسدایی فرصدت   

ک کدانر  مخصوصداب بده خدا ر     ها  اصلی سازمان در زمینه بهبود و تغییر به سمت بهبود، تعییک بهتریک استراتژ  ها می باشد. هوشی

 . آنکه جهت دستیابی به یک تالم گروهی وهمکارانه در کل سازمان در حیطه ها  کلید  کسب و کار مورد نیاز است، مفید می باشد

 (Witche, Butterworth, 2001) 

 

ریک سطح عملکرد را بصورت جهانی تضمیک می نماید. از سا  در واقع سیستمی است که باالت 0SPRسیستم تولید رنو موسوم به 

پروژه ها  زیاد  با تمرکز بر استاندارد ساز ، بهبود، خود تعمیراتی و کنتر  کیفیت، در کارخانجات مختلف به اجدرا در آمدده    2888

 5که به ندوعی بدا تولیدد در شدرکت رندو      برا  تمامی افراد  SPRکه اغلب آنها با هزینه نیرو  کار زیاد  همراه بوده است. هم اکنون 

بدر   SPRتوان به اثرات مثبدت سیسدتم   هم اکنون در بسیار  از موارد می مرتبط هستند، بصورت یک واقعیت روزمره مبد  شده است.

کیفیت م صو ، زمان ت ویل، عملکرد ماشیک آالت و تجهیزات و نیز زمان تولید پی برد. در ایک سیستم تمامی اجزاء استراتژ  هدا در  

 ".برتر  روزانه"سیستم تولید رنو به هم مرتبط هستند، بنابرایک ایجاد یک هم افزایی قدرتمند برا  دستیابی به  هدف نهایی که همانا 

 (M.Gornet,2004) وارد ذیل قابل حصو  است:است، توسط م

 ، دو اصل بنیادیک تمرکز دارد:SPRبرا  نیل به هدف ت قق سطح عملکرد سیستم 

 هدف استراتژیک تبییک شده است: 0کنتر  کیفی هماهنگ شده و تولید ناب. برا  رسیدن به باالتریک سطح رضایت مشتر  

  کیفیت را ارئه نماییم که مطابق خواست مشتریان داخلی و خارج است.تضمیک ایک مطلب که ما قادر هستیم سط ی از 

                                                           
Plan-Do-Check-Act

Quality-Cost-Deliver-Human Resourec 

HOSHIN KANRI 

Production of RenaultSystem   

Renault Co.  

Daily Excelence  
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 کاهش هزینه ها  سربار 

 )تولید م صوالت درخواستی در زمان مورد نیاز )نه زودتر و نه دیرتر 

 اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیر  و احترام متقابل 

ریت نیرو  انسانی تشریح می شود ولی در اولیک گام دیزینه، ت ویل بموقع و ماثر بخشی ایک مد  اگرچه با لغاتی نظیر کیفیت، ه

ایستگاه کار  اندازه گیر  می شود. برا  مثدا : قابلیدت ا میندان از قطعده ت ویدل شدده، روم تدامیک مدواد اولیده خدط،  راحدی            

 گاه کار  است.ایستگاهها  کار  و م صو  تولید شده، تمامی ایک عوامل مجموعاب تعییک کننده سطح عملکرد اپراتور در هر ایست

تضمیک می نماید تمام مجریان،  SRPبا توجه به اینکه ایستگاه کار  بعنوان کانون توجه ارزیابی عملکرد صنعتی مطرح است، سیستم 

ها، ابزارها و استانداردها  یکسانی تبعیت  فعالیتها  چهارگانه ذیل که در تولید م صو  دخالت دارند، از اصو  و قوانیک اجرایی، رویه

 (M.Gornet,2004) تولیدو فرایند، تامیک کنندگان و   راحی م صو  عبارتند از:  0مطابق تصویر چهارگانه  مایند. ایک فعالیتها  ن

 

 (M.Gornet,2004) ارتباط فرایند تولید با سایر فرایندها :0شکل

 

 رف شامل نقش تضمیک کننده تولید در زمینه ها  کیفیت، هزینه و ت ویل به موقع مدی باشدد و از  درف     وظیفه تولید، از یک

دیگر شامل بهبود مستمر در کیفیت، هزینه و ت ویل بموقع می باشد. برا  دستیابی به ایک دو ماموریت به هم مرتبط، بهبدود مسدتمر   

تضمیک می شود و در نهایت باعث می شود که ایستگاه کدار ، بدا    SPRایستگاه کار  ضرور  است، هدفی که توسط اجرا  سیستم 

 (M.Gornet,2004) رعایت اصو  ذیل به حداکثر ظرفیت خود دست یابد:

 در نظر داشتک اپراتور و سرپرست بعنوان شاخص اندازه گیر  میزان بهبود 

 استاندارد ساز  تا مرحله دستیابی به سطح عملکرد بهینه 

  مستمر بوسیله حذف علل عدم تطابق هاا مینان از بهبود 

 مدیریت انتقا  دانش جهت تضمیک پیشرفت در دراز مدت 
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 و ارتباط هوشیک کانر  با آن SPRکاربرد سیستم  2-0

(( SPR 0بوسیله اصو  و قوانیک خاص خود مدیریت می شود. ایک قدوانیک و فراینددها در ))نمدودار پیکدان      SPRهریک از اهداف 

 (M.Gornet, 2004) به پنج دسته  بقه بند  می شوند.مشخص شده اند که 

 

 می باشد. 0، آموزم مهارتها  پایه و روم کایزن0که بر اساس استاندارد ساز  ایستگاه کار  2مدیریت کف کارگاه 

 بر اساس هماهنگی کیفی روزانه، زمان پاسخگویی و بررسی یکسر  از عدم انطباق هدا و برخدی از ابزارهدا     5مدیریت کیفیت

 0و سیستمها  ضد خطا 0، ماتریس تضمیک کیفیت.مانند ابزارها  حل مساله

 شدها  توقدف   و ابزارها  دیگر  مانند گزار 9مدیریت تسهیالت کمک تولید با استفاده از نگهدار  و تعمیرات جامع بهره ور

 تجیزات و ابزارها  حل مساله

 08مدیریت جریان مواد با استفاده از روم تولید به موقع 

     در اینجدا  00مدیریت پیشرفت کار بر اساس اهداف و پیگیر  برنامه ا  اقدام اصالحی از مدیریت تا سدطح تیمهدا  کدار (

 همان هوشیک کانر  می باشد.(

  و هوشیک کانر  نشان داده شده است. SPRارتباط اجزا  مختلف سیستم  2شکل در 

                                                           
 SPR Arrow Diagram

 Workshop Management

 Work Station Standardization 

 Kaizen 

 Quality Management 

 QC story 

 Quality Assurance Matrix 

 POKA YOKE 

 Total Productive Maintenance 

 Just In Time 

 Elementary Working Team 
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 (M.Gornet,2004) جایگاه هوشیک کانر  در سیستم تولید رنو:  2شکل 

 

م دیط بخصوصدی مدی باشدد و      و بهتریک راه برا  بهبود شاخصها  کیفیت، هزینه، منابع انسانی SPRهر چند که که استراتژ  

حتی اگر هر شاخص بتواند به تنهایی پردازم شود، ولی با هم، یک ارتباط کلی را تشکیل می دهند کده کلیدد  بدرا  دسترسدی بده      

 (M.Gornet,2004) است: SPRسیستم 

  دنبا  کردن استراتژ  ها  متعدد بطور همزمان(JIT,TPM,KAIZEN,…) 

 ته شود بعنوان مثا  استاندارد ساز  قبل از کایزن موثر میباشد.ترتیب فرایندها باید در نظر گرف 

 .مسیر  که همه دنبا  می کنند، یعنی گسترم و استقرار اهداف مشخص گردد 

 .باالتریک هدف ))برتر  روزانه(( میباشد 

SPR 

 ، اهداف شناسایی و برنامه ها و اقدامات برا  دستیابی به ایک برنامه ها تعریف شده است. SPRدر سیستم 

 .شکسته شود 0مطابق مد  هوشیک کانر  میابیست ایک اهداف از باالتریک سطح سازمانی تا کف کارگاه بصورت آبشار 

 است.مشخص شده  SPRاهداف و اقدامات استخراج شده از سیستم  0مطابق تصویر شماره 

                                                           
Cascade  
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 (M.Gornet,2004) اهداف و اقدامات استخراج شده از سیستم تولید رنو : 0شکل 

 

با توجه به شکل باال، اهداف تولید  در سیستم تولید رنو، شامل کیفیت، هزینه، تولید م صوالت در زمان خواسته شدده و اعتبدار   

هر یک از ایک اهداف برنامه ها و راهبردهدا  متعددد  تعریدف    دادن به نیرو  انسانی و احترام به آنها مشخص شده است. برا  ت قق 

 شده است.

 عملکرد -3

 جهت سنجش عملکرد ابعاد مختلفی میبایست در نظر گرفت. که بطور خالصه میتوان ابعاد زیر را عنوان نمود.

 کاهش هزینه 0-0

کان فروم حجم باالتر  از م صدوالت را  زمانی که حاشیه سود هر واحد م صو  پاییک است، بنگاه باید در چالش با سایر رقبا، ام

گذار  انجام شده، امکان ایجاد فرصت در آینده را برا  خود حفظ نماید .  هیبرا  خود ایجاد نماید و با پاسخگو  مناسب درقبا  سرما

(Hill,1994) و اجدرا   تبدیل به یک اولویت رقابتی کلید  می شود کده در صدورت تددویک دقیدق      زینه،در چنیک شرایطی کاهش ه

معموالب اسدتراتژ     (Porter,1985)ص یح استراتژ  ها  مربوط، سازمان به مزیت رقابتی رهبر  هزینه در بازار هدف دست می یابد.
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ها  کاهش هزینه مبتنی بر فرآیندها  تولید استاندارد، با ثبات و غیر متغیر می باشند . شرکت هایی که در مسدیر کداهش هزینده و    

ائی خود گام برمی دارند به دنبا  کاهش سطح خطا و استانداردساز  فرآیندها  خود هستند و تالم می کنند تدا  حداکثر نمودن کار

 (Safizadeh et al, 1996). با به کار گیر  سبد تکنولوژیکی مناسب به.مزیت صرفه جویی به مقیاس دست یابند

 کیفیت 0-2

عریف و شناسایی ابعاد کیفیت پرداخته اند، تعاریف متندوعی بدرا  ایدک    توجه به اینکه در ادبیات موضوع پژوهشگران زیاد  به ت با

مفهوم در ادبیات یافت می شود و ایک امر باعث شده تا وظایف کلید  مدیریتی در ارتباط با رقابت برندده مبتندی بدر کیفیدت نیدز در      

 (Kathuria &. Partovi, 2000)باشد .  متفاوتصنایع و بازارها  مختلف 

حوزه تولید و عملیات انطباق مشخصات م صو  نهایی با نیاز مشتریان از مسئولیت ها  مدیران تولید است که با هدف کسب  در

مزیت ها  رقابتی مبتنی بر کیفیت دنبا  می شود. رقابت مبتنی بر کیفیت عالوه بر سرمایه گدذار  هدا  مناسدب در جهدت توسدعه      

برا  جلوگیر  از مشکالت یا کاهش هزینه ها  دوباره کار  ننگرد،  یه کیفیت را تنها روشتکنولوژ ، نیازمند رویکرد  جامع است ک

 بلکه آن را فرصتی برا  جلب رضایت مشتر  قلمداد نماید.

 بموقع لیت و 0-0

و ( 0905نر،یاسدت. )اسدک   لید ت ویل به موقع با رویکرد رقابتی، در برگیرنده عمل سدریع و قابدل ا میندان بده وعدده ت و      مفهوم

 یم "لیسرعت ت و "از رقبا را  عیسر لیت و ییو توانا "لیت و نانیا م تیقابل "م صو  را  لیعمل به وعده ت و یی( توانا0990ل،ی)ه

 گداه یو توسدعه جا  جداد یا اریمناسب را به عنوان مع لیت و یرقابت تیاولو ،یخدمات  خصوصاب شرکت ها ها،از شرکت   ارینامند   . بس

 مناسب در بازار به کار یرقابت

  بداالتر  ندان یتدر و بدا ا م   عیم صوالت خود را سدر  ردیگ یم میبه منزله آن است که شرکت تصم تیاولو کی. انتخاب ارندیگ یم

 .دینما لیخود ت و انیرقبا به مشتر رینسبت به سا

  ریپذ انعطاف  0-0

برا  واکنش مناسب در برابدر تغییدرات م یطدی، بددون ایجداد      پذیر  نمایانگر توانایی بنگاه در انجام تنظیمات مورد نیاز  انعطاف

تأثیرات منفی زیاد بر عملکرد است. پژوهشگران اتفاق نظر دارند که انعطاف پذیر  تولید، مفهومی چند بعد  است اما درباره ایک کده  

 عد  انعطاف پذیر  عبارتند از:چه موارد  است، اختالف نظر وجود دارد . اما بطور کلی یازده ب شاملابعاد اصلی آن دقیقاب 

 

(00بدازار  (08انتقدا  مدواد   (9تولیدد   (0عملیدات  (0توسدعه  (.حجم تولید (5مسیریابی (0م صو  (0فرآیند (2ماشیک آالت (0

 برنامه 

-0هزینه، -0زمان،  -2کیفیت،-0در ایک پژوهش انعطاف پذیر  به اهداف نیرو  انسانی و مدیریت تعریف شده و اهداف عملیاتی 

همینیک بر اساس شاخصها  استخراج شدده از هوشدیک سدطح تولیدد بدر       مدیریت و م یط زیست تعییک گردید. -5انسانی و  نیرو 

 شاخصها و  اهداف استخراج شده قابل مشاهده می باشد. 0اساس جدو  

 : اهداف و شاخصها  استخراج شده از مد  هوشیک 0جدو  شماره 

 اهداف سطح شرح شاخص نام شاخص

Poke Yoke کیفیت  سرپرست تعداد پوکایوکه انجام شده 
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WSS  سرپرست استاندارد ساز  ایستگاه کار 

CSC رئیس نمره کیفیت در خروجی از خطوط تولید 

ISQI مدیر شاخص نهایی کیفیت سازمان استاندارد بازرسی 

QRQC Efficiency مدیر اثر بخشی جلسات حل مساله 

Qc Story  رئیس روم حل مسائل کیفینرخ استفاده از 

MHPU سرپرست نفر ساعت صرف شده به ازا  تولید یک دستگاه 

 هزینه

Kaizen Rate سرپرست نرخ انجام کایزنها  مرتبط با هزینه 

Part Machinery مدیر نرخ ساخت داخل قطعات یدکی ماشیک آالت 

PPM مدیر تعداد قطعات ضایعاتی در واحد میلیون 

BODY Degree 2 رئیس نرخ خودروها  یدکی و بدنه ها  یدکی 

Rework Time  رئیس زمان بازکار 

MPS مدیر نرخ دسترسی به برنامه سالیانه تولید 

 زمان تحویل

STR-Plant مدیر نرخ عبور مستقیم م صوالت از سالک 

STR-Station  سرپرست نرخ عبور مستقیم م صوالت از ایستگاه کار 

Availability سرپرست نرخ سطح دسترسی به ماشیک آالت 

DPAR رئیس نرخ دستیابی به برنامه تولید روزانه 

Lines  Stoppage رئیس زمان توقف خطوط تولید 

Persuasive مدیر نظام تشویق پرسنل 

منابع 

 انسانی

Safety Visit مدیر نرخ گشت ایمنی 

OJT سرپرست نرخ آموزم جوار کارگاهی اپراتورها  تولید 

Dexterity School رئیس ساعت آموزشی پرسنل در مدرسه مهارت 

Roll call  Rate رئیس نرخ حضور و غیاب پرسنل 

ILU Plan سرپرست برنامه سطح مهارت اپراتورها  تولید 

Environmental مدیر حفظ م یط زیست و آالینده ها 

مدیریت و 

محیط 

 زیست

5S  رئیس اس 5و رعایت استاندارد پاکیزگی 

GK مدیر مدیریت کف کارگاه 

PDCA سرپرست نرخ استفاده از چرخه حل مساله 

IMS رئیس سیستم مدیریت یکپارچه 

JO  سرپرست تعداد مشاهدات ایستگاه کار 

 TOPSISتکنیک   -0
عنوان یکدی از تداثیر گدزار     روم اولویت سفارم با شباهت به راه حل ایده آ )تاپسیس( توسط یون و هوانگ توسعه داده شد و به

 (.288 0تریک روم ها  تصمیم گیر  چند شاخصه شناخته می شود)هونگ وو

اساس ایک تکنیک بر ایک مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمتریک فاصدله را بدا راه حدل ایدده آ  مثبدت)بهتریک حالدت       
ممکک ( داشته باشد. فرض بر ایک است که مطلوبیت هر شداخص بده  دور    )بدتریک حالت  ممکک( و بیشتریک فاصله را با راه حل منفی

 (0009 مومنی(یکنواخت افزایشی یا کاهشی است

                                                           
 - Hsin-hung wu 
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 روند عرفی تاپسیس به صورت خالصه به شرح زیر می باشد:
 قدم او : نرما  ساز  داده ها با استفاده از رابطه زیر:

 

𝑟𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 √∑ 𝑋𝑖𝑗
2

𝑚

𝑖=1

⁄ , 

 از ماتریس زیر هستند:  j=1,2,..,nو  i=1,2,…,mکه 

𝐷 =

[
 
 
 
 
 

𝑋11 𝑋12 …
𝑋21 𝑋22 …
⋮ ⋮ ⋮

    

𝑋1𝑗 𝑋1𝑛

𝑋2𝑗 𝑋2𝑛

⋮ ⋮
𝑋𝑖1 𝑋𝑖2 …
⋮ ⋮ ⋮

𝑋𝑚1 𝑋𝑚2 …
    

𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑛

⋮ ⋮
𝑋𝑚𝑗 𝑋𝑚𝑛]

 
 
 
 
 

 

 
 ردیف ها بیانگر گزینه ها و ستون ها بیانگر شاخص ها هستند.

 : می باشد که ijrj=WijVو ایجاد ماتریس با ایک اوزان با استفاده از فرمو   n,…,W2, W1=[WjW[قدم دوم : تصمیم گیر  اوزان 

 

∑ 𝑊𝑗 = 1.

𝑛

𝑗=1

 

 
 (برا  هر گزینه که فرمو  ها به شرح زیر هستند:A-( و راه حل منفی )*Aقدم سوم: تعییک راه حل ایده آ )

 
𝐴∗ = {(   𝑗

max  𝑉𝑖𝑗 ∖ 𝑗 ∈ 𝐽)

 
𝑜𝑟 (   𝑖

min  𝑉𝑖𝑗 ∖ 𝑗 ∈ 𝐽)|𝑖 = 1, 2, 4, … ,𝑚} 

= {𝑉1
∗, 𝑉2

∗, … , 𝑉𝑗
∗ , … , 𝑉𝑛

∗} 

 و
 

𝐴− = {(   𝑖
min  𝑉𝑖𝑗 ∖ 𝑗 ∈ 𝐽) 

𝑜𝑟 (   𝑖
max  𝑉𝑖𝑗 ∖ 𝑗 ∈ 𝐽′)|𝑖 = 1, 2, 4, … ,𝑚} 

= {𝑉1
−, 𝑉2

−, … , 𝑉𝑗
− , … , 𝑉𝑛

−} 

 
 *قدم چهارم: م اسبه اندازه فاصله 

iS  و-
iS : با استفاده از فرمو 

 

𝑆𝑖
∗ = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗

∗)2𝑛
𝑗=1                                   𝑆𝑖

− = √∑ (𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑗
−)2𝑛

𝑗=1 

   
*قدم پنجم: م اسبه نزدیکی نسبی به راه حل ایده آ  )

iC: با استفاده از ) 

𝐶𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
∗ + 𝑆𝑖

− 

 
*قدم ششم: رتبه بند  گزینه ها به ترتیب نزولی بودن )

iC( گزینه ها با بزرگتریک ارزم .)*
iC گزینه است در حالیکه ( بهتریک

*کوچکتریک ارزم )
iC.بدتریک گزینه است ) 
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 TOPSISرتبه بندی شاخصها با استفاده از تکنیک  -5

رتبه بند  نهایی  2نفر از خبرگان حوزه تولید مطابق جدو   .و استفاده از  TOPISSبا استفاده از تکنیک 

 شاخصها بدست آمد.

 TOPSIS: رتبه بند  شاخصها با استفاده از تکنیک 2جدو  

 رتبه نمره سطح شرح شاخص نام شاخص

WSS  1 0.588 سرپرست استاندارد ساز  ایستگاه کار 

GK 2 0.577 مدیر مدیریت کف کارگاه 

ISQI 
شاخص نهایی کیفیت سازمان 

 استاندارد بازرسی
 3 0.563 مدیر

STR-Plant  4 0.544 مدیر م صوالت از سالکنرخ عبور مستقیم 

MHPU 
نفر ساعت صرف شده به ازا  تولید 

 یک دستگاه
 5 0.529 سرپرست

PPM 
تعداد قطعات ضایعاتی در واحد 

 میلیون
 6 0.505 مدیر

CSC 
نمره کیفیت در خروجی از خطوط 

 تولید
 7 0.491 رئیس

Lines  Stoppage 8 0.487 رئیس زمان توقف خطوط تولید 

Rework Time  9 0.479 رئیس زمان بازکار 

Persuasive 10 0.475 مدیر نظام تشویق پرسنل 

IMS 11 0.469 رئیس سیستم مدیریت یکپارچه 

QRQC Efficiency 12 0.467 مدیر اثر بخشی جلسات حل مساله 

ILU Plan 13 0.460 سرپرست برنامه سطح مهارت اپراتورها  تولید 

MPS  14 0.452 مدیر سالیانه تولیدنرخ دسترسی به برنامه 

JO  15 0.429 سرپرست تعداد مشاهدات ایستگاه کار 

5S  16 0.420 رئیس اس 5رعایت استاندارد پاکیزگی و 

Availability 17 0.403 سرپرست نرخ سطح دسترسی به ماشیک آالت 

PDCA 18 0.398 سرپرست نرخ استفاده از چرخه حل مساله 

DPAR  19 0.394 رئیس برنامه تولید روزانهنرخ دستیابی به 

Qc Story 
نرخ استفاده از روم حل مسائل 

 کیفی
 20 0.383 رئیس

STR-Station 
نرخ عبور مستقیم م صوالت از 

 ایستگاه کار 
 21 0.381 سرپرست

Kaizen Rate 22 0.369 سرپرست نرخ انجام کایزنها  مرتبط با هزینه 

Poke Yoke  23 0.359 سرپرست شدهتعداد پوکایوکه انجام 

Dexterity School 
ساعت آموزشی پرسنل در مدرسه 

 مهارت
 24 0.358 رئیس

Environmental 25 0.323 مدیر حفظ م یط زیست و آالینده ها 

Safety Visit 26 0.208 مدیر نرخ گشت ایمنی 

BODY Degree 2 
نرخ خودروها  یدکی و بدنه ها  

 یدکی
 27 0.198 رئیس

Roll call  Rate 28 0.184 رئیس نرخ حضور و غیاب پرسنل 

Part Machinery 
نرخ ساخت داخل قطعات یدکی 

 ماشیک آالت
 29 0.184 مدیر

OJT 
نرخ آموزم جوار کارگاهی اپراتورها  

 تولید
 30 0.166 سرپرست
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 نتیجه گیری -6

در  88500استاندارد ساز  ایستگاه کار  بوده و شاخص سطح سرپرست میباشد با امتیازکه  WSSبر ایک اساس شاخص 

شاخص در رتبه دوم،  88500، که شاخص مدیریت کف کارگاه در سطح مدیر می باشد با امتیاز  GKرتبه او ، شاخص 

ISQI  در رتبه سوم، شاخص  885.0در سطح مدیر میباشد با امتیاز کیفیت سازمان بازرسی و استاندارد ، که شاخصSTR ،

، که شاخص زمان  MHPUدر رتبه چهارم و شاخص  88500که شاخص نرخ عبور مستقیم در سطح مدیر میباشد با امتیاز 

 در رتبه پنجم قرار گرفت. 888.0صرف شده به ازا  تولید یک دستگاه در سطح سرپرست میباشد با امتیاز 

 

 مراجع -7

 .2880میشل کرنه ، سیستم تولید رنو سا   (0
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