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ارزیابی استراتژیک سیستمهای تولید انعطافپذیر در یک شرکت لوازم خانگی

علی خاتمی فیروزآبادی ،*1علی کهتری ،2علی اخگری
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 -2دانشیار گروه مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران
 -1کارشناس ارشد مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران

چكیده
امروزه بسیاری از شرکتهای تولیدی با توجه به تغییرات مداوم در بازارهای کسب و کار ،در راستای
پوشش تقاضا ،افزايش کیفیت و کاهش هزينهها رقابت میکنند .از اينرو ،انتخاب فناوری پیشرفته مناسب،
فرايندی بسیار مهم برای سازمانهای تولیدی به حساب میآيد .هدف اين پژوهش ارزيابی سیستمهای
تولید انعطافپذير ( )FMSدر يکی از شرکتهای تولید لوازم خانگی در ايران است .در اين مقاله،
ارزيابی بهصورت مساله تصمیمگیری چندمعیاره ( )MADMبرای رتبه بندی گزينه های تحقیق شامل
انعطافپذيری در حجم تولید ،تنوع محصول ،فرايند تولید ،انتقال مواد و حفظ وضع موجود درنظر گرفته
میشود .بدين منظور از روشهای تصمیمگیری تحلیل سلسله مراتبی  ،ساو  ،تاپسیس  ،اسمارتر و
پرموتاسیون استفاده میشود .در انتها برای ترکیب بهینه نتايج تکنیکها ،با استفاده از روشهای ادغام
شامل میانگین رتبهها  ،بردا و کپ لند رتبهبندی نهايی به دست میآيد .نتايج حاکی از آن است که
گزينه  FMSبا رويکرد انعطافپذيری در انتقال مواد برای اين شرکت مناسب است .همچنین ،نتايج به
دست آمده با نظر و انتظار مديران شرکت مزبور توافق خوبی نشان داده است.
واژههای کلیدی :ارزيابی ،تصمیمگیری چند معیاره ،سیستمهای تولید انعطافپذير.

*نويسنده مسئوول:

a.khatami@atu.ac.ir
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 -1مقدمه
با گذشت زمان به دلیل تغییرپذيری زياد بازارهای
کسب وکار ،تنوع طلبی مشتريان در تقاضاهای خود و
از مدافتادگی سريع محصوالت ،تولیدکنندگان به اين
نتیجه رسیدند که با سیستمهای تولید انبوه قادر به
رقابت در اين محیطهای انعطافپذير نیستند .عموما
رويکردهايی که برای تداوم سودآوری شرکتها در
اين شرايط استفاده میشد براساس تولید محصوالت

شکل -2سیستم تولید انعطافپذير

جديد يا ارتقای محصوالت فعلی بود که در هر دو

(شیوانند و همکاران)1996،

مورد ،نیازمند سیستمهای تولیدی بودند که با تکیه بر
انعطاف پذيری خود ،تقاضاهای متنوع بازار با
دورههای زمانی کوتاه عمر محصول و تقاضاهای
غیرقطعی مشتريان را با کیفیت باال برآورده سازد.
بنابراين مفهوم تولید انعطافپذير از سه دهه پیش به-
عنوان يک پاسخ عمومی برای اين نوع تقاضا بوجود
آمد .مطابق شکل( ،)2سیستمهای تولید انعطافپذير
معموال از سه بخش اصلی تشکیل شدهاند ،بطوریکه
چندين ماشین  NCيا  CNC22به عنوان ايستگاههای
کاری به وسیله سیستم حملونقل اتوماتیک مانند
ماشین نقلیه خودکار ،روبات حمل مواد يا روبات
جرثقیلی به هم متصل شده و توسط يک سیستم
مرکزی کنترل میشوند( .حسینی نصب و همکاران،
.)1929
21

سیستمهای تولید پیشرفته ( )AMSاز زمان ورود
ماشینهای  CNCدر اواخر دهه  09میالدی به
صنعت ،زمینه پژوهش بسیاری از محققین تاکنون
بوده است .اين سیستمها شامل تکنولوژیهای غیر
سنتی است که شرکتها برای حفظ و يا بهبود رقابت
از آنها بهره میبرند (ماتا و همکاران.)1991،

تکنولوژیهای پیشرفته نوظهور و بهکارگیری آنها
در سازمانهای تولیدی برای باقیماندن در صحنه
رقابت امری حیاتی به شمار میرود .استفاده از آنها
در تولید میتواند موجب بهبود کیفیت ،افزايش تولید،
افزايش قابلیت اطمینان و افزايش انعطافپذيری شود
(چن :2331 ،29زارع مهرجردی و همکاران.)2983 ،
سرمايهگذاری در اين نوع تکنولوژیها میتواند
دربردارنده سیستمهای خودکفا نظیر طراحی به کمک
کامپیوتر ( ،)CAD24تولید به کمک کامپیوتر
( ،)CAM21مهندسی به کمک کامپیوتر (،)CAE26
برنامهريزی فرآيند به کمک کامپیوتر (،)CAPP20
سیستمهای واسطه نظیر ذخیره و بازيابی خودکار
( )AS/RS28و سیستمهای يکپارچه نظیر سیستمهای
تولید

انعطافپذير

و

سلولهای

انعطافپذير

) (FMC23باشد (زارع مهرجردی و همکاران.)2988 ،
ابزارهای مديريتی نظیر برنامهريزی مواد موردنیاز
( )MRP19و برنامهريزی منابع سازمانی( )ERP12نیز
بهعنوان تکنولوژی تولید پیشرفته تلقی میشود (ماتا و
همکاران .)1991،مزيت اصلی اين سیستم ،انعطاف
پذيری باال در مديريت منابع و امکانات تولید شامل
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زمان ،ماشینآالت و بهرهبرداری از آنها است.

رويکردهای متفاوتی به انعطاف پذيری وجود دارد که

بیشترين کاربرد آن در سیستمهای با تولید دستهای در

به همراه تعاريف آنها در جدول ( )2نشان داده شده

مقیاس کوچک ،و با کارايی نزديک به کارايی تولید

است.

انبوه است .نقطه ضعف اين سیستم ،هزينه باالی

جدول  -2معانی انعطاف پذيری در رويکردهای

اجرای آن است (کوستال و همکاران .)1922،از

مختلف (شیوانند و همکاران)1996،

اهداف بهکارگیری سیستمهای پیشرفته تولید ،میتوان

رویكرد

به بهبود بهرهوری و تبديل ايدههای جديد به

 توانايی تولید قطعات مختلف بدون راهاندازی مجدد

محصوالت نام برد .بهکارگیری سیستمهای  FMSکه
خود ممکن است زيرسیستمهايی نظیر انعطافپذيری

تولید

در حجم تولید ،در تنوع محصول يا انتقال مواد داشته

تعاريف زيادی برای انعطافپذيری در تولید مطرح
شده است .توانايی تغییر يا عکسالعمل نشان دادن

عملیاتی
مشتری
استراتژيک

انعطافپذيری نامیدهاند (آپتون .)2334 ،19همچنین،
توانائی اعمال تغییر در محیط عملیاتی در زمان

تولید قديمی به تولید محصول جديد
بخش ،يا کنترل بخشهای چندگانه

نسبت به تغییرات با کمترين هزينه ،زمان و تالش
ضمن کاهش اثرات منفی در عملکرد را

 میزان سرعت شرکت در تبديل فرايند از خط -توانايی تغییر برنامه تولید ،برای تغییر يک

باشد يکی از راههای دستيابی به اين اهداف است
(پارتاسارتی 11و همکاران.)2336 ،

معنی انعطاف پذیری

 توانايی باال در تولید کارآمد محصوالتسفارشی و منحصر به فرد
 توانايی بهرهبرداری از ابعاد مختلف سرعتتحويل محصول
 توانايی شرکت برای ارائه طیف گستردهای ازمحصوالت به مشتريانش
 -توانايی افزايش يا کاهش ناگهانی سطوح

ظرفیت

مقتضی و با هزينه منطقی در پاسخ به تغییرات در
شرايط بازار را انعطافپذيری مینامند (سرکیسیان،
 .)2989سرکیسیان ( )2989نیز از قول کاکس

تولید و يا تغییر سريع ظرفیت شیفت از يک
محصول(خدمت) به محصول(خدمت) ديگر

-2بیان مسئله

انعطافپذيری را سرعت و سهولتی میداند که با آن

سوال اساسی در اين مقاله ،بررسی و ارزيابی

کارخانهها میتوانند به تغییر در شرايط بازار پاسخ

مناسب بودن بهکارگیری  FMSدر صنعت لوازم

دهند .گروين )2339( 14توانائی يک سازمان تولیدی

خانگی و بهخصوص شرکت انتخاب شده است .يکی

در مديريت و بهکارگیری مجدد منابع خود بهطور

از اهداف استراتژيک اين شرکت ،توسعه محصوالت

اثربخش در پاسخ به شرايط داخلی و محیطی در حال

به منظور افزايش سهم بازار است ،لذا ارزيابی

تغییر را نشانهای از انعطافپذيری میداند .بنابراين،

گزينههای مختلف  FMSمیتواند به دستيابی به

میتوان انعطافپذيری تولید را منعکس کننده توانائی

هدف مورد نظر کمک کند .از اين رو مقاله پیش روی

شرکتها در پاسخگويی به تغییرات در نیازهای

درصدد پاسخگويی به اين سوال است که کدام يک از

مشتريان و همچنین تغییرات غیرمنتظره ناشی از

استراتژیهای تولید انعطافپذير برای تخصیص بهینه

فشارهای رقابتی نامید (وکورکا و اولری.)1999 ،11
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منابع اقتصادی با استفاده از روشهای تصمیمگیری

انتخاب  FMSاز میان تکنیکهای تحلیلی مالی ساده

چندمعیاره از اولويت باالتری برخوردارند .بهعبارتی

متمرکز شده است .روشهای سنتی تجزيه و تحلیل

ديگر آيا اجرای سیستمهای تولید انعطافپذير

مالی به دلیل ماهیت قطعی بودن آنها و نیز تاثیرات

میتواند منجر به بهبود وضعیت شرکت شود و مزيت

غیرمالی سیستمهای تولیدی بهتنهايی برای ارزيابی

رقابتی اين شرکت را در مقايسه با ساير شرکتهای

سرمايهگذاری در تکنولوژیهای تولید پیشرفته

هم ارز بهبود بخشد يا نمیتواند.

مناسب بهنظر نمیرسند (دوران و همکاران.)1998،

 -2اهمیت و ضرورت موضوع
امروزه بهمنظور باقیماندن در عرصه رقابت صنايع
تولیدی و پاسخ به افزايش انتظارات مشتريان الزم
است شرکتها ،سیستمهای پیشرفته ساخت و تولید
را بهعنوان يک گزينه مطرح همواره مدنظر داشته
باشند (چو .)1993،16از گذشته تاکنون لوازم خانگی
بهعنوان يکی از نیازهای ضروری هر خانوار
مورد توجه بوده ،بهطوری که اکنون به گفته
کارشناسان ،صنعت لوازم خانگی ،دومین صنعت
اشتغالزا در کشور پس از صنايع خودروسازی است.
اما بررسی وضعیت کارخانههای تولیدکننده لوازم
خانگی و میزان ساخت داخلی يا مونتاژ بودن اين
محصوالت نقطه ضعف اين صنعت است؛ زيرا اکنون
سهم مواد اولیه و قطعات وارداتی در تولید لوازم
خانگی داخلی بسیار باالست .از سوی ديگر به نظر
میرسد ،به رغم پیشرفتهای به دست آمده در تولید

موجود

رويکردهای

ارزيابی

توجیهپذيری

سرمايهگذاری در سیستمهای  FMSرا میتوان به سه
دسته کلی به شرح زير دستهبندی کرد (بديرو 10و
همکاران :2332 ،مرديت و سورش :2386 ،کرافورد و
بنه تو:)1998 ،
-2

رويکرد اقتصادی :تکنیکهای توجیهپذيری
18

مالی سنتی مانند دوره برگشت سرمايه (  ،)PPنرخ
سرمايه(،)ROI13

بازگشت

نرخ

بازگشت

داخلی( )IRR99و ارزش فعلی خالص (.)NPV92
-1

رويکرد استراتژيک :تحلیل وضعیت رقابتی،

اهداف کسب و کار ،دسترسی و توسعه اهداف و
اهمیت فنی.
-9

رويکرد تحلیلی :تحلیل ارزش ،تحلیل سبد

سرمايهگذاری و تحلیل ريسک
(سورش و مرديت.)2381 ،
بديهی است تغییرات دائمی در سلیقه مشتريان ،باعث
خواهد شد که محصوالت در حجم کم و با تنوع زياد

اين محصوالت ،هنوز هم تولیدکنندگان داخلی با

تولید شوند .لذا تغییرات بايد بهگونهای باشد که

فناوری روز دنیا در تولید اين محصوالت فاصله

بتواند در اسرع وقت نیازهای مشتريان را پاسخگو

دارند .با توجه به حضور جدی رقبای خارجی در

باشد (زلنويک .)2339 ،91بهمنظور دستيابی به چنین

بازار لوازم خانگی ايران ،موقعیت رقابتی شرکتهای

هدفی ،استفاده از  FMSاجتناب ناپذير است.

داخلی در شرايط نامطلوبی قرار دارد و الزم است با
نگاه علمی و دقیق ،استراتژی مناسب سیستم تولید
انعطافپذير در بازارهای داخلی طراحی شود.
تحقیقات زيادی بر روی مدلهای مختلف ارزيابی و

 -3ادبیات تحقیق
يکی از داليل موفقیت سازمانها اتخاذ تصمیمهای
مناسب است .عموما در ارزيابی ،اولويتدهی،
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رتبهبندی و ...دو يا چند معیار تصمیمگیری مانند

 -1-3تكنیک تحلیل سلسله مراتبی

سود ،هزينه ،مطلوبیت و عدم مطلوبیت و ...مورد نظر

فرايند تحلیل سلسله مراتبی يکی از کارآمدترين

است ،تصمیمگیرنده با گزينههای متفاوتی ،تحت

تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره است که اولین

معیارهای مختلفی ،که از محیط داخلی و خارجی

بار توسط ساعتی 99در دهه  2309ارائه شد .تکنیک

سازمان متاثر میشوند ،روبرو میگردد .در چنین

 AHPبرای ارزيابی ذهنی مجموعهای از گزينهها

مواردی مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره برای

براساس چندين شاخص و يا ساختار سلسله مراتبی

انتخاب يک گزينه از میان گزينههای موجود بهعنوان

طراحی شده است .در باالترين سطح هدف

يکی از ابزارهای کارا برای اخذ تصمیم ،مناسب به

تصمیمگیری و در سطح (سطوح) بعد معیارها

نظر میرسد .در تصمیمگیری چندشاخصه ،تعدادی

(زيرمعیارها) قرار خواهند گرفت و در سطح پائینتر

گزينه ،مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد و در مورد

گزينههای تصمیم قرار گرفته که هرکدام به تنهايی

آنها يک نوع اولويتبندی انجام میشود .عالوه بر

توسط هر شاخص ارزيابی و نهايتا ارزيابی گزينههای

گزينهها چندين شاخص وجود دارد که تصمیمگیرنده

مختلف براساس شاخصهای گوناگون ادغام و

بايد آنها را به دقت در مسائل خود در نظر گیرد.

جواب نهايی بدست میآيد (مومنی.)2980،

در اين راستا هرگاه تبادل میان شاخصهای به کار
رفته در مساله مورد نظر وجود داشته باشد (به عبارت
ديگر ،هرگونه کاهشی در هر يک از شاخصها با
افزايش در شاخصهای ديگر جبران گردد و
بالعکس) ،مدل تصمیمگیری چندمعیاره از نوع
مدلهای جبرانی است .در غیر اينصورت ،و در
شرايطی که هر شاخص جدا از ساير شاخصها مبنای
ارزيابی گزينههای رقیب شود ،مدل تصمیمگیری
چندمعیاره از نوع مدلهای غیرجبرانی خواهد بود.
روشهای تصمیم چندشاخصه جبرانی که تبادل میان
شاخصها در آنها صورت میگیرد ،جايگاه
مستحکمی در بین فنون تصمیمگیری دارند .در اين
مقاله به دلیل دقت و انعطافپذيری بیش از حد اين
روشها و نیز در نظر گرفتن همزمان متغیرهای کمی
و کیفی ،از يک سو و تبادل میان شاخصهای
عملکرد رتبهبندی و اولويتبندی آنها با استفاده از
تکنیکهای مربوط به مدل تصمیمگیری چندمعیاره
جبرانی صورت میگیرد (آذر و همکاران.)2982،

 -2-3تكنیک تصمیمگیری تاپسیس

تکنیک تصمیمگیری تاپسیس براساس اين ايدۀ اصلی
بسط يافته است که گزينه انتخاب شده بايستی از
راهحل ايدهآل مثبت ،کمترين فاصله و از راهحل
ايدهآل منفی ،بیشترين فاصله را داشته باشد.
مفروضات زيربنايی اين تکنیک عبارتند از:
الف -مطلوبیت هر شاخص اعم از کیفی يا کمی بايد
بهطور يکنواخت ،افزاينده يا کاهنده باشد تا بتوان
بهترين ارزش موجود آن را نشاندهنده ايدهآل مثبت
و بدترين ارزش آن را نشان دهنده ايدهآل منفی تلقی
نمود.
ب -شاخصها بايد بگونهای باشند که مستقل از
يکديگر فرض شوند.
ج -فاصله گزينهها از ايدهآل مثبت و ايدهآل منفی
به صورت فاصله اقلیدسی محاسبه میگردد.
مزايای اين روش تصمیمگیری عبارتند از:
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الف -تصمیمگیری در صورت وجود شاخصهای

-1

فايده و شاخصهای هزينه (حتی توام با هم در يک

بیشتر (سنجش کارايی با ماهیت خروجی محور).

مساله) امکان پذير است.

يکی از ويژگیهای  ،DEAساختار بازده به مقیاس

ب -برای رسیدن به گزينه بهینه ،تعداد قابل توجهی

ثابت يا متغیر آن است .بازده ثابت نسبت به مقیاس

معیار را میتوان مورد استفاده و مقايسه قرار داد.

بدان معنا است که افزايش در مقدار ورودی منجر به

ج -اين روش ،ساده و دارای سرعت مناسب است و

افزايش خروجی به همان نسبت میشود ،که زمانی

برای تعداد زيادی گزينه و شاخص بهخوبی پاسخگو

مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل

است.

کنند .هرگاه فضا و شرايط رقابت ناقص،

د -تصمیمگیری با وجود توام معیارهای کیفی و کمی

محدوديتهايی را در سرمايهگذاری تحمیل کند،

میسر است (خورشید و همکاران.)2989،

موجب عدم فعالیت واحد در مقیاس بهینه میگردد.

 -3-3روش تحلیل پوششی دادهها

در سال  2310فارل اقدام به سنجش کارايی برای يک
واحد تولیدی شامل يک ورودی و يک خروجی
نمود .چارز ،94کوپر91و رودز 96ديدگاه فارل را توسعه
داده و مدلی را ارائه کردند که توانايی اندازهگیری
کارايی با چندين ورودی و چندين خروجی را
داشت .اين مدل تحت عنوان تحلیل پوششی دادهها
نام گرفت و به مدل  CCRمعروف گرديد .تحلیل
پوششی دادهها روشی غیر پارامتريک و مبتنی بر
رويکرد برنامهريزی خطی است که کارايی نسبی
واحدها را در مقايسه با يکديگر ارزيابی میکند .اين
روش ،واحدهای تحت بررسی را به دو گروه
واحدهای کارا و غیرکارا تقسیم میکند .واحدهای
کارا واحدهايی هستند که امتیاز کارايی آنها برابر با
يک (میزان کارايی 299درصد) است و بر روی مرز
کارا قرار میگیرد .در صورتی که امتیاز کارايی واحد
کمتر از  2باشد ،میزان کارايی کمتر از  299درصد
بوده و بر روی مرز کارا قرار نگرفته است .در
مدلهای  ،DEAراهکار بهبود واحدهای ناکارا،
رسیدن به مرز کارايی از دو طريق ذيل است:
-2

کاهش نهادهها بدون کاهش ستادهها

(سنجش کارايی با ماهیت ورودی محور).

افزايش ستادهها بدون جذب نهادههای

لذا ،در سال  2384بنکر ،چارنز و کوپر با تغییر در
مدل  CCRمدل جديدی را برای ارزيابی کارايی
نسبی واحدهايی با بازده متغیر نسبت به مقیاس
عرضه کردند که به مدل  BCCشهرت يافت
(مهرگان.)2980 ،
 -4پیشینه تحقیق
ذيالً به تحقیقاتی اشاره میشود که دربردارنده
تکنیکهای فوقالذکر باشد و بتواند پوشش بیشتری
را برای ورود به بحث ارزيابی استراتژيک FMS

فراهم نمايد .داول )2339( 90يک مدل بر مبنای هزينه
را برای توجیهپذيری اين نوع سیستمها بهکار برده
است .از تحلیل هزينه-منفعت نیز برای ارزيابی
طرحهای مرتبط با  FMSاستفاده شده است که از
جمله مزايای آن ،در نظر گرفتن ريسک و تبديل آن
به هزينههاست (پريمرز :2332 ،سوامیداس98و
همکاران .)2332 ،تروکسلر و بلنک )2383( ،93نیز
انعطافپذيری طرحهای مختلف  FMSرا با
مقايسههای اقتصادی ارزيابی نمودند .اسلگمالدر و
بروگمن

49

( )2331براين باورند که روشهای NPV

و  IRRاز بین روشهای اقتصادی به نتیجه بهتری
میانجامند و امکان مقايسه بهتری را بین اين نوع

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی42/

طرحها فراهم میآورند .اما بهطور کلی بسیاری از

برای انتخاب يک سیستم تولید از بین گزينههای
16

محققان به ناکافی بودن معیارهای اقتصادی به دلیل در

ناسازگار استفاده کردهاند .پرگو و رنگون ( )2338از

نظر نگرفتن مزايای استراتژيکی حاصل از بهکارگیری

چارچوب مرجعی برای سه دسته از تکنیکهای

سیستمهای پیشرفته تولیدی اشاره کردهاند (کارساک

 MADMفازی جهت انتخاب تکنولوژی پیشرفته

و تولگا :1992 ،42دوران و آگوئیلو :1998 ،چو،41

تولید بهره گرفتهاند .کیوال

 :1993کارساک و کازگونکايا :1991 ،49اردوبادی و

مديريت ريسک را برای تصمیمات مرتبط با انتخاب

مالونی 1992 ،44و داتا 41و همکاران .)2331 ،به همین

 FMSو بهکارگیری روشهای تصمیمگیری چند

دلیل است که اکثر محققان ترکیب روشهای فوق را

معیاره پیشنهاد کرده است .تابوکانن و همکاران

برای ارزيابی اين نوع سیستمها بهکار بردهاند.

( )2334نیز يک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری را

( ،)2336داتا و همکاران ( )2331و

برای انتخاب سیستمهای تولید انعطافپذير ارائه

البیاراکوگلو

46

همچنین موهانتی و ونکاتارامن

40

10

( )2339يک مدل

( )2339روش

دادند .دوران و آگوئیلو ( )1998با  AHPفازی به

 AHPرا برای ارزيابی تکنولوژیهای پیشرفته تولید

ارزيابی تکنولوژیهای پیشرفته اقدام کردهاند و

( )1990از ترکیب روشهای

معیارهای اقتصادی و استراتژيکی را در مساله در نظر

بهکار بردند .رائو

48

 AHPو تاپسیس جهت ارزيابی سیستمهای تولید

گرفتهاند .چو و چنگ ( )1998از يک مدل

43

تصمیمگیری گروهی فازی برای توجیهپذيری اين

( )2331ترکیب مدل برنامهريزی آرمانی عدد صحیح

نوع سیستمها استفاده کردهاند .بسیاری از محققین بر

و  AHPرا برای تصمیمگیری در خصوص

اين عقیدهاند؛ برای توجیهپذيری طرحهای مختلف

سرمايهگذاری سیستمهای خودکار انعطافپذير ارائه

 FMSبايد از ديدگاه استراتژيک مساله را بررسی کرد.

دادند .از ترکیب دو روش  AHPو برنامهريزی آرمانی

استداللهايی که برمبنای مقايسه با رقبا ،حفظ و

نیز برای توجیهپذيری سیستمهای پیشرفته تولیدی

نگهداری کسب و کار ،رهبری در صنعت و رشد

استفاده به عمل آمده است (يورداکل:1994 ،19

مورد انتظار آينده شکل میگیرند .االنگو و ماين

خاتمی فیروزآبادی و همکاران :1998 ،مینت و

هارت )2334( 18چارچوب استراتژيکی برای ارزيابی

انعطافپذير استفاده کرده است .سورش و کاپارتی

تابوکانن .)2334 ،12از تحلیل پوششی دادهها

 FMSارائه دادند .میکائیل و همکاران ( )2330نیز

) (DEA11نیز برای ارزيابی سیستمهای تولید

از چندين روش مختلف برای ارزيابی تکنولوژیهای

انعطافپذير استفاده شده است (سرکیس.)2330 ،19

جديد در شرکتهای آمريکايی استفاده کردند و

و همکاران ( )1999روشی را بر مبنای

اثرات پیادهسازی اين نوع تکنولوژیها را بررسی

ترکیب  DEAو روشهای آماری ناپارامتريک جهت

نمودند .شنگ ( )1994جزئیات انتخاب استراتژيک

ارزيابی  FMSارائه کردهاند .چانگ و تسو)2339( 11

تکنولوژیهای تولید انعطافپذير را ارائه کرده است.

تالوری

14

13

69

و همکاران ( )1991نیز جنبههای

از برنامهريزی خطی با محدوديتهای احتمالی برای

لورنس

ارزيابی اين نوع سیستمها استفاده کردهاند .اردوبادی

انعطافپذيری در سیستمهای تولید ،تغییر استراتژی و

و مالونی ( )1992از رويکرد سیستمی برای

عملکرد را تشريح کردهاند .رائو ( )1990در جای

توجیهپذيری اين سیستمها استفاده کردهاند .کارساک

ديگری از يک مدل تصمیمگیری برای انتخاب FMS

و تولگا ( )1992از تصمیمگیری چند هدفه فازی

با استفاده از روشهای ماتريسی ارائه کرده است.
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شونسلبن )1990( 62تکنیکهايی را برای برنامهريزی

شامل مصرفکنندگان آنالين فعال ،جامعهپذيران

و کنترل بر حسب انواع مختلف انعطافپذيری طرح

سريع ،مصرفکنندگان مالحظهکار ،مراقبین و عمل

کرده است .همچنین از نظريه فازی برای ارزيابی

گرايان ،سبک زندگی اجتماعی ،خريداران دمدمی

سیستمهای پیشرفته ساخت و تولید استفاده شده

مزاج ،کاوشگران محتاط و جامعه آفالين بسط داده

61

است .بررسیهای انجام شده توسط اين موسسه نشان

( )1993اشاره کرد .ترکیب برخی از روشها با

میدهد که عمده مصرفکنندگان گروههای دوم،

يکديگر بهمنظور ارزيابی و انتخاب سیستمهای

سوم ،چهارم ،پنجم و ششم گرايش به خريد لوازم

پیشرفته ساخت و تولید نیز انجام شده است که مثال

خانگی دارند(کوتزب و همکاران .)1991 ،آنچه از

میتوان به تحقیق آلمانای و گرينو )1998( 69اشاره

ادبیات و پیشینه تحقیق مشاهده میشود بهکارگیری

کرد که از دو تکنیک  FMEA64و  QFD61برای

انواع و اقسام روشها برای ارزيابی سیستمهای

ارزيابی استفاده کردهاند .بايد توجه داشت

پیشرفته تولید و از جمله  FMSبوده است .آنچه در

انعطافپذيری تولید فقط به يک مشخصه از تولید

اين مقاله مورد توجه قرار میگیرد ارزيابی اين

نمیپردازد ،بلکه ممکن است همزمان چندين مولفه

سیستمها با  4روش مختلف (از آسان تا پیچیده) و

تولید را تحت تاثیر قرار دهد (وکورکا و همکاران،

مقايسه آنها با يکديگر است .محققین همواره سعی

 .)1999در بین محققان انعطافپذيری تولید مفهومی

مینمايند تا روشی را برگزينند که جامع و کامل بوده

چند بعدی دارد اما درباره اين که ابعاد اصلی چه بايد

و بتواند تمام عوامل را منظور کند اما بايد توجه

باشند اختالف نظر وجود دارد .سرکیسیان ( )2989به

داشت که تصمیمگیرندگان ممکن است با

نقل از ستی و ستی 66از يازده بعد و گوپتا و سامرز

پیچیدگیهای اين روشها آشنا نباشند و نتوانند با

( )2331از نه بعد نام بردهاند ،درصورتیکه طبقهبندی

روشهای مزبور ارتباط برقرار کنند .از اين رو اين

گروين شامل هفت بعد است ( .)2339ديسوزا و

مقاله سعی میکند که در کنار روشهای پیچیده که

ويلیامز )1999( 60نیز به چهار بعد اشاره کردهاند .در

تاکنون برای ارزيابی مورد استفاده قرار گرفتهاند از

جدول( ،)1شش تقسیمبندی مختلف از ابعاد

روشهای آسانتری نیز استفاده کند و نتايج آنها را

انعطافپذيری تولید ذکر شده است .در سال 1991

به تصمیمگیرندگان ارائه نمايند تا آنها خود بتوانند

موسسه مطالعاتی  CACIدر انگلستان ،کل مصرف

تصمیم نهايی را اتخاذ کنند.

است که از جمله میتوان به تحقیق چنگ و ونگ

کنندگان را به هفت طبقه اصلی ،سپس به هشت گروه
جدول  -1طبقهبندیهای مختلف از انواع  FMSدر ادبیات تحقیق به نقل از سرکیسیان ()2989
براون و همکاران2384 ،
گروين2380 ،
ستی و ستی2339 ،
گروين2339 ،
ديسوزا و ويلیامز1999 ،
وکورکا و همکاران1999 ،

ماشین آالت ،فرآيند ،محصول ،مسیريابی ،حجم تولید ،توسعه ،عملیات ،تولید
ترکیب محصوالت ،آمادهسازی مجدد (دستگاهها) ،تغییرمحصوالت ،مسیريابی مجدد ،حجم (تولید)،
مواد ،توالی (عملیات)
انتقال مواد ،برنامه ،بازار
ترکیب محصول ،آمادهسازی مجدد ،تغییر محصوالت ،حجم تولید ،مسیريابی مجدد ،مواد ،پاسخگويی،
انعطافپذيری
انعطافپذيری حجم تولید ،تنوع محصول ،فرآيند ،انتقال مواد
ماشین آالت ،انتقال و مسیريابی ،عملیات ،اتوماسیون ،نیروی انسانی ،فرآيند ،محصول ،طرح جديد،
تحويل محصول ،حجم تولید ،توسعه ،بازار

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی03/

 -5روششناسی پژوهش
مقاله حاضر براساس هدف تحقیق از نوع ارزيابی
است که فرايندی جهت جمعآوری و تجزيه و تحلیل
اطالعات برای تصمیمگیری است .از نظر روش و

-

-

/

چگونگی بهدست آوردن دادههای مورد نیاز ،يک
تحقیق توصیفی -پیمايشی است و بهدلیل کاربرد
عملی و ارائه پیشنهادهايی برای استفادهکنندگان،

/

تحقیقی کاربردی بهشمار میرود( .خاکی.)2981 ،
از منظر افق زمانی ،يک تحقیق تک مقطعی است و از
دادههای مربوطه در فاصله زمانی يکساله ( 2983تا
 )2939استفاده میشود .نظر کلیه کارشناسان و
خبرگان و نیز اطالعات ثبت شده موجود در زمان

MATLAB

اجرای اين تحقیق ،قلمرو زمانی را تشکیل میدهند.
از نظر قلمرو مکانی ،جامعه آماری تحقیق ،يکی از
شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی

68

در استان

تهران است که محصوالت متنوعی را تولید 63میکند.
به منظور دستیابی به اهداف اساسی مقاله ،چارچوب

شکل  -1گامهای پژوهش

نظری ارائه شده در شکل ( )1طراحی و دنبال شد.

میدهند )4 ،بهرهوری باالتری دارند )1 ،از

برای پاسخگويی به سوال اصلی مقاله ،ابتدا الزم است

سیستمهای خدمات پس از فروش بهتری برای

وضعیت فعلی شرکت مورد توجه قرار گیرد .با ورود

رضايتمندی مشتريان استفاده میکنند )6 ،به

تولیدکنندگان نوظهور در عرصه تولید لوازم خانگی،

خواستههای مشتريان تن در میدهند و ....

عرصه بر شرکت مزبور تنگتر از گذشته شده است و

پس از بررسی وضعیت فعلی ،الزم است

اگر اين شرکت بخواهد سهم بازار فعلی خود را از

شاخصهای موثر بر اجرای  FMSو نیز گزينههای

دست ندهد بايد بتواند با رقبايی به مبارزه برخیزد که:

مختلف تصمیمگیری با تعريف سطوح انعطافپذيری

 )2از سیستمهای جديدتر تولیدی بهره میبرند)1 ،

شناسايی شوند .در اين مقاله ،معیارهای مناسب

محصوالت متنوعتری تولید میکنند )9 ،محصوالت

ارزيابی سیستمهای تولید انعطافپذير به دست آمده

را بهموقع و بدون تاخیر در اختیار مشتريان قرار

از ادبیات تحقیق ،طی پرسشنامهای به خبرگان و
اعضای هیات مديره شرکت ارائه شد .پس از بررسی
معیارها توسط افراد مزبور 0 ،معیاری که فراوانی
بیشتری داشتند به عنوان شاخصهای اثرگذار انتخاب
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گرديد ،که عبارتند از )2 :بهبود کیفیت محصول)1 ،

اين ترتیب گزينههای مورد بررسی به پنج گزينه الف)

افزايش سهم بازار )9 ،بهرهوری (شامل بهبود عملیات

انعطافپذيری در حجم تولید ،ب) انعطافپذيری در

تولید و بهبود مديريت عملیات) )4 ،واکنش سريع به

تنوع محصول ،ج) انعطافپذيری در فرآيند ساخت،

نیازهای مشتريان (رضايت مشتريان) )1 ،افزايش توان

د) انعطافپذيری در انتقال مواد و باالخره ه) حفظ

نوآوری (دربردارنده تنوع در طراحی محصوالت و

وضعیت موجود ختم شد .خبرگان شرکت نیز اين

تنوع در فرآيند ساخت) )6 ،کاهش موجودی (شامل

پنج گزينه را بهعنوان گزينههای مطرحی که میتواند

کاهش کار در جريان ساخت ،کاهش موجود کاالی

بررسی شود ،تايید کردند.

نهايی در انبار و کاهش موجودی مواد اولیه) و )0
مزيت رقابتی بلند مدت.

برای رتبهبندی گزينههای مختلف تصممیمگیمری از
روش های مختلف  MADMشامل روشهای تحلیمل

البته الزم به ذکر اين نکته است که اختالف نظری

سلسله مراتبی ،ساو ،تاپسیس ،اسمارتر و پرموتاسمیون

بین اعضای گروه انتخابکننده شاخصها از لحاظ

استفاده شمده اسمت .اسمتفاده از روش همای مختلمف

معیار "هزينه سرمايهگذاری" بین يکی از اعضای

ضمممن امکممان مقايسممه بممین جمموابهممای حاصممل از

گروه و ساير اعضا وجود داشت ،بهطوریکه اکثريت

روشها ،میتواند داليل يکسان نبمودن رتبمههما را تما

معتقد بودند وجود معیار مزبور در فرآيند ارزيابی

حدودی بررسی نمايد و چرايی آن را روشمن سمازد.

ضروری نیست زيرا شرکت ناگزير از اجرای FMS

به دلیل در دسترس نبودن نرمافزاری بمرای بعضمی از

است ،در حالیکه فرد مخالف بر اين عقیده بود که

اين روشها ،برنامههمايی توسمط نمرمافمزار مطلمب

09

کماکان میتوان گزينه حفظ وضعیت موجود را در

نوشته شده است و لذا تحلیل اطالعمات توسمط ايمن

نظر گرفت و لذا الزم است معیار "هزينه

نرمافزار انجام میشود.

سرمايهگذاری" به عنوان معیار هشتم در فرآيند

در اين مقاله امکان استفاده از روش تحلیل پوششی

ارزيابی لحاظ شود .برای غلبه بر اين مشکل ،دو

دادهها بررسی گرديد .مدل مربوطه  BCCبا ماهیت

مرتبه مسئله مورد تحلیل قرار گرفت .در مرحله اول

ورودی محور و بازده متغیر نسبت به مقیاس

با  0معیار انتخاب شده و بدون معیار هزينه

(به علت عدم اطمینان از بازده ثابت نسبت به

سرمايهگذاری و مرحله دوم با معیار هزينه

مقیاس) برای ارزيابی کارايی نسبی استراتژیهای

سرمايهگذاری انجام گرفت .بايد توجه داشت در

سیستم  FMSانتخاب گرديد .چارز ،کوپر و رودز در

حالت اول تمام معیارهای در نظر گرفته شده جنبه

ساخت مدل  DEAبه يک رابطه تجربی در ارتباط با

مثبت دارند به اين معنی که با افزايش آنها ،مطلوبیت

تعداد واحدهای مورد ارزيابی و تعداد ورودیها و

بیشتر میشود.

خروجیها رسیدند ،به اين صورت که ،مطابق رابطه

برای پاسخ به اين سوال که کدامیک از سیستمهای

( ،)2تعداد واحدهای تصمیمگیر( )DMUمیبايست

تولید انعطافپذير برای شرکت مزبور مناسب است از

از سه برابر مجموع تعداد متغیرهای ورودی و

طبقهبندی ديسوزا و ويلیامز ( )1999استفاده شد .به

خروجی کمتر نباشند.

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی00/

()2

(تعداد ورودیها +تعداد خروجیها) *DMU < = 9

متخصصان و خبرگان صنعت لوازم خانگی ،روايی

عدم بهکارگیری رابطه ( )2در عمل موجب میشود

پرسشنامه بررسی شد .در حقیقت عوامل و

که تعداد زيادی از واحدها بر روی مرز کارا قرار

معیارهای سیستم تولید انعطافپذير با استفاده از

گرفته و به بیان ديگر دارای امتیاز کارايی يک گردند،

مطالعات کتابخانهای و بررسی تحقیقات پیشین

لذا قدرت تفکیک مدل به اين ترتیب کاهش میيابد

انتخاب گرديد و عالوهبر متخصصان شرکت ،خبرگان

(مهرگان .)2980 ،ولی از آنجائی که در اين مقاله،

صنعت نیز عوامل و معیارهای در نظر گرفته شده را

هدف اندازهگیری  1واحد تصمیمگیرنده و  0متغیر

تايید نمودند .پايايی پرسشنامه با استفاده از ضريب

است  ،چون رابطه فوق برقرار نیست ،در نتیجه با

آلفای کرونباخ و با کمک نرمافزار  SPSSمحاسبه

مشکل اساسی در استفاده از اين روش روبرو هستیم

شده است .بدين منظور ،پرسشنامهها برای  21نفر از

که نمیتوان از روش  DEAاستفاده کرد.

متخصصین صنعت ارسال شد که از اين تعداد6 ،

در اين مقاله پنج نوع رتبهبندی برای گزينهها

پرسشنامه برگشت داده شد .نتايج حاصل از محاسبه

بدست میآيد .برای تفوق بر اين وضعیت و رسیدن

ضريب آلفای کرونباخ به شرح جدول ( )9حاکی از

به يک جواب قطعی و کاربرد آن در عمل از سه

آن است که میزان پايائی مطلوب ارزيابی میشود.

طريق روش میانگین رتبهها ،روش بردا و روش

جدول  -9آزمون پايائی پرسشنامهها با استفاده از

کپلند برای ادغام جوابهای حاصل استفاده شده

محاسبه ضريب آلفای کرونباخ

است.
هرگاه دادهها به صورت رتبهای جمعآوری شده

گزينه

آلفای کرونباخ

انعطافپذيری در محصول

9/39410

باشد يا به رتبه تبديل شده باشد ،تحلیل همبستگی

انعطافپذيری در حجم تولید

9/322099

نتايج رتبهبندی بايد انجام شود .از جمله اين روشها

انعطافپذيری در فرآيند

9/313980

انعطافپذيری در انتقال مواد

9/393908

آزمون رتبهای اسپیرمن

02

است که برای آزمون

استقالل رتبهای دادها بهکار میرود .در اين تحقیق،

 -6یافتههای پژوهش

برای سنجش همبستگی و ارتباط دو متغیر(حالت اول

 -1-6روش وزندهی تجمعی ساده (ساو)

و دوم مسئله) از ضريب همبستگی اسپیرمن بهعنوان

اين روش يکی از شناخته شده ترين و آسانترين

يکی از آزمونهای ناپارامتريک استفاده میشود

روشهای  MADMاست .در اين روش تصمیم

(صالحی صدقیانی.)2988،

گیرنده به هريک از شاخصها وزن داده و سپس

پرسشنامههای اين مقاله ،يکی به منظور
غربالسازی معیارهای برگرفته شده از ادبیات تحقیق
و همچنین اضافه کردن معیارهايی که در تحقیقات
پیشین وجود نداشت ،پنج پرسشنامه ديگر برای
سنجش گزينهها در قبال معیارهای در نظر گرفته شده
و پرسشنامه ديگری نیز برای تعیین اهمیت معیارها
طراحی گرديد .در مقاله حاضر با مراجعه به اساتید،

برای هر گزينه تصمیمگیری ،تکتک ارزش
شاخصها در وزن آنها ضرب شده و سپس با هم
جمع میشوند(مومنی .)2980 ،به اين وسیله امتیاز هر
گزينه تصمیمگیری محاسبه میشود .در اين روش،
گزينه برتر ،گزينهای است که بیشترين امتیاز را داشته
باشد (ماکويی .)2986 ،ابتدا الزم است بردار وزنی
 W  w1 , w2 ,, wn برای  nشاخص در نظر

 /02مديريت تولید و عملیات ،دوره هفتم ،پیاپی( ،)21شماره ( ،)2بهار و تابستان 2931

گرفته شود .دراين حالت بهترين گزينه  A* از رابطه
شماره ( )1بهدست میآيد:

n


A*   Ai | max  w j xij 
i
j 1



()1

جدول  -1اوزان اولیه در نظر گرفته شده
برای اهمیت معیارها
0

6

1

4

9

1

2

معیار

9/29

9/21

9/29

9/21

9/21

9/28

9/19

وزن

 xijدر رابطه شماره ( ،)1ارزش شاخص jام برای

اعداد جدول ( )1نیز همانند جدول ( )4اطالعاتی

گزينه iام است .معموالً وزنها بهگونهای انتخاب

است که از طريق پرسشنامههای ارسالی به خبرگان

میشوند که رابطه شماره ( )9برقرار باشد:

بهدست آمده و در آن میزان اهمیت هر معیار مورد

1

()9

n

j

w

پرسش قرار گرفته است که در آن عدد يک کمترين

j 1

ارزش و عدد  3بیشترين ارزش است.

در برنامه نوشته شده ،چهار مرحله همارز با مراحل

سومین مرحله از اين برنامه عملیات محاسبه میزان

روش ساو در نظر گرفته شده است .مرحله اول ،وارد

برتری هر يک از گزينهها بر مبنای روش ساو است.

کردن اطالعات دريافتی از پرسشنامه است .در اين
پرسشنامه از خبرگان میزان تامین هريک از معیارها
را با توجه به گزينه مورد نظر مورد سوال قرار گرفته
است که در آن عدد  2کمترين ارزش و عدد 3
بیشترين ارزش است .اين اطالعات در دو جدول ()4
و ( )1خالصه شده است .جدول ( )4ماتريس تصمیم
متناظر با سنجش وضعیت هر گزينه تصمیمگیری
نسبت به معیارهاست در حالیکه جدول ( ،)1وزن

در آخرين مرحله نیز رتبه معیارها به دست میآيد.
نتیجه حاصل از دو مرحله فوق به شرح جدول ()6
است .بهترين گزينه از منظر اين روش ،گزينه
انعطافپذيری درانتقال مواد در خط تولید است که
امتیاز آن تفاوت معنیداری با امتیاز ساير گزينهها
بهجز گزينه حفظ وضع موجود ندارد .به عبارت ديگر
گزينه ادامه وضعیت فعلی اصالً مطلوب نیست و

اولیه در نظر گرفته شده از سوی خبرگان است که

شرکت بايد برای نگه داشتن خود در بازار حداقل

اهمیت معیارها را نشان میدهد .برای دستيابی به

يکی از گزينههای انعطافپذيری را مد نظر قرار دهد

اوزان جداول ( )4و ( )1نیز از میانگین نظرات

و به دنبال اجرای آن باشد.

خبرگان استفاده به عمل آمده است.
جدول  -4سنجش وضعیت هر گزينه تصمیمگیری
نسبت به معیارها

جدول  -6امتیاز و رتبه بندی گزينههای مطرح شده
توسط روش ساو
رتبه

گزينه

امتیاز نهايی

معیارها

2

انعطافپذيری در انتقال مواد (د)

9/3494

گزينهها

1

انعطافپذيری در فرآيند ساخت (ج)

9/3196

6/19 8/91 4/39 6/21 6/60 4/26 0/98

الف

9

انعطافپذيری در حجم تولید (الف)

9/8801

1/49 0/31 1/36 6/19 1/33 6/99 6/60

ب

4

انعطافپذيری در تنوع محصول (ب)

9/8893

1/02 0/19 6/21 6/28 6/91 6/48 6/31

ج

1

ادامه وضع موجود (ه)

9/6049

6/83 6/10 0/01 6/91 6/13 6/32 6/60

د

9/09 1/91 1/13 4/14 1/99 1/12 1/91

ه

0

6

1

4

9

1

2

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی02/

 -2-6روش تاپسیس

فلسفه اين روش که توسط هوانگ و يون

01

()0

,

 2
j

i  1,2,, m

v

( )2382ابداع شده است .انتخاب گزينهای است که
نه تنها بتواند نزديکترين گزينه به گزينه ايدهآل از
لحاظ تمامی معیارها باشد بلکه دورترين فاصله را از
گزينه ضد ايدهآل نیز داشته باشد (ماکويی  .)2986در
اين روش پس از نرمالیزه کردن ماتريس تصمیم
بصورت غیر خطی ،الزم است وزن معیارها را معین
کرد .سپس بايد گزينههای ايدهآل و ضد ايدهآل را با

ij

s 

j 1

رتبهبندی گزينههای تصمیمگیری بر اساس
شاخص رابطه ( )8بهدست میآيد:
si
C   
si  si
*
i

()8

رتبهبندی آلترناتیوها برحسب ترتیب نزولی

*
i

C

انجام میشود (ماکويی :2986 ،مومنی.)2980 ،
برای اين روش نیز برنامهای در مطلب نوشته شد

استفاده از دو رابطه ( )4و ( )1زير تعیین کرد:




 v
n


i

که دقیقاً همان مراحل روش تاپسیس را اجرا میکند.




 max vij | j  J ,

A*   i

vij | j  J  | i  1,2,, m
 min
i
( )4

رتبههای حاصل از روش تاپسیس در جدول ( )0به
نمايش درآمده است.

v , v ,, v ,, v 
*
j

*
n

*
1

*
2



جدول -0رتبه بندی گزينهها به روش تاپسیس




 min vij | j  J ,

i
A  
(  )1
vij | j  J  | i  1,2,, m
 max
i






, v 2 ,, v j ,, v n

v


1

در دو رابطه فوق ،از ضرب ماتريس اوزان در

رتبه

امتیاز نهايی

گزينه

2

انعطافپذيری در انتقال مواد (د)

9/0498

1

انعطافپذيری در فرآيند ساخت (ج)

9/0922

9

انعطافپذيری در حجم تولید (الف)

9/6141

4

انعطافپذيری در تنوع محصول (ب)

9/6999

1

ادامه وضع موجود (ه)

9/2123

ماتريس تصمیم ،ماتريس  Vبه دست میآيد .همچنین

هرچند رتبههای بهدست آمده توسط روش

 Jمجموعه شاخصهای مثبت (ازجنس سود) و ’J

تاپسیس مشابه با روش ساو است اما اختالف آنها

مجموعه شاخصهای منفی (از جنس هزينه) هستند.

در تفاوت فاحش امتیاز گزينه ادامه وضع فعلی با

پس از آن فاصله بین هردو گزينه تصمیمگیری ايدهآل

ساير گزينههاست.

و ضد ايدهآل از روابط ( )6و ( )0محاسبه میشود.
-

فاصله هر گزينه تا گزينه ايدهآل * Aو ضد ايدهآل A

به ترتیب برابر است با:



2

()6

 v *j , i  1,2,, m

 v
n

ij

j 1

 -3-6روش تحلیل سلسله مراتبی

براساس روش  AHPپرسشنامهای طراحی شد
تا ترجیحات ذینفعان چه از لحاظ مقايسه بین

si* 

معیارها

و

همچنین

مقايسه

بین

گزينههای

تصمیمگیری با هر يک از معیارها انجام شود .ابتدا
شاخصها را دو به دو با هم مقايسه میکنیم0( .
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شاخص 12 ،ماتريس) الزم به ذکر است که برای
پرکردن ماتريس مقايسات زوجی ،از مقیاس  2تا 3
استفاده میشود تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به
عناصر ديگر ،در رابطه با آن خصوصیت مشخص
شود.
پس از تشکیل ماتريس مقايسات زوجی برای
شاخصها ،مقادير آن را بههنجار میکنیم .برای اين
منظور ،هر مقدار ماتريس را بر جمع ستون مربوطه
تقسیم میکنیم .سپس ،برای محاسبه وزن نسبی هر
شاخص میانگین حسابی هر سطر را محاسبه میکنیم.
حال همین مراحل را برای گزينهها از نظر هر

3

شاخص انجام میدهیم .در مرحله بعد ،برای هر

)

2
)

(

)

(

1
(

شکل  -9سلسله مراتب تصمیمگیری مسئله

شاخص ،بین گزينهها ،مقايسات زوجی انجام

انتخاب سیستم FMS

میدهیم .شايان ذکر است در اينجا به جهت اختصار
از آوردن محاسبات پرهیز میکنیم.
جدول -8وزن های نسبی شاخصها
جمع کل
%299

مزيت

کاهش

افزايش توان

رضايت

رقابتی

موجودی

نوآوری

مشتريان

%4442

%4401

%6412

%99491

بهرهوری

افزايش سهم

بهبود کیفیت

بازار

محصول

%20413

%1441

%21423

شاخصها
وزن

مزيت رقابتی

کاهش موجودی

افزايش توان

9/941

9/228

9/933

9/290

9/906

9/969

9/914

ه

نوآوری

رضايت مشتريان

9/496

9/414

9/941

9/133

9/960

9/910

9/486

د

افزايش سهم

9/21

9/288

9/231

9/208

9/294

9/20

9/212

ج

بازار

9/289

9/222

9/241

9/21

9/239

9/214

9/214

ب

بهبود کیفیت

9/126

9/213

9/111

9/196

9/19

9/116

9/141

الف

محصول

بهرهوری

جدول  -3ماتريس وزن نسبی گزينهها با توجه به شاخص ها
شاخص
گزينه

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی02/

اکنون وزن نسبی شاخصها را در ماتريس وزن نسبی

,

گزينهها با توجه بر هر شاخص ضرب کرده و طبق

()3

آن گزينهها را رتبهبندی میکنیم .بنابراين رتبهبندی

, ,

گزينهها مطابق نتايج جدول ( )29به صورت

1  12  13  ...  1k
k
1
0  2  13  ...  1k
k
0  0  0  ...  1k
k

ه < ب < ج < الف < د است.

w2 
wk 

جمع کلیه وزنها در اين حالت برابر  2است.
برای مثال وقتی تنها دو معیار وجود دارد وزن

جدول  -29امتیاز نهايی گزينهها
ه

د

ج

ب

الف

9/981

9/900

9/210

9/243

9/196

 -4-6روش اسمارتر

هرچند که روش اسمارت ،09خود راه سادهای
برای اجرای اصول نظريه مطلوبیت چند شاخصه 04در
عمل است اما با اين وجود اجرای روش اسمارت

مهمترين معیار برابر  9/01و وزن معیار ديگر برابر
 9/11است .در صورت وجود سه معیار ،وزن
مهمترين معیار تقريباً برابر  ،9/62وزن معیار مهمتر
بعدی تقريباً  9/18و آخرين معیار تقريباً  9/22است
(اولسن .)2331 ،سپس مانند روش ساو میتوان امتیاز
هر گزينه را مشخص کرد.

زمانبر است .روش اسمارتر حالت خاصی از روش

جدول -22رتبه بندی گزينههای تصمیمگیری

اسمارت است که در آن خبرگان فقط معیارها را رتبه

با استفاده از وزن اسمارتر

بندی میکنند (با مقیاس رتبهای) و وزن معیارها را

رتبه

مشخص نمیکنند .درواقع روش اسمارتر از وزنهای
رتبهای برای حذف قضاوتهای مشکل در روش
اسمارتز

01

w1 

استفاده میکند(اولسن .)2980 ،اهمیت

نسبی اهداف بر مبنای ترتیب اهداف و با استفاده از

گزينه

امتیاز نهايی

2

انعطافپذيری در انتقال مواد (د)

81/1119

1

انعطافپذيری در فرآيند ساخت (ج)

08/9419

9

انعطافپذيری در تنوع محصول (ب)

01/9249

4

انعطافپذيری در حجم تولید (الف)

61/0341

1

ادامه وضع موجود (ه)

1/1633

روش مرکز ثقل محاسبه میشود (اولسن.)2980 ،
بايد توجه داشت محاسبه اوزان معیارها در روشهای

همانطور که در جدول ( )22مشاهده میشود باز

اسمارت و اسمارتز از پیچیدگی بیشتری نسبت به

هم انعطافپذيری در انتقال مواد بهعنوان بهترين

روش اسمارتر برخوردار است .لذا در اين مقاله

گزينه يا راهبرد و ادامه وضع موجود به عنوان

معیارها از طريق اين روش وزندهی میشوند ،زيرا

نامناسبترين گزينه معرفی شده است .مانند روشهای

اين روش به قضاوت زيادی احتیاج ندارد و

قبل ،فاصله امتیاز نهايی آخرين گزينه با گزينههای

همانگونه که قبالً نیز ذکر شد فقط بايد معیارها رتبه

موجود بسیار زياد است .نتايج اين روش تفاوتی

بندی شوند .پس از تعیین رتبه معیارها ،وزن معیارها

اندکی با دو روش قبل دارد و آن هم اختالف بر سر

را میتوان از فرمول شماره ( )3بهدست آورد:

رتبههای سوم و چهارم است.
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 rkj  rijرا با  +wiو واقعیت  rkh  rlhرا با

 -5-6روش ترتیبی یا پرموتاسیون

اين روش ترتیبهای متوالی مختلف گزينههای
تصمیمگیری را در نظر گرفته و بر طبق امتیاز هر
ترتیب ،بهترين ترتیب گزينهها را مشخص میسازد.

 -whوزندهی میکنیم.
 -4يک معیار ( )Tiبرای آزمون رتبه بندی ترتیب
iام بصورت رابطه ( )21تشکیل میشود:

Ti   jS  wi   jR w j

بنابراين اگر  mگزينه تصمیمگیری وجود داشته باشد
الزم است ! mترتیب گوناگون را در نظر گرفت .در
اين روش با  mگزينه تصمیمگیری و  nشاخص،
ماتريس  D= rijرا تشکیل داده و همچنین اوزان
( )wjشاخصها توسط يکی از روشها (مانند
آنتروپی) محاسبه میشوند .بهازای شاخصهای

kl

()21

kl

!i  1,2,, m

;S kl  j | rkj  rij 



 k , l  1,2,, m : k  1
 R   j | r  r ; 
kj
ij
 kl

 k , l  1,2,, m : k  1

ب ه طوري که



’

موجود (توسط يکی از الگوريتمهای مطرح شده

يعنی مجموعه همآهنگ ( S klمنشعب از )Skl

بهطوریکه

نشاندهنده زيرمجموعه حاصل از کلیه شاخصهايی

مانند
1

آنتروپی)

محاسبه

میشود

n

j

w
j 1

باشد .مراحل اين روش بصورت زير

است (اصغرپور:)2980 ،
 -2ترتیبهای ممکنه  mگزينه موجود را تشکیل
دهید.

’

است که برای آنها  rkj ≥ rijاست و زير مجموعه R kl

مشابهاً نشاندهنده مجموعه شاخصهای ناهمآهنگ
با رتبه بندی فرعی موجود از هر ترتیب iام است.
حداکثر  Tiبهازای جمیع مقادير  ،iمعرف مناسبترين
ترتیب اولويت بندی گزينههای موجود است.

 -1در هر مرحله يکی از ترتیبها را انتخاب نموده

با توجه به توضیحات ارائه شده ،الزم است تمام

و يک مجموعه فرعی همآهنگ ( )Sklو يک

ترتیبات ممکنه مورد بررسی قرار گیرند .از آنجا که

مجموعه فرعی ناهمآهنگ ( )Rklبه صورت زير

حل دستی اين روش از پیچیدگی خاصی برخوردار

()29
()22

تشکیل دهید .مثالً اگر p2  A1 , A3 , A2 

است و تا حدودی محاسبات آن گمراه کننده به نظر

باشد خواهیم داشت:

میرسد ،بهخصوص با افزايش تعداد گزينهها و

: S kl  A1  A3 , A1  A2 , A3  A2 

معیارها ،تحلیل مسئله بسیار مشکل میشود .با

مجموعه فرعی همآهنگ

استفاده از برنامه نوشته شده در مطلب ،محاسبات اين

: Rkl  A1  A3 , A1  A2 , A3  A2 

روش انجام میشود .دادههای مورد نیاز برای اين

مجموعه فرعی ناهمآهنگ

روش همان ماتريس تصمیمگیری (سنجش گزينهها

 -9باتوجه به آنکه  Ak  Aiبه اين مفهوم است

در قبال معیارها) و همچنین وزن معیارهاست.

که گزينه  Akنسبت به گزينه  Alارجحیت دارد

رتبهبندی گزينههای تصمیمگیری مطابق اين روش به

و يا حداقل هم ارز آن است آنگاه واقعیت

شرح جدول ( )21است.

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی02/

جدول -21رتبه بندی گزينههای انعطافپذيری با

شرکت برای تعیین معیارهای تحقیق اختالف نظری

روش پرموتاسیون

مبنی بر در نظر گرفتن معیار هزينه سرمايهگذاری

رتبه

گزينه

پديد آمد .برای تحلیل حساسیت روشهای بهکار

2

انعطافپذيری در انتقال مواد (د)

1

انعطافپذيری در فرآيند ساخت (ج)

9

انعطافپذيری در تنوع محصول (ب)

4

انعطافپذيری در حجم تولید (الف)

امتیاز

1

ادامه وضع موجود (ه)

4/119

گرفته شده ،اکنون مسئله با  8معیار ( 0معیار قبلی به
عالوه معیار هزينه سرمايهگذاری) مورد توجه قرار
میگیرد .برای اين کار در نرمافزار طراحی شده ،يک
بار معیارهای اشاره شده در بخشهای و يک بار هم

مشاهده میشود که اين روش راهبرد انعطافپذيری

با افزودن معیار جديد .قبل تجزيه و تحلیل شده است

در انتقال مواد را بهترين راهبرد تشخیص داده است.

با اضافه شده يک معیار به ورودیها ،ماتريس

 -6-6اضافه کردن یک معیار به معیارهای تحقیق

تصمیمگیری و ماتريس اوزان اهمیت هر معیار به

همانطور که در بخشهای قبل نیز اشاره شد در

شرح جداول ( )29و ( )24تغییر میيابد.

پرسشنامههای تکمیل شده توسط مديران و خبرگان
جدول  -29سنجش وضعیت هر گزينه تصمیمگیری نسبت به معیارها با اضافه شدن معیار هزينه سرمايهگذاری
8

0

6

1

4

9

1

2

معیارها
گزينهها

6/19 8/91 4/39 6/21 6/60 4/26 0/98 -8/02

الف

1/49 0/31 1/36 6/19 1/33 6/99 6/60 -6/02

ب

1/02 0/19 6/21 6/28 6/91 6/48 6/31 -0/86

ج

6/83 6/10 0/01 6/91 6/13 6/32 6/60 -8/49

د

9/09 1/91 1/13 4/14 1/99 1/12 1/91 -2/99

ه

جدول -24اوزان اولیه در نظر گرفته شده برای اهمیت معیارها با اضافه شدن معیار هزينه سرمايهگذاری
8

0

6

1

4

9

1

2

9/20 9/21 9/29 9/29 9/93 9/29 9/93 9/24

معیار
وزن

بايد توجه داشت چون هزينه سرمايهگذاری،

کلی به اعداد ستون معیار هزينههای سرمايهگذاری در

معیاری پولی است لذا اعداد واقع در ستون  8جدول

ماتريس ورودی برنامه جدول ( ،)29درمیيابیم که

( ،)29بیانگر مقدار سرمايهگذاری آن روش

انعطافپذيری در محصول و سپس انعطافپذيری در

انعطافپذيری (با توجه به نظر خبرگان) است که با

انتقال مواد دارای هزينههای بیشتری ازبقیه گزينهها

عالمت منفی نشان داده شده است ،به اين معنی که با

هستند و از طرفی ادامه وضع موجود راهی است که

افزايش آن ،مطلوبیت معیار کاهش میيابد .با نگاه
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بدون درگیرشدن با هزينه سرمايهگذاری در FMS

نهايی گزينه حفظ وضع موجود افزايش يابد .چنانکه

همراه خواهد بود.

در جدول ( )21نیز مشاهده میشود اين وضعیت رخ

نتايج هريک از روشهای ذکر شده با اضافه شدن

داده است هرچند کماکان بدترين گزينه شناخته شده
است .گزينه ادامه يا حفظ وضع موجود ،در تمام

معیار هزينه سرمايهگذاری به شرح جدول( )21است.

ستونها مقدار کمتری نسبت به ساير گزينهها دارد

در اين جدول رتبه هر گزينه در داخل پرانتز و در

جز در ستون مربوط به هزينه سرمايهگذاری .در نگاه

زير امتیاز هر گزينه نشان داده شده است .از طرفی

اول به نظر میرسد که نبايد نتیجه به اين شدت تغییر

مشاهده شد که در روش ترتیبی ،بهترين ترتیب

يابد اما اگر به گامهای روش تاپسیس دقت شود

گزينهها انعطافپذيری در انتقال مواد ،انعطافپذيری

میبینیم که اختالف به وجود آمده در نتايج به دلیل

در فرآيند ساخت ،انعطافپذيری در تنوع محصول،

نحوه محاسبه امتیازها در اين روش است .اين

انعطافپذيری در حجم تولید و باالخره ادامه

اختالف در مرحلهای از روش تاپسیس به وجود

وضعیت فعلی است که امتیاز آن برابر  9/939بهدست

میآيد که ماتريسهای بهترين و بدترين ارزشها

آمد .از آنجا که با معیار هزينه سرمايهگذاری ،ادامه

ساخته میشود و سپس فاصله هر يک از ارزشها با

وضع موجود هزينه زيادی در مقايسه با ساير گزينهها

دو ماتريس قبل محاسبه میگردد.

نمیخواهد انتظار میرود که در روش ساو ،امتیاز

جدول -21امتیاز و رتبههای هر گزينه تصمیمگیری با اضافه شدن معیار هزينه سرمايهگذاری
گزينهها
(الف)
(ب)
(ج)
(د)
(ه)

روش ساو

روش تاپسیس

روش اسمارتر

9/0841
()9
9/0001
()4
9/8211
()1
9/8188
()2
9/0196
()1

9/4142
()4
9/4996
()1
9/4116
()9
9/4132
()1
9/1134
()2

13/3696
()4
69/0998
()9
68/9360
()1
63/1142
()2
23/9996
()1

روش
پرموتاسیون
()4
()9
()2
()1
()1

برای گزينههای "الف" تا "د" اختالف با بهترين

وضعیت نامناسبتری است .با اضافهشدن معیار

ارزش در همه معیارها به جز معیار هزينه

هزينه سرمايهگذاری ،تفاوتها با بهترين و بدترين

سرمايهگذاری نسبتا اندک و اختالف با بدترين ارزش

ارزشها برای گزينه ادامه وضع موجود تغییر نمیکند

هر ستون زياد است اما وضعیت برای معیار (يا

اما اختالف حاصلشده با بهترين ارزش برای

ستون) آخر متفاوت است .ازطرفی گزينه آخر در

گزينههای "الف" تا "د" بسیار زياد است .برای

همه معیارها (به جز معیار هزينه سرمايهگذاری) از

محاسبه فاصله مربوط به هرگزينه همه اختالفات با

نظر میزان اختالف با بهترين و بدترين ارزش دارای

يکديگر جمع میشود و در نهايت میبینیم که اين

ارزيابی استراتژيک سیستمهای تولید انعطافپذير در يک شرکت لوازم خانگی23/

جدول  -26ادغام بهروش میانگین

گزينه (حفظ وضع موجود) ،وضعیت بهتری نسبت

روشهای MADM
میانگین

Permutation

SMARTER

TOPSIS

AHP

SAW

به ساير گزينهها دارد.

تصمیمگیری ،نتايج متفاوتی را داشت و تصمیمگیرنده

9/1

4

4

9

1

9

الف

9/6

9

9

4

4

4

ب

نیازمند اخذ رتبهبندی واحد برای مسائلی از اين

1/1

1

1

1

9

1

ج

دست است ،برای تفوق بر اين وضعیت از روشهای

2

2

2

2

2

2

د

1

1

1

1

1

1

ه

رتبهها

 -7-6ادغام تكنیکها

بهدلیل اينکه در اين تحقیق روشهای مختلف

ادغام( )POSETشامل روش میانگین رتبهها ،بردا و

گزينه ها

 -2-7-6روش بردا

روش کپلند در حالت اول و دوم مسئله ،استفاده

اين روش ،براساس قاعده اکثريت استوار است .در

شده است (مومنی.)2980،

اين روش يک ماتريس بین گزينهها تشکیل میشود و
گزينهها بصورت زوجی با هم مقايسه میشوند ،اگر

 -1-7-6روش میانگین رتبهها

تعداد روشهايی که گزينه سطر را بر گزينه ستون

اين روش گزينهها را براساس میانگین رتبههای

ارجح میدانند بیشتر باشد کد  Mرا در ماتريس قرار

بدست آمده از روشهای مختلف  MADMاولويت

داده و اگر در اين مقايسه زوجی رای اکثريت وجود

بندی میکند .با توجه به میانگین رتبهها در جدول

نداشت و يا آرا با هم مساوی بودند با  Xکدگذاری

( ،)26رتبهبندی گزينهها در حالت اول مسئله به-

میشود .در حقیقت  Mبه منزله اين است که سطر بر

صورت زير خواهد بود:

ستون ارجحیت دارد و  Xنشان دهنده اين است که
ستون بر سطر ارجحیت دارد .هر مقايسه زوجی

ه < ب < الف < ج < د

بهصورت جداگانه بررسی میشود و تعداد آن برابر
 m(m-1)/2است .معیار اولويت در اين روش تعداد
بردهای گزينه يعنی تعداد  Mها است.
جدول  -20ادغام به روش بردا

C
1
1
9
4
9

ه

د

ج

ب

الف

گزينهها

M

X

X

M

-

الف

M

X

X

-

X

ب

M

X

-

M

M

ج

M

-

M

M

M

د

-

X

X

X

X

ه

4

9

2

9

1

R
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همبستگی رتبهای اسپیرمن را از رابطه ( )29بدست

بنابراين ،طبق روش بردا ،اولويتبندی گزينهها در

میآورند.

حالت اول مسئله بهصورت زير خواهد بود:
ه < ب = الف < ج < د

6 d i2

()29

 -3-7-6روش کپلند



rs  1 



n n 1
2

اين روش با پايان روش بردا شروع میشود .در روش

برای آزمون معنیدار بودن ضريب همبستگی رتبه-

کپلند ،نه تنها تعداد بردهای گزينه ،مورد توجه قرار

ای  rsدر سطح  ، عدم همبستگی بین  xو  yيعنی

میگیرد ،بلکه تعداد باختهای گزينه يعنی تعداد

   0را فرض  H 0در نظر میگیرند .که در آن 

Mها در ستونها نیز محاسبه میشود .امتیازی که

ضريب همبستگی جامعه و  rsضريب همبستگی

کپلند به هر گزينه میدهد ،با کمکردن تعداد باخت-

نمونه است .برای مقادير کوچک حجم نمونه يعنی n

ها از تعداد بردها محاسبه میشود.

میتوان از جدول معنیدار بودن ضريب همبستگی

امتیاز گزينه الف = 9=1-1

اسپیرمن استفاده نمود (صالحی صدقیانی.)2988،

امتیاز گزينه ب = -2=1-9

رتبه بندی ادغام شده در دو حالت اول و دوم مسئله

امتیاز گزينه ج = 1=9-2

مشابه يکديگر بدست آمد ،ولی بهدلیل اينکه روش

امتیاز گزينه د = 4=4-9

تاپسیس با افزودن شاخص جديد متفاوت عمل کرد،

امتیاز گزينه ه = -4=9-4

لذا ضريب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین نتايج دو

بنابراين رتبهبندی گزينهها در حالت اول مسئله،

حالت مسئله صرفا در رتبه بندی به روش تاپسیس

بصورت (ه < ب < الف < ج < د ) خواهد بود.

بدست میآيد و در سطح    0.05معنی دار بودن

پس از محاسبات مشابه برای حالت دوم مسئله با 8

آن را بررسی میکنیم.

معیار تصمیمگیری ،رتبهبندی ادغام شده و نهايی
برای گزينهها مشابه حالت اول مسئله است.

جدول  -28آزمون ضريب همبستگی رتبهای



2



d i2 = xi  yi

d i = xi  y i

حالت حالت گزينه
دوم=

اول=

yi

xi

2

-2

4

9

الف

2

-2

1

4

ب

را برای مقادير صفت متغیر  yهم انجام میدهند و به

2

-2

9

1

ج

2

-2

1

2

د

آنها هم رتبههايی از  2تا  nمیدهند .سپس برای تمام

26

4

2

1

ه

زوجهای )  ( xi , yiهر عضو نمونه ،مربع تفاضل آنها

19

9

 -4-7-6ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن

برای محاسبه ضريب همبستگی اسپیرمن ،ابتدا برای
مقادير متغیر  xرتبههايی از  2تا  nبا توجه به ترتیب
و يا اندازه مقادير آنها در نظر میگیرند و همین عمل

يعنی  d i2 = xi  yi را حساب میکنند و ضريب

جمع کل

2

()24

6  20
0
525  1

ها

=1 

6 d i2





n n 1
2

rs  1 
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با مراجعه به جدول معنیدار بودن ضريب همبستگی

نتايج حاصل از روشهای مختلف در حالت اولیه

اسپیرمن برای  n=1و    0.05مقادير بحرانی

مسئله ،شباهت زيادی با يکديگر دارند و میتوان به

  0.8بدست میآيد و چون  rsمحاسبه شده مطابق

يک اجماع کلی يعنی انتخاب انعطافپذيری در انتقال

رابطه( )24در فاصله مذکور قرار دارد ،بنابراين فرضیه

مواد دست يافت .اما با افزودن معیار هزينه

دائر به عدم همبستگی(فرض  ) H 0رد نمیشود و لذا

سرمايهگذاری ،اجماع کلی وجود نداشت و

همبستگی بین نتايج رتبهبندی در دو حالت مسئله به

اولويتبندیهای متفاوتی بوجود آمد .در حالت دوم

روش تاپسیس وجود ندارد.

تفاوت بهدلیل اين است که معیار جديد برخالف

 -7بحث و نتیجهگیری
در اين مقاله سعی گرديد با وجود محدوديتهايی
همچون شناسايی نمونه مورد مطالعه ،نوبودن موضوع
در ايران و مشکالت جمعآوری اطالعات،
رويکردهای مختلف اولويتبندی استراتژیهای
استقرار سیستم تولید انعطافپذير در يک شرکت
تولیدکننده لوازم خانگی ارائه شود .از بديهیترين
موارد کاربرد نتايج اين تحقیق ،استفاده از آن در اتخاذ
تصمیم بهمنظور تخصیص منابع با در نظر گرفتن
شاخصها است .الزم به ذکر است که نتايج بدست
آمده با نظر و انتظار اعضای شوراهای تخصصی-
پژوهشی توافق خوبی نشان داده است .البته ارزيابی
موثر فنآوریها به قابلیتهای مديران فنآوری و
دانش آنها از ابزارهای مختلف و روشهای موجود
بستگی دارد .الزم است مديران فنآوری با ابزارهای
موجود آشنايی داشته باشند تا بتوانند درخصوص
پذيرش يا اکتساب يک نوع خاص از فنآوری
تصمیمگیری اثربخشی داشته باشند .انتخاب استراتژی
انعطاف پذيری در انتقال مواد ،توانمندی فرايند حمل
و نقل مواد جهت حرکت قطعات متفاوت بهطور کارا
و اثربخش در سراسر سیستم تولید را بهدنبال خواهد
داشت.

ساير معیارها از جنس هزينه است و همچنین
اختالف بین اعداد اين ستون از تفاوتهای اعداد در
ستونهای ديگر بیشتر است .از آنجائیکه روشهای
ساو و اسمارتر تحلیل سادهای را انجام میدهند ،اين
سادگی منجر به بروز خطا در تصمیمگیری میشود.
در روش تاپسیس ،چون از الگوريتم مناسبی برای
حل مسائل استفاده میشود ،اما به دلیل عدم
يکنواختی تفاوت بین ارزشهای ستونها (يا
معیارها) ،روش مذکور دچار خطای اندازهگیری برای
ماتريسهای بهترين و بدترين ارزشهای هرمعیار
میشود .در نهايت روش پرموتاسیون ،با تحلیل تک-
تک ارزشهای ماتريس تصمیمگیری و جمع اوزان
گزينه برتر مقايسهای جامع را ارائه میدهد و تمام
ترتیبهای ممکن را در نظر میگیرد .در نتیجه ،روش
پرموتاسیون نسبت به ساير روشها قابلیت اطمینان
بیشتری برای حل مسئله دوم تحقیق دارد .بايد توجه
داشت که تکنیکهای تصمیمگیری نهتنها بايد مکمل
روشهای قبلی باشند ،بلکه الزم است اين روشها
انعطافپذيری الزم را برای مواجهه با حقايق جديد
را دارا بوده و بتوانند ارزيابی سريعی از موقعیت
اعالم نمايند .بهمنظور مرتفع کردن مسئله کاهش
اعتبار روش  DEAدر اين تحقیق میتوان ورودیها
و خروجیهای هر يک از واحدهای  DMUرا برای
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 1سال متوالی در نظر گرفت و هر سال هر واحد را

تاپسیس" ،نشريه مديريت فرهنگ سازمانی ،سال دوم،

مستقل از سال ديگر فرض کنیم ،يعنی در عمل 11

شماره پنجم.

واحد در نظر بگیريم .ولی از آنجائیکه دادههای مورد
نظر صرفا برای يک سال در دسترس بود ،لذا امکان
استفاده از اين ابتکار میسر نبود .الزم به ذکر است،
نتايج آزمون فرضیات مطرح شده ،فقدان همبستگی
بین رتبهبندی نهايی در حالت اول و دوم مسئله را که
بوسیله ضريب همبستگی رتبهای اسپیرمن در سطح

خاکی ،غالمرضا" ،)2981( ،روش تحقیق در مديريت"،
تهران :مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی.
زارع مهرجردی ،يحیی ،رسايی ،حسن و قاسمی گجوان،
علی اکبر" ،)2983( ،ارزيابی تکنولوژیهای پیشرفته
تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامهريزی احتمالی و

تصمیمگیری چند معیاره فازی" ،نشريه بین المللی
مهندسی صنايع و مديريت تولید)12(4 ،

معنیدار  1درصد صورت گرفته است ،به اثبات

سرکیسیان ،آلفرد" ،)2989( ،انعطافپذيری تولید :مدل

میرساند و لذا تغییرات شاخصها در دوحالت فوق

مفهومی – فرا تحلیلی" ،پاياننامه کارشناسی ارشد،

مستقل از يکديگر عمل خواهد کرد.

دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه

پیشنهاد ما برای تحقیقات آينده بهکارگیری شاخص-
های ديگری مانند عدم پذيرش سیستم جديد در بین

طباطبايی.
صالحی صدقیانی ،جمشید و ابراهیمی ،ايرج" ،)2988( ،

کارکنان ،بررسی اثرات تحريم اقتصادی در

تحلیل آماری پیشرفته" ،چاپ چهارم ،تهران :نشر

سیستمهای تولید انعطافپذير و  ...است .آخرين

هستان.

پیشنهاد برای تحقیقات آتی تست مدل و انجام
متدولوژی در صنايع ديگر بهمنظور افزايش قابلیت
کاربردی بودن اين پژوهش است.
منابع
آذر،عادل و رجب زاده ،علی" ،)2982(،تصمیمگیری
کاربردی(رويکرد  ،")MADMتهران ،نگاه دانش.

ماکويی ،احمد" ،)2986( ،تکنیکهای تصمیمگیری چند
معیاره" ،چاپ اول ،تهران :مهر و ماه نو.

مومنی ،منصور" ،)2980( ،مباحث نوين تحقیق در
عملیات" ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه تهران.

مهرگان ،محمدرضا" ،)2980( ،مدلهای کمی در ارزيابی
عملکرد سازمانها ،"DEA -چاپ دوم ،تهران:
دانشگاه تهران.
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Albayrakoglu, M. (1996). "Justification of new
manufacturing technology: a strategic
approach using the analytic hierarchy
process", Journal of Production and
Inventory Management, 37 (1), 71–76.

چندمعیاره" ،چاپ اول ،ترجمه :علی خاتمی

Badiru, A.B., Foote, B.L., and Chetupuzha, J.
(1991). "A Multi-Attribute Spreadsheet
Model for Manufacturing Technology
Justification", International Journal of
Computers and Industrial Engineering, 21
(1-4), 29-33.

و انتخاب پروژههای تحقیقاتی تحت محیط فازی

CACI, (2008). "eTypes: user guide", London:
CACI Limited

معیاره" ،چاپ ششم ،تهران :دانشگاه تهران.
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