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چکیده
در سالهای اخیر استفاده از فناوری شناسایی بهوسیله امواج رادیویی ) (RFIDبه منظور ردیابی هر
قطعه در مدیرت انبارها به بخشی از زنجیره تامین بسیار حیاتی مبدل شده است؛ از اینرو در این تحقیق
سیستم انبارداری سنتی و سیستم انبارداری نوین همراه با معیارهای موثر بر انبارداری از طریق تکنیک
تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی و رتبهبندی میشود .در این ارتباط ابتدا مدل تحقیق بر اساس مدل لین و
طراحی و با بهرهگیری از نظرات کارشناسان مجرب نهایی میشود و آنگاه گزینههای استفاده از سیستم
انبارداری سنتی و نوین با استفاده از  5معیار اصلی و  18زیر معیار مربوط با بهرهگیری از تکنیک تحلیل
سلسله مراتبی مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت گزینههای حاصل رتبهبندی میشود .نتایج تحقیق
نشان داد که سیستم انبارداری نوین بر سیستم انبارداری سنتی ارجح است .اولویت معیارهای موثر بر
سیستم انبارداری بهترتیب« ،هزینه»« ،عملکرد»« ،قابلیت اطمینان»« ،امنیت و استانداردهای بینالمللی»
شناسایی شدهاند .روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر گردآوری دادهها توصیفی – اکتشافی بوده
است و با توجه به محدودیت آن به مدیریت انبارهای مناطق عملیاتی مطالعه موردی محسوب میشود.
این پژوهش با حمایت شرکت انتقال گاز انجام گرفته است.
واژگان کلیدی :فناوری شناسایی بهوسیله امواج رادیویی ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،انبارداری.

تاریخ دریافت مقاله ،1392/06/23 :تاریخ پذیرش مقاله1392/08/29 :
 .1دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
 .2دانشآموخته مقطع کارشناس ارشد مدیریت صنعتی.
E-mail: Hamed 20022@yahoo.com

 .3کارشناس ارشد بازرگانی و مشاور صنعتی شرکت انتقال گاز.
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 .1مقدمه

همزمان با توسعه علم و تکنولوژی ،استفاده از روشهای مدرن در کسب سریع اطالعات در
مدیریت زنجیره تامین ،بهویژه انبارها ،در چند دهه گذشته شتاب گرفته است و در این ارتباط
روششناسی استفاده از فرکانسهای رادیویی به عنوان یکی از روشهای تعیینکننده ،برای
بهبود مزیت رقابتی شرکتها شناخته شده است ).(Lin, 2009
انبارهای صنعت گاز یکی از حوزههای مهمی است که در آن برای ردیابی و شناسایی قطعات
مورد نیاز به استفاده از این فناوری حساس مبادرت شده است .با توجه به برخی از مزایا و معایب
این سیستم در مقایسه با سیستم سنتی ،سوال اصلی پژوهش مبنی بر این است که از بین
سیستمهای مدیریت انبار نوین و سنتی در حوزه انبارهای مناطق شرکت انتقال گاز،کدام سیستم
مناسبتر است؟ برای رسیدن به پاسخ مناسب در این تحقیق اولویتهای سیستمهای انبارداری
در انبارهای شرکت انتقال گاز مورد بررسی و رتبهبندی قرار گرفته است.
امروزه در عرصههای صنعتی ،علمی ،خدماتی و اجتماعی ،شناسایی خودکار عناصر و
جمعآوری دادههای مرتبط با آنها بدون نیاز به دخالت انسان در جهت دستیابی سریع به
اطالعات مورد نیاز ضرورتی اجتنابناپذیر است.
با توجه مزایای استفاده از فناوری سیستم شناسایی بهوسیله امواج رادیویی نسبت به سیستم
سنتی از قبیل افزایش امنیت انبار،انجام سریع انبارگردانی ،اتوماتیک شدن فرآیند کنترل ورود و
خروج به جای عملیات دستی روزانه،کاهش سطح موجودی در انبار ،امکان نظارت دقیق بر ورود
و خروج کاالها و  ...و با توجه به برخی معایب این سیستم انبارداری از قبیل هزینه باالی طرح
نسبت به سیستم سنتی ،بی میلی کاربران عملیاتی ،تداخل ،کالهبرداری و  ...این پژوهش نسبت
به بررسی و رتبهبندی گزینههای موجود انباری برای استفاده از نتایج آن در سایر انبارهای
شرکت ملی انتقال گاز و وزارت نفت ضرورت اقدام بیش از پیش احساس میشود.
انبارداری شامل سیستمهای قرار گرفتن جنس در انبار و ایجاد روشها و اعمال مدیریت
کنترل موثر از زمان دریافت تا لحظه تحویل است ).(Christopher, 2005
انبارداری سنتی سیستمی غیرخودکار است که در آن ،ثبت اطالعات ورود و خروج کاال ،بر
بایگانی کاغذی مبتنی است و این امور کال توسط کارمندان انجام صورت میگیرد که خود به
ایجاد محدودیت در اندازه انبار و کاهش سرعت مدیریت آن منجر میشود و روش موجود
انبارداری متضمن معایب جدی است.
در شیوههای نوین انباردای از رویکرد اتوماسیون مانند شناسایی قطعات بهوسیله امواج
رادیویی و نرمافزارهای انبارداری و رویکردهای مشابه استفاده میشود تا عالوه بر شناسایی

ارزیابی و انتخاب مناسبترین سیستمهای مدیریت انبارداری با …

121

دقیقتر و به موقع ،میزان گزارشگیری از میزان موجودی و کمبود کاالها نیز بهصورت خودکار
میسر شود.
در این پژوهش از مدل مفهومی محقق با  5معیار هزینه ،عملکرد ،استانداردهای بینالمللی،
امنیت و قابلیت اطمینان به همراه  18زیرمعیار که با استفاده از مدل مفهومی لین و نظرات
کارشناسان خبره انبار تهیه شده است ،استفاده شد.
اهداف پژوهش :هدف اصلی تحقیق ،مقایسه و رتبهبندی سیستمهای مدیریت انبار سنتی و
نوین (با استفاده از فناوری شناسایی بهوسیله امواج رادیویی) و انتخاب بهترین گزینه بهوسیله
تکنیک تحلیل فرایند سلسله مراتبی است .هدف فرعی تحقیق ،محاسبه درجه اهمیت و
رتبهبندی معیارهای موثر بر سیستم مدیریت انبار بوده است.
 .2پیشینه و مبانی نظری تحقیق

پیشینه :اهم تحقیقات انجام شده در خصوص پیشینه تحقیق در جدول  1ارائه شده است:
جدول  :1پیشینه (فهرست تحقیقات انجام شده)
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چارچوب نظری :با استفاده از تحقیقات  L.C Linو دکتر صنایعی و بهرهگیری از نظرات
کارشناسان مجرب حوزه انبارداری ،مدل مفهومی تحقیق مطابق شکل  1استخراج شد و با توجه
به مدل ،پرسشنامهیی با عنوان میزان اهمیت فاکتورهای کلیدی در سیستمهای انبارداری برای
تکمیل به کارشناسان بخش انبارداری ارسال شد؛ همچنین بهوسیله نرمافزار  ،SPSSآلفای
کرونباخ ،پرسشنامه به منظور تعیین پایایی پروژه و نیز حذف احتمالی سواالتی که باعث کاهش
میزان آلفای مذکور میشوند ،محاسبه شد .سپس جدول محاسبات زوجی شاخصها و نیز جداول
محاسبات زوجی گزینهها بر اساس هر یک از شاخصها برای تکمیل به کارشناسان بخش انبار
ارسال و نتایج حاصله به منظور تحلیل میزان اولویت شاخصها و انتخاب بهترین گزینه بهوسیله
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرمافزار  Expert Choiceوارد شد و آنگاه مورد تحلیل
حساسیت قرار گرفت.

شکل  :1مدل مفهومی تحقیق (منبع :جمعبندی مدل تحقیقاتی لین و نظرات کارشناسان بخش انبار)
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سواالت و فرضیات تحقیق :پژوهش درصدد پاسخگویی به دو سؤال و بررسی دو فرضیه است.
سؤال  :1کدامیک از سیستمهای انبارداری برای مدیریت انبارهای شرکت انتقال گاز مناسبتر
است.
سؤال  :2کدامیک از معیارهای موثر بر انتخاب سیستم انبارداری ،تاثیر بیشتری نسبت به سایر
معیارها دارد.
فرضیه  :1سیستم انبارداری مبتنی بر فناوری شناسایی بهوسیله امواج رادیویی نسبت به سیستم
انبارداری سنتی از اولویت بیشتری برخوردار است.
فرضیه  :2معیار هزینه بیشترین تاثیر را در بین معیارهای موثر بر انتخاب سیستم انبارداری دارد.
 .3روششناسی تحقیق

این تحقیق از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی ـ اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است
و از آنجاکه یک شرکت خاص را مورد مطالعه قرار میدهد ،میتوان آن را مطالعه موردی به
حساب آورد.
ابزار گردآوری دادهها :ابزار گردآوری دادهها  2سری پرسشنامه است:
سری اول پرسشنامه محقق ساخته با  18سوال است که در آن از طیف  5گزینهیی لیکرت به
منظور تعیین میزان اهمیت فاکتورهای کلیدی برای انتخاب سیستم انبارداری استفاده شده است.
سری دوم پرسشنامههای مقایسات زوجی است که برای وزندهی به معیارها و شاخصها مورد
استفاده قرار گرفته است.
روایی و پایایی پرسشنامه :روایی پرسشنامه اول باتوجه به استفاده از نظرات استاد مشاور،
متخصصان و کارشناسان و نیز مطالعه پرسشنامههای مشابه مقالهها ،کتابها و مجالت مورد
تایید است.
روایی سری دوم پرسشنامهها با توجه به بکارگیری جداول استاندارد مقایسات زوجی تایید
میشود.
بررسی پایایی پرسشنامه اول از آلفای کرنباخ و پرسشنامه دوم از نرخ ناسازگاری استفاده شده
است.
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های پژوهشگر)
اول اول
سریسری
-2پرسشنامه
شماره
پژوهشگر)
محقق(منبع:یافتههای
محقق (منبع :یافته
پرسشنامه
جدول :2
جدول
ردیف

سواالت

1

میزان اهمیت هزینه انبار گردانی درمدیریت انبارچه قدرمی باشد؟

2

میزان اهمیت هزینه طراحی سیستم درمدیریت انبارچه قدرمی باشد؟

3

میزان اهمیت هزینه نصب و راه اندازی در مدیریت انبارچه قدرمی باشد؟

4

میزان اهمیت هزینه نگهداری و تعمیرات سیستم درمدیریت انبارچه قدرمی باشد؟

5

میزان اهمیت هزینه آموزش درمدیریت انبارچه قدرمی باشد؟

6

میزان اهمیت تمایل و استقبال کارکنان در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

7

میزان اهمیت تسریع در امور جاری انبار در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

8

میزان اهمیت کاهش زمان انبارگردانی در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

9

میزان اهمیت ارائه اطالعات صحیح و دقیق به مدیران در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

10

میزان اهمیت سازگاری با سیستم در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

11

میزان اهمیت قابلیت به روز رسانی در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

12

میزان اهمیت سازگاری و رعایت استاندارد های بین المللی در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

13

میزان اهمیت پیشگیری از سرقت در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

14

میزان اهمیت پیشگیری از مفقود شدن کاال در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

15

میزان اهمیت پیشگیری از سوء ظن نسبت به کارکنان در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

16

میزان اهمیت اطالع از موجودی انبار در زمان مورد نیازدر مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

17

میزان اهمیت دقت در شمارش کاالدر مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

18

میزان اهمیت اعالم حداقل کاال در مدیریت انبار چه قدرمی باشد؟

ابعاد

هزینه

عملکرد

استاندارد های بین
المللی

امنیت

قابلیت اطمینان

پرسشنامه سری دوم ،مقایسات زوجی است که به منظور وزندهی به معیارها و گزینهها
بهکار گرفته شده است.
فنون تجزیهوتحلیل دادهها :در این تحقیق برای محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای
کرونباخ (بهکارگیری نرمافزار  SPSSنسخه  )18استفاده شد و برای ارزیابی سیستمهای مدیریت
انبارداری و اولویتبندی آنها و نیز اولویتبندی شاخصهای موثر بر انبارداری ،از روش فرایند
تحلیل سلسله مراتبی (بهرهگیری از نرمافزار  Expert Choiceنسخه  )11استفاده شد.
نتایج بهدست آمده از نرمافزار فوق نیز تحلیل حساسیت شد.
متغییرهای مورد مطالعه :متغیرهای برشمرده زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
هزینههای انبارداری :به مجموع منابع مالی که صرف طراحی انبار ،نصب و راهاندازی
تجهیزات ،سفارش خرید اجناس ،آموزش کارکنان و تعمیرات و نگهداری انبار میشود ،هزینههای
انبار اطالق میشود.
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عملکرد :تعریف نیلی و همکاران ( )2002از عملکرد (فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی
اقدامات گذشته) به عنوان تعریف عملکرد پذیرفته شد.
سیستم انبارداری مطابق استانداردهای بینالمللی :منظور از سیستم انبارداری استاندارد
،سیستمی است که ضمن برخورداری از سازگاری باال با سیستم اصلی مجموعه قابلیت به روز
رسانی بر اساس استاندارد های بخش انبارداری را داشته باشد.
امنیت در سیستم انبارداری :منظور از سیستم انبارداری امن ،سیستمی است که در آن مفقود
شدن و سرقت کاال به پایینترین حد ممکن برسد و به تبع آن سوءظن نسبت به کارکنان نیز
کاهش یابد.
قابلیت اطمینان سیستم :قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت از احتمال کارکرد سالم و بدون
عیب آن برای مدت زمان مشخص طبق شرایط موجود و از پیش تعیینشده است.
جامعه آماری :جامعه آماری طرح ،کلیه خبرگان شرکت انتقال گاز و پخش و پاالیش با توجه به
معیارهای تحقیق و تعداد آنها  50نفر است.
توصیف آماری متغییرهای تحقیق :پس از توزیع پرسشنامه میزان اهمیت فاکتورهای کلیدی
برای انتخاب سیستمهای انبارداری و جمعآوری نظرات خبرگان ،جدول توزیع فراوانی متغیرهای
تحقیق تهیه شد (بهعنوان مثال در جدول  ،3توزیع فراوانی متغییر هزینه در انتخاب سیستم
انبارداری را نشان میدهد):
هایپژوهشگر)
یافتههای
انبارداری(منبع:یافته
سیستم
انتخاب
هزینه در
متغیرمتغییر
اهمیتاهمیت
فراوانی میزان
جدول شماره
پژوهشگر)
انبارداری (منبع:
سیستم
انتخاب
هزینه در
-3توزیع میزان
توزیع فراوانی
جدول :3
توزیع فراوانی
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

22%
24%
14%
10%
4%

60%
64%
74%
42%
34%

18%
12%
12%
48%
62%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

هزینه انبار گردانی
هزینه طراحی سیستم
هزینه نصب و راه اندازی سیستم
هزینه نگهداری و تعمیرات سیستم
هزینه آموزش کارکنان

هزینه
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SPSS
(محاسبه افزار
خروجی نرم
شماره-4
سؤاالت پرسشنامه)
پایایی
SPSS
جدولافزار
جدول  :4خروجی نرم
مقدار آلفای کرنباخ با
توجه به حذف متغییر
مورد نظر

همبستگی بین
متغییرها

میانگین امتیازات هر
واریانس امتیازات

سوال پس از حذف

متغییر

سوال مورد نظر

0.986

0.947

86.337

64.1

هزینه انبار گردانی

0.986

0.938

87.204

64.02

هزینه طراحی سیستم

0.986

0.886

89.087

64.1

هزینه نصب و راه اندازی سیستم

0.987

0.777

هزینه نگهداری و تعمیرات سیستم

87.806

64.52

0.987

0.75

89.471

64.72

هزینه آموزش کارکنان

0.987

0.8.9

89.47

64.86

تمایل و استقبال کارکنان

0.986

0.886

89.087

64.12

تسریع در امور جاری انبار

0.987

0.831

90.26

64.16

کاهش زمان انبار گردانی

0.986

0.928

87.724

64.1

ارائه اطالعات صحیح و دقیق به مدیران

0.986

0.941

85.847

64.1

سازگاری با سیستم (گاز)

0.986

0.904

86.792

64.94

قابلیت به روز رسانی

0.986

0.92

84.679

64.88

سازگاری و رعایت استاندارد های بین المللی

0.986

0.935

87.731

64.06

پیشگیری از سرقت کاال

0.986

0.919

87.212

64.18

پیشگیری ازمفقود شدن کاال

0.986

0.935

پیشگیری ازسوء ظن نسبت به کارکنان

87.021

64.14

0.986

0.941

85.847

64.1

اطالع از موجودی انبار در زمان مورد نیاز

0.986

0.942

86.368

64.14

دقت در شمارش کاال

0.986

0.944

86.067

65.12

اعالم حداقل کاال

0.987

آلفای کرنباخ کل

با توجه به ضریب آلفای کرونباخ استخراج شده از نرمافزار  )0/987( SPSSمشخص میشود
که پرسشنامه از پایایی بسیار مطلوب برخوردار است.
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شکل  :2نتایج حاصل از نرمافزار ( SPSSمنبع :خروجی نرمافزار )SPSS

آزمون فرضیهها :فرضیه تحقیق این است که سیستمهای انبارداری مبتنی بر فناوری شناسایی
بهوسیله امواج رادیویی نسبت به سیستم سنتی انبارداری از اولویت بیشتری برخوردار است،
بهمنظور محاسبه اوزان شاخصها و تعیین اولویتبندی گزینهها از تکنیک فرایند تحلیل سلسله
مراتبی استفاده شد.
الگوریتم فرایند تحلیل سلسله مراتبی :در اولین مرحله پس از انجام مطالعه و جمعآوری
اطالعات ،سلسله مراتب انتخاب سیستم مناسب انبارداری ترسیم شد.
در مدل سلسله مراتبی ابتدا  4سطح آن تعیین گردید که سطح اول متضمن انتخاب سیستم
مناسب انبارداری ،سطح دوم شامل معیارهای موثر بر انتخاب سیستم مناسب انبارداری ،سطح
سوم شامل زیرمعیارهای هر یک از شاخصهای اصلی و سطح چهارم محتوی گزینههای
انبارداری است .ساختار سلسله مراتبی تحقیق در شکل  3آمده است.
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شکل  :3ساختار سلسله مراتبی تحقیق

پس از ترسیم ساختار سلسله مراتبی و مشخصشدن گزینهها و معیارها در مرحله دوم
مقایسات زوجی بین معیارها انجام شده و معیارها را بر اساس اهمیت نسبی رتبهبندی شد.
در جداول مقایسات تحقیق حاضر ،نظرات کارشناسان خبره اخذ و میانگین هندسی آنها
محاسبه شد و مطابق جدول  4در وارد جدول مقایسات اعمال گردید.
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جدول  :4جدول مقایسات زوجی شاخصها و تعیین اهمیت نسبی شاخصها (منبع :یافتههای محقق)
اهمیت نسبی شاخص ها

قابلیت اطمینان

امنیت

استاندارد های بین المللی

عملکرد

هزینه

شاخص ها

0.436

3.7073690758622

3.682259357

4.428464306

2.89282941

1

هزینه

0.246

2.929428144

2.993018997

2.918040559

1

0.345682326

عملکرد

0.058

0.285312418

0.269640796

1

0.342695716

0.225811914

استاندارد های بین المللی

0.108

0.398959927

1

3.708637618

0.334110809

0.271572397

امنیت

0.152

1

2.506517402

3.504929815

0.341363553

0.269733059

قابلیت اطمینان

در مرحله سوم ،جداول مقایسات زوجی گزینهها بر اساس هر یک از زیر معیارهای معیارهای
اصلی تهیه و سپس جدول ترکیب اولویتهای هر یک از معیارهای اصلی با توجه به معیارهای
فرعی تهیه شد .ضمناً وزن نسبی هر یک از زیر معیارها نیز در این جدول در نظر گرفته شده
است .بهعنوان مثال در جدول ، 5جدول مقایسات زوجی گزینهها بر اساس معیارهای فرعی
هزینه یعنی هزینههای انبارگردانی ،طراحی سیستم ،نصب و راهاندازی ،نگهداری و تعمیرات
سیستم و آموزش کارکنان آورده شده است.
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جدول  :5جدول مقایسات زوجی گزینهها بر اساس معیارهای فرعی هزینه
-2هزینه طراحی

-1هزینه

سیستم صنعتی سیستم سنتی

سیستم صنعتی سیستم سنتی

انبار گردانی

سیستم

0.1037209

0.1157239

1

سیستم سنتی

0.8625786

6.2768865

1

سیستم سنتی

0.8962791

1

8.64126

سیستم صنعتی

0.1374214

1

0.1593147

سیستم صنعتی

سیستم صنعتی سیستم سنتی

-3هزینه نصب و راه اندازی

سیستم صنعتی سیستم سنتی

-4هزینه نگهداری و
تعمیرات سیستم

0.8603834

6.1624719

1

سیستم سنتی

0.8611118

6.2000349

1

سیستم سنتی

0.1396166

1

0.1622725

سیستم صنعتی

0.1388882

1

0.1612894

سیستم صنعتی

سیستم صنعتی سیستم سنتی

-5هزینه آموزش
کارکنان

0.7469986

2.9525467

1

سیستم سنتی

0.2530014

1

0.3386907

سیستم صنعتی

در این مرحله جدول ترکیب اولویت معیارهای اصلی بر اساس زیر معیارها و با در نظر گرفتن
اهمیت نسبی هر یک از زیر معیارها با توجه به نظرات خبرگان تهیه شد.
بهعنوان مثال در جدول  ،6ترکیب اولویتهای هزینه را نشان میدهد .در این جدول برای
اهمیت نسبی هزینه انبارگردانی و طراحی سیستم عدد  ،0/1اهمیت نسبی نصب و راهاندازی عدد
 ،0/6اهمیت نسبی نگهداری و تعمیرات عدد  0/15و آموزش عدد  0/05از خبرگان اخذ گردید.
هایپژوهشگر)
یافتههای
هزینه(منبع:یافته
معیارمعیار
زیرمعیارهای های
اولویت های زیر معیار
ترکیب-6ترکیب
جدول شماره
پژوهشگر)
هزینه (منبع:
اولویتهای
جدول :6
ترکیب اولویت های هزینه
گزینه ها

آموزشی

نگهداری و تعمیرات

نصب و راه اندازی

طراحی سیستم

انبار گردانی

0.05

0.15

0.6

0.1

0.1

0.779376682

0.746998561

0.861111785

0.860383397

0.862578591

0.103720882

سیستم سنتی

0.220623318

0.253001439

0.138888215

0.139616603

0.137421409

0.896279118

سیستم صنعتی

ترکیب
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در مرحله چهارم ،اهمیت نسبی معیارها را در ماتریس اهمیت نسبی گزینهها از دید هر معیار،
ضرب و بر پایه آن گزینهها را رتبهبندی میکنیم (جدول .)7
جدول  :7جدول نهایی رتبهبندی گزینهها (یافتههای تحقیق)
اهمیت نسبی شاخص ها
0.436
سنتی

0.42

نوین

0.58

=

0.246

اهمیت نسبی گزینه ها بر اساس هرکدام از شاخص ها
قابلیت اطمینان

امنیت

استاندارد

عملکرد

هزینه

0.058

0.160888

0.106095

0.193765

0.142911

0.779377

سنتی

0.108

0.839112

0.893905

0.806235

0.857089

0.220623

نوین

X

0.152

الزم بهذکر است که در همه این مراحل از نرمافزار  EXPER CHOICEاستفاده شده است.
در مرحله پنجم با محاسبه نرخ ناسازگاری به عدد  0/094رسیدهایم .نتایج حاصل از نرمافزار
 EXPERT CHOICEدر اشکال  4و  5آمده است:

شکل  :4نتایج حاصل از نرمافزار ( EXPERT CHOICEرتبهبندی گزینهها)
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شکل  :5نتایج حاصل از نرمافزار ( EXPERT CHOICEرتبهبندی معیارها)

تحلیل حساسیت :مقصود از تحلیل حساسیت این است که وزن هر یک از شاخصها تا چه
اندازه میتواند تغییر نماید تا نتیجه تحقیق بهدست آمده را تحت تاثیر قرار بدهد و به بیان دیگر،
میزان مجاز افزایش و کاهش وزن شاخصها تا چه میزان باشد که نتیجه بهدست آمده از تحقیق
تغیر ننماید.
تحلیل حساسیت با نرمافزار  EXPERT CHOICEبا  5روش به شرح زیر انجام میگیرد:
 .1تحلیل حساسیست به روش عملکردی .2،1روش متحرک .3،2روش شیبدار .4،3روش سر به
5
سر .54روش  2معیاره
پس از انجام تحلیل حساسیت با هر یک از روشها ،نتایج زیر حاصل گردید:

1. Performance
2. Dynamic
3. Gradient
4. Head To Head
5. 2D
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تحلیل حساسیت معیار هزینه :نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که در صورت تغیر
نظر خبرگان مبنی بر افزایش اهمیت هزینه انبارداری تا ضریب  ،%55/5کماکان سیستم انبارداری
مدرن مناسب است و در صورت افزایش بیشتر اهمیت هزینه و افزایش ضریب آن به باالتر از
 ،%55/5اولویت با سیستم انباداری سنتی خواهد بود.
تحلیل حساسیت معیار شاخص عملکرد :نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که در
صورت تغییر نظر خبرگان مبنی بر کاهش اهمیت ضریب عملکرد تا ضریب  ،%19/4کماکان
سیستم انبارداری مدرن مناسب است و در صورت کاهش بیشتر اهمیت عملکرد و کاهش ضریب
آن به کمتر از  ،%19/4اولویت با سیستم انباداری سنتی خواهد بود.
تحلیل حساسیت معیار استانداردهای بینالمللی :نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد
که با کاهش ضریب معیار استانداردهای بینالمللی تا رقم صفر،کماکان اولویت انتخاب با سیستم
انبارداری مدرن است؛ بنابراین کاهش ضریب استانداردهای بینالمللی ،هیچ تاثیری بر نتیجه
تحقیق نخواهد داشت.
تحلیل حساسیت معیار امنیت :نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که با کاهش ضریب
معیار امنیت تا رقم صفر،کماکان اولویت انتخاب با سیستم انبارداری مدرن است؛ بنابراین کاهش
ضریب امنیت ،هیچ تاثیری بر نتیجه تحقیق نخواهد داشت.
تحلیل حساسیت معیار قابلیت اطمینان :نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نشان داد که با
کاهش ضریب معیار قابلیت اطمینان تا رقم صفر،کماکان اولویت انتخاب با سیستم انبارداری
مدرن است؛ بنابراین کاهش ضریب قابلیت اطمینان ،هیچ تاثیری بر نتیجه تحقیق نخواهد داشت.
 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج اصلی (رتبهبندی) :در تحقیق حاضر با توجه به تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش به هدف
اصلی تحقیق که رتبهبندی سیستمهای مدیریت انبار در مناطق عملیاتی شرکت گاز است نایل
شدیم که با توجه به نتایج تحقیق ،ضریب سیستم نوین در جدول رتبهبندی گزینهها عدد  0/58و
ضریب سیستم سنتی عدد  0/42محاسبه شد و حاکی از اولویت سیستم انبارداری نوین (استفاده
از سیستم شناسایی بهوسیله امواج رادیویی) بر سیستم انبارداری سنتی است.
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نتایج فرعی (مقایسه شاخصهای انتخاب سیستم) :در این تحقیق به هدف فرعی تحقیق
نیز که مقایسه شاخص های موثر بر انتخاب سیستم انبارداری است نائل شدیم .نتایج تحقیق
نشان داد که ضریب وزنی معیار های هزینه،عملکرد،قابلیت اطمینان،امنیت و استاندارد های بین
المللی بترتیب اعداد  0/058 ،0/108 ،0/152 ،0/246 ،0/436محاسبه شد و این نشان می دهد
که هزینه و عملکرد بیشترین تاثیر،قابلیت اطمینان و امنیت تاثیر متوسط و استانداردهای بین
المللی کمترین تاثیر را در بین شاخص های موثر بر انتخاب سیستم های انبارداری دارد.
پیشنهادها:

پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده :طی مراحل مختلف این پژوهش نکات جدیدی روشن
شد و همزمان با پیشرفت این تحقیق ،ابهامات بیشتری پیشروی محقق قرار گرفت که با توجه
به محدودیتهای موجود ،بررسی آنها نیازمند پژوهشهای بیشتری است؛ بنابراین برای پژوهش
محققان آینده که قصد فعالیت در این حوزه را دارند ،موضوعهای زیر پیشنهاد میشود:
ـ استفاده از تلفیق تکنیکهای آنتروپی و  SAWبرای رتبهبندی گزینهها و معیارهای موثر بر
انتخاب سیستمهای انبارداری ،در مقایسه نتایج حاصله با نتایج حاصل از این تحقیق.
ـ بررسی طرح استفاده از سیستم تلفیقی بارکد و ار اف آی دی ،به منظور کاهش هزینههای
اجرای طرحها.
ـ استفاده از نظرات کارکنان فاقد تحصیالت دانشگاهی ،به منظور افزایش تعداد معیارهای موثر بر
انبارداری.
ـ استفاده از نظرات کارکنان سایر شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت ،به منظور بررسی
معیارهای موثر بر انبارداری.
پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج تحقیق در اقدامات آتی صنعت نفت :با توجه به
مقرون به صرفه بودن سیستم شناسایی بهوسیله امواج رادیویی نسبت به سیستم سنتی ،پیشنهاد
میشود که سایر انبارهای شرکت انتقال گاز نیز به این سیستم مجهز شود و ضمناً تجارب حاصل
از این پژوهش را میتوان در سایر شرکتهای زیر مجموعه شرکت انتقال گاز ایران مانند شرکت
بازرگانی گاز ایران نیز به کار گرفت تا سیستم یکپارچه از اطالعات کاالیی موجود در شرکت ملی
گاز ایران در هر لحظه و در اندک زمان ممکن تهیه گردد.
همچنین ،پیشنهاد میشود که نتایج این تحقیق برای ایجاد شبکهیی از اطالعات کاالیی در
وزارت نفت ،در زیر مجموعههای چهار شرکت اصلی وزارت نفت یعنی شرکتهای ملی نفت،
صنایع پتروشیمی ،گاز پخش و پاالیش نیز اجرا شود.
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