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چکیده
بررسی ناب بودن سیستمهای تولیدی ،همچون ديگر پروژهها تابع برخی مؤلفههای کمی و
قابلاندازهگیری همچون زمان حملونقل صفر ،معیوبی صفر و غیره است که اين ضرايب و نسبتها
قابلاستخراج و محاسبه هستند .در پژوهش حاضر ،عملیاتی کردن مفهوم تولید ناب و پیشبینی میزان
ناب بودن يک سیستم تولیدی دنبال میشود .به کمک اين مدل میتوان درجه ناب بودن شرکتهای
تولیدی را با تمرکز بـر تعهـدات مديريت ارزيابی کرد و سطح ناب بودن در آينده را نیز با توجه به
تغییرات در شاخصهای تأثیرگذار پیشبینی نمود .تصمیمگیری میزان مطلوبیت ،پس از بررسی شرايط
استقالل شاخصها ،به کمک فرم ترکیب خطی چندگانه محاسبه میشود .بدين ترتیب ،توابع مطلوبیت
جزئی همه شاخصها بهطور همزمان و با فرض خطی بودن در نظر گرفته میشوند .به منظور محاسبه
توابع جزئی از افراد خبره در يک شرکت نساجی کمک گرفته شده است .در نهايت با استفاده از مدل
بهدستآمده میزان ناب بودن سیستم تولیدی در قالب يک تابع رياضی غیرخطی ارائه میگردد تا
بدينوسیله ابزاری برای تصمیمگیری بهتر در شرايط پیچیده محیطی فراهم شود.
واژگان کلیدی :تولید ناب ،تابع مطلوبیت چندمعیاره ،تصمیمگیری گروهی
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 -1مقدمه
در طول دو دهه اخیر ،تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در فناوری ،جهانیشدن
بازارها و شرايط جديد اقتصاد سیاسی مطرح شدهاند .امروزه ،شرکتها بايد توانايی اين را
داشته باشند که با کاهش هزينهها و ارائه محصول با قیمت معقول و موردنظر مشتری ،افزايش
توان رقابتی و سودآوری را ممکن سازند .رويکرد زنجیره تأمین ناب ،1اهمیت کاهش تغییرات،
بهبود جريان و درنتیجه کاهش نیاز به موجودی و ظرفیت اطمینان را مشخص میسازد ].[1
از نظر بسیاری از محققین از جمله بالسترو 2و رومرو 3رويکرد مطلوبیـت چنـدشاخصـه،
دارای دقیقترين ساختار نظری در میـان تکنیـکهـای تصـمیمگیـری چنـدمعیاره است ].[2
رويکرد تابع مطلوبیت ،از ابتدا تاکنون به يکی از پرکاربردترين روشهـای حـل مسائل
تصمیمگیری چندمعیاره تبديل شده است .ايده اصلی ايـن روش ،بیشـینهسـازی مطلوبیـت
ناشـی از انتخـاب يـک گزينه است .مزيت استفاده از تابع مطلوبیت اين است که با حل مدل
میتوان مطمـئن بـود کـه حـداکثر رضـايت و مطلوبیـت بـرای تصـمیمگیرنـده حاصل شده
است.

 -2بیان مسئله و ادبیات موضوع
تولید ناب يک فلسفه و نگرش جديد محسوب میشود که زادگاه آن شرکت تويوتا در جزيره
ناگويای ژاپن است ] .[3تولید ناب توسط ووماک 4و همکارانش در سال  1990در قالب يک کار
تحقیقاتی با عنوان "ماشینی که جهان را تغییر داد " منتشر گرديد ].[4
تولید ناب ،يک سیستم تولیدی با رويکرد حذف اتالف است ،تمرکز اين سیستم بر شناسايی
منابع اتالف و استفاده از ابزارهايی مانند تولید به موقع ،5کاهش زمان راهاندازی 6و بهبود مداوم
به منظور حذف اين اتالفها است ].[5
با بررسی ادبیات و نظرات متخصصان ،متغیرهای مختلفی از اجزای سیستم تولید ناب
شناسايی شدهاند .لذا در اين پژوهش اهداف اصلی سیستم تولید ناب عبارتاند از -1 :معیوبی
صفر  -2زمان آمادهسازی صفر  -3موجودی صفر  -4زمان حملونقل صفر  -5از کارافتادگی
ماشینآالت صفر  -6زمان پیشبرد صفر  -7اندازه انباشته يک.
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برای ارزيابی ناب بودن ،تمام عوامل هفتگانه میتواند مؤثر باشد .بنابراين روشهای
متعددی برای ارزيابی ناب بودن مورداستفاده قرار گرفته شده است ،مانند روش تجزيهوتحلیل
ابعادی و معادالت ساختاری .با توجه به اينکه در اين روشها نظرات خبرگان بسیار مؤثر است
و روشهای رياضی خوبی برای جمعبندی نظريات خبرگان موجود نیست و يا صرفاً وابسته به
نرمافزار خاصی است و در اکثر موارد تمام ابعاد هفتگانه توأمان در نظر گرفته نمیشود ،در
اين مقاله با استفاده از توابع مطلوبیت گروهی (استفاده از چندين خبره) مدلی ارائه خواهد شد
که بتواند با اين ابعاد هفتگانه يک مدل رياضی واحد برای ارزيابی کمی ناب بودن يک سیستم
تولیدی ارائه دهد .برای اين منظور نظرات خبرگان جمعآوری میشود سپس به ازای هر يک از
اين معیارهای هفتگانه يک تابع مطلوبیت گروهی بر اساس میزان انحراف از اهداف ناب بودن
استخراج شده و در گام بعدی اين توابع با استفاده از ترکیب خطی چندگانه در نهايت به يک تابع
مطلوبیت تبديل میگردد .فرض میشود که توابع مطلوبیت اولیه که توسط خبرگان ارائه
میشود به ازای هر يک از توابع هدف خطی باشد .در پايان با استفاده از مدل نهايی میزان ناب
بودن يک سیستم تولیدی در قالب يک مثال کاربردی ارائه میگردد .میزان ناب بودن به صورت
کمی و عددی بین صفر و يک تخصیص میيابد .در نهايت با ارائه يک مدل رياضی غیرخطی
پشتیبان میتوان سطح ناب بودن در آينده را نیز با توجه به تغییرات در شاخصهای تأثیرگذار
پیشبینی نمود.

 -2-1نحوه استخراج مستقیم تابع مطلوبیت هر شاخص
تابع مطلوبیت يک فرد را میتوان از طريق ارائه يک پیامد مطمـئن ازيکطرف و ترکیـب احتمـالی
از دو پیامـد نامطمئن از طرف ديگر و مخیر ساختن وی در انتخاب هر يـک از طـرفین تعیـین
کـرد .بـر اسـاس اصـل متعـارف پیوستگی (سومین اصل از اصول متعارف نیومـان -
مورگسـترون )7اگـر شـخص پیامـد  A1را بـر  A2و  A3تـرجیح دهد ،يک احتمال ذهنی) P(A1
به غیر از صفر و يک وجود دارد که او را بین  A2و يـک بـازی بـا احتمـال)  P(A1برای  A1و
])  [1 − P(A3برای  ، A3بیتفاوت خواهد کرد ].[2
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𝐴1
𝐴3

𝑃

L2 :

≅

A2

1

L1 :

𝑃1−

لذا با داشتن چهار پارامتر  A1 ، A2 ، A3و Pمطلوبیت يک موقعیت مشخص خواهد بود.
اگر سـه مـورد از ايـن پارامترها معلوم باشند ،تصمیمگیرنده میتواند مقداری را به پارامتر
چهارم تخصیص دهـد سـپس بـا تغییـر يکـی از پارامترهای از پیش معلوم ،مقدار جديدی را
برای پارامتر چهارم تعیین کند .حاصل اين روند رسیدن به رشـتهای از ترجیحات تصمیمگیرنده
اسـت کـه بر اساس آن مـیتـوان تـابع مطلوبیـت وی را بـرازش نمـود .وينسـتون 8الگوريتم
ساده زير را برای اين منظور پیشنهاد کرده است ]:[2
 -1به بیشترين عايدی ،مطلوبیت  1و به کمترين عايدی ،مطلوبیت  0را اختصاص دهید.
 -2مقادير مطلوبیت ساير دريافتیها مثل  rjرا با طرح دو التاری به صورت زير تعیین کنید:
𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑖𝑚

()1

𝑗𝑃

L2 :

≅

rj

1

L1 :

𝑗𝑃 1 −

U(rj ) = pj × u(max) + (1 − pj ) × u(min) = pj

 .1پس از ايجاد تعداد کافی از نقاط ()  )rj , u(rjتابع مطلوبیت تعیین میشود.
بهاينترتیب در مدلهای تصمیمگیری چند شاخصه با اجرای اين الگوريتم برای هر شاخص
میتوان مطلوبیت هريک از شاخصها را برآورد نمود .در اين مقاله نیز ترجیحات از خبرگان
گرفته شده و به کمک نرمافزار مینیتب ،فرمول رگرسیون توابع مطلوبیت اولیه باتوجه به
فضای تصمیم و سطح معناداری به شکل خطی بهدستآمده است.

 -2-2تابع مطلوبیت کلی
برای ترکیب تابع مطلوبیت شاخصها يا اهداف مختلف در يک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره،
فرمهايی معرفیشده که استفاده از هريک منوط به برقراری فرضیات معینـی در شـیوه تبـادل
بـین اهـداف يـا شـاخصهـای مسئله است .فرم ترکیب خطی چندگانه ،معمولیترين اين اشکال
8 Winston
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است ،زيرا به حداقل مفروضات از استقالل اهداف يا شـاخصهـا نیـاز دارد .بـرای اسـتفاده از
ايـن شـکل تـابع کافی است تا نظـم ارجحیـتهـای شـرطی سـطوح مختلـف مشخص باشـد؛
شاخص(هدف

j

ام)

دارای

استقالل

مطلوبیت

از

مکمـلهـای

خـود،

يعنـی

)  (X1 , X 2 , … , X j−1 , X j+1 , … , X nباشـد؛ يعنی بستگی به سطوح ساير شاخصها نداشته
باشد .آزمون استقالل مطلوبیت با قرار دادن قرعـههـايی مشـابه قرعـه زير برای هر يک از
شاخصها انجام میگیرد.
فرض میشود تصمیمگیرنده نسبت به دو قرعه زير )  (L1 , L2بیتفاوت است:

) 𝑛(r1 , … , r1𝑗 , … , r
) 𝑛(r1 , … , r3𝑗 , … , r

𝑃

(𝐫𝟏 , … , 𝐫𝟐𝒋 , … , 𝐫𝒏 ) ≅ 𝐿2 :

1

𝐿1 :

𝑃1−

چنانچه بین دو قرعه )  (𝐿3 , 𝐿4نیز به صورت زير بیتفاوت باشد:

) ́𝑛(r1́ , … , r1𝑗 , … , r
) ́𝑛(r1́ , … , r3𝑗 , … , r

𝑃

(𝐫́𝟏 , … , 𝐫𝟐𝒋 , … , 𝐫𝒏́ ) ≅ 𝐿4 :

1

𝐿3 :

𝑃1−

استقالل مطلوبیت شاخص jام از شـاخصهـای مکمـل خـود محقـق مـیشـود ri .ها و ri ′ها
سـطوح دلخـواه از شاخصهای ماتريس تصمیم میباشند(i ≠ j) .
اين آزمون بايد برای کلیه ترکیبات ممکن از شاخصها انجام گیرد.
در آخر و به کمک فرم ترکیب خطی چندگانه مطابق با فرمول ( )2تابع مطلوبیت و يا همان
تابع نابی در سیستم تولیدی موردنظر بیان میشود که در آن)  Uj (rjتابع مطلوبیت شاخص j
ام و مقادير مختلف 𝜶 ،ثابتهای به مقیاس درآورنده هستند.

()2
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𝑛

) 𝑗𝑟( 𝐽𝑈 𝑗∝ ∑ = )𝐴(𝑈
𝑛

𝑗=1

) + ∑ ∑ ∝𝑗𝑗′ . 𝑈𝑗 (𝑟𝑗 ). 𝑈𝐽′ (𝑟𝑗′
𝑗> 𝑗=1 𝑗 ′
𝑛

⋯ + ∑ ∑ ∑ ∝𝑗𝑗′ 𝑗" . 𝑈𝐽 (𝑟𝑗 ). 𝑈𝑗′ (𝑟𝑗′ ). 𝑈𝑗" (𝑟𝑗" ) +
𝑗=1 𝑗 ′ >𝑗 𝑗 " >𝑗 ′

) 𝑛𝑟( 𝑛𝑈 … ) +∝1,2,3,…,𝑛 . 𝑈1 (𝑟1 ). 𝑈2 (𝑟2
بهطوریکه ) uj (rjبین صفر و يک خواهد بود و ) UJ (rjيک تابع مطلوبیت شرطی است
چنانچه:


Uj (rj0)=0به ازای ارزشی همچونrj0



UJ(r*j)=1به ازای ارزشی همچونr*j

همچنین  𝛼𝑗 , 𝛼𝑗𝑗′ , … , 𝛼𝑗𝑗′ …𝑛 < 1نشاندهنده ثابتهای مقیاس درآورنده بوده و < −1
∞ ≤  αمطابق فرمول ( )3يک پارامتر است.
()3

) ́𝑗𝛼 𝛼𝑗𝑗́ = 1 − (𝛼𝑗 +

ارزش 𝑗∝ بیانگر میزان اهمیت نسبی شاخص  jام میباشد و با طرح بازی زير به دست
میآيد:
≅ ) 𝑤𝑛𝑋 (X1,𝑤 , … , 𝑋𝑗−1,𝑤 , 𝑋𝑗,𝑏 , 𝑋𝑗+1,𝑤 , … ,

) 𝑏𝑛𝑋 (X1,𝑏 , … , 𝑋𝑗−1,𝑏 , 𝑋𝑗,𝑏 , 𝑋𝑗+1,𝑏 , … ,
) 𝑤𝑛𝑋 (X1,𝑤 , … , 𝑋𝑗−1,𝑤 , 𝑋𝑗,𝑤 , 𝑋𝑗+1,𝑤 , … ,

1

𝐿1 :

𝑗∝
𝑗∝1 −

𝐿2 :

تابع فرم سادهتری میيابد ،اگر شاخصها از اسـتقالل جمـعپـذير نیز برخـوردار باشـند.
آزمـون اسـتقالل جمعپذير برای دو شاخص  riو  rjبا احراز بیتفاوتی تصمیمگیرنده نسبت به
دو قرعه زير انجام میگیرد ]:[2
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اين آزمون نیز بايد برای کلیه ترکیبهای ممکن از شاخصها انجام گردد ].[2
هنگامیکه بیش از يک شاخص در ترجیحات مؤثر باشد ،نیاز به تجزيه مسئله به
شاخصهای تشکیلدهنده آن و تعیین يک تابع مطلوبیت شرطی برای هر شاخص است که اين
توابع شرطی بهوسیله يکی از فرمهای جمعپذير ،حاصلضرب و يا ترکیبهای خطی چندگانه با
توجه به شرايط استقالل شاخصها نسبت به هم با يکديگر ترکیب میشوند ].[6

 -3پیشینه تحقیق
پیچیدگیهای دنیای حاضر چه از نظر تعداد گزينههای تصـمیمگیـری و چـه از نظر تعارضهای
ذاتی متغیرهای فضای پاسخ سبب ايجاد اختالل و کاهش اثربخشی در حـوزه انتخـاب و
تصمیمگیری بهینهشده است [ .]7فضای سیستمهای تولیدی نیز استثنا نبوده و شامل
پیچیدگیهای زيادی است .در اين میان سیستم تولید ناب برای بهبود کیفیت به عنوان يک
فاکتور کلیدی برای افزايش رضايت مشتری عمل میکند ].[8
استفاده از تابع مطلوبیت ،در رتبهبندی گزينههای ماتريس تصمیمگیری در چندين مطالعه به
چشمخورده است .برای مثال رتبهبندی اعتباری مشتريان در شبکه بانکی کشور با استفاده از
تابع مطلوبیت چندشاخصه توسط راستی و اختیاری در سال  1390صورت گرفت .تابع
مطلوبیت بهصورت خطی و بر اساس فرمول سويچ و درينگر 9برآورد شده و با فرض وجود
استقالل جمعپذير مطلوبیت شاخصها محاسبه شده است ].[9
سید حسینی و بیات ترک در سال  1383با استفاده از روش تجزيه تحلیل ابعادی ،مدلی
ارائه میدهند که میزان سازگاری کارخانجات تولیدی را با معیارها و ويژگیهای تولید ناب
مقايسه میکند ] .[10اسدی و همکارانش در سال  1390ضمن معرفی عوامل و ويژگیهای
تولید ناب در يک کارخانه صنايع غذايی سعی کردهاند که با استفاده از روش تجزيهوتحلیل
9 Switches and dringers
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ابعادی مدلی ارائه دهند که میزان سازگاری فرايند تولید دوغ را با معیارها و ويژگیهای تولید
ناب مقايسه نمايند ] .[11هوشیار و صادق عمل نیک در سال  1390به منظور تعیین میزان ناب
بودن ،عوامل اصلی و مؤثر تولید ناب را در شرکت مونتاژ رز ،مورد ارزيابی و سنجش قرار
دادند .ايشان برای اين کار از روش تجزيهوتحلیل ابعادی استفاده نموده و برای تبديل به فرم
استاندارد از تکنیکهای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه استفاده نمودهاند ] .[12ساالری و
همکارانش در سال  1392در پژوهش خود14 ،عامل اصلی در صنعت خودرو را شناسايی و در
قالب پرسشنامهای در اختیار خبرگان قرار دادهاند تا ارتباط و توالی اين عوامل با روش ISM
مشخص و سپس با روش تحلیل مسیر تأيید شود ] . [3ترتیب اين عوامل به مديران کمک
میکند تا در صورت پیادهسازی اين عوامل برای بهبود در روشهای تولید و نزديک شدن به
تولید ناب از کدام عامل شروع کنند .برادران و همکارانش در سال  1394به ارزيابی سطح
آمادگی شرکت ايران ترانسفو-ری برای اجرای سیستم تولید ناب با استفاده از مدل
تجزيهوتحلیل ابعادی پرداختهاند که درنتیجه اين پژوهش شرکت ترانسفو-ری از انطباق کامل با
تولید ناب فاصله دارد ] .[13پويا و همکارانش در سال  1394مدلی را جهت ارزيابی تولید ناب
در صنايع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی تأيیدی ،خوشهبندی و
تکنیک پرومته 10برای تولیدکنندگان فلزات اساسی فابريالی استان آذربايجان شرقی ارائه دادند
] .[14فقهی فرهمند در سال  1396مدلی جهت ارزيابی تولید ناب در صنايع کوچک و متوسط با
استفاده از ترکیب روشهای تحلیل عاملی تأيیدی ،خوشهبندی و تکنیک  LINMAPارائه داد که
نتايج حاصل از هشت ساختار تولید ناب شامل تولید به موقع ،مديريت کیفیت کامل ،تعمیر و
نگهداری ،روابط با تأمینکنندگان ،روابط مشتری ،مديريت منابع انسانی ،مديريت فرآيند و
برنامه بهبود در سطح کارخانه بود ].[15
با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی ،اهمیت تصمیمگیری نمايان میشود .در همین
راستا برای کاهش میزان عدم قطعیت اطالعات و کاهش ريسک ناشی از پیچیدگیهای محیطی،
جهت تصمیمگیریهای سازمانی از روشهای رياضی که در شرايط عدم قطعیت کاربرد دارند،
مانند رويکردهای فازی که هم در شرايط اطمینان و هم در شرايط عدم اطمینان دادهها
پاسخگوی تغییرات محیطی هستند ،بهره گرفته میشود؛ بعالوه میتوان از مدلهای رياضیای
10 PROM OTEE
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چون تحلیل پوششی دادهها و تئوری امکان و الزام که به ارائه الگويی برای پاسخ به شرايط
تصمیمگیری میپردازند ،بهره جست .بهرهگیری از چنین الگوهايی در تصمیمگیری ضمن
برآورد همه حاالت پیش روی مديران جهت اخذ تصمیم ،میتواند راهکاری برای کاهش عدم
اطمینان و ريسک حاصل از تصمیمگیریهای فردی باشد ].[16
اين اهمیت به عدم اطمینان محیطی در سیستم تولید ناب نیز در کار تعدادی از پژوهشگران
ديده میشود .داون و چن 11در سال 2008يک معیار ناسازگاری با يک معیار مستقل برای
اندازهگیری ناب بودن سیستم تولیدی ارائه دادند که با استفاده از روش تجزيه تحلیل پوشش
دادهها و يک برنامه خطی مبتنی بر اندازهگیری ،میزان ناب بودن سیستم را نشان میدهند ].[17
وينو 12و همکاران در سال  2009به ارزيابی ناب بودن يک سازمان تولیدی و طراحی يک
مدل اندازهگیری با رويکرد فازی چند درجهای پرداختهاند که پس از شناسايی شاخص نابی
زمینههايی برای بهبود نابی شناسايی شده است ] .[18وينو و بالجی 13نیز در سال  2010به
ارزيابی میزان ناب بودن سیستم تولیدی و طراحی يک مدل اندازهگیری با استفاده از رويکرد
فازی پرداختهاند و پس از محاسبه شاخص نابی ،ازآنجايیکه اين محاسبات مستعد خطا است،
يک سیستم پشتیبانی کامپیوتری توسعه دادهاند].[19
کومار 14و همکارانش در سال  2013يک مدل ساختاری متغیرها برای اجرای مفهوم ناب در
صنعت خودروی هند با استفاده از مدلسازی تفسیری  ISM15طراحی کردهاند ] .[20رجا 16و
همکارانش در سال  2016رابطه بین تولید ناب و عملکرد عملیاتی را در چهار بعد کیفیت ،تحويل،
هزينه و انعطافپذيری موردبررسی قرار دادهاند .ايشان از يک معیار ناسازگاری واحد و يک
معیار مستقل با تکنیک تجزيهوتحلیل پوشش دادهها برای اندازهگیری درجه نابی سیستم
تولیدی استفاده کردهاند ] .[21اين رابطه در ] [22نیز ديده میشود.
ارتباط بین تولید ناب و عملکرد عملیاتی نیز در تعدادی از کارهای مطالعاتی از جمله ][23
ديده میشود .اين قبیل مقاالت به سازمانهای تولیدی کمک میکند با استفاده از ابزار
معرفیشده تولیدات خود را مديريت کنند.
بهعنوانمثال در مقاله ] [5متقی و قدردان بر اساس يک مطالعه موردی ،نخست با استفاده
از نقشهبرداری جريان ارزش به عنـوان يکـی از ابزارهای اصلی تولید ناب ،اتالفها و
11 Da wan and Chen
12 Vinodh
Vinodh and
et al.Balaji
13
14 Kumar et al.
15 Raja
Interpretive
16
et al. Structural Modeli ng
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فرصتهای بهبود را شناسايی و به صـورت سیسـتماتیک بـرای کـاهش هر يک از اين اتالفها،
ابزارهای تولید ناب معرفی کردهاند .نتايج تحقیق آنها نشاندهنده کاهش چشمگیری در منابع
اتالف است.
در اين مقاله نیز با نگاه ويژه به تولید ناب در سطح عملیاتی به بررسی درجه ناب بودن
شرکت تولیدی در اين سطح پرداخته و همچنین شرايط پیشبینی میزان ناب بودن در آينده نیز
با توجه به تغییرات در شاخصهای تأثیرگذار فراهم میشود.

 -4معیارهای تجزیهوتحلیل عوامل ناب بودن
تولید ناب يکی از معروفترين نمونهها در حذف اتالف در صنعت ساخت و خدمات است.
بنابراين ،شرکتهای زيادی منفعت خود را در بهره بردن از تولید ناب ديده و به کمک آن
میتوانند کیفیت و بازدهی را افزايش دهند .بااينوجود ،پژوهشهای قبلی نشان میدهند که
مجموعههای مختلفی از ابزار يا روشها بدين منظور در کارخانهها وجود دارند .اين موضوع
منجر به مقیاسهای مختلف ناب بودن برای اندازهگیری روشهای ناب شده است .در اين مقاله،
مدلی برای اندازهگیری میزان ناب بودن در صنعت تولیدی طراحیشده است.
برای تولید ناب در صنعت نساجی از هفت عامل اساسی استفاده شده است .اين عوامل بر
اساس ادبیات ،پیشینه موضوع و مصاحبه با خبرگان مطابق با جدول شماره  1انتخاب و تأيید
شدهاند .با توجه به اينکه ناب بودن يک سیستم تولیدی به عوامل هفتگانه بستگی دارد ،ممکن
است يک سیستم تولیدی در برخی از اين شاخصها ايدهآل و در بقیه شاخصها در سطح
پايینی قرار داشته باشد و در اين شرايط اکثر سیستمهای تولیدی خود را ناب بنامند،
درصورتیکه برخالف شرايط ناب بودن است .لذا بررسی میزان ناب بودن يک سیستم تولیدی
با اشراف کامل بر روی همه عوامل بسیار حائز اهمیت است.
در اين مقاله با استفاده از توابع مطلوبیت گروهی (استفاده از چندين خبره) مدلی ارائه
میشود که بتواند با اين ابعاد هفتگانه يک مدل رياضی واحد برای ارزيابی کمی ناب بودن يک
سیستم تولیدی ارائه دهد.
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جدول  -1اهداف اصلی به عنوان شاخص ناب بودن سیستم تولید
تعریف شاخص

واحد اندازهگیری

X1

معیوبی صفر ] [16و ][6

تعداد در ساعت

X2

زمان آمادهسازی صفر

ساعت

X3

موجودی صفر ][24

تعداد به صورت روزانه

X4

زمان حملونقل صفر ][24

ساعت

X5

ازکارافتادگی ماشینآالت صفر

تعداد خرابی در سال

X6

زمان پیشبرد صفر

ساعت

X7

اندازه انباشته يک ][6

تعداد به صورت روزانه

شاخص

در اين مدلهای تصمیمگیری چندين هدف بهطور همزمان جهت بهینه شدن ،موردتوجه
قرار میگیرند .مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است با مقیاس سنجش برای بقیه اهداف
متفاوت باشد .مثالً در اين پژوهش يک هدف در راستای افزايش سطح نابی رو به صفر بودن
تعداد خرابی است که بر حسب واحد تعداد در ساعت سنجش میشود و هدف ديگر حداقل زمان
آمادهسازی است که بر حسب ساعت اندازهگیری میشود.

 -5تجزیهوتحلیل اطالعات
همانطور که پیشازاين نیز مطرح شد در اين تحقیق با استفاده از توابع مطلوبیت گروهی
(استفاده از چندين خبره) مدلی ارائه میشود که بتواند با ابعاد هفتگانه تولید ناب يک مدل
رياضی واحد برای ارزيابی کمی ناب بودن يک سیستم تولیدی ارائه دهد .بررسی ناب بودن
سیستمهای تولیدی ،همچون ديگر پروژهها تابع برخی مؤلفههای کمی و قابلاندازهگیری است؛
همچون زمان حملونقل صفر ،معیوبی صفر و غیره که بديهی است اين ضرايب و نسبتها
قابلاستخراج و محاسبه است.
تصمیمگیری در دنیای واقعی مستلزم در نظر گرفتن شواهد و اطالعات بهدستآمده از
منابع مختلفی است که در تصمیمگیری مؤثر است؛ گاه اين شواهد و اطالعات در دسترس و
دقیق بوده و گاه چنان پیچیده و مبهم است که منجر به ظهور سبکهای تصمیمگیری گوناگون
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میگردد ] .[16به منظور کاهش پیچیدگی و واقعیتر شدن اطالعات ،زمانی که نیاز به نظرات
افراد خبره باشد ،ابتدا افراد تصمیمگیرنده امتیازهای موردنظرشان را اعالم میدارند و سپس
میانگین امتیازهای اختصاص داده شده در روند محاسبات استفاده میشود .امتیاز
اختصاصيافته در مورد با هرکدام از شاخصها از بازه معنادار مرتبط با آن شاخص انتخاب
میشود.
هدف از بسط تابع مطلوبیت برای يک مدل تصمیمگیری ،تبـديل مـدل بـه يـک مسئله تـک
معیـاره است که حاصل ترکیب مطلوبیتهای ناشی از هر يک از شاخصهـا ،بـه شـیوه مناسب
است .برای اين منظور نظرات خبرگان جمعآوری گرديده و سپس به ازای هر يک از اين
معیارهای هفتگانه يک تابع مطلوبیت گروهی بر اساس میزان انحراف از اهداف ناب بودن
استخراج و در گام بعدی اين هفت تابع مطلوبیت جزئی ،با استفاده از ترکیب خطی چندگانه در
نهايت به يک تابع مطلوبیت تبديل میگردد .در اين پژوهش فرض میشود که اين توابع مطلوبیت
جزئی به ازای هر يک از توابع هدف خطی است .در نهايت با استفاده از اين مدل بهدستآمده،
میزان ناب بودن سیستم تولیدی موردنظر ارائه میگردد .برای تشريح مدل تابع ،فرض کنید که
ابتدا 4 ،گروه تصمیمگیرنده شامل مديرعامل ،معاونت اجرائی ،معاونت مالی و گروه مشاورين،
 7شاخص ارزيابی را در نظر دارند .هر شاخص ارزيابی در بازه بسته مخصوص به خود
انتخاب میشود .مراحل اجرای مدل تابع مطلوبیت در مورد اين مثال عددی به صورت زير
است.
مرحله اول :افراد تصمیمگیرنده ،امتیازهای محاسبه شده در مورد هر شاخص و میزان
مطلوبیت را به صورت جدول  2اعالم کردهاند.
جدول -2نظرات خبرگان برای محاسبه مطلوبیت شاخصها در شرکت نساجی (منبع :يافتههای تحقیق)

) 𝑖𝑟(𝑢

گزينه

𝑖𝑟

1

0.6

0.3

0

15

1

0.7

0.24

0

0.1

0.8

1

0.8

0.4

0

100

500

76

40

شاخص
58

70

𝑋1

1.7

3

𝑋2

1600

2000

𝑋3
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) 𝑖𝑟(𝑢

گزينه

𝑖𝑟

شاخص

1

0.9

0.5

0

0.05

0.2

0.7

1

𝑋4

1

0.5

0.3

0

0.2

0.8

1.2

2

𝑋5

1

0.7

0.2

0

0.2

0.65

0.9

1.2

𝑋6

1

0.65

0.45

0

90

145

240

300

𝑋7

مرحله دوم :برای هر شاخص ،استخراج توابع مطلوبیت جزئی بـه صـورت مسـتقیم انجام
گرفته است .با توجه به فضای تصمیم ،تابع مطلوبیـت هـر معیـار بـه صـورت يـک تـابع خطی
و با کمک روش رگرسیون بهوسیله نرمافزار مینیتب محاسبه و در اين راستا به حد باال و
پايین ارزش هر شاخص ،مطلوبیت  0و  1اختصاص داده شده است و برای ارزشهـای میانی با
طرح بازی استاندارد مطابق رابطه ( )1مقدار مطلوبیت مشخص میگردد.

 -5-1بررسی شرایط استقالل مطلوبیت مکمل
برای رسیدن به تابع مطلوبیت کلی ،الزم است ابتدا آزمونهای استقالل شاخصها اجرا شود.
برای اين کار بايـد استقالل ترجیحات هر شاخص از شاخصهای مکمل خود بررسی شود .مثالً
برای بررسی استقالل شاخص زمان آمادهسازی صفر از ديگر شاخصها قرعههـای زيـر طرح
میشود.
)0.2 (0,0.1,0,0,0,0,0
)(0,3,0,0,0,0,0
0.8

𝐿2 :

≅ )(0,2.5,0,0,0,0,0

) (X1 , 2.5, 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 , 𝑋7 ) ≅ 𝐿4 : 0.2 (X1 , 0.1, 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 , 𝑋7
) (X , 3, 𝑋3 , 𝑋4 , 𝑋5 , 𝑋6 , 𝑋7
0.8 1

1

1

𝐿1 :

𝐿3 :

 X1تا  X 7ارزش دلخواه از ساير شاخصها میباشند .بیتفاوتی شرکت بین قرعههـای اول
و دوم احراز شده است .بیتفاوتی شرکت بین قرعههای سوم و چهارم به معنای استقالل
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مطلوبیت شاخص زمان آمادهسازی صفر از ساير شاخصها است.
اکنون با احراز استقالل مطلوبیـت بـین شـاخصهـا مـیتـوان از فـرم ترکیـب خطـی
چندگانـه بـرای محاسـبه مطلوبیت کلی استفاده کرد .ازآنجاکه اين فرم در صورت وجود
استقالل جمعپذير بـین شـاخصهـا بـه صـورت سادهتر درمیآيد ،آزمون وجود استقالل
جمعپذير نیز بین شاخصهـا انجـام گرفتـه اسـت .در ايـن مسـیر بـرای هـر ترکیب دوتايی از
شاخصها مثل ترکیب )𝑗  ،(𝑖,قرعههايی تنظـیم و در اختیـار شـرکت قـرار داده شد .مثالً برای
بررسی استقالل جمعپذير بین دو شاخص معیوبی صفر و زمان آمادهسازی صفر مطابق زير
عمل شد:
)(15,0.1
)(70,3

0.52

≅

𝐿2 :

0.5

)0.5 (15,3
)(70,0.1
0.5

𝐿1 :

شرکت بین دو قرعه فوق بیتفاوت نیست .آزمونهای مشابه برای ترکیب شاخصهای ديگر
نیز نشان میدهد کـه استقالل جمعپذير بین شاخصها وجود ندارد.
نتیجه تست استقالل جمعپذير برای ترکیبات سهتايی و بیشتر مثبت بوده است .به عبارتی
چنانچه بـا احتمـال برابر مقدار دو شاخص يا بیشتر در بدترين وضعیت ممکن يا بهترين
وضعیت ممکن باشند ،تصمیمگیرنده نسبت به تغییر در ارزش شاخصهای باقیمانده (با
احتمال برابر) بیتفاوت است .بهاينترتیب فـرم تـابع مطلوبیـت کلـی تصمیمگیرنده در بخش
بعدی قابل مشاهده است.

 -5-2روش تابع مطلوبیت با فرم ترکیب خطی چندگانه برای مسئله موردنظر
در اين پژوهش نیز طی يک مطالعه موردی ضمن معرفی عوامل و ويژگیهای تولید ناب سعی
شده است که با ارائه مدل ترکیبی مقايسات زوجی گروهی و تابع مطلوبیت میزان سازگاری
محل موردمطالعه را با معیارها و عوامل تولید ناب مقايسه و نتايج ،موردبررسی و
تجزيهوتحلیل قرار بگیرد.
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()3
𝑈(𝐴) = 11.0176 − 0.0445𝑋1 − 0.9281𝑋2 − 0.001𝑋3 − 0.6248𝑋4
− 1.9015𝑋5 − 2.3806𝑋6 − 0.0039𝑋7 − 0.0006𝑋2 𝑋7
+ 0.2137𝑋2 𝑋6 + 0.0037𝑋1 𝑋5 − 0.0003𝑋4 𝑋7 + 0.133𝑋2 𝑋5
− 0.017𝑋1 𝑋4 − 0.0004𝑋5 𝑋7 − 0.106𝑋4 𝑋6 + 0.0001𝑋3 𝑋5
+ 0.088𝑋2 𝑋4 + 0.0033𝑋1 𝑋2
+0.0001𝑋3 𝑋4 + 0.5𝑋4 𝑋5 + 0.0093𝑋1 𝑋6
+0.428𝑋5 𝑋6 − 0.0002𝑋6 𝑋7

 -6نتیجهگیری
در اين پژوهش تالش شده است تا با ارائه يک مدل رياضی غیرخطی پشتیبان به کمک مديران
آمده و ابزاری برای تصمیمسازی بهتر در شرايط پیچیده محیطی فراهم شود.
عوامل مؤثر بر نابسازی در سیستم تولیدی در حوزه نساجی تحت عنوان هفت عامل مهم
مورد شناسايی واقع شد که اهمیت همه اين عوامل با روابط معنادار در مدل ساختاری مورد
تأيید واقع شدند.
سپس از روش ترکیب خطی چندگانه برای برآورد مطلوبیت رتبههای حاصل از مدل تابع
مطلوبیت گروهی جهت تعیین سطح ناب بودن شرکت موردمطالعه استفاده کرده و در نهايت به
فرمول غیرخطی نهايی بر اساس شاخصهای تأثیرگذار تولید ناب رسیدهايم که به کمک آن
میتوان سطح نابی که عددی در بازه صفر تا يک است را استخراج کرد .نتايج حاکی از آن است
که به کمک اين روش میتوان سطح ناب بودن در آينده را نیز با توجه به تغییرات در
شاخصهای تأثیرگذار در آينده پیشبینی کرد و اينچنین به ارتقا و بهبود تصمیمات مديران
کمک کرد.
ازآنجايیکه ممکن است فرض خنثـی بـودن تصمیمگیرنده نسبت به ريسک (و در نتیجه
خطی بودن توابع مطلوبیت) بـرای فعـاالن اقتصـادی فـرض صحیحی نباشد .بهويژه اينکه
حساسیت نسبت به ريسک تابعی از شرايط بـازار نیـز هست و در شـرايط فعلـی که
سرمايهگذاران از منطقی بودن نرخ و دوره بازگشت سرمايه مطمئن نیستند ،رفتار ريسک گريز
دور از انتظار نیست .لذا پیشنهاد میشود بدون در نظر گرفتن فرض خطی بودن توابع مطلوبیت
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. مسئله حل شود،هر شاخص نیز
ازآنجايیکه روشها و رفتارهای مديريتی و منابع انسانی ماهر از جمله اساس اولیه طراحی
مدل تولید ناب بوده و اصوالً پیادهسازی سیستم ناب بدون حمايت منابع انسانی امکانپذير
 اهمیت به آموزش و توانمندسازی کارکنان و بررسی تأثیر اين فاکتور در سیستم ناب،نیست
.[24] نیز پیشنهاد میشود؛ چراکه سیستم ناب نیاز به افراد با مهارت نیز دارد
در نهايت پیشنهاد میشود مسئله موردبحث با بررسی مالحظات پايداری در تولید ناب به
.صورت توأمان مطالعه شود
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