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 چکيده

تولید ناب یک راه حل نظامند برای شناسایی و از بین بردن اتالف ها از طریق بهبود مستمر و به جریان 

انداختن تولید درست در هنگامی که مشتری به آن نیاز دارد. هدف اصلی تحقیق شناسایی و رتبه بندی 

د ناب در شرکت چرخشگر با استفاده از تحلیل فرایند شبکه مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی تولی

تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان  روش است.

نفر از آنان به عنوان  12ارشد شرکت چرخشگر تبریز که با استفاده از  روش نمونه گیری هدفمند تعداد 

برای گردآوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای گردآوری  نمونه انتخاب شده اند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند  داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده.

سخگویی اتحلیل شبکه و تکنیک دیمتل استفاده شده است. نتایج دیمتل حاکی از آنست که زیر معیار پ

فوری به مشتریان از بین معیارهای مدیریت ارتباطات در رتبه اول و زیر معیار ایجاد هماهنگی بین بخشها 

از بین معیارهای حمایت و پشتیبانی در رتبه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین بر اساس تکنیک فرایند 

می گیرد و رعایت معیارهای مدیریت تحلیل شبکه رعایت معیارهای مدیریت فرایند در اولویت اول قرار 

ارتباطات در اولویت دوم قرار می گیرد.معیارهای حمایت و پشتیبانی در اولویت سوم قرار می گیردو در 

 نهایت معیارهای مدیریت تغییر در اولویت آخر قرار می گیرد.

 .بریزت تولید ناب ، روش تحلیل فرایند شبکه، تکنیک دیمتل  و شرکت چرخشگر :يديکل واژگان
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 2سيدمحمد طباطبایی، 1مرتضی امام زاده

 .ی واحد تبریزکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالم 1
 .دکتری مدیریت فناوری اطالعات و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 2
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 چرخشگر تبریز با استفاده از روش تحليل فرایند شبکه
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 مقدمه

مشتریان امروزی، مشتریانی آگاه و با انتظاراتی بسیار باال هستند. محیط بیرونی سازمان نیـز دارای تغییراتـی بـا شتاب 

فراوان است. در این راستا شرکت هایی موفق و پیشتاز خواهند بود که شناخت درستی از محیط پویا و متغیـر داشته و بتوانند 

ی در این محیط سازگار شوند. در غیر این صورت، بسیاری از فرصـت هـای کسـب و کار را به سود دیگران از با موقعیت رقابت

 (.   1،2007دست خواهند داد)مابرت

ای جی تویودا با مهندسی شرکت) تا ایچی  1930زادگاه تولید ناب، شرکت تویوتا در جزیره ناگویای ژاپنی است. در سال 

رده و از شرکت اتومبیل سازی فورد بازدید کردند و به این نتیجه رسیدند که اصول تولید ناب قابلیت اهنو( به آمریکا سفر ک

رفت نام گ  "ناب "پیاده سازی ژاپنی را ندارند زیرا این سیستم پر از اتالف است. بر این مبنا،آنها شیوه جدیدی را که بعدها 

 (. 2011،  2ایجاد کردند)یو

یک راه حل نظامند   :فناوری در وزارت بازرگانی آمریکا تولید ناب را این گونه تعریف کرده استانجمن ملی استاندارد و 

برای شناسایی و از بین بردن اتالف ها از طریق بهبود مستمر و به جریان انداختن تولید درست در هنگامی که مشتری به آن 

تولید "های تولیدی است. تولید ناب به اسامی دیگر چون :  این فلسفه تولیدی در پی کمال و بی نقص کردن سیستم.نیاز دارد

 (  3،2007نیز نامیده می شود) شاه و وارد  "تولید بهنگام "و  "سیستم تولید تویوتا "، "روان

( عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکتهای خودروسازی را مدیریت بهینه ، تشکیل تیم  2017) 4لی و همکاران

 5،کنترل کیفیت، امکانات سخت افزاری ، امکانات مالی و تالش نیروی انسانی و عامل فرهنگی می دانند.کو و همکاران  تولید ناب

( عوامل کلیدی در پیاده سازی تولید ناب را در تعیین دقیق محدوده طرح،تشکیل تیم تولید ناب  ،کنترل کیفیت، 2017)

 کت موثر در خلق دانش، تعیین نکات مهم تامین کننده ها شناسایی کرده اند. مدیریت موثر نیروی انسانی، انتقال دانش و شرا

( با بررسی تولیدات شرکتهای خودروسازی آمریکایی نشان می دهند که کاهش هزینه مهم 2016) 6لسیتی و همکاران

( ضمن 2014) 7همکارانترین دلیل مدیران برای پیاده سازی تولید ناب در شرکتهای خودوسازی آمریکایی بوده است.هال و 

بیان پیچیدگی  تولید ناب ؛ فناوری اطالعات، رهبری اثربخش، هدف، منابع و استراتژی های ارزیابی را از جمله عوامل مهم در 

در این تحقیق چهار متغیر مدیریت فرایند،مدیریت تغییر،مدیریت ارتباطات و حمایت و پیاده سازی  تولید ناب بر می شمرند. 

ه عنوان مولفه های اصلی تاثیرگذار تولید ناب در شرکت چرخشگر شناسایی شده اند همچنین شاخصهایی برای هر پشتیبانی ب

یک از مولفه ها در نظر گرفته شده که شاخصهای مدیریت فرایند شامل کیفیت تولید، بکارگیری مدیریت دانش، استفاده از 

تامین و شاخصهای حمایت و پشتیبانی شامل آموزش کارکنان، مدیریت  تکنولوژیهای نوین در تولید و تمرکز بر مدیریت زنجیره

ر، محور ترویج نگرش مثبت نسبت به تغییمشارکتی،هماهنگی بین بخشها و تشویق کارکنان و شاخصهای مدیریت تغییر شامل 

مشتری،  دیریت ارتباط باقرار دادن تولید ناب در تغییرات و شاخصهای مدیریت ارتباطات شامل پاسخگویی فوری به مشتریان، م

 زیرساختهای فناوری اطالعات، ارتباط بین مدیر و کارکنان و اطالع رسانی به مشتریان. 

اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت چرخشگر تبریز با استفاده از  سوال اصلی تحقیق تحقیق:

  چگونه است؟ روش تحلیل فرایند شبکه

ق آنست که چرا کیفیت تولید گیربکس انواع خودرو در شرکت چرخشگر تبریز پائین می باشد و چرا دغدغه اصلی محق

تولید ناب تا کنون در شرکت چرخشگر تبریز پیاده سازی نشده؟ چه عواملی در عدم پیاده سازی تولید ناب در شرکت 

ید ناب در شرکت مذکور میباشد. انجام تحقیق چرخشگردخالت داشته اند؟ هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی تول

حاضر ضرورت و اهمیت تحقیق را میرساند. شرکت چرخشگر تبریز نیز همانند سایر شرکتهای تولیدی درصدد هستند تا تولید 

                                                           
1 .mABERT 
2 .Yu 
3 .Shah and Ward 
4.Lee et al  
5.Koo et al  
6.Lesity et al  
7 .Hal et al 
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 ناب را در فرایند انجام کارهای تولیدی خود پیاده سازی نمایند و نیز میخواهد با روش  تولید ناب به نحو احسن رضایت

مشتریان را جلب نماید. عوامل موثر بر اجرای بهینه تولید ناب آن دسته عواملی که تمـرکز بر آنها موجب ارتقای اثربخشی  

شود. این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین تولید ناب  می شود و عدم توجه به آنها مانع دستیابی برنامه ها به اهداف می

ید ناب در شرکت چرخشگر انجام می شود.با توجه به اینکه کیفیت تولید گیربکس انواع عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی تول

خودرو در شرکت چرخشگر تبریز دارای اهمیت می باشد و همچنین  در این شرکت انواع گیربکس خودرو تولید میگردد 

 ین تحقیقی برای پیاده سازی تولیدمدیران شرکت سعی دارند که تولید ناب را در این شرکت پیاده سازی نمایند و انجام چن

ناب در این شرکت الزم و ضروری به نظر میرسد. و با انجام چنین تحقیقی ضعفهای پیاده سازی تولید ناب شناسایی و اولویت 

بندی خواهند شد و جهت اصالح یا حذف این ضعفها گامهای موثری توسط مدیران شرکت چرخشگر تبریز برداشته خواهد 

 شد. 
 

 علمی تحقيقاهداف 
 اولویت بندی هر یک از عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت چرخشگر تبریز -

 تعیین مهمترین زیر معیار تاثیرگذار بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت چرخشگر تبریز -

 ی بـا هـدف کـاهشتولید نـاب در واقـع شـیوه تولیدی است که ضمن به کار گیری فواید تولید انبوه و تولید دست

ضـایعات و حـذف هرفعالیـت بدون ارزش افروده شکل گرفته است.بر این مبنا تکنیک ناب با کمک مجموعه ابزارهای خود می 

 (.  2011)لو و همکاران،تواند نقش بنیادی در اصالح و بهبود فرایندها داشته باشد

یرایش کلیه مسیرهای ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی به مجموعه ای از ساز و کارهای برنامه ریزی ، اجرا،پایش، و

های ارتباطات داخلی و های ارتباط سازمانی، طراحی خط مشیاطالق می شود. ابعاد مدیریت ارتباطات شامل تدوین سیاست

 . 8باشدخارجی، همچنین مدیریت جریان اطالعات از جمله ارتباطات در بستر اینترنت می

یوه ای است که در مورد چگونگی آماده کردن، تجهیز کردن و حمایت کردن از افراد برای تطبیق مدیریت تغییر، ش

موفقیت آمیز با تغییرات، دستورالعمل هایی ارائه می کند تا زمینه نتایج و موفقیت سازمانی فراهم شود. غالبا مدیریت تغییر، 

ل کمک کرده و به انطباق و محقق شدن تغییرات ختم می شود. ابزارهای سازمانی را تلفیق می کند که به انتقال موفق پرسن

ایجاد  اختالل های بستگی دارد. از طرف دیگر،  البته، میزان مدیریت تغییر به سطح اختالل ایجاد شده در کار روزمره کارکنان 

    .    9به ویژگی های سازمانی مانند فرهنگ، سیستم ارزش و تغییرات گذشته وابسته است شده نیز 

وکار گیری فرایندهای کسبمند به شناسایی، طراحی، اجرا، مستندسازی، پایش و اندازهمدیریت فرایند رویکردی نظام

ف ای است که منابع را با اهداشدهگیریخودکار و غیرخودکار دارد. این رویکرد برای دستیابی به نتایج عملیاتی سازگار و هدف

 .      10زندساراستا میاستراتژیک سازمان هم

حمایت و پشتیبانی مدیریت سازمان از فرایند تولید ناب از لحاظ مالی و ... و حمایت سازمان از تیم پیاده سازی فرایند 

گیری ر جهت کمک به تصمیمتولید ناب از لحاظ خرید تجهیزات و تکنولوژیهای نوین تولید و قراردادن اطالعات در اختیار تیم د

   11یا اقدام و در نتیجه بهبود کارایی سیستم انتخاب صحیح یک کار و

پیشنهاد شد. روش  تحلیل فرایند شبکه تعمیم روش  1986ای به وسیله ساعتی و تاکی زاوا در سال روش تحلیل شبکه

ود ها وجمراتبی حاکم نیست و روابط درونی بین و درون خوشهتحلیل سلسله مراتبی است. در بسیاری موارد لزوماً روابط سلسله

 دهد. به همین   دلیل به تکنیک تحلیلای از روابط تغییر شکل میمراتبی ساده به شبکهدارد. در این صورت الگوی سلسله

                                            (.                                                                                            1387فرایند شبکه فرایند تحلیل شبکه گویند)قدسی پور،

                                                           
8 . https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

9 . https://elearnpars.org/article/what-is-change-management 
10 . https://jahanmodir.com/defbpm/ 
11 . http://www.varjavandco.com/dss/ 
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در این پژوهش با استفاده از تحقیقات قبلی که در پیشینه آمده چهار عامل تاثیر گذار بر پیاده سازی تولید ناب  در شرکت 

قت یچرخشگرشناسایی شده و سپس برای هر یک از این عوامل در پرسشنامه استاندارد تحقیق با استناد از پرسشنامه حق

 ( شاخصهایی در نظر گرفته خواهد شد که این عوامل همراه با شاخصهایش به ترتیب عبارتند از:                           1392منفرد و صحرائیان)

کیفیت تولید، بکارگیری مدیریت دانش، استفاده از تکنولوژیهای نوین در تولید و عامل مدیریت فرایند دارای چهار گویه)

 (  دیریت زنجیره تامینتمرکز بر م

  (آموزش کارکنان، مدیریت مشارکتی،هماهنگی بین بخشها و تشویق کارکنانعامل حمایت و پشتیبانی دارای چهارگویه)

 عامل مدیریت تغییر دارای دو گویه)ترویج نگرش مثبت نسبت به تغییر، محور قرار دادن  تولید ناب در تغییرات(  

نج گویه)پاسخگویی فوری به مشتریان، مدیریت ارتباط با مشتری، زیرساختهای فناوری عامل مدیریت ارتباطات دارای پ

 اطالعات، ارتباط بین مدیر و کارکنان و اطالع رسانی به مشتریان.

در این پژوهش با تمرکز بر تحقیقات قبلی که در پیشینه تحقیق آمده است ، مهمترین عوامل و زیر معیارهای تاثیرگذار 

ی تولید ناب)مدیریت فرایند ،حمایت و پشتیبانی، مدیریت تغییر و مدیریت ارتباطات( با استناد به تحقیقات قبلی بر پیاده ساز

و توسط صاحبنظران و اساتید دانشگاه شناسایی و با استفاده از پرسشنامه ای که در اختیار مدیران و کارشناسان خبره شرکت 

آوری گردیده و سپس معیارها و زیرمعیارهای تاثیرگذار بر پیاه سازی  چرخشگر گذاشته خواهد شد، اطالعات مربوط جمع

 های میان آنها تعیین خواهد شد.                                                                                  موفق تولید ناب با روش تحلیل فرایند شبکه مقایسه و اولویت

 جام شده در رابطه با تحقیق حاضر عبارتند از:تحقیقات داخلی و خارجی ان

( تحقیقی با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت خودروسازی 2018) 12شانگ

 تهیوندا با استفاده از روش سیستمهای فازی انجام داده اند.در این تحقیق فرهنگ سازمانی، تکنولوژیهای نوین تولید، مدیری

ارتباطات، مدیریت فرایند، فناوری اطالعات، آموزش کارکنان و حمایت و پشتیبانی به ترتیب رتبه های اول تا هفتم را در پیاده 

 سازی تولید ناب در شرکت خودروسازی هیوندا بخود اختصاص داده اند.

شرکت از  31ی تولید ناب در بین شناسایی عوامل موثر بر پیاده ساز "( در مطالعه خود با عنوان2017) 13لی و همکاران

اشاره می کند که پیاده سازی  تولید ناب  نیازمند مدیریت دقیق تولید ناب   "میان شرکت های خودروسازی در کره جنوبی

در شرکت های خودروسازی است.در این مطالعه عوامل و راهبردهای پیاده سازی تولید ناب بررسی شده است. عوامل موثر بر 

تولید ناب در شرکتهای خودروسازی شامل مدیریت بهینه ، تشکیل تیم  تولید ناب  ،کنترل کیفیت، امکانات سخت  پیاده سازی

افزاری ، امکانات مالی و تالش نیروی انسانی و عامل فرهنگی است و ابعاد موفقیت پیاده سازی تولید ناب   ،کاهش هزینه، 

                                                                                                                                                                     فناوری و قابلیت های راهبردی است.      

یون ویز( در مطالعه خود تحت عنوان عوامل کلیدی در پیاده سازی تولید ناب در شرکت تولیدی تل2017) 14کو و همکاران

سامسونگ بدین نتیجه رسیدند که عوامل کلیدی در پیاده سازی تولید ناب عبارتند از : تعیین دقیق محدوده طرح،تشکیل تیم 

تولید ناب  ،کنترل کیفیت، مدیریت موثر نیروی انسانی، انتقال دانش و شراکت موثر در خلق دانش، تعیین نکات مهم تامین 

 کننده ها      

( در مطالعه خود اشاره می کند که دالیل بسیاری برای پیاده سازی تولید ناب در شرکتهای 2016) 15نکالور و همکارا

خودروسازی ایتالیایی وجود دارد. این تحقیق دالیل پیاده سازی  تولید ناب  را صرفه جویی در هزینه، افزایش انعطاف پذیری 

ت روزانه، صرفه جویی در هزینه، بهبود کیفیت فناوری اطالعات، فناوری اطالعات، تمرکز بر روی مباحث راهبردی، حذف مشکال

                                                افزایش دسترسی به فناوری های جدید و کاهش ریسک دانسته است.                                                                     

                                                           
12 Shang 
13.Lee et al  
14.Koo et al  
15.Klaver et al  
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ر مطالعه خود با بررسی تولیدات شرکتهای خودروسازی آمریکایی نشان می دهند که ( د2016) 16لسیتی و همکاران

کاهش هزینه مهم ترین دلیل مدیران برای پیاده سازی تولید ناب در شرکتهای خودوسازی آمریکایی بوده است. عالوه بر آن 

 ار، افزایش انعطاف پذیری سیستمتمرکز بر روی فعالیت های اصلی سازمان، دسترسی به خبرگان، بهبود عملکرد کسب وک

های اطالعاتی، استفاده از فناوری روز، افزایش قدرت پاسخگویی به بازار رقابتی، تحول سریع و دسترسی به نوآوری های روز و 

                                                     مسائل سیاسی و اقتصادی از انگیزه ها و دالیل پیاده سازی تولید ناب در شرکت خودوسازی آمریکایی هستند.                

بر اجرای بهینه تولید ناب در شرکتهای خودروسازی  ( در پژوهشی به ارائه الگوی پیشنهادی2015)17کارون و همکاران

 دیریت دانش،فرانسوی پرداخته اند که این عوامل عبارتند از: حمایت مدیران عالی سازمان، تحول استراتژی  تولید ناب  ، م

تمایل به تسهیم و به اشتراک گذاری داده ها، تمایل به فرایند تغییر، آمادگی تکنولوژیکی، تغییر فرهنگ بسوی مشتری محوری، 

                                                                                                                                             توانایی تغییر فرایند، توانایی یکپارچه سازی .      

( در مطالعه ای با عنوان استراتژی هایی برای پیاده سازی موفق تولید ناب نشان می دهند 2015) 18انجیین و همکاران

ه همان ه هدف نهایی ککه چگونه  تولید ناب ، در صورت استفاده درست، می تواند باعث افزایش توانایی شرکت برای رسیدن ب

کنند  تولید ناب بایستی متناسب با استراتژی حفظ مشتریان و به دست آوردن مزیت استراتژیک است، شود. ایشان ذکر می

             د.                    شونتدوین شود و برای اجرای آن طرحی مناسب باید ایجاد شود. همچنین موانع اجرای موفق  تولید ناب  نیز برشمرده می

( در مطالعه ای با عنوان تاثیر مدیریت استراتژیک در پیاده سازی تولید ناب در شرکت تولیدی 2014هال و همکاران )

لنووا در آمریکا به دنبال ارائه مدلی برای پیاده سازی تولید ناب می باشد. ایشان ضمن بیان پیچیدگی  تولید ناب ؛ فناوری 

 دف، منابع و استراتژی های ارزیابی را از جمله عوامل مهم در پیاده سازی  تولید ناب بر می شمرند.                              اطالعات، رهبری اثربخش، ه

( تحقیقی با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت کرمان موتور 1397محمودی و دانایی فر )

زی انجام داده اند.در این تحقیق مدیریت ارتباطات، مدیریت فرایند، فناوری اطالعات، آموزش با استفاده از روش تاپسیس فا

کارکنان و حمایت و پشتیبانی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در پیاده سازی تولید ناب در شرکت کرمان موتور بخود 

 اختصاص داده اند.

ده سازی تولید ناب بر رضایت مشتریان محصوالت شرکت ایران خودرو ( در مطالعه خود به بررسی تاثیر پیا1396غیاثی )

می پردازد. پنج شاخص از  تولید ناب و پنج شاخص از رضایت مشتریان را از طریق بررسی ادبیات موضوع، در قالب یک مدل 

ری داده ها از طریق تهیه نموده و تالش می کند روابط موجود میان عناصر مذکور را مطالعه نماید.در این تحقیق گردآو

پرسشنامه بدست آمده، پایایی پرسشنامه بر مبنای آلفای کرونباخ است.متغیرها به روش مدل یابی معادالت ساختاری و به 

کمک نرم افزار آموس آزمون شده اند.آمار بدست آمده نشان می دهد که پیاده سازی  تولید ناب  بر رضایت مشتریان در شرکت 

                                                    ذار است.                                                                                                                     ایران خودرو تاثیرگ

ر شرکت ایران دقیق)تولید ( در مطالعه خود به بررسی تاثیر پیاده سازی تولید ناب بر کاهش ضایعات د1396محمدی )

لوازم جلوبندی خودرو( می پردازد.روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی میباشد.نتایج تحقیق حاکی از آنست که پیاده سازی  

                                     تولید ناب بر کاهش ضایعات در شرکت ایران دقیق نقش بسزایی دارد.                                                            

( در مطالعه خود به بررسی تاثیر پیاده سازی تولید ناب در بهره وری شرکت مپنا)تولید توربین( می پردازد. 1395سیفی )

گذار رنتایج تحقیق حاکی از آنست که پیاده سازی  تولید ناب  در بهره وری )کارایی و اثربخشی( شرکت مپنا)تولید توربین( تاثی

 است.                                                                  

( در مطالعه خود به ارزیابی رضایت مشتریان شرکت تولید لوازم خانگی پارس با پیاده سازی تولید 1395سدیری جوادی )

لوازم خانگی پارس با پیاده سازی   ناب می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش مشخص گردید که رضایت مشتریان شرکت تولید

                                                                                                                                             تولید ناب  در حد مطلوب و قابل قبول میباشد.     

                                                           
16.Lesity et al  
17.Karon et al  
18.Enjeiein et al  
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وان بررسی عوامل موثر بر اجرای بهینه تولید ناب در شرکت سایپا انجام داده ( تحقیقی با عن1394مومنی و همکاران )

اند. در این راستا پس از بررسی مبانی نظری تحقیق، پرسشنامه تحقیق طراحی شده و پس از تأیید روایی و پایایی آن نسبت 

باشد، اقدام گردیده است. در این تحقیق ها از جامعه آماری که شامل مدیران و کارشناسان شرکت سایپا میبه جمع آوری داده

 291با توجه به گستردگی جامعه از فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نا محدود استفاده گردید که تعداد نمونه تعیین شده 

ها  پیمایشی است. داده -باشد روش تحقیق پژوهش توصیفی گیری تصادفی طبقه بندی شده میباشد. روش نمونهنفر می

ا هآوری گشته و سپس با نرم افزاز لیزرل مورد بررسی قرار گرفته که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهپرسشنامه جمع توسط

بیانگر اینست که مدیریت دانش،تیم تولید ناب ، مشتری مداری، قابلیت بازاریابی و تکنولوژی تولید ناب بر موفقیت  تولید ناب 

                                           تاثیر دارند. 

( تحقیق با عنوان ارائه مدلی مفهومی جهت شناسایی عوامل موثر بر اجرای بهینه تولید ناب 1394کمالیان و همکاران )

در شرکت های کوچک و متوسط شهرکهای صنعتی استان تهران انجام داده اند.نتایج تحقیق حاکی از آنست که  تولید ناب 

رای  تولید ناب به منظور بهینه کردن ارزش و رضایتمندی بلند مدت مشتریان، شناسایی عوامل موثر راهبردی است تجاری ب

بر اجرای بهینه تولید ناب در حوزه صنایع کوچک و متوسط ضروری به نظر میرسد. عوامل موثر بر پیاده سازی عبارتند از 

                                                                                                                                              عوامل مدیریتی ،سازمانی ، بازاریابی و تکنولوژیکی میباشند.   

 

 روش تحقيق

بردی ربا توجه به اینکه از نتایج این تحقیق شرکت چرخشگر و سایر شرکتهای تولیدی و سازمان صنایع و معادن استفاده کا

خواهند کرد فلذا تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف تعیین شده از نوع تحقیقات کاربردی است و 

چون بصورت میدانی در شرکت چرخشگراجرا خواهد شد بنابراین از منظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و پیمایشی 

 طبقه بندی می شود.

مدیران و کارشناسان ارشد شرکت چرخشگر تبریز می باشد و روش نمونه گیری از نوع هدفمند جامعه آماری این پژوهش 

 نفر از آنان که قبال با مبحث تولید ناب آشنایی کافی و کامل دارند به عنوان نمونه انتخاب شده اند. 12می باشد و تعداد 

 

 مدل مفهومی تحقيق

 انی، مدیریت تغییر و مدیریت ارتباطاتمتغیرهای مستقل: مدیریت فرایند ،حمایت و پشتیب

 متغیر وابسته: پیاده سازی تولید ناب
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 (19،2011: مدل مفهومی تحقيق)یو و همکاران 1شکل 

 

برای گردآوری مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای از جمله مقاالت،پایان نامه،اینترنت، کتاب و مجله 

با استناد به پرسشنامه حقیقت داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده خواهد شد و برای گردآوری 

در این تحقیق از دو نوع پرسشنامه استفاده شده پرسشنامه اول : پرسشنامه خبره  استفاده شد.( 1392منفرد و صحرائیان)

های مبتنی بر مقایسه زوجی مورد استفاده نیکبندی معیارهای اصلی انتخاب روش انجام پروژه با استفاده از تکجهت اولویت

درجه ساعتی تنظیم شده است. در این تحقیق از مدل  9براساس طیف باشد. این پرسشنامه می20یعنی فرایند تحلیل شبکه

 هشود. با استفاده از این مدل اهمیت نسبی معیارها با استفادمقایسه زوجی ساعتی برای طراحی پرسشنامه خبره استفاده می

نشان داده شده است. برای امتیاز دهی مقیاس نه درجه ساعتی به  1شود در جدول از اعداد که اصول است تخمین زده می

 : شودصورت زیر استفاده می
     

 (1980ها نسبت به هم ، مقياس نه درجه ساعتی )( ارزش گذاري شاخص1جدول )
 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه  ارزش

 اهمیت برابر دارد. jنسبت به  iشاخص  Equally Preferred ترجیح یکسان 1

 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  Moderately Preferredکمی مرجح  3

 تر است.مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  Strongly Preferredخیلی مرجح  5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه  Very strongly Preferredخیلی زیاد مرجح 7

 نیست. jتر و قابل مقایسه با مطلقاً مهم jاز  iگزینه  Extremely Preferredکاماًل مرجح 9

 بینابین 6-8-4-2
، بیانگر اهمیتی 8دهد مثالً های بینابین را نشان میارزش

 است. iبرای  9تر از و پایین 7زیادتر از 

دوم مربوط به تکنیک دیمتل که برای میزان تاثیرگذاری وتاثیرپذیری متغیرها استفاده شده است.پرسشنامه  پرسشنامه

                         مربوط به تکنیک دیمتل بر اساس طیف لیکرت بصورت پنج گزینه ای تنظیم شده است.                                                     

                                                           
19. Yu T. Zhou J. Zhang Y. Dong S. Wang W 
20.Analytical network process 

 د ناب عوامل موثر بر پیاده سازی تولی
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 امتيازدهی پرسشنامه دیمتل( : 2جدول)
 

 تاثیر خیلی زیاد تاثیر زیاد تاثیر کم تاثیر خیلی کم بدون تاثیر

0 1 2 3 4 

 

 روش تجزیه و تحليل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه استفاده شده است.به منظور 

نظر تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از تکنیک دیمتل استفاده شده است همچنین ازتکنیک فرایند تعیین رابطه بین معیار ها از 

ها و سنجش روابط درونی زیر معیارها استفاده شده است به همین منظور از تحلیل شبکه برای تعیین واولویت بندی شاخص

ترین معیارهای موضوع مورد مطالعه، به تعیین مهم ها استفاده شده است. پس ازماتریس مقایسه زوجی برای تعیین وزن معیار

                                                                                                                                             بندی هر یک از معیارهای شناسائی شده، پرداخته شده است.اولویت

 

 (ANP)فرآیند تحليل شبکه اي  طراحی مدل

با توجه به هدف پژوهش نخست بر اساس معیارها و زیر معیارهای شناسائی شده به طراحی مدل مناسب تحلیل شبکه 

( خواهد 1ای به صورت نمودار )وتحلیل شبکهدر نرم افزار سوپر دسیژن اقدام شده است. بر اساس این مدل نمودار فرایند تجزیه

                                                     بود.      

 
 

 ها در نرم افزار سوپردسيژناولویت شاخص ANP( نمودار 1نمودار )
 

 ( معيارها و زیر معيارهاي مدل و نمادهاي مورد استفاده3جدول )
 

 نماد زیر معیارها نماد معیارها

حمایت و 

 پشتیبانی
C1 

 S11 آموزش کارکنان

 S12 ارکتیمدیریت مش

 S13 تشویق کارکنان

 S14 ایجاد هماهنگی بین بخشها

مدیریت 

 فرایند
C2 

 S21 کیفیت تولید

 S22 بکارگیری مدیریت دانش در تولید

 S23 استفاده از تکنولوژیهای نوین تولید
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 S24 تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین

مدیریت 

 ارتباطات
C3 

 S31 پاسخگویی فوری به مشتریان

 S32 مدیریت ارتباطات با مشتری

 S33 زیرساختهای فناوری اطالعات

 S34 ارتباط بین مدیر و کارکنان

 S35 اطالع رسانی به مشتریان

 C4 مدیریت تغییر
 S41 ترویج نگرش مثبت نسبت به تغییر

 S42 محور قراردادن تولیدناب در تغییرات

یک کارشناس استفاده شده است بنابراین از تکنیک میانگین هندسی برای اولویت  چون در این مطالعه از نظر بیش از

ه، ای اعضای گروهای مقایسهها برای ترکیب جدولبندی نهایی دیدگاه کارشناسان استفاده شده است. یکی از بهترین روش

ضاوت هر عضو، قضاوت گروه استفاده از میانگین هندسی است. میانگین هندسی کمک خواهد کرد ضمن در نظر گرفتن ق

ها ترین قاعده ریاضی برای ترکیب قضاوت( میانگین هندسی مناسب25:  1390درباره هر مقایسه زوجی سنجش شود. )آذر، 

کند. در فرایند تحلیل شبکه است. به این خاطر که این میانگین خاصیت معکوس بودن در ماتریس مقایسه زوجی را حفظ می

 (102:  1983)اکزل ، ساعتی، 

برای انعکاس ارتباطات متقابل میان زیرمعیارها از تکنیک دیمتل استفاده شده است. به طوری که متخصص ان قادرند 

باتسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با اثرات )جهت وشدت اثرات( میان عوامل بپردازند. الزم به ذکراست که ماتریس 

دهد و هم اثرپذیری و اطات داخلی(،هم رابطه علی و معلولی بین عوامل را نشان میحاصله ازتکنیک دیمتل )ماتریس ارتب

 دهد.    اثرگذاری متغیرها را نمایش می
 

 (M)محاسبه ماتریس ارتباط مستقيم  -گام نخست 

شود و ماتریس ارتباط شود از میانگین حسابی ساده نظرات استفاده میزمانیکه از دیدگاه چند کارشناس استفاده می

 دهیم. مستقیم را تشکیل می
 

 Mماتریس ارتباط مستقيم: ( 4جدول )
 

m s11 s12 s13 s14 s21 s22 s23 s24 s31 s32 s33 s34 s35 s41 s42 جمع سطرها 

s11 0.000 2.053 2.000 2.421 1.947 2.105 1.842 2.789 3.000 2.526 2.263 2.947 2.789 2.263 2.526 33.47 

s12 2.368 0.000 2.158 2.000 2.842 3.000 1.526 2.368 2.789 2.684 2.158 2.842 2.789 2.579 2.053 34.16 

s13 2.421 2.158 0.000 1.684 2.105 3.000 3.000 2.737 2.895 2.474 2.421 2.421 3.053 2.474 3.053 35.89 

s14 1.842 1.421 1.789 0.000 1.368 1.211 1.789 1.368 2.842 2.263 2.158 1.737 2.368 2.211 2.632 27.00 

s21 3.632 2.579 3.421 2.105 0.000 3.632 3.316 3.474 2.421 3.263 2.526 2.263 2.526 2.895 2.053 40.11 

s22 3.263 2.211 3.000 2.421 1.526 0.000 1.789 2.053 3.158 3.632 2.684 3.105 3.211 2.789 2.368 37.21 

s23 2.000 1.316 3.105 2.368 2.316 1.842 0.000 2.474 2.000 2.579 2.632 1.947 2.632 2.263 2.211 31.68 

s24 3.789 2.632 2.526 2.789 2.211 2.842 2.105 0.000 3.211 3.474 2.684 2.789 3.421 2.368 2.842 39.68 

s31 3.789 3.000 3.263 2.947 2.368 2.316 2.211 1.737 0.000 3.421 3.263 3.579 3.526 2.737 3.474 41.63 
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s32 3.000 2.737 3.158 2.895 2.474 2.789 2.263 2.368 3.211 0.000 2.895 3.000 2.947 2.263 2.368 38.68 

s33 2.368 2.000 2.789 1.895 1.842 2.474 2.579 2.263 2.684 2.474 0.000 1.895 2.632 2.684 2.421 33.00 

s34 3.211 2.737 1.737 2.474 2.211 2.737 1.895 2.421 3.263 2.000 1.579 0.000 2.263 2.579 1.789 32.89 

s35 3.211 2.895 2.579 2.474 1.947 3.105 2.316 2.842 3.158 2.263 1.842 1.474 0.000 2.000 2.789 34.89 

s41 2.158 1.579 2.053 2.263 2.632 2.474 2.368 2.632 2.737 2.263 2.263 1.684 1.789 0.000 2.316 31.21 

s42 2.895 1.842 2.789 2.789 2.579 2.474 2.947 3.105 3.263 2.684 2.842 2.000 3.000 1.895 0.000 37.11 

جمع 

 ستون ها
39.947 31.16 36.37 33.53 30.37 36.00 31.95 34.63 40.63 38.32 34.21 33.68 38.95 34.00 34.89  

 

 N = K*Mمحاسبه ماتریس ارتباط مستقيم نرمال:  -گام دوم

اساس ردهد. بشود. معکوس بزرگترین عدد سطر و ستون کا را تشکیل میها محاسبه میابتدا جمع تمامی سطرها و ستون

 شود تا ماتریس نرمال شود.                                     است و تمامی مقادیر جدول بر معکوس این عدد ضرب می 41.632( بزرگترین عدد 5جدول )

 1فرمول شماره 

024.0
632.41

1

max

1

1






n

j

ija

k

 
 N = 0.024*M 

 

 (N)( ماتریس نرمال شده5جدول )
 

N s11 s12 s13 s14 s21 s22 s23 s24 s31 s32 s33 s34 s35 s41 s42 

s11 0.000 0.049 0.048 0.58 0.047 0.051 0.044 0.067 0.072 0.061 0.054 0.071 0.067 0.054 0.061 

s12 0.057 0.000 0.052 0.048 0.068 0.072 0.037 0.057 0.067 0.064 0.052 0.068 0.067 0.062 0.049 

s13 0.058 0.052 0.000 0.040 0.051 0.072 0.072 0.066 0.070 0.059 0.058 0.058 0.073 0.059 0.073 

s14 0.044 0.034 0.043 0.000 0.033 0.029 0.043 0.033 0.068 0.054 0.052 0.042 0.057 0.053 0.063 

s21 0.087 0.062 0.082 0.051 0.000 0.087 0.080 0.083 0.058 0.078 0.061 0.054 0.061 0.070 0.049 

s22 0.078 0.053 0.072 0.058 0.037 0.000 0.043 0.049 0.076 0.087 0.064 0.075 0.077 0.067 0.057 

s23 0.048 0.032 0.075 0.057 0.056 0.044 0.000 0.059 0.048 0.062 0.063 0.047 0.063 0.054 0.053 

s24 0.091 0.063 0.061 0.067 0.053 0.068 0.051 0.000 0.077 0.083 0.064 0.067 0.082 0.057 0.068 

s31 0.091 0.072 0.078 0.071 0.057 0.056 0.053 0.042 0.000 0.082 0.078 0.086 0.085 0.066 0.083 

s32 0.072 0.066 0.076 0.070 0.059 0.067 0.054 0.057 0.077 0.000 0.070 0.072 0.071 0.054 0.057 

s33 0.057 0.048 0.067 0.046 0.044 0.059 0.062 0.054 0.064 0.059 0.000 0.046 0.063 0.064 0.058 

s34 0.077 0.066 0.042 0.059 0.053 0.066 0.046 0.058 0.078 0.048 0.038 0.000 0.054 0.062 0.043 
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s35 0.077 0.070 0.062 0.059 0.047 0.075 0.056 0.068 0.076 0.054 0.044 0.035 0.000 0.048 0.067 

s41 0.052 0.038 0.049 0.054 0.063 0.059 0.057 0.063 0.066 0.054 0.054 0.040 0.043 0.000 0.056 

s42 0.070 0.044 0.067 0.067 0.062 0.059 0.071 0.075 0.078 0.064 0.068 0.048 0.072 0.046 0.000 

 

 محاسبه ماتریس یکه یا همانی -گام سوم

 I                                 × A = 1-A (2)فرمول شماره  
 

 ( ماتریس یکه یا همانی6جدول )
 

T 

Matrix 
s11 s12 s13 s14 s21 s22 s23 s24 s31 s32 s33 s34 s35 s41 s42 

s11 
0.000 13.87 13.35 11.25 14.72 12.58 15.47 9.53 8.09 10.04 12.07 9.01 8.97 12.12 10.47 

s12 
10.40 0.000 12.11 13.66 9.79 8.54 18.43 11.24 8.65 11.57 12.44 9.33 8.85 10.33 13.10 

s13 
9.93 12.67 0.000 16.2 13.11 8.34 8.83 9.36 8.01 10.01 10.081 10.08 7.82 10.67 8.30 

s14 
15.40 21.91 16.34 0.000 22.81 24.82 17.04 21.96 9.58 12.61 13.63 17.19 11.80 13.41 11 

s21 
5.87 9.95 6.71 11.88 0.000 6.34 7.47 6.84 9.15 6.87 9.68 14.26 8.91 8.38 12.10 

s22 
7.02 12.22 8.16 10.74 18.21 0.000 15.20 12.75 7.15 6.40 9.57 8.09 7.24 9.16 10.71 

s23 
13.10 12.58 15.47 9.53 8.09 18.02 0.000 12.01 11.23 10.04 12.07 9.01 8.97 12.12 12.49 

s24 
5.62 8.54 18.43 11.24 8.65 15.26 11.06 0.000 14.58 11.57 12.44 9.33 8.85 10.33 8.51 

s31 
5.46 8.34 8.83 9.36 8.01 17.41 13.45 10.23 0.000 10.01 10.081 10.08 7.82 10.67 6.65 

s32 
7.48 24.82 17.04 21.96 9.58 12.07 13.35 11.25 14.72 0.000 13.63 17.19 11.80 13.41 10.50 

s33 
10.64 18.43 11.24 8.65 11.57 12.44 12.11 13.66 9.79 6.87 0.000 14.26 8.91 8.38 11.12 

s34 
7.66 8.83 9.36 8.01 10.01 10.08 0.000 16.2 13.11 8.34 8.83 0.000 7.56 6.87 15.34 

s35 
7.38 17.04 21.96 9.58 12.61 13.63 16.34 0.000 22.81 24.82 17.04 12.36 0.000 6.40 9.25 

s41 
12.05 7.47 6.84 9.15 6.87 9.68 6.71 11.88 0.000 6.34 7.47 9.23 8.59 0.000 11.82 

s42 
7.92 14.90 8.82 9.17 10.50 10.22 8.84 8.01 6.94 8.98 8.94 13.12 7.79 13.76 0.000 

 محاسبه ماتریس ارتباط کامل -گام چهارم

شود. سپس ماتریس همانی را منهای ماتریس نرمال برای محاسبه ماتریس ارتباط کامل ابتدا ماتریس همانی تشکیل می

                                             کنیم:کنیم. در نهایت ماتریس نرمال را در ماتریس معکوس ضرب میکرده و ماتریس حاصل را معکوس می

3فرمول شماره                            
1

T N I N
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 (T)( ماتریس ارتباط کامل 6جدول )
 

T 

Matrix 
s11 s12 s13 s14 s21 s22 s23 s24 s31 s32 s33 s34 s35 s41 s42 

s11 0.000 0.320 0.359 0.347 0.308 0.358 0.319 0.361 0.417 0.387 0.348 0.360 0.399 0.345 0.361 

s12 0.407 0.000 0.370 0.344 0.334 0.385 0.318 0.359 0.420 0.398 0.353 0.365 0.407 0.359 0.358 

s13 0.424 0.341 0.000 0.352 0.331 0.399 0.364 0.382 0.439 0.409 0.373 0.369 0.429 0.370 0.394 

s14 0.322 0.255 0.297 0.000 0.247 0.280 0.267 0.275 0.348 0.319 0.291 0.278 0.327 0.289 0.307 

s21 0.489 0.382 0.449 0.394 0.000 0.448 0.402 0.432 0.469 0.464 0.409 0.401 0.456 0.413 0.407 

s22 0.452 0.352 0.412 0.377 0.326 0.000 0.346 0.375 0.456 0.443 0.387 0.393 0.442 0.386 0.389 

s23 0.371 0.289 0.367 0.330 0.302 0.336 0.000 0.339 0.376 0.370 0.340 0.322 0.377 0.329 0.338 

s24 0.488 0.380 0.425 0.405 0.360 0.427 0.372 0.000 0.482 0.464 0.409 0.408 0.471 0.398 0.421 

s31 0.503 0.400 0.454 0.422 0.375 0.430 0.388 0.405 0.000 0.477 0.434 0.437 0.488 0.419 0.448 

s32 0.461 0.374 0.429 0.398 0.357 0.417 0.368 0.395 0.471 0.000 0.404 0.403 0.450 0.387 0.401 

s33 0.393 0.315 0.372 0.331 0.302 0.361 0.331 0.346 0.405 0.381 0.000 0.333 0.391 0.350 0.355 

s34 0.410 0.330 0.348 0.343 0.309 0.366 0.314 0.347 0.416 0.370 0.328 0.000 0.382 0.347 0.340 

s35 0.431 0.349 0.385 0.360 0.320 0.392 0.340 0.375 0.435 0.396 0.352 0.342 0.000 0.352 0.380 

s41 0.373 0.293 0.342 0.325 0.307 0.347 0.314 0.339 0.389 0.362 0.331 0.315 0.357 0.000 0.338 

s42 0.445 0.344 0.409 0.385 0.349 0.397 0.372 0.399 0.458 0.425 0.392 0.370 0.439 0.367 0.000 

 )NRM)21نمایش نقشه روابط شبکه -گام پنجم

رده و شبکه نظر کتوان از روابط جزئی صرفبرای تعیین نقشه روابط شبکه باید شدت آستانه محاسبه شود. با این روش می

وابط شبکه ر روابط قابل اعتنا را ترسیم کرد. تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتریس تی از مقدار آستانه بزرگتر باشد در نقشه

نمایش داده خواهد شد. برای محاسبه مقدار آستانه روابط کافی است تا میانگین مقادیر ماتریس تی محاسبه شود. بعد از آنکه 

شدت آستانه تعیین شد، تمامی مقادیر ماتریس تی که کوچکتر از آستانه باشد صفر شده یعنی آن رابطه علی در نظر گرفته 

 ورت زیر است: بدست آمده است. بنابراین الگوی روابط معنی دار به ص 372/0شدت آستانه برابر شود. در این مطالعه نمی
 

 ( الگوي روابط معنی داري زیرمعيارها7جدول )
 

 s11 s12 s13 s14 s21 s22 s23 s24 s31 s32 s33 s34 s35 s41 s42 

s11 - - - - - - - - 0.417 0.387 - - 0.399 - - 

s12 0.407 - - - - 0.385 - - 0.420 0.398 - - 0.407 - - 

s13 0.424 - - - - 0.399 - 0.382 0.439 0.409 0.373 - 0.429 - 0.394 

s14 - - - - - - - - - - - - - - - 

s21 0.489 0.382 0.449 0.394 - 0.448 0.402 0.432 0.469 0.464 0.409 0.401 0.456 0.413 0.407 

s22 0.452 - 0.412 0.377 - - - 0.375 0.456 0.443 0.387 0.393 0.442 0.386 0.389 

                                                           
21. Network Relationship Map  
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s23 - - - - - - - - 0.376 - - - 0.377 - - 

s24 0.488 0.380 0.425 0.405 - 0.427 - - 0.482 0.464 0.409 0.408 0.471 0.398 0.421 

s31 0.503 0.400 0.454 0.422 0.375 0.430 0.388 0.405 - 0.477 0.434 0.437 0.488 0.419 0.448 

s32 0.461 0.374 0.429 0.398 - 0.417 - 0.395 0.471 - 0.404 0.403 0.450 0.387 0.401 

s33 0.393 - - - - - - - 0.405 0.381 - - 0.391 - - 

s34 0.410 - - - - - - - 0.416 - - - 0.382 - - 

s35 0.431 - 0.385 - - 0.392 - 0.375 0.435 0.396 - - - - 0.380 

s41 - - - - - - - - 0.389 - - - - - - 

s42 0.445 - 0.409 0.385 - 0.397 - 0.399 0.458 0.425 0.392 - 0.439 - - 

 (ترسیم کرد:7توان نمودار علی را براساس جدول )با توجه به الگوی روابط می
 

 ( الگوي روابط علی زیرمعيارها8جدول )
 

 D R D+R D-R 

s11 5.333 6.312 11.645 -0.979 

s12 5.457 5.003 10.461 0.454 

s13 5.712 5.756 11.467 -0.044 

s14 4.339 5.351 9.690 -1.012 

s21 6.328 4.840 11.168 1.489 

s22 5.878 5.686 11.563 0.192 

s23 5.050 5.077 10.127 -0.026 

s24 6.258 5.477 11.735 0.781 

s31 6.505 6.409 12.913 0.096 

s32 6.099 6.048 12.147 0.052 

s33 5.258 5.444 10.701 -0.186 

s34 5.240 5.385 10.626 -0.145 

s35 5.561 6.164 11.725 -0.603 

s41 5.006 5.385 10.391 -0.379 

s42 5.885 5.573 11.458 0.312 

( جمع عناصر هر سطر نشانگر میزان تاثیرگذاری آن زیرمعیار بر دیگر زیرمعیارهای مدل است. بنابراین 8در جدول )

زیرمعیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت ارتباطات از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. زیرمعیار کیفیت 

ترین تاثیرگذاری برخوردار است. زیرمعیار تشویق کارکنان در بین عوامل حمایت و تولید از بین عوامل مدیریت فرایند از بیش

پشتیبانی از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. زیرمعیار محور قراردادن تولید ناب در تغییرات از بین عوامل مدیریت تغییر 

ی وامل حمایت و پشتیبانی نیز کمترین تاثیرگذاراز بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است.ایجاد هماهنگی بین بخشها از بین ع

                                                                                                                                                                                        را بر سایر عناصر دارد.  

عناصر ستون برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عامل های سیستم است. بنابراین اساس جمع 

زیرمعیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت ارتباطات از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. 
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مترین تاثیرپذیری را از سایر معیارها دارد.بردار عمودی قدرت شاخص کیفیت تولید از بین عوامل مدیریت فرایند نیز ک

، شود و اگر منفی باشددهد. بطور کلی اگر مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب میتاثیرگذاری هر عامل را نشان می

عامل را بیشترین تشود. براین اساس شاخص پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت ارتباطات معلول محسوب می

از بین عوامل حمایت و پشتیبانی از کمترین تعامل با سایر معیارهای مورد مطالعه دارند. شاخص ایجاد هماهنگی بین بخشها 

 با سایر متغیرها برخوردار است. 
 

 DEMATELهاي مدل با تکنيک اولویت نهائی شاخص

یارهای اصلی مدل با تکنیک دیمتل باید سوپرماتریس اولیه )ناموزون(، سوپرماتریس موزون برای تعیین اولویت نهائی زیرمع

و در نهایت سوپرماتریس حد محاسبه شود.هریک از ارکان این نمودار در مراحل مختلف تکنیک مقایسه زوجی و دیمتل 

افزار ها در ساختار نهائی مدل که با نرممحاسبه شده است. بنابراین ساختار سوپرماتریس ناموزون با وارد کردن این داده

افزار سوپردسیژن استخراج سوپرماتریس ناموزون مطالعه حاضر از نرم باشد.سوپردسیژن طراحی شده است، قابل مشاهده می

 ( ارائه شده است.      9شده است و در جدول )
                                                                                                                                                                   

 ( سوپرماتریس اوليه )ناموزون(برونداد نرم افزار سوپردسيژن9جدول )
 

  GOAL C1 C2 C3 C4 S11 S12 S13 S14 s21 s22 s23 s24 s31 s32 s33 s34 s35 s41 s42 

GOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 0.2669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C2 0.2936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C3 0.2689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C4 0.1707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S11 0 0.337 0 0 0 0 0.068 0.066 0.068 0.069 0.067 0.068 0.07 0.07 0.068 0.068 0.071 0.069 0.067 0.069 

S12 0 0.189 0 0 0 0.068 0 0.068 0.067 0.074 0.072 0.068 0.07 0.071 0.07 0.069 0.072 0.07 0.071 0.068 

S13 0 0.208 0 0 0 0.071 0.072 0 0.069 0.073 0.074 0.078 0.075 0.074 0.073 0.073 0.073 0.074 0.073 0.076 

S14 0 0.266 0 0 0 0.054 0.054 0.055 0 0.055 0.052 0.057 0.053 0.058 0.057 0.056 0.055 0.056 0.057 0.059 

s21 0 0 0.266 0 0 0.082 0.081 0.083 0.077 0 0.084 0.085 0.084 0.078 0.082 0.079 0.078 0.078 0.081 0.078 

s22 0 0 0.227 0 0 0.076 0.074 0.076 0.073 0.072 0 0.074 0.074 0.076 0.078 0.075 0.077 0.076 0.076 0.074 

s23 0 0 0.269 0 0 0.063 0.061 0.068 0.065 0.066 0.063 0 0.066 0.063 0.065 0.067 0.063 0.065 0.064 0.065 

s24 0 0 0.238 0 0 0.082 0.081 0.079 0.079 0.079 0.08 0.056 0 0.08 0.082 0.079 0.08 0.081 0.078 0.08 

s31 0 0 0 0.332 0 0.085 0.085 0.084 0.083 0.084 0.081 0.079 0.079 0 0.084 0.084 0.086 0.084 0.082 0.085 

s32 0 0 0 0.228 0 0.077 0.079 0.08 0.077 0.079 0.078 0.078 0.077 0.079 0 0.078 0.079 0.077 0.076 0.077 

s33 0 0 0 0.243 0 0.066 0.067 0.069 0.065 0.066 0.068 0.07 0.067 0.067 0.067 0 0.065 0.067 0.068 0.068 

s34 0 0 0 0.117 0 0.069 0.07 0.064 0.067 0.069 0.068 0.067 0.067 0.07 0.065 0.063 0 0.066 0.067 0.065 

s35 0 0 0 0.08 0 0.072 0.074 0.071 0.07 0.071 0.073 0.073 0.073 0.073 0.069 0.069 0.067 0 0.068 0.072 

s41 0 0 0 0 0.655 0.063 0.061 0.063 0.064 0.067 0.065 0.067 0.066 0.065 0.064 0.064 0.061 0.062 0 0.065 

s42 0 0 0 0 0.345 0.074 0.073 0.075 0.075 0.077 0.074 0.079 0.078 0.076 0.075 0.076 0.073 0.075 0.072 0 

 شود. در سوپرماتریساده از مفهوم نرمال کردن، سوپرماتریس ناموزون به سوپرماتریس موزون )نرمال( تبدیل میبا استف

افزار سوپردسیژن استخراج شود. سوپرماتریس موزون مطالعه حاضر از نرمها برابر با یک میموزون جمع عناصر تمامی ستون

 شده است.     
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شود. سوپرماتریس حد با توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون ه میو در نهایت سوپرماتریس حد محاسب  

 هایشود تا تمامی عناصر سوپر ماتریس شبیه هم شود. در این حالت تمامی درایهآید. این عمل آنقدر تکرار میبدست می

که در تمامی سطر مربوط به آن درایه  شودهای مربوط به  زیرمعیارها عددی میسوپرماتریس برابر صفر خواهد بود و تنها درایه

 شود.    تکرار می

افزار سوپردسیژن تعیین اولویت نهائی معیارها و زیرمعیارها براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، برونداد نرم

    آمده است.( به ترسیم در10مقدور است. اولویت نهائی زیرمعیارهای اصلی با اقتباس از سوپرماتریس حد در جدول )
 

 ( اولویت نهائی زیرمعيارهاي اصلی با اقتباس از سوپرماتریس حد10جدول )
 

 رتبه نهایی وزن نرمال شده نهایی هاشاخص

S11 0.0547 14 

S12 0.0549 13 

S13 0.0563 12 

S14 0.0487 15 

s21 0.0623 11 

s22 0.0741 4 

s23 0.0657 10 

s24 0.077 2 

s31 0.0796 1 

s32 0.0762 3 

s33 0.0692 8 

s34 0.0694 7 

s35 0.0724 6 

s41 0.0662 9 

s42 0.0734 5 

 

 
 

 ( اولویت نهائی زیرمعيارهاي تحقيق2نمودار )
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 بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده وزن نهائی هریک از زیرمعیارهای اصلی مدل باتکنیک دیمتل محاسبه شده

حاکی از آنست که زیر معیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت  2و نمودار  9است.نتایج براساس جدول

( در رتبه اول و زیر معیار ایجاد هماهنگی بین بخشها از بین عوامل حمایت و 0.0796ارتباطات با وزن نرمال شده نهایی)

                                                                                                                     ر رتبه پانزدهم قرار گرفته است.   ( د0.0487پشتیبانی با وزن نرمال شده نهایی)

 
 

 ANPزیرمعيارها با تکينک (انتخاب3نمودار )
 

وامل حمایت و پشتیبانی رتبه اول ، زیرمعیار تمرکز زیرمعیار تشویق کارکنان از بین ع 3-4(و نمودار 10با توجه به جدول)

بر مدیریت زنجیره تامین از بین عوامل مدیریت فرایند رتبه اول، زیرمعیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت 

اص اول را به خود اختصارتباطات رتبه اول و زیرمعیار محور قراردادن تولیدناب در تغییرات در بین عوامل مدیریت تغییر رتبه 

 داده اند.                                                    

 

 (ANPتعيين اولویت بر اساس هدف با استفاده از روش تحليل فرایند شبکه)

اند. برای این منظور از نظر گروهی برای انجام تحلیل نخست معیارهای اصلی براساس هدف به صورت زوجی مقایسه شده

خبرگان استفاده شده است و با استفاده از تکنیک میانگین هندسی و نرمال سازی مقادیر بدست آمده، بردار ویژه محاسبه  از

گردیده است. بنابراین با استفاده از تکنیک میانگین هندسی و نرمال سازی مقادیر بدست آمده، بردار ویژه محاسبه گردیده 

( ارائه 10دهد. محاسبات انجام شده در جدول )ک از معیارهای اصلی را نشان میاست. اعداد بدست آمده ضریب اهمیت هر ی

 شده و بردار ویژه نیز به صورت وزنی نمایش داده شده است.      
 

 تعيين اولویت معيارهاي اصلی بر اساس هدف(10جدول )
 

 معیارها 
 بردار ویژه مدیریت تغییر مدیریت ارتباطات مدیریت فرایند حمایت و پشتیبانی

C1 C2 C3 C4  

C1 0.267 1.678 1.049 0.801 1 حمایت و پشتیبانی 

C2 0.294 1.360 1.217 1 1.248 مدیریت فرایند 

C3 0.269 1.857 1 0.822 0.953 مدیریت ارتباطات 

C4 0.171 1 0.538 0.735 0.596 مدیریت تغییر 
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 بردار ویژه اولویت معیارهای اصلی به صورت زیرخواهد بود. 10-4براساس جدول 

 
 

افزار های زوجی مطلوب است. برونداد نرمدهد مقایسهبدست آمده است که نشان می 011/0نرخ ناسازگاری نیز 

 ( به تصویر درآمده است.   4بندی معیارهای اصلی براساس هدف پژوهش در نمودار )سوپردسیژن برای اولویت
                                            

 
 

 افزار سوپردسيژن براي معيارهاي اصلیبرونداد نرم -(4نمودار )
 

 بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

 در اولویت اول قرار دارد. 0.294مدیریت فرایند با وزن نرمال شده 

 در اولویت دوم قرار دارد. 0.269مدیریت ارتباطات با وزن نرمال شده 

 در اولویت سوم قرار دارد. 0.267حمایت و پشتیبانی با وزن نرمال شده 

 در اولویت آخر قرار دارد. 0.171و در نهایت مدیریت تغییر با وزن نرمال شده 

( رعایت عوامل مدیریت فرایند در اولویت اول 4( و نمودار)10بکه و با توجه به جدول)بر اساس تکنیک فرایند تحلیل ش

قرار می گیرد و رعایت عوامل مدیریت ارتباطات در اولویت دوم قرار می گیرد.عوامل حمایت و پشتیبانی در اولویت سوم قرار 

                                                                                                   می گیردو در نهایت عوامل مدیریت تغییر در اولویت آخر قرار می گیرد.  

 

 مقایسه زوجی زیرمعيارها

های زوجی در اند. در این گام نیز  مقایسهدر گام بعدی زیرمعیارهای مطالعه به صورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته

صورت گرفته است. در هر مرحله زیرمعیارهای مربوط  به هر معیار اصلی به صورت زوجی مورد چهار مرحله )تعداد معیارها( 

                                                                 مقایسه قرار گرفته است.                                                                                                       

 

 تعيين اولویت زیرمعيارهاي حمایت و پشتيبانی

محاسبات انجام شده با استفاده از تکنیک تحلیل فرایند شبکه تعیین اولویت زیرمعیارهای حمایت و پشتیبانی در جدول 

 ام گرفته است.                                                                                         مقایسه زوجی انج 6شاخص تشکیل شده است بنابراین 4( ارائه شده است. چون این معیار از 11شماره )

 

 

 

0.267 

0.294 

0.269 

0.171 

W1= 
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 ( تعيين اولویت زیرمعيارهاي حمایت و پشتيبانی11جدول )
 

 آموزش کارکنان 
مدیریت 

 مشارکتی
 تشویق کارکنان

ایجاد هماهنگی 

 بین بخشها
 بردار ویژه

 0.337 0.674 1.998 2.734 1 آموزش کارکنان

 0.189 0.933 1.057 1 0.366 مدیریت مشارکتی

 0.208 1.113 1 0.946 0.501 تشویق کارکنان

 0.266 1 0.898 1.072 1.484 ایجاد هماهنگی بین بخشها

 بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

 قرار دارد. در اولویت اول 0.337زیر معیار آموزش کارکنان با وزن نرمال شده 

 در اولویت دوم قرار دارد. 0.266زیر معیار ایجاد هماهنگی بین بخشها با وزن نرمال شده 

 در اولویت سوم قرار دارد. 0.208زیرمعیار تشویق کارکنان با وزن نرمال شده 

 در اولویت آخر قرار دارد. 0.189و در نهایت زیرمعیار مدیریت مشارکتی با وزن نرمال شده 

توان به باشد وبنابراین میمی 1/0تر از بدست آمده است که کوچک 081/0های انجام شده زگاری مقایسهنرخ ناسا

 های انجام شده اعتماد کرد. مقایسه

 

 تعيين اولویت زیرمعيارهاي مدیریت فرایند

جدول شماره  رایند درمحاسبات انجام شده با استفاده از تکنیک تحلیل فرایند شبکه تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریت ف

 مقایسه زوجی انجام گرفته است.  6شاخص تشکیل شده است بنابراین 4( ارائه شده است. چون این معیار از 12)
                                                                                 

 فرایند ( تعيين اولویت زیرمعيارهاي مدیریت12جدول )
  

 
کیفیت 

 تولید

بکارگیری مدیریت 

 دانش در تولید

استفاده از تکنولوژیهای 

 نوین تولید

تمرکز بر مدیریت 

 زنجیره تامین

بردار    

 ویژه

 0.266 0.935 0.864 1.611 1 کیفیت تولید

 0.227 0.748 1.481 1 0.621 بکارگیری مدیریت دانش در تولید

 0.269 1.736 1 0.675 1.157 لیداستفاده از تکنولوژیهای نوین تو

 0.238 1 0.576 1.336 1.070 تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین

 بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

 در اولویت اول قرار دارد. 0.269زیر معیار استفاده از تکنولوژیهای نوین تولید با وزن نرمال شده 

 در اولویت دوم قرار دارد. 0.266زیر معیار کیفیت تولید با وزن نرمال شده 

 در اولویت سوم قرار دارد. 0.238زیرمعیار تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین با وزن نرمال شده 

 در اولویت آخر قرار  دارد. 0.227و در نهایت زیرمعیار بکارگیری مدیریت دانش در تولید با وزن نرمال شده 

توان به باشد وبنابراین میمی 1/0تر از آمده است که کوچک بدست 068/0های انجام شده نرخ ناسازگاری مقایسه

 های انجام شده اعتماد کرد. مقایسه
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 تعيين اولویت زیرمعيارهاي مدریت ارتباطات
( ارائه 13محاسبات انجام شده با استفاده از تکنیک برای تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریت ارتباطات در جدول شماره )

 مقایسه زوجی انجام گرفته است.  10شاخص تشکیل شده است بنابراین 5ون این معیار از شده است. چ
 

 تعيين اولویت زیرمعيارهاي مدیریت ارتباطات -(13جدول )
 

 
پاسخگویی فوری 

 به مشتریان

مدیریت ارتباط 

 با مشتری

زیرساختهای 

 فناوری اطالعات

ا بین مدیر و ارتب

 کارکنان

اطالع رسانی 

 بین مشتریان
 بردار ویژه

پاسخگویی فوری 

 به مشتریان
1 2.065 1.988 2.411 2.357 0.332 

مدیریت ارتباط با 

 مشتری
0.484 1 1.253 2.471 2.389 0.228 

زیرساختهای 

 فناوری اطالعات
0.503 0.798 1 3.588 3.424 0.243 

ارتباط بین مدیر 

 رکنانو کا
0.415 0.405 0.279 1 2.770 0.117 

اطالع رسانی بین 

 مشتریان
0.424 0.419 0.292 0.361 1 0.080 

 بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

 در اولویت اول قرار دارد. 0.332زیر معیار پاسخگویی فوری به مشتریان  با وزن نرمال شده 

 در اولویت دوم قرار دارد. 0.243وزن نرمال شده زیر معیار زیرساختهای فناوری اطالعات  با 

 در اولویت سوم قرار دارد. 0.228زیرمعیار مدیریت ارتباط با مشتری  با وزن نرمال شده 

 در اولویت چهارم قرار دارد. 0.117زیرمعیار ارتباط بین مدیر و کارکنان با وزن نرمال شده 

 در اولویت آخر قرار دارد. 0.080ا وزن نرمال شده و در نهایت زیرمعیار اطالع رسانی به مشتریان  ب

توان به باشد وبنابراین میمی 1/0تر از بدست آمده است که کوچک 070/0های انجام شده نرخ ناسازگاری مقایسه

 های انجام شده اعتماد کرد. مقایسه
 

 تعيين اولویت زیرمعيارهاي مدیریت تغيير

از تکنیک تحلیل فرایند شبکه برای تعیین اولویت زیرمعیارهای مدیریت تغییر در جدول محاسبات انجام شده با استفاده 

 مقایسه زوجی انجام گرفته است.  1شاخص تشکیل شده است بنابراین  2( ارائه شده است. چون این معیار از 14شماره )
 

 ( تعيين اولویت زیرمعيارهاي مدیریت تغيير14جدول )
 

 
رار دادن تولید محور ق

 ناب در تغییرات

ترویج نگرش مثبت 

 نسبت به تغییر
 بردار ویژه

 0.655 1.899 1 محور قرار دادن تولید ناب در تغییرات

 0.345 1 0.527 ترویج نگرش مثبت نسبت به تغییر

اولویت اول قرار دارد و زیر در  0.655با توجه به عوامل اقتصادی زیر معیار محور قراردادن تولید ناب با وزن نرمال شده 

                                                                در اولویت دوم قرار دارد.    0.345معیار ترویج نگرش مثبت نسبت به تغییر با وزن نرمال شده 
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 بحث و نتيجه گيري 

در شرکت چرخشگر تبریز با استفاده از روش  هدف اصلی پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب

تحلیل فرایند شبکه می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت موضوع مورد بررسی و اهداف تعیین شده از نوع تحقیقات کاربردی 

است و چون بصورت میدانی در شرکت چرخشگراجرا خواهد شد بنابراین از منظر روش تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی و 

ایشی طبقه بندی می شود.جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان ارشد شرکت چرخشگر تبریز می باشد و روش پیم

نفر از آنان که قبال با مبحث تولید ناب آشنایی کافی و کامل دارند به عنوان  12نمونه گیری از نوع هدفمند می باشد و تعداد 

نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای از جمله مقاالت،پایان نامه،اینترنت، برای گردآوری مبانی نمونه انتخاب شده اند.

با استناد به کتاب و مجله استفاده خواهد شد و برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه 

رسشنامه استفاده شده پرسشنامه اول : در این تحقیق از دو نوع پ استفاده شد.( 1392پرسشنامه حقیقت منفرد و صحرائیان)

وجی های مبتنی بر مقایسه زبندی معیارهای اصلی انتخاب روش انجام پروژه با استفاده از تکنیکپرسشنامه خبره جهت اولویت

درجه ساعتی تنظیم شده است. در این  9براساس طیف باشد. این پرسشنامه می22مورد استفاده یعنی فرایند تحلیل شبکه

                                                                                                                                     ق از مدل مقایسه زوجی ساعتی برای طراحی پرسشنامه خبره استفاده شد.        تحقی

عیاره و فرایند تحلیل شبکه استفاده شد.به منظور تعیین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تصمیم گیری چند م

رابطه بین معیار ها از نظر تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از تکنیک دیمتل استفاده شد. همچنین ازتکنیک فرایند تحلیل شبکه 

سه ر از ماتریس مقایها و سنجش روابط درونی زیر معیارها استفاده شده است به همین منظوبرای تعیین واولویت بندی شاخص

هر  بندیترین معیارهای موضوع مورد مطالعه، به اولویتها استفاده شده است. پس از تعیین مهمزوجی برای تعیین وزن معیار

ر خروجی نرم افزار سوپ فرایند شبکه و  یک از معیارهای شناسائی شده، پرداخته شد.  بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل

                                                                                                                                                                          ایی تحقیق به شرح ذیل می باشد:   دسیژن نتایج نه

در اولویت  0.269ر دارد. مدیریت ارتباطات با وزن نرمال شده در اولویت اول قرا 0.294مدیریت فرایند با وزن نرمال شده 

در اولویت سوم قرار دارد و در نهایت مدیریت تغییربا وزن نرمال  0.267دوم قرار دارد. حمایت و پشتیبانی با وزن نرمال شده 

                                                                                              در اولویت آخر قرار دارد.                                                   0.171شده 

در اولویت اول قرار دارد.زیر  0.337با توجه به معیار حمایت و پشتیبانی زیر معیار آموزش کارکنان با وزن نرمال شده 

در اولویت دوم قرار دارد.زیرمعیار تشویق کارکنان با وزن نرمال  0.266معیار ایجاد هماهنگی بین بخشها با وزن نرمال شده 

در اولویت آخر قرار  0.189در اولویت سوم قرار دارد و در نهایت زیرمعیار مدیریت مشارکتی با وزن نرمال شده  0.208شده 

 دارد.                       

در اولویت اول  0.269لوژیهای نوین تولید با وزن نرمال شده با توجه به معیار مدیریت فرایند زیر معیار استفاده از تکنو

در اولویت دوم قرار دارد.زیرمعیار تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین  0.266قرار دارد.زیر معیار کیفیت تولید با وزن نرمال شده 

دانش در تولید با وزن نرمال شده در اولویت سوم قرار دارد و در نهایت زیرمعیار بکارگیری مدیریت  0.238با وزن نرمال شده 

                                                          در اولویت آخر قرار  دارد.                                                                                                     0.227

در اولویت اول قرار  0.332معیار پاسخگوی فوری به مشتریان با وزن نرمال شده  با توجه به معیار مدیریت ارتباطات زیر

در اولویت دوم قرار دارد.زیرمعیار مدیریت ارتباط با  0.243دارد.زیر معیار زیرساختهای فناوری اطالعات با وزن نرمال شده 

در  0.117بین مدیر و کارکنان با وزن نرمال شده  در اولویت سوم قرار دارد.زیرمعیار  ارتباط 0.228مشتری با وزن نرمال شده 

 در اولویت آخر قرار دارد.                                          0.080اولویت چهارم قرار دارد و در نهایت زیرمعیار اطالع رسانی به مشتریان با وزن نرمال شده 

در اولویت اول  0.655تولید ناب در تغییرات با وزن نرمال شده با توجه به معیار مدیریت تغییر زیر معیار محور قرار دادن 

 در اولویت دوم قرار دارد.                                                           0.345قرار دارد و زیر معیار ترویج نگرش مثبت به تغییر با وزن نرمال شده 

زیرمعیارها از تکنیک دیمتل استفاده شد. بدین شکل که در ابتدا در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان 

ها تشکیل گردید. نتایج نشان میدهد که زیرمعیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین ماتریس روابط ارتباط مستقیم شاخص

                                                           
22.Analytical network process 
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از بیشترین  امل مدیریت فرایندعوامل مدیریت ارتباطات از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. زیرمعیار کیفیت تولید از بین عو

تاثیرگذاری برخوردار است. زیرمعیار تشویق کارکنان در بین عوامل حمایت و پشتیبانی از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است. 

زیرمعیار محور قراردادن تولید ناب در تغییرات از بین عوامل مدیریت تغییر از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است.ایجاد 

                                             اهنگی بین بخشها از بین عوامل حمایت و پشتیبانی نیز کمترین تاثیرگذاری را بر سایر عناصر دارد.                                   هم

ار است. ار زیادی برخوردزیرمعیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت ارتباطات از میزان تاثیرپذیری بسی

شاخص کیفیت تولید از بین عوامل مدیریت فرایند نیز کمترین تاثیرپذیری را از سایر معیارها دارد.بردار عمودی قدرت 

، شود و اگر منفی باشددهد. بطور کلی اگر مثبت باشد، متغیر یک متغیر علی محسوب میتاثیرگذاری هر عامل را نشان می

. همچنین شاخص پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت ارتباطات بیشترین تعامل را با شودمعلول محسوب می

سایر معیارهای مورد مطالعه دارند. شاخص ایجاد هماهنگی بین بخشها از بین عوامل حمایت و پشتیبانی از کمترین تعامل با 

 سایر متغیرها برخوردار است. 

ائی زیرمعیارهای اصلی مدل با تکنیک تحلیل فرایند شبکه سوپرماتریس اولیه )ناموزون(، در نهایت برای تعیین اولویت نه

سوپرماتریس موزون و در نهایت سوپرماتریس حد محاسبه گردید. براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، مشخص 

( در رتبه 0.0796با وزن نرمال شده نهایی)گردید کهزیر معیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت ارتباطات 

( در رتبه 0.0487اول و زیر معیار ایجاد هماهنگی بین بخشها از بین عوامل حمایت و پشتیبانی با وزن نرمال شده نهایی)

ز بر کزیرمعیار تشویق کارکنان از بین عوامل حمایت و پشتیبانی رتبه اول ، زیرمعیار تمرهمچنین پانزدهم قرار گرفته است.  

مدیریت زنجیره تامین از بین عوامل مدیریت فرایند رتبه اول، زیرمعیار پاسخگویی فوری به مشتریان از بین عوامل مدیریت 

ارتباطات رتبه اول و زیرمعیار محور قراردادن تولیدناب در تغییرات در بین عوامل مدیریت تغییر رتبه اول را به خود اختصاص 

                         داده اند.               

نتایج حاصل از تکنیک تحلیل فرایند شبکه و دیمتل حاکی از آنست که  زیرمعیار تشویق کارکنان از بین معیارهای 

حمایت و پشتیبانی رتبه اول ، زیرمعیار تمرکز بر مدیریت زنجیره تامین از بین معیارهای مدیریت فرایند رتبه اول، زیرمعیار 

به مشتریان از بین معیارهای مدیریت ارتباطات رتبه اول و زیرمعیار محور قراردادن تولید ناب در تغییرات از پاسخگویی فوری 

 بین معیارهای مدیریت تغییر رتبه اول را به خود اختصاص داده اند.            

 همخوانی دارد.(2011ران)یو و همکا و (1397محمودی و دانایی فر) ( ،2018تحقیق شانگ )یافته های نتایج تحقیق با 

(، مومنی و 2016(، کالور و همکاران)2017( کو و همکاران)2017همچنین نتایج تحقیق با یافته های تحقیق لی و همکاران)

 دارد.  ن(همخوانی 1394کمالیان و همکاران ) (و1394همکاران)

 

                                                                                                                                                          "با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاد میگردد

هایی از سوی شرکت برگزار گردد. جهت ارتقای دانش کارکنان در خصوص تولید ناب و افزایش اطالعات آنان دوره -1

باشند باید زمینه به اشتراک گذاری دانش تحصیل، تسهیم و بکارگیری دانش مهم میهمچنین در این زمینه چون 

 هم در قالب ارتباطات رسمی و هم غیر رسمی فراهم آید.

های اطالعاتی، فناوری اطالعات در پیاده سازی تولید ناب عامل مهم شناخته شد که چون مستلزم ایجاد سیستم -2

هایی رم افزارها و نشود که سیستمباشد توصیه میژیکی و مدیریت اطالعات میایجاد پایگاه داده، یکپارچگی تکنولو

های مختلف شرکت چرخشگر ای باشد که بخشجهت حمایت از تولید ناب در این زمینه طراحی گردد و به گونه

 با هم هماهنگ عمل نمایند.

واره به دنبال شناسایی نیازهای شود شرکت چرخشگر  همهای مهم شناخته شده دیگر نیز توصیه میدر زمینه -3

مشتریان باشند و به صورت ایستا عمل ننماید، همواره فرآیندها را جهت دستیابی به عملکرد بهینه تر مورد بازبینی 

قرار دهد، به شکایات مشتریان اهمیت داده و پیگیری نماید، برای تشویق افراد به مشتری محوری نظام های 
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های ارتباطی موثر با مشتریان را توسعه و از آموزش کارکنان نیز غافل نماند، شبکهپاداش مناسبی طراحی نماید 

 دهد.

ترین عامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت چرخشگر شناخته شد، توصیه با توجه به اینکه استراتژی مهم -4

شود و همچنین به چشم انداز  ای بهره گرفتههای مشاورهشود برای تدوین استراتژی از افراد متخصص و شرکتمی

ای ههای بلند مدت و کوتاه مدت در راستای آن بطور شفاف بیان گردد. استفاده از تجربهسازمان توجه شود و برنامه

 تواند سهم زیادی در موفقیت تدوین استراتژی برای پیاده سازی تولید ناب داشته باشد.های دیگر نیز میسازمان

ت مشارکتی و ارتباط بهینه بین مدیر و کارکنان در شرکت چرخشگر میتواند بر پیاده سازی استفاده از سیستم مدیری -5

 تولید ناب تاثیر مثبتی بگذارد.

خرید مواد اولیه مرغوب برای تولید گیربکس در شرکت چرخشگر بر پیاده سازی تولیدناب و کیفیت فرایند تولید  -6

 میتواند تاثیر گذار باشد.

یت شرکت چرخشگر از تیم پیاده سازی تولید ناب و تشویق کارکنان در این امر مهم و حمایت و پشتیبانی مدیر -7

 ت.هماهنگی بین سایر بخشهای شرکت در زمینه مذکور تاثیر گذار اس

استفاده از تکنولوژیهای نوین در فرایند تولید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آالت پیشرفته و با تمرکز بر مدیریت  -8

 میتوان در پیاده سازی تولید ناب تاثیرگذار بود.زنجیره تامین 

 

 برای سایر محققان پیشنهاد میگردد که روی موضوعات زیر تحقیق انجام دهند:

 تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر  پیاده سازی تولید ناب با استفاده از تکنیک تاپسیس -

 های عصبی و روش ویکور بررسی عوامل موثر بر بر  پیاده سازی تولید ناب با تکنیک شبکه   -

 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بر  پیاده سازی تولید ناب با استفاده از منطق فازی -

 رتبه بندی عوامل موثر بر بر  پیاده سازی تولید ناب با استفاده از آنتروپی شانون  -

 تند از:محقق در انجام تحقیق با یکسری محدودیتها روبرو شد که این محدودیتها عبار

ها به علت مشکالت عمومی موجود مانند پاسخگوئی آوری دادهاستفاده از ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گرد -

 تواند دقت نتایج را کاهش دهد.مغرضانه و خطاهائی از این دست می

تها قابل تعمیم به سایر شرک های این پژوهش به سادگیهر شرکتی در تولید ویژگیهای منحصر به فردی دارد، لذا یافته -

 باشد.نمی

 عدم همکاری برخی از پرسش شوندگان در ارتباط با پاسخ دادن به سئواالت پرسشنامه -

 عدم درک برخی از پرسش شوندگان درباره نحوه پاسخگویی به سواالت پرسشنامه.  -

 عدم آگاهی کافی پرسش شوندگان جامعه تحقیق نسبت به موضوع تحقیق -
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 و مراجع منابع
 .پارس با پیاده سازی  تولید ناب ( ارزیابی رضایت مشتریان شرکت تولید لوازم خانگی1395سدیری جوادی، علی. ) [1]

 نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه عالمه طباطبایی، پایان

ید ناب  بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو. دانشگاه آزاد بررسی تاثیر پیاده سازی  تول (1396غیاثی، فاطمه. ) [2]

 نامه کارشناسی ارشداسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، پایان

بررسی تاثیر پیاده سازی  تولید ناب بر کاهش ضایعات در شرکت ایران دقیق)تولید لوازم  (1396محمدی، شیرین. ) [3]

 نامه کارشناسی ارشد.ه نصیرالدین طوسی، پایانجلوبندی خودرو( دانشگاه صنعتی خواج

( رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی تولید ناب در شرکت کرمان موتور 1397محمودی، ولی و دانایی فر،حسن ) [4]
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