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 1استادیار ،دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی صنایع ،موسسه غیرانتفاعی مهرآستان.
نام نویسنده مسئول:
مهرداد صبوري ماسوله

چکيده
امروزه نقش بی بدیل کنترل کیفیت بر کسی پوشیده نیست و تولید محصوالت باکیفیت را
می توان از نقاط قوت هر بنگاه صنعتی و اقتصادی بر شمرد ،تا جایی که حتی میتوان رسیدن
به تولید چنین محصوالتی را هدفی مهم برای تضمین بقای آن بنگاه دانست .نیل به این هدف
نیازمند اقداماتی است که در این میان کشف خطاهای کلیدی و مهم تاثیزگذار در کیفیت
محصوالت نقش پررنگی را ایفا میکند .در این مقاله با انجام یک مطالعهی موردی به بررسی و
شناسایی خطاهای موجود در خط تولید شرکت دخانیات گیالن پرداختیم و با مصاحبه با
خبرگان شرکت و همچنین بهرهگری از مقایسات زوجی و تحلیل سلسله مراتبی اقدام به
اولویتبندی خطاهای کشف شده گشت و مهمترین عامل در ایجاد خطاهای مذکور را یافتیم.
نتایج حاصل نشان داد که عامل انسانی بیشترین اثر را میان سایر عوامل بر کیفیت محصوالت
دارد.

واژگان کليدي :کنترل کیفیت ،تحلیل سلسلهمراتبی ،خطا.
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مطالعهي موردي :شرکت دخانيات گيالن

فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع (سال چهارم)

مهمترین عامل در ایجاد خطاهاي کيفی خط توليد

پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع ،شماره  ، 16زمستان  ،1931ص 71 - 11
ISSN: 2588-2791

http://www.miej.ir

مقدمه
در دنیای صنعتی امروز که کارخانههای متعددی در سراسر جهان به تولید انواع محصوالت موردنیاز فضای کنونی بازار میپردازند ،رقابت
و تالش برای بقا به یکی از اهداف بیبدیل تبدیل شده است .حفظ مشتریان و جذب و وادار کردن آنها به خرید محصوالت شرکت نیازمند
یکسری اقدامات هوشمندانه و مستمر می باشد .یکی از موارد مهمی که ما را در دستیابی به این مهم کمک میکند ،کنترل کیفیت و افزایش
آن میباشد.
با بهکارگیری انواع ابزارهایی که علم کنترل کیفیت در اختیار ما قرار میدهد ،میتوان عالوه بر بقا به افزایش بهرهوری و سود در صنعت
موردنظر دستیافت .شناسایی خطاهای کیفی موجود در خطوط تولید و حذف آنها با ابزارهایی همچون پوکایوکه به ما این امکان را میدهد
تا با اطمینان بیشتری گامهای خود را جهت هرچه بهتر کردن جایگاه خویش در فضای رقابتی حاضر برداریم.
ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم ،بهواسطه عدم بهکارگیری روشهای کنترل کیفیت ،به تولیدکننده کاالهای ارزان و نامرغوب شهرت
داشت .پس از جنگ جهانی دوم این کشور برای ورود به بازارهای جهانی تالش زیادی را مصروف داشت .از سال  1079صحنه رقابتها تغییر
کرد و از آن به بعد ژاپن توانست اطمینان بازارهای جهانی را به خاطر کیفیت مطلوب کاالهایش جلب کند و بازارهای جهانی را به دست گیرد
].[1
حذف خطاهای موجود در خطوط تولید کارخانههای صنعتی و شناسایی محصوالت معیوب قبل از ورود آنها به بازار و رسیدن به دست
مشتری ،نهتنها از ضررهای حاصل از آن جلوگیری میکند ،بلکه میتواند به یکی از خصیصههای مهم بقا و پیشبرد اهداف سازمان تبدیل شود
روشهایی چون تجزیهوتحلیل حاالت شکست کار از آن دست روشهایی است که به شناسایی انواع خطاهای تولید کمک شایان توجهی
میکند .این روش ،یکی از تکنیکه ایی است که ضمن شناسایی خطرات بالقوه و علل و اثرات آنها ،خطاها را طبقهبندی ،تجزیهوتحلیل و
ارزیابی میکند که با بهکارگیری این روش ،میتوان خطرات را کنترل یا حذف کرد ].[2
بهطورکلی خطاهای موجود در خطوط تولید را میتوان ناشی از سه عامل انسانی ،تکنولوژی و فرآیندی دانست که در این پژوهش بر
روی آنها تأکید شده است:
خطای انسانی :عامل انسانی باعث به وجود آمدن آن خطا بهطور مستقیم میباشد ،خطاهایی چون فراموشی و یا سهلانگاری در کار
ازایندست خطاها میباشند.
خطای تکنولوژی :تمامی خطاهایی که در خطوط تولید اتفاق میافتند را نمیتوان به عامل انسانی ربط داد .خطاهایی که ناشی از
دستگاهها و یا تکنولوژی مورداستفاده میباشد را در دستهی خطاهای تکنولوژی تقسیمبندی میکنیم .خطاهای ناشی از مستهلک شدن
تجهیزات و یا نبود یک حسگر مناسب جهت تشخیص خطا ازایندست میباشد.
خطای فرآیندی :علل وقوع بیش از  09درصد حوادث بهطور مستقیم و غیرمستقیم به عامل انسانی مربوط بوده و خطاهای انسانی
مهمترین علت بروز حوادث بشمار میآید اما خطاهای فرایندی هم از درجه اهمیت بسیار باالیی در زمینه بروز سوانح برخوردار میباشد ].[3
طراحی اشتباه روش انجام کار ،روش انجام ناصحیح عملیات ،ورود مواد اولیهی نامناسب به خطوط تولید و کالً هر خطایی را که ناشی از تعریف
اشتباه فرآیندهای موجود در سیستم باشد را در دستهی خطاهای فرآیندی میدانیم.
با توجه به حذف حق انحصار شرکت دخانیات و افزایش فضای رقابتی در بازار دخانی کشور و باز بودن راه قاچاق انواع محصوالت دخانی
در آن ،شناسایی و حذف خطاهای موجود در خط تولید شرکت دخانیات گیالن ،افزایش کیفیت و راندمان خط تولید و درنتیجه افزایش نرخ
تولید محصوالت باک یفیت و رقابتی ،عاملی بس مهم در حفظ و ارتقای جایگاه این صنعت مهم و حیاتی در فضای ناعادالنهی بازار مصرف
محصوالت دخانی میباشد که گسترهی عظیمی از افراد جامعه و همچنین سازمانها و نهادهای دولتی را تحت پوشش چتر حمایت اقتصادی
خویش قرار میدهد.
روش  AHPتوسط ساعتی 1در سال  1099در کتابی با همین عنوان و سپس در کتاب تصمیمگیری برای رهبران معرفی شد( .امین
ناصری و همکاران  AHP .)1309در آغاز برای تصمیمگیریهای انفرادی در محیطهای متالطم فازی بیان شد .سپس در دههی هشتاد
چگونگی استفاده از آن در تصمیمگیری گروهی موردتوجه قرار گرفت .بهطور عمده در تحلیل مسائل  AHPتأکید بر کسب نظرات خبرگان
میباشد .درواقع این الگوریتم عمدتاً در مسائل کیفی موردتوجه قرار میگیرد ،ولی کاربرد آن در مسائلی که با استناد به دادههای واقعی است
نیز قابل انجام است .تصمیمگیری AHPبا استناد به دادههای واقعی بیشتر مبتنی بر  AHPفردی یا  IAHPمیباشد و تصمیمگیری AHP
با استناد به دادههای کیفی و واژگان زبانی با تأکید بر کسب نظرات خبرگان و یا  AHPگروهی ( )GAHPمیباشد].[4
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در این پژوهش با تکیه بر مصاحبه با خبرگان شرکت و مشاهدهی خطوط تولید در یک بازهی زمانی سه ماهه اقدام به شناسایی،
اعتبارسنجی و اولویت بندی خطاهای کشف شده در خط تولید شرکت دخانیات گیالن میشود تا به ترتیب اولویت نسبت به رفع بحرانیترین
خطاها جهت ارتقای کیفیت محصوالت اقدام شود.

 -1مرور ادبيات
بروز ضایعات باعث کاهش اثربخشی سیستم میشود .این ضایعات میتواند همراه با خرابیهای اضطراری ،کاهش زمان کار مفید ناشی
از آمادهسازی و تنظیم تجهیزات و کاهش زمان کار مفید ناشی از کار بدون تولید و توقفهای در ضمن کار باشد .بهمنظور کاهش اثر ضایعات
مزبور در اثربخشی باید به نحوهی مقابله با معضالت مزبور توجه زیاد کرد ].[5
در این راستا مهدی معینی ( )1301با توجه به اهمیت صنعت خودرو در کشور و وجود ضایعات باال در آن سعی در شناسایی عوامل
مؤثر بر کاهش ضایعات تولید در کارخانههای ایرانخودرو و ابهر کرد .ایشان با استفاده از روش  Dematelبه شناسایی شاخصها و دستهبندی
آنها و تعیین روابط علت و معلولی بین آنها پرداختند و با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فازی نسبت تعیین وزن هریک از عوامل موجود
در ساختار سلسلهمراتبی را مشخص کردند ].[5
خطای انسانی امری اجتنابناپذیر در سیستمهای تولیدی است که لزوماً در هر شرکتی برطرف نمیشود .یک شرکت ممکن است به
دلیل خطاهای انسانی ضررهای بسیاری را متحمل شود .آکوال 2و همکارانش ( )2915بهمنظور حذف و اگر نشد کاهش احتمال خطاهای
موجود در کارخانهی فرآوری مرغ تحقیقی را انجام دادند که در آن از یک طرح تحقیقی توصیفی که یک متدولوژی دومرحلهای استفاده شده
است .ایشان از این طریق نقاطی را که در آن احتمال خطا بیشتر بود کشف کردند ].[6
آنتونلی 3و همکارش ( )2915بهمنظور افزایش کیفیت جوش توسط نیروی انسانی و کاهش خطاهای ناشی از این منبع از واقعیت افزوده
بهره جستند .واقعیت افزوده نمای فیزیکی زنده ،مستقیم یا غیرمستقیم است ،که عناصری را پیرامون دنیای واقعی افراد اضافه میکند .ایشان
از این طریق عالوه بر شناسایی خطاهای موجود به بهبود کیفیت جوش نیز رسیدند ].[7
جدای از خطای انسانی سایر خطاهایی که منجر به کاهش کیفیت و یا ایجاد مشکالتی در فرآیند تولید و کاهش کارایی آن میشوند
نیز وجود دارد .این خطاها که بهنوبهی خود میتوانند سهم بسیار در کاهش رقابتپذیری شرکت داشته باشند را میتوان ناشی از منابع
مشخصی همچون مواد اولیه ،تکنولوژی مورداستفاده ،فرآیند تولید و غیره دانست .در طول سالهای اخیر تحقیقات جالبی در این راستا
انجامگرفته است .جیانهو گو 4و همکارش ( )2915روشی را برای کشف خطای از دست رفتن گرما در سطح کارگاهی پیشنهاد کردند .در
این راستا مدل پویا و سلسلهمراتبی مصرف انرژی در فرآیند موجود از نظریهی ترمودینامیک را ارائه دادند و درنهایت توانستند تخمین هدر
رفت گرما را با عملکرد بهتری بیابند و به مشخص کردن خطاها در سطح پایینتری کمک کنند ].[9
شبکههای عصبی مصنوعی به دلیل توان تشخیص الگویشان ،بسیار مناسب برای کشف و مشخص کردن خطا هستند .به همین منظور
هشان فرناندو 5و همکارش ( )2915یک شبکهی عصبی مصنوعی را بر پایهی نظریهی تشدید انطباقی در یک ماشین مونتاژ حلقهی  Oشکل
آزمایش کردند و عملکرد و کاربرد آن را با یک روش مرسوم بر پایهی قانون مقایسه کردند ].[0
این روزها توجه بسیار زیادی بر کنترل کیفیت فرآیندهای ماشینی بهمنظور اطمینان از کیفیت محصول میشود .ازآنجاییکه تغییر
کیفیت از خطاهای مرکب تشکیل میشود ،بنابراین کنترل خطا نقطهی کلیدی در تأیید کیفیت محصول تلقی میشود .باوجود اهمیت بسیار
زیاد این موضوع ،متأسفانه میبینیم که از روشهای پیشبینی خطا بهعنوان روشی برای پیشگیری از آن استفاده نمیشود .تیان گاوو 6و
همکارانش ( )2915یک روش جدید متشکل از پیشبینی خطا بر مبنای مکانیسم تغییر خطا بهمنظور کنترل منبع خطا در فرآیندهای چند
ماشینه باهدف بهبود کیفیت آن ارائه کردند ].[19
غالباً شرکتها روش ها و ابزاری را برای افزایش کارایی و کیفیت برای موفقیت طوالنیمدت بکار میبرند تا مزایای رقابتی خویش را
افزایش دهند .از این منظر ،اصل تولید ناب یکی از موفقترین مفاهیم بهبود است که بهمنظور حذف ضایعات و فعالیتهای بیارزش که در
بسیاری از کارخانهها رخ میدهد ،به کار برده میشود .جوتاماس چوم الکسانا 7و همکارانش ( )2915با انجام یک مطالعهی موردی تولید
ورقههای فلزی مهرزنی بهمنظور مشخص کردن فرصتهای کاهش ضایعات و بهبود کارایی ،از تولید ناب استفاده کردند ].[11
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 -2روش تحقيق
ازآنجاییکه این پژوهش مربوط به انجام یک مطالعه ی موردی در یکی از خطوط تولید مجتمع دخانیات گیالن میباشد ،در ابتدا به
کشف خطاهای موجود پرداخته شده است ،سپس با تقسیمبندی این خطاها در سه نوع خطاهای انسانی ،تکنولوژی و فرآیندی بر مبنای ادبیات
موضوع و مقاالت بررسی شده ،اقدام اعتبارسنجی خطاهای کشف شده بر مبنای نظر خبرگان شرکت جهت غربالگری خطاها در نرمافزار
 Excelمیشود .با شناسایی خطاهای معتبر ،اولویتبندی آنها با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبر مبنای مقایسات زوجی خبرگان
شرکت به کمک نرمافزار  Expert Choiceانجام خواهد شد تا نسبت به رفع ارجحترین آنها اقدام شود

 -3کشف خطاهاي توليد
در طی انجام مطالعه و با انجام مشاهده و مصاحبههای فراوان با خبرگان شرکت متشکل از کارشناسان فنی ،کارشناسان کنترل کیفیت
و همچنین اپراتور های خطوط تولید اکثر خطاهای موجود در خط تولید کشف شد ،این خطاها بالغ بر  125خطا بود که پس از اعتبار سنجی
آنها و اولویتبندی این خطاها بوسیلهی  CVخطاهای اضافی و فاقد ارزش بررسی حذف و سایر خطاهای باقیمانده در دستههای مختلف
برمبنای نوع آنها و یکی از سه عامل اصلی در رخ دادن آنها قرار گرفتند که نتیجهی کار به صورت جدول  1قابل مشاهده است.
این غربال گری به این صورت است که در ابتدا با مراجعه به خبرگان مذکور که شامل ده نفر میباشند ،نظر ایشان راجع به اهمیت
بررسی خطاهای کشف شده بر مبنای طیف لیکرت ور در غالب پرسشنامهای جمع گردید .پایایی خطاهای شناساییشده یا قابلیت اعتماد
مقولهای دیگر در راستای اعتباردهی به دادههای گردآوریشده و اینکه در شرایط یکسان تا چه حد ارزش این خطاها از دید خبرگان منتخب
معتبر و یکسان میباشد .برای یافتن درجهی اهمیت این خطاها و اینکه آیا خطای شناساییشدهی موردنظر مهم است یا نه ،از طیف لیکرت
با امتیازدهی از  1تا  5استفاده شد .به این صورت که هر کدام از اعداد دارای درجهی اهمیتی به شرح شکل 1
هستند.
5
کامال موافقم

3

4
موافقم

2
مخالفم

نظری ندارم

1
کامال مخالفم

شکل  -1طيف ليکرت

برای تحلیل نتایج بهدستآمده و آمارههای موردنیاز چون میانگین ،واریانس و ضریب تغییرات از نرمافزار  Excelاستفاده گردید.
میزان اهمیت خطاهای اعالمشده توسط خبرگان مذکور طبق معادالت  2 ،1و  3به ترتیب به میانگین ،واریانس و ضریب تغییرات به شرح
صفحهی بعد تبدیل گردید]:[12
جدول  -1خطاهاي مورد بررسی در خط توليد

عامل

ردیف

عامل

.Hانسانی

2

برعکس خوردن اتیکت

31

باز بودن انتها یا سر سلفون دور پاکت

3

چاپ تاریخ اشتباه بر انتهای
پاکت/باکس

32

وجود قطعات توتون در زیر سلفون پاکت

4

کم بودن تعداد باکس در داخل کارتن

33

چروکیدگی بیشازاندازه باکس

5

باکس خراب در داخل کارتن

34

کثیفی چاپ

6

نزدن چسب حرارتی در طرفین کارتن

35

کدگذاری با شمارهی اشتباه

7

عدم وجود کدگذاری در انتهای پاکت

36

تغییر ظاهر سیگار به دلیل فشار

9

باکس صحیح برای برند سیگار/بسته
اشتباه

.Tتکنولوژی

.Bخطای
ناشی از
بیتجربه
بودن

1

وجود مواد غیر توتونی در سیگار

39

خوب به هم نچسبیدن سلفون دور پاکت

.Hانسانی

.Aبیتوجهی،
فراموشکاری
یا
سهلانگاری

ردیف

نوع خطا

خطا

نوع خطا

خطا

.Gعدم
نظافت
ماشین

.Hاجزا
بهخوبی در

37

نقص تعداد سوراخهای ریز فیلتر
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.Cخطای
تظیم

.Dآمادهساز
ی نادرست
ماشین

.Eآمادهساز
ی نادرست
ابزار

()1
()2

0

بارکد اشتباه بر روی کارتن صحیح

19

نبود هالوگرام بر روی باکس

11

کاغذ فیلتر لبهدار است

12

کجی برش سر سیگار

13

تغییر رنگ کاغذ سیگار

14

هرگونه اثر ناشی از فشار غلطک چاپ

15

کوتاه/بلندی سیگار

16

وزن کمتر/بیشتر از استاندارد سیگار

17

لبهی نوار دو میلیمتری بسته
قابللمس نیست.

19

برش نامناسب سلفون پاکت

10

هرگونه پارگی بر روی اتیکت/باکس

49

29

بستهبندی نامناسب باکس

40

چسب نخوردن کامل باندرول

21

کج خوردن هالوگرام

59

وجود سوسک با پروانهی توتون در
سیگار

22

ضربهدار بودن سیگار

51

رطوبت زیاد/کم توتون داخل سیگار

23

اافتادن خط جای تسمه بر روی
سیگار

52

هرگونه تغییر در مواد اولیه سیگار و
بستهبندی

24

وجود خردههای توتون در محل اتصال
سیگار

53

نخوردن باندرول

25

کاغذ فیلتر دو بار پیچیده شده است.

54

جایگیری نامناساب باندرول بدلیل برش
نامناسبش

26

سیگار فیلتر جدا است.

55

هرگونه پارگی روی سلفون

27

کج خوردن باندرول

56

باز بودن یک/دو طرف باکس

29

چاپ ناواضح بر انتهایپاکت/باکس

57

خراب بودن کارتن اعم از پارگی ،کثیفی
و غیره

20

عدم چاپ بر انتهای پاکت/باکس

.Iفرسایش
تجهیزات و
نامناسب
بودن آنها

.Jسایر

.Pفرآیندی

.Fعدم
اصالح
ماشین

فیکسچر
چفت
نشدهاند.

.Kنامناسب
بودن مواد

.Lسایر

39

شکسنه شدن سیگار در فرآیند تولید

30

سرخالی بودن سیگار

49

فاصلهی بیشازحد بین فیلتر و توتون
موجود در سیگار

41

باال یا پایین بودن فویل داخل پاکت

42

خط افتادن بر روی پاکت

43

پارگی و چروکیدگی بر روی اتیکت

44

نبود نوار دو میلیمتری باکس

45

نبود نوار دو میلیمتری پاکت

46

باز بودن پاکت در انتها یا کنار آن

47

چسب اتیکت بیشازحد است.
باال/پایین زدن اتیکت

̅𝑋 = ̂𝜇 و) 𝑖𝑥(𝑝 𝑖𝑥 𝐸(𝑋) = 𝜇 = ∑𝑛𝑖=1
= 𝑉(𝑋 ) = (𝑋 − 𝜇)2
̅̅̅̅̅ و )𝑥(𝑝 ∑𝑥(𝑥 − 𝜇)2
(𝑉𝑎𝑟 = 𝑆 2 3
2

𝑆√ = ̅̅̅̅
𝑉𝐶 و
̅𝑋

)𝑋(𝑉√
)𝑋(𝐸

= 𝑉𝐶

) E(Xامید ریاضی متغیر تصادفی X؛ متغیر  Xبیانگر میزان اهمیتی است که پاسخدهندگان به هر خطا و دسته خطا طبق طیف لیکرت
دادهاند 𝑋 ،ارزش متغیر تصادفی و  P(X) ،𝑃(𝑋) > 0توزیع احتمال V(X) ،واریانس متغیر تصادفی  Xو  CVضریب تغییرات است که
ترتیب خطاها بر اساس  CVتعیین شده است.
استفاده از  CVبرای میزان اهمیت بسیار قابل اطمینان است زیرا ) V(Xو ) E(Xرا در بر میگیرد( .ازآنجاکه روش ما نمونهگیری بوده
است ،احتمال هر نمونه ) P(Xبرابر با  1/nمیباشد و بنابراین همان ̅𝑋 و  Sدر نظر گرفته میشوند) .همانطور که ذکر شد ،حاصل انجام این
غربالگری و جداسازی خطاهای باارزش جهت بررسی به صورت جدول  1میباشد.
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 -4اجراي تحليل سلسلهمراتبی
همانطور که مستحضر هستید این پژوهش مربوط به انجام یک مطالعهی موردی در یکی از خطوط تولید مجتمع دخانیات گیالن
میباشد .در مراحل قبل کشف خطاهای موجود و تقسیمبندی این خطاها در سه نوع خطاهای انسانی ،تکنولوژی و فرآیندی بر مبنای ادبیات
موضوع و مقاالت بررسی شده ،اعتبارسنجی خطاهای کشف شده بر مبنای نظر خبرگان شرکت جهت غربالگری خطاها و در نهایت شناسایی
خطاهای معتبر انجام گشت .حال اولویتبندی آنها با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبر مبنای مقایسات زوجی خبرگان شرکت
انجام خواهد شد تا نسبت به رفع ارجحترین آنها اقدام شود.
نیما میرزایی و پرستو محمدی ( )1302روش  AHPرا به سه چهار مرحلهی کلی زیر تقسیم میکنند که در ادامه به آنها اشاره خواهد
شد ].[13
 ایجاد سلسلهمراتب مقایسهی زوجی معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها تلفیق نظرات از طریق محاسبهی میانگین هندسی تعیین اولویتهاسلسلهمراتب مورداستفاده در این بخش به شرح شکل  2میباشد که در انجام مقایسات زوجی توسط خبرگان یک بخش مهم در این
راستا است .با ارائهی پرسشنامههای مربوط که نمونه ای از آن در ادامه آورده شده است ،از نظرات ایشان مطلع شدیم .در این پرسشنامهها
ابتدا اهمیت سه عامل انسانی ،فرآیندی و تکنولوژی نسبت به هم مقایسه شد ،سپس نوع خطاهایی که طبق جدول 1با حروف انگلیسی مشخص
شدهاند موردقیاس قرار گرفتند و در آخر هر کدام از اعضای خبرهی شرکت با اعالم نظر خود راجع به میزان اهمیت گزینهها نسبت به یکدیگر
از  1تا  ، 0مقایسات زوجی را انجام دادند.

شکل  – 2نمودار سلسلهمراتبی

این اعالم نظر را با ارائهی پرسشنامههایی راجع به خطاهای کشفشده به خبرگان شرکت به دست آوردیم .برای نمونه پرسشنامهی
مقایسات زوجی عاملهای اصلی به شرح شکل  3میباشد که به منظور جلوگیری از حجیم شدن مقاله به آن اکتفا شده است.
سطح دوم .به نظر شما میزان اهمیت هر کدام از عاملهای زیر برای بررسی و مدیرت نسبت به دیگری چگونه است؟ بهعنوانمثال
اهمیت عامل انسانی نسبت به عامل تکنولوژی چند است؟
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.Hانسانی

0

7

5

3

1

3

5

7

0

.Hانسانی

.Hانسانی

0

7

5

3

1

3

5

7

0

.Tتکنولوژی

.Hانسانی

0

7

5

3

1

3

5

7

0

.Pفرآیندی

.Tتکنولوژی

0

7

5

3

1

3

5

7

0

.Tتکنولوژی

.Tتکنولوژی

0

7

5

3

1

3

5

7

0

.Pفرآیندی

.Pفرآیندی

0

7

5

3

1

3

5

7

0

.Pفرآیندی

شکل  – 3پرسشنامهي مقایسات زوجی عاملهاي اصلی

اساساً درصورتیکه تعداد افراد مشارکتکننده زیاد باشد باید نظرات دریافت شده را ترکیب کرد .از میانگین هندسی هنگامی استفاده
می شود که هر آیتم و مورد دارای ویژگی چندگانه و متعدد است و هرکدام طیفهای گوناگون عددی را دارا باشند .مانند نرخ رشد در حالت
کلی و مانند نرخ رشد تولید ،نرخ رشد جمعیت و یا نرخ رشد سود اکزل و ساعتی ( )1093استفاده از میانگین هندسی را بهترین روش برای
ترکیب مقایسات زوجی معرفی کردهاند .بنابراین از دادههای هر سطر میانگین هندسی گرفته میشود تا بدین طریق بتوان نظرات خبرگان
مذکور را ترکیب کرد .وزنهای بهدست آمده نرمال نیستند .منظور از وزن نرمال آن است که جمع اوزان برابر  1باشد .بنابراین میانگین هندسی
بهدستآمده در هر سطر را بر مجموع عناصر ستون میانگین هندسی تقسیم میشود].[4
به کمک نرمافزار  Expert Choiceو با وارد کردن نتایج حاصل از مقایسات زوجی در این نرمافزار به نتایج ذیل دست پیدا کردیم،
که شامل اولویتبندی خطاها به شرح ذیل میباشد.
همان گونه که اشاره شد با ایجاد نام مخفف برای هر خطا اقدام به انجام محاسبات کردیم .بهعنوانمثال نام اختصاری  HB15بیانگر
خطای انسانی نوع  Bبا شمارهی  15است که با توجه به جدول  1مربوط به خطای کوتاه/بلندی سیگار از نوع  Aمیباشد .به انواع خطاها نیز
با توجه به جدول  1با حروف انگلیسی به اختصار نشان دادهشده است ،مثالً خطای نوع  Aبیانگر خطاهایی از نوع بیتوجهی ،فراموشکاری یا
سهلانگاری است
 -4-1وزندهی و اولویتبندي عاملهاي اصلی
دارای
 2:43:20انسانی
خبرگان ،عامل
راجع به سه نوع خطای انسانی ،تکنولوژی و فرآیندی مشخص شد که طبق نظر
محاسبات
2/2/2000
PM
Page
پس ازآنجام 1 of 1
باالترین وزن میباشد و در اولویت اول برای بررسی است .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  4مشخص است.
Model Name: Error Prioritizing

Priorities with respect to:
Goal: Error P rioritizing

.799
.131
.070

Hu man
Process
Technology
In consistency = 0.07
with 0 missing judgmen ts.

شکل  -4اولویتبندي عاملهاي اصلی

 -4-2وزندهی و اولویتبندي انواع خطاهاي انسانی
برای دانستن مهمترین دسته از انواع خطاهای انسانی نیز دست به استفاده از  Expert Choiceزده شده است .نتایج محاسبات بیانگر
آن است که خطای نوع  Fیعنی خطاهای ناشی از عدم اصالح ماشین ارجحترین خطا برای رسیدگی است .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری
مقایسات زوجی نیز در شکل  5مشخص است.

2/2/2000 2:43:58 PM
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Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human

.410
.249
.150
.095
.046
.031
.020

F
C
D
G
A
E
B
Inconsistency = 0.10
with 0 missing judgments.

شکل -5اولویتبندي انواع خطاهاي انسانی
2/2/2000 2:44:22 PM

Page 1 of 1

 -4-3وزندهی و اولویتبندي خطاهاي مربوط به بیتوجهی ،فراموشکاري یا سهلانگاري ()A
Prioritizing
Modelیخ اشتباه بر انتهای پاکت/باکس ارجحترین
Name:چاپ تار
 3Errorیعنی
شمارهی
در بین خطاهای انسانی از نوع  Aنیز مشخص شد که خطای
خطا در این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  6مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>A

.507
.265
.129
.066
.033

HA3
HA2
HA5
HA4
HA1
Inconsistency = 0.06
with 0 missing judgments.

شکل  -6اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع A
2/2/2000 2:44:55 PM

Page 1 of 1

 -4-4وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از بیتجربه بودن ()B
خوردن چسب حرارتی در یک/دو طرف کارتن
 Name:عدم
 7 Errorیعنی
Prioritizingشمارهی
در بین خطاهای انسانی از نوع  Bنیز مشخص شد که خطای
Model
ارجحترین خطا در این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  7مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>B

mosamam.ir

.511
.262
.131
.063
.034

HB6
HB7
HB8
HB9
HB10
Inconsistency = 0.05
with 0 missing judgments.

شکل  -7اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع B

 -4-5وزندهی و اولویتبندي خطاهاي تنظيم()C
در بین خطاهای انسانی از نوع  Cنیز مشخص شد که خطای شمارهی 15یعنی کوتاه/بلندی سیگار ارجحترین خطا در این نوع میباشد.
اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  9مشخص است.

mosamam.ir

2/2/2000 2:45:19 PM
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Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>C

.505
.257
.134
.064
.040

HC15
HC11
HC13
HC12
HC14
In consistency = 0.08
with 0 missing judgmen ts.

شکل  -8اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع C
2/2/2000 2:45:52 PM
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 -4-6وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از آمادهسازي نادرست ماشين ()D

در بین خطاهای انسانی از نوع  Dنیز مشخص شد که خطای شمارهی 16یعنی وزن کمتر/بیشتر از استاندارد سیگار ارجحترین خطا
Model Name: Error Prioritizing
در این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  0مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>D

.532
.239
.124
.069
.037

Page 1 of 1

شکل  -9اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع D

HD16
HD18
HD19
HD20
HD17
Inconsistency = 0.08
with 0 missing judgments.

2/2/2000 2:46:19 PM

 -5-7وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از آمادهسازي نادرست ابزار ()E
دار بودن سیگار ارجحترین خطا در این نوع
یعنی ضربه
21 Error
شمارهی
در بین خطاهای انسانی از نوع  Eنیز مشخص شد که خطای
Model
Name:
Prioritizing
میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  19مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>E

mosamam.ir

.653
.254
.092

HE21
HE22
HE23
Inconsistency = 0.10
with 0 missing judgments.

شکل  -11اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع E

 -4-8وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از عدم اصالح ماشين ()F
در بین خطاهای انسانی از نوع  Fنیز مشخص شد که خطای شمارهی  26یعنی سیگار فیلتر جدا ارجحترین خطا در این نوع میباشد.
اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  11مشخص است.

mosamam.ir
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Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>F

.457
.270
.137
.072
.041
.024

HF26
HF27
HF28
HF25
HF24
HF29
Inconsistency = 0.09
with 0 missing judgments.

شکل  -11اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع F
2/2/2000 2:47:39 PM
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 -4-9وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از عدم نظافت ماشين ()G
در بین خطاهای انسانی از نوع  Gنیز مشخص شد که خطای شمارهی  39یعنی خوب به هم نچسبیدن سلفون دور پاکت ارجحترین
Model Name: Error Prioritizing
خطا در این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  12مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Human
>G

.456
.271
.133
.075
.040
.025

HG30
HG32
HG33
HG31
HG34
HG35
Inconsistency = 0.09
with 0 missing judgments.

شکل  -12اولویتبندي خطاهاي انسانی نوع G

اولویتبندي انواع خطاهاي تکنولوژي
دهی
ofوPage 1
 -4-11وزن 1
حال نوبت به بررسی خطاهای تکنولوژی میرسد ،در بین این نوع خطاها مشخص گردید که خطای نوع  Jکه سایر خطاهای تکنولوژی
ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  13مشخص
بندی ،وزن و
میباشد و مختص شرکت دخانیات است ،ارجحترین خطاها میباشند.
Model Name:
اولویتError
Prioritizing
است.
2/2/2000 2:48:11 PM

Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Technology

mosamam.ir

.733
.186
.081

J
I
H
Inconsistency = 0.06
with 0 missing judgments.

شکل -13اولویتبندي انواع خطاهاي تکنولوژي

 -4-11وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از خوب چفت نشدن فيکسچر()H
در بین خطاهای تکنولوژی از نوع  Hنیز مشخص شد که خطای شمارهی 30یعنی سرخالی بودن سیگار ارجحترین خطا در این نوع
میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  14مشخص است.

mosamam.ir

2/2/2000 2:48:46 PM
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Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Technology
>H

.512
.265
.126
.063
.033

Page 1 of 1

TH39
TH37
TH38
TH40
TH36
Inconsistency = 0.06
with 0 missing judgments.

شکل  -14اولویتبندي خطاهاي تکنولوژي نوع H

2/2/2000 2:49:22 PM

 -4-12وزندهی و اولویتبندي خطاهاي ناشی از فرسایش تجهيزات و نامناسب بودن آنها()I
افتادن بر روی پاکت ارجحترین خطا در این نوع
Name:خط
42Errorیعنی
شمارهی
در بین خطاهای تکنولوژی از نوع  Iنیز مشخص شد که خطای
Model
Prioritizing
میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  15مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Technology
>I

.516
.259
.128
.064
.033

TI42
TI45
TI44
TI41
TI43
Inconsistency = 0.06
with 0 missing judgments.

شکل  -15اولویتبندي خطاهاي تکنولوژي نوع I
2/2/2000 2:50:34 PM

Page 1 of 1

 -4-13وزندهی و اولویتبندي سایر خطاهاي تکنولوژي ()J
ازحد بودن چسب اتیکت ارجحترین خطا در
در بین خطاهای تکنولوژی از نوع  Jنیز مشخص شد که خطای شمارهی 47یعنی بیش
Model Name: Error Prioritizing
این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  16مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Technology
>J

mosamam.ir

.574
.254
.117
.055

TJ47
TJ49
TJ46
TJ48
Inconsistency = 0.04
with 0 missing judgments.

شکل  -16اولویتبندي خطاهاي تکنولوژي نوع J

 -4-14وزندهی و اولویتبندي انواع خطاهاي فرآیندي
در نتایج مربوط به بررسی انواع خطاهای فرآیندی نیز مشخص ساخت که خطای نوع  Kیعنی نامناسب بودن مواد در اولویت میباشد.
اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  17مشخص است.

mosamam.ir

2/2/2000 2:51:01 PM
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Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Process

.885
.115

K
L
Inconsistency = 0.
with 0 missing judgments.

شکل -17اولویتبندي انواع خطاهاي فرآیندي

اولویتبندي خطاهاي ناشی از نامناسب بودن مواد ()K
دهیofوPage 1
 -4-15وزن 1

2/2/2000 2:51:34 PM

در بین خطاهای تکنولوژی از نوع  Kنیز مشخص شد که خطای شمارهی  54یعنی خوب پیچیده نشدن باندرول به دور پاکت ارجحترین
Modelاست.
Name:مشخص
شکل 19
خطا در این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در
Error Prioritizing
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Process
>K

.466
.248
.144
.074
.043
.024

Page 1 of 1

شکل  -18اولویتبندي خطاهاي فرآیندي نوع K

PK54
PK51
PK52
PK50
PK53
PK55
Inconsistency = 0.08
with 0 missing judgments.

2/2/2000 2:52:00 PM

 -4-16وزندهی و اولویتبندي سایر خطاهاي فرآیندي ()L
 Modelبودن کارتن اعم از پارگی ،کثیفی و غیره
یعنی خراب
در بین خطاهای تکنولوژی از نوع  Lنیز مشخص شد که خطای شمارهی 57
Name: Error Prioritizing
ارجحترین خطا در این نوع میباشد .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی نیز در شکل  10مشخص است.
Priorities with respect to:
Goal: Error Prioritizing
>Process
>L

.764
.236

PL57
PL56
Inconsistency = 0.
with 0 missing judgments.

فرآیندي نوع L
شکل  -19اولویتبندي خطاهاي
mosamam.ir

 -4-17اولویتبندي کلی تمامی خطاهاي بررسیشده
درنهایت برای اشراف بر موضوع ،بررسی کلی خطاهای کشفشده به اولویتبندی تمامی خطاهای غربالگری شده توسط مقایسات زوجی
صورتگرفته پرداختیم .ارجحترین خطا  HF26که مشخصهی خطای انسانی فیلتر جدا است .اولویتبندی ،وزن و ناسازگاری مقایسات زوجی
نیز در شکل  29مشخص است.

mosamam.ir

71 -11  ص،1931  زمستان، 16  شماره،پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع
ISSN: 2588-2791
8/30/2000 10:04:00 AM
http://www.miej.ir

Page 1 of 2

Model Name: Error Prioritizing
Synthesis: Summary

Synthesis with respect to: Goal: Error Prioritizing
Ove rall Inconsistency = .09
HF26
HC15
HF27
HD16
PK54
HC11
HF28
HG30
PK51
HC13
HD18
HF25
TJ4 7
HG32
HA3
PK52
HD19
HF24
HC12
HE21
HG33
TJ4 9
HA2
PK50
HB6
HC14
HD20
HF29
PL5 7
HG31
TI42
HA5
HE22
TJ4 6
PK53
HB7
HD17
HG34
TH39
TI45
PK55
HA4

.161
.098
.095
.059
.057
.050
.048
.037
.030
.026
.026
.025
.025
.022
.018
.018
.014
.014
.012
.012
.011
.011
.009
.009
.008
.008
.008
.008
.007
.006
.006
.005
.005
.005
.005
.004
.004
.003
.003
.003
.003
.002

8/30/2000 10:04:00 AM
HB8
HE23
HG35
TI44
TJ4 8
PL5 6
HA1
HB9
HB10
TH37
TH38
TI41
TH36
TH40
TI43

.002
.002
.002
.002
.002
.002
.001
.001
.001
.001
.001
.001
.000
.000
.000

 اولویتبندي کلی خطاها-21 شکل
mosamam.ir

 اولویتبندي کلی خطاها-21 ادامهي شکل

mosamam.ir
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نتيجهگيري
همانطور که در نتایج حاصل از روش  AHPمشخص است ،حادترین خطاها و ارجحترین آنها برای رسیدگی خطاهای انسانی میباشند.
بررسیهای صورت گرفته بهوضوح نشان میدهد که نقش عامل انسانی در به وجود آوردن اکثر خطاهای خط تولید بسیار پررنگ میباشد .لذا
بررسی و رسیدگی به خطاهای انسانی نسبت به سایر خطاها در اولویت میباشد .در شکل  4میتوان این خطاها را با در نظر گرفتن نوع آن و
همچنین بررسی کلی خطاها در شکل  29بهآسانی تشخیص داد.
ازآنجاییکه یافتههای مربوط به این دو روش با همدیگر همخوانی و تطابق دارند ،لذا با اطمینان میتوان به این مهم اشاره نمود که با
تمرکز بر عامل انسانی در وهلهی اول می توان منفعت چشمگیری چه از منظر کیفیتی و چه از منظر اقتصادی برای شرکت حاصل ساخت.
بهرهگیری از مفاهیم پوکایوکه و به کار بستن پیشنهادهای صورت گرفته توسط تیم خبرهی همراه در این پژوهش رهنمودی بس پرفایده در
این راستا میباشد.
برای روشن شدن بیشتر این ادعا با انجام چند محاسبهی ساده ،نظر هر خوانندهای به این موضوع جلب خواهد شد .در حال حاضر
خطوط تولید موردبررسی با دور متوسط  399پاکت در دقیقه در حال تولید میباشند .به عبارتی در طول  9ساعت کاری 144999پاکت تولید
میکنند .یعنی در هر شیفت کاری چیزی حدود  299کارتن پنجاهتایی از باکسهای  19پاکتی .قیمت فروش هر پاکت سیگار بهطور متوسط
4999تومان در بازار فعلی میباشد که قیمت هر کارتن سیگار با احتساب  599پاکت در آن میشود  2میلیون تومان .هر پالت شامل  29کارتن
میباشد و با این اوصاف قیمت هر پالت که در عرض  33دقیقه تولید میشود ،برابر است با 49میلیون تومان.
حال اگر ما با حذف خطاها و ریشهی آنها به ترتیب اولویت بپردازیم ،میتوانیم منفعت هنگفتی را نصیب شرکت سازیم .در این میان
با پررنگ بودن نقش عامل انسانی میتوان از آن بهعنوان شاهکلید این داستان یاد کرد .در تحقیق حاضر خطای شمارهی  27که کج خوردن
باندرول می باشد دارای باالترین اولویت در میان خطاهای انسانی است .با تشخیص کج بودن باندورل توسط اپراتور و یا کارشناس کنترل
کیفیت ،باید تمام پاکتهای تولیدشده در خطا را ضایعات اعالم کرد ،پاکتهای ضایعاتی را از خط تولید خارج کرد و پس از انجام نظافت و
تنظیمات مربوطه دوباره به تولید پرداخت .این فرآیند شاید چیزی حدود  19دقیقه از وقت اپراتور را بگیرد که برابری میکند با تولید 3999
پاکت و یا  6کارتن و این یعنی در طی این  19دقیقه حدود  12میلیون تومان از دست رفته است .این عدد صرفنظر از مقدار تولیدی است
که فرآیند ساخت و بستهبندی را پشت سر گذاشته است و در درازمدت میتواند صدمات جدی و جبرانناپذیری را به وجهی شرکت در میان
مشتری در بازار پرتالطم رقابت کنونی و انبوه سیگارهای قاچاق و وارداتی وارد نماید.
همچنین جهت ارتقای سطح اتکا به این نتایج ،میتوان پژوهش مذکور را با ترکیب روش  FMEAو به همراه کردن مفاهیم پوکایوکه
تا رسیدن به خطای صفر و نیل به اهداف آرمانی سازمان انجام داد .الزم به ذکر است که مطالب مذکور در غالب مدلی فراگیر برای اجرا در
سازمانهای گوناگون قابل استفاده است.
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