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 چکیده

دهد و ها و مصارف منابع شرکت را تشکیل میگذاریاعظمی از سرمایهشود. زیرا قسمت ، انبار یک بخش کلیدی محسوب میتولیدی یا خدماتیدر هر سیستم 

در عملکرد مجموعه شود که این امر باعث از دست دادن  تواند باعث بروز اشکالد و مؤثر میقدان انبارهای کارآمفباشد. ای برای نگهداری کاال نمیصرفاً محفظه

 این تحقیق، سنجش میزان مطلوبیت و اصولی بودن سیستم انبارداری و مدیریت موجودی در کارخانجاتز هدف ا شود.سهم بازار و بازماندن از عرصه رقابت می

لیستی مطابق با ساختار سازمان، این هدف مورد ارزیابی ، به وسیله ارائه چکمورد مطالعهباشد. لذا در کارخانه ها، میباقها و عدم انطجهت شناسایی انطباق صنعتی

قرار اتوماسیون  -موزشایمنی، ساختمان، شرایط محیطی و آی اصلی موجودی، چیدمان، عامل مهم شناسایی شده، در شش حوزه 71منظور  بدین قرار گرفت.

های شناسایی شده، اعتبارسنجی حوزهخبرگان با استفاده از نظر راتبی و فرآیند تحلیل سلسله م کارگیریلیست و بهعات چکآوری اطالبا جمعسپس  .گرفتند

شناسایی شد و مورد تحلیل ها ، وضعیت فعلی در هر یک از حوزهانجام گرفتهطبق بازدیدهای میدانی شدند و درجه اهمیت هر حوزه مشخص گردید. در نهایت 

سازمان در هر حوزه، داده شده است. نتایج حاصل از این  جهت بهبود وضعیت فعلیاصولی محاسبه شده، پیشنهاداتی های ا توجه به میزان اهمیت. بقرار گرفت

ریزی ترین مسئله رسیدگی به عوامل مربوط به ثبت، کنترل و برنامهسیستم اصولی برای انبارداری، مهمسازی یک استوار است که جهت پیادهتحقیق بر این اصل 

 .باشدها میصحیح موجودی

  رآیند تحلیل سلسله مراتبیف لیست ارزیابی،چک ، مدیریت موجودی،داریانبار: کلمات کلیدی

  Providing a checklist to evaluate and improve warehousing system in production units  
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ABSTRACT 

In each production or service system, warehouse is a key element. Because it contains most of the investments and 

resource consumption of the company and it is not just a place for keeping products. Lack of useful and effective 

warehouses can causes problem in company performance which results in missing market share and hindering from 

competitions. The goal of this research is evaluating the degree of desirability and essentiality of warehousing system 

and inventory management in industrial companies in order to recognize conformity and nonconformity. So, a checklist   

was provided to be used in an industrial company. 71 important elements were recognized and divided in six base 

domains. Which are: inventory, arrangement, security, structure, environmental conditions teaching- automation. Then 

by collecting checklist information and using Analytical hierarchy process (AHP) and also taking into account the 

specialists opinions, recognized domains evaluation was done and the degree of importance was distinguished for each 

domain. Finally each domain were recognized and analyzed. And, principle suggestions were presented to improve the 

present condition in each domain. Results show that in order to perform an essential system for warehousing, the most 

important element is investigating factors related to registration, control and appropriate programming of the inventory. 
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 مقدمه -1
ای دارد. قسمت عمده های اقتصادی اهمیت باالییفعالیت موجودی در

های هر سازمان و شرکت تولیدی و تجاری را موجودی کاال تشکیل از دارایی

های عملیات و بخش وسیعی از هزینهها ودیدهد. از طرف دیگر این موجمی

ترین ها بزرگدهند. موجودی انبار برای بسیاری از سازمانتولید را تشکیل می

یچیده و یا حتی ساده مشکالت پدهد و در ترازنامه تشکیل میرقم دارایی را 

تواند موجب انهدام سازمان گردد. بعضی از میانبار  سطح موجودی

ها را در یک سازمان به یریت موجودی، نقش موجودینظران در مدصاحب

ناسب آن اند که گردش صحیح و متشبیه کرده نقش خون در بدن انسان

 موجب سالمت و تندرستی، و عدم گردش صحیح و نامطلوب آن موجب

گذاری گردد. به عالوه به دلیل سرمایههای گوناگون میمشکالت و بیماری

های ها آشکارترین عامل در فعالیتت، موجودینسبتاً زیاد در موجودی مؤسسا

کنند. ریزی و کنترل طلب میبرنامهتولیدی بوده و بنابراین توجه خاصی را در 

ها و یا کارخانجات تولیدی، به بارها مشاهده شده است که برخی از شرکت

آالت، عدم دسترسی علت کمبود مواد اولیه، نداشتن قطعات یدکی ماشین

طور کلی متوقف شان کاهش یافته و یا بهتولیدی ها روندیسریع به موجود

گونه از اینهای بسیاری شده است. برای جلوگیری گردیده و باعث ضرر و زیان

امکان دارد به علت مشکالت سیاسی، اقتصادی و یا های احتمالی که زیان

از  االمکانهایی استفاده کرد که حتیبایست از سیستماجتماعی پدید آید، می

لی طور کاحتمالی پیشگیری کرده و در صورت امکان به بروز چنین حوادث

ی ها در انبار، برای دستیابی به اهدافنگهداری موجودی.  ]1[مانع وقوع آن شود

، مطمئن به تغییرات احتمالی در افزایش تقاضای مصرف گوییچون پاسخهم

از  مستقلدقیق و های ریزیامکان ایجاد فرصت برای مدیران در جهت برنامه

 اهمیت امروزدر بازار رقابتی . ]2[ای برخوردار استاز اهمیت ویژهو ... یکدیگر

مدیران صنایع مختلف، و لزوم وجود سیستم مدیریت موجودی و انبار، بر 

مورد توجه بار و انپوشیده نیست. به این منظور مسائل مدیریت موجودی 

های زیاد و متفاوتی در این پژوهشمتخصصان قرار گرفته است و  مدیران و

 بههای انجام گرفته از پژوهشهریک  زمینه توسط محققین انجام شده است.

. با توجه به اندنحوی مدیریت موجودی و انبار در صنعت را به چالش کشیده

عوامل مختلف عدم انسجام محدود بودن منابع در دسترس در این زمینه و 

ها و ی سازمانجهت مطالعه لیست،صورت چکبه مدیریت انبار تأثیرگذار بر

ها، در این مقاله با ی تحلیل وضعیت انبار در سازمانارزیابی داخلی و نحوه

لیست منسجم که ی یک چکی کتب و مقاالت معتبر، به تهیهمطالعه

بندی بقه ایم.باشد، پرداختهبر انبار میی عوامل مهم و تأثیرگذار دربردارنده

چون اقالم یکی از اصول اساسی مدیریت موجودی است که با اهدافی هم

های کنترل موجودی یا سهولت دسترسی به اقالم بر حسب کاهش هزینه

                                                           
1 Multi-criteria ABC Inventory Classification 
2 Fuzzy Logic 

گیرد. صفائی و باقری معیارهای مورد نظر صورت میها در درجه اهمیت آن

چندمعیاره  ABCبندی های طبقهز مدلای به بررسی برخی امطالعهدر 

النگ اند. در این پژوهش سه مدل فان ژوو، رامانتان و وانپرداخته 1موجودی

بندی چندمعیاره موجودی انتخاب و بر های طبقهاز میان جدیدترین مدل

اساس چهار معیار قیمت واحد، مصرف سالیانه، دفعات گردش و میزان 

چنین در هم .]3[استآزمون قرار گرفته  موجودی در کنار مدل سنتی مورد

 ABCبا استفاده از تلفیق روش پژوهش انجام گرفته توسط ناظمی و همکاران، 

بندی کاال در انبار مورد بررسی قرار گرفته موضوع طبقهدی فازی بنو طبقه

چند معیاره  ABCبندی محقق برای بررسی طبقه در تحقیقی دیگر .]4[است

بندی قطعات این مدل جهت طبقهکه  بهره گرفته است 2از منطق فازی

زاده در سماعیل. ا]5[استپا استفاده شده انبارهای تولیدی داخلی شرکت سای

بندی های طبقهی انواع روشپژوهشی، پس از بررسی و تحقیق درباره

با هدف ، 3ها با استفاده از تکنیک برداچندمعیاره، به مقایسه برخی از روش

بر اساس  ها، پرداخته است.ه بهتر مدیریت موجودی در سازماناجرای هرچ

بندی های سنتی، ماتریس معیار مشترک در دو حالت متفاوت و طبقهتکنیک

بندی نمونه  عالوه بر طبقه بندی را انجام داده است ومدیران ارشد؛ طبقه

جهت مقایسه  های ذکر شده، از تکنیک برداانتخابی با استفاده از روش

در . ]6[استها، بهره گرفته ترین آنهای استفاده شده و انتخاب مناسبوشر

عنوان رویکردی سپاری انبار بهی و پالشی، به مسئله بروننوروزپژوهشی دیگر 

ها قرار گرفته است، های اخیر مورد توجه بیشتر شرکتاستراتژیک، که در دهه

توجه به عوامل و جهت تصمیم گیری برای این مسأله با اند و پرداخته

استفاده گردیده  4ز روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبیهای مورد نظر، اگزینه

مدیریت فضا، زمان و دسترسی آسان ای در مطالعهخمسه و همکاران . ]7[است

بررسی  اند و با کردهبررسی   را توسط هوش مصنوعی در انبارداری مدرن

ارائه راهکارهایی برای حل  ی به داریافزارهای انبارارها و نرممشکالت فعلی انب

در زمینه . ]8[استپرداخته با استفاده از چند فاز تحقیقاتی فعلی  مشکالت

الگوی مناسبی جهت چیدمان اقالم در  یی به ارائهپژوهشچیدمان انبارها، 

اال نقل کویک انبار قطعات کانبان در شرکت ایران خودرو برای کاهش حمل

های سنتی انبارداری با استفاده از روش .]9[استدر این مجموعه، پرداخته 

توجه به باال رفتن ارزش فاکتور زمان در تجارت نوین و نیاز به سرعت بخشیدن 

ها به مرور های تجاری سازمانفرآیند تخلیه، بارگیری و ترخیص کاال در دروازه

ای به بررسی در مقالهصالحی و همکارانش  در حال برچیده شدن است.

چنین در پژوهشی که . هم]10[اندهای نوین انبارداری آنالین پرداختهفناوری

توسط جمشیدی و همکارانش انجام گرفته است به ارائه راهکارهای استفاده 

نابراین انبار به عنوان ب .]11[ انداز فناوری اطالعات در انبارداری نوین پرداخته

باشد، تأثیر صلی سازمان میی اها که سرمایهموجودیمکانی برای نگاهداشت 

3 Borda technique 
4 Analytical Hierarchy Process (AHP)  
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توان از آن به عنوان قلب در عملکرد کلی سازمان خواهد داشت و می باالیی

 ای ازرو، الزم است مدیران هر سازمان با ارزیابی دورهسازمان یاد کرد. از این

بت عرصه رقا برای حفظ موقعیت در موجودی انبار،انبار و شناسایی مشکالت 

پشتیبانی الزم را مبذول نمایند. با توجه به عوامل و در جهت رفع مشکالت، 

مختلف در مقاالت مورد مطالعه که هر یک به نحوی بر انبار و مدیریت 

ین ی اموجودی تأثیرگذار است، توانستیم شش شاخص اصلی را که دربردارنده

حقیق و اجرای در بخش دوم به بررسی روش تعوامل هستند، شناسایی نماییم. 

پردازیم و در بخش سوم به ارائه پیشنهادات بهبود و تحلیل مشکالت آن، می

    گردد.ارائه می گیری از کل پژوهشبندی و نتیجهجمعپردازیم و در آخر می

  تحقیقو اجرای روش  -2
پس از انجام مطالعات مقدماتی در زمینه انبارداری و مدیریت موجودی 

در صنعت، و با استفاده از اصول اساسی در مدیریت انبار که در کتب و مقاالت 

های الزم حوزهعوامل و ها صحبت شده و تشریح گردیده است، معتبر از آن

د مؤثر در این صورت ابعاجهت مدیریت انبار و موجودی، شناسایی گردید و به

زمینه در نظر گرفته شد. در واقع مدیریت صحیح انبار و موجودی در چارچوب 

ها پذیرد. بنابراین هریک از این حوزهها صورت میاجرای اصولی این حوزه

صورت تر تقسیم شده و بهبایست گسترش یافته و به سطوح پایینمی

بدین ترتیب عوامل  .لیست ارزیابی انبار درآیندهای مندرج در چکپرسش

ختمان، شرایط چیدمان، موجودی، ایمنی، ساشناسایی شده در شش حوزه 

ی روند تحقیق، در ادامهبندی شدند. اتوماسیون دسته -محیطی، آموزش

که در زمینه تولید  یک مجموعه صنعتیدر یابی و بهبود وضعیت انبار عارضه

مبنای این شش بر  ت دارد،قطعات موتور خودرویی و جانبی موتور خودرو فعالی

لیست ارزیابی انبار که ی چکدر گام بعدی تهیهحوزه صورت پذیرفت. 

دهد، در دستور کار قرار گرفت. های ذکر شده را مورد پوشش قرار میحوزه

های فوق و به تفکیک لیست متناسب با حوزهسؤاالت مطرح شده در چک

گویی به این سؤاالت ه پاسخها طرح گردیده است. بدین گونه کهریک از آن

ها، نماید. بر اساس این پاسخوضعیت فعلی انبار را در هر حوزه مشخص می

ریزی به شود و برنامهفاصله سازمان تا اصول صحیح مدیریت انبار تعیین می

گردد. این اقدامات نیز در جهت باال جهت اقدام اصالحی و بهبود میسر می

بسط و گسترش هر حوزه با  باشد.دم انطباق میها و حذف علل عبردن انطباق

های و با لحاظ نمودن نکات مرتبط به آن در طرح سؤاالت، پس از بررسی

ها، در نهایت المتعدد بنا بر نیازهای سازمان مورد مطالعه و با ادغام برخی سؤ

تص سؤال مخ 15سؤال تهیه گردید. از این تعداد  71لیست حاوی یک چک

 7 ساختمان،سؤال  8سؤال ایمنی، 14 موجودی،سؤال  12، به حوزه چیدمان

باشد. پس می اتوماسیون -آموزش سؤال مرتبط با 15یط محیطی و شراسؤال 

جمعی در نظر گرفته  لیست ارزیابی، جهت تکمیل آن روش توافقاز تهیه چک

نظران، قادر شد. چرا که در این روش ضمن در نظر گرفتن آراء کلیه صاحب

ها را پوشش داده و دارای به دریافت پاسخی واحد هستیم که نظر کلیه آن

ای جهت تکمیل شکیل جلسهاقدام به ت ورباشد. به این منظترین خطا میکم

، شامل مدیر کارخانه، ین جلسه چهار تن از مدیرانچک لیست گردید. در ا

از انیدند. ریزی و مسئول انبار حضور به هم رسمدیر عامل، مدیر تولید و برنامه

لیست مدیران درخواست شد که با مشورت و توافق نظر به تکمیل چک

نظرسنجی با نهایی به هر یک از موارد،  دهیبپردازند و برای امتیازدهی و وزن

لیست مذکور تکمیل گردید و جهت چکدقت نظر انجام گردید. به این ترتیب 

  ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. ادامه

 هاامتیازدهی به حوزه -2-1
ها در لیست ارزیابی، امتیازدهی به حوزهبا استناد بر پاسخ سؤاالت چک

به سؤاالت، امتیازها از یک ت. به منظور امتیازدهی وضعیت فعلی صورت پذیرف

( در نظر 5ب )( تا خیلی خو1تا پنچ برای توصیف وضعیت انبار از خیلی بد )

در جدولی مشابه  سؤاالت هر حوزه، نتایج گویی بهپاسخگرفته شد. پس از 

گردآوری شد. با درنظر گرفتن پاسخ سؤاالت و امتیاز هر پاسخ، ( 1جدول )

طور کلی صورت گرفت. در آخر امتیازدهی برای هر حوزه و در نهایت بهفرایند 

از تقسیم امتیاز هر حوزه بر تعداد سؤاالت آن، امتیاز سازمان در هر حوزه از 

 پنج نمره قابل کسب، محاسبه گردید.

 لیستهای مؤثر در چکنتایج حاصل از امتیازدهی حوزه (: 1جدول )

 

 

 

تعداد 

 سؤاالت

جمع 

 امتیازها

نمره 

 5از 

 نمره

 )درصد(

 48% 2.4 36 15 چیدمان

 41.7% 2.1 25 12 موجودی

 48.6% 2.42 34 14 ایمنی

 47.5% 2.37 19 8 ساختمان

 51.4% 2.57 18 7 شرایط محیطی

 56% 2.8 42 15 اتوماسیون -آموزش

 49% 2.5 174 71 وضعیت انبار

کلی مدیریت انبار در  شود، نمرهمشاهده می( 1طور که در جدول )همان

ترین نمره و بیشترین نمره به ترتیب باشد و کمدرصد می 49این سازمان 

جا که باشد. از آنمیاتوماسیون  -و آموزش های موجودیمختص به حوزه

ی انبارها )انبار فنی، انبار ضایعات، انبار مواد اولیه و ...( در یک توجه به همه

ی برخوردار است و ضعف در مدیریت هر یک مجموعه صنعتی از اهمیت باالی

گذارد، در نتیجه در این ها تأثیر بسزایی بر کل سازمان و سایر انبارها میاز آن

لیست، تمامی انبارها یکی در نظر گرفته شده پژوهش در حین تکمیل چک

 باشد.   های هر حوزه مربوط به تمامی انبارها میاست و نمره

هادهی به حوزهوزن  -2-2  

به منظور درک جایگاه سازمان مورد مطالعه در زمینه مدیریت انبار و موجودی، 

دهی به هر یک از عالوه بر اطالع از امتیاز سازمان در هر حوزه، نیازمند وزن
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های مؤثر در جهت بهبود وضعیت موجود هستیم. به این ترتیب با اعمال حوزه

تناسب با درجه اهمیت آن در دهی، جایگاه انبار در هر حوزه مفرآیند وزن

دهی به هر یک چنین عالوه بر وزنگردد. همسازمان مورد مطالعه مشخص می

ها، جهت ارائه پیشنهادات کاراتر و بهبود هرچه بیشتر انبار، باید میزان از حوزه

لیست مشخص گردد. های مورد بررسی در چکاهمیت به هر یک از شاخص

های مربوط به و میزان اهمیت نهایی پرسش که پس از محاسبه وزن هر حوزه

جهت بهبود،  ارجحبتوان در خصوص موارد ها، بندی آنهر حوزه و اولویت

با توجه به مزایا و شرایط استفاده از گیری دقیق و صحیح انجام گیرد. یمتصم

AHPدهی از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی ، در این پژوهش نیز جهت وزن

این  انتخاب گردید. به Expert Choice افزاربرای این کار نرم استفاده شد.

دست ها و ضرب آن در امتیاز بهترتیب با مشخص شدن وزن هر یک از حوزه

توان در ادامه آمده در مراحل قبل، امتیاز نهایی محاسبه گردید. بنابراین می

مقایسه سطح امتیاز را با توجه به میزان اهمیت آن حوزه، تا سطح مطلوب 

افزار، مقایسات در نرم ریزی نمود.نمود و برای رسیدن به سطح مطلوب برنامه

های مؤثر در مدیریت انبار و موجودی، انجام گرفت. مقایسه زوجی بین حوزه

تر طراحی شده دو با استفاده از مقیاسی که از اهمیت یکسان تا کامالً مهمبهدو

در  9تا  9/1است که استفاده از  گیرد. تجربه نشان دادهاست، انجام می

ای مطلوب سازد تا مقایسات را به گونهگیرنده را قادر میامتیازدهی، تصمیم

مقایسات زوجی که توسط نظر مدیران و با  در ادامه ماتریس. ]12[هدانجام د

افزار، خروجی امتیازها در نرمق جمعی تکمیل گردید. با وارد کردن تواف

شاخص ناسازگاری  باشد. گاری میی مورد نظر و نرخ ناسازهاآمده وزندست به

ین عدد، دست آمده است که ابه 0.1ها برای ماتریس مقایسات زوجی حوزه

در جدول  .دهدباشد و صحت امتیازدهی را نشان میمقداری قابل قبول می

افزار، قابل مشاهده است. با توجه به ها از خروجی نرموزن هر یک از حوزه (2)

ها طبق نظر مدیران و شرایط تولید در سازمان یزان اهمیت هر یک از حوزهم

زن به حوزه ایمنی مورد مطالعه، بیشترین وزن به حوزه موجودی و کمترین و

  تعلق گرفته است.

 افزاراز خروجی نرم هاوزن حوزه (: 2)جدول 

 -آموزش 

 اتوماسیون

شرایط 

 محیطی

 چیدمان موجودی ایمنی ساختمان

وزن 

 معیار

0.0185 0.049 0.088 0.026 0.461 0.191 

در مرحله بعدی امتیاز نهایی هر حوزه از ضرب وزن در امتیاز آن حوزه 

ها حوزهآید. به این ترتیب امتیاز مدیریت انبار در هر یک از دست میبه

 باشد.قابل مشاهده است، می (3چه در جدول )صورت آنبه

گرفته، درصد امتیاز موزون و یا مطلوب و  بر مبنای محاسبات انجام

 .باشددرصد می 49.4یت انبار و موجودی در این سازمان اصولی بودن مدیر

 

 لیستهای مؤثر در چکامتیازدهی نهایی به حوزه (:3)جدول 
مجموع  

امتیازات 

 سؤاالت

حداکثر 

امتیاز 

 سؤاالت

نمره 

حوزه از 

5 

وزن 

هر 

 حوزه

امتیاز 

 موزون

 0.46 0.19 2.4 75 36 چیدمان

 0.97 0.46 2.1 60 25 موجودی

 0.06 0.03 2.42 70 34 ایمنی

 0.2 0.09 2.37 40 19 ساختمان

 0.27 0.05 2.57 35 18 شرایط محیطی

 0.51 0.19 2.8 75 42 اتوماسیون -آموزش

 2.47 1 2.45 355 174 امتیاز انبار

 دهی به سؤاالت هر حوزهوزن -2-3
تعیین میزان اهمیت و وزن نهایی هر سؤال از شش  در این مرحله جهت

حوزه انتخابی، ابتدا از طریق روش توافق جمعی طبق نظر چهار تن از مدیران 

)خیلی  ن اهمیتی از یکها میزاارشد سازمان مورد مطالعه، به هر یک از پرسش

های در نظر گرفته اختصاص داده شد. میزان اهمیت، )خیلی زیاد( تا پنج کم(

با توجه به شرایط تولید و نوع کاالی تولیدی در این سازمان لحاظ شده  شده

میت هر پرسش، مجموع اهمیت هر حوزه پس از تعیین میزان اه است.

سازی )تقسیم هر اهمیت بر مجموع از طریق نرمال مشخص گردید. در گام بعد

در نهایت با استناد بر ها محاسبه گردید و پرسش اهمیت حوزه( وزن هریک از

نتایج مراحل قبل، از ضرب وزن هر سؤال در وزن حوزه مربوطه که از طریق 

AHP گردیدسؤال محاسبه  آمده بود، وزن نهایی هردستدر مراحل قبل به 

از ضرب وزن نهایی هر یک از سؤاالت در امتیاز اختصاص داده شده به آن، 

با ی مربوطه را نیز محاسبه کرد، که زهتوان امتیاز نهایی هر سؤال در حومی

ها را جداگانه مدّ نظر توان اهمیت هر یک از پرسشها میاستفاده از این داده

ای بهبود هرچه بهتر وضعیت انبار، ریزی برقرار داد تا جهت برنامه

شکاف موجود بین وضعیت  تر، تصمیم گیری شود.تر و با دید جزئیمندانههدف

های ریزیو برنامهطلوب با انجام اقدامات اصالحی فعلی انبار و سطح م

قابل جبران بوده و سازمان را در رسیدن به یک سیستم مناسب مندانه، هدف

  . نمایدانبارداری یاری می

  ارزیابی لیستچک -2-4

مورد  71لیست تهیه شده که شامل شش حوزه و در مجموع سؤاالت چک

باشد، به تفکیک هر حوزه در این بخش آورده شده است. جهت ارزیابی می

 شود.در نظر گرفته می، نیز برای هر پرسش یک امتیاز و یک میزان اهمیت 

 حوزه موجودی:

 کارت دارای انبار در اقالم کلیه( 2. اندشده بیمه انبار در موجود اقالم کلیه( 1

 انبار، در هاموجودی موقعیت تعیین جهت( 3. باشندمی مشخصات و شناسایی

 شدنی فاسد اقالم انقضا تاریخ لیست( 4 .است گرفته صورت اقالم کدبندی
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 موجودی مدیریت و کنترل سیستم( 5  .است شده تهیه انبار در موجود

 مدیریت در هادستورالعمل و ضوابط تمامی( 6 .شودمی اجرا انبار در مناسب

 کنترل سیستم با اولیه مواد موجودی سطح( 7. شودمی رعایت انبار موجودی

 موجودی با اقالم فیزیکی موجودی( 8 .باشدمی منطبق شده، تعریف موجودی

 سیستم به انبار( 9. (موجودی صحت کنترل)  دارد خوانیهم هاآن کاردکس

 اسناد( 10 .است مجهز استاندارد هایفرم برحسب مواد خروج و ورود ثبت

 بر انبار هایموجودی( 11 .گرددمی ثبت درستی به انبار در کاال خروج و ورود

 توزیع بحرانی، درجه سالیانه، مصرف ارزش واحد) چندگانه معیارهای اساس

 ارزیابی( 12 .است شده انجام درستی به هاموجودی مدیریت جهت...(  و تقاضا

 .گیردمی صورت انبار از ایدوره

 حوزه چیدمان:

 انجام هاآن به مراجعه میزان اساس بر پرمصرف و مصرفکم اقالم تقسیم (1

( 3. دارند قرار هم به نزدیک خانوادههم و مشابه کاالهای( 2 .است شده

 اندازه و حجم به توجه با کاالها( 4 .دارند قرار هم به نزدیک مقصدهم کاالهای

 در مناسب LIFO و FIFO سیستم( 5 .اندگرفته قرار یکسان هایمحل در

 .اندشده چیده مناسب هایپالت و ظروف در اقالم( 6 .شودمی اجرا انبار تمامی

( 8 .گرددمی استفاده مناسب فلزی بندیقفسه از اقالم نگهداری برای( 7

 یفاصله( 9 .است گردیده رعایت کاال چیدمان در سقف از ارتفاع حداکثر

( 10 .است شده رعایت افراد راحت مرور و عبور جهت هاقفسه بین مناسب

 سموم و شیمیایی مواد( 11  .باشدمی مشخص نامنطبق اقالم چیدمان محل

 فرم به که اجناسی( 12 .شوندمی نگهداری کاالها، بقیه از جداگانه قسمتی در

( 13 .اندشده چیده مناسب و آجری فرم به باشند،می مکعب یا کارتن

 بندی،دسته شناسایی، نظر از شده ساخته و ساختهنیمه قطعات و محصوالت

 در آالتآهن چیدمان( 14 .شوندمی نگهداری جداگانه انبارش و جاییجابه

 وجود قطعات، افتادن و غلطیدن خطر وجه هیچ به که است ایگونه به انبار

 کشیخط توسط هامحدوده و باشدمی Layout دارای انبار( 15. ندارد

 .است شده مشخص

 حوزه ساختمان:
 داخلی هایدیواره( 2 .باشدمی مناسب فرش سنگ یا بتون دارای انبار کف( 1

 هایورودی مبادی در دارشیب گذرگاه( 3 .باشندمی ترک از عاری و صاف انبار

 مطابقت نگهداری، مورد کاالهای میزان با انبار ظرفیت( 4. است موجود انبار

 قابل و محصور انبار ساختمان( 6 .است مناسب انبار به دسترسی( 5  .دارد

 شده بینیپیش انبار برای ارسال و بارانداز دریافت، محل( 7 .باشدمی کنترل

 هالیفتراک و نقلیه وسایل مرور و عبور برای انبارها ساختمان موقعیت( 8 .است

 ورودی انبار، مناسب است.برخورد با موانع تا جلوی درب  بدون

 حوزه ایمنی:

 هشداردهنده عالئم( 2 .است شده نصب اولیه هایکمک یجعبه انبار در(1

 عالئم از( 3 .دارد وجود کافی تعداد به "ممنوع مطلقاً دخانیات استعمال"

 استفاده ،" متفرقه افراد ورود عدم زایی،آتش سموم، خطر " هشداردهنده

 مجهز هرکدام انبارها در آمدهاورفت مخصوص نقلوحمل وسایل( 4 .شودمی

 ایمن قفل به مجهز انبار ورودی درب( 5 .باشندمی نشانیآتش کپسول به

 حفاظتی وسایل از( 6 .گردد ممانعت مسئول غیر افراد ورود از تا باشدمی

 حریق اطفاء آتش کپسول( 7  .شودمی استفاده انبار در کار نوع برحسب

 اشتعال قابل مایعات انبار در( 8 .است شده نصب انبار در تعداد به و مناسب

 قابل مایعات( 9 .شودمی استفاده ضدجرقه و ضدشعله حباب با هایچراغ از

 ایمن انبار گرمایش سیستم( 10 .شوندمی نگهداری سربسته ظروف در اشتعال

 ضدشعله نوع از انبارها در الکتریکی ادوات سایر و فیوزها کلیه( 11 .باشدمی

 چیده یکدیگر از جدا هایتوده صورتبه کاالها( 12 .باشندمی ضدجرقه و

 عبور هایراه( 13. باشد کردن مهار قابل آتش سوزی،آتش مواقع در تا اندشده

 مرور و عبور محل( 14 .هستند دسترس قابل و شده گذاریعالمت وضوح به

  .است شده کشیخط و مشخص انبار در نقلوحمل وسایل

 حوزه شرایط محیطی:

 مناسب انبار در رطوبت و دما( 2. گیردمی صورت خوبی به انبار در تهویه( 1

 محوطه( 4 .باشدمی مناسب روشنایی دارای انبار( 3 .شودمی کنترل و است

 مرتب طوربه اشتعال قابل مایعات انبار کف( 5 .باشدمی خشک و تمیز انبار

 ایگونه به انبار کنندهگرم و کنندهخنک هایسیستم( 6 .شودمی شووشست

 ظروف( 7 .گردندنمی مواد، مستقیم شدن سرد و شدن گرم موجب که است

  .شوندمی گذاری برچسب و بندیبسته سریعاً مواد محتوی حاوی دیده آسیب

 اتوماسیون: –حوزه آموزش 

 محل و ثبت انبارداری، اصول خصوص در الزم هایآموزش انباردار( 1

( 2 .است فراگرفته را، هاآن شناخت و شیمیایی مواد خطرات و جاییجابه

 انباردار( 3 .اندفراگرفته را 5S مورد در الزم هایآموزش انبار کارکنان

( 4 .است گذرانده را اتوماسیون از صحیح استفاده مورد در کامل هایآموزش

 حداکثر و حداقل) موجودی کنترل هایروش با کامل آشنایی انباردار

 انبار کارکنان( 5 .دارد را...(  و سفارش بهینه میزان سفارش، نقطه موجودی،

 نشانیآتش و ایمنی وسایل با کار طرز و حفاظت خصوص در الزم هایآموزش

 و ضوابط تمام(6 .اندفراگرفته را، احتمالی حوادث بروز حین در عملکرد و

 اوقات( 7 .شودمی رعایت دقیقاً انبار، کارکنان توسط مکتوب هایدستورالعمل

 .شودمی رعایت کارکنان توسط دقیق صورتبه و است مشخص استراحت و کار

 اقالم از بازرسی( 9 .باشدمی مصوب و مکتوب اجرایی روش دارای انبار( 8

 هایروش( 10. گرددمی انجام کیفیت کنترل واحد توسط انبار به ورودی

 است شده تعیین...  و کاری دوباره جداسازی، نظیر نامنطبق اقالم با برخورد

 فرآیند با انبار اتوماسیون( 11 .شودمی منتقل تولید به سریعاً کیفی مشکالت و

 جانمایی ایجاد امکان اتوماسیون( 12 .دارد انطباق سازمان انبارداری مصوب

 دارای اتوماسیون( 13 .دارد را رسانی بروز عملیات امکان و انبار در کاالها

 اتوماسیون( 14 .باشدمی کاربران برای مناسب دسترسی حدود و باال امنیت
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( 15 .دارد را نظر مورد مدیریتی و عملیاتی گزارشات تهیه قابلیت انبار

...(  و ریزیبرنامه مالی،) سازمان هایسیستم سایر با ارتباط قابلیت اتوماسیون

 .دارد را

 تحلیل مشکالت و پیشنهادات بهبود -3
ی انبارداری در سازمان که با توجه به وجود ساختار کلی انبار و شیوه

ها و توان با شناسایی و تحلیل ضعفباشد، میدرصد از آن اصولی می 49.4

مندانه و با تر از طریق ارزیابی انجام گرفته، با تغییرات هدفعوارض پررنگ

 اد کرد. های دقیق، بهبود قابل توجهی در سازمان ایجریزیبرنامه

 تحلیل حوزه موجودی -3-1

رین روش، کدبندی اقالم جهت تعیین موقعیت موجودی در انبار مؤثرت

طور کامل و منطقی که در این سازمان سیستم کدینگ اقالم انبار به ]13[است

های مختلف انجام گرفته است. به این ترتیب تمام مسئولین انبار در شیفت

مورد نظر خود را پیدا کنند و نیازی به صرف وقت توانند کاالی راحتی میبه

های انجام گرفته، زیادی برای پیدا کردن اقالم نیست. طبق تحقیق و بررسی

ریزی به وجود یک کارت مشخصات و شناسایی برای نیاز انباردار و مدیر برنامه

تر و برخی اقالم فاسدشدنی مانند مواد شیمیایی، تشخیص تر و گراناقالم مهم

های تواند از جنبهاده شد. وجود عامل تاریخ ورود به انبار در این کارت، مید

مختلفی مفید واقع شود. به عنوان مثال از مقایسه تاریخ ورود به انبار و تاریخ 

تری درک نمود. صورت ملموستوان نیاز به اقالم مختلف را بهها میخروج آن

توجه به تاریخ آخرین زمان مجاز توان با چنین برای اقالم فاسد شدنی میهم

برای توقف موجودی در انبار قبل از به وجود آمدن هرگونه ضایعاتی، اقدام 

ها در انبار فنی به این منظور برای اقالم و موجودی .]13[مناسب انجام داد

 تهیهبا توجه به نیاز سازمان سازمان مورد مطالعه، یک کارت مشخصات کاال 

های مختلف قفسه و یا اد گردید این کارت در قسمتچنین پیشنههم .گردید

کاالی های مختلف در انبار نصب یا الصاق گردد تا دسترسی به روی انباشته

یکی از کارآمدترین تر گفته شد، طور که پیشهمانتر سازد. مورد نظر را سریع

شود ها استفاده میهایی که برای مدیریت و کنترل موجودی در سازمانتکنیک

تر از تر و منعطفبندی اصولیبندی اقالم است که برای طبقهروش طبقه

شود. در موجودی انبار معموالً تعداد چندمعیاره استفاده می ABCبندی طبقه

دهند و ی را به خود اختصاص میی ارزش موجودکمی از اقالم بخش عمده

باشند. لذا داشتن یک بالعکس تعداد زیادی از اقالم ارزش کمی را دارا می

 .  ]3[رسدروش واحد کنترل موجودی برای تمامی این اقالم منطقی به نظر نمی

، اقالم موجود در انبار را بر اساس ارزش و ABCسیستم کنترل موجودی 

نماید. بیشترین توجه معطوف بندی میی طبقهها در طبقات مختلفاهمیت آن

اقالم در طبقه باال بوده و طبقه بعدی از اهمیت کمتری برخوردار است. این 

لیست تهیه شده، عامل به عنوان یک سؤال مجزا در حوزه موجودی در چک

بندی صورت در نظر گرفته شده و در سازمان مورد مطالعه تا کنون این طبقه

بندی از نظر مدیران توجه به این که اهمیت این نوع طبقهنگرفته است. با 

باشد، به عنوان یک برنامه بهبود دهنده و مؤثر، اجرای سازمان بسیار باال می

بندی که در سازمان انجام گرفت به های اجرای طبقهآن پیشنهاد گردید. گام

 باشد:شرح زیر می

 گام اول: انتخاب نمونه
ی در این سازمان تا کنون صورت نگرفته است، بندبه این دلیل که طبقه

ریزی سازمان پیشنهاد داده شد که در ابتدا با نظر مدیر عامل و مدیر برنامه

صورت امتحانی به تر و پرمصرفهای مهمقلم از موجودی 60تنها برای 

بندی اقالم انبار به چهار بندی انجام شود. به این ترتیب پس از دستهطبقه

قلم نمونه از میان  60قلم و در مجموع  15شد. از هر گروه  گروه تقسیم

 های انبار انتخاب گردید.موجودی

 آوری داده گام دوم: انتخاب معیارها و جمع
شان )درجه یک تا ده برای هر انتخاب معیارها بر حسب درجه اهمیت

هایی بندی شدند. معیارمعیار( با نظر چهار تن از مدیران ارشد، معیارها اولویت

های اند، انتخاب شدند و دادهها باالتر از عدد هشت شدهکه نمره میانگین آن

صورت کمّی و قابل دستیابی در مربوط به هر یک از معیارها که همگی به

معیار مورد نظر: قیمت، 10بین  از آوری گردید. شرکت مورد نظر هستند، جمع

زه اقالم، محل مصرف اقالم، مصرف سالیانه، میزان سفارش، قابلیت تعمیر، اندا

چهار معیار قیمت، کمیابی، هزینه موجودی، دفعات گردش و مقدار موجودی؛ 

گردید، که  8شان باالتر از نگینمصرف سالیانه، دفعات گردش و کمیابی میا

 اساس این معیارها صورت پذیرفت. بر ABCبندی در ادامه طبقه

 AHPبندی با استفاده از روش گام سوم: طبقه

در این گام ابتدا برای محاسبه وزن معیارها از ماتریس مقایسات زوجی 

استفاده گردید. با برگزاری یک جلسه بین مدیران  Expert Choiceافزار و نرم

گرفت. با وارد  دو بین معیارها  انجامبهارشد و روش توافق جمعی مقایسات دو

زگاری مقدار شاخص ناسا افزار، از خروجی به دست آمدهدر نرم امتیازهاکردن 

قابل  (4) معیارها نیز در جدولدست آمده بهوزن محاسبه گردید.  0.04

 مشاهده است.

 بندیوزن معیارهای طبقه (: 4)جدول 

مصرف  قیمت 

 سالیانه

دفعات 

 گردش

 کمیابی

 0.17 0.08 0.19 0.57 وزن معیار

گیری مختلفی اندازهکه معیارهای مختلف دارای واحدهای با توجه به این

های ها باید به یک مقیاس واحد تبدیل شوند. برای این کار، دادههستند، اندازه

م کاال با ی بعد امتیاز وزنی هر قلدر مرحله شد.وط به هر معیار نرمال مرب

 محاسبه گردید:  ( 1استفاده از )

(1) ws(w,i) = ∑ 𝑤𝑗
𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑗−𝑚𝑖𝑛𝑗

𝑘
𝑗=1                   
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برای  iارزش کاالی  jiوزن هر معیار،  jwتعداد معیارها،  kدر این رابطه 

به ترتیب ماکزیمم و مینیمم ارزش معیار در همه اقالم  jminو  j ،jmax معیار

شان مرتب باشد. سرانجام اقالم در موجودی به ترتیب کاهش در امتیاز وزنیمی

اول  اقالم در  20%بندی اقالم بدین صورت انجام گرفت که  طبقهگردیدند. 

. در ]14[قرار گرفتند Cو بقیه در طبقه  Bبعدی در طبقه  A ،%40طبقه 

قرار  Cقلم در طبقه  24و  Bقلم در طبقه  A ،24قلم کاال در طبقه  12نتیجه 

تحلیل  قلم موجودی انتخابی، همراه با 60بندی انجام شده برای طبقه گرفت. 

ریزی برای هر طبقه جهت بهبود مدیریت موجودی در اختیار و نحوه برنامه

سازمان قرار گرفت تا در صورت ایجاد بهبود و تأثیر مثبت در انبار، این شیوه 

 برای تمامی اقالم مورد استفاده قرار گیرد.

 تحلیل حوزه چیدمان -3-2

ای باشد که باید به گونهریزی اصولی چیدمان و انبارش کاال و مواد برنامه

گونه صدمه و آسیب جلوگیری به عمل آید و دسترسی به ر از وارد شدن ه

ها، ها، فایلترین نحو انجام گیرد. بنابراین با تعبیه انواع قفسهکاال به راحت

شود کمد، تابلو، سبد و... اقدام به چیدن کاالها به تفکیک و با فضای مناسب می

محصوالت در انبار در فواصل معین مورد ارزیابی قرار و شرایط نگهداری 

های کوچک وقتی هزاران قلم کاال در انبار وجود دارد، تفاوت .]13[ گیردمی

قابل های سازی، چیدمان در طبقات و قفسه، باعث تفاوتطریقه مرتب در

 هاقفسه منظم استقرار. شودمی هاهزینه و انبارش فضایدهی، خدمت توجه در

فایل و  سبد، در قطعات منظم چیدمان ها،قفسه گذاریو شماره انبار در

کند. در می پذیرامکان را انبارها فضای از مطلوب استفاده قفسه، در قراگیری

ی دوم قرار این سازمان اهمیت حوزه چیدمان بعد از حوزه موجودی و در رتبه

باشد. بنابراین می 0.19گرفته است که میزان آن طبق محاسبات انجام گرفته، 

در امتیاز کلی انبار خواهد داشت.  ر عوامل حوزه چیدمان تأثیر باالییبهبود د

توان به راحتی های هر یک از سؤاالت، میبا محاسبه دقیق امتیازها و اهمیت

های انبارداری در این حوزه پی برد. طبق محاسبات انجام گرفته و به ضعف

ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت فعلی  بازدیدهای میدانی از انبار، به

عوامل مهم در استقرار کاالها  چیدمان انبار در سازمان مورد مطالعه، پرداختیم.

ن عوامل باشد. ایخانواده بودن اقالم و ... میدر انبار، میزان مراجعه به اقالم، هم

ی همهلیست ارزیابی مدّ نظر قرار داده شده و در در سؤاالت مجزا در چک

ی عوامل سازمان امتیاز پایینی را کسب کرده است و تا سطح مطلوب فاصله

خانواده یا های انجام گرفته، میزان مراجعه به اقالم و همبا بررسی زیادی دارد.

ترین عوامل در تعیین محل کاالهای انبار در این گروه بودن اقالم مهمهم

صرف در انبار ابزارهای مصرفی سازمان شناسایی شد. زیرا اکثراً اقالم پرم

باشند. ها هستند )الماسه، پیج، مهره، ...( که دارای انواع مختلفی میدستگاه

از این رو پیشنهاد داده شد ابتدا اقالم بر اساس میزان مصرف و سپس بر اساس 

ها، استقرار یابند. اقالم با مراجعه زیاد باید در قسمت جلوی انبار بندی آنگروه

تمامی اقالم با مصرف (، 1دی )شکل پیشنهاد. به این ترتیب در ونمستقر ش

شود. های یک، دو و سه در ناحیه ابتدایی انبار قرار داده میزیاد مربوط به گروه

درصد از فشار کار بر روی یک سوم از فضای انبار و حذف  85بنابراین با تمرکز 

شود. یشتری داده میهای اضافی جهت انتخاب اقالم، به کارها سرعت بمسافت

بدیهی است اقالم با مصرف متوسط از هر سه گروه درناحیه بعدی و اقالم با 

شوند. مصرف کم نیز در آخرین یا دورترین ناحیه از قسمت ارسال قرار داده می

ها بندی آنروهبه این ترتیب با مرتب شدن اقالم بر اساس میزان درخواست، گ

 .شودنیز حفظ می

 
 جعهسازی اقالم با توجه به کثرت مراخیرهذ (:1)شکل 

 

با توجه به امتیازهای داده شده یکی دیگر از مشکالت شناسایی شده در 

انبار سازمان، ضعف در مدیریت محصول و اقالم نامنطبق است. امتیاز این 

گونه مدیریتی باشد. یعنی هیچلیست یک و اهمیت آن پنج میعامل در چک

ندارد ولی اهمیت بسیار باالیی دارد. بنابراین ایجاد  بر اقالم نامنطبق وجود

 باشد.بهبود و تغییر در این عامل بسیار مفید و مؤثر در وضعیت کلی انبار می

های مشتری یا سازمان باید محصول یا کاالهایی که با استانداردها و نیازمندی

کنترل  کننده سازگار نیست را شناسایی کرده وبازار فروش و یا واحد مصرف

برای این  جلوگیری نماید.استفاده  نماید و از خروج ناخواسته آن از انبار جهت

های ها و اختیارات انبار و سایر قسمتها، مسئولیتمنظور نحوه انبارش، کنترل

تعریف  نسازمان برای برخورد با اقالم نامنطبق باید در یک روش اجرایی مدوّ

ده جهت بهبود مدیریت اقالم نامنطبق . در همین راستا پیشنهاد داده ششود

 باشد: ر این سازمان به شرح زیر مید

 کنترل واحد توسط شده تولید محصول که تولید خط از مرحله هر ( در1

 جهت باشند،بازیابی نمی یا اصالح قابل محصوالت گردد ومی مردود کیفیت

کاری در دوباره د. اقالم نامنطبق قابل اصالح وشونارد و انبار به تکلیف تعیین

د و واحد کنترل نخط تولید به انبار نامنطبق واحد کنترل کیفیت انتقال یاب

نماید. گیری تصمیم هاکیفیت در رابطه با اصالح و یا نامنطبق بودن قطعی آن

رل کیفیت از کنت واحد اجرایی، روش در شده مشخص زمانی بازه یک در( 2

و  سازد مشخصرا نامنطبق و فاسد شده اقالم موجود در انبار بازدید و اقالم 

محل نگهداری اقالم ، ر انبار( د3. دده به محل انبارش اقالم نامنطبق انتقال

وسیله عالئم دیداری یا محصور نمودن با طناب ه نامنطبق جدا از اقالم دیگر ب

نامنطبق  اقالم شود و در جانمایی انبار محدوده یا زنجیر پالستیکی مشخص
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لیست این اقالم جداگانه از لیست موجودی تهیه و کنترل  (4 .گردد مشخص

و جهت تعیین تکلیف )صدور مجوز فروش به عنوان ضایعات یا استفاده  شود

ارفاقی یا اصالح و...( همواره در یک فاصله زمانی مشخص شده در روش اجرایی 

 داده شود.ماهیانه به مدیریت سازمان یا واحدهای مرتبط گزارش  مثالً

 اتوماسیون -تحلیل حوزه آموزش -3-3

ی از اهمیت باالیی رعایت اصول مربوط به این حوزه در هر سازمان

داری های الزم در زمینه انبارچه کارکنان انبار تخصصچنانبرخوردار است. 

د، اشنبهای مورد نیاز را فرانگرفته را نداشته باشد و در این زمینه آموزش

های ررسیبنجام نخواهد گرفت. به این ترتیب با مدیریت انبار اصولی و مطلوب ا

ر انجام شده، مشخص گردید که کارکنان انبار در سازمان مورد مطالعه د

ر دهای زیر، آموزش کافی نداشته و نیازمند فراگیری دانش بیشتری زمینه

 باشند.جهت مدیریت بهتر انبار، می

 نبار.اتمام کارکنان  های پیشرفته انبارداری و آموزش برایبرگزاری دوره -

 آموزش کامل استفاده از سیستم اطالعاتی انبار برای مدیر انبار.  -

 برای تمام کارکنان انبار. 5های مدیریت بهداشت و ایمنیبرگزاری دوره -

 برای تمام کارکنان انبار. 6های نظام آراستگیرگزاری دورهب -

 

 تحلیل حوزه ساختمان -3-4

باشد؛ یاین تحقیق، دارای چهار ساختمان انبار مسازمان مورد مطالعه در 

مان ی وضعیت ساختانبار فنی، مواد اولیه، ضایعات و سموم شیمیایی. نمره

ها در تیباشد و طبق بازدیدهای میدانی بیشترین کاسانبارها در حدّ میانی می

امل این شود. اهمیت توجه به عوساختمان انبار مواد اولیه و ضایعات دیده می

هت که از این جرار گرفته است. ی چهارم قها در رتبهوزه در بین سایر حوزهح

 باشد و اقتصادی بودنتغییر در ساختمان انبار نیازمند صرف هزینه می

ین اتغییرات باید توسط مدیریت بررسی گردد، پیشنهادات بهبود دهنده در 

های الزم، بررسی صورت زیر در اختیار مدیریت قرار داده شد تا بعد ازحوزه به

 گیری نماید.ها تصمیمدر جهت اجرای آن

باشد که از فرش مناسب نمیکف انبار مواد اولیه دارای بتون یا سنگ

کند. از این رو از ها، جلوگیری میحرکت آسان لیفتراک جهت انبارش پالت

سازی سیستم چنین برای پیادهشود و همتمامی فضای انبار استفاده بهینه نمی

FIFO توان اقدامات مناسب انجام داد. به همین دلیل پیشنهاد در انبار نمی

ساختمان انبار ضایعات  داده شد کف انبار مواد اولیه با بتن مقاوم پوشیده شود.

چنین امنیت آن بسیار پایین است و افراد غیر مسئول باشد همسرپوشیده نمی

بودن انبار و قرار گرفتن کنند. به دلیل پوشیده نبه راحتی در آن تردد می

مستقیم اقالم در زیر نور آفتاب و بارش باران، خسارات زیادی به ضایعاتی که 

شود. به این ترتیب کاری، وارد میاند و اقالم دوبارهبرای فروش انبارش شده

                                                           
5 Health & Safety Executive (HSE) 

پیشنهاد داده شد رسیدگی به وضعیت ساختمان انبار ضایعات در اولویت قرار 

 . گیرد

 حوزه شرایط محیطیتحلیل  -3-5
وضعیت انبار از لحاظ شرایط محیطی در سازمان مورد مطالعه نسبتاً 

ی پنجم قرار باشد و از نظر اهمیت در بین شش حوزه در رتبهمطلوب می

لیست تهیه شده در این حوزه از اهمیت گرفته است. تمامی عوامل در چک

د هر یک از عوامل که بهبومتوسط و یکسانی برخوردار هستند. با وجود این

گذارد، ولی مطلوب بودن تأثیر بسزایی در سیستم انبارداری سازمان نمی

با توجه به  شرایط محیط کاری تأثیر زیادی بر روی عملکرد کارکنان دارد.

توان به ضعف در می لیستچک امتیازهای داده شده به عوامل این حوزه در

نور  امناسب در انبار اشاره کرد.عواملی مانند تهویه نادرست و دما و رطوبت ن

و روشنایی در محیط انبار از مسائل قابل توجه در طراحی اولیه انبار است. با 

باشد، پیشنهاد که در انبار فنی سازمان، تعبیه پنجره مقدور نمیتوجه به این

تر دیوارهای انبار را روشن انتخاب کنند. داده شد جهت روشنایی مناسب

د کافی هواکش در ه مناسب، نسبت به فضای انبار تعداچنین جهت تهویهم

عوامل در نظر گرفته شده در حوزه شرایط محیطی بسیار انبار نصب گردد. 

تواند تأثیر که همین اصول ساده میگردد، در حالیساده و غیرمهم تلقی می

بسزایی در مدیریت صحیح انبار داشته باشد زیرا عملکرد کارکنان در هر 

 رایط محیطی که در آن فعالیت دارند، بسیار زیاد بستگی دارد.بخشی به ش

 تحلیل حوزه ایمنی -3-6
ناپذیری در اثر عدم رعایت مسائل هر ساله خسارت مالی و جانی جبران

های تر از زیانشود. مهمها و انبارها وارد میایمنی، به صاحبان صنایع کارخانه

های غیر مستقیم ناشی از زیانمستقیم در نتیجه وقوع سانحه یا حریق، 

گونه حوادث است. مصدوم شدن یک کارگر در محیط کار منجر به پرداخت این

تر، پایین های مربوطه به مداوا، بستری شدن و از همه مهمغرامت و هزینه

گردد. آمدن روحیه کارگران، به علت احساس ناامنی در محیط کار می

وه بر خسارات جانی و مالی، ممکن سوزی و حریق در یک کارخانه، عالآتش

است منجر به تعطیل شدن کارخانه برای مدت طوالنی و یا منجر به 

چنین حریق در یک انبار، منجر به ورشکستگی مالی صاحبان آن گردد. هم

گردد. واضح است، این امر قطع سرویس به مشتریان و قطع جریان تولید می

رخانه و اجتماع خواهد داشت. لذا به ای بر روی امور جاری کااثرات زنجیره

ای منظور حصول نتیجه مناسب و جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه حادثه

طبق  در انبار، توجه کافی به مسائل ایمنی در تمامی جوانب، ضرورت دارد.

محاسبات انجام گرفته اهمیت حوزه ایمنی در سازمان مورد مطالعه در بین 

ار را به خود اختصاص داده است و در سازمان ها کمترین مقدتمامی حوزه

شود. زیرا با توجه به شرایط و نوع کاالی تولیدی کمتر به این حوزه توجه می
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های دیگر مانند موجودی و چیدمان  نسبت به رعایت رعایت عوامل حوزه

فیوزها و ادوات الکتریکی مورد یمنی اهمیت و تأثیر بیشتری دارد. اصول ا

باشد. به دلیل انبارهای سازمان از نوع ضدشعله و ضدجرقه نمیاستفاده در 

وجود ساختمان انبار سموم شیمیای در مسیر خط تولید، در صورت وقوع 

گردد، سوزی عالوه بر زیان مستقیم مالی که به سازمان وارد میحادثه آتش

شود. به همین دلیل پیشنهاد داده شد در باعث از کار افتادن خط تولید می

ورت نبود بودجه برای تعویض ادوات الکترونیکی در تمامی انبارهای سازمان، ص

حداقل برای انبار سموم شیمیایی این مورد رعایت گردد. پیشنهاد بهبود دیگر 

ها و وسایل مستقر در انبار را در این حوزه این است که محدوده ایمن قفسه

چنین تابلو عالئم می عالئم دیداری نشان دهند. همشخص کنند و به وسیله

 هشداردهنده در تمامی انبارها به تعداد الزم نصب گردد.

 گیرینتیجه -4
ها و صنایع شاهد ها و تحقیقات انجام گرفته در سازمانبا توجه به بررسی

های یک سازمان )با درصد حجم سرمایه 35طور متوسط آن هستیم که به

ها و مواد و کاال قرار دارد. موجودیتوجه به نوع سازمان(، در انبارها به عنوان 

بنابراین واحد انبار نقش بسیار مهمی در نگاهداشت سرمایه سازمان و تأثیر 

شده کاال دارد. هدف از ایجاد انبار در  های بهای تمامدر کاهش هزینه

بنابراین  باشد.تر از یک نگهداری ساده میهای صنعتی بسیار وسیعمجموعه

هایی اصولی در انبارداری و مدیریت موجودی استفاده بایست از سیستممی

االمکان از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کرده و جهت حفظ کرد که حتی

ی چه که در رویهدر واقع آنازمان به بهترین شیوه عمل نماید. سرمایه س

ای برخوردار است، اطالع سازی اصول صحیح انبارداری از اهمیت ویژهپیاده

ز وضعیت فعلی خویش و ارزیابی میزان مطلوبیت اصول واقف در سازمان ا

ی سیستم انبار است، تا با آگاهی از وضعیت فعلی عالوه بر فراهم آوردن زمینه

ریزی آینده، نقاط قوت و ضعف سازمان نیز شناسایی مناسب جهت برنامه

شوند. بنابراین سنجش میزان مطلوبیت و شناسایی فاصله موجود تا سطح 

تواند نخستین و مؤثرترین گام در راستای نیل به اهداف آل انبارداری، میهاید

در این تحقیق تالش شد که روشی اجرایی  مدیریت موجودی و انبارداری باشد.

ها با به جهت سنجش واحد انبار و مدیریت موجودی ارائه شود تا سازمان

 باشند. بدین ترتیبتصویری از وضعیت فعلی خود  استناد بر آن قادر به دریافت

لیستی منطبق نسبت به تهیه چکت ارزیابی وضعیت سیستم انبارداری، جه

با اصول صحیح انبارداری و مدیریت موجودی اقدام شد. در ادامه بر اساس 

یابی انجام گرفت و تحلیل بر های نهایی محاسبه شده، عارضهامتیازها و وزن

بهبوددهنده صورت پذیرفت.  مشکالت هر حوزه همراه با ارائه پیشنهادات

جهت انجام این تحقیق کارخانه اهران سازه که به تولید قطعات موتور 

نتایج حاکی از  پردازد، به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید.خودرویی می

این است که از میان مباحث موجود، شش حوزه نقش بیشتری را در 

ها حوزه ترین آنکنند. مهممیسازی یک سیستم انبارداری اصولی، ایفا پیاده

های انبار، ثبت ی مدیریت بر موجودیموجودی است که مربوط به نحوه

صحیح و قابل اطمینان اطالعات موجودی و سیستم دریافت و تحویل دقیق 

باشد. پس از آن چیدمان انبار از بیشترین اهمیت برخوردار ها، میموجودی

در صورت عدم رعایت آن باعث آسیب ها، که باشد. چینش اصولی موجودیمی

دهی به مشتریان و های سازمان، کاهش میزان خدمترساندن به سرمایه

باشد. شود در هر سازمانی توجه به اصول آن، بسیار مهم میافزایش هزینه می

سازی اصول آموزش کارکنان سازمان عامل مهم دیگری است که جهت پیاده

های ساختمان انبار، شرایط محیطی و وزهباشد.سایر حذکر شده، الزامی می

ها های بعدی جهت تمرکز و توجه به اصول صحیح آنایمنی در اولویت

در واقع رسیدن به یک سطح مطلوب در مدیریت انبار و موجودی،  باشند.می

 یابد.قالب این شش حوزه، تحقق می با اقدامات بهبوددهنده و مؤثر در

 مراجع  -5
با معیارهای گوناگون  ABCجوالی، فریبرز و رزمی، جعفر و وظیفه، اصغر، ارائه مدل آنالیز  -]1[ 

برای انبار مواد شیمیایی یک مجتمع پتروشیمی، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره 

 .1383تأمین، 

چاپ هفتم، تهران،  ، انتشارات ترمه،مدیریت خرید و اصول انبارداریدیبایی، نادر،  -]2[ 

1389. 

بندی صفائی قادیکالیی، عبدالحمید و باقری سرخی، حمید، تعیین الگوی مناسب طبقه -]3[

 .1388المللی مدیریت، ، هفتمین کنفرانس بینABCموجودی انبارها در روش 

بندی اقالم مواد و الدینی، رضا، ارائه مدلی برای طبقهالدین و شمسناظمی، شمس -]4[

 .1390، 3انداز مدیریت صنعتی، شماره ، چشمABC-Fuzzyها با استفاده از روش موجودی

ها با استفاده از منطق فازی، چندمعیاره موجودی ABCبندی زاده، منصور، طبقهاسماعیل -]5[

 .1393، 21مدیریت در قرن  المللیکنفرانس بین

چند معیاره با استفاده از  ABCبندی های طبقهزاده، منصور، مقایسه روشاسماعیل -]6[

 .1393، 21المللی مدیریت در قرن تکنیک بردا، کنفرانس بین

سپاری انبار، نوروزی، امیرحسین و پالشی، ارسالن، یک مدل تصمیم گیری جهت برون -]7[

 1384المللی مهندسی صنایع، ینچهارمین کنفرانس ب

خمسه، ریحانه و آزادی تهرانی، سعیده و صالحی، مهرداد، مدیریت فضا و زمان و دسترسی  -]8[

آسان توسط هوش مصنوعی در انبارداری مدرن، اولین همایش تخصصی علوم و فناوری و 

 .1392های مهندسی برق، سامانه

مهدی و مظفری، داریوش و نجاتی، وحید، الگوی دانشور کاخکی، محمد و نصیری، محمد  -]9[

 .1385مناسب چیدمان اقالم در یک انبار قطعات کانبان )شرکت ایران خودرو(، 

های نوین در انبارداری عطایی صالحی، اسماعیل و مشهدی، مصطفی، بررسی فناوری -]10[

 .1393آنالین، سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، 

بهنام و دهقان، علیرضا، راهکار استفاده از فناوری اطالعات در انبارداری جمشیدی،  -]11[

 .1386های اطالعات، المللی مدیریت و زنجیره تأمین و سیستمنوین، اولین کنفرانس بین

تهران،  ، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود،گیری چندمعیارهتصمیمعطایی، محمد،  -]12[

 .1394سوم، چاپ 

طراحی وهشی مهندسی صنایع پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی، گروه پژ -]13[

 .1386چاپ ششم،  تهران، ، انتشارات جهاد دانشگاهی )دانشگاه صنعتی شریف(،انبار

، انتشارات هاریزی و کنترل تولید و موجودیاصول برنامهحاج شیرمحمدی، علی،  -]14[

 . 1389چاپ هفتم،  اصفهان،ارکان دانش،
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