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 DEMATELبا روش  JITبندی اهرمهای سیستم تولیدی رتبه

 )مطالعه موردی: مجتمع کارخانجات صنعت فولاد شهرستان بناب(
 

 3د احمدیسعی 2سجاد اقبالی، 1مهدی نصراللهی،
 

 چکیده

شود مگر در هنگام حصولی ساخته نمیشود و هیچ می خریداری نمیمدیریتی است که در این سیستم هیچ مواد اولیهی فلسفه سیستم تولید به هنگام یک

وری تمرکز دارد. استفاده از این سیستم دارای یک سری مزایایی است که افزایش کیفیت و ضرورت. این سیستم بر حذف هرگونه اتلاف و بهبود مستمر بهره

ها و مقدمات بوده است یر ساختفراهم آوردن یک سری ز دنیازمن JITاند. اجرای موفق سیستم ها از آن جملهکاهش میزان موجودی و متعاقب آن کاهش هزینه

توان به عدم استفاده مناسب از آن ریزی دقیق دارد. این سیستم علیرغم مزایایی که دارد، با یک سری محدودیتها رو به رو است که از آن جمله می و نیاز به برنامه

است جامعه آماری این تحقیق مجتمع کارخانجات  یی پیمایشاز نظر روش از نوع تحقیقات توصیفو در همه کشورها اشاره نمود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی 

-ها و رتبهو تحلیل داده به منظور تجزیهای و میدانی استفاده گردید. ها ازپرسشنامه و مطالعات کتابخانهباشد. جهت گردآوری دادهصنعت فولاد شهرستان بناب می

ریزی کنترل و برنامه له از این پژوش به ترتیب اهرم هایاستفاده شد. که با توجه به نتایج حاص DEMATELچند معیاره گیری صمیمبندی معیارها از تکنیک ت

 کنندگان و تسهیلات دارای اهمیت می باشند.تولید، تکنولوژی فرآیند، کنترل و ساختار سازمانی، منابع انسانی، تأمین 

 

 DEMATEL، کاهش میزان موجودی،بندی معیارها،تصمیم گیری چند معیاره، رتبهJITسیستم های کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
وری و بهبود کیفیت داشته است. این سیستم، نگرشی نوین ای در افزایش بهرهسیستم تولید به موقع که خاستگاه آن ژاپن است نتایج قابل ملاحظه

ام ضروری به میزان مورد تقاضا و در زمان لازم است. اقلنظر دارد و تأکید آن بر تولید  در مدیریت تولید است که به بهبود مستمر و افزایش کارایی

فرآیند تولید از مرحله طراحی محصول تا مرحلۀ توزیع است. بنابراین  هدف تکنیک تولید به موقع، حذف ضایعات و اتلاف از تمام قسمتهای[. 21]

کند حذف و هایی که هیچ افزایش در ارزش محصول ایجاد نمیتهای فاقد ارزش، یعنی فعالیتفرض تکنیک تولید به موقع این است که تمام فعالی

ها تاکید سیستمی است که بر انجام دادن به موقع فعالیت JITکمترین مقدار مواد را که با نیازهای بازار محصول مطابقت دارد مصرف کند. سیستم 

ها )مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده( به میزان ده که حجم موجودیهای تولیدی سبب شکند. چنین نگرشی در سیستممی

-صنعت فولاد یکی از صنایع مهم و مادر محسوب می [. 5]ای کاهش یابد.تولید نیز به نحو قابل ملاحظه هایفراوان کاهش یابد و متعاقب آنها هزینه

و  اهای کارتوان از سیستمصنعت، می پس از درک اهمیت اینقتصادی را به همراه داشته باشد. تواند رشد اشود که رشد بالندگی این صنعت می

مفید در جهت توسعه و پیشرفت این صنعت استفاده کرد. امروزه شاهد مفاهیمی جدید و روشهایی نو در تولید هستیم. سیستم بموقع یکی از آن 

ثمر بخش باشد. براساس مطالعات انجام شده از کتب متعدد، در منبع )محقر و در صنعت فولاد  کلیه صنایع بویژهتواند در هایی است که میسیستم

 بصورت زیر بیان شده است: JITهای تولیدی در سیستم ( اهرم112-353، 1331دیگران، 

 تأمین کنندگان -1

 ریزی تولیده کنترل و برنام -2

 منابع انسانی -3

 آیندتکنولوژی فر -1

                                           
 mahdi.nasrollahi@gmail.com( قزوین المللی امام خمینی )رهعضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه بین -1 

 egbali1366@gmail.comsajjadخمینی )ره( قزوین  المللی امامدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین -2 

 saeedahmadi9968@gmail.comخمینی )ره( قزوین  المللی امامدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین -3 
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 ها(رتمانتسهیلات )دپا -5

 و ساختار سازمانی کنترل -6

 برای این منظور استفاده شده است. DEMATELباشد. که از تکنیک می JITهای سیستم تولیدی بندی اهرمهدف از این مقاله رتبه

 

 بیان مسئله -2
دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به اند که ها به این واقعیت پی بردهامروزه با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، سازمان

بیستری از بازار باید مبارزه گسترش  و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند، لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را داشته و برای به دست آوردن سهم 

شود تا در مقابل امکان در دسترس نبودن اقلام ری میهای سنتی، مواد خام، کالاهای نیمه ساخته و کالاهای آماده فروش نگهدا. در سیستم[ 6]کرد

های قابل توجهی را در اند که نگهداری موجودی هزینههای اخیر مدیران واحدهای صنعتی پی بردهمورد نیاز، ایمنی لازم وجود داشته باشد. در سال

صنعتی،  . بنابراین بسیاری از واحدهای تولیدی در کشورهایکندهای مخفی ایجاد میشود و هزینهزیرا موجب مصرف منابع ارزشمند میبر دارد. 

اند که های جدیدی را برای کنترل جریان و فرآیند تولید، به مورد اجرا گذاشتههای خود را تغییر داده و استراتژیی تولید و مدیریت موجودینحوه

شود که در مراحل مختلف فرآیند قطعات هنگامی خریداری یا ساخته می شود. در این استراتژی، مواد خام وامیده مینها مدیریت به موقع موجودی

ها شده نههای قابل توجهی در هزیجوییها، موجب صرفهها به دلیل کاهش سطح موجودیی تولید و مدیریت موجودیمورد نیاز است. این نحوه

ی بعدی لازم باشد، تولید نشده، کالاهای -ولید قبل از اینکه در مرحله، کالاهای نیمه ساخته مورد نیاز در هر یک از مراحل تاست. به همین ترتیب

. تمامی مواد مذکور سبب کاهش سطح موجودی و در [ 11]شود که تأمین سفارش مشتریان ضرورت داشته باشدساخته شده زمانی تولید می

 کند.به سمت صفر میل می گردد به این ترتیب هزینه انباری نیزنتیجه کاهش نیاز به فضای گسترده انبار می

 

 مبانی و چارچوب نظری تحقیق -3
در بسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. این  1793سیستم تولید به موقع یک فلسفه مدیریت ژاپنی است که از اوایل دهه 

ه ساختن خواسته مشتری با حداقل تأخیر معرفی و به کار گرفته تا با عنوان ابزاری برای برآوردر توسعه تایچی اونو در شرکت تویوفلسفه اولین با

 .[ 3]شود.شد. به همین دلیل، تایچی اونو اغلب پدر نظام تولید به موقع نامیده می

گوناگون اند و در متون مختلف با عبارتها و تعبیرهای های متفاوتی آن را شرح دادهتولید به موقع موضوعی است که افراد مختلف به صورتنظام 

ها از تولید به موقع به عنوان تکنیکی در کنترل موجودی یاد  شده است و آن را مترادف با ها و گفتهتعریف شده است. در بسیاری از این نوشته

ست. وی در اند در حالی که موجودی صفر هدف تولید به موقع نیست؛ به نظر مبتکر این موضوع یعنی تایچی اونو نیز همین اموجودی صفر دانسته

 [. 6]ش نیستای بیموجودی صفر حذف بیهوده»گوید جایی می

بگوییم: نظام تولید به موقع تفکر و نگرش نوین در اداره هایی که در مورد تولید به موقع ارائه شده است باید  بندی از تعاریف و توضیحدر یک جمع 

ها اعم از وری را در تمامی فعالیتاز آن، حذف جامع و کامل اتلاف و افزایش بهرهسازمانهای صنعتی است که با اصول، تکنیکها و روشهای برخاسته 

 [. 2کند]داخل و خارج سازمان دنبال می

 اصولاً در بسیاری از منابع چند هدف اصلی برای سیستم تولید به هنگام در نظر گرفته شده است:

 وریافزایش بهره -1

 هارقابت با سایر شرکت پذیری سازمان جهتافزایش توان رقابت -2

 کاهش سطح موجودی انبار و موجودی در دست ساخت -3

 تاکید بر بهبود مستمر -1

 تأکید بر ساده سازی عملیات -5

باشد. ها قابل اجرا میباشد. اهداف ذکر شده بالا برای تمامی شرکتپذیری میش توان رقابتموارد ذکر شده کاهش هزینه و افزایی تمامی که نتیجه

 تواند برای هر شرکت و سازمان متفاوت باشد و اهداف دیگری را نیز در بر گیرد.اما این اهداف می

 توان اشاره نمود:ی تولید به موقع به موارد زیر می از محدودیتها

یسک سازمان را جهت شد که این خود حاشیه رهای احتیاطی که به منظور جلوگیری از کمبودها در روش سنتی در نظر گرفته میحذف ذخیره -1

 برد.جوابگویی به تقاضا، بالا می
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 شود.هایی مواجه میگیرد و در عمل با مقاومتاجرای این سیستم با کاهش و محدود کردن زمان تولید، آزادی عمل را از کارکنان تا حدی می -2

اتی جهت اجرای این سیستم رد که این خود باعث مشکلپذیت میقابل هر گونه تغییرات مقاومت صورها و کشورها در مدر بسیاری از فرهنگ -3

 [. 9باشد]می

 شود:تحقیقات متعددی صورت گرفته است که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره می JITدر مورد سیستم تولیدی 

 

 تحقیقات پیشین -1شکل 
 های کلیدییافته عنوان مقاله سال نویسندگان ردیف

اندازی و اندازه انباشته ن راهکاهش زما 1393 ایرج مهدوی 1

 در سیستم تولید به موقع

اندازی و ی یک مدل بهینه سازی چند هدفی، کاهش زمان راهارائه

اندازه انباشته، باعث کاهش هزینه سیستم کنترل موجودی و کاهش 

 موجودی خواهد شد.

ی نتایج لی و سیستم کانبان و با مقایسهشبیه سازی وضعیت فع JITمدلسازی و شبیه سازی سیستم  1397 ختیبهارک بید 2

حاصل از این دو مدل، منافع حاصل از تولید به هنگام را تشریح 

 .نمود

محمد رحمانی، جمشید صالحی  3

 صدقیانی

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی  1335

بندی با تولید بهنگام در ایران )رتبه

AHP) 

رده بالا و انسان افزار در  توجه به عوامل نرم افزاری از قبیل مدیریت

 .تر از عوامل فنی استراه پیاده سازی سیستم تولید بهنگام حیاتی

بندی و اولویت تعیین وضعیت 1371 عباس شیخان و دیگران 1

معیارهای سیستم تولید بهنگام با 

 در صنایع غذایی تکین AHPروش 

ش و اهداف مرتبط با سازمان بیشترین اهمیت را دارد و اهداف فرو

 درآمد و موجودی و رقابت به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار گرفتند

بررسی تاثیر به کارگیری سیستم  1373 علی بدیع زاده و دیگران 5

 تولید بهنگام در افزایش رقابت پذیری

پذیری رابطه مثبت و معناداری بین سیستم تولید بهنگام و رقابت

 وجود دارد

مروری بر سیستم تولید بهنگام و  1371 مهدی مهدی نژاد و دیگران 6

مزایای حاصل از بکارگیری و پیاده 

 سازی آن در سازمانهای تولیدی

 JITی اهداف، مزایا و مراحل پیاده سازی سیستم ارائه

 

ین کیفیت محصول و مزیت اصلی و اساسی حاصل از اجرای تولید به موقع همانا رسیدن به هدف اصلی آن یعنی کاهش هزینه، افزایش سود و تأم  

 باشند را نام برد.توان عوامل زیر را که خود نیز صورت دیگری از این مزایا است و در واقع مهیا کننده مزیت اصلی میباشند. لیکن می. . . می

 کاهش موجودی در انبارها -1

 کاهش زمان تولید -2

 کاهش نیروی انسان مستقیم -3

 حذف بازرسی -1

 کاهش فضاها -5

 های سربارش هزینهکاه -6

 افزایش توان عملیاتی -9

 ارتقا و بهبود کیفیت -3

 تر عیوب و مشکلاتکشف ساده -7

 کاهش موجودی در جریان ساخت -13

 هاکاهش دوباره کاری -11

 هاکاهش حمل و نقل قطعات بین بخش -12

 روش شناسی پژوهش -4
ها، از پرسشنامه ام کار از نوع تحقیقات توصیفی است. جهت گردآوری دادهاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش انج

نفر  از مدیران، سرپرستان و کارشناسان مجتمع  59ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر استاندارد و روشهای کتابخانه
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ارخانه؛ فولاد شاهین بناب؛ فولاد صنعت بناب؛ فولاد صنعت شهریار؛ فولاد باشد که متشکل از پنج ککارخانجات صنعت فولاد شهرستان بناب می

شناسایی شده و سپس با  JITهای سیستم ابتدا اهرمباشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، صنعت سهند و گسترش فولاد شهریار می

گیری چند معیاره از طریق بندی این معیارها با استفاده از تکنیکهای تصمیمرتبهها بر یکدیگر و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تأثیر این اهرم

 صورت گرفت و شدت ارتباط بین معیارها تعیین شد. DEMATELروش 

 .DEMATELروش 

. هدف از [ 13]ابداع شد 1796تا  1792های ی سالتحقیقات مؤسسه یادبودهای جنگ در ژنو و در فاصلهاین روش برای اولین بار توسط مرکز  

توانیم ارتباط علت و این تکنیک، مطالعه مسائل پیچیده، تحلیل آنها و ایجاد ساختاری براساس این تحلیل است. با استفاده از این تکنیک می

است که  گیری برای مواردیمعلولی میان عوامل را درک کنیم و براساس آن یک مدل جامع پدید آوریم. این تکنیک یکی از ابزارهای تصمیم

( 1796براساس روش فونتلا و گابوس ) DEMATEL( چهار گام زیر را برای روش 2333. وو )[ 11]گیری وجود داردچندین معیار برای تصمیم

 .[ 13]ارائه کرده است

شده است تا سطحی را که معیار وجود دارد از هر خبره خواسته  nخبره و  Hماتریس میانگین را بیابید. تصور کنید که در این مطالعه  گام اول:

 2و  1و  3بندی صحیح از بیان شده و معیار رتبه ijaاست مشخص کند. این مقایسات دو به دو بین هر دو معیار با  jمعیار  بر iنشان دهنده تأثیرات

أثیر بسیار بالاست. نمرات ارائه شده ت 1تأثیر بالا،  3تأثیر متوسط،  2تأثیر کم،  1باشد که براساس آن، صفر نشان دهنده عدم تدثیر، می 1و  3و 

توسط هر خبره، یک ماتریس غیر منفی   nnKij

K XX     را باHK 1 دهد که میHXXXX ...,, های پاسخ ماتریس 321

Kعدد صحیح ارائه شده توسط  KXخبره و هر عنصر  Hبرای هر 

ijX ناصر قطری هر ماتریس است. عKX شوند. همه در جهت صفر تدوین می

 خبره به ترتیب زیر محاسبه کنیم: Hها به وسیله میانگین گیری نمرات را برای نظرات تمام خبره Aماتریس  nnتوان میانگین سپس می

(1 )                                                                                             
nn

k

ij

H

Knnij X
H

a
 

1

1
 

ماتریس میانگین  
nnijaA


 شود. ماتریس اولیه روابط مستقیم نامیده میA  نشان دهنده تاثیرات اولیه مستقیم است که یک معیار بر روی

. 2لّی میان هر جفت معیار سیستم را با ترسیم نقشه تأثیر، نمایش داد. شکل توان تأثیرات عدهد. علاوه بر این، میخود و سایر معیارها نشان می

 داشته است. dبر  Cنشانگر تأثیری است که  dبه  Cگر یک معیار و هر پیکان از باشد که هر حرف نشانمثالی از چنین نقشه شبکه تأثیرات می

 

 
 . نمونه نقشه تأثیر2شکل 

به روش  Aمحور نرمال شده به وسیله نرمال سازی ماتریس میانگین  Dمحاسبه ماتریس اولیه جهت محور نرمال شده. ماتریس اولیه  گام دوم: 

 آید:زیر بدست می

(2                                                                      )ij

n

j
aS  


1

max 

(3                        )                                                                  
S

A
D 

گر تأثیرات کلی مستقیم نشان Sدهد. به معیار دیگر می iگر تأثیرات جهت کلی است که معیار نشان Aماتریس  iبه دلیل این که جمع هر ردیف 

گر تأثیرات کلی و مستقیم دریافت شده بیان Aاز ماتریس  jعیارها است. مشابه با آن، مجموع هر ستون معیار با بیشترین تأثیرات بر روی سایر م

باشد.  5و  1، 3، 2است. به عنوان مثال مجموع ردیف اول، دوم، سوم و چهارم یک ماتریس چهار در چهار به ترتیب  iنسبت به سایر معیارهای 

 شود.حاصل می D تقسیم کرده و ماتریس  5را بر عدد  Aهای ماتریس ه بعد، هر یک از درایهخواهد بود. در مرحل 5برابر با  Sمقدار 

a b 

c d 
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مجموع دنباله نامحدود از آثار مستقیم و غیر مستقیم عناصر بر یکدیگر به صورت تصاعد هندسی، ماتریس کلی روابط را محاسبه گنید.  گام سوم:

خواهد داشت. آثار غیر مستقیم از عناصر  D)-(1-1محاسبه این مجموع نیاز به استفاده از  شود.ها محاسبه میبراساس قوانین موجود از گراف

است. مجموع  اگراف موجود به صورت پیوسته کاهشیها از دیغیر مستقیم در طول زنجیرهموجود ماتریس معکوس همگرایی دارد، زیرا اثرهای 

بوده و به صورت  nnیک ماتریس  Tاست. ماتریس روابط کلی  D)-D(1-1ر یکدیگر دنباله نامحدود از اثرهای مستقیم و غیر مستقیم عناصر ب

 شود.زیر نعریف می

(1                                               )132 

  )()...( DIDDDDILimDLim m

m

m

m 

                               )                                  1-m+ . . . + D 2D = D (I + D +  m+ . . . + D 3+ D 2T = D + D 
(5                                                                     )  1132 1   )()()...( DIDDDDDID m            

                                                                                                                                            1-D) –= D (I            
 باشد.ماتریس همانی می Iدر این رابطه 

 را تدوین و نقشه شبکه روابط را ترسیم کنید. ای ارزش آستانه گام چهارم:

برای فیلتر  pای ، لازم است که ارزش آستانهبه منظور تشریح روابط ساختاری میان معیار و حفظ پیچیدگی سیستم با یک سطح قابل مدیریت

ای است باید انتخاب شده  بیشتر از ارزش آستانه Tتدوین شود. تنها برخی از معیارها که تأثیر آنها در ماتریس  Tنمودن تأثیرات ناچیز در ماتریس 

تواند در نقشه روابط نشان نتایج تأثیر نهایی معیار می ای،گیری نسبت به ارزش آستانهای نمایش داده شود. پس از تصمیمو در نقشه روابط شبکه

جمع ستونی  jRدهد و ها را نشان میجمع ردیفی اهمیت شاخص iDکنیم که را محاسبه می jRو  iDهای داده شود. در مرحله بعدی شاخص

 jR – iDدهد. به طوری که مثبت بودن می درجه علیت را نشان jR – iDدهد، درجه مرکزیت را نشان می j+ R iDباشد. اهمیت معیارها می

، هم از نظر نفوذ کننده و هم از j+ R iDنشان دهنده یک عنصر نفوذ کننده است و منفی بودن آن نشان دهنده تحت تأثیر قرار گرفتن آن است. 

 دهد.نظر تحت نوذ وتقع شدن شدتش را نشان می

 های پژوهشیها و یافتهتحلیل داده -5
های، که شامل مؤلفه JITهای سیستم کنیم. اهرمرا نشان داده و ارزیابی می DEMATELهای های حاصل از اجرای گامافتهدر این قسمت ی

و کنترل ساختار سازمانی  C)5(، تسهیلات )4C(، تکنولوژی فرآیند C)3(، مؤلفه اتسانی C)2(ریزی تولید ، کنترل و برنامهC)1(تأمین کنندگان 

)6(C ان، سرپرستان، کارشناسان و پرسشنامه ارائه شده به مدیر 59وسط ها بر یکدیگر تماتریس میانگین ارتباط مؤلفه 1دول شماره باشد. در جمی

 سایر افراد خبره مرتبط با حوزه کاری صنعت فولاد محاسبه شده است.

 (Aماتریس اولیه روابط مستقیم )ماتریس  -1جدول 

6C 5C 4C 3C 2C 1C  

1/05 0 0 1/37 1/37 0 1C 
1/58 0/80 1/20 1/40 0 1/22 2C 
1/48 0/80 0/95 0 0/80 1/29 3C 
1/15 1/46 0 1/23 1/17 1/08 4C 
0/70 0 1/41 0 0 0/58 5C 

0 1/06 1/37 1/50 1/60 1/20 6C 
                            

 

 (Dرمالیزه شده شدت نسبی روابط مستقیم )ماتریس نماتریس  -2جدول 

6C 5C 4C 3C 2C 1C  

0/158 0 0 0/205 0/205 0 1C 
0/237 0/118 0/179 0/208 0 0/182 2C 
0/221 0/118 0/142 0 0/118 0/192 3C 
0/171 0/218 0 0/184 0/174 0/161 4C 
0/105 0 0/211 0 0 0/087 5C 

0 0/158 0/205 0/226 0/232 0/179 6C 
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 (Tماتریس کلی ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم ) -3جد.ل 

6C 5C 4C 3C 2C 1C  

0/588 0/313 0/374 0/608 0/563 0/411 1C 
0/836 0/559 0/680 0/791 0/558 0/742 2C 
0/735 0/493 0/578 0/532 0/589 0/668 3C 
0/746 0/610 0/503 0/724 0/660 0/687 4C 
0/385 0/220 0/426 0/293 0/269 0/348 5C 
0/679 0/615 0/731 0/834 0/773 0/772 6C 

 

ط مستقیم و ای و ماتریس روابدر نظر گرفته شد. بنابراین با توجه به ارزش آستانه 6/3ای در این تحقیق  ، ارزش آستانهبا توجه به مذاکره با خبرگان

 کنیم. روابط را بصورت زیر ترسیم می غیر مستقیم نقشه شبکه

 

 
 

 انقشه تأثیر روبط میان معیاره -2شکل 

 آید.ل زیر پدید میو، جدTدر ماتریس کلی  j(R(و جمع ستونی  D)i(پس از انجام محاسبات و به دست آوردن جمع سطری 

 

 تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم معیارها -4جدول 

jR-iD j+RiD jR iD  

-0/771 6/485 3/628 2/857 1C 

0/754 7/578 3/412 4/166 2C 
-0/186 7/378 3/782 3/595 3C 
0/639 7/221 3/291 3/930 4C 
-0/869 4/752 2/810 1/941 5C 
0/435 8/371 3/968 4/404 6C 

 

jR-iD 

 

 

C6 

C5 

C4 

C3 

C2 

C1 
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 آید:با در نظر گرفتن جدول بالا، نمودار علت و معلول معیارها به شکل زیر به دست می

 

1Cتأمین کنندگان :  

2Cریزی تولید: کنترل و برنامه      

3Cمنابع زمانی : 

4Cتکنولوژی فرآیند : 

5Cتسهیلات : 

6Cکنترل و ساختار زمانی : 

 

5C 

 

 

 

 نمودار علت و معلول تأثیر معیارها -1نمودار 

فقی نمودار اهمیت معیار و محور عمودی ، میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها نشان داده شده که محور ا1در نمودار شماره 

ریزی تولید، تکنولوژی شود معیارهای کنترل و برنامهدهد. همان طور که در نمودار مشاهده میتأثیرگذاری یا تأثیرپذیری معیارها را نشان می

نتیجه این معیارها دارای تأثیر بالایی به نسبت اند. در فرآیند و کنترل و ساختار سازمانی در نیمه مثبت که متعلق به عوامل علی است قرار گرفته

بندی را ای رتبهتوان نمودار میلهباشند. با توجه به نمودار علت و معلولی فوق و تعیین میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها میسایر معیارها می

 ها در پژوهش ترسیم کرد.همیت و میزان رتبه آنرا با درصد ا JITهای سیستم تولیدی در نمودار ارائه نمود و در یک نما اهرم

 معیار نام معیار jR-iD j+RiD اثر کل )درصد نفوذ(

 1C تأمین کنندگان 135/6 -991/3 12%

 2C ریزی تولیدکنترل و برنامه 593/9 951/3 11%
 3C منابع انسانی 393/9 -136/3 13%
 4C تکنولوژی فرآیند 221/9 637/3 35%
 5C ها(تسهیلات )دپارتمان 952/1 -367/3 13%
 6C کنترل و ساختار سازمانی 391/3 135/3 21%

 

 

  معیارهای تأثیرگذار

 معیارهای تأثیرپذیر

2C 

4C 

j+RiD 
6C 

 

3C 

1C 

1 
3/3  
6/3  
1/3  

2/3  

3 2/3-  

1/3-  
6/3-  

3/3-  
1-  

2 1 6 3 13 

c

c

c

 

C

  

ز
c

c

C

c 

 
C 

ز
c

c

C

c 
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 JITهای سیستم تولیدی درصد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اهرم -2نمودار 

ریزی تولید، تکنولوژی به ترتیب سه اهرم کنترل و برنامه، JITهای سیستم تولیدی ، از بین اهرمدهندنشان می 2و  1همانطور که نمودار شماره 

های تسهیلات، تأمین کنندگان و منابع انسانی به عنوان باشند و بترتیب اهرمفرآیند و کنترل ساختار سازمانی به عنوان معیارهای تأثیرگذار می

بندی معیارها را چه از لحاظ تأثیرپذیری و چه از لحاظ تأثیرگذاری مشخص تواند اولویتل این است که میمعیارهای تأثیرپذیرند. مزیت روش دیمت

-ای انجام دهند که به معیارهایی که بیشترین تأثیر را بر دیگران میریزی خود را به گونهکند برنامهکند. داشتن چنین اطلاعاتی مدیران را قادر می

این  5مند شوند. در جدول شماره پذیرند، از سرمایه کمتری بهرهه شود و معیارهایی که بیشترین تأثیر را از دیگران میگذارند اهمیت بیشتری داد

 ایم.بندی را آوردهاولویت

 
 JITبندی معیارهای سیستم تولیدی اولویت -5جدول 

 ثیرپذیریتااولویت از لحاظ  اولویت از لحاظ تأثیرگذاری

 رمعیا ردیف عیارم ردیف

 تسهیلات 1 ریزی تولیدکنترل و برنامه 1

 تأمین کنندگان 2 تکنولوژی فرآیند 2

 منابع انسانی 3 کنترل و ساختار سازمانی 3

 

 گیری. بحث و نتیجه6
خته شده نیز شوند و کالای ساخته شده تبدیل مییداری و بلافاصله مصرف و به کالای ساقع، مواد اولیه به هنگام نیاز خردر سیستم تولید بمو

شود از اشغال فضا و راکد ماندن سرمایه، جلوگیری ها میشود. این سیستم از آنجایی که موجب کاهش موجودیبلافاصله برای مشتریان ارسال می

صولات با شود. اجرای موفقیت آمیز این سیستم نیازمند مشارکت تک تک افراد سازمانی در آن، تولید محوری میکند و موجب افزایش بهرهمی

جداول و  ریزی دقیق و فرهنگ سازمانی مطلوب است. با توجه به اطلاعات بدست آمده وکیفیت بالا، تحویل بموقع محصولات به مشتریان، برنامه

نولوژی ریزی تولید، تککنترل و برنامهبندی معیارهای سیستم تولیدی بموقع بترتیب، دیمتل بدست آوردیم رتبه نمودارهای مرتبط که از روش 

یران این است که مد بندی نیاز بهفرآیند، کنترل و ساختار سازمانی، منابع انسانی، تأمین کنندگان و تسهیلات بدست آمد. با توجه به این اولویت

ا در جهت حرکت های بعدی اهتمام ورزند تسه معیار اول داشته باشند و سه معیار دیگر را در اولویت صنعت فولاد و سایر صنایع توجه بیشتری به

 به سمت تولید بموقع گام بر دارند.
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AHP»دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین ،. 
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 .، انتشارات آستان قدس رضوی«ای بر تولید بموقعمقدمه»(، 1396[ سلطانی، منوچهر، )6]

-نهمین کنفرانس بین« بندی معیارهای سیستم تولید بهنگامتعیین وضعیت و اولویت»(، 1371زی فر، )س؛ حبیب الله جوانمرد و فروغ حجا[ شیخیان، عبا9]

 .جه نصیرالدین طوسیالمللی صنایع، دانشگاه صنعتی خوا

 .(، مدیریت استراتژیک صنعتی، نشر سخت گستر1331[ محقر، علی، )3]
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