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  له راهنماي تدوین و پذیرش مقا

  
فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی با هدف بازتاب فعالیت هاي علمی و پژوهشی در عرصه دانش مدیریت و ارتقاء 
و بهبود کیفیت آن درکشور فعالیت می کند دراین راستا ضمن تشکر صمیمانه از کلیه نویسندگان و پژوهشگران، تقاضا 

تبعًا مقاالتی که مطابق با . یر به دفتر فصلنامه ارسال نمایندمی شود مطالب خود را بر اساس موارد شکلی و محتوایی ز
  . چارچوب فصلنامه نباشد، پذیرفته نمی شود

  . موضوع مقاله باید در زمینه دانش مدیریت صنعتی بوده و نتیجه تالش علمی ـ پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد- 1
  .به طور همزمان به نشریه هاي دیگر فرستاده نشده باشدمقاله ارسال شده قبال در هیچ  نشریه اي چاپ و یا  - 2
نسخه  بدون نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان به همراه  3نسخه، یک نسخه  با نام و مشخصات و  4مقاله در  - 3

CD ارسال شود.  
چنانچه  معادل فارسی  .شیوه نگارش مقاله به فارسی روان و بدون ابهام و پیچیدگی و واژه هاي التین در متن باشد - 4

  .رسا نباشد  با ذکر  شماره، معادل التین در زیر نویس آورده شود
سانتی متر از باال و  5,5هاي   با حاشیه  A4صفحه در اندازه  کاغذ  17و حداکثر 10تعداد  صفحات مقاله حداقل  - 5

12Times New Romanو التین   14Bzarسانتی متر حاشیه راست و چپ صفحه و با استفاده از قلم  4,5پائین و 
  .تهیه شود  Word2007در برنامه 

و  11×15جدول ها به تعداد محدود با شماره و عنوان در باال و توضیحات و منبع در زیر آنها و در اندازه  حداکثر - 6
د و کلمات استفاده همچنین الزم است اعدا. عنوان و شماره نمودارها در زیر آنها درج شود. مناسب براي چاپ باشد

  .شده، به فارسی بوده و از راست به چپ تنظیم شده باشند
  .مقاالت ارسالی باید داراي بخشهاي زیر باشد- 7
 صفحه عنوان شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی یا نام موسسه محل اشتغال نویسنده یا

همچنین نویسنده عهده دار مکاتبات با نشانی کامل شامل نشانی . آورده شود نویسندگان هر کدام به فارسی و انگلیسی
  .پستی، شماره تلفن و دورنگار و پست الکترونیکی مشخص شود

 واژه   5کلمه و کلید واژگان فارسی حداکثر  200صفحه اول شامل عنوان مقاله به فارسی، چکیده فارسی حداکثر تا
  .گلیسی به همان ترتیب در زیر متن فارسی آورده شودو عنوان، چکیده و کلیه واژگان ان

 ها و بیان مسئله و اهمیت آن، هدف پژوهش، پیشینه تحقیق، چارچوب نظري، پرسش(متن اصلی مقاله شامل مقدمه
شامل ابزارگرداوري داده ها، فنون تجزیه وتحلیل اطالعات، تعریف متغیرها، جامعه (، روش تحقیق )فرضیه ها

) ها با دیگر پژوهشها، تحلیل و تبیین آنهاشامل مقایسه یافته(هاي پژوهش ،یافته)نه و روش نمونه گیريآماري،حجم نمو
.باشد) شامل خالصه موضوع،نتایج و پیشنهاد ها(و نتیجه گیري 

حروف شماره گذاري شده و در پایان به ترتیب   []براي ارجاع به منابع، درمتن مقاله با اعداد فارسی داخل کروشه- 8
  .الفبا  ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین براي یک بار آورده شود

  .لیست منابع به روش زیر آورده شود- 9
نام مترجم، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار ) پررنگ تر(عنوان کتاب) نویسنده یا نویسندگان(نام خانوادگی، نام: کتاب  
 نام نشریه، دوره، سال انتشار) پررنگ تر(عنوان مقاله ) نویسندگان نویسنده یا(نام خانوادگی، نام : نشریه  
تاریخ انتشارمقاله، آدرس کامل  منبع ) ترپررنگ(عنوان مقاله ) نویسنده یا نویسندگان(نام خانوادگی، نام : منابع اینترنتی.  

ت و چاپ مقاله به معنی تائید مطالب مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان اس-10
  .آن نیست

.فصلنامه در انتخاب، ویرایش و تلخیص مقاله هاي دریافتی آزاد و از بازگرداندن مقاله هاي دریافتی معذور است- 11



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست مطالب

  1...................هاي بهبود در صنایع کوچک و متوسطسازي برنامهتجزیه و تحلیل موانع پیاده
فاطمهسید علی محمد بنی-سید حیدر میرفخرالدین

هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیق و توسعه با  بندي پروژه اولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش
UTA.........................................................................................................19استفاده از روش

احمد ماکویی-فاطمه سالطی
33.........اي ریزي تولید چند محصولی چند دوره رویکرد تعاملی فازي براي حل مسئله برنامه

شیده سادات هاشمی - هادي اکرمی  -آقا  سید حسین رضوي حاجی
اطعی و با ها در زنجیره تأمین با در نظر گرفتن بارانداز تق نقل کامیون و بندي حمل زمان

  55  ......................................................................................هاي فراابتکاري استفاده از الگوریتم
آبادي علی فالحیان نجف -علی محتشمی

سازي سیستم نگهداري و تعمیرات در کارخانجات  ارائه الگوي مناسب جهت پیاده
85.......ریزي آرمانی فازي گیري و برنامههاي تصمیمکرد مدلوسته با رویخطوط تولید پی

فروغ بهنیا -حبیب زارع  -علی ربانی 
شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوري باز  مطالعه موردي

101...............................................................................................................  صنعت نشر کشور
علی اکبر جوکار- ولی محمد درینی  -اله فروزنده دهکردي  لطف -محمد مهدي پرهیزگار 

سنجی استقرار نظام پیشنهادها در موفقیت و طراحی الگوي آمادگیعوامل کلیدي 
127.......................................................................................................هاي دولتی ایران سازمان

جعفر آهنگران -منش بهروز رضایی
152..................................................................................................................هاي التین چکیده

  





  92زمستان، 31شماره  یازدهم،سال  –صنعتی پژوهشی مطالعات مدیریت –فصلنامه علمی 
1-17صفحات 

هاي بهبود در صنایع کوچک و سازي برنامهتجزیه و تحلیل موانع پیاده
  )هاي صنعتی منتخب استان یزدشهرك: مورد مطالعه(متوسط

  
  **فاطمهبنی سید علی محمد- *سید حیدر میرفخرالدینی

                
)16/10/92:  تاریخ پذیرش        6/7/92: تاریخ در یافت (

  
  چکیده

با . کنندزایی و تولید ملی ایفا میصنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال
وشند تا براي انطباق و استفاده بهینه کتوجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع می

هایی، از آنجا که براي اجراي چنین برنامه. هاي بهبود را انتخاب و اجرا کنندترین برنامهاز چنین شرایطی، مناسب
بندي این موانع است تا بر اساس آن افراد و موانعی نیز وجود دارد، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و دسته

بر همین اساس، ابتدا با مطالعه . سئول بتوانند وظایف خود را در جهت رفع این موانع به خوبی بشناسندهاي مارگان
هاي بهبود و صنایع کوچک و متوسط شناسایی و اي از موانع مربوط به برنامهادبیات موضوع، طیف گسترده
ز تکنیک تحلیل عاملی تائیدي آوري شده با استفاده اهاي جمعداده. گري شدندسپس با کمک خبرگان غربال

افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار در محیط نرمEFQMمرتبه دوم در قالب معادالت ساختاري و با رویکرد 
فرآیندها، محصوالت و "، "رهبري"، "کارکنان"، "استراتژي"عامل  5در نتیجه این کار مشخص شد که . گرفتند

. دارند "توانمندسازها"تیب بیشترین بار عاملی را با عامل مرتبه دوم به تر "ها و منابعمشارکت"و  "خدمات
همچنین نتیجه . شناسایی شدندEFQMترین موانع بر اساس بار عاملی نسبت به هر بعد از ابعاد مدل همچنین مهم

ود در هاي بهبسازي برنامهبندي موانع پیادهمدلی مناسب براي دستهEFQMدهد که مدل این تحقیق نشان می
  .صنایع کوچک و متوسط است

  
، EFQMسازي، مدل هاي بهبود، موانع پیاده، برنامه)SMEs(صنایع کوچک و متوسط: واژگان کلیدي

  معادالت ساختاري، استان یزد
                                                                                                                   

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداري، دانشگاه یزد*
)نویسنده مسئول(دانشگاه یزد  موخته رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداري،آدانش**

banifateme89@yahoo.com
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  مقدمه
شوند ساختار ها را موجب میهاي اجتماعی متحول که تغییرات سریع سازمانامروزه محیط

امروزه . طلبند که جایگزین الگوهاي سنتی گذشته شوندرا می و فرآیندهاي سازمانی منعطفی
هاي وسیعی را در جهت بهبود انجام دهند ها نه براي رقابت، بلکه براي بقا نیز باید فعالیتسازمان

از طرفی واحدهاي تولیدي صنعتی کوچک و متوسط در بیشتر کشورها ). 48: 1386برومند،(
هاي مناسب براي نوآوري، کارآفرینی و ش زیرساختنقش اساسی در تامین اشتغال، گستر

اگرچه تا چند دهه . خالقیت و همچنین توسعه صادرات و حضور در بازارهاي جهانی دارند
پیش ایجاد و فعال بودن صنایع بزرگ نشان از اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر بود و بر پایه این تفکر 

هاي اخیر از جمله فشارهاي جمعیتی، نوآوريپیکر پدیدار شدند، اما تحوالت هاي غولبنگاه
هاي گیريگیري، نیاز به تصمیمتر شدن فرآیندهاي مدیریتی و تصمیملحظه به لحظه، پیچیده

ها را هاي کوچک و متوسط اهمیت این بنگاهآنی و ضروري و تجارب حاصل از فعالیت بنگاه
  ) .22-24: 1382نیلی و همکاران،.(روشن ساخته است

اي کوچک و متوسط براي مشارکت بیشتر در اقتصاد کشور، به سازماندهی بهینه و هبنگاه
ي مطلوبی از تکامل تقویت بنیه فنی در حد الزم براي رقابت کردن نیاز دارند تا به درجه

سازمان  -وزارت صنایع -وري آسیاسازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، سازمان بهره(برسند 
هاي بهبود از سویی به عنوان راهی ه کارگیري و اجراي برنامهب). 45: 1373صنایع کوچک،

شود و از سوي دیگر به عنوان یک مزیت رقابتی براي تطابق با شرایط جدید محسوب می
گیري از دانش روز کوشند تا با بهرهها میاز این رو سازمان. آیدها به حساب میبراي سازمان

هاي بهبود را به کار ترین برنامهردند بهترین و مناسبآوو با تکیه بر اطالعاتی که بدست می
ها همیشه با موفقیت اما نکته قابل تامل این است که پیاده سازي و اجراي این برنامه. گیرند

گذارد که از این به بعد با عنوان موانع ذکر روبرو نیست و عوامل متعددي بر روي آن تاثیر می
اي که افراد و بندي این موانع است به گونهایی و دستههدف از این پژوهش، شناس. شوندمی

هاي مسئول بتوانند به راحتی مشکالت مربوط به حوزه خود را بشناسند و در جهت رفع گروه
  .ها اقدام کنندآن

شود و سپس مفهوم در این قسمت، ابتدا به معرفی صنایع کوچک و متوسط پرداخته می
شود و سپس به برخی از تحقیقات صورت گرفته در جهت میهاي بهبود معرفی بهبود و برنامه

هاي سازي برنامهشناسایی عوامل موفقیت و شکست صنایع کوچک و متوسط و موانع پیاده
  .ها اشاره خواهد شدبهبود در شرکت



3  ...هاي بهبود در صنایع کوچه و متوسط سازي برنامه تجزیه و تحلیل موانع پیاده

  صنایع کوچک و متوسط
 صنایع. شوندصنایع به طور کلی به صنایع بزرگ، صنایع متوسط و صنایع کوچک تقسیم می

این صنایع داراي خط تولید . برندهاي پیچیده بهره میآوريبزرگ صنایعی هستند که از فن
  ).Vasant, 1983: 226(پذیري و نیز تولید انبوه هستند طوالنی با قابلیت انعطاف

در تعریف صنایع کوچک و متوسط باید مطرح کرد که هر کشوري متناسب با شرایط 
از این رو یکی از مسائل مرتبط با پژوهش در مورد صنایع . تخاص خود تعریفی ارائه کرده اس

کوچک و متوسط این است که اجماع جهانی روي روش تشخیص مرز میان صنایع کوچک، 
هایی که صنایع کوچک و متوسط را از با این حال، شاخص. متوسط و بزرگ وجود ندارد

ها وجود دارد و میزان داراییکند مانند تعداد کاکنان، حجم فروش، صنایع بزرگ متمایز می
)Harkserver, 1996: 37; Wiele & Brown, 1998: 55 .(  

کند، اما همیشه این تر میها را سادهبندي بر اساس معیارهاي کمی، تعریفهرچند تقسیم
بندي ها نیز در این تقسیممشخصات کیفی شرکت. بندي نیستندمعیارها، ابزار مناسبی براي تقسیم

مالکیت . 1: هاي کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارندمعموال بنگاه. اندتحائز اهمی
سازمان توسعه (ها استقالل از سایر بنگاه. 3مالکیت فردي و خانوادگی و .2و مدیریت واحد، 

). 59: 1373سازمان صنایع کوچک، - وزارت صنایع - وري آسیاصنعتی سازمان ملل، سازمان بهره
هاي صنعتی بر ظور ارائه تعریف مناسب براي صنایع کوچک و متوسط، ابتدا بنگاهدر ایران به من

نفر  10-49هاي حسب اندازه بنگاه و با توجه به آمارهاي موجود به چهار اندازه متفاوت یعنی دامنه
در . نفر کارکن و بیشتر تفکیک شدند 150نفر کارکن و  100- 149نفر کارکن،  50-99کارکن، 

هاي کوچک و متوسط در نفر کارکن در زمره بنگاه 150هاي صنعتی زیر موعه بنگاهاین میان، مج
  ).71: 1383مرام و همکاران، کی(شود نظر گرفته می

هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال طبق اطالعات دفتر آمار و فرآوري داده
دهد که تنها ل میدرصد از کل صنایع کشور را تشکی 8/91، صنایع کوچک و متوسط 91

درصد از  5/42در مقابل . درصد از سرمایه مورد نیاز را به خود اختصاص داده است 2/23
سایت سازمان صنایع وب(اشتغال در بین صنایع به صنایع کوچک و متوسط اختصاص دارد 

دهنده این است که صنایع بزرگ با در این مطلب نشان). هاي صنعتی ایرانکوچک و شهرك
باشد و این درصد از اشتغال در صنایع را دارا می 5/57درصد از سرمایه،  8/76داشتن  اختیار

موضوع اهمیت فراوان و نقش تعیین کننده و اثرگذار صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد 
  . دهدایران را نشان می
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  هاي بهبودبرنامه
بدین . قابل بررسی است هاي تولید، فرآیندها و محصوالتبهبود در صنایع از سه جنبه نهاده

 ,Gopalakrishnan et al(هاي تولید تواند از طریق بهبود کارایی نهادهمفهوم که هر شرکت می

) 52: 1389انضباطی و رهنما، (، بهبود فرآیندهاي تولید از طریق کاهش زمان و هزینه )106 ,2002
. شرایط بهتري قرار گیرد در) Hoyer R. & Hoyer B., 2001: 60(و یا افزایش کیفیت محصوالت 

ها، کاهش بنابراین، در این پژوهش، منظور از بهبود هرگونه عملی است که باعث کاهش هزینه
اي از در هر زمینه) یا به طور کلی تمامی این موارد(ضایعات، کاهش زمان و یا افزایش کیفیت 

الزم به ذکر است . بداع شدههاي زیادي براي این منظور ابر این اساس تاکنون برنامه. تولید شود
ها جانبه در شرکتتن تمامی جوانب سعی در بهبود همهها با در نظر گرفکه برخی از این برنامه

هاي از این منظر، دو نوع از برنامه. هاي بهبود تاکید دارنداند و برخی تنها بر برخی از جنبهداشته
توان به هاي بهبود جزءنگر میرنامهدر بخش ب. بهبود جزءنگر و کل نگر قابل بررسی هستند

هاي تولید هاي مختلف از جمله نهادههایی اشاره کرد که سعی در بهبود شرایط در زمینهبرنامه
شامل مواد اولیه و انرژي، تکنولوژي و نیروي انسانی و موارد دیگري همچون بهبود در شرایط 

هایی است که با نگر شامل آن دسته از برنامهلهاي بهبود کاما منظور از برنامه. زنجیره تامین دارند
هاي تولید، تکنولوژي، مسائل مربوط به زنجیره تامین، مسائل در نظر گرفتن تمامی جوانب از نهاده

هاي بسیاري ابداع در همین زمینه تاکنون برنامه. سعی در بهبود سازمان دارند... مالی واداري و 
براي مثال . اندها استفاده کردههان به نحوي از این برنامهاند و صنایع مختلف در سراسر جشده
سیگما، استانداردهاي تضمین کیفیت و توان به بهبود کیفیت جامع، تولید ناب، چابکی، ششمی

ها در یک سیر ذکر این نکته نیز ضروري است که بسیاري از این برنامه. هاي تعالی اشاره کردمدل
سازي ها وجود ندارد، چه بسا اینکه پیادهان استفاده همزمان از آناند و امکتاریخی ایجاد شده

  . هاي پیشین نیز بوده باشدبرخی از آنها نیازمند اجراي برنامه
  

  هاي تعالی سازمانیمدل
هاي کنند که در ایده و عمل سرآمد سازمانهاي تعالی، الگویی از یک سازمان ارائه میمدل

ضاي رقابتی براي رشد، ماندگاري و برتري چگونه باید عمل دهد در فدیگر است و نشان می
کنند که محرك ها، جوایزي را اهدا میکرد و امروزه اکثر کشورهاي جهان با تکیه بر این مدل

  ).74: 1383امیران، (آفرینی است ها براي حرکت به سوي سرآمدي و ثروتبنگاه
در این مدل، بر اساس هشت  .است EFQMهاي سرآمدي، مدل ترین مدلیکی از معروف

مدیریت مبتنی بر "، "رهبري و ثبات در مقاصد"، "مداريمشتري"، "گرایینتیجه"مفهوم بنیادین 
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، "یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر"، "توسعه و مشارکت کارکنان"، "هافرآیندها و واقعیت
معیار اصلی  9تفاده از و با اس "هاي اجتماعی سازمانمسئولیت"و  "هاي تجاريتوسعه همکاري"

ها دهد و نحوه انجام آنتوان روابط علی و معلولی بین کارهایی که سازمان انجام میمی
معیار  5شامل  EFQMمدل . آورد را تجزیه و تحلیل کردو نتایجی که بدست می) توانمندسازها(

فرآیندها، "، و "بعها و منامشارکت"، "کارکنان"، "استراتژي"، "رهبري"توانمندسازها با عنوان
 "جامعه"و  "کارکنان"، "مشتري"، "عملکرد"معیار نتایج با عنوان 4و "خدمات و محصوالت

شوند ها، هر کدام از این معیارها با استفاده از زیرمعیارهایی سنجیده میبراي ارزیابی سازمان. است
  ). 66: 1385، فقیه و ابطحی(شود ها مشخص میها، میزان سرآمدي سازمانو بر اساس آن

هاي بهبود در سازي برنامهبندي موانع پیادههدف از انجام این پژوهش، شناسایی و دسته
بتواند چهارچوب مناسبی  EFQMرسد مدل تعالی به نظر می. صنایع کوچک و متوسط است

ت سازي معادالشود تا با استفاده از مدلبر همین اساس سعی می. بندي این موانع باشدبراي دسته
  .بندي شونددسته EFQMساختاري، موانع موجود در چهارچوب مدل 

هاي زمینه برنامه هایی که دربراي بررسی پیشینه پژوهش، سعی شده است تا عالوه بر پژوهش
هایی که در زمینه صنایع کوچک و متوسط انجام شده است نیز بهبود صورت گرفته است، پژوهش

از ) 41: 1389(عمران و همکاران ، آل)41: 1389(ده و همکاران زنبافنده. مورد بررسی قرار گیرد
جمله افرادي بودند که در ایران مشکالت و موانع صنایع کوچک و متوسط را بررسی کردند و در 

) Karpak & Topcu, 2010: 60(توان به افراد مختلفی مانند کارپاك و توپکو خارج از کشور نیز می
  .در هند اشاره کرد) Swoboda et al, 2011: 271(ن در ترکیه وسوبودا و همکارا

، انصاري رنانی و سبزي )24: 1384(هاي بهبود، سیدجوادین و محترم قالقی در زمینه برنامه
، کایرنی و عبدالنور )Beheshti & Lullar, 2003: 839(، بهشتی و لوالر )49: 1388(آبادي علی

)Kearney & Abdol-Nour, 2004: 905(همانیا ، سوبرا)Subrahmanya, 2006: 763 ( و مارکاتی و
هاي بهبود را موانع و یا عوامل موفقیت برخی از برنامه) Marcati et al, 2008: 1579(همکاران 

، )23: 1387(همچنین جعفري و همکاران . انددر صنایع کوچک و متوسط بررسی کرده
 ,Ho et al(، هو و همکاران )1389:49(، ذگردي و همکاران )131: 1387(خانلري و سهرابی 

هاي خود براي در پژوهش) Jayaram et al, 2010: 345(و جایارام و همکاران ) 263 :2008
هاي بهبود مورد نظر خود، از تحلیل عاملی و یا بندي موانع و یا عوامل موفقیت برنامهدسته

و بولیوسار و همکاران ) Sila, 2007: 83(همچنین سیال . اندمعادالت ساختاري استفاده کرده
)Bou-liusar et al, 2009: 4 (هاي تعالی سازمانی بندي این موانع از چهارچوب مدلبراي دسته

  .استفاده کردند EFQMمانند مالکوم بالدریج و 
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هاي بهبود و بررسی تناسب سازي برنامههدف از انجام این پژوهش، شناسایی موانع پیاده
  :در این راستا سواالت زیر مطرح است. این موانع استبندي براي دسته EFQMمدل 
  هاي بهبود در صنایع کوچک و متوسط چیست؟سازي برنامهموانع پیاده. 1
بندي این موانع را دارد یا جامعیت الزم به عنوان چهارچوبی براي دسته EFQMآیا مدل . 2
  خیر؟

  روش تحقیق
بدین معنا . پیمایشی و تحلیلی است کاربردي و روش انجام آن- نوع تحقیق حاضر توصیفی

سازي معادالت ساختاري و با روش تحلیل نامه، در قالب مدلهاي حاصل از پرسشکه داده
  .عاملی تائیدي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است

هاي بهبود در صنایع این پژوهش جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع به کارگیري برنامه
محدوده مطالعاتی این پژوهش صنایع کوچک و متوسط . ط انجام شده استکوچک و متوس

 92هاي صنعتی استان یزد است که در بازه زمانی شش ماهه نخست سال منتخب در شهرك
  .صورت گرفته است

هاي صنعتی استان جامعه آماري پژوهش شامل مدیران صنایع کوچک و متوسط در شهرك
نمونه برآورد شد اما به دلیل در  253بر اساس فرمول کوکران  تعداد نمونه مورد نیاز. یزد است

 110گویی، تعداد ها براي پاسخدسترس نبودن برخی از مدیران و عدم تمایل بسیاري از آن
باشد  50ها نباید کمتر از در تحلیل عاملی تائیدي تعداد حجم نمونه. آوري شدنامه جمعپرسش

به عنوان یک قاعده کلی تعداد . مورد افزایش داد 100ش از و ترجیحا باید حجم نمونه را به بی
). 54: 1383سرمد و همکاران، (برابر تعداد متغیرهاي مورد استفاده باشد  5تا  3نمونه باید حدود 

مورد بود که  108نامه، حداقل تعداد مورد نیاز براي این کار با توجه به تعداد سواالت پرسش
همچنین به دلیل استفاده از تحلیل . کندی این میزان را تامین میهاي بازگشتنامهتعداد پرسش

مایر و آزمون کرویت بارتلت براي ماتریس -گیري کایزرعاملی، آزمون کفایت نمونه
 000/0و سطح معناداري  KMOبراي  715/0همبستگی متغیرها نیز انجام شده است که مقدار 

  .راي این کار داردبراي آزمون بارتلت نشان از حجم کافی نمونه ب
به همین منظور، ابتدا با . نامه همراه با مصاحبه استفاده شدها از پرسشآوري دادهبراي جمع

 91هاي بهبود و صنایع کوچک و متوسط، تعداد مرور ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش در زمینه
ي این تعداد گرسپس بر اساس نظرات خبرگان و طی چندین مرحله غربال. مولفه شناسایی شد
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مولفه طراحی شد که  36اي بر مبناي این نامهسپس پرسش. مولفه کاهش یافت 36ها به مولفه
هاي سازي برنامهیک مانع براي پیاده که به عنوان(بایست میزان اهمیت هر مولفهدهندگان میپاسخ

براي . ندکردکت خود بر طبق طیف لیکرت مشخص میرا در شر) بهبود در نظر گرفته شده بود
بدست آمده  944/0نامه از شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب سنجش پایایی پرسش

نامه نیز باید این موضوع مدنظر باشد که براي سنجش روایی پرسش. نشان از پایایی باالي آن دارد
همچنین با  .ها توسط خبرگان، مورد تائید استگري و تائید مولفهروایی محتواي آن به دلیل غربال

هاي برازش مدل در انتهاي پژوهش، مشخص شد که توجه به نتایج بدست آمده در مورد شاخص
آوري اطالعات، مراجعه حضوري به به عالوه، براي جمع. روایی سازه آن نیز مورد تائید است

نامه بود این ها صورت گرفت و هر کجا که نیاز به ارائه اطالعات در مورد پرسششرکت
  . ات به مدیران داده شداطالع

آوري شده با استفاده از تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم بوسیله نرم افزار هاي جمعداده
  .شوددر دو مرحله تجزیه و تحلیل شده است که در ادامه توضیح داده می 1ایموس

  
  تدوین مدل اولیه: مرحله اول

بندي شدند، که این بعد دسته 5مولفه گردآوري شده در قالب  36بر اساس نظرات خبرگان، 
به جهت استفاده از مدل . هستند EFQMدهنده توانمندسازهاي مدل عامل شکل 5ابعاد در واقع 

بعد یاد شده به عامل مرتبه دوم توانمندسازها مرتبط  5تحلیل عاملی تائیدي مرتبه دوم، 
ها و مشارکت. 4استراتژي . 3کارکنان . 2رهبري . 1: ابعاد یاد شده به ترتیب عبارتند از.شدند
مولفه، بعد  7بندي بعد رهبري شامل در این دسته. فرآیندها، محصوالت و خدمات. 5منابع 

مولفه و  11ها و منابع شامل مولفه، بعد مشارکت 6مولفه، بعد استراتژي شامل  8کارکنان شامل 
  .مولفه است 4بعد فرآیندها، محصوالت و خدمات شامل 

. افزار ایموس ترسیم شداي انجام تحلیل عاملی تائیدي در محیط نرممدل تدوین شده بر
و درجه 3به همراه سطح معناداري 2براي سنجش مدل از شاخص برازش مطلق کاي اسکوئر

، و برازش 6لوییس-، برازش توکر5هاي برازش تطبیقی برازش افزایشیو شاخص 4آزادي
                                                                                                                   
1. Amos
2.
3. P-Value
4. Degree of Freedom
5. Incremental Fit Index
6. Tucker-Lewis Index
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، و برازش 3ي مقتصدبرازش هنجارشده، 2هاي برازش مقتصد نسبت اقتصادو شاخص 1تطبیقی
  . استفاده شده است 4تطبیقی مقتصد

  اصالح مدل: مرحله دوم
اي که به هنگام اصالح یک مدل الزم است راهنماي پژوهشگر باشد اولین و مهمترین نکته

بر  توان صرفاًآن است که توجیه نظري بر توجیه کمی و آماري ارجحیت دارد به نحوي که نمی
براي اصالح مدل، ). 45: 1389قاسمی، (وجیه کمی و آماري دست به چنین تغییراتی زد مبناي ت

هایی که با ابعاد خود بار عاملی کمی داشتند با تائید خبرگان، سه در مرحله اول، از میان مولفه
هاي از مدل حذف شدند و در مرحله دوم، با استفاده از خروجی شاخص 4و  11، 13مولفه 

افزار و با توجه این پارامترها بر اساس پیشنهادات نرم. پارامتر به مدل افزوده شد 5اصالح مدل، 
به این عمل، آزاد کردن پارامترهاي ثابت و . شوداسکوئر به مدل اضافه میبه میزان کاهش کاي

هاي برازش مدل در اثر انجام این با توجه به بهبود شاخص. گویندیا به عبارتی افزودن مسیر می
-یرات، مدل به دست آمده نهایی تلقی شده و از انجام تغییرات بیشتر در آن خودداري میتغی

  .نشان داده شده است 1این مدل در شکل . شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                   
1. Comparative Fit Index
2. Parsimony Ratio
3. Parsimonious Normed Fit Index
4. Parsimonious Comparative Fit Index
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  مدل نهایی: شکل یک
  

  هاي پژوهشیافته
ار شده قابل مشاهده است، در مدل اولیه کاي اسکوئر معناد 1همانگونه که از نتایج جدول 

ي خوبی نیست زیرا به عنوان شاخص مطلق، معنادار شدن کاي اسکوئر به خودي خود نتیجه. است
اوال با افزایش حجم نمونه، اما باید در نظر داشت که . دهدبرازش خوب مدل را نشان نمی

شود هاي کواریانس مدل تدوین شده و مشاهده شده نیز معنادار میهاي اندك بین ماتریستفاوت
هاي سنجش مدل با همدیگر در اسکوئر مدل معنادار می شود و ثانیا باید شاخصو در نتیجه کاي

نیاز مدل براي اصالح را  هاي تطبیقی و مقتصدهمچنین شاخص). 1389قاسمی، (نظر گرفته شوند 
  . دهدنشان می

و سایر  اسکوئر مدل کاهش یافتهشود که کايبا انجام اصالحات در مدل اولیه، مشاهده می
همانگونه که در بخش قبلی نیز بیان شد، بهبود بیشتر مدل منوط به . اندها نیز بهبود یافتهشاخص

اسکوئر در قبال از دست دادن انجام تغییرات بیشتري در مدل بود که از نظر کاهش میزان کاي
  . درجه آزادي به صرفه نبود
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    هاي برازش مدل اولیه و نهاییشاخص: 1جدول 
  مدل نهایی  مدل اولیه  شاخص  اخصنوع ش

مطلق
  کاي اسکوئر

  سطح معناداري
درجه آزادي

791/1003  
000/0  

590

412/749  
000/0  

486

تطبیقی
756/0831/0برازش افزایشی

733/0811/0برازش توکر لوئیس
750/0826/0برازش تطبیقی

مقتصد
937/0920/0نسبت اقتصاد

526/0583/0برازش هنجار شده مقتصد
703/0760/0برازش تطبیقی مقتصد

  
بارهاي عاملی مربوط به هر عامل مرتبه اول با عامل مرتبه دوم را به همراه سطح  2جدول 

دهد که ارتباط هر عامل با عامل مرتبه دوم از این ضرایب نشان می. دهدمعناداري آن نشان می
مولفه نیز با عامل مرتبه اول خود از لحاظ  به عالوه ارتباط هر. لحاظ آماري تائید شده است

ارائه شده است نشان  2هاي برازش مدل که در جدول همچنین شاخص. آماري تائید شده است
هاي سازي برنامهتوانسته است موانع پیاده EFQMدر مدل  "توانمندسازها"دهد که عامل می

  . هدبهبود در صنایع کوچک و متوسط را به خوبی تحت پوشش قرار د
  

  دوممرتبهعاملبهمربوطی عاملبارهاي : 2جدول 

  بار عاملی  عامل مرتبه اول  عامل مرتبه دوم
  سطح معناداري  )استاندارد(

  000/0  006/1  استراتژي  توانمندسازها
  000/0  000/1  کارکنان  توانمندسازها
  000/0  987/0  رهبري  توانمندسازها
  000/0  859/0  ماتفرآیندها، محصوالت و خد  توانمندسازها
  005/0  336/0  ها و منابعمشارکت  توانمندسازها

  
شود عوامل استراتژي، کارکنان، رهبري، فرآیندها و منابع به ترتیب همانگونه که مشاهده می

هاي مربوط به هرکدام از این مولفه 3در جدول . بیشترین بار عاملی را با توانمندسازها دارند
  . ها ذکر شده استی آنعوامل به همراه بار عامل
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  همراه با بار عاملی) عامل مرتبه اول(هر بعد  مربوطي هامولفه: 3جدول 
  عاملیبار  توضیح  شماره  بعد

  استراتژي

  60/0  نداشتن طرح جامع بهبود  27
ارتباط ضعیف صنایع کوچک و متوسط با مشتریان و شناخت کم   14

  60/0  از انتظارات آنها

کت با محیط اطراف خود به خصوص تامین ارتباط ضعیف شر  33
  59/0  )مثال در مورد کمک تکنولوژیک به تامین کنندگان(کنندگان 

  54/0عدم تعریف دقیق واقعیات و احتیاجات شرکت و اولویت بندي آنها  5
  53/0  اعتقاد به بهبود صرفا براي گرفتن گواهینامه و نه بهبود واقعی  25

  کارکنان

  77/0  )تعصب روي شرایط موجود(شرکت فرهنگ سکون در   20
براي مثال تعدیل نیرو به (برداشت ناصحیح از برنامه هاي بهبود   24

  76/0  ...)واسطه برنامه هاي بهبود و یا کاهش حقوق و 

15  
تعهد پایین کارکنان به بهبود و عدم مشارکت فعال آنان در بهبود به 

اداش و تنبیه، ضعف در انگیزش، ضعف در سیستم پ(دالیل مختلف
  )فرهنگ نامناسب کار

73/0  

  64/0  اعتقاد جمعی در شرکت به عدم کارایی برنامه هاي بهبود  22
  63/0  ضعف در آموزش براي افزایش دانش و مهارت کارکنان  7

  61/0  درك پایین کارمندان از برنامه هاي بهبود  16
فضاي  نبود روحیه همکاري در کارکنان و بوروکراسی حاکم بر  21

  60/0  شرکت
  53/0ناتوانی در بکارگیري مشاوران به دالیل مختلف از جمله ناتوانی مالی17
از (ناتوانی صنایع کوچک در جذب کارکنان توانمند و متخصص   18

  34/0  )نظر دانش، مهارت کاري و خالقیت

  رهبري

  79/0...)و  اعتماد به نفس پایین، توان ابتکاري پایین(توانایی پایین رهبران 30
  77/0عدم تعهد رهبران شرکت در رهبري و اجراي بهبود29
  72/0)در مورد برنامه هاي بهبود(رهبران با دانش پایین یا تلقی نادرست 28
  70/0درك پایین از وضعیت رقبا34
  60/0  یکی بودن مدیریت و مالکیت در صنایع کوچک31
یا نرخ بازگشت (پایین بهبود اعتقاد رهبران شرکت به اهمیت 26

  50/0در مقابل گسترش ظرفیت تولید و سهم بازار) سرمایه کم
  26/0تجربه هاي قبلی ناموفق از بهبود در ذهن رهبران و کارمندان23

نبود یا ضعف بخش تحقیق و (عدم مکانیزمی براي بهبود مستمر  36  فرآیندها
  68/0  )توسعه
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  عاملیبار  توضیح  شماره  بعد

به دلیل عدم توانایی (یر براي تغییر نداشتن ساختاري انعطاف پذ19
  59/0)براي انطباق با شرایط موجود

  53/0  ضعف در مکانیزم جمع آوري داده، آنالیز، محاسبه و ردگیري  6

یا محدود بودن تجهیزات و امکانات براي (فرسوده بودن تجهیزات   35
  25/0  )بهبود

  منابع

و متوسط در  عدم تعهد سازمان هاي دولتی حامی صنایع کوچک  9
  68/0حمایت از این صنایع

  65/0عدم حمایت دولت در حوزه یارانه و مالیات و حمایت هاي قانونی  8
هاي ناتوانی در تامین مالی برنامه(کمحدودیت بودجه در صنایع کوچ2

  59/0)بهبود

محدود بودن کانال هاي مالی براي صنایع کوچک خصوصا براي 3
  56/0پروژه هاي بهبود

  51/0قابلیت اطمینان پایین تامین کنندگان در بلند مدت32
  51/0عدم ثبات در سیاست گذاري هاي کالن کشور10
  48/0)یا نوسان در قیمت ها (نوسانات در عرضه و تقاضا 1

نبود نهادها، (ناتوانی در ایجاد محیط توانمندساز براي صنایع کوچک 12
  47/0)حامی و مشاور صنایع کوچکانجمن ها و تشکل هاي صنفی 

  
  گیرينتیجه

ها شناسایی عوامل موفقیت و شکست صنایع کوچک هایی که هدف آنبر خالف پژوهش
بوده است، هدف از انجام این پژوهش، نه شناسایی چنین عواملی و نه بررسی مشکالت مدیران 

هاي بهبود در راي برنامهسازي و اجبلکه در این پژوهش تالش شده است تا موانع پیاده. است
ها که براي به عالوه، بر خالف برخی از پژوهش. بندي شودصنایع کوچک شناسایی و دسته

شناسایی موانع، مفهوم خاصی از بهبود مانند نوآوري، کاهش آلودگی و یا مدیریت کیفیت را 
گیرد را در بر می هاییدر نظر داشتند، بهبود در این پژوهش، مفهوم جامعی دارد و تمامی برنامه

  . ها و یا افزایش کیفیت شوندتوانند باعث کاهش زمان و هزینهکه می
هاي هاي ممتاز و منحصر به فرد، رویکرد آماري معادالت ساختاري در سالبا توجه به ویژگی

برخی از محققانی که هدف آنان . گران قرار گرفته استاخیر مورد توجه بسیاري از پژوهش
وانع بهبود و یا مشکالت صنایع کوچک و متوسط بوده است از ابزار تحلیل عاملی و یا بندي مدسته

اند و برخی از آنان بدینوسیله اثبات به طور جامع از رویکرد معادالت ساختاري استفاده کرده
).Bou-liusar et al, 2009: 17(اند که چهارچوب مورد نظر آنان به درستی انتخاب شده است کرده
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این تحقیق عالوه بر اینکه به نوعی تائید کننده برخی از موانع و مشکالت شناسایی  نتایج
چهارچوب مناسبی براي  EFQMدهد که مدل هاي پیشین است نشان میشده در پژوهش

  . هاي بهبود در صنایع کوچک و متوسط استسازي برنامهبندي موانع پیادهدسته
  

  راهکارها و پیشنهادات
شنهادات کاربردي براي رفع موانع و همچنین پیشنهاداتی براي انجام در این قسمت پی

  .شودهاي آتی در این حوزه ارائه شده است که در ادامه ذکر میپژوهش
  

  پیشنهادات کاربردي
هاي توانند در جهت کاهش یا برطرف ساختن موانع برنامهعمده می رسد سه گروهبه نظر می

هاي این سه گروه شامل دولت، سازمان. اثیرگذار باشندبهبود در صنایع کوچک و متوسط ت
در ادامه با توجه به . دولتی مرتبط با موضوع صنایع کوچک و متوسط و رهبران صنایع هستند

  . نتایج بدست آمده پیشنهاداتی در ارتباط با هر گروه ارائه شده است
  

  گذاراندولت و سیاست
  تالش در جهت ثبات شرایط اقتصادي) 1
  گذاريش در جهت ثبات در سیاستتال) 2
  ها در مراکز علمی و آموزشیتالش در جهت کیفی شدن آموزش) 3
هاي هاي بهبود با برنامهتخصیص اعتبار در جهت تشویق صنایع در به کارگیري برنامه) 4

  هاي مالیاتیمناسب مانند معافیت
  ها و موسساتبانکتالش در جهت رفع مشکل کمبود اعتبار در صنایع کوچک از طریق ) 5

  
  هاي مرتبط با موضوع صنایع کوچک و متوسطسازمان

  تالش در جهت بهبود روابط مراکز آموزشی با صنعت از طریق برقراري ارتباطات چندگانه) 1
هاي اداري مخصوصا در مورد کمک به صنایع در رفع مشکالت مربوط به بوروکراسی) 2

  تر قرار دارندرات مالی در سطحی پایینصنایعی که از نظر تعداد کارکنان و اعتبا
  به کارگیري متخصصان متعهد بهبود و معرفی آنان به واحدهاي صنعتی) 3

  
  رهبران صنایع کوچک و متوسط

  هاهاي بهبود در آنهاي جامع و در نظر گرفتن برنامهاهمیت دادن به تدوین برنامه) 1
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  کارگیري آن در شرکت ها و اصول بهبود و تعهد براي بهتوجه به برنامه) 2
  هاي بهبودتالش در جهت افزایش دانش خود در مورد برنامه) 3
  هاآموختگان مستعد مراکز علمی و آموزشی و بها دادن به آناستفاده از خبرگان بویژه دانش) 4
  توجه کافی به بخش تحقیق و توسعه)5
  آالت و تجهیزاتدقت در انتخاب ماشین) 6

  
  پیشنهادات پژوهشی

ر سرتاسر این پژوهش بر این نکته تاکید شده است که به دلیل ماهیت پویاي محیط، د) 1
اما ذکر این نکته نیز ضروري است که با توجه . ها باید نسبت به بهبود مستمر اقدام کنندشرکت

رود تا کنند، به همین دلیل، انتظار میبه تغییرات، موانع بهبود نیز در طول زمان مرتبا تغییر می
هشگران نیز مرتبا نسبت به این امر حساس باشند و با شناسایی موانع برطرف شده و موانع پژو

  .هاي جدیدي بردارندجدید، گام
هایی که در انجام این پژوهش انجام شد، در این نکته دیگر این است که علیرغم تالش) 2

توسط مدیران و  پژوهش امکان مصاحبه با تعداد زیادي از کارگران صنایع میسر نشد و اغلب
بررسی دقیق نظرات مسولین ادارات دولتی، مدیران و . رهبران صنایع به سواالت پاسخ داده شد

دهد تا تمامی افراد مرتبط، نسبت به رهبران صنایع و کارگران و مقایسه آن، این امکان را می
علمی تالش  انتظارات طرفین از خود آگاهی پیدا کنند و در رفع مشکالت همدیگر با پشتوانه

این امر مستلزم تشکیل یک گروه قوي متشکل از پژوهشگرانی است که بتوانند به خوبی با . کنند
  .صنایع ارتباط برقرار کنند و از این طریق اطالعات مورد نیاز خود را به طور کامل بدست آورند

. گرفته شد هاي بهبود در نظرهاي بهبود در این پژوهش، تمامی برنامهدر بررسی برنامه) 3
با این . هاي بهبود یکسان نیستنداین بدین دلیل بود که تمامی صنایع خواستار به کارگیري برنامه

هاي بهبود کیفیت جامع هاي بهبود، مانند برنامهوجود صنایعی نیز وجود دارند که تاکنون برنامه
به طور مجزا، احتماال نتایج ها سازي این گونه برنامهبررسی موانع پیاده. اندسازي کردهرا پیاده

  .گونه صنایع نیاز به اقدامات جدي داردالبته شناسایی این. دهدسازگارتري بدست می
  

  تقدیر و تشکر
هاي صنعتی استان یزد، به جهت حمایت از انجام دانیم از شرکت شهركدر پایان الزم می

  .این پژوهش تشکر و قدردانی کنیم
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  منابع
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و  5،  هاي اقتصاديماهنامه برررسی مسائل و سیاست - مجله اقتصادي. مشکالت صنایع کوچک
.41- 62، صص 6
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، بررسی مشکالت مدیران صنایع )1389.(زنده، علیرضا؛ نوروزي، داود و عالی، صمد بافنده
فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم . استان آذربایجان شرقی) هايSME(کوچک و متوسط 
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تبیین عوامل بحرانی موفقیت ). 1387. (نور، جاللجعفري، مصطفی؛ اخوان، پیمان و رضائی
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.23-64، صص )2(13، مدرس علوم انسانی
. مدل علی بهبود و تعالی در ارتباط با مشتریان سازمان). 1387. (خانلري، امیر و سهرابی، بابک

.131- 148، صص 11سال سوم، . فصلنامه علوم مدیریت ایران
تحلیل آماري روابط بین ). 1389. (الدین؛ باقري، سمانه و عطاریان، جوادذگردي، سید حسام

نشریه تخصصی . هاي منتخب ایرانیهاي شش سیگما در شرکتعوامل کلیدي موفقیت پروژه
.49- 62، صص )1(44، مهندسی صنایع

چاپ . هاي تحقیق در علوم رفتاريروش، )1383. (سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازي الهه
  .نشر آگاه: تهران. دهم

، مدیریت منابع انسانی در صنایع )1384. (رضا و محترم قالقی، رحیمسیدجوادین، سید
.24- 33، صص المللی مدیریتکتابچه سومین کنفرانس بین. مدل دیسنزو و رابینز: کوچک ایران
خودارزیابی در فرآیند سرآمدي کیفیت بنیاد ، )1385. (الدین و ابطحی، نجمهفقیه، نظام

.چاپ اول. انتشارات رخشید: رازشی. )EFQM(مدیریت کیفیت اروپایی 



  92زمستان ، 31مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   16

هاي اجتماعی با کاربرد سازي معادالت ساختاري در پژوهشمدل، )1389. (قاسمی، وحید
Amos Graphics .چاپ اول. شناساننشر جامعه: تهران.
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.نشر بصیر: تهران بازرگانی،
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بندي پروژه هاي تحقیقاتی در اولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش
   UTAمراکز تحقیق و توسعه با استفاده از روش

  )مطالعه موردي شرکت منابع آب ایران(
  

  **یاحمد ماکوی-*فاطمه سالطی
  

)11/9/92: تاریخ پذیرش -   19/6/91: تاریخ دریافت (
چکیده

منابع که مهمترین آن منابع مالی، نیروي به دلیل محدودیت ی، تحقیقاتپروژه هاي بندي موضوع اولویت
تحقیقات و فناوري شرکت منابع آب  ،به همین منظور دفتر آموزش.انسانی و تجهیزات است، ضروري می باشد

در این . این طرح یک گام مهم در ساماندهی اجراي پروژه هاي تحقیقاتی در این سازمان برداشته استبا انجام 
مقاله سعی شده است شاخص هاي ارزیابی مناسب براي پروژه هاي تحقیقاتی این شرکت مشخص شود و در این 

ین شرکت از بیان عناوین پروژه تحقیقاتی شرکت منابع آب که به دلیل محرمانه بودن و عدم مجوز ا 10بررسی 
پروژه هاي تحقیقاتی خودداري شده است به عنوان نمونه انتخاب شده است بعد از تعیین شاخص هاي تصمیم 

گروهی این پروژه ها رتبه بندي شده اند  این رتبه بندي یک مجموعه مرجع براي  AHPگیري با روش دلخواه 
آوردن این مجموعه مرجع با هر روش تصمیم گیري دیگر  برآورد تابع مطلوبیت تصمیم گیري می باشد و بدست

هدف . تابع ارزش کلی براي مسئله برآورد شده است  UTASTARامکان پذیر است سپس با استفاده از روش
نهایی این مقاله ارائه تابع ارزش اولویت بندي براي پروژه هاي تحقیقاتی در این شرکت می باشد تا با استفاده از 

پروژه هاي تحقیقاتی  تحقیقات و فناوري شرکت منابع آب بتواند ،دفتر آموزشش به دست آمده این تابع ارز
بخش هاي دیگر شرکت منابع آب یا پروژه هایی که در آینده شرکت با آنها روبرو خواهد شد را ارزیابی و رتبه 

ت هاي مناسب تري بی شک در این نگرش و در چارچوب توجه به تابع ارزش کلی مسئله، فرص. بندي نماید
  .براي ارتقا سیاست گذاري در زمینه اعتبارات براي اولویت بندي پروژه هاي تحقیقاتی فراهم می شود

تصمیم گیري چند معیاره، روش  -هاي تحقیقاتیبندي پروژهارزیابی و اولویت: هاي کلیديواژه
AHP  گروهی، روشUTA،تکنیکUTASTAR  

                                                                                                                   
  )نویسنده مسئول(ایران،تهران ،دانشگاه علوم اقتصادي ،کارشناس ارشد مهندسی سیستمهاي اقتصادي و اجتماعی*

salati.166@gmail.com
ایران،تهران ،دانشیاردانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم وصنعت**
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  مقدمه
در توسعه اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى تحقیقاتی وى اهمیت فعالیت هاى پژوهش

گذاري در بخش تحقیقات به عنوان پشتوانه با توجه به اینکه سرمایه. امري واضح می باشدکشور هر
مهم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشورها اهمیت فراوانی دارد، کشورهاي در حال توسعه به 

  )67:1375˓مکنون.(گذاري گسترده در زمینه تحقیقات نیستندسرمایه لحاظ محدودیت منابع قادر به
شرکت ) 35:1381˓قارون(کند بندي در بخش تحقیقات ضرورت پیدا میبنابراین اولویت

مانند سایر نهادهاي اجرایی کشور، در منابع آب به عنوان یکی از زیر مجموعه هاي وزارت نیرو و
به این هدف  1ي تحقیقاتی در واحدهاي تحقیق و توسعهصدد است با اولویت بندي پروژه ها

هدف از تدوین این تحقیق، ارائه یک تابع ارزش می باشد تا با کمک آن سازمان منابع آب . برسد
قادر باشد در هر زمان پروژه هاي تحقیقاتی را ارزیابی نموده و بهترین اولویت بندي ممکن را 

.براي این پروژه ها داشته باشد
  

  ه تحقیقپیشین
  بررسی و شناسایی شاخصهاي مهم جهت انتخاب پروژه هاي تحقیقاتی

در راستاي ارزیابی و انتخاب پروژه هاي تحقیقاتی، اولین گام شناسایی شاخص ها و 
آنچه بیش از هر چیزي در این . معیارهاي مناسب است که از اهمیت بسیاري برخوردار می باشد

بر اساس مطالعاتی که . شاخص ها با اهداف سازمانی استبخش اهمیت دارد، متناسب بودن این 
غیر از شاخصهاي اقتصادي جنبه هاي  مورد مقاالت شده است نتیجه می شود که 20در بیش از 

به عنوان مثال پروژه اي که . دیگري نیز باید در پروژه هاي تحقیقاتی مورد ارزیابی قرارگیرد
یین است ارزشی ندارد و یا پروژه هر چه خوب سوددهی دارد ولی احتمال موفقیت فنی آن پا

تعریف شده باشد و سود اقتصادي باالیی براي آن پیش بینی شود اما سازمان مجري آمادگی به 
یا ) 87:1385˓فتحی وارجارگاه(کارگیري نتایج پروژه را نداشته باشد نمی تواند ارزشمند باشد 

هاي متفاوتی دریک پروژه تحقیقاتی مدنظر با توجه به میزان توسعه یافتگی کشور معیار "مثال
منابع مختلفی در داخل کشور به ذکر شاخصها ومعیارهاي کلی  )(falconi,1999:74قرارمی گیرد

برخی از تحقیقاتی ) 1(جدول) 81:1375˓مکنون(.و نیز ذکر  روش تصمیم گیري پرداخته اند
وژه هاي تحقیقاتی انجام شده که در زمینه ایجاد و توسعه شاخص هاي انتخاب و ارزیابی پر

  .است را نشان می دهد
                                                                                                                   
1. Research & Development
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  مدل هاي تصمیم گیري
سال مورد  30به مدت  "، تقریبا تحقیقاتیانتخاب پروژه هاي  و مدل سازي براي ارزیابی

در منابع مختلفی که این موضوع را بررسی .عالقه مدیران و پژوهشگران دانشگاهی بوده است 
صیه شده است و وحدت نظري در این رابطه وجود ندارد و هیچ کرده اند، روشهاي متفاوتی تو

گاه نمی توان ادعا کرد که یک مدل از سایر مدل ها بهتر است، زیرا تمامی مدل ها نقاط ضعف 
و قوت خود را دارند و هر مدل با توجه به مسئله مورد نظر، شاخص هاي مورد استفاده، درجه 

می تواند در ... عات، ترجیحات تصمیم گیرندگان واطمینان موجود، میزان دسترسی به اطال
شرایط خاص یک مدل نسبتاٌ مناسب می باشد انتخاب روش درست، بر اساس شرایط و مسائل 

برخی از رایج ترین ) 2(در جدول  .موجود صورت می گیرید و این موضوع یک هنر است 
فاده قرار گرفته است بیان مدل هایی که در ارزیابی و انتخاب پروزه هاي تحقیقاتی مورد است

در این پژوهش، محقق به دنبال آن است که با برآورد تابع مطلوبیت براي مسئله، یک . شده اند
یکی از متداول ترین روش ها در برآورد تابع مطلوبیت . سیستم پشتیبانی تصمیم ارائه دهد

یم گیري این روش از لحاظ نظري، پایه اي براي دیگر روش هاي تصم. است MAUT1روش
روش دیگري که براي برآورد . است ولی براي حل مسئله روشی بسیار پیچیده و زمان بر است

است که در این تحقیق از این مدل براي ارزیابی و UTA2تابع مطلوبیت از آن استفاده می شود
    .بندي پروژه هاي تحقیقاتی استفاده شده استاولویت

    پروژه هاي تحقیقاتی در مقاله هاي مختلف معیارهاي انتخاب و ارزیابی): 1(جدول 
  مرجع براي مطالعه  معیارها و شاخص هاي اصلی عنوان شده

),Hummel  سیاسی، وجه اقتصادي، وجه فنی و وجه زیست محیطی -وجه اجتماعی  1998:41)

 -معیارهاي بازاریابی،  -اهداف، استراتژي، سیاستها و ارزشهاي سازمان،  -
معیارهاي زیست  –معیارهاي تولید و   -شرایط مالی، -تحقیق و توسعه، 

  محیطی و محلی

goletsis,
(1996:120-135)

ها، مشتریان و عوامل غیر کمی موفقیت فنی پروژه، ارتباط با مجموعه پروژه
),twissl  یا کیفی 1986:3)

پذیري، منطقی بودن،  معیاربازدهی علمی تحقیقات، معیار وابستگی، ریسک
  ریزي شده پروژه و معیاربازدهی تجاريرنامهبازدهی ب

lyigun,
( 1994:212-21)

                                                                                                                   
1. Multi Attribute Utility Theory
2. Utility Additive
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    هاي تصمیم گیريبندي مدلطبقه): 2(جدول
  براي مطالعه رجوع شود به  روشطبقه

  ریزي ریاضیبرنامه
Integer programming
Goal programming

  
barri,2001:19)(  

golabi,1987:34)(  
poh,2001:31)(  

هاي مدل
گیري چند تصمیم

  معیاره

AHP
MAUT

Linear weighted point
Interpretive structural modeling

Fuzzy sets

  )85:1383˓دورودیان(
  )125:1377˓زارع(
  )70:1382˓رجبی(
)38:1986˓کالنی(

beuthe,2001:130)(  
chu,1996:32)(  

hwang,2001:19)(  
liberatore,1988:5) (

mukherjee,1995:82)(  

Astrategic methodology analysis  ريتحلیل اما
Comparative  analysis

hall,1988:19)(  
santhanam,1995:19)(  

Group decision making  روش هاي ترکیبی
Multiple methods

  )27:1382˓رجبی(
  )73:1389˓نجفی(

  
  UTAمدل 

براي . د داردگیري چندمعیاره، تکنیک هاي مختلفی وجوراي اتخاذ بهترین تصمیم در تصمیمب
استفاده شده است این روش  UTAبهینه سازي تصمیم در مسئله مورد مطالعه در این پژوهش از روش

این . گیري می پردازدمجموعه تکنیک هایی است که به ارزیابی و تحلیل تابع مطلوبیت تصمیم
ن روش در زمان تاکنون از ایاز آن . مطرح گردید 1توسط سیسکوس 1980تکنیک اولین بار در سال

این مدل امکان . آمده استفاده شده است) 3(هاي مختلفی که چند نمونه از آنها در جدولزمینه
. بندي اولیه گزینه ها نیاز داردگیرنده را فراهم می سازد و فقط به رتبهبرآورد تابع مطوبیت تصمیم

این مدل قادر .شودهمچنین به منظور اعتبار بیشتر مدل، تحلیل حساسیت پس از بهینگی انجام می
ها به یکدیگر را حل نماید است در حین برآورد تابع مطلوبیت مشکل وابستگی شاخص

mhrez,1983:34)(.  
                                                                                                                   
1. Yannis Siskos



23  ...هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیق بندي پروژه اولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش

از معایب این روش می توان به محاسبات پیچیده آن اشاره کرد که با استفاده از نرم 
و . یار ساده می شودحل مدل بس lingoافزارهایی که بدین منظور طراحی شده اند مانند نرم افزار 

نیز ممکن است به چندین جواب بهینه برسد که این مشکل نیز با ایجاد اخاللهایی برطرف می 
  .گردد

  
       UTAاصول اولیه 

کند، به  ریزي خطی به منظور رسیدن به توابع مطلوبیت استفاده می این روش از تکنیک برنامه
بندي اولیه انجام شده بر  د ممکن مطابق با رتبهبندي هاي حاصل از این توابع تا ح طوري که رتبه
 UTAدر ) معیارها(ها  شاخص 1شود که مدل ادغام فرض می.باشد می ARي مرجع  روي مجموعه

    : به صورت زیر است 2یک تابع ارزشی افزایشی
)1        ()(()(

1
iii

n

i

gupgu 


  
  

          ) 2(هاي         با محدودیت
  
  
  

نام دارند و  4یا ارزش حاشیه 3ارزش افزایشی هستند که تابع مطلوبیت توابع uiبه طوري که 
) 1(تابع ارزش حاشیه اي نرمال شده در شکل. است uiوزن  Pi. است 1و  0معموال عددي بین 

Aaaارزش هر گزینه . نشان داده شده است  توان به صورت روبرونوشت را می                          :                                                                    
)3     (

Rii
n
i AAa)a()a(g[u)]a(g['u   1

  a((به طوري که   
به منظور بر آورد تابع ارزشی ] 21[سیسکوس و الگزر . است u'[g(a)]خطاي بالقوه مربوط به 

را پیشنهاد  5نقطع استفاده از میانه یابی خطیاي م اي مشابه در یک قالب خطی تکه حاشیه
]g,g[به طوري که براي هر شاخص بازه . اند کرده *

i
*
i

هاي مساوي تقسیم  فاصله (ai-1)به  
  )4:       (شود شوند به صورتی که نقاط پایانی هر بازه به وسیله فرمول زیر محاسبه می می

                                                                                                                   
1 . Aggrefation
2 . Additive
3 . Utility Function
4 . Marginal value
5 . Liner Interpilation














ngugu
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iiiii
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بنابراین براي . اي هر گزینه توسط یک میانه یابی خطی تقریب زده می شود حاشیهارزش 
gg()a(g(فرمول  j

i
j
ii

1 5: (داریم (           
  
  

در  anو ) بهترین گزینه(بندي  در باالي رتبه a1به طوریکه  ARهاي مرجع  مجموع گزینه
 (ak, ak+1)ال براي هر جفت گزینه متوالی شود ح ، مرتب می)بدترین گزینه(بندي باشد انتهاي ربته

) ~ak+1 ak(و یا نسبت به یکدیگر نداشته باشند  (ak>ak+1)برتري داشته  ak+1بر  akکه ممکن است 
    ) 6:        (داریم

    
        )  7: (به طوریکه یکی از روابط زیر برقرار است

  
  
  یک عدد بسیار کوچک مثبت است)( 0  
  

  تابع ارزش حاشیه اي نرمال شده): 1(شکل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

iii
i

i
j

i ajggjgg ,...,2,1)(
1

1 ** 






)]()([)()()([ 1 j
ii

j
iij

i
j

i

j
iij

iiii gugu
gg

gagguagu 
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25  ...هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیق بندي پروژه اولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش

     UTASTARمدل 
است این روش توسط سیسکوس و  UTAنتیجه اصالح شده روش  UTASTARروش   

 UTAهاي مشتق از  در تحقیقی که براي مقایسه مدل. ارائه شده است 1985یاناکوپلس در سال 
در بسیاري از موارد نتایج بهتري نسبت به دیگر  UTASTARمدلدهد که  انجام شده، نشام می

RAaبر روي هر گزینه  UTAدر نسخه اصلی . دهد ها ارائه می مدل   یک خطاي)a( 
سیسکوس دو خطاي مثبت  UTASTARد که این خطا باید حداقل شود اما در مدل .ارائه شده بو

  )     8: (آید به صورت زیر درمی ui[gi(a)]ند بنابراین فرمول ک را تعریف می
  
  
  

  UTASTARخالصه الگوریتم
هاي  ابتدا بر حسب ارزش u[g(ak)], k=1.2….nهاي مرجع  بیان ارزش کلی گزینه: مرحله اول

طبق فرمول زیر باید توجه داشت که  wijو سپس بر حسب متغیرهاي ui(gi)اي  حاشیه
01 )g(u ii است .  

)9 (    
  

را با در نظر گرفتن خطاهاي  ∆(ak, ak+1): مرحله دوم   : نویسیم به صورت زیر می,
)10  (  

  
  )                   11:     (آید ریزي خطی به صورت زیر درمی مدل نهایی برنامه: مرحل سوم

  
      s.t.:












11

11
0 kkkk

kkkk

a~aif)a,a(
aaif)a,a(

  
  
  

  . عدد مثبت بسیار کوچکی استورتی که به ص

Rii

n

i
Aaaaaguagu  
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  UTAهاي از کاربرد روش  نمونه) 3(جدول
  

زمینه 
  منبع  موضوع  کاربرد

مدیریت 
  مالی

 .Cosset, J,C., siskos, Y & Zopounidis, C  برآورد ریسک
(1992)

Zopounidis, C. (1987)  بینی شکست سازمان پیش

Siskos, Y. & Zopounidis, C. (1987)  ارزیابی سرمایه

مدیریت 
  عمومی

 ,Spyridakos , A, siskos, Y., Yannakopoulism  ارزیابی مشاغل
D., & Skouris, A(2000)

 Beuthe, M, Eeckhoudt, L., & sanella, G  ارزیابی پروژه
(2000)

 ,Hatzinakos, I., Yannacopoulos, D., Faltsetsa  مدیریت محیط زیست
C., & Ziourkas, C. (1991)

  
  مطالعه موردي

هایی وهش انتخاب شد براي شناسایی شاخصشرکت منابع آب ایران به عنوان مورد در این پژ
براي انتخاب پروژه هاي تحقیقاتی این شرکت پرسشنامه اي طراحی شد این سواالت مبتنی بر ادبیات 

 9ی باشد پس از تحلیل پرسشنامه تحقیق و نیز مصاحبه با کمیسیونهاي تخصصی این شرکت م
پروژه به عنوان مجموعه مرجع  10بیان شده اند انتخاب شده اند و نیز )4(شاخص که در جدول

به ) 5(گروهی رتبه بندي شده اند نتایج این رتبه بندي در جدول AHPانتخاب شده است و با تکنیک 
  .همراه امتیاز کسب کرده براي هر یک از پروژه ها آمده است

  
هاي انتخاب پروژه هاي تحقیقاتیشاخص):4(جدول

  
  هازیرشاخص  هاي اصلیشاخص

C1  ارتباط موضوع ومیزان اهمیت پروژه در میان اولویتهاي پژوهشی سازمان  استراتژي
C2  نوآوري پروژه درسطح ملی و فناوري نوین

  اقتصادي
نقش کاربردي و ارزش اقتصادي پروژه در حل مشکالت صنعت آب 

C3  هیه کدهاي ملییا ت

C4  تناسب برآورد هزینه هاي درخواستی با پروژه

  فنی

C5  امکانپذیري اجراي پروژه مستند به متدولوژي
C6  توانایی علمی پژوهشگر وهمکاران در انجام پروژه

C7  سابقه موفقیت پزوهشگر و همکاران در انجام پروژه هاي پیشین
C8  تناسب زمانی اجراي پروژه

  C9  امکانات ومیزان مشارکت موسسه مجري در انجام پروژه  دگی سازمانیآما



27  ...هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیق بندي پروژه اولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش

گروهی AHPبندي پروژه هاي تحقیقاتی با استفاده از روش رتبه): 5(جدول
  

Rankingهاپروژهامتیاز کسب شده  
10.1261D
20.1054H
30.1014J
40.1013F
50.0969I
60.0961G
70.0928C
80.0904E
90.0882B

100.0833A

  
UTASTARبرآورد تابع مطلوبیت به روش 

به منظور حل مدل با توجه به مراحلی که بیان شد با توجه ماتریس تصمیم گیري و رتبه 
بیان شده است مدل نهایی برنامه ریزي خطی به صورت )5(بندي گزینه هاي مرجع که در جدول

  :    زیر در می آید

)12         (                                                    
  

W13+W14-W24+W34+W63+W74+W83-W93-σD
++ σD

-+ σH
+- σH

-≥δ

W34+W42+W43+W44+W52+W53+W54-W63- W64-W74+W92+W93-σH
++ σH

-+ σJ
+- σJ

-

≥δ-
W12+W23+W24-W42-W43-W52-W53-W54+W63+W64+W74-W83- W84-W92-W93-W94-

σJ
++ σJ

-+ σF
+- σF

-≥δ

W23-W24+W34+W53+W54-W63-W64+W83+W84 –σF
++ σF

-+ σI
+- σI

-≥δ-
W24-W44-W53+W64+W73-W83-W84–σI

++ σI
-+ σG

+- σG
-≥δ

W12-W13-W14+W33+W44+W63+W94–σG
++ σG

-+ σC
+- σC

-≥δ -
W13+W14-W63-W64-W73+W84-W94–σC

++ σC
-+ σE

+- σE
-≥δ

W12-W33+W53+W64+W93+W94–σE
++ σE

-+ σB
+- σB

-≥δ

W12-W13+W33+W43-W53+W63+W83–σB
++ σB

-+ σA
+- σA

-≥δ -

)( )()(
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به صورت  0.05δ=نتایج با در نظر گرفتن  LINGOپس از حل مدل با استفاده از نرم افزار 
  :زیر می باشد

Z*=0

W12=0.00833      W14=0.05833     W24=0.15833      W34=0.18333     W43=0.05833      

  W44=0.11666       W54=0.03333    W64=0.00833    W91=0.34166      W93=0.03333           

           
  تحلیل حساسیت

ذکر شد این جواب منحصر به فرد نیست و براي پیدا کردن دیگر جواب  "همانطور که قبال
جام می گیرد بدین هاي بهینه یا جواب هایی که به جواب بهینه نزدیک است تحلیل حساسیت ان

وارد مسئله شده و   ε+0صورت که تابع هدف قبل به عنوان یک محدودیت که برابر است با
  :تابع هدف جدیدي در هر مرحله طبق فرمول زیر وارد مسئله می شود

)13(Ui(gi
*)=  

  
  

ی مطلوبیت کل. آمده است) 6(در آخر متوسط جواب هاي حاصل از حل مسئله در جدول
در نهایت تابع مطلوبیت مسئله به صورت زیر در . محاسبه شده است) 7(هر گزینه نیز در جدول

  :    می آید
U(g)=0.098(g1)+0.161(g2)+0.172(g3)+0.128(g4)+0.118(g5)+0.041(g6)+0.123(g7)+0.05

0(g8)+0.109(g9)                                                                                                          )14(              

  
تابع ارزش حاشیه   gبراي محاسبه ارزش یک پروژه استفاده می شود در این رابطه 14رابطه 

و روند اولویت بندي کردن با استفاده از تابع مطلوبیت . اي براي هریک از شاخص ها می باشد
شاخص ها براي هر یک از پروژه ها توسط کمیسیون  به این صورت است که ابتدا میزان

تخصصی مشخص می شود و بعد با توجه به فرمول تابع ارزش حاشیه اي میزان ارزش هر 

`,,0 jiijW 

kjiak ,,)( ,0  kjiak ,,)( ,0 
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29  ...هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیق بندي پروژه اولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش

ازاي هر یک از پروژه ها تعیین شاخص تعیین می شود و در نهایت میزان تابع مطلوبیت به 
                   گردد و پروژه ها در مقایسه با هم اولویت بندي می شوندمی

  
  
  



  جواب هاي بهینه به دست آمده حاصل از هر مرحله تحلیل حساسیت):6(جدول 

  

W
11

W
12

W
13

W
14

W
21

W
22

W
23

W
24

W
31

W
32

W
33

W
34

W
41

W
42

W
43

W
44

W
51

W
52

W
53

W
54

W
61

W
62

W
63

W
64

W
71

W
72

W
73

W
74

W
81

W
82

W
83

W
84

W
91

W
92

W
93

W
94

0.25

0.105

0.1

0.095

0.16
0.095

0.045

0.050

0.050

0.050

0.050

0.355

0.150

0.150

0.475
0.10

0.050

0.0475

0.050

  

0.010

0.055

0.16

0.345

0.185

0.160
0.115

0.030

0.005

0.035

  

0.01

0.055

0.16

0.185
0.345

0.065
0.115

0.03

0.005

0.03

  

0.039

0.095

0.055

0.028

0.338

0.128

0.200

0.017

0.094

0.006

0.08

0.155

0.020
0.10

0.11

0.11

0.29

0.07

0.025

0.040

    

0.01

0.025

0.085

0.06

0.025

0.125

0.33

0.215

0.010

0.115

  

0.050

0.100

0.050
0.050

0.050

0.100

0.147

0.355

0.097

  

0.045

0.095

0.050
0.040

0.045

0.105

0.165

0.350

0.105

  

average

0.027778
0.013889

0.001111

0.055444
0

0.0394444
0

0.121667

0

0.038333

0.043889
  0.089444

0.038333

0

0.019167
0.070333

0.037556
00

0.080889
0

0.032222

0

0.008889
  

0

0.036667

0

0.086111

0

0.039444

0.002778

0.007444

0.038889

0

0.064056

0.006222



31  ...هاي تحقیقاتی در مراکز تحقیق بندي پروژهاولویت) مطلوبیت(ارائه تابع ارزش

  UTASTARمطلوبیت بدست آمده هر گزینه با استفاده از مدل): 7(جدول

  بنديرتبه  پروژه هاي تحقیقاتی  مطلوبیت کلی
0.791722D1
0.742556H2
0.692556J3
0.642556F4
0.592556I5
0.542556G6
0.492556C7
0.443667E8
0.394500B9
0.343667A10

  
  گیرينتیجه

هاي برخوردار هستند که با تعیین شاخصبندي پروژه هاي تحقیقاتی از اهمیت زیادي اولویت
ارزیابی و بکار بردن انواع روشهاي تصمیم گیري می توان آنها را رتبه بندي کرد مطمنا در مورد 

ه وضوح نمی توان نظر داد در این پژوهش روشی براي برآورد تابع مطلوبیت ارائه برتري این روشها ب
شده است که قادر است با گرقتن کمترین اطالعات از تصمیم گیرنده تابع مطلوبیت را تخمین بزند و 

با بدست آوردن تابع . اخص ها از یکدیگر نیز قادر به حل مسئله استدر صورت مستقل نبودن ش
می توان هر زمان میزان مطلوبیت هر پروژه تحقیقاتی را محاسبه نمود و این ) 14بطه ي را(مطلوبیت 

اید توجه شود هر چقدر مجموعه مرجع با دقت بیشتري تهیه شود تابع ب. پروژه ها را رتبه بندي کرد
در این تحقیق مجموعه مرجع و رتبه بندي آن با روش . مطلوبیت بدست آمده کارایی بیشتري دارد

AHP  گروهی انجام شده است که محققان می توانند با هر روش دیگري از روشهاي تصمیم گیري
این مجموعه مرجع را ارائه دهند و این بستگی به نظر محقق و شرایط و نظرات کمیسیون هاي 
تصمیم گیرنده در شرکت منابع آب دارد و پیشنهاد می شود فرایند تحقیق با استفاده از سایر مدل ها 

تا با این روند مشخص شود که تهیه رتبه بندي اولیه و . گردد و نتایج با یکدیگر مقایسه شود تکرار
با روش بکار گرفته شده در . مجموعه مرجع به چه میزان می تواند در تعیین تابع مطلوبیت موثر باشد

هاي  این تحقیق تابع مطلوبیت ارزیابی پروژه هاي تحقیقاتی محاسبه شد و  هر زمان که پروژه
تحقیقاتی جدید براي این شرکت تعریف شوند می توانند با این تابع مطلوبیت ارزیابی و رتبه بندي 

  .شوند
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ریزي رویکرد تعاملی فازي براي حل مسئله برنامه
اي تولید چند محصولی چند دوره 

    
  ***شیده سادات هاشمی-**هادي اکرمی-*آقا سید حسین رضوي حاجی

  )92/   23/10: تاریخ پذیرش - 92/  27/8: اریخ دریافت ت(
  

  چکیده
ریزي تولید است که برنامه بلند مدت تولید ادغامی  یک برنامه میان مدت در فرآیند برنامهبرنامه اصلی تولید 

گیري در این  تصمیم. سازد کند که میزان و زمان تولید محصوالت مختلف را معین می اي تبدیل می را به برنامه
ها نیاز  منابع تولیدي و هزینه هاي خصوص به اطالعات زیادي درباره پارامترهاي مختلف از قبیل تقاضا، نیازمندي

در این مقاله، مدلی براي حل  .هاي ذاتی این پارامترهاي مختلف عدم قطعیت آنها است یکی از ویژگی. دارد
گر درباره  ریزي اصلی تولید در شرایط عدم قطعیت پیشنهاد شده که در آن اطالعات تحلیل مساله برنامه

همچنین، یک رویکرد ترکیبی براي حل مدل توسعه یافته . باشند پارامترهاي مسئله به صورت فازي مشخص می
بر اساس نتایج این . کاربرد مدل پیشنهادي در دو مثال عددي مورد بررسی قرار گرفته است. پیشنهاد شده است

ریزي همراه با میزان منابع مورد نیاز براي تولید این محصوالت  مدل، مقادیر تولید محصوالت در افق برنامه
ریزي  این نتایج از کاربردهاي بالقوه زیادي در خصوص تصمیمات عملیاتی در حوزه برنامه. گردد خص میمش

  .تولید برخوردارند
  

  .هاي فازي، رویکرد تعاملی ریزي اصلی تولید، تقاضاي فازي، نظریه مجموعهبرنامه: واژگان کلیدي

                                                                                                                   
             s.hossin.r@gmail.com)نویسنده مسئول(عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی خاتم *

وري، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی گروه مطالعات و پژوهشهاي سیستم و بهره**
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه عالمه طباطبایی***
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  مقدمه
ریزي و کنترل تولید است  رنامهیکی از مهمترین مراحل در ب) MPS(برنامه اصلی تولید 

)Higgins and Browne, 1992: 2 ؛Wang and Wu, 2003: 297 .( این برنامه تقاضاي بازار را با
هدف عمده از تهیه برنامه اصلی ). Vasant, 2003: 229(سازد  منابع داخلی شرکت هماهنگ می

  .شرکت استوري منابع تولیدي و بهبود معیارهاي رقابتی  تولید، افزایش بهره
هاي  هاي استراتژیک تعیین شده در برنامه ادغامی تولید را به برنامه  برنامه اصلی تولید، برنامه

برنامه اصلی تولید را بیان ) APICS(انجمن کنترل تولید و موجودي امریکا . کند عملیاتی تبدیل می
 1شکل ). Cox and Blackstone, 2001(داند  کننده انتظار شرکت از تنوع، مقدار و زمان تولید می

 MPSبر این اساس . دهد و سایر فعالیتهاي مهم مدیریت تولید را نشان می MPSارتباط میان 
اي از تصمیمات مدیریتی است که باید با لحاظ موضوعات مهمی نظیر تقاضاهاي پیش بینی  مجموعه

اهداف مدیریتی اتخاذ هاي و  شده، سفارشات در راه، دسترسی به مواد، ظرفیت در دسترس، سیاست
را نشان  MPSهاي مهم و حائز اهمیت در فرایند  ها و جنبه ها، خروجی ورودي 2شکل . گردد

سازي از جمله پر کاربردترین روشهاي مورد استفاده براي حل مسائل  رویکردهاي بهینه.دهد می
MPS اي اصلی در این سازي و سپس حل آن، گامه سازي مساله در قالب یک مدل بهینه مدل. هستند

هاي تولید و  سازي هزینه اهداف بسیاري، نظیر کمینه MPSسازي مساله  در مدل. باشند رویکرد می
. توان در نظر گرفت که ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند سازي سود، را می موجودي یا بیشینه

سازي و  یز باید براي مدلهاي تقاضا و منابع را ن از سوي دیگر، محدودیتهاي فراوانی نظیر محدودیت
  . در نظر داشت MPSحل مساله 

  
  

  
ارتباط میان فعالیتهاي مدیریت تولید. 1شکل    

ریزي تولید برنامه ریزي منابع برنامهمدیریت تقاضا

برنامه اصلی تولید

ریزي احتیاجات  برنامه
مواد

ظرفیتریزي دقیق برنامه

ریزي تقریبی  برنامه
ظرفیت

هاي مواد و ظرفیت برنامه

هاي کنترل کف  سیستمهاي خرید سیستم
گارگاهی
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  MPSهاي ها و خروجیورودي. 2شکل 

سازي،  سازي مسائل واقعی به منظور استفاده از رویکردهاي بهینه هاي اصلی مدل یکی از چالش
. هاي ذاتی اطالعات در مسائل کاربردي است طعیت یکی از ویژگیعدم ق. استتعریف پارامترها

 :Traub and Werschulz, 1998(تقریبی دارد ) 2(جزئی یا ) 1(عدم قطعیت معموالً ریشه در اطالعات 

راه حل محققان و پژوهشگران در برخورد با چالش اطالعات نادقیق، استفاده از منطق فازي، ). 5
هاي خاص  هر شکلی از عدم قطعیت ویژگی. ریزي تصادفی بوده استاعداد خاکستري و برنامه

هاي احتمالی با وقوع  در شرایطی که داده. خود را داشته و براي موقعیت خاصی مناسب است
هاي فازي ریشه در نسبیت مفاهیم و نعریف حدود آنها  پیشامدهاي معین سر و کار دارند، مجموعه

این . توان هر ترکیبی از انواع عدم قطعیت را مالحظه نمود ید میریزي تول در چارچوب برنامه. دارند
ماهیت متغیر و نادقیق تقاضاي . امر به ویژه در مطالعات پیشین مورد توجه محققان قرار گرفته است

در خصوص پارامترهاي هزینه نیز . هاي آتی به وضوح قابل استنباط است محصوالت در دوره
رزي، افزایش ساالنه دستمزد و نرخهاي بیمه و مالیات، دشواري در عواملی نظیر تورم، نوسانات ا

هاي خرید،  هاي موجودي، شامل هزینه بینی دقیق هزینه امکان پیش... تامین برخی کاالهاي خاص و 
هاي کمبود که برآورد دقیق  این امر به ویژه در رابطه با هزینه. سازد نگهداري و کمبود را دشوار می

  . باشد، قابل پذیرش است هاي فرصت از دست رفته می د هزینهآن مستلزم برآور
ایده اصلی این مقاله توجه همزمان به عدم قطعیت کلیه پارامترهاي مدل، شامل پارامترهاي 

پس از توسعه مدل، یک روش تعاملی جهت . هزینه و تقاضا، در چارچوب منطق فازي بوده است
در بخش دوم . ه به شرح زیر سازماندهی شده استاین مقال. حل مدل پیشنهادي ارائه شده است

مبانی منطق فازي در حد مورد نیاز این . مروري بر مطالعات پیشین در این زمینه انجام شده است
بخش . گردد مطرح می 4سپس، مدل پیشنهادي مساله در بخش . شود مقاله در بخش سوم ارائه می

دو مثال عددي از کاربرد روش پیشنهادي  6به معرفی رویکرد حل مساله پرداخته و در بخش  5
  .گیري اختصاص خواهد داشت بندي و نتیجه به جمع 7در نهایت بخش . شود ارائه می

بندي اصلی زمان
تقاضاهاي پیش بینی 

هاي تولید برنامهشده

  محدودیتهاي ظرفیت

ظرفیت انبار

چه تولید شود؟
چه زمانی تولید 
چقدر تولید شود؟شود؟
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مروري بر مطالعات پیشین
گیري از  ریزي تولید با بهره در این بخش ابتدا مروري بر مطالعات پیشین در زمینه برنامه

ریزي  برنامه. ه در شرایط عدم قطعیت انجام شده استسازي و پس از آن حل مسئل رویکردهاي بهینه
مهرگان و همکاران . است MPSریاضی یکی از رویکردهاي شناخته شده و مورد قبول در مسائل 

هاي مخابراتی مسی توسعه  ریزي تولید کابل ریزي آرمانی را در مسئله برنامه یک مدل برنامه) 1385(
ریزي تولید بهینه ارائه  یک چارچوب تحلیلی را براي برنامه Houghton and Portugal (2001). اند داده

را مقایسه  MPSسازي تبرید و الگوریتم ژنتیک در مسئله  کاربرد شبیه Vieira et al. (2003). نمودند
ریزي خطی فازي را پیشنهاد و آن را در یک مساله  روشی مبتنی بر برنامه Vasant (2003). نمودند

 MPSچارچوبی براي حل مساله  Wang and Wu (2003). کار برد صنعتی واقعی بهریزي تولید  برنامه
یک مدل چند  Vieira and Ribas (2003). اي، چند محصولی و چند منبعی را ارائه دادند چند دوره

یک مدل Sawik (2007). سازي تبرید را مطرح ساختند هدفه و الگوریتم حل آن بر اساس شبیه
ند هدفه را در محیط ساخت براي سفارش مطرح و از رویکرد لکسیکوگرافیک بندي تولید چ زمان

کاربرد الگوریتم ژنتیک در حل مسئله  Soares and Vieira (2009). براي حل آن استفاده نمود
ریزي مقید در  کاربرد برنامه Kelbel and Hanzalek (2011).را مطرح و توسعه دادند MPSریاضی 

مساله  Ballestin et al. (2012). هاي تعجیل و تاخیر را توسعه دادند همراه با جریمهریزي تولید  برنامه
  .بندي پروژه مدل کردند ریزي تولید را به صورت یک مساله زمان برنامه

مورد  MPSریزي نیز در برخی مطالعات گذشته پیرامون  عدم قطعیت تقاضا و پارامترهاي برنامه
ریزي تولید پاالیشگاهی را با دو رویکرد قطعی  مسئله برنامه) 1387(آذر و همکاران. توجه قرار است

سازي فازي، در نظر گرفتن حد  رویکرد مورد استفاده آنها در مدل. سازي نمودند و فازي مدل
ریزي تولید در  برنامه) 1388(عباسی و همکاران .  انحراف مجازي براي تقاضاي محصوالت است

عدم قطعیت تقاضا در این تحقیق . اند ر قطعی را مورد بررسی قرار دادهصنایع پردازشی با تقاضاي غی
سازي تطابق تولید با تقاضاي غیر قطعی  به صورت تصادفی بوده و مدل پیشنهادي سعی در بیشینه

مدل پیشنهادي براي حل این مسئله روشی ابتکاري است که در دو مرحله به حل مسئله . دارد
هاي  سازي هزینه سطح موجودي هر یک از محصوالت به منظور کمینه در مرحله نخست،. پردازد می

. اند شده و در مرحله دوم، این مقادیر به عنوان آرمان در نظر گرفته شده کمبود و نگهداري کمینه
ریزي  ریزي استوار را براي حل مسئله برنامه یک رویکرد مبتنی بر برنامه) 1392(ربانی و همکاران 

در این مدل، مقدار تقاضا و . اند ي، چند محصولی، چند تسهیالتی پیشنهاد دادها تولید چند دوره
هاي نیروي انسانی تحت شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده و از طریق رویکرد استوار  هزینه
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با تقاضاي غیر قطعی را ارائه  MPSیک مدل  Tang and Grubbstrom (2002). تحلیل شده است
ریزي  ریزي تصادفی در حل مسئله برنامه کاربرد برنامه Fleten and Kristoffersen (2008). اند کرده

اي براي حل مسئله  ریزي تصادفی چند مرحله آنها از یک رویکرد برنامه. اند تولید راپیشنهاد داده
براي یک محصول  MPSبه بررسی مساله  Feng et al. (2011). ریزي تولید استفاده نمودند برنامه

ریزي  آنها یک مدل برنامه. اند با تقاضاي متغیر نسبت به زمان و محدودیت تامین پرداختهنهایی 
سازي براي  سازي مبتنی بر شبیه تصادفی را براي مسئله مورد نظر توسعه داده و از یک رویکرد بهینه

 - یک مدل خطی چند هدفه فازي را براي حل مسائل تولید  Liang (2008). حل آن استفاده نمودند
یک  Supriyanto and Noche (2011). اي توسعه داده است توزیع چند محصولی و چند دوره

 ارائه دادند که عدم قطعیت اطالعات به صورت فازي لحاظ شده MPSمتدولوژي براي حل مسائل 
ریزي تولید تحت  مروري جامع بر مطالعات انجام شده در زمینه برنامه Mula et al. (2006). است

  .اند عدم قطعیت را ارائه دادهشرایط 
در نظر گرفتن ) 1(توان  تفاوت اصلی مدل پیشنهادي مقاله حاضر در مطالعات پیشین را می

اي  سازي به مسئله به گونه نحوه مدل) 2(همزمان عدم قطعیت براي پارامترهاي هزینه و تقاضا، و 
  .ریزي را مشخص نماید امههاي برن عنوان نمود که مقادیر مورد نیاز منابع تولیدي در دوره

  
  مروري بر نظریه مجموعه هاي فازي

در مرجع  ~Aمجموعه فازي . ارائه شده است Zadeh (1965)هاي فازي توسط  نظریه مجموعه
X  توسط تابع عضویت 0,1XA :~ شود که توصیف می  XxxA ,~  درجه عضویت

بر روي  ~aاي فازي مانند  یک عدد فازي، مجموعه. دهد را نشان می ~Aموعه به مجxعنصر 
، تابعی محدب و پیوسته از راست a~است که تابع عضویت آن، یعنی  Rمحور اعداد حقیقی 

گیري اعداد فازي  ریزي و تصمیم رنامهیک دسته از پرکاربردترین اعداد فازي در مسائل ب. است
اي با  یک عدد فازي ذوزنقه. اي هستند ذوزنقه 4321 aaaaa ,,,~   نشان داده شده و تابع

  ):Kaufmann and Gupta, 1991: 75(عضویت آن به صورت زیر است 
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به صورت زیر قابل  ~aاي  ي ذوزنقهعدد فاز) EV(و ارزش انتظاري ) EI(فاصله مورد انتظار 
  ):Heilpern, 1992: 82-83(محاسبه است 

  و
  

Jimenez (1996)  درجه بزرگی عدد فازيa~برb~ استرا به صورت زیر تعریف کرده:  
  

  
وقتی    baM

خواهد بود که ~bبزرگتر یا مساوي αحداقل در سطح ~a، آنگاه ~,~
baاین رابطه با  ~~

 شود بیان می.  
  

  طراحی مدل
ریزي ریاضی فرموله شده که هدف آن  دل برنامهبه صورت یک م MPSدر این مقاله، مساله 

و  Vieira et al. (2003). باشد هاي مختلف می سازي هزینه کل تولید با توجه به محدودیت کمینه
Soares and Vieira (2009) سازي مساله  در مدلMPS 1: (اند چهار جنبه را مد نظر داشته (

سازي  کمینه) 3(ي برآورد نشده، سازي تقاضاها کمینه) 2(سازي سطح موجودي،  کمینه
در مدل . سازي مازاد منابع مورد نیاز کمینه) 4(کمتر از سطح ذخیره احتیاطی، موجودي

سازي هزینه  کمینه) 6(سازي هزینه تولید و  کمینه) 5(پیشنهادي این مقاله، دو جنبه دیگر شامل 
  .تامین منابعنیز مورد توجه واقع شده است

  
  و نمادهاپارامترها، متغیرها 

در توسعه مدل پیشنهادي از نمادهاي زیر به عنوان پارامترها و متغیرهاي مسئله استفاده شده 
. نشانه فازي بودن نمادها است”~“که در آن

)2(       
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K  :تنوع محصوالت؛T  :ریزي؛ هاي برنامه تعداد دورهR  :تعداد منابع تولیدي فعال؛tTH :
Ttطول زمانی هر دوره  ,,, 21؛TH  :ریزي؛ کل افق برنامهkPOH : موجودي در دست

ظرفیت مورد استفاده : rkaدر اولین دوره؛ rظرفیت موجود منبع : 0rcدر اولین دوره؛ kمحصول 
؛ tدر دوره  kسطح ذخیره احتیاطی محصول : ktSS؛kجهت تولید یک واحد محصول  rمنبع 

ktd~ : نیازمندي ناخالص محصولk  دردورهtبه صورت فازي؛p
kc~ : هزینه تولید یک واحد

hبه صورت فازي؛kمحصول 
kc~ : هزینه نگهداري یک واحد محصولk   به صورت فازي؛b

kc~ :
oبه صورت فازي؛ kجریمه تامین نشدن هر واحد تقاضاي محصول 

rtu~ : هزینه تامین یک واحد
تر از سطح ذخیره احتیاطی بودن هر  جریمه پایین: ~bssktcبه صورت فازي؛ tدر دوره   rاز منبع 

هزینه نگهداري هر : ~rthشود؛ مشخص می که به صورت فازيtدر دوره  kواحد از محصول 
  . به صورت فازيtدر دوره  rواحد منبع 

  :همچنین، متغیرهاي تصمیم عبارتند از
ktx : مقدار کل محصولk  که باید در دورهt تولید شود؛kti : سطح موجودي اولیه محصول

k  در دورهt؛ktf : سطح موجودي نهایی محصولk  در دورهt؛rtc : مقدار منبعr  که باید در
بالاستفاده  tکه در دوره  rواحدهاي اضافی منبع : rtsبراي تولید محصوالت تامین گردد؛tدوره 

متوسط مقدار کمتر : ktBSS؛tدر دوره  kوجودي محصول متوسط سطح م: ktAILمانده است؛
  .tدر دوره  kتقاضاهاي برآورد نشده محصول : ktr؛tدر دوره  kاز ذخیره احتیاطی محصول 

  
  تابع هدف

  :شود تابع هدف مساله به صورت زیر فرموله می

  
  مدلمحدودیتهاي 

: محدودیتهاي مرتبط با موجودي

)5(
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  که

    :باشد به صورت زیر میtدر دوره kبنابراین، متوسط سطح موجودي براي محصول  

: محدودیتهاي مرتبط با تقاضا

    :را به صورت زیر نوشت) 9(توان رابطه  هاي بعدي نیز می هبراي ما

برقرار باشد، سطح موجودي هر یک از محصوالت کمتر از سطح ذخیره ) 11(اگر رابطه 
.گیرد احتیاطی قرار می

  :شود تعریف می) 12(ه محدودیتهاي مرتبط با بکارگیري منابع در قالب رابط

:فازي به صورت زیر خواهد بود MPSبه این ترتیب، مدل 

)7(1 ktkt fi

)8(2
1 ktkt

kt
ffAIL  

)9(1111 kkkkk drfPOHx ~
  

)10(Kkdrffx ktktktktkt ,,,~
211    

)11(  KkfSSBSS ktktkt ,,,,max 210   

)12(  Kkscsxa trrtrt

K

k
ktrk ,,, 211
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  رویکرد حل
ریزي خطی فازي  ، یک مدل برنامه)13(، رابطه MPSسازي پیشنهادي براي مساله  مدل بهینه

در این . ریزي خطی فازي مطرح شده است امهروشهاي مختلفی براي حل مسائل برن. است
فازي اتخاذ  MPSبراي حل مدل  Jimenez et al. (2007)ریزي تعاملی  قسمت، رویکرد برنامه

دلیل استفاده از این رویکرد ماهیت تعاملی آن در کنار سادگی و منطق قابل قبول . گردیده است
  .آن است

 Jimenez etبا استفاده از روش . ر بگیردرا در نظ αگیرنده سطح رضایت  فرض کنید تصمیم

al. (2007)شکل کلی . ، تابع هدف فازي و مجموعه محدودیتهاي فازي قابل تحلیل خواهند بود
  :مدل بهینه سازي را به صورت ذیل در نظر بگیرید

. است) 3رابطه (ظاري و ارزش انت) 2رابطه (روش آنها مبتنی بر مفهوم فاصله مورد انتظار 
اگر مجموعه محدودیتها به صورت   mibxa ii ,,,,~,,~ 21 نمایش داده شود، آنگاه

  : است اگر αراه حلی موجه با درجه  nRxجواب

  
که  iniii aaaa ~,,~,~~ 21 .به عبارت دیگر:  

  
اگر  iiii

i aaaaa 4321 ,,,~   و 4321 bbbbbi ,,,~
 اي باشند، رابطه  اعداد فازي ذوزنقه

    :شود تبدیل می) 17(به صورت رابطه ) 15(

اگر  bAN و تابع هدف فازي  αبه صورت مجموعه بردارهاي تصمیم موجه در سطح  ,
xcبه صورت  t~  تعریف شود، بردار bANx ,0  به عنوان راه حل بهینه قابل قبول مدل

:شود اگر تلقی می

  :معادل با رابطه زیر است) 18(، رابطه )3(با استفاده از رابطه 

)14( 
0

21



x

mibxa

xc

ii

t

,,,~~toSubject

~min

  

)15(    
 iiMmi

bxa ~,~min
,,, 21

)16(  ii bxa ~,,~
 

)17(            21434321 11 bbbbxaaaa iiii   ,,

)18(0
21

0 xcxc tt ~~ 
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ریزي خطی  به یک مدل برنامه) 13(فازي رابطه  MPS، مدل )19(–) 14(با استفاده از روابط 

در سطح رضایت  10, شود تبدیل می.  
از . تواند بهبود یابد ، مقدار تابع هدف میαنکته قابل توجه آن است که با افزایش مقادیر 

رنده با دو هدف گی بنابراین، تصمیم. شود ها نیز بیشتر می سوي دیگر احتمال نقض محدودیت
اي شامل اعداد  یک مقیاس یازده نقطه Jimenez et al. (2007: 1604). متناقض مواجه خواهد بود

  .رابراي تمایزکافی بین سطوح رضایت به کار گرفتند 1,0، ...، 0,2، 0,1، 0
ریزي  ابتدا، مدل برنامه. در این مقاله روشی براي مقایسه جوابهاي بهینه معرفی شده است

براي هر یک از سطوح خطی   1011010 00 .,,,,.   kkk با حل . شود حل می
اي از مقادیر فازي بهینه  این مدل  مجموعه

C~براي مقایسه این مقادیر بهینه، . آید به دست می
321ي از سطوح رضایت متوالی هستند که ا مجموعه 3و  1 ،2فرض کنید     و


1C~ ،

2C~  و
3C~ براي مقایسه این مقادیر، ابتدا با . باشد مقادیر بهینه تابع هدف متناظر آنها می

، ) 4(توجه به رابطه  
21  CCM

این مقدار درجه برتري. گردد یمحاسبه م ~,~
2C~  بر

1C~ را
به صورت زیر تعریف  1نسبت به راه حل  2سپس، نرخ ترجیح راه حل . دهد نشان می

    :شود می

  
اگر    2112  ,, PRPR  آنگاه ،

2C~  به
1C~ شود، و برعکسترجیح داده می .

راه حل ترجیح داده شده بین 
1C~ و

2C~  سپس با
3C~این فرایند مقایسه براي . شود مقایسه می

  . شود در نهایت، راه حل بیشتر ترجیح داده شده انتخاب می. دیاب ادامه می αتمامی مقادیر 
  

  مثال عددي
  . در این قسمت دو مثال عددي با کاربرد روش پیشنهادي تحلیل شده است

. ریزي تولید براي سه محصول در یک افق زمانی سه ماهه را در نظر بگیرید برنامه. مثال اول
ارائه شده  1اطالعات مسئله در جدول . شود میدر تولید این محصوالت از دو منبع استفاده 

  .است
  
  

)19(   0
21

0 xcEVxcEV tt ~~ 

)20(   
21212  CCPR M

~,~,
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    بندي تولید اطالعات زمان. 1جدول 
  نوع محصول

هزینه و نیازمندي مواد           A B C

p
kc~ )6 ،4 ،3 ،1(  )5 ،3 ،3 ،2(  )7 ،6 ،4 ،2(  
h

kc~ )5 ،4 ،3 ،2(  )4 ،2,5 ،1,5 
،0,5(  )5 ،3,5 ،2 ،1(  

b
kc~ )30 ،20 ،15(  )20 ،15 ،10(  )25 ،20 ،15(  
ka1 1  2  2
ka2 2  2 3

  
هاي خرید مواد نیز به صورت  هزینه 5,4,3~

1 tu ، 43522 ,,.~ tu  برآورده شده
واحد تعریف شده  2افی از مواد اولیه نیز در هر دوره برابر هزینه نگهداري هر واحد اض. است
    .نشان داده شده است 2اطالعات تقاضاي محصوالت در جدول .است

    اطالعات تقاضاي محصوالت. 2جدول 
C  B  Aماه  

)115 ،100 ،90(  )85 ،70 ،60(  )50 ،40 ،35(  1  
)135 ،120 ،100()85 ،70 ،60(  )50 ،45 ،40(2  
)135 ،120 ،105()85 ،75 ،70(  )70 ،60 ،50(  3  

  
. شود مسئله فرموله می MPS، مدل )13(هاي فوق در رابطه  با جایگذاري مقادیر داده

به عنوان مثال، محدودیت تقاضا  .شوند تجزیه و تحلیل می) 17(هاي فازي طبق رابطه  محدودیت
  :در اولین دوره به صورت زیر است Aبراي محصول ) iiiمحدودیت (

، رابطه زیر حاصل αبر روي محدودیت فوق در سطح رضایت ) 17(با اعمال رابطه 
  .گردد می

  
جدول . گردد اقدام می) 0,7الی  0,3از (αبا تشکیل مدل، نسبت به حل آن در چهار سطح 

سطح ذحیره . دهد را نشان می αناظر با هر سطح از ، مقادیر بهینه تابع هدف و مقدایر فازي مت3
  .احتیاطی محصوالت نیز صفر در نظر گرفته شده است

)22( 5040351111111 ,, rfPOHx

)23( 75190111111   rfx
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  مقادیر بهینه هدف در سطوح مختلف رضایت. 3جدول 
  

Α 
C~ 

CT~

0,3  26128,50  )35503,5 ،27525  ،25903,5 ،18915,75(  
0,4 26481,12  )35983 ،27895 ،26253 ،19171(  
0,5 26833,75  )36462,5 ،28265 ،26602,5 ،19426,25(  
0,6 27186,38  )36942 ،28635 ،26952 ،19681,5(
0,7 27539 )37421,5 ،29005 ،27301,5 ،19936,75(  

ها با  حل بیشتر ترجیح داده شده، مقایسه براي تعیین راه
30.

~C  و
40.

~C طبق . شود آغاز می
، )4(و ) 2(روابط   4804030 .~,~

..  CCM  و  5203040 .~,~
..  CCM . سپس با توجه به رابطه

)20( ،  140480304030 ....,. PR  و  210520403040 ....,. PR . ،بنابراین
10.

~C 
نسبت به 

0C~ ل، حا. شود ترجیح داده می
40.

~C  با
30.

~C مابقی  4جدول . شود مقایسه می
  .دهد محاسبات را نشان می

    مقادیر بهینه هدف در سطوح مختلف رضایت. 4جدول 
21    

21  CCM
~,~  

12  CCM
~,~  21  ,PR  12  ,PR

جواب 
برتر

0,4-
0,3 0,48 0,52 0,14 0,21 0,4
0,5-

0,4 0,48 0,52 0,19 0,26  0,5
0,6-

0,5 0,48 0,52 0,24 0,31 0,6
0,7-

0,6 0,48 0,52 0,29 0,36 0,7

. آید به دست می 0,7، راه حل بیشتر ترجیح داده شده در سطح رضایت4با توجه به جدول 
آمده است، در حالی که سایر  5یم در این سطح رضایت در جدول مقادیر بهینه متغیرهاي تصم

  .متغیرها صفر هستند
  0,7مقادیر بهینه هدف در سطح رضایت . 5جدول 

محصوالت ماه ktx مواد اولیه ماه rtc

A
1 85,5  

1
1 1988,75  

2 92 2 2205
3 124  3 2317,5

B  1 147,5 2 1 3265,5
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2 147,5  2 3664,5  
3 155,5  3 3891  

C

1 207,5
2 247,5  
3 246  

این مثال بر روي پنج محصول تولیدي یک شرکت تولیدي لوله و اتصاالت  .مثال دوم
، لوله )90Gp(متر  میلی 90این پنج محصول عبارتند از لوله گاز . انجام شده است) SPشرکت (

) 160Gp(متر  میلی 160، لوله گاز )125Gp(متر  میلی 125، لوله گاز )110Gp(متر میلی 110گاز 
چهار نوع از مواد اصلی که براي تولید این محصوالت ). 200Gp(متر  میلی 200و لوله گاز 
  .13,6SDRو گاز  11SDR، گاز 100PE ،80PE:شود عبارتنداز استفاده می

با توجه به . ماه آینده است6خود در بندي تولید محصوالت به دنبال زمان SPشرکت 
بینانه را براي  سابقه تقاضاي محصوالت، بخش بازاریابی سه برآورد بدبینانه، محتمل و خوش

با توجه به تجزیه و تحلیل  .تقاضاي هر کاال به صورت یک عدد فازي مثلثی ارائه داده است
به صورت هاي خرید مواد بر اساس اعداد فازي مثلثی  بخش مالی، هزینه 5431 ,,~ tu ،

 43522 ,,.~ tu ، 25575443 .,.,~ tu ، 7522514 .,,.~ tu 6جدول . گردد برآورد می 
 .دهد اطالعات مربوط به محصوالت مختلف، احتیاجات مواد و پارامترهاي هزینه را نشان می

واحد هزینه نگهداري براي هر  5دپارتمان کنترل موجودي اعالم کرده که به طور متوسط 
موجودي اولیه در دست براي تمامی محصوالت  .یک از منابع اضافی در هر دوره الزم است

6210نیز برابر صفر در نظر گرفته شده است، یعنی  ,,,,  kPOH k . اطالعات  7جدول
مثلثی ارائه دهد که به صورت اعداد فازي  مربوط به تقاضاي محصوالت مختلف را نشان می

  .اند شده
  

      بندي تولید اطالعات زمان. 6جدول 
نوع 

محصول
90Gp 110Gp 125Gp 160Gp 200Gpهزینه و

نیازمندي
  مواد

p
kc~ )6 ،5 ،4 ،3(  )7 ،6 ،5 ،4(  )6 ،5 ،4 ،3(  )7,5 ،6,5 ،5,5 

،4,5(  )8 ،7 ،6 ،5(  

h
kc~ )4 ،3 ،2 ،1(  )4,5 ،3,5 ،2,5 

،1,5(  )5 ،4 ،3 ،2(  )5 ،4 ،3 ،2(  )4,5 ،3,5 ،2,5 ،1,5(  
b

kc~ )60 ،55 ،55(  )80 ،75 ،70(  )60 ،55 ،50(  )70 ،65 ،60(  )70 ،65 ،60(  
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ka1 0,5  1 0,75 2 1,25

ka2 2 4  3,5 4  5

ka3 5 2 3  2,5 1,5

ka4 2,5 3 2,5 4 5

  
  اطالعات تقاضاي محصوالت. 7جدول 

  
200Gp160Gp125Gp110Gp90Gpماه  

)210 ،208 ،204()179 ،173 ،170(  )230 ،219 ،211(  )182 ،177 ،170(  )148 ،144 ،139(1  
)215 ،210 ،206(  )180 ،177 ،172(  )226 ،221 ،215(  )189 ،184 ،180(  )148 ،144 ،139(2  
)203 ،198 ،192(  )185 ،180 ،177(  )215 ،210 ،205(  )180 ،174 ،169(  )155 ،152 ،150(  3  
)215 ،209 ،206(  )187 ،182 ،178(  )242 ،231 ،223(  )214 ،200 ،192(  )187 ،171 ،162(4  
)211 ،205 ،200(  )202 ،193 ،187(  )256 ،245 ،234(  )215 ،207 ،199(  )188 ،180 ،170(  5  
)215 ،211 ،207(  )200 ،194 ،189(  )239 ،234 ،229(  )210 ،205 ،200(  )186 ،182 ،174(6  

  شرکت سطح ذخیره احتیاطی محصوالت خود را به صورت
42606845 16012511090  tGptGptGptGp SSSSSSSS 60200و  ,,, tGpSS  واحد

ضمن آن که هزینه موجودي کمتر از . تبراي محصوالت مختلف در هر دوره در نظر گرفته اس
، )1، 3، 7، 9(به ترتیب معادل    200Gp، و 110Gp ،125Gpذخیره احتیاطی تنها براي محصوالت 

با تشکیل مدل، نسبت به حل آن . واحد در نظر گرفته شده است) 4، 6، 14، 16(و ) 4، 6، 14، 16(
یشتر ترجیح داده شده در سطح رضایتحل ب اقدام شده که راه) 0,8الی  0,3از (αدر شش سطح 

آمده است،  8مقادیر بهینه متغیرهاي تصمیم در این سطح رضایت در جدول . آید به دست می 0,7
  .در حالی که سایر متغیرها صفر هستند

  0,7رضایت درسطحمقادیر بهینه هدف. 8جدول 
محصوالت ماه

ktx ktBSS ktf مواد اولیه ماه
rtc

90Gp  

1 276,7 45  0

1

1 2141,875
2 276,7 45  0 2 2016,2
3 298,5 45  0 3 1971,225
4 351,5 45  0 4 2083,15
5 337,4 45  0 5 2090,575
6 347,6 45  0 6 1551,4
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110Gp

1 406,6 0  68

2

1 7459,05
2 357,7 0  68 2 6905,35
3 335,3 0  68  3 6683,3
4 376,6 0  68 4 7138,15
5 394,8 0  68 5 7116,1  
6 330 68  0 6 4902,25

125Gp  

1 476,7 0  60

3

1 5147,75
2 428,3 0  60 2 4856,85
3 408 0  60 3  4839,05
4 440,7 0  60 4 5150,1
5 463,6 0  60 5 5319,6
6 396 60  0 6  4524,25

160Gp

1 336,7 42  0

4

1 6714,1  
2 343,4 42  0 2 6257,7
3 351,4 42  0 3 6089,25
4 353,7 42  0 4 6478,6
5 369,5 42  0 5 6426,4

  
  0,7مقادیر بهینه هدفدرسطحرضایت . 5جدول 

محصوالت ماه ktx ktBSS ktf مواد اولیه ماه rtc
160Gp 6  375,3 42  0 6 4350,2

200Gp

1 452,8 0  45
2 409,7 0  45
3 382,3 0  45
4 408,7 0  45
5 352,3 45  0
6 457,4 0  45

، مقادیر تولید هر یک از محصوالت در شش ماه به همراه 5با توجه به نتایج جدول 
موجودي پایان دوره هر محصول در هر دوره، مقادیر کمتر از سطح ذخیر احتیاطی هر محصول 

این . گردد ریزي مشخص میهاي برنامه به همراه میزان نیازمندي خالص منابع مختلف در دوره
  .ریزي احتیاجات مواد را فراهم آورد تواند مبنایی براي مدیریت تولید و برنامه برنامه می
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  گیرينتیجه
ریزي عملیات و  نقشه راهی در دست مدیران تولید جهت برنامه) MPS(برنامه اصلی تولید 

لفی نظیر تقاضاي محصوالت، پارامترها و متغیرهاي مخت .تدارك مواد و منابع مورد نیاز است
این پارامترها . شوند لحاظ می MPSپارامترهاي هزینه، پارامترهاي احتیاجات مواد و غیره در 

در این مقاله مدلی براي  .شوند معموالً با عدم قطعیت مواجه بوده و به طور دقیق مشخص نمی
برداري از  ضرایب بهرهحالتی پیشنهاد شده که در آن تقاضاي محصوالت، پارامترهاي هزینه و 

مدل مساله تحت این شرایط توسعه  .اند منابع همزمان به صورت اعداد فازي در نظر گرفته شده
را در سطوح  MPSیافته و رویکرد حل آن براساس یک روش تعاملی پیشنهاد شده که مساله 

ان انتخاب گیرندگ هاي تصمیم رضایت مختلف حل و در نهایت، راه حل برتر با توجه به اولویت
بندي و مقدار تولید محصوالت مختلف تولید  نتایج حاصل از روش پیشنهادي، زمان. شود می

تواند به عنوان ورودي  همچنین، یکی از نتایج مدل می .کند کننده را در هر دوره تعیین می
شان داده کاربرد مدل ارائه شده در دو مثال نمونه ن. کار گرفته شود ریزي احتیاجات مواد به برنامه

هاي منابع جهت تامین احتیاجات  بندي تولید، مدل پیشنهادي نیازمندي عالوه بر زمان .شده است
روش ارائه شده انطباق خوبی با شرایط واقعی دارد . کند ریزي شده را نیز تعیین می تولید برنامه

دیگر از  یکی .که در آن تقاضاي محصوالت و پارامترهاي هزینه دقیقاً قابل تشخیص نیستند
مزایاي بکارگیري مدلپ یشنهادي،امکان پذیرفتن محدودیتهاي جدید، مانند فضاي انبار، 

توان در شرکتهاي تولیدي که محصوالت مختلفی را  از این مدل می. برونسپاري و غیره است
بندي تولید این محصوالت و تدارك منابع مورد نیاز از  ریزي و زمان کنند و برنامه تولید می

توان  به عنوان پیشنهادي براي مطالعات آتی می. رود، استفاده نمود ل مهم آنها به شمار میمسائ
سازي مسئله با الگوهاي مختلف و غیر خطی  اي و نیز مدل هاي فاصله با داده MPSتوسعه مدل 

تواند  سازي مسئله با توجه به یادگیري کارکنان می ضمن آن که مدل. تقاضا را پیشنهاد نمود
  .توجه قرار گیردمورد 



51  اي ریزي تولید چند محصولی چند دوره رویکرد تعاملی فازي براي حل مسئله برنامه

  منابع 
، مقایسه تطبیقی مدلهاي ریاضی )1387. (زاده، علیآذر، عادل، فرهی بیلویی، رضا و رجب

فصلنامه علمی و . "شرکت پاالیش نفت شیراز: مورد": ریزي تولیقطعی و فازي در برنامه
.54-33، 56، پیاپی 1، شماره 12، سال پژوهشی مدرس علوم انسانی

رویکرد بهینه سازي ، )1392. (زاده، نداسادات حسینی، نیلوفر و معنويربانی، مسعود، 
استوار در مسئله برنامه ریزي تولید با در نظر گرفتن دوباره کاري، کمبود و خرابی ناگهانی 

، 47سال  نشریه مهندسی صنایع،. استفاده از یک روش تکاملی: ماشین ها با شرایط نبود قطعیت
.37-25، 1شماره 

ریزي تولید در ، برنامه)1388. (مرتضی، هوشمند، محمود و اخوان نیاکی، سید تقی عباسی،
مجله . سازي تطابق تولید با تقاضاسیستم تولید یوسته با تقاضاي غیر قطعی با هدف بیشینه

.14-3، 49، شماره شریف
، طراحی مدل آرمانی )1385. (مهرگان، محمدرضا، کاظمی، عالیه و کامیاب مقدس، امین

، 19سال  دانش مدیریت،. هاي مخابراتی شهید قندي یزدریزي تولید براي شرکت کابلبرنامه
  .147- 133، 74شماره 

Ballestin, F., Mallor, F. & Mateo, P.M. (2012). Production scheduling in a market-

driven foundry: a mathematical programming approach versus a project scheduling 

metaheuristic algorithm. Engineering and Optimization, Vol. 13, Issue 4, pp. 663-687.

Cox, J.F. & Blackstone, J.H. (2001). APICS Dictionary. Virginia: APICS, 2001.

Feng, K., Rao, U.S. & Raturi, A. (2011). Setting planned orders in master production 

scheduling under demand uncertainty. International Journal of Production Research, 

Vol. 49, No. 13, pp. 4007-4025.

Fleten S.E. & Kristoffersen T.K. (2008). Short-term hydropower production planning 

by stochastic programming. Computers & Operations Research, Vol. 35, Issue 8, pp. 

2656-2671.

Heilpern, S. (1992). The expected valued of a fuzzy number. Fuzzy Sets and 

Systems,Vol. 47, Issue 1, pp. 81-86.

Higgins, P. & Browne, J. (1992). Master production scheduling: a concurrent 

planning approach. Production Planning & Control, Vol. 3, Issue 1, pp. 2–18.

Houghton, E. & Portugal, V. (2001). Optimum production planning: an analytic 

framework. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, 

Issue 9,pp. 1205-1221.



  92زمستان ، 31مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   52

Jimenez, M. (1996). Ranking fuzzy numbers through the comparison of its expected 

intervals. International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 

Vol. 4, Issue 4, pp. 379-388.

Jimenez, M., Arenas, M., Bilbao, A. & Rodriguez, M.V. (2007). Linear programming 

with fuzzy parameters: an interactive method resolution. European Journal of 

Operational Research, Vol. 177, Issue 3, pp. 1599-1609.

Kaufmann, A. & Gupta, M.M. (1991).Introduction to Fuzzy Arithmetic: Theory and 

Applications. New York: Van Nostrand Reinhold.

Kelbel, J. & Hanzalek, Z. (2011). Solving production scheduling with earliness/ 

tardiness penalties by constraint programming. Journal of Intelligent Manufacturing, 

Vol. 22, Issue 4, pp. 553-562.

Linag, T.F. (2008). Fuzzy multi-objective production/ distribution planning decisions 

with multi-product and multi-time period in supply chain. Computers & Industrial 

Engineering, Vol. 55, Issue 3, pp. 676-694.

Mula, J., Poler, R., Garcia-Sabater, J.P. & Lario, F.C. (2006). Models for production 

planning under uncertainty: a review. International Journal of Production Economics, 

Vol. 103, Issue 1,pp. 271-285.

Sawik, T. (2007). Multi-objective master production scheduling in make-to-order 

manufacturing. International Journal of Production Research, Vol. 45, Issue 12, pp. 

2629-2653.

Soares, M.M. & Vieira, G.E. (2009). A new multi-objective optimization method for 

master production scheduling problems based on genetic algorithm. The International 

Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 41, Issue 5-6,pp. 549-567.

Supriyanto, I. & Noche, B. (2011). Fuzzy Multi-Objective Linear Programming and 

Simulation Approach to the Development of Valid and Realistic Master Production 

Schedule. Logistics Journal: Proceeding, Vol. 7, pp. 1-14.

Tang, O. &Grubbstrom, R.W. (2002). Planning and replanning the master production 

schedule under demand uncertainty. International Journal of Production Economics, Vol. 

78, Issue3, pp. 323-334.

Traub, J.F. & Werschulz, A.G. (1998). Complexity and Information. Roma: 

AcademiaNazionale Dei Lincei.

Vasant, P.M. (2003). Application of fuzzy linear programming in production 

planning. Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol. 2, Issue 3, pp. 229-241.



53  اي ریزي تولید چند محصولی چند دوره رویکرد تعاملی فازي براي حل مسئله برنامه

Vieira, G.E. & Ribas, P.C. (2003). A new multi-objective optimization method for 

master production scheduling problems using simulated annealing. International Journal 

of Production Research, Vol. 42, Issue 21, pp. 4609-4622.

Vieira G.E., Favaretto, F. & Ribas, P.C. (2003). Comparing genetic algorithms and 

simulated annealing in master production scheduling problems. In 17thInternational 

Conference on Production Research proceedings, Blacksburg, Virginia, USA.

Wang, H.F. & Wu, K.Y. (2003). Modeling and analysis for multi-period, multi-

product and multi-resource production scheduling. Journal of Intelligent Manufacturing, 

Vol. 14, Issue 3-4,pp. 297-309.

Zadeh, L. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, Vol. 8, Issue 3, pp. 338–353.





  92زمستان، 31شماره  یازدهم، سال –صنعتی پژوهشی مطالعات مدیریت –فصلنامه علمی 
  55-84صفحات 

  
مین با در نظر گرفتن ها در زنجیره تأ نقل کامیونوبندي حملزمان

  هاي فراابتکاريبارانداز تقاطعی و با استفاده از الگوریتم

**آباديعلی فالحیان نجف- *علی محتشمی

)23/10/92: تاریخ پذیرش-   92/ 27/8:خ دریافت تاری(
  

  چکیده
یکی.علوم مدیریت، اقدام به ایجاد مزایاي رقابتی می کنندها با بهره گیري ازامروز، سازمانرقابتی دنیايدر

از مهمترین علوم مدیریتی که در این زمینه مباحث بسیار سودمندي را مطرح کرده است، مدیریت زنجیره تامین 
و به عنوان یکی از مبانی زیرساختی و مهم  مدیریت زنجیره تامین نتیجه تکاملی مدیریت انبارداري است.باشدمی 

پیاده سازي کسب و کار است که در بسیاري از آنها تالش اساسی براي کوتاه کردن زمان بین سفارش مشتري تا 
ینه ها براي کاهش زمان در زنجیره تامین می یکی از مهمترین گز 1بارانداز تقاطعی. تحویل واقعی کاال می باشد

هدف اصلی در این مقاله تمرکز بر بهینه سازي برنامه ریزي کامیون هاي ورودي و خروجی با هدف به . باشد
زمان بندي حمل و نقل در این . حداقل رساندن مدل تک هدفه زمان کل عملیات داخل زنجیره تامین می باشد

از. قصدها، زمان تخلیه و بارگیري و جابجایی محصوالت را کمینه سازي می نمایدمقاله، زمان بین مبداها و م
افزایشباهاآناست زمان حل NP-hardکالس بهمتعلقمدل مقاله از نوع صفر و یک بوده واینکهآنجا
هاي الگوریتم ي نزدیک بهینه مساله ازبنابراین براي پیدا کردن جواب ها. می یابدافزایششدتبهمسألهابعاد

سپس این الگوریتم ها با معیارهایی همچون زمان اجرا و . استفاده شده است 3و بهینه سازي گروه ذرات 2ژنتیک 
  .کیفیت جواب ها با یکدیگر مقایسه شده و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص گردید

  
سازي ، الگوریتم بهینهمدیریت زنجیره تامین، بارانداز تقاطعی، الگوریتم ژنتیک: واژگان کلیدي

گروه ذرات
                                                                                                                   

  )نویسنده مسئول(  صنعتی، قزوین، ایراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت *
mohtashami@qiau.ac.ir

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران**
1.  Cross docking                          
2.  Genetic Algorithm
3. Particle Swarm Optimization
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  مقدمه
امروزه زنجیره تامین به عنوان موثرترین عنصر بین بنگاه هاي اقتصادي و تولیدي است که دلیل 
شکل گیري آن نیز افزایش فشارهایی است که به دلیل خواست مشتریان بر کیفیت باال و خدمت 

عث خدمت رسانی سریع و باالبردن سطح مدیریت زمان در زنجیره تامین با. رسانی سریع می باشد
. شود که مهمترین مولفه براي مدیریت زمان کاهش زمان انتظار استرضایتمندي مشتریان می

سازي موقت در انبارها هاي نگهداري ذخیرهرل زمان انتظار با توجه به هزینهبراي کاهش و کنت
هاي نگهداري سیستم را افزایش همچنین ذخیره سازي طوالنی محصوالت هزینه . شودپیشنهاد می

  .دهدمی
کاهشباشدداشتهوجودموقتیانباراگرکهنتیجه رسیدنداینبهمحققانوپژوهشگران

خودبارمستقیماانباربهوروديکامیون هايکهصورتاینبه .افتادخواهداتفاقانتظارزمان
سازيذخیرهو یانگیردرتصوسازيذخیرههیچودادهتحویلخروجیهايکامیونبهرا

ایده ). Schaffer،1998(این مفهوم به نام بارانداز تقاطعی می باشد  .باشدموقتیومحدودبسیار
کلی آن به اینصورت  است که انتقال محموله ها از کامیون هاي ورودي به خروجی بدون 

از تقاطعی و گاهی ساعت در باراند 24هیچگونه انبارش و بطور معمول با صرف زمان کمتر از 
  ).Bartholdi & Gue،2004(اوقات کمتر از یک ساعت می باشد 

در . در این مقاله کاهش زمان عملیات در کل زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته است
پس از بارگیري محصوالت از  کامیون هاي وروديمدل مطرح شده در مرحله اول 

به سمت بارانداز تقاطعی  حرکت می کنند و یاکنندگان، مستقیما به سمت مشتریان تامین
محصوالت در بارانداز تقاطعی تخلیه می شوند و سپس در در مرحله دوم . کنندحرکت می

م  محصوالت به مشتریان و در مرحله سو کامیون هاي خروجی محصوالت بارگیري می شوند
کننده بیش از یک تامین واند محصوالتالزم به ذکر است که یک کامیون می ت .یابندانتقال می

را بارگیري کند و همین طور یک کامیون می تواند به بیش از یک مشتري حرکت کند و 
با ظرفیت  هایی براي حمل و نقل محصوالت از کامیون. محصوالت را در بین آن ها تخلیه کند

  .شده استهاي متفاوت استفاده 
هدف از انجام این مطالعه افزایش  با توجه به اینکه. استنظريتحقیقیکروپیشتحقیق

جنبه کاربردي مدل هاي بارانداز تقاطعی در زنجیره تامین می باشد، بنابراین تحقیق حاضر از 
اما با توجه به مطالعه روش هاي پیشین، و پیشنهاد روش مناسب تر . حیث هدف، کاربردي است

  .ستتوسعه اي ا –و کاربردي تر، مطالعه حاضر از حیث روش، تحلیلی 
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  مروري بر مطالعات پیشین
با یک ) Peck،1983(یکی از اولین تحقیقاتی که به بررسی زمان عملیات پرداخت توسط 

صحیح براي مشخص کردن هرعددریزيمدل برنامهشبیه سازي توسعه یافته و با استفاده از
  .جام گرفترساند، انمیحداقلبهراانتقالزمانکلکهدرب بارانداز تقاطعیبهکامیون

)1990،Tsui & Chang ( براي کاهش زمان،تحقیقات خود را بر روي درب ها و چیدمان
هدف از تحقیق خود را پیدا کردن ) Yu & Egbelu،2008. (آنها در بارانداز تقاطعی انجام دادند

بهترین سکو در باراندازتقاطعی یا برنامه ریزي دنباله اي براي کامیون هاي ورودي وخروجی 
  .ي به حداقل رساندن زمان عملیات درنظر گرفتندبرا

)2010،Vahdani & Zandieh ( مدلی براي برنامه ریزي حمل و نقل کامیون ها پیشنهاد
ایده اصلی تحقیق آنها به اینگونه بود که انتقال محموله ها بطور مستقیم از درب هاي . کردند

ورت گیرد و هدف اصلی خود ورودي به خروجی بدون هیچگونه ذخیره سازي در این بین ص
زمانبراي به حداقل رساندنرا پیدا کردن بهترین توالی براي کامیون هاي ورودي و خروجی 

بارانداز سیستمتوان عملیاتی در به عبارت دیگر حداکثر رساندنوقرار دادند  عملیاتکل
  .پرداختند آنها با استفاده از پنج الگوریتم فرااکتشافی به حل این مدل. تقاطعی بود

)2010،Boysen( مساله اساسی را، اهداف مختلف عملیاتی مانند زمان جریان، زمان پردازش
و زمان تاخیر کامیون هاي خروجی می دانست که باید به حداقل برسند و براي حل این مساله، 

ه حل برنامه ریزي دقیق و مناسب کامیون ها را پیشنهاد کرد و روش هاي اکتشافی را به عنوان را
اشاره کرد که به ارائه ) Boysen & Fliedner،2010(در ادامه می توان به تحقیقات . ارائه کرد

یک طبقه بندي از روش هاي موجود براي برنامه ریزي کامیون ها و تنظیم آن در بار انداز 
  .تقاطعی پرداخت

)2011،Vis & Roodbergen(ارش تحقیق اصلی خود را درمورد چگونگی طراحی محل انب
کاالها در بارانداز تقاطعی انجام دادند که باعث کاهش زمان دسترسی و کاهش زمان انتظار می 

آنها با توجه به زمان ورود کاالها وخروج آنها قفسه ها ومحل قرارگیري کاالهاي سفارش . شد
د و داده شده را طراحی کرده تا به راحتی و در کمترین زمان به کامیون هاي خروجی انتقال یابن

  .اندتاثیر دارد مورد بررسی قرار دادهاین را به عنوان یکی از مواردي که در کاهش زمان عملیات 
)2013،Liao et al( تحقیقات خود را برروي توالی کامیون هاي ورودي و خروجی در

بارانداز تقاطعی با هدف به حداقل رساندن زمان کل عملیات یا به گونه اي دیگر به حداکثر 
) Boloori Arabani،2011. (توان عملیاتی در یک سیستم بارانداز تقاطعی انجام داده اند رساندن
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یک مساله زمان بندي در بارانداز تقاطعی پیشنهاد کردند که در آن یک سکوي دریافت و یک 
آن ها یک مساله به عنوان . سکوي تحویل با کامیون هاي ورودي و خروجی درگیر هستند

ي عملیات حمل و نقل در نظر گرفتند و مدل را با پنج روش فرا ابتکاري حداقل سازي زمانبند
تاکیدشان به کاربرد سیستم بارانداز تقاطعی با ) Tang & Yan،2010. (توسعه و حل نمودند

توزیع قبل از عملیات بارانداز تقاطعی، که در آن مسولیت توزیع ) 1: (استفاده از دو روش بود
توزیع پس از عملیات بارانداز تقاطعی، که ) 2(;واگذار می شود محصوالت به تولید کنندگان

در آن تولیدکنندگان معموال توزیع کاال را به بارانداز تقاطعی واگذار می کنند، به خصوص 
پیشنهاد یک مساله برنامه ) Chen & Song،2009. (انبارهایی که به مشتریان نزدیک تر می باشند

. ه اي را دادند که برخورد آن ها با مدل در دو فاز مختلف بودریزي بارانداز تقاطعی دو مرحل
براي مسائل کوچک، آنها یک مدل برنامه ریزي عدد صحیح مختلط انتخاب وهر مساله را با 

در حالی که براي مسائل متوسط و بزرگ، پیشنهاد حل آن ها با . حل کردند CPLEXروش 
  . سه این روش ها با یکدیگر بوداستفاده از چهار روش ابتکاري و در نهایت مقای

)1998،Schaffer (تاکیداو. کردتشریحراتقاطعیباراندازموفقیتبرايالزمالزامات
برنامه ریزيآمیزموفقیتکردناجراوسیلهبهراکارراییتقاطعی می تواندباراندازکهداشت

اینواسطهبهتقاطعیباراندازيعیب هابیشترکهمی کنداشارهاسچفر. دهدافزایشنیازهادقیق
کمبودوتقاطعیباراندازبراي موفقیتنیازموردالزاماتازنامناسبدركکهاستحقیقت

تقسیمگروه 6به راتقاطعیباراندازالزامات) Witt،1998. (داردوجوداجراییریزي هايبرنامه
بودنموجودوکیفیتازکاملاطمینان) 2تأمینزنجیرهاعضايدیگرباهمراهی) 1:کرد

تقاطعی باراندازعملیاتبینتبادلوکنترل) 4تأمینزنجیرهاعضايبامتقابلارتباط) 3محصول 
تقاطعی،باراندازموفقاجرايهدفبا. عملیاتمدیریت) 6تسهیالتتجهیزات وکارکنان،) 5

  .هددقرارمدنظرراهاي باالگروهتمامتابایدمنظمبرنامهیک
. می دهدکاهشراموجوديسطحتقاطعیباراندازسیستمکهاستمشخصروشنیبه

بررابهتريکنترلومی شودسببرامشتريوکنندهتولیدبینجریان محصولزمانکاهش
سختوافزارنرمتقاطعیباراندازترآمیزموفقیتبراي اجراي. می کندایجادتوزیععملیات

ارسالودریافتکامیون هايمناسبکردن توالیتعیینمثالبراي. شودتولیدبایدمناسبافزار
  .استمهمیفاکتورباراندازبراي

اینامااستشدهانجاممدل هاي مختلف بارانداز تقاطعیخصوصمطالعات زیادي در
ستاشدهانجامتوان عملیاتی در درون بارانداز تقاطعیکردنهدف حداکثربابیشترمطالعات
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درهمچنین. استگرفتهقراربررسیموردکمتر بحث عوامل بیرونی در بارانداز تقاطعیو
هايمدلازیکهیچاست،پذیرفتهصورتروي عملیات بارانداز تقاطعیبرکهتحقیقاتی

زمان مدتمانندزمانبرمبتنیهايپارامترتمامیبرايتوزیعتوابعگیريدرنظرقابلیتپیشین
تخلیه محصوالت از کامیون ها در زمانمحصوالت از مبداها در کامیون ها، مدت بارگیري

رانداز تقاطعی به خروجی بارانداز جابجایی محصوالت از ورودي بازمانمدتمقصدها و
مقصدها، تعداد و ظرفیت کامیون ها تقاطعی و همچنین مسافت جابجایی کامیون ها بین مبداها و 

نظرگیريدرباهدفهتکریاضییک  مدلارائهباتحقیقاینروایناز .اندنداشتهرا
  .زمان حمل و نقل کل در زنجیره تامین و بارانداز تقاطعی پرداخته استسازيحداقل

  
  مساله کمینه سازي زمان حمل و نقل در زنجیره تامین

  تشریح مساله
کامیون   Uمشتري، Mده، تامین کنن  N،در این مساله زمانبندي حمل و نقل در زنجیره تامین

جریان عملیات حمل و نقل شبکه . هاي ورودي و خروجی و یک بارانداز تقاطعی موجود است
  .رسم شده است) 1(در شکل 

  
  
  
  
  
  

  
  

  فرایند عملیات حمل و نقل در زنجیره تامین): 1(شکل 
  

گان، در واقع در این مساله کامیون هاي ورودي پس از بارگیري محصوالت از تامین کنند
و یا به سمت بارانداز تقاطعی حرکت می کنند و مستقیما به سمت مشتریان حرکت می کنند

محصوالت در بارانداز تقاطعی تخلیه می شوند و سپس در کامیون هاي خروجی محصوالت 
در ضمن الزم به ذکر است که یک . بارگیري می شوند و به سمت مشتریان انتقال پیدا می کنند

کننده را بارگیري کند و همین طور یک کامیون د محصوالت بیش از یک تامینتوانکامیون می
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براي حمل . می تواند به بیش از یک مشتري حرکت کند و محصوالت را در بین آن ها تخلیه کند
در نهایت کامیون . و نقل محصوالت از کامیون هایی با ظرفیت هاي متفاوت استفاده شده است

توجه به محدودیت ها محصوالت را از مبداها به مقصد ها به روش هاي هاي موجود در زنجیره با 
همچنین الزم به ذکر است که مسافت هاي میان مبداها و . مختلف گفته شده انتقال می دهند

مقصدها، زمان هاي بارگیري، تخلیه و جابجایی محصوالت، تعداد کامیون ها و همچنین ظرفیت 
ی و طبق تابع توزیع یکنواخت براي هر مساله نمونه تولید می مربوط به هر کدام به صورت احتمال

    .بازه مقادیر پارامتر هاي احتمالی آورده شده است) 1(در جدول . شوند
    مسالهبرايتصادفیهايبازه داده): 1(جدول 

پارامترکمترین مقداربیشترین مقدار
تعداد کامیون153

ظرفیت کامیون20050
مسافت40020
زمان بارگیري3010
زمان تخلیه4020
زمان جابجایی205

  
  :براي درك بهتر مساله مفروضات در نظر گرفته شده براي این مدل عبارتند از 

.تقاضاي مشتریان  مشخص و ثابت است
.تعداد تامین کنندگان، مشتریان و بارانداز تقاطعی مشخص و ثابت است

.دسترس می باشندتمامی کامیون ها در زمان صفر در 
.کامیون هاي ورودي می توانند در نقش کامیون هاي خروجی ظاهر شوند

همه محصوالت در بارانداز تقاطعی باید انتقال داده شوند و مدت زمان ذخیره طوالنی مجاز 
.نیست

  .ظرفیت بارانداز تقاطعی نامحدود است
  نمادها. 3-2
N =تعداد تامین کنندگان  
M =تعداد مشتریان  
R = دریافت(تعداد کامیون هاي ورودي(  
H = ارسال(تعداد کامیون هاي خروجی(  
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K =تعداد حالت هاي بارگیري و تخلیه محصوالت  
Q =ظرفیت کامیون ها  

cP = تعداد واحد محصوالت حالت) ( که مشتري)c (نیاز دارد.  
sP  = تعداد واحد محصوالت حالت) ( که تامین کننده)s (تولید می کند.  

n

g
c cdT  = زمانی که آخرین کامیون ورودي یا خروجیg  از آخرین مشتري مقصد)nc (

  .را تخلیه کرده باشد) (ی که سفارش نوع رسیده باشد در حال) cd(به بارانداز تقاطعی 
  متغیرهاي عدد صحیح

   sq =عداد واحد محصوالت حالت ت)( که از تامین کنندگان در کامیون وروديi  
  .بارگیري می شوند

cdq =عداد واحد محصوالت حالت ت)(  که از بارانداز تقاطعی)cd ( در کامیون
  .بارگیري می شوند  jخروجی

  
متغیر پیوسته

T = زمان حمل و نقل  

  یکوصفرمتغیرهاي
حرکت ) s(به سمت تامین کننده ) cd(از بارانداز تقاطعی iاگر کامیون ورودي 

  .را بارگیري می کند) (لی که سفارش نوع کند در حا
1

0







i
cdsX

  در غیر اینصورت

  
به سمت تامین کننده مقصد ) ms(از تامین کننده مبدا iاگر کامیون ورودي 

)ns (رش نوع حرکت کند در حالی که سفا) (را بارگیري کرده باشد.  
1

0







m n

i
s sX

  در غیر اینصورت
  

حرکت ) cd(به سمت بارانداز تقاطعی ) s(از تامین کننده iاگر کامیون ورودي 
1  .را بارگیري کرده است) (کند در حالی که سفارش نوع 

0







i
scdX

  در غیر اینصورت
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حرکت کند در ) c(به سمت مشتري ) s(از تامین کننده iاگر کامیون ورودي 
1  .را بارگیري کرده است) (حالی که سفارش نوع 

0



 



i
scX

  در غیر اینصورت
  

) nc(به سمت مشتري مقصد ) mc(از مشتري مبدا iاگر کامیون ورودي 
  .را بارگیري کرده باشد) (حرکت کند در حالی که سفارش نوع 

1

0







m n

i
c cX

  در غیر اینصورت
  

) nc(به سمت مشتري مقصد ) mc(از مشتري مبدا jاگر کامیون خروجی 
.را بارگیري کرده باشد) (حرکت کند در حالی که سفارش نوع 

1

0







m n

j
c cX

  در غیر اینصورت
  

حرکت ) c(به سمت مشتري ) cd(از بارانداز تقاطعی  jاگر کامیون خروجی 
1  .را بارگیري کرده است) (الی که سفارش نوع کند در ح

0







j
cdcX

  در غیر اینصورت
  

حرکت کند ) cd(به سمت باراندازتقاطعی ) c(از مشتري  iاگر کامیون ورودي 
1  .را تخلیه کرده است) (در حالی که سفارش نوع 

0







i
ccdX

  در غیر اینصورت

    
حرکت کند ) cd(به سمت باراندازتقاطعی ) c(از مشتري  jاگر کامیون خروجی 

1  .را تخلیه کرده است) (در حالی که سفارش نوع 

0







j
ccdX

  در غیر اینصورت
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  مدل ریاضی
TMin

s.t:
 * &

n

g g
c cd ccdT T X g g i or j    )1(

1 1
* &

R N i
s cds s

i s
q X P K c M   

 
     

)2(

1 1 1 1 1
* * &

H M R N Mj i
cd cdc s sc c

j c i s c
q X q X P K s N     

    
         

)3(

1 1 1 1 1 1 1
&

m n

R N R N R N Mi i i i
cds s s scd sc

i s i s i s c
X X X X K i R    

      
             )4(

1 1 1 1 1 1 1
&

m n n k n

R N R N R N Mi i i i
s s s s s cd sc

i s i s i s c
X X X X K i R    

      
            

)5(

1 1 1 1
&

m n

H M H Mj j j
cdc c c ccd

j c j c
X X X K j H   

   
        

)6(

1 1 1 1
&

m n n k

R M R Mi i i
c c c c ccd

i c i c
X X X K i R   

   
        

)7(

1 1 1 1
&

m n n k

H M H Mj j j
c c c c ccd

j c j c
X X X K j H   

   
        

)8(

1 1 1 1
&

m n

R M R Mi i i
sc c c ccd

i c i c
X X X K i R   

   
        

)9(

1 1 1 1
* *

R N H Mi j
s scd cd cdc

i s j c
q X q X K    

   
     

           
)10(
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1
* &

N i i
cds s

s
X q Q K i R  


    

           
)11(

1
* &

M j j
cdc cd

c
X q Q K j H  


    

          
)12(

 (X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ,X ) 0 1
m n m n m n

i i i i i j j i j
cds s s scd sc c c cdc c c ccd cdc or          )1(
1,2,3,..., , 1,2,3,..., , 1,2,3,..., , 1,2,3,..., , 1,2,3,...,i R j H s N c M      

var 0 , , , , &All iables i j s c  

  
  :مدل ریاضی تک هدفه پیشنهادي به صورت زیر ارائه می شود 

تضمین ) 1(محدودیت . تابع هدف مدل زمان حمل و نقل در کل سیستم را کمینه می کند
ورودي کامیونآخرینکهزمانیازمساويیاتربزرگبایدحمل و نقل کل،زمانمی کند که

براي) 2(محدودیت . از تقاطعی می رسد، باشداز مشتري به بار اندشدهیا خروجی زمان بندي
بارگیري می شوند دقیقاً برابر با   iمجموع سفارش هایی که در کامیون هايکهاستاینتضمین

) c(تضمین می کند که مجموع سفارش هاي مشتري ) 3(محدودیت . است) c(نیازهاي مشتري 
  . تولید می کند) s(دقیقا برابر با مجموع سفارش هایی است  که تامین کننده 

 )s(به سمت تامین کننده  iبراي تضمین این است که اگر کامیون ورودي  )4(محدودیت 
محدودیت  .حرکت کند، یکی از سه حالت را براي خارج شدن از تامین کننده انتخاب می کند

ین کننده به تام) (مبدا از تامین کننده iبدین صورت است که اگر کامیون ورودي  )5(
انتخاب می ) (حرکت کند یکی از سه حالت را براي خارج شدن از تامین کننده ) (مقصد 

حرکت ) c(به سمت مشتري   jتضمین می کند که اگر کامیون خروجی  )6(محدودیت  .کند
  .انتخاب می کند) c(کند دو حالت را براي خارج شدن از مشتري 

به مشتري ) (مشتري مبدا از  iبراي تضمین این است که اگر کامیون ورودي  )7(محدودیت 
انتخاب  )(مشتري مقصد حرکت کند یکی از  دو حالت را براي خروج از  )(مقصد 

ت می باشد و تنها تفاوتی که در این دو محدودی )7(مشابه محدودیت  )8(محدودیت  .کندمی
در محدودیت مورد بررسی قرار می  jکامیون خروجی  )8(می باشد این است که در محدودیت

به سمت ) s(از تامین کننده  iکند که اگر کامیون ورودي  تضمین می )9(محدودیت  .گیرد
انتخاب می ) c(حرکت کند یکی از این دو حالت را براي خارج شدن از مشتري ) c(مشتري 

  .کند
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در بارانداز تقاطعی  iتضمین می کند تعداد واحد محصوالتی که کامیون ورودي )10(محدودیت 
)cd ( تخلیه می کند دقیقا برابر است با تعداد واحد محصوالتی که در کامیون خروجیj  براي

مربوط به ظرفیت کامیون هاي ورودي و  )12(و  )11(محدودیت  .بارگیري می شود) c(مشتري 
ی کند که کامیون ها بیش از ظرفیت خود محصوالت را بارگیري خروجی می باشد و تضمین م

  .نکنند
  
  روش حل. 4
  الگوریتم ژنتیک. 4-1

بهکهشدهشناختهسازيبهینهمسائلحلبرايکاراروشیکعنوانبهژنتیکالگوریتم
یافتهتوسعهشکلمعروفند،تکاملیروشهايبهکهجدیدترفراابتکاريهايروشاکثرنوعی

کد مجازي برنامه الگوریتم ژنتیک مساله آورده ) 2(در شکل . آیندمیشماربهالگوریتماین
  :پرداخته می شود شدههئاراژنتیکالگوریتمجزئیاتتشریحشده است و در ادامه به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شبه کد الگوریتم ژنتیک): 2(شکل

  
  کروموزمساختار. 1-4-1

 .در واقع کروموزم مساله سه بعدي می باشد. ه انداز سه جز مشخص تعیین شدهاکروموزوم
بارانداز 1مشتري، 2تامین کننده، 2فرض کنید .گرددمیهئارامثالیکباادامهدرموضوعاین

  .نوع محصول داریم 4تقاطعی و 

BIGIN
																T=0;		
		Initialize	P(t);																																																											{جمعیت اولیه ایجاد شود}																																																																	

}																								;P(t)	Evaluate		توسط مقادیر برازندگی نشاندار می شوند P(t)عناصر 					{
			WHILE			شرایط خاتمه ارضا نشده					DO
				BIGEN
					t=t+1
select	p(t)	from	(t-1);											{اجراي عملگر انتخاب و لیست والدین فراهم می شود}
							Crossover	P(t);																					{اجراي عملگر کروسور و لیست فرزندان فراهم می شود}
							Mutation	P(t);																{اجراي عملگر جهش ولیست جمعیت جدید حاصل می شود}						

      ;P(t)	Evaluate					                   }توسط مقادیر برازندگی نشاندار می شوند P(t)عناصر {
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  اول کروموزم ءجز
اگر ) 2(طبق جدول . حالت هاي حرکت کامیون میان مبداها مشخص شده است) 2(در جدول  
را به خود  0، و در غیر اینصورت عدد 1یون به تامین کننده یا بارانداز تقاطعی حرکت کند عدد کام

 CD :و  2تامین کننده  S2 :و  1تامین کننده  : S1به اختصار در جدول زیر. اختصاص می دهد
  . شوندبارانداز تقاطعی نامیده می

    ماتریس حرکت کامیون در مبدأها): 2(جدول 
S1  مبدا S2 CD S1S2 S1CD S2CD S1S2CD

S1 1  0 0 1 1 0 1
S2 0 1 0 1 0 1 1
CD 0 0 1 0 1 1 1

  
  

  دوم کروموزم ءجز
) 3(طبق جدول. حالت هاي حرکت کامیون میان مقصدها مشخص شده است) 3(در جدول 

را به  0، و در غیر اینصورت عدد 1اگر کامیون به مشتري یا بارانداز تقاطعی حرکت کند عدد 
 CD :و  2مشتري  C2 :و  1مشتري  : C1به اختصار در جدول زیر. د اختصاص می دهدخو

  .بارانداز تقاطعی نامیده می شوند 
    ماتریس حرکت کامیون در مقصدها): 3(جدول 

C1  مقصد C2 CD C1C2 C1CD C2CD C1C2CD

C1 1  0 0 1 1 0 1
C2 0 1 0 1 0 1 1
CD 0 0  1 0 1 1 1

  
  

  مجز سوم کروموزو
چهار نوع محصول توسط تامین کنندگان تولید، و بوسیله کامیون ها به مشتري ها انتقال داده 

حالت هاي مختلف بارگیري محصوالت از تامین کنندگان در کامیون ) 4(در جدول . می شوند
ها می باشد در واقع یک کامیون می تواند حالت هایی از محصوالت مختلف را در کامیون 

اگر کامیون یکی از حالت هاي سفارش محصوالت را ) 4(طبق جدول . ندخود بارگیري ک
  .را به خود اختصاص می دهد 0و در غیر اینصورت عدد  1بارگیري کند عدد 
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    ماتریس حالت هاي سفارش محصوالت): 4(جدول 
حالت 
سفارش A B C D A

B
A
C

A
D

B
C

B
D

C
D

AB
C

AB
D

AC
D

BC
D

AB
CD

A 1 0  0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
B 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
C 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
D 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1

  
  کروموزوم مساله

این سه جزء شامل حرکت کامیون بین . کروموزوم مساله از سه جز باال تشکیل شده است
کروموزم حالت هاي  در این. مبداها و مقصدها و حاالت بارگیري سفارش محصوالت می باشد

مختلف از بین این سه جزء در سه سطر آمده است و هر کروموزوم از اعداد مربوط به سطر 
  .آورده شده است) 3(قسمتی از کروموزوم مساله در شکل . خودش کامل شده است

  
مبدا  1  5  6  4  6  2  5  1  ...
مقصد  3  4  1  2  5  1  4  5  ...
  حالت سفارش  14  1  4  2  7  6  9  3  ....

  نمایش کروموزوم ها): 3(شکل
  

است در واقع بیان ) 14،3،1( کروموزوم اول که شامل اعداد ) 3(به فرض مثال در شکل 
به بارانداز تقاطعی حرکت می کند در حالی که  1کننده این است که کامیون از تامین کننده 

تعریف  سایر کروموزوم ها به همین روش. را بارگیري کرده است) B,C,D(سفارش محصوالت 
  .در واقع کروموزوم مبدا، مقصد و حالت سفارش خود را مشخص می کند. می شوند 

  
  تقاطعروشساختار

وند سپس عمل تقاطع در عمل تقاطع با استفاده از مکانیزم انتخاب دو کروموزوم انتخاب می ش
یکوصفربازهدرعددیکقسمت،هرمورددر. براي هر قسمت جداگانه صورت می گیرد

غیراینصورت،دروشودمیخواندهاولکروموزومژنمقداربود0,5ازاگرباالتروشدهولیدت
کروموزوم ژن هاي اول و سوم در دو ) 4(شکل  در.گرددمیانتخابدومکروموزومازژنمقدار

  .والد جابجا شده اند و کروموزوم فرزندان را بوجود آورده اند
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1  5 5 1
4 3 4  ععمل تقاط   3

14 1 1 14
والدین فرزندان

  نحوه عمل تقاطع): 4(شکل 
  جهشروشساختار
عملقسمتهردروسپسشدهانتخابکروموزومیکانتخاب،مکانیزمکمکبهابتدا

صورت که براي هر جز در کروموزوم عمل جهش  اینبه.دگیرمیصورتجداگانهجهش
در . جز جهش به صورت جداگانه انجام می شود صورت می گیرد و بر اساس بازه هاي هر

  .هر سه ژن کروموزوم تحت عمل جهش قرار گرفته است) 5(شکل 
  

3 4
4 2  عمل جهش        
5 7

  نحوه عمل جهش): 5(شکل 
  

  سازي دسته ذراتالگوریتم بهینه
ل در طی دو مقاله براي دسته مسائ) Kennedy & Eberhart،1995(توسط  PSOالگوریتم 

، PSOدر الگوریتم  .بهینه سازي که ماهیت پیوسته بر جواب هاي آن ها حاکی است ارائه شد
شود و هر جواب مانند یک پرنده در گروهی از پرندگان نامیده می  1گروهها، جمعیت جواب

تمامی ذرات داراي مقدار . موزوم در الگوریتم ژنتیک استونام دارد و شبیه کر 2ذرهاست و 
گردند و تابع شایستگی ذرات باید محاسبه می 4شایستگیکه با استفاده از تابع  هستند  3شایستگی

با  PSOالگوریتم .شودآن ذره معین می 5سرعتجهت حرکت هر ذره توسط بردار . بهینه گردد
سازي ذرات در هر تکرار به تصادفی آغاز و سپس با به هنگام) ذرات(هاي گروهی از جواب
اگر متغیرهاي تصمیم و به نوبه آن موقعیت ذرات، . )Hu et al،2004(گرددمیدنبال جواب بهینه 

                                                                                                                   
1. Swarm
2. Particle
3. Fitness value
4. Fitness function
5. Velocity
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از نوع صفر و یک باشند؛ بردارهاي سرعت و موقعیت هریک از ذرات در هر تکرار الگوریتم، 
  ):   Engelbrecht،2005(شوند محاسبه می) 16(الی ) 13(طبق روابط 

)13(
)14(
)15(

)16(

  .ارائه شده است) 6(سازي گروه ذرات در شکل ساختار کلی الگوریتم بهینه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي گروه ذراتساختار الگوریتم بهینه): 6(شکل 
  

هترین موقعیتی ، ب)(جدید هر ذره بر اساس سرعت قبلی خود ذره بردار سرعت ) 13(طبق رابطه 
و موقعیت بهترین ذره در همسایگی ذره که تابحال ) (که ذره تاکنون به آن دست یافته است 

در صورتی که همسایگی هر ذره شامل تمام ذرات . گردد ، محاسبه می)(بدست آمده است 
به آن اشاره  gBestمیان گروه است که با  بیانگر موقعیت بهترین ذره در گروه باشد، آنگاه 

هستند که مستقل از یکدیگر تولید ) [0,1]با توزیع یکنواخت بین (دو عدد تصادفی  و  . شودمی
را بر  nBestو  pBestکه با نام ضرایب یادگیري به آنان اشاره شده است، تأثیر  و  . شوندمی

تولید ذرات اولیه به 
صورت تصادفی 

پایان 

  pBestسازي بهنگام
nBestو 

محاسبه مقادیر خیر
شایستگی ذرات

محاسبه بردار موقعیت 
و سرعت ذرات

آیا شرط 
اختتام برآورده 

شده است؟ 

شروع 

بله
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بردار سرعت ذرات با مقدار . بیانگر ضریب وزنی اینرسی است w. نمایندفرآیند جستجو کنترل می
به عنوان محدودیتی است که قابلیت جستجوي جهانی گروه ذرات را  . محدود شده است 

به بردار احتمال تغییر، تبدیل بردار سرعت هریک از ذرات) 15(با استفاده از رابطه . کندکنترل می
) 16(سپس با استفاده از رابطه . شود 1برابر با   بیانگر احتمال آن است که  در رابطه فوق، . شودمی

دي تصادفی با توزیع یکنواخت عد در رابطه فوق،. گرددبردار موقعیت هریک از ذرات بهنگام می
  .و یک است بین صفر

  
  اعتبار سنجی مدل ارائه شده

اگر چه مقاالت زیادي مساله زمانبندي کامیون ها و کمینه کردن زمان حمل و نقل در بارانداز 
حمل و نقل، بارگیري، تخلیه (تقاطعی را مورد مطالعه قرار داده اند ولی، مساله کمینه سازي زمان 

فتن روابط و مفروضات مطرح شده تا کنون مورد در کل زنجیره تامین، با در نظر گر) و جابجایی
مطالعه قرار نگرفته است و این مقاله می تواند شروعی جدید براي کارهاي بعدي در این حوزه 

باشد یک مثال عددي با دیگر مقاالت موجود فراهم نمی از این رو چون امکان مقایسه نتایج. باشد
به کمک دو الگوریتم ژنتیک و بهینه سازي در قسمت بعدي مطرح می شود و جواب هاي مساله 

  .گروه ذرات مورد مقایسه قرار می گیرند
  

  مثال عددي 
سعی شده است که مثال عددي در ابعاد بزرگ آورده شود تا تمام حاالتی که در مدل مد 

مشتري و  5تامین کننده و  4نظر بود رعایت شود به همین علت در این مساله زنجیره تامین شامل 
 20در راستاي مقایسه دو الگوریتم . نوع محصول مختلف می باشد 10رانداز تقاطعی و یک با

مساله نمونه به صورت تصادفی تولید شده است و براي هر مساله نمونه مسافت بین مبداها و 
مقصدها، زمان بارگیري، تخلیه و جابجایی، تعداد کامیون ها و همچنین ظرفیت مربوط به 

بازه هاي مربوط به هر کدام از . ه از تابع توزیع یکنواخت تولید شده اندکامیون ها با استفاد
تعداد تولید محصوالت ) 5(در جدول . آورده شده است 1پارامترهاي تصادفی مساله در جدول 

تعداد تقاضاي محصوالت مشتریان آورده ) 6(توسط هر یک از تامین کنندگان و در جدول 
  الگوریتم هاي مطرح شده با رایانه شخصی به مشخصاتحل مدل با استفاده از . شده است

Intel ® Core™ DUE CPU processor Ram 4 GB   توسط برنامهMATLAB 7.12.0 (R2011a) 
  .بدست می آید
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  عرضه تامین کنندگان): 5(جدول 
  

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  کننده  تأمین          
  عرضه

  1تامین کننده  200  0  300  0  400  50  0  0  350  0
2تامین کننده   0  300  0  200  0  150  0  200  0  300
3تامین کننده   0  50  150  0  100  100  400  0  0  50
4تامین کننده   150  0  0  200  0  300  0  100  0  0

  تقاضاي مشتریان ): 6(جدول  
  

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  قاضات            
  مشتري

  1مشتري  0  0  0  0  0  150  0  0  0  0
  2مشتري  50  0  100  0  250  150  0  0  150  0

  3مشتري  0  200  50  0  0  100  50  200  0  350
  4مشتري  200  0  300  0  250  50  50  100  0  0
  5مشتري  100  150  0  400  0  150  300  0  200  0

  
  هاالگوریتمپارامترهاي

و . در حل این مساله از دو الگوریتم ژنتیک و بهینه سازي گروه ذرات استفاده شده است
تنظیم پارامتر ها از مقاالت مطرح در این حوزه و روش آزمون و خطا استفاده  همچنین جهت

و در هر بار اجرا تعداد تکرار  100در مورد الگوریتم ژنتیک اندازه جمعیت برابر . شده است
انتخاب  0,05و احتمال جهش  0,9همچنین احتمال تقاطع  . بار در نظر گرفته شده است 200

و در هر بار اجرا  100ریتم بهینه سازي گروه ذرات اندازه جمعیت برابر در مورد الگو. شده اند
برا اساس استانداردهاي  wو  c1  ،c2بار در نظر گرفته شده است و مقادیر  200تعداد تکرار 

  .می باشد 0,729و  1,494،1,494الگوریتم به ترتیب 
  

  نتایج محاسباتی
مسافت،تعداد (وزیع یکنواخت براي پارامترهاي مساله نمونه بر اساس تابع ت 20در ابتدا براي 

. مقادیر تصادفی تولید شده است) و ظرفیت کامیون و زمان هاي تخلیه و بارگیري و جایجایی
بر اساس تعداد کامیون هاي هر مساله، ظرفیت مربوط به آن ها به صورت ) 7(در جدول 
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انتخاب شده است و ظرفیت کامیون  10،4مثال براي مساله نمونه . تصادفی تولید می گردد
    .می باشد  54و  110، 124، 136مربوط به هر کدام از کامیون ها به ترتیب برابر با 

مساله نمونه 20مقادیر تصادفی براي تعداد و ظرفیت کامیون ها براي ): 7(جدول    

ونه
ه نم

سال
م

ون
کامی

داد 
تع   ظرفیت کامیون ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 13  18
6

  69  18
7

14
5 65  92  13
2

19
4

19
5 74 19
6

19
4

12
3 - -  

2  10  13
5

13
2

  14
5

  20
0

  69  67  76  12
2

  17
9

  61  - - - - -

3  3 14
8

  13
5

  10
6

  
- - - - - - - - -  - - -  

4  9  16
7

  14
9

  14
4

  66 71 13
1

  13
8

  18
9

  70  - - - - - -

5  11  92  13
3

10
9

  17
5

  18
0

16
6 79 58 72 82 78 - - - -

6  9 93 15
0

16
6

  14
8

13
4

16
3

15
0 93 63 -  - - - - -

7  7 91 68 15
8

18
3

10
1

17
3 65 11
1 - - - - - - -

8  11 94 12
9

12
9

  11
9 63 60 13
7 83 14
9

12
7

14
9 - - - -

9  6 54  58 16
9

14
0 68 13
9 - - - - - - - - -

10 4 13
6

  12
4

11
0 54 - - - - - - - - - - -
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11  5 18

0
15

8
10

1
16

3 92 - - - - - - - - - -

12  10 84 98 18
5 87 91 12
8 56 19
2

18
4 85 - - - - -

13 3 18
2

15
0

11
7 - - - - - - - - - - - -

14 11 63 19
4 57 55 15
6

10
0

14
2 99 18
0

15
9 81 - - - -

15  5 17
6

  11
6

15
7

17
7 94 - - - - - - - - - -

16  12 16
6

13
5 66 70 71 53 19
4 98 10
0

11
9

15
4

14
5 - -  -

17 6 12
3

11
9

13
4

11
3

14
2

16
0 - - - - - - - - -

18  10 18
9

13
8

  18
7

11
5

18
4

15
7

17
1

11
7

11
1

18
4 - - - - -

19 15  18
3

19
5 75 19
3

13
0

12
2

12
4 78 13
7

14
1

16
9

16
6

10
5 84 14
2

20  13 61 51 16
2

18
3 55 15
3

10
2

18
0

16
6

18
7

18
8

13
1

12
7 - -
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مساله نمونه 20براي  PSOو  GAنتایج ): 8(جدول 
  

PSOGA تعداد
کامیون

ونه
 نم

اله
مس

بهترین 
جواب

میانگین 
جواب

بدترین 
جواب

بهترین 
جواب

میانگین 
جواب

بدترین 
  جواب

23
96

0,9
19

30
69

5,7
50

37
42

5,9
71

20
25

6,8
83

21
32

3,3
19

26
33

8,8
87

  

131

30
37

9,7
00

32
29

3,6
70

43
79

1,6
36

29
469

,88
0

32
59

2,3
38

  41
54

9,5
48

102

61
54

3,1
44

61
54

3,1
44

  89
98

4,5
02

62
50

2,2
91

64
60

4,6
22

72
11

6,6
04

33

23
83

7,4
91

29
23

1,6
51

  41
29

2,5
76

22
86

5,3
48

24
06

3,8
95

28
93

2,2
02

  

94

31
33

0,7
94

33
77

5,4
59

47
45

4,7
16

28
90

0,8
61

30
51

8,8
54

38
54

3,1
07

115

27
84

7,6
77

30
40

5,7
92

45
71

1,0
76

27
72

0,3
65

28
62

0,9
11

29
14

3,5
21

96

33
53

2,2
96

35
39

7,1
23

57
19

3,3
54

34
24

8,1
00

36
09

9,7
93

41
52

2,8
94

77

27
82

6,5
99

30
42

4,2
16

47
29

1,5
68

26
67

7,4
07

28
04

9,7
54

31
20

1,3
11

118
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40
48

9,9
97

43
51

7,0
51

66
67

0,9
40

46
42

5,1
29

49
85

0,0
33

56
62

9,7
52

  

69

48
07

8,8
30

50
10

3,4
64

72
058

,23
9

46
75

0,8
43

48
86

3,4
55

55
19

5,3
83

410

42
30

8,5
62

45
78

3,7
75

70
78

7,9
56

46
78

7,9
56

49
27

2,9
40

53
30

7,8
98

  

511

24
20

3,5
16

27
24

7,7
86

37
47

2,2
76

24
99

6,4
25

27
30

1,8
02

30
64

6,4
94

1012

51
78

5,8
59

54
06

9,4
22

82
94

3,4
2

50
52

0,6
74

54
17

1,6
28

65
22

3,0
88

313

32
90

3,9
49

30
47

59,
94

2

54
45

6,9
01

32
79

9,9
83

34
34

8,9
88

40
79

8,8
36

1114

36
79

6,8
89

38
80

3,8
93

62
40

9,4
21

38
07

5,7
26

41
15

7,9
05

45
43

4,5
23

515

32
59

2,3
97

35
50

0,4
61

51
59

7,6
35

35
12

9,3
81

37
26

7,3
11

44
12

0,5
32

1216

36
98

6,8
53

39
77

1,2
34

55
75

7,5
08

40
63

8,9
64

42
89

0,4
90

47
71

9,8
63

617

24
023

,38
2

25
36

0,9
75

38
41

8,0
05

24
34

2,9
96

24
93

7,3
80

27
51

0,0
61

1018  
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16
76

1,8
19

18
25

2,0
74

  27
71

0,7
02

14
42

4,9
59

15
29

6,7
48

17
27

7,5
27

1519

26
35

8,6
23

28
98

1,8
73

42
80

8,0
87

30
48

5,0
60

31
73

6,2
78

38
29

6,1
08

1320

  
لت بهترین ،میانگین و پس از کد کردن مدل ریاضی توسط نرم افزار متلب نتایج در سه حا

مساله نمونه این  20براي ) 8(در جدول . بدترین جواب براي هر الگوریتم محاسبه شده است
  .آورده شده است PSOو  GAنتایج از الگوریتم هاي 

در مساله فرض بر این بود که کامیون ها، پس از بارگیري محصوالت از تامین کنندگان به 
عی حرکت می کردند و محصوالت بارگیري شده را تخلیه سمت مشتریان یا بارانداز تقاط

که تقریبا،4نمونهمسألهحلالگوریتم جزئیاتدوعملکردنحوهبهتردركبراي. کردندمی
بر این اساس توالی عملیات حمل و نقل . استشدهدادهنشاننمونه استمسألهساده ترین

به عنوان تحلیل خروجی متغیرها طبق جداول  براي هر دو الگوریتم 4کامیون ها درمساله نمونه 
  . زیر آورده شده است

) 167،149،144،66،71،131،138،189،70(کامیون با ظرفیت هاي  9شامل  4مساله نمونه 
با روش  4در مساله نمونه  2و  1توالی حمل و نقل کامیون هاي ) 10(و ) 9(در جداول . می باشد

در مساله  2و  1توالی حمل و نقل کامیون هاي ) 12(و ) 11(و در جداول   GAحل الگوریتم 
 5داراي  1کامیون ) 9(به عنوان مثال طبق جدول . آورده شده است PSOبا روش حل  4نمونه 

توالی حمل و نقل می باشد و در هر توالی از حمل و نقل نوع و تعداد محصوالت و همچنین 
در  1راي توالی اول کامیون ب. مکان هاي بارگیري و تخلیه محصوالت مشخص شده است

بارگیري شده اند  3و تامین کننده  2به تعداد برابر از تامین کننده  Hو  Gمحصوالت ) 9(جدول 
به همین ترتیب . فرستاده شده است 3براي مشتري  Hو محصول  5براي مشتري  Gو محصول 

دن بهترین توالی مقدار براي کامیون هاي دیگر این توالی ادامه پیدا می کند تا بعد از پیدا کر
 22865,348برابر با  GAتابع هدف که برابر با کمینه سازي زمان عملیات است، براي الگوریتم 

    . می باشد 23837,491برابر با  PSOو براي الگوریتم 
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  4براي مساله نمونه  GAبا الگوریتم   1توالی حمل و نقل کامیون ): 9(جدول 
  

نقلو توالی حملصولنوع محتعداد محصولمبدامقصد
83H  2تامین کننده   3مشتري   G1  83  3تامین کننده   5مشتري 
A  4  1تامین کننده 4مشتري 

E  32تامین کننده 4مشتري   2
F  318تامین کننده 4مشتري 

A  128تامین کننده   باراندازتقاطعی

B  318تامین کننده باراندازتقاطعی  3
D  228تامین کننده طعیباراندازتقا

J  228تامین کننده باراندازتقاطعی
G  383تامین کننده 5مشتري   F4  328تامین کننده 5مشتري 
B  332تامین کننده 3مشتري 

5
C  334تامین کننده 3مشتري 
E  334تامین کننده 4مشتري 
F  334تامین کننده 4مشتري 
H  322تامین کننده3مشتري 

  
  4براي مساله نمونه  GAبا الگوریتم   2توالی حمل و نقل کامیون ): 10(جدول 

  
توالی حمل و نقلنوع محصولتعداد محصولمبدامقصد

  F1  4149تامین کننده باراندازتقاطعی
A2  28باراندازتقاطعی4مشتري  D  28باراندازتقاطعی5مشتري 

D  474تامین کننده 5مشتري   174A3تامین کننده 5مشتري 

  B4  275تامین کننده باراندازتقاطعی
C5  174تامین کننده 4مشتري  E  174تامین کننده 4مشتري 
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  4براي مساله نمونه  PSOبا الگوریتم   1توالی حمل و نقل کامیون ): 11(جدول 
  

تعداد مبدامقصد
توالی حمل و نقلنوع محصولمحصول

A  134تامین کننده ندازتقاطعیبارا
F  334تامین کننده باراندازتقاطعی  1

J  234تامین کننده باراندازتقاطعی
J  220تامین کننده 3مشتري   D2  284تامین کننده   5مشتري 

  F3  4167تامین کننده باراندازتقاطعی
B  217تامین کننده 3مشتري 

4

C  117ه تامین کنند3مشتري 
D  217تامین کننده 5مشتري 
F  215تامین کننده 5مشتري 
H  216تامین کننده 3مشتري 
J  316تامین کننده 3مشتري 
  B5  239تامین کننده 5مشتري 

  
  4براي مساله نمونه  PSOبا الگوریتم   2توالی حمل و نقل کامیون ): 12(جدول 

  
تعداد مبدامقصد

محصول
 نوع

توالی حمل و نقلمحصول

B  310تامین کننده 3مشتري 

1  

C  310تامین کننده 4مشتري 
D  210تامین کننده 5مشتري 
F  211تامین کننده 5مشتري 
H  211تامین کننده 3مشتري 
J  311تامین کننده 3مشتري 
F  80باراندازتقاطعی2مشتري   A2  20باراندازتقاطعی4مشتري 

A  117تامین کننده باراندازتقاطعی

B  217تامین کننده باراندازتقاطعی  3
C  116تامین کننده باراندازتقاطعی
D  217تامین کننده باراندازتقاطعی
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F  215تامین کننده باراندازتقاطعی
G  317تامین کننده باراندازتقاطعی

F  240تامین کننده 1مشتري 
H  250تامین کننده 3مشتري  4

J  250تامین کننده 3مشتري 
D  437تامین کننده 5مشتري 

F  438تامین کننده 1مشتري   5
I  138تامین کننده 2مشتري 

B  238تامین کننده باراندازتقاطعی
E  149تامین کننده باراندازتقاطعی  6

F  449تامین کننده باراندازتقاطعی
F  474تامین کننده 2مشتري   E7  161تامین کننده 2مشتري 

  
  از  نظر زمان اجرا PSOو GAمقایسه الگوریتم 

استآناجرايزمانمدتیک الگوریتم،عملکردکیفیتسنجشبرايمهممعیارهايازیکی
بیشتري پیدااهمیتوقتیمعیاراین .می شودیادنیزاجراسرعتبه عنوانآنازمقاالتبرخیدرکه

درروشدوایناجرايزمانمربوط بهاطالعات .یابدافزایشمسألهپیچیدگیوابعادکهمی کند
از زمان اجراي  GAزمان اجراي الگوریتم ) 7(طبق شکل .شدهآورده)7(شکلو) 13(جدول

کمتر  PSOاز الگوریتم  GAهمچنین نوسانات زمان اجرا در الگوریتم . کمتر است  PSOالگوریتم 
    .از نظر زمان اجرا بهینه تر می باشد PSOاز الگوریتم  GAاست و به این دو دلیل الگوریتم 
  PSOو  GAزمان اجراي الگوریتم هاي ):13(جدول 

مساله نمونه)GA(زمان اجرا)PSO(زمان اجرا

1313,275  278,256  1
1426,086344,236  2
1675,114  354,939  3  
1423,668  254,549  4  

1386,0841  321,382  5  
1349,01  275,627  6  
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1243,966  316,645  7  
1504,7  364,82  8  

1605,516412,789  
1591,413  352,499  10  
1074,424  265,804  11  
1377,849  318,013  12  
1018,755  252,469  13  
1445,875  302,851  14  
1116,893  233,783  15  
1461,542  387,141  16  
1143,416  292,852  17  
996,052  248,229  18  
1247,23  260,665  19  

1228,667  295,995  20  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مساله نمونه 20براي  PSOو  GAمقایسه بین زمان اجراي الگوریتم هاي ): 7(شکل 
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  از نظر کیفیت جواب هاPSOو GAمقایسه الگوریتم 
در . آورده شده است) 8(جدول درمختلفابعاددرمسائلبرايآمدهبدستهايجواب

مورد ارزیابی قرار  )8(در شکل   PSOو  GAاین مقایسه بهترین جواب براي الگوریتم هاي 
مساله نمونه آورده شده  20بهترین نتایج براي هر دو الگوریتم براي ) 8(طبق شکل .گرفته اند 

غلبه کرده است و توانسته است   PSOبر الگوریتم GAدر بعضی از مساله ها الگوریتم . است
به عبارت . کسارائه بدهد و در سایر مسائل برع PSOنتیجه بهینه تري را نسبت به الگوریتم 

دیگر اختالف نتایج براي هر مساله نمونه در دو الگوریتم بسیار کم است و بهترین نتایج 
براي کارایی و عملکرد الگوریتم ها نسبت به یکدیگر . الگوریتم ها داراي همگرایی می باشند

 )1(به فرض مثال در مساله شماره . بهتر است براي هر مساله نتایج جداگانه بررسی شود
  .  جواب بهتري را ارائه داده است PSOاز الگوریتم  GAالگوریتم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مساله نمونه 20براي  PSOو  GAمقایسه بین بهترین جواب هاي الگوریتم هاي ): 8(شکل 
  

  گیرينتیجه
تک هدفه براي مساله کمینه کردن زمان عملیات در جدیدریاضیمدلمقاله،ایندر

در واقع این مطالعه به بررسی بهترین . جود بارانداز تقاطعی ارائه شده استزنجیره تامین با و
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زمان حمل و نقل (توالی حمل و نقل کامیون ها با هدف کمینه کردن زمان عملیات که شامل 
بین مبداها و مقصدها، زمان تخلیه و بارگیري محصوالت و زمان جابجایی محصوالت در 

. مساله نمونه پرداخته است 20ون ها و ظرفیت هاي مختلف براي با تعداد کامی) بارانداز تقاطعی
متغیرهابااليتعداددلیلبهحلبراياست ومشکلبسیارریاضیمدلرویکردمسألهحلبراي

به همین  .می کندپیداافزایشنماییصورتبهحلزمانوابعاد مسألهمرتبطو محدودیت هاي
کاراییگردید واستفادهبهینه سازي گروه ذراتوژنتیکهايالگوریتمازآنجهت براي  حل

از لحاظ مقایسه آمدهدستبهنتایج .شدکیفیت آزمونوسرعتمعیارهايبهتوجهآن با
. ژنتیک زمان کمتري را براي حل مساله به کار می بردالگوریتمکهدادسرعت زمان اجرا نشان

ب هاي نسبتا قابل قبولی را ارائه می دهند و براي از لحاظ کیفیت نتایج، هر دو الگوریتم جوا
.ارزیابی این دو الگوریتم می بایست مجزا هر مساله را مورد ارزیابی قرار داد

پژوهش درمی تواناست،و بنیادياولیهمدلیکشده،مطرحریاضیمدلکهآنجااز
حمل و نقل، تابع هدف  توسعه داد و همچنین می توان عالوه بر زمانبنديراآنبعدي،هاي

هزینه هاي حمل و نقل، تعداد دفعات حمل و نقل، زمان هاي دیرکرد (هایی مانند کمینه کردن 
را به مدل اضافه کرد و با استفاده از دیگر الگوریتم هاي فرا ) و زودکرد و تعداد کامیون ها

تم ها پیشنهاد واب هاي الگوریهمچنین جهت بهبود ج. ابتکاري کارایی آن را بهبود بخشید
  .شود جهت تنظیم پارامتر ها از روش هاي طراحی آزمایش ها استفاده شودمی
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سازي سیستم نگهداري و تعمیرات در ارائه الگوي مناسب جهت پیاده
تصمیم گیري  کارخانجات خطوط تولید پیوسته با رویکرد مدل هاي

  ریزي آرمانی فازيو برنامه
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  چکیده
به سمت جستجو براي  "هر گاه خراب شد تعمیر می شود"تغییر نگرش مدیران و پرسنل از تفکر قدیمی 

  .، می تواند به سود دهی واحدهاي اقتصادي منجر شودانتخاب مناسب ترین برنامه نت
پژوهش حاضر با تکیه بر برنامه ریزي آرمانی فازي در صدد انتخاب راهبرد بهینه نگهداري و تعمیرات تجهیزات 

بر این اساس براي تعدادي از پمپ هاي آب، روغن و خمیر کاغذ در شرکت . کلیدي در صنایع کاغذ سازي می باشد
کسري به عنوان مجموعه اي از کلیدي ترین تجهیزات تولیدي شرکت، سیاست گذاري بهینه نت  تولیدي کاغذ

براي هر حالتی از شکست پمپ ها با توجه به معیارهایی که از تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و . صورت گرفته است
شود ساختار شبکه اي  که عبارتند از درجه وقوع، درجه شدت و درجه تشخیص در نظر گرفته می)FMEA(آثار آن

به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه اي ترسیم و بعد از تعیین اوزان، از طریق حل مدل برنامه ریزي آرمانی استراتژي 
نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداري و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه . بهینه براي هر شکست تعیین می شود

لذا این راهبردها اطالعات مفیدي در . تفاده از منابع و کاهش شکست ها برتري دارندنسبت به راهبرد اصالحی در اس
  .اختیار مدیران نگهداري قرار می دهد تا جنبه هاي منفی یک شکست محدود گردد

  
راهبردهاي نگهداري و تعمیرات، برنامه ریزي آرمانی، مدل هاي تصمیم گیري : کلمات کلیدي

.کست و آثار آنچند شاخصه، تجزیه و تحلیل ش
                                                                                                                   

مربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهدشت*
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد**

Behnia.ie@gmail.com                  )نویسنده مسئول(از جهاد دانشگاهی یزدکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی***



  92زمستان ، 31مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   86

  مقدمه
  بیان مسئله و اهمیت آن

براي موفقیت وادامه حیات سازمانها، باید روشها اصالح شده و در روندانجام امور بهبودي 
سیستمهاي نگهداري وتعمیرات بر بودجه و سوددهی سازمان به طور مستقیم تاثیر .حاصل گردد

ات در سازمان، سبب کاهش عمر ریزي صحیح نگهداري و تعمیرمیگذارند، ولی عدم برنامه
  .)1387طهماسبی،(تجهیزات میگردد

تمام مصنوعات بشري و دستگاه ها داراي عمر محدود می باشند و هر لحظه امکان خرابی و 
می دانیم که یک قابلیت . درنتیجه از کار افتادگی دستگاه یا حتیب کل سیستم وجود دارد

اگر بخواهیم این مقدار را از حدي باالتر . ود دارداطمینان و کارکرد بهینه براي هر دستگاه وج
ببریم بایستی هزینه هاي بسیار زیادي متحمل شویم که در این صورت محصوالت تولیدي 

می توان با یک برنامه . راه حل هاي بهتري هم وجود دارد. جهت تولید به صرفه نخواهند بود
ود حداکثر بهره وري حاصل گردد ریزي دقیق و مستمر کاري کرد که از همین امکانات موج

بر این اساس  .)1987هورا،(به طوریکه دستگاه ها با حداکثر کارایی و قابلیت دسترسی کار کنند 
انتخاب یک سیاست بهینه نگهداري و تعمیرات می تواند چاره ساز واحد هاي صنعتی باشد تا با 

توجه به اینکه دیگر محدودیت کاهش افت ناگهانی تجهیزات، تولید و کارایی افزایش یابد با 
هاي متفاوتی براي استراتژي. ها از قبیل هزینه و ساعت کاري نیروي انسانی کاهش یابد

نگهداري و تعمیرات بیان شده است که بسته به صنعت مربوطه هر کدام از مزایا ومعایبی 
شگویانه پرداخته در این تحقیق به بررسی سه نوع استراتژي اصالحی، پیشگیرانه و پی.برخوردارند

  .شده است
. صنعت کاغذ یکی از صنایع مهم کشور می باشد که به چرخه بازیافت کمک بسیاري می کند

با توجه به اینکه . لذا توجه به این صنعت و رونق آن می تواند از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه باشد
طع کل تولید می گردد، خط تولید این صنعت پیوسته است از کار افتادن یک واحد منجر به ق

تواند کمک بسیار زیادي در جهت عدم بنابراین داشتن یک برنامه مناسب نگهداري و تعمیرات می
بدین منظور کارخانه کاغذ کسري که از لحاظ کیفیت و . کاهش تولید و افزایش بهره وري باشد

چون این صنعت از . ستکمیت تولید جایگاه باالیی را در کشور دارد براي بررسی انتخاب گردیده ا
قطعات و تجهیزات متعددي تشکیل شده است لذا با توجه به نظر خبرگان و کارشناسان این صنعت و 
همچنین اطالعات موجود از سابقه ي توقفات، نقاط بحرانی شناسایی شدند و در این تحقیق در 

  . گیرنداولویت براي بررسی و انتخاب بهترین راهبرد نگهداري و تعمیرات قرار می 
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  هدف پژوهش
هدف کلی از انجام این پژوهش این است که به مدیران، مهندسان فنی و کارشناسان نشان 
داده شود که با تمرکز بر روي نگهداري و تعمیرات دستگاه ها و پیاده سازي منظم آن می توان 

ی به سود دهی یک واحد صنعتی کمک نمود و محصولی با کیفیت باالتر وارد بازار رقابت
لذا هدف ویژه تحقیق این است که براي یکی از کارخانجات کاغذ سازي راهبرد . کنونی نمود

  .بهینه نگهداري و تعمیرات تعیین شود
  

پیشینه تحقیق
براي اولویت بندي نمودن تجهیزات جهت تعمیرات مبتنی )1391(فرامرز سپري و اسدي کیاپی 

این روش . استفاده کردند (AHP)سلسله مراتبیاز روش فرایند تحلیل   (RCM)بر قابلیت اطمینان
  .اعمال شده است) شبکه توزیع امور شهرستان نکاء استان مازندران(روي یک شبکه نمونه 

در مقاله اي به بررسی موضوع انتخاب سیاست نگهداري و ) 1387(شهانقی و جعفریان 
ک فرایند تحلیل سلسله تعمیرات بر مبناي ریسک در صنعت نفت پرداخته و با استفاده از تکنی

  .اند مراتبی یک مدل تصمیم گیري ارائه داده
در تحقیقی، ارزیابی و مقایسه راهبرد هاي نگهداري و تعمیرات ) 1389(ابراهیمی و همکاران

ي تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی انجام  در شرایط عدم قطعیت را با استفاده از شیوه
  .ي صنعتی کارا نوین نیکو پیاده سازي شده استاین تحقیق در شرکت تولید. دادند

ي سیستماتیکی با روش فرایند سلسله مراتبی فازي مطالعه) 1343:2013(1هونگزیا زي و همکاران
  . ریزي آرمانی در جهت انتخاب راهبردهاي نگهداري در ترانسفورماتورها انجام دادندبر اساس برنامه

در تحقیقی مدلی براساس فرایند سلسله مراتبی  )37:2013(2استفانو ایریس و سرجیو کاوالري
ارائه دادند که این امکان را براي مدیران نگهداري فراهم می کند تا بتوانند با ابزارهاي مناسب 

.این مدل در دو واحد صنعتی تست شده است. انتخاب هاي مرتبط را اولویت بندي کنند
ه دنبال انتخاب راهبرد بهینه نگهداري و در مقاله اي ب) 269:2013(3کونال جین و همکاران

آنها این کار را با مقایسه آلترناتیوهاي گوناگون . باشندنوسازي در بزرگ راه هاي چند خطه می
در بزرگ راه هاي ) HDM-4(نگهداري و نوسازي به وسیله ابزار مدیریت و توسعه بزرگ راه 

  .چند خطه در شمال هند انجام دادند
                                                                                                                   
1. HongxioXie&at-al
2. Stefano Ierace& Sergio Cavalieri
3. Kunaljain& at-al
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در مقاله اي بر اساس رویکرد پایداري به انتخاب راهبرد ) 2013(1رانقاضی نظامی و همکا
در قدم اول با استفاده از مفهوم تحلیل عاملی . نگهداري در یک واحد تولیدي می پردازند

عوامل اصلی در هر کدام از ارکان پایداري مشخص می شود و در قدم دوم از تکنیک ویکور 
  .د نگهداري استفاده می شودفازي براي انتخاب مناسب ترین راهبر

یک رویکرد جدید براي انتخاب استراتژي بهینه نگهداري را  )152:2011(بشیري و همکاران
  .با استفاده از داده هاي کیفی و کمی به واسطه تعامل با کارشناسان نگهداري ارائه دادند

ریزي و برنامه هاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبیترکیبی از روش)238:2010(2آرونراج و ماتی
آرمانی را براي انتخاب سیاست نت در واحد استخراج بنزین در یک شرکت شیمیایی به کار 

  .برده اند
رویکردي را  با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه اي در زمینه )404:2010(3چنگ و تسائو

  . انتخاب استراتژي بهینه نت براي ترن هاي حمل و نقل پیشنهاد کردند
سیاست نت بهینه را براي یک سیستم چند ماشینه بدون )1:2009(کارانوهم4سانمیل

مطالعه موردي قسمتی از یک خط مونتاژ . تاثیرپذیري از محدودیتهاي منابع به دست آوردند
  .خودکارمی باشد

از ترکیب روش هاي فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي و  )375:2008(و همکاران5شیجیت
6TOPSIS برد نت بهینه در صنایع نساجی استفاده کردندبراي انتخاب راه.  

به خصوص ) MADM(نتایج حاکی از آن است که مدل هاي تصمیم گیري چند شاخصه 
با وجود . در تعیین راهبرد نت کاربرد فراوانی داشته است) AHP(روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی

ها را  بین سطوح تصمیم و نسبتتر  ارتباطات درونی پیچیده)ANP(اینکه فرایند تحلیل شبکه اي 
گیرد به ندرت این شیوه در تحقیقات استفاده شده  به نسب فرایند تحلیل سلسله مرتبی در نظر می

دیدگاههاي ترینترین و پر استفادهریزي آرمانی از قدیمیهم چنین با توجه به اینکه برنامه. است
را سازي کند تا منطق بهینهتالش میو باشدهاي چند معیاره میگیريموجود در الگوهاي تصمیم

گیرنده جهت ارضاء چندین هدف ترکیب نماید، ریزي ریاضی با خواست تصمیمدر برنامه
وجه تمایز این تحقیق با تحقیقی که آرونراج و . تواند در تحقیقات جایگاه بیشتري داشته باشدمی

                                                                                                                   
1. Ghazi Nezami& et-al
2.Arunraj&Maiti
3. Cheng &Tesao
4.Saumil& et-al
5. Shyjith& et-al
6. Technique for order-preference by similarity to ideal solution
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محیط فازي مورد بررسی قرار  انجام دادند این است که تحقیق حاضر در 2010ماتی در سال 
گرفته و این در حالتی است که در اغلب سیستم هاي تولیدي پارامتر هایی وجود دارند که ممکن 
است مقادیر قطعی و مشخصی نداشنه باشند لذا بررسی عدم قطعیت این پارامتر ها در مدیریت این 

علت در این تحقیق از برنامه  به همین).  1:1389نوري،(سیستم ها امري الزم و ضروري می باشد 
. ریزي آرمانی فازي و فرایند تحلیل شبکه اي فازي استفاده می شود تا احتمال خطا کاهش یابد

استفاده گردید تا ارتباطات درونی  FANPاز روش  AHPهم چنین در این تحقیق بجاي روش 
  .بین سطوح تصمیم بهتر مشخص شود

  
  چارچوب نظري

و  شده ریزي برنامه و معموًال بصورت بطور مشخص که هایی فعالیت همجموع  : نگهداري) الف
شهانقی و (گیرد می انجام و تأسیسات و تجهیزات آالت ماشین ناگهانی از خرابی جلوگیري با هدف

  .)1387جعفریان،
دچار  که يا یا وسیله سیستم یک بر روي که است هایی فعالیت مجموعه شامل: تعمیرات) ب
 عملیات و قابل آماده  حالت را به شود تا آن می ، انجام گردیده و یا از کارافتادگی خرابی

       ).1380کاظمی و کسایی،(باز گرداند  برداري بهره
 از اعمال ترکیبی دادن است از، انجام عبارت )نت(و تعمیرات  دیگر نگهداري در تعریفی

 قابل در وضع آن برقرار کردن ء و یا دوباره شی یک منظور نگهداشتن به یو مهندس مدیریت
  . )1390مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستیکی،(قبول

اي تا در این رویکرد فعالیتها فقط بعد از خرابی اعمال میگردد و هیچ مداخله: نت اصالحی
  . )1،237:2001سوآسون(گیرد قبل از زمان وقوع یک خرابی صورت نمی

ها به منظور حفظ تجهیزات در شرایط این رویکرد قبل از خرابی سیستم: نت پیشگیرانه
  .)1387نوري فر و همکاران،(خاص با فراهم نمودن بازرسی هاي سیستماتیک اجرا می شود 

ه در این راهبرد با پیشبینی این که چه وقت مقدار یک کمیت کنترلی از میزان آستان: نت پیشگویانه
  ).225:2001کتانی،(شود و سر حد خود تجاوز خواهد کرد به اقدامات نگهداري الزم پرداخته می

  
  هاها و فرضیهپرسش

ي نگهداري و تعمیرات براي پمپ هاي منتخب شرکت کاغذ کسري چیست؟راهبرد بهینه
                                                                                                                   
1. Swanson



  92زمستان ، 31مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   90

  روش تحقیق
ها اعم از پرسشنامه، هاي جمع آوري و تحلیل دادهرایی تحقیق حاضر، متأثر از شیوهمراحل اج

FGPو FMEA،FANP ،FDEMATELهاي ي نت و شیوهبررسی منابع اطالعاتی و بانک داده

  .باشدمی
با بررسی اطالعات موجود در رابطه با سابقه ي توقفات ماشین آالت و تجهیزات، نظر 
مهندسان فنی و کارشناسان نگهداري و تعمیرات مشخص گردید پمپ هاي موجود در خط 

لذا این تحقیق به بررسی علت خرابی این پمپ . لید این کارخانه بسیار دچار خرابی می گردندتو
در این پژوهش از مدل تلفیقی . ها و پیدا کردن راهبرد نگهداري بهینه براي آنها می پردازد

ANPوDEMATELبه این صورت که ابتدا تأثیرات میان گزینه ها با . فازي استفاده می شود
هاي نهایی حاصل شده از مورد سنجش قرار گرفته است و وزنDEMATELاز تکنیک استفاده 

هاي تلفیق شده و درنهایت گزینه ANPهاي ارجحیت حاصل از مدل این تکنیک با وزن
  .بندي می شوند نگهداري و تعمیرات رتبه

از  جامعه آماري مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان کارخانهکاغذ کسریبرخوردار
ویژگی هاي خبرگی معین که در بخشی از فرایند تحقیق به عنوان جامعه خبرگان نظرات آنها 
مورد پیمایش  قرار گرفته است و هم چنین تعدادي از پمپ هاي آب، روغن و خمیر کاغذ 

.شوند کارخانه که از منظر خبرگان از تجهیزات بحرانی شرکت محسوب می
دسته اول منابع . اده در این تحقیق شامل دو دسته می باشدمنابع داده و اطالعات مورد استف

داده هایی است که از بانک هاي داده مربوط به سیستم نت کارخانه در قلمرو زمانی تعریف 
        ). 1جدول(شده استخراج و به کار گرفته شده است 

  ريموارد استفاده از اقالم اطالعاتی مستخرج از بانک اطالعاتی نت شرکت کس -1جدول
  

  هدف از استخراج و کاربرد  اقالم اطالعاتی
  بحرانی و تعیین درجه وقوعپمپهايتعیین  تعداد شکست به تفکیک نوع براي هر پمپ

میانگین زمان صرف شده براي اصالح 
براي بررسی بیشتر شکست ها  )MTTR(شکست

  براي بررسی بیشتر شکست ها  )MTBF(متوسط زمان بین هر شکست
RPNسبه شاخص محا  درجه وقوع

  FGPدر طراحی مدل ریاضی   هزینه هاي مصروفه براي راهبردهاي انتخابی
  FGPدر طراحی مدل ریاضی   زمان هاي مصروفه براي راهبرد هاي انتخابی
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دسته دوم اطالعات مورد استفاده در تحقیق شامل نظرات پیمایش شده از خبرگان واحد  
    .)2جدول(باشد  تولیدي در قلمرو مسئله می

  موارد استفاده از اقالم اطالعاتی مستخرج از پیمایش نظرات خبرگان -2جدول
  

هدف از پیمایش نظرات 
  شرایط انتخاب خبره  تعداد خبرگان پیمایش شده  خبرگان

انجام مقایسات زوجی روابط 
  بین آلترناتیوها

معاونت فنی و بهره برداري،
  مدیر فنی، کارشناس دفتر فنی

داشتن حداقل مدرك 
رشناسی، داشتن حداقل دو کا

سال سابقه کار در رابطه با 
میرات، حوزه ي نگهداري و تع

داشتن حداقل یک سال 
ي کار در صنایع  سابقه

  .سازيکاغذ

  هاتعیین اثرات و علل شکست
سرپرست نت، کارشناس دفتر 

فنی، کارشناس تولید،
اپراتور تجهیزات و خبرگان 

  1ردیف

آشنایی با عملکرد فنی 
  منتخبتجهیزات 

  1همانند ردیف  1همانند ردیف  تعیین درجه شدت و تشخیص

انجام مقایسات زوجی 
ترجیحات معیارها و 
  آلترناتیوها به یکدیگر

  1همانند ردیف  1همانند ردیف

  1همانند ردیف  1همانند ردیف  انتخاب آرمان هاي مسئله
تعیین آستانه هاي فازي هزینه 

  1همانند ردیف  1همانند ردیف  و زمان

  
  هاي پژوهشیافته

اولین گام در گسترش مدل روش تحلیل شبکه اي و برنامه ریزي آرمانی، تعیین معیارهاي 
با . نگهداري و تعمیرات است که براي انتخاب سیاست نگهداري و تعمیرات به کار خواهد رفت

براي تعیین شاخص ها استفاده شده FMEAبررسی ادبیات تحقیق و نظر خبرگان از تکنیک 
  .است

  :ساختار شبکه اي مدل به شکل زیر می باشد
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  ساختار شبکه اي انتخاب سیاست نگهداري و تعمیرات - 1شکل
  

در این شیوه مدل . استفاده شده است 1در تبیین مدل برنامه ریزي آرمانی فازي از شیوه حنان
ا و سازي فازي بر حسب جهت آرمان ها، آستانه هاي فازي تعریف و سپس در محدودیت ه

  .)1389قاسمی،(گردد  تابع هدف مسئله انحرافات از آستانه ها درج می
  :تابع هدف برنامه ریزي آرمانی نیز به شکل زیر است

Min Z =

    
با توجه به چهار آرمان مورد نظر در تحقیق حاضر، محدودیت هاي فازي ذیل تعریـف شـده   

ي و تعمیرات همزمان می توان از دو یا چند روش الزم به ذکر است در این برنامه نگهدار. است
  .استفاده نمود) گزینه(

.کمینه کردن هزینه هاي نگهداري و تعمیرات.1
  
  
.کمینه کردن ساعات تخصیص یافته به فعالیت هاي نگهداري و تعمیرات.2
  

  

.بیشینه کردن امتیازهاي نهایی راهبردهاي نگهداري و تعمیرات.3
  

                                                                                                                   
1. Hannan
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زات سطح دوم، راهبردهاي نگهداري و تعمیرات مبتنی بر معیـار وقـوع،   بیشینه کردن امتیا. 4
.شدت و تشخیص

  
  
  

  

  
  
  
  

  :تعریف متغیرها و پارامترها

  .پارامترهایی که سلسله مراتب آرمان ها را نشان می دهد :     

  .امین معیار - kوزن هاي   

/ي مصروفه در سیستم نت بابت اجراي راهبرد اصالحیهزینه                           

  .پیشگویانه/پیشگیرانه
  .براي نگهداري و تعمیراتزمان در دسترس /کل بودجه          

زمان مصروفه در سیستم نت بابت اجراي راهبرد                      
  .پیشگویانه/پیشگیرانه/اصالحی

امین راهبرد نگهداري و تعمیرات در تحلیل iامتیاز به دست آمده از:                 
ANP : امتیاز محلیi- امین راهبرد در رابطه باk -امین معیار.  

ي تعریف شده براي تساوي محدودیت در رابطه با ماکزیمم کردن امتیاز  آستانه:        
  .حلیم

.ام -iراهبرد       
  .زمان مصروفه در سیستم نت/اختالف آستانه اي عدد مثلثی فازي هزینه          
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  .اختالف آستانه اي عدد مثلثی فازي اوزان آلترناتیوها 
  تشخیص/شدت/یار قوعاختالف آستانه اي عدد مثلثی فازي اوزان مع                     :

  .زمان/ي مطلوب فازي در محدودیت هزینه انحراف منفی از آستانه             
  .ي مطلوب فازي در محدودیت اوزان آلترناتیوها انحراف منفی از آستانه     

/وزان معیار وقوعي مطلوب فازي در محدودیت ا انحراف منفی از آستانه        
  .تشخیص/شدت

  .زمان/ي مطلوب فازي در محدودیت هزینه انحراف مثبت از آستانه           
  .ي مطلوب فازي در محدودیت اوزان آلترناتیوها انحراف مثبت از آستانه        

/معیار وقوع ي مطلوب فازي در محدودیت اوزان انحراف مثبت از آستانه       
  .تشخیص/شدت

ــا اســتفاده از تکنیــک     وزن گزینــه هــا و چگــونگی تــاثیر گــذاري و تاثیرپــذیري آنهــا ب
DEMATEL فازي و سپس اوزان معیارها در ارتباط با هدف و اوزان هر کدام از راهبرد ها در

مدل برنامه فازي بدست آمده و در نهایت ANPارتباط با هر یک از معیارها با استفاده از تکنیک 
ي نتیجـه . این مدل حل شده اسـت lingo11ریزي آرمانی فازي تدوین و با استفاده از نرم افزار 

  .باشدرد در مورد هر شکست از پمپ ها مینهایی بدست آمده در نهایت بهینه ترین راهب

  در رابطه با پمپ هاي منتخب در شرکت کاغذ کسري FMEAاطالعات مرتبط با اجراي  - 3جدول
رد

ف
نوع ی

پمپ
نوع 

شکست
تعداد 
MTTRMTBFشکست

درجه 
وقوع

درجه 
شدت

درجه 
RPNتشخیص

Pu1فن پمپ

سایش 
612011252550پروانه

سایش 
حلزونی 

پمپ
222033542540

خرابی 
6300112766252بلبرینگ

نشتی از 
243028876336گلند

پارگی 
1210056776294کوپلینگ

Pu2
پمپ 

هیدرولیک 
سایزپرس

خرابی 
18603752550کوپلینگ

سایش 
82408442540پروانه 

نشتی 
276025766252اتصاالت
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رد
ف

نوع ی
پمپ

نوع 
شکست

تعداد 
MTTRMTBFشکست

درجه 
وقوع

درجه 
شدت

درجه 
RPNتشخیص

Pu3

پمپ 
انتقال 

خمیر از 
پالپر به 

1چست

سایش 
49016852550پروانه

سایش 
حلزونی 

پمپ
118067032530

خرابی 
6240112766252نگبلبری

نشتی از 
242028876336گلند

پارگی 
126056776294کوپلینگ

خرابی 
824084776294بلبرینگ

را دارد مشـخص شـده اسـت کـه      RPNالزم به ذکر است در هر پمپ شکستی که بیشـترین  
  .این عیوب داشته باشند مدیران و کارشناسان باید توجه بیشتري براي رفع و یا کاهش

  
  نتایج تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آلترناتیوها مرتبط با پمپهاي منتخب شرکت کسري - 4جدول

  
نتیجهراهبرد پمپنتیجهراهبرد پمپنتیجهراهبرد پمپ

pu1-
1

تاثیرپذیراصالحی
pu2-

1

تاثیرپذیراصالحی
pu3-

3

تاثیرپذیراصالحی
تاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارگیرانهپیشتاثیرگذارپیشگیرانه
تاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانه

pu1-
2

تاثیرپذیراصالحی
pu2-

2

تاثیرپذیراصالحی
pu3-

4

تاثیرپذیراصالحی
تاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارپیشگیرانه
تاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانهرتاثیرگذاپیشگویانه

pu1-
3

تاثیرپذیراصالحی
pu2-

3

تاثیرپذیراصالحی
pu3-

5

تاثیرپذیراصالحی
تاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارپیشگیرانه
تاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانه

pu1-
4

تاثیرپذیراصالحی
pu3-

1

تاثیرپذیراصالحی
تاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارپیشگیرانه
تاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانه

pu1-
5

تاثیرپذیراصالحی
pu3-

2

تاثیرپذیراصالحی
تاثیرگذارپیشگیرانهتاثیرگذارپیشگیرانه
تاثیرگذارپیشگویانهتاثیرگذارپیشگویانه
ي این است که در تمامی موارد راهبرد اصالحی یک راهبرد تأثیرپذیر و نتایج دهنده

  .راهبردهاي پیشگیرانه و پیشگویانه تأثیرگذار می باشند
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  مرتبط با با پمپ هاي منتخبANPرتبه بندي آلترناتیوها با استفاده از تکنیک  - 5جدول
  

شماره 
شکست/پمپ

تبه بندي راهبردهارANPوزن هاي خروجی 
پیشگویانهپیشگیرانهاصالحیپیشگویانهپیشگیرانهاصالحی

pu1-10.33220.33460.3332312
pu1-20.33220.33460.3332312
pu1-30.33180.33340.3348321
pu1-40.3320.33470.3333312
pu1-50.33180.3350.3332312
pu2-10.33220.33460.3332312
pu2-20.33220.33460.3332312
pu2-30.33220.33320.3346321
pu3-10.33220.33460.3332312
pu3-20.33220.33460.3332312
pu3-30.33180.33340.3348321
pu3-40.3320.33470.3333312
pu3-50.33180.3350.3332312

  
  اطالعات مربوط به هزینه و زمان راهبرد هاي نت - 6جدول

  

پمپ
هزینه 
  اصالحی

)ریال(

هزینه 
  پیشگیرانه

)ریال(

هزینه 
  پیشگویانه

)ریال(

زمان 
  اصالحی

)دقیقه(

زمان 
  پیشگیرانه

)دقیقه(

زمان 
  پیشگویانه

)دقیقه(
pu1-12،000،0001،500،00005401800
pu1-27،500،00025،000،00001902500
pu1-31،400،00010،000،0008،000،0001020320460
pu1-4400،0000100،0005700150
pu1-5550،0000300،0008350365
pu2-1600،000350،000450،00075545280
pu2-22،000،0001،650،000017801400
pu2-3380،000200،000180،000116570385
pu3-11،000،0001،300،00002001600
pu3-2020،000،000001800
pu3-37،000،0008،000،0001،000،000770280390
pu3-4200،000085،0003500130
pu3-5500،0000280،0004100310



97  …سازي سیستم نگهداري و تعمیرات در کارخانجات ارائه الگوي مناسب جهت پیاده

  اطالعات مربوط به محدودیت هاي هزینه و زمان راهبرد هاي نت - 7جدول
  

بودجه در پمپ
)ریال(دسترس

زمان در 
)دقیقه(دسترس

آستانه فازي 
)ریال(هزینه

آستانه فازي 
)دقیقه(زمان

pu1-13،800،00014403،500،0001200
pu1-250،000،000144045،000،0001200
pu1-320،000،00028801،500،0001440
pu1-41،000،000720800،000500
pu1-52،000،00014401،500،0001000
pu2-12،000،00014401،500،0001200
pu2-24،200،00028803،800،0001440
pu2-31،000،0002160700،0001440
pu3-12،500،00014401،500،0001200
pu3-235،000،000144030،000،0001200
pu3-320،000،00028801،500،0001440
pu3-4800،000720600،000500
pu3-5800،0001440500،0001000

  
  FGPنتایج بدست آمده از حل مدل  - 8جدول

corrprevcondپمپ
راهبرد 
corrprevcondپمپانتخابی

راهبرد 
انتخابی

pu1-1010پیشگیرانهpu2-3011هپیشگیران/
پیشگویانه

pu1-2010پیشگیرانهpu3-1010یرانهپیشگ
pu1-3001پیشگویانهpu3-2010پیشگیرانه

pu1-4011پیشگیرانه/
پیشگویانهpu3-3001پیشگویانه

pu1-5010پیشگیرانهpu3-4001پیشگویانه

pu2-1011پیشگیرانه/
/پیشگیرانهpu3-5011پیشگویانه

پیشگویانه
pu2-2010پیشگیرانه
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  گیرينتیجه
نتایج حاکی از آن است که راهبرد نگهداري و تعمیرات پیشگویانه و پیشگیرانه نسبت به 

لذا این راهبردها با توانایی . ها برتري دارندراهبرد اصالحی در استفاده از منابع و کاهش شکست
در پیش بینی شکست ها اطالعات مفیدي در اختیار مدیران نگهداري قرار می دهد تا جنبه هاي 

تعمیرات اصالحی به سرمایه کمتري . ی یک شکست در جهت ایمنی و هزینه محدود گرددمنف
هاي جهت تعمیرات و نگهداري تجهیزات نیاز دارد ولی هیچگاه یک پیش بینی از شکست

  .دهداحتمالی ارائه نمی
  

  پیشنهادها
م شرکت کاغذ کسري براي افزایش تولید طی سال هاي اخیر اقدام به استفاده از سیست

هاي چشمگیري نگهداري و تعمیرات نموده است هرچند توانسته است در این راه به موفقیت
دست یابد ولی براي بهینه تر شدن تولید و هم چنین افزایش کیفیت آن باید تمرکز بیشتري بر 

  :روي اقدامات پیشگیرانه تجهیزات داشته باشد لذا
ها به طور منظم با دستگاه تست بلبرینگ براي جلوگیري از خرابی بلبرینگ ها، عملکرد آن -

  .کنترل شود
ریزي شده اي براي جلوگیري از عیوب سایش، آب موجود در سیستم به طور برنامه -

  .تعویض و در جنس تجهیزات تجدید نظر شود
براي چلوگیري از عیوب نشتی ها بازدید دوره اي منظم تر شود و از اجناس مرغوب تر  -

  .استفاده شود
.ینی و اصالح اقدامات پیشگیرانه ي تعریف شده براي تجهیزاتبازب -
.تشکیل جلسات روزانه با کارشناسان و مدیران در مورد خرابی هاي اتفاق افتاده -
.تشکیل جلسات هفتگی با سرپرستان تولید و فنی در مورد توقفات ایجاد شده -
.و تجهیزات استفاده از تجهیزات جانبی براي کنترل عملکرد ماشین آالت -
.تهیه گزارشات هفتگی و ماهیانه از عملکرد تجهیزات و خرابی هاي آنها -
.پیدا کردن تامین کنندگان جدید براي تهیه اجناس مرغوب تر -
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  منابع 
، انتخاب استراتژي نگهداري )1389(.سید کاظم،همتی، محمد و رستمیان، مهدي، ابراهیمی

ششمین کنفرانس نگهداري و گروهی فازي، MADMو تعمیرات با استفاده از رویکرد 
.تعمیرات ایران

، نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزي خطی آرمانی )1384. (اسد پور، حسن و خلیلیان ، صادق
  .8، شماره  ویژه نامه بهره وري و کارافرینیفازي در بهینه سازي،

و نگهداري قابلیت ، استراتژي تعمیرات )1391(.فرامرز واسدي کیاپی، محمد باقر، سپري
.بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برقدر شبکه هاي توزیع، AHPاطمینان محور به روش 

،  مقدمه اي بر برنامه ریزي نگهداري و )1387. (شهانقی، کامران و جعفریان، مهدي
.پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداري و تعمیراتتعمیرات،

، انتخاب سیاست نگهداري و )1389. (صادقی، رویاصفري، سعید، سیاح زاده، ستاره و 
.ششمین کنفرانس نگهداري و تعمیراتو برنامه ریزي آرمانی،   AHPتعمیرات با استفاده از 

  ،  )1387. (طهماسبی،محمد
پایان نامه هاي هوا ناجا و ارائه راهکارهاي بهینه، بررسی وضعیت نگهداري و تعمیرات پرنده

.ارشد دافوس، دانشگاه علوم انتظامی جهت اخذ درجه کارشناسی
.انتشارات جامعه شناسان. سیستم ارتباط فازي، 1389. (قاسمی ، وحید

چاپ سوم،موسسه . مدیریت تولید و عملیات،)1380. (کاظمی،سیدعباس وکسایی،مسعود
.انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، فصل هفدهم

.نگهداري و تعمیرات صنعت گروه،)1390. (مرکز مطالعات و پژوهش هاي لجستیکی
،  مقایسه عملکرد تئوري محدودیت ها با برنامه ریزي خطی فازي در )1389. (نوري، سپهر

، جلد 2، شمارهنشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولیدمسایل تولید ترکیبی فازي، 
.1- 10، ص21

یین استراتژي نگهداري و ، تع)1387(.راحله،عمادي، سید میثم و نوري فر، مائده، نوري فر
مطالعه موردي در نیروگاه شهید  –)FEAHP(تعمیرات با استفاده از آنالیز توسعه اي فازي

  .ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعسلیمی نکاء، 

Arunraj,N.S. &Maiti,J.(2010).Risk-based maintenance policy selection using 
AHP and goal programming.Safety Science 48. 238–247.
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شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوري 
صنعت نشر کشور: باز  مطالعه موردي

  
**اله فروزنده دهکرديلطف-  *محمد مهدي پرهیزگار

  ****د درینیولی محم-***علی اکبر جوکار

)11/4/92: تاریخ پذیرش - 29/2/92:تاریخ دریافت (

  چکیده
در این . مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی در صنعت نشر کشور انجام شد

روش پژوهش آمیخته که جامعه آماري آن در بخش . بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوري باز بوده است
تعداد نمونه آماري . هاي تهران تشکیل داده استمتخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاهکیفی را 

بر اساس مبانی نظري و پیشینه تجربی، عواملی . باشدنفر می 300نفر و در بخش کمی تعداد  30در بخش کیفی 
سوال تهیه و  60ه مشتمل بر اي محقق ساختشامل عوامل ساختاري، مادي، محیطی و فردي شناسایی و پرسشنامه

 89/0پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ . اعتبار صوري و محتوایی آن مورد تائید قرار گرفته شد
یافته ها نشان داد که عوامل . جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماري تحلیل مسیر استفاده شد. برآورد شد

که به ترتیب بیتشرین اثر و نقش مربوط به متغیر . اي نوآوري باز نقش دارندمتعدد و مختلفی در ایجاد فض
  . باشدشایستگی هاي محوري منابع انسانی و کمترین اثر مربوط به متغیر دستیابی به بازارها می

  
  نوآوري، نوآوري باز، صنعت نشر: هاي کلیديواژه

                                                                                                                   
نشگاه پیام نوراستادیاردا*

دانشیار دانشگاه پیام نور**
استادیار دانشگاه پیام نور***

vm.darini@yahoo.com)نویسنده مسئول( عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور****
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  مقدمه 
ییرات ، عنصر اصلی موفقیت وبقاي هر در دنیاي امروزي، توان سازگاري و اداره کردن تغ

سازمان است و کسب این توانایی ها خود، مستلزم توجه سازمان به خالقیت و نوآوري افراد 
هاي موفق، سازمان هایی هستند که خالقیت و نوآوري، نوك پیکان حرکت آنان سازمان. است

وزي براي ادامه حیات، به عبارتی سازمان هاي امر). 1999احمد و عبداله،(را تشکیل می دهد
بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها، افرادي خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با 

می توان گفت در سیستم . این تحوالت منطبق ساخته و جواب گوي نیازهاي جامعه باشند
لید موفقیت اقتصاد جهانی و رقابت روزافزون موجود، خالقیت و نوآوري در حکم بقا و ک

امروزه موضوع نوآوري توجه بسیاري از دانشمندان و ). 13980صمدآقایی، (سازمان است
و از اهمیت بسیار زیادي در . محققان از رشته هاي مختلف را به خود جلب کرده است

سازمانهاي پر از تغییر و تحول امروزي براي رقابت با سازمانهاي رقیب و ماندن در چرخه 
رده است ، چرا که نوآوري به عنوان عامل مهم و حیاتی سازمان ها به منظور تحوالت پیدا ک

سازمان ها با . ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و متغیر امروزي می باشد
نوآوري بیشتر، در پاسخ به محیط هاي متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت هاي جدیدي که به آنها 

ضرورت ).1388برومند و رنجبري، (بهتري برسند موفق خواهند بود اجازه دهد به عملکرد
وجود خالقیت و نوآوري در سازمان ها تا حدي رسیده است که برخی منابع نبود آن را با 

سازمانی که خالقیت و نوآوري ).  1384محمدي، (اندنابودي سازمان در درازمدت یکی دانسته
از این رو سازمان ها . طول زمان از صحنه محو می شود نداشته باشد، نمی تواند بقا یابد و در

هم در سطح فردي و هم در ( پیوسته در جستجوي راههایی هستند تا خالقیت و نوآوري را 
زیرا افزایش ). همان منبع(تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف نمایند) سطح سازمانی

ت و کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، خالقیت در سازمان ها می تواند به ارتقاي کمی
جلوگیري از اتالف منابع، افزایش رقابت، افزایش کارایی و بهره وري، ایجاد انگیزش و 

در واقع می توان گفت که در محیط متغیر و دانش ). 2003رانگ، (رضایت شغلی منجر شود
به نیاز هاي  محور کنونی تنها سازمان هاي نوآور می توانند موجودیت خود را حفظ کرده و

در واقع می توان گفت که سازمان هاي نوآور . مشتریان و ذي نفعان در اسرع وقت پاسخ دهند
نوآوري را می . بهتر و سریعتر از سایر سازمان ها می تواند به چالش هاي محیطی پاسخ دهند

ي از نوآوري پنجره ا. توان فرآیند ایجاد تعییرات نو، سازنده و موفق در بازار تعریف کرد
فرصت هاي جدید را به روي سازمان می گشاید به همین دلیل الزم است که سازمان ها 
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هاي نوآورانه را در دستور کار خود قرار داده و منابع و محدویت هاي موجود در این فعالیت
  ). 1390چوپانی، (زمینه را شناسایی و درصدد بهبود منابع و رفع محدودیت ها برآیند

حاکی از آن هستند که نمی توان مفهوم نوآوري را صرفا به نتیجه ساده  پیشرفت هاي اخیر
افزون بر این نوآوري فرآیندي است که تردید و بی . فعالیت در امر تحقیق و توسعه دانست

 ،تقسیم منابع تغییر یابد ،چرا که قابلیتها باید تجدید و تقویت شوند. ثباتی ایجاد می کند
از این رو مدل به . قرار گیرد و استراتژي مجددا مورد ارزیابی شودسازماندهی مورد تجدید نظر 

بنابراین در). 1387واعظی نژاد و صادقی،(کار گرفته آن داراي اهمیت ویژه اي می باشد
فراوانیفشارزیرراه نوآوري،درخودتوانمندیهايباالبردنبرايشرکتهاصنایع،ازبسیاري

فعالیتهايفهرستصدردرنیز نوآوريامروزاقتصادياردشودوراندرحتی. دارندقرار
سرخودشانآزمایشگاههايازتنهانوآوريانتظار ندارندهمگانچندهردارد،جامدیران
فرایندیامحصول،جدید،تکنولوژيبرايخودشنوآورانهبر منایعتنهاشرکتیک".برآورد

از منابعنوآوريبرايحیاتیهايروديوبهنیازشرکتبلکه،. نیستمتکیتوسعه محصول
بنگاهپنداردکه میاستپارادایمیبازنوآوري). 2008موریس و همکاران،(دارد بیرونی

ایندر. نمایداستفادهبخوبیبازاربهو خارجیداخلیمسیرهايوهايایدهازبایدوتواندمی
بهبراحتیتواندمینوآوريوشودیمترنفوذپذیرو  محیطشبنگاهیکبینمرزهايپارادایم

منابعازوسیعیطیفنظامند،ايشیوهبهبازنوآوري. کندپیداجریاندرون بنگاهوبیرون
نماید،میکشفوترغیبهاي نوآوري،فرصتآوردنبدستبراي راخارجیوداخلی

ازوسیع،طوربهودشومیشناساییشرکتمنابعوقابلیتهاباکهآگاهانه ايهايیکپارچگی
با توجه ).  2006وست و جالیر، (کندمیبرداريبهرهچندگانهکانالهايطریقاز فرصتهااین

به اهمیت و لزوم پارادایم نوآوري باز در شرکت هاي امروزي، پژوهش حاضر با هدف 
  .شناسایی عوامل موثر بر نوآوري باز در صنعت نشر ایران می باشد

  
  مبانی نظري

یادانشمندانتوسط افراد،بستهمحیطیدربیفتد،اتفاقبازشکلبهنوآورياینکهازقبل
نوآورياصطالح. افتدمیاتفاقانداستخدام شدهشرکتیاسازمانتوسطکهمتخصصگروهی

ديآنتونیواسکاتتپدونچسبرو،هنريباز توسطنوآوريپاردایممعرفیازبعدبسته
افتدمیاتفاقهاییشرکتدربستهنوآوريتئوري). 1388مشدئی و تقوي، (شد مرسومویلیامز

وخلقدرشرکت بایداینرواز.دارندآنموفقیتنوآور برايکنترلبهاعتقادآنمدیرانکه
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کنترلپشتیبانیومالیامورخدمات،توزیع،وپخشبازار،محصول،برعالوهنیزهاایدهتولید
علتبهفناوريهايحوزهازبرخیدرکهاستاینتفکرایناصلیعلت. کنداعمالنظارتو

بنیاندانشهايشرکتها،دانشگافکري درمالکیتهايساختزیرنبودنیزوفناوريماهیت
خود درتاشدندآنبرهاشرکتبعضیبنابراین. نبودندفعالچنداندانشسازيتجاريدر

تاسیسراخودتوسعهوتحقیقهايبخشروياینازووندشکاربهدستتحقیقيزمینه
نظارتوکنترلسازماندروندرخودجدیدمحصوليي توسعهچرخهکلبربتوانندتاکردند
کهشدندتبدیلخود کفانسبتاًهاییقلعهبهتدریجبههاشرکتاین). 1387ملیسا،(کننداعمال
مدل نوآوري باز . داشتندخارجمحیطدرهاسازمانسایروهابادانشگاهمحدوديبسیارارتباط

  .ترسیم شده است 1در شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل نوآوري بسته. 1شکل 
  

داخل درصرفاتحقیقاتیهايپروژهکهاستاینشده،مدل نوآوري بسته آوردهدرآنچه
بابستهوريمفهوم نوآ. شوندمیتزریقبازاربهسازمانقیفطریقازوسازمانیمرزهاي
نوآوريزمینهدراخیرتحقیقاتیهايپروژهزمینهواستمرتبطکاربر،نوآوريچونمفاهیمی
به نیازآمیزموفقیتنوآوريکهکندمیعنوانبستهنوآوريپارادایمبطور کلی.استگردیده
.نمایدلکنترایده رامدیریتوخلقبایدکمپانییکوداردفکريمالکیتومالکیتکنترل،

زمینهدرهادولتوهادانشگاهکهیعنی زمانیگرددمیبربیستمقرنآغازبهبستهنوآوريریشه
تصمیمهاکمپانیازبرخیبنابراین. بودندنداشتهاساسی برگامهايهنوزعلمسازيتجاري
مامت.باشندداشتهراخودشانتوسعهوتحقیقواحدهايوتحقیقات اختصاصیکهگرفتند

وايشکل بستهبهنوآوريواقعدروبودمتمرکزکمپانیدرجدیدخدماتوکاالچرخه تولید
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پنداردکه میاستپارادایمیبازنوآوري). 1388مشدئی و تقوي، (داشتجریانايبسندهخود
هاستفادبخوبیبازاربهو خارجیداخلیمسیرهايوخارجیهايایدهازبایدوتواندمیبنگاه
نوآوريوشودمیترنفوذپذیرو  محیطشبنگاهیکبینمرزهايپارادایمایندر. نماید

کهشودمیفرضبازدر نوآوري. کندپیداجریاندرون بنگاهوبیرونبهبراحتیتواندمی
مند  بهرهنیزسازمانازخارجهايایدهازسازمانیدرونهايایدهبرعالوهتوانندمیهاشرکت

اصلیایده .شودمینفوذپذیرترآنپیرامونمحیطوهاشرکتبینمرزهايترتیباینبه.دشون
میتوانددانشآندرکهدانشانتشاروسیعدنیايدرکهکندبیان میتئورياینپشتدرنهفته

خوددرونتحقیقاتبرتنهانمی توانندهاشرکتشود،خارجآنازیاواردسازمانبهراحتیبه
رانیازموردهايلیسانسیانوآوريدیگر،شرکتهايازبایدلزومصورتدروکنندکیهت

کهاستاختراعاتازاکوسیستمىباز،نوآوريازمنظور). 2009کینگ هان، (کنندخریداري
تجارتجهانبهراتعبیرچسبرو،  این. جریان می یابدمعینمرزهاىامتداددرایدهوعلمآندر

فرضاینبرمبتنىالگویىبازنوآوري« باز را اینگونه تعریف کرده است نوآوريکرد،معرفى
هاىایدهازبایستمىوتوانندمىهستند،خودتکنولوژىارتقاءدنبالبههاشرکتاگراست

بازنوآوري). 2003چسبرو، (کننداستفادهبازارخارجىوداخلىهاىایدههمانندخارجى
هاي نوآوري، فرصتبرايخارجیوداخلیمنابعازوسیعیدامنهو کشفاتیکسیستمتشویق
متفاوتطریق کانالهايازهافرصتازبرداريبهرهوبنگاهمنابعوهاظرفیتهشیارانهتجمیع

هاشرکتکهشودمیفرضکهاستپارادایمیبازنوآوري).  1388مشدئی و تقوي، (است
نیزووداخلیخارجیهايایدهازپیشرفتهآوريفنبهتکیهباهمانطوربایدومی توانند
هايایدهازيترکیببازنوآوريفرایندهاينمایند،استفادهبازاربهو خارجیداخلیمسیرهاي

استفادهبازنوآورييفرآیندها. باشدمیهاسیستمهاسیستموازطریق معماريخارجیوداخلی
.باشدمیهاسیستمومعمارياینبراينیازموردالزاماتاي تعریفبرکاروکسبهايمدلاز

میارزشایجادبهداخلیوخارجیهايدو ایدههرازگیريبهرهباکاروکسبمدل
هاي مشترك داخلی با قابلیت برون نوآوري باز عبارت است از تالش). 2007چسبرو، (پردازد

، در جهت بکارگیري دانش داخلی و خارجی در سپاري و یا ترکیبی از چندین روش مختلف
راستاي افزایش ارزش اقتصادي زنجیره، تسریع، توسعه محصول و متراکم نمودن بازار ایده در 

افتدمیاتفاقمهمدو فاکتورطریقازبازنوآوريطول توسعه محصول یا خدمات روند
عمرکاهشرقابتی وايافزایش فشارهدوموبازاردموکراسیاول: )1390اسفندیاري، (
دنیايکهاستاینداردباز وجودنوآوريپشتکهاصلیایده. بازاردرمحصول) تقاضاي(
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تحقیقاتطریقازآنهاهمهبهتواندسازمان نمییابنگاهکهداردوجوددانشازوسیعی
سایرازبنگاهدروندرخصوصیتحقیقاتبجايبلکه بایدیابد،دستخودشاختصاصی

اقدامهاکمپانیسایرازخریداريیااختراعثبتومجوزهافرآیند اعطايطریقازتحقیقات
ازدر خارجونگیرندقراراستفادهموردبنگاهدروندرصرفانیزداخلیاختراعاتبعالوه .نماید

توسعهوتحقیقفرآیندبخشی ازهاشرکتمدلایندر. شوندسازيتجاريسازمانیاشرکت
ورقباجدیدمحصوالتمرتباواستفاده کردهخارجیهايایدهاز. می کنندسپاريبرونرا

گذاريسرمایهاندبودهموفقکهمحصوالتیسپس روي.کنندمیرصدراپیشروشرکتهاي
 انجاممشتركهمکاريتحقیقاتیمراکزدیگرورقباهم بامواردبعضیدر. کنندمی
  .آمده است 2مدل نوآوري باز در شکل ). 1387قی، واعظی نژاد و صاد(دهندمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل نوآوري باز. 2شکل 
  

هادانشگاهرقبا،ازوروديمنابعدر کسبايفزایندهطوربههابر اساس مدل فوق، شرکت
ایندارايبازنوآوريمدلبسته،نوآوريمدلبرابردر. می شوندفعالهاسازماندیگرو

به منظوررااستعدادباالترینباکارمندانیتواندنمیلزوماًشرکتیکهاست کدیدگاه
ازاطمینانبرايفرآیندهاياستبنابراین الزم). 1389مشدئی و تقوي،(کندجذبنوآوري

نمیکارشرکتبرايباهوشافرادهمهزیراکند،پیداتوسعهسراسر شرکتدرهاایدهجریان
دارايبیشتروروز بیشترهرنوآوري. استافزایشحالدردانشجغرافیاییپراکندگیوکنند

).  همان منبع(کندمیدرگیرعرصهدر اینرابیشتريبازیگرانوشودمیجهانیطبیعتی
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با توجه   .نوآوري کنندتنهاییبهتوانندنمیهاشرکتکهاستضرورينکتهاینبنابراین درك
خالصه  1تفاوت میان نوآوري بسته و باز را به شرح جدول به مبانی نظري مطرح شده می توان 

  .کرد
  تفاوت بین اصول نوآوري باز و بسته) : 1(جدول شماره 

  
  اصول نوآوري بسته  اصول نوآوري باز

راآنهابایدمابنابراینکنندنمیکارمابرايباهوشافرادهمه
شرکتازخارجباهوشافرادتخصصودانشازوبیابیم

  نماییمبرداريهبهر
مابرايما،کاريزمینهدرباهوشافراد

  کنندمیکار

R& D نمایدایجادتوجهیقابلارزشتواندمیخارجی;R& 

D استنیازموردارزشاینازبخشیمطالبهبرايداخلی.  
بایدخودمانما R& Dاز بردنسودبراي

آنازودهیمتوسعهکشف کنیم،راآن
  نماییمبرداريبهره

ازبردنسودمنظوربهتحقیقاتکردنآغازبراياجباريما
  نداریمآن

بازارکنیمکشفخودمانآنرامااگر
  کردخواهیمتصرف اولراآن

آوردنبدستازبهتربهتر،کاروکسبمدلیکساخت
  استآنبازاراولیه

یکسازيتجاريبرايمااگر
  ایمبرندهما باشیم،اولنوآوري،

ماببریمخارجی وداخلیهايایدهازبهترياستفادهمااگر
  شدخواهیمبرنده

درراهاایدهبیشترینوبهترینمااگر
  شدخواهیمبرندهماکنیم خلقصنعت

بهرهمان فکريمالکیتدیگرازحقوقهاياستفادهازبایدما
هکهرزمانرادیگرفکريمالکیتحقوقبایدوشویممند

  نماییمخریداري دهندمیترقیراماکاروکسبمدل

کنترلرامانفکريمالکیتبایدما
ایدهازمارقبايکه ايگونهبهکنیم

  نشوندمندبهرهماهاي
  ).1389مشدئی و تقوي، :منبع(

  
  ي نظري در بروز نوآوريهابررسی داللت

زمانها و منابع انسانی و مادي را هاي مدیریت در مسیر تحول خویش، ساها و سبکنظریه
: مهم ترین این نظریه و سبک ها، نظریه هاي. دست خوش تغیرات و تحوالت بسیاري کرده اند

  .هستند... ، سیستمی، اقتضایی و )مکتب روابط انسانی( کالسیک، نئوکالسیک
  

  نظریه کالسیک) الف
ته می شود و به او به چشم ابزار ي کالسیک، فرد به عنوان انسان اقتصادي در نظر گرفدر نظریه

مقررات خشک و انعطاف ناپذیر، جمود شخصیت، خود جاودانگی . عقالیی تولید نگاه می کنند
و خود محوري امپراتور گونه ، وجود قدرت بیش از حد در دست افراد نامناسب و نگرانی و 
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نقل از  تورانی،  ، به1993هیکس و گولت، (اضطراب ، جنبه هاي منفی نظریه ي کالسیک هستند
در چنین سازمان هایی چه انتظاري می توان داشت تا افراد و کارکنان آن به نوآوري ). 1385

همین منبع می گوید که نظریه کالسیک و بوروکراسی به عنوان جریان غالب آن، . بپردازند
موقعیت هاي هنگامی که با فشارهاي جدید مانند نوآوري و ابداع مواجه می شوند، آنان را مزاحم 

این نظریه با دیدگاهی خشک اغلب از روي آوردن به نوآوري به عنوان عنصر . موجود می دانند
همچنین عالقه مندي نظام ). 1389اسدالهی و دشتی، (اسلی پیشرفت و تکامل سازمان طفره می رود

ن یکی به جاودان سازي چهارچوبها و روشهاي قدیمی را می توا) کالسیک(مبتنی بر این نظریه 
یک عضو ساده سازمان . دیگر از دالیل استقبال نکردن نظریه کالسیک از نوآوري را در دانست

، عالقه ي مفرطی به فنون و صنایع )براي مثال یک کارشناس شیمی( مبتنی بر نظریه کالسیک
عالوه . در نتیجه در برابر روشهاي نوین به مخالفت می پردازد. قدیمی دوران تحصیل خود دارد

ر نظریه ها و نگرش هاي کالسیک مدیریت، ساختار مکانیکی و بروکراتیک سازمانی نیز از ب
بروکراسی دشمن قسم « رابرت مایکل معتقد است که . داللت هاي آشکار در نفی نوآوري است

چرا که روح  دیوان ساالرانه در سازمان، باعث تباهی شخصیت و » خورده ي آزادي فردي است
همچنین در این نظام، تکبر و خود بینی نسبت به زیردستان و پستی و . می شود تولید فقر اخالقی

از این روي، به رغم وجود کارکنانی نوآور و خالق نباید . دنائت نسبت به فرادستان وجود دارد
  ).1385تورانی،(انتظار بروز و گسترش نوآوري را داشت 

  
  نظریه نئوکالسیک )ب

نئوکالسیک است که داللت هاي مثبتی در بروز نوآوري  در مقابل نظریه کالسیک، نظریه
این نظریه که با نتایج پژوهشهاي مازلو، هرتزبرگ، التون مایو و مک گریگور  به ترتیب . دارد

در زمینه هایی چون نیازهاي پنج گانه انسان، نیازهاي بهداشتی و انگیزشی، مطالعات هاثورن و 
ست، رویکرد کامًال متفاوتی نسبت به انسان عجین و همراه گشته ا yو  xنظریه هاي 

صاحبان این نظریه معتقدند که انسانها عاطفه، احساس، کرامت و عقل و شعور دارند و .دارد
به عبارت دیگر انسانها سرشار از استعداد و نبوغ اند و .نباید به آنان به چشم ابزار تولید نگریست

گوناگون اجتماعی، چون حرمت و احترام،  عالوه بر نیاز مادي و فیزیکی، داراي نیازهاي
تامین این نیازها، موجب می شود که افراد بهتر زندگی کنند، . خودشکوفایی و خودیابی هستند

تاکید در واقع با ).1385تورانی،( بیشتر بیندیشند و به استعدادها و توانمندیهاي خویش پی ببرند 
مل کیفی و احساسی فرد، نقص مکتب بر جنبه هاي رفتاري و روانی و سعی در شناخت عوا

تنئوکالسیک با اصالح ساختارهاي .کالسیک را که از معنویت انسان بسیار دور بود جبران کرد
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خشک بی روح کالسیک و توجه به فرد به عنوان انسانی با احساس و  عقالیی، غیر شخصی،
معیار هاي قابل  د،داراي تأثیر پذیریهایی اجتماعی که عملکردش را تحت الشعاع قرار می ده

این نظریه روي جنبه هاي اجتماعی و   ).1379،همکارانو  حسینعلی(قبولی ایجاد کرده است 
وران شناسی افراد، چه به عنوان فرد و چه گروه هاي کاري تأکید می کند و سازمان را مجموعه 

در مقایسه با این تعریف ، . گروه هاي انسانی می داند که اهداف مشترکی را  دنبال می کنند
تعریف نظریه ي کالسیک از سازمان که بر ساختار رسمی، نظم و ترتیب و عوامل اقتصادي 
متمرکز شده است، از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ زیرا بر عوامل اجتماعی کار، سازمان غیر 

نظریه نئوکالسیک، بیشترتفاوت هاي موجود بین . رسمی و احساسات انسانی تأکید می ورزد
اسداللهی و دشتی، (راد را که در نظریه ي کالسیک خذف شده بود، مورد توجه قرار می دهد اف

چرا که این نظریه به .نظریه نئوکالسیک داللت هاي مثبتی در بروز نوآوري دارد). 1389
کارکنان به دید ابزار گونه نگاه نمی کند که از خود اختیاري ندارند بلکه به آنها به عنوان فردي 

ته می شود که داراي احساس، کرامت ، عقل و شعور هستند که سرشار از استعداد و نبوغ نگریس
می توان گفت که . اند و می بایست به نیازها و تفاوت هاي  فردي هر یک از آنها توجه شود

نوآوري در سازمانی که بر مبناي نظریه نئوکالسیک بنا نهاده شده باشد،  رشد و شکوفا می شود 
دیران تابع این نظریه براي تلفیق هدف هاي فردي و سازمانی، به کارکنان خود م« چرا که 

آزادي عمل بیشتر می دهند، خالقیت و نوآوري را تشویق می کنند، کنترل را به حداقل می 
و .  رسانند و براي جذاب تر کردن کار و ارضاي نیازهاي سطوح عالی ترکارکنان می کوشند

ارکنان مثبت باشد، آنان را مسئولیت پذیر بار می آورد و در چنین اگر نگرش مدیران نسبت به ک
). 1389اسدالهی و دشتی،(»حالتی، خالقیت و نوآوري کارکنان افزایش می یابد

  
    نظریه سیستمی )ت

از دیگر نظریه ها، یکی نظریه ي نوین یا سیستمی است که کلیه عناصر سازمان را مورد 
یه سازمان به عنوان سیستمی وفاق پذیر یا سازوار مورد نگرش در این نظر. توجه قرار می دهد

به عبارت دیگر، سازمان یک سیستم اجتماعی پویاست که از همکاري افراد . قرار می گیرد
نظریه دیگري نیز به نام نظریه یادگیري ). 1385تورانی،(براي تأمین نیازها به وجود می آید 

گیرنده وجود دارد که در فرایند نظریه سیستمی و با تکیه سازمانی یا به عبارت دیگر، سازمان یاد
بر آن به وجود آمده است و سازمان را به مثابه سیستمی باز، صاحب اندیشه و زنده در نظر می 

سازمانهاي یادگیرنده با . سازمانها براي نوآوري و پویایی نیاز به یادگیري مستمر دارند. گییرد
شها و تواناییهاي افراد خود و بر اساس درسهایی که به تجربه بهره گیري از دانش، هنرها، ارز
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در این نظریه ، . می آموزند، به طور مستمر تغییر می کنند و عملکرد خود را بهبود می بخشند
اگر سازمانها و مدیرانشان بخواهند به حیات خود ادامه . است» خالقیت و نوآوري« شعار اصلی

، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با موفقیتهاي دهند و در بلند مدت کامیاب شوند
جدید تطبیق دهند و در بلند مدت کامیاب شوند، باید نوآور باشند و به طور مستمر خود را با 

  ).1389اسدالهی و دشتی،(موفقیتهاي جدید تطبیق دهند 
  

  نظریه اقتضایی) ث
این نظریه بر آینده نگري . جاي تعمق داردداللتها و تأثیر نظریه اقتضایی نیز در ایجاد نوآوري 

جنبه هاي انسانی در .  تأکید دارد و باریک بینیهاي محدود کننده نظریه هاي فبلی را کنار می گذارد
این نظریه با قوت هر چه تمام تر ظهور می یابند، اما به علت وارد کردن عواملی چون فناوري و نظام 

بدیهی است ، نگاه به آینده نیازمند نوآوري .  قی می شوداقتصادي در دیدگاه خود، کامل تر تل
تنها افراد و سازمانهایی می توانند آینده نگري کنند که به خالقیت و نوآوري روي آورند و . است

بررسی مطالعات و پژوهش هاي علمی درباره ي نظریه ها و ). همان(در گسترش آن اهتمام ورزند
نشان می دهد که بسیاري از انگیزه ها و روحیات خالق و  سبک هاي گوناگون مدییریت به خوبی

افراد فی النفسه خالق و . نوآور و کارهاي خالقانه و نوآورانه متأثر از نظریه ها و سبک هاي مدیریتند
نوآورند، ولی اگر در سازمانی کار بکنند که متأثر از نظریه کالسیک و داراي ساختار مکانیکی و 

د، فرایند نوآوري و خالقیت در آنها با مشکل مواجه می شود و حتی سبک مدیریت دستوري باش
براي . در سازمان با ساختار برورکراتیک، مدیر نوآور نیز ره به جایی نخواهد برد. ناتمام خواهد ماند

نوآوري، نها وجود مدیر و کارکنان خالق و نوآور کافی نیست، بلکه باید ساختار،  راهبرد، محیط، 
زه و چرخه حیات سازمان، توان کنترل منابع انسانی آن، فرهنگ و صاحبان قدرت نیز از فناوري، اندا

  ).1385؛ به نقل از تورانی ، 1996البیچ، (نوآوري حمایت کنند 
  

  ثر بر نوآوري بازعوامل مؤ
. سازمانی صورت گرفته استنوآوريتحققدرمشوقوموثرتحقیقات زیادي حول عوامل

هاي ذکر  ات و کارهاي علمی انجام شده در زمینه نوآوري سازمانی و مدلپس از مطالعه تحقیق
در نهایت این . شده در این خصوص، عمده ترین متغیرهاي موثر مورد شناسایی قرار گرفت

تقسیم بندي شده ) فردي، سازمانی، مالی، بازاري و محیطی(متغیرها و عوامل به پنج دسته کلی 
  .  اندزیر ذکر شدهاند که به طور خالصه در جدول 
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    مهمترین عوامل موثر بر نوآوري سازمانی: 2جدول 
عوامل  شاخص  پژوهشگران  توضیحات

مشترك هاىارزشازاىمجموعه
پذیري، مخاطره کردن خواه از  ریسک

  جنبه مالی، روانی یا اجتماعی

، )1992(، بولین )1983(اوچ 
  ،)1380(صمدآقایی 

، دسی و لنون )1992(برولین
)2000(  

مت
شها

دي
ل فر

وام
ع

  

بدین معنی که این افراد در مواجهه با 
وضعیت هاي ناشناخته یا تعریف نشده 

پذیري باالیی دارند ؛ زیرا   قابلیت انطباق
اقدامات نوآورانه اساسا به عنوان پاسخ 
به ابهام رخ داده و از درون ابهام معنی 

بنابراین بایستی  همواره با . می شوند
  یک فرصت بر خورد کرد ابهام به مثابه

،  )1976(، آلبام)1966(بارون
  برولین

،استرنبرگو البارت )1992(
)1991(،  

، فورد و )1994(نلسون وکوئیک
  گیویا

، کاظم پور )1983(، اوچ )1995(
)1391(  

هام
ل اب

حم
ت

از مهمترین ویژگیهاي  افراد نوآور 
بدین صورت که . پذیري است ریسک

اطره بودن ماهیت خالقیت بیانگر پر مخ
اقدامات خالق بعضی . این کار است

اوقات با شکست مواجه می شود، اما 
افراد خالق باید بتوانند بدون توجه به 
خطرات ، شکست را پذیرا شوند و 
نقطه برجسته سازمانهاي خالق تعهد 
نسبت به منابع مخاطره آفرین جهت 

  باشد تعقیب احتمالهاي خالق می

، )1991(استرنبرگو البارت 
  ،)1998(بوهم

، اوچ )1995(فورد و گیویا 
)1983(،  

، صمدآقایی )1992(بولین 
)1380(  

ري
پذی

ک 
ریس

گیرند خودشان تصمیم میمستقل افراد 
که چه هدفی را انتخاب کنند یا اینکه چه 

انجام دهند؟ چه وقت آن را کاري را
انجام دهند؟ چگونه انجام دهند؟ و چه 

امی این ند؟ در تما زمانی آن را متوقف
موارد تمایالت، ترجیحات و خواسته 

کننده رفتار افراد عامل تعیین درونی هاي
  نه عوامل بیرونی است ، بوده

، )1992(،  برولین)1976(آلبام
  دسی و لنون

الل  )2000(
ستق

ا
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اعتماد به نفس اساساً به انتظار غلبه 
رفع موانع یت آمیز بر چالشها وفقمو

کلی بر این یا به طور اطالق می شود،
باور اشاره دارد، که شخص می تواند 

 یامور را مطابق خواسته هاي درون
متضمن انجام و دخویش پیش بر

یت آمیز تکلیف بخصوص یا فقمو
  می باشد خاص ینقش نپروراند

، چن و )1389(واعظی و چوپانی 
، )1993(، گاردنر )2005(وانگ  

دراستارك و، )2001(ساتون 
)1974(  

به ن
ماد 

اعت
ف

س

کانون کنترل به این معنی است که 
حاکم بر ) و نه شانش و سرنوشت( فرد

زندگی خویش است و می تواند 
  زندگی خود را کنترل کند

، یاسینی و )1389(جمشیدي 
، احمد پور و )1390(جفره
، رسولی، انصاري )1383(عزیزي 

رل  )1389(و نجاتی 
کنت

ون 
کان

  

انگیزش هر نوع تأثیري است که موجب 
قویت، جهت گیري و بروز رفتار انسانی ت

  .و رفتار خالقانه و نوآورانه می شود

، )1384(حضوري و خدادحسینی 
، سعیدي کیا )1383(فیضی 

یزه  )1385(
انگ

هنگامی که شخص زمان زیادي را 
ي خاص می کند ، اصرف مسئله 

احتمال زیادي وجود دارد که از درون 
 پاآن کار ، دستاوردي بدیع و ارزشمند 

عرصه وجودبگذارد ، زیرا اقدامات  به
مختصري که طی زمان طوالنی صورت 

گرفته، با هم ادغام شده و پیشرفتی 
  تحول برانگیز را بوجود می آورد

، ساتون )1989(استرینبرگ 
  ، کاظم پور)2001(

، رسولی، انصاري و )1391(
  ،)1389(نجاتی 

نسب، اردکانی،طباطباییسعیدا
  منفردکنجکاو

، ویسبرگ )1389(یو حکاک
)1992(،  

  )1995(فورد و گیویا 

مت
ستقا

 و ا
کار

پشت

ساختار سازمانی بستر فعالیت هاي 
سازمان است و تغییرات فوق نیازمند 

ساختار .تحول در ساختار سازمانی است
سازمان نوآور، باید ساختاري انعطاف 

پذیر که ارتباطات افقی و عمودي 
 سازمان را سهل و روان و شرایط را

براي فرایندهاي خالقیت و نوآوري 
  باشدکند،تسهیل و تسریع می

، )2006(نسوردین، رامایا و بنگ 
  تورن بري

واندرسونکینگ،)2002(
  مکران، )1995(

امیري مالصادقی، )1996(
  ، نانچیان)1386(

  )1385(، سعیدي کیا )1387(

ري
ختا

 سا
اي

یره
متغ

  

انی
ازم

ل س
وام

ع
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مشابهیهايفرهنگنوآورهايسازمان

ووتوفیقاند،آزمایشمشوقآنها.دارند
. دهندمیپاداشرادوهرشکست
متاسفانه.کنندمیتحسینرااشتباهات

خاطربهرامردمسازمانهاازبسیاريدر
بهنهودهندمیپاداششکستنبود

  .توفیقوجودخاطر

امیري مالصادقی، )1996(مکران
)1386(،  

ي کیا ، سعید)1387(نانچیان
)1385(،  

گی  ،)2001(اتون ، س)1992(ویسبرگ 
رهن

ي ف
رها

متغی
  

ايگونهبهنوآورومبتکرسازمانهاي
راخوداعضايپیشرفتوآموزشفعال
روزمسائلجریاندرتابخشندمیارتقاء

باالشغلیامنیتخودکارمندانبهباشند،
درکهنترسندکارمندانتادهندمی

راافرادوشوند،میاخراجاشتباهصورت
  .شوندتغییرقهرمانانتاکنندمیتشویق

، ویسبرگ )1385(سعیدي کیا 
  ، ساتون)1992(

، )1391(، کاظم پور )2001(
  انصاري ورسولی،

، استرینبرگ )1389(نجاتی 
انی  )1989(

 انس
ابع

ي من
رها

متغی
  

تعریف واحدي براي آن وجود ندارد و 
ه عوامل درون سازمانی را مجموع

خود بر شود که به نوبه شامل می
  .گذارنداثربخشی سازمانی تاثیر می

، سعیدا)1389(امیري 
  نسب،اردکانی،طباطبایی

، )1389(منفرد، و حکاکیکنجکاو
  یزدخواستی و

، عابدي و مرادي )1389(شیرازي 
  ، الکینز)1389(

، گمکسلو لو، الل و )2003(و کلر 
  ،)2009(آرزو 

و آنه جانگا، دانگ، چوب، وو، 
  ، خان،)2003(

، کارك )2009(رابیا، اباید و فاتیما 
  ،)2002(و شمیر 

شورکی،، کارگر)1992(برولین 
، )1389(پور، و منصوريشهابی

، )1389(ساالر زرهی و هاشمی
، )1389(واعظی چوپانی و فشالنج

دبیري خرمپور،سرفرازي، قلی
، ماکویی، شفیعا، و کاظمی)1389(

و، ژاهویی، ، چن، جین، ز)1389(
  )2005(آنکویین و وانگ 

مل 
عوا

ایر 
س

)
گی

ماهن
ش، ه

پادا
تم 

سیس
ت، ،

اطا
ارتب

الی
ت ع

دیری
ت م

مای
، ح

ري
رهب

ک 
 سب

،
(  
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فضاي رقابتی پیچیده به سازمان ها 
اجازه ایستایی و سکون نمی دهد و 

شرط بقاء آنها را پویایی،پیش نگري و 
راهکار تحقق .بهره وري قرار داده است

ي هر اندازه و هر نوع این شروط برا
  سازمانی، نوآوري سازمانی است

، ساالرزرهی و )1389(درستکار 
  )1389(هاشمی

جانگا، دانگ، چوب، وو، و آنه  ،
  ، خان،)2003(

  ،)2009(رابیا، اباید و فاتیما 

تی
رقاب

ي 
ضا

ف
  

طی
محی

مل 
عوا

  

سازمان ها باید براساس وضعیت محیط 
برنامه ریزي .ریزي نمایندبرنامه

ت و عدم دقت کافی به وضعیت نادرس
اقتصادي محیط،سازمان هاي زیادي را 

  با شکست مواجه کرده است

، ساتون )1989(استرینبرگ 
  ، کاظم پور)2001(

، سعیدا)1391(
  نسب،اردکانی،طباطبایی

منفرد و حکاکی کنجکاو
  ، نانچیان)1389(

  )1385(، سعیدي کیا )1387(

سب
 منا

دي
صا

ط اقت
شرای

  

محیطدرتغییراتومتدابهپویایی
وفناوريفرآیندازناشیکهشرکتها،
پویایی. دارداشارهمی باشد،رقابت

ادراكثباتیبیدهندهنشانهمچنین
  .استبنگاهبازاردرتغییراتادامهو

جانگا، دانگ، چوب، وو، و آنه 
  ، خان،)2003(

، )2009(رابیا، اباید و فاتیما 
  ،)2002(کارك و شمیر 

  )1992(برولین 

انی
ازم

ی س
ویای

پ
  

درکهاستانکارناپذیرحقیقتیاین
رشدحالدرارتباطیوجودصورت

دانشگاهها، موسساتبینپیشروندهو
وتحقیقهايبخشدولتی،تحقیقاتی

پاركوتولیديهاياتحادیهتوسعه
می توانشرکتهابافناوريوعلمهاي

پروژه هايدرتمامی فرآیندها
. دهدقرارخودتاثیرحتترانوآوري

منبعیعنوانبهتوانندمیمراکزاین
مورد فناوريتامینبراياطمینانقابل

موردنوآوريهايپروژهنیاز براي
  .بگیرندقراراستفاده

، )1389(گلدسته و جمشیدي 
  ،)1996(مکران
امیري مالصادقی

  ،)1387(،نانچیان)1386(
چن و وانگ  ، )1385(سعیدي کیا 

)2005(،  
  )2001(، ساتون )1993(گاردنر 

ري
ناو

ي ف
ختها

رسا
زی
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تمامی نوآوران باید بر ارزش خالقیت 
براي ارضاي نیاز مشتري تاکید داشته 

باشد، از آنجایی که مشتري هم داخلی 
تعامل با مشتریان .وهم خارجی است

وفهم نیازهاي آنها یکی از بهترین 
راههاي کشف فرصتها و قابلیت هاي 

انگیزه براي اجرایی ساختن جدید و 
  آنهاست

، )1389(اسداللهی و دشتی 
  ،  برولین)1976(آلبام

، )2000(، دسی و لنون )1992(
  امیريمالصادقی

، سعیدي )1387(، نانچیان )1386(
  )1385(کیا 

ري
مشت

 به 
جه

تو
  

جدیدفناوريیکپیچیدگیمیزان
نوآوريپروژهدراستقرارکه

درايالحظهمقابلتاثیرشوداعمال
عالوه. داردآناجرايوسازيپیاده

استفادهموردفناوريپیچیدگیبر
پروژهدرکنندهشرکتپرسنلاینکه

جریانازدرستیدركنوآوري
  باشندداشتهپروژهبهمربوطاطالعات

، )1389(گلدسته و جمشیدي 
  ،)1996(مکران
امیري مالصادقی

  ،)1387(،نانچیان )1386(
، چن و وانگ  )1385(سعیدي کیا

)2005(،  
  )2001(، ساتون )1993(گاردنر 

ري
ناو

ی ف
دگ

یچی
پ

  
  

برايگذاريسرمایهمیزانچههر
باشد،بیشترنوآوريهايپروژهانجام

نوعازهاپروژهایناینکهاحتمال
. سبلعکوبودهبیشترباشندرادیکال

مالیمنابعکمیصورتدریعنی
شرکتهاريگذاسرمایهبرايموجود

درگذاريسرمایهبهتمایل
  یابدمیافزایشتدریجینوآوریهاي

شهابیشورکی،کارگر
 ،)1389( پور، و منصوري

گلدسته و جمشیدي 
ماکویی، شفیعا،  ،) 1389(

، چن، )1389(و کاظمی
جین، زو، ژاهویی، 
آنکویین و وانگ 

)2005(  

شامل عواملی 
  :مانند

ترس از دست * 
  دادن درآمدها

هش مشوق کا* 
هاي سرمایه 

  گذاري
ترس از * 

  متروك ماندن
هزیته هاي * 

  خروج سنگین

دي
ل ما

وام
ع

  

  
می توان . با توجه به پیشینه پژوهش که در جدول باال به طور اختصار بدان اشاره شده است

همانطور که پیشتر نیز ذکر شد، هدف پژوهش حاضر . الگوي مفهومی پژوهش را ترسیم نمود
بنابراین باید الگوي مفهومی . ی عوامل موثر بر نوآوري باز سازمانی استبررسی و شناسای
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در زیر الگوي مفهومی پژوهش که بر . پژوهش تشریح کننده عوامل موثر بر نوآوري باشند
  .اساس ادبیات و مبانی نظري استخراج شده است، ترسیم شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دسترسی و شفاف سازي - 
  درون سازمانی

پذیري درون مقایسه- 
  زمانیسا
  داشتن روش مناسب توزیع - 

  
تحقیق و توسعه 

بیرونی

برون ارتباطات مناسب -
  سازمانی

مقایسه پذیري درون -
  سازمانی

دسترسی و -

  
تحقیق و توسعه 

درونی

تجربه-
  مهارت-
آموزش-

  
ی هاي شایستگ

محوري منابع 
انسانی

  مدیریت پاداش-
  شایسته ساالري-
فضاي-

پذیريرقابت

  
عوامل 

انگیزاننده

  
  چشم انداز-
  ماموریت-
اهداف- 

  
  

  تفکر راهبردي

  
  ساختار سخت-
ساختار نرم -

  
عوامل 

ساختاري

تعهد و  - 
  پذیريمسئولیت

 تقوي و - 
  پرهیزکاري
 -

  
گیري دینی جهت

و معنویت گرایی

  

فضاي 
عوامل (نوآور
یطی و مح

اقتضائی

  

باز
یم 

رادا
ر پا

ی ب
بتن

ر م
وآو

ن ن
زما

سا

  

ی، 
حل

ي م
رها

ازا
ه ب

ی ب
تیاب

دس
قه

نط
م

 
قه

نط
رام

و ف
ي 

ا
اي

  
فرهنگ شایسته 
خواهی ساختار 

قدرت

نوآوري 
در 

رهبري و 
مدیریت

  

ي توانمندساز
سازمانی و 
نوآوري 
خدمات

  

  الگوي مفهومی پژوهش. 4شکل 



117  شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوري

  شناسی پژوهشروش
با هدف شناسایی عوامل موثر بر نوآوري سازمانی در صنعت نشر کشور انجام  مطالعه حاضر

روش پژوهش آمیخته که . در این بررسی تاکید اصلی بر رویکرد نوآوري باز بود. شده است
جامعه آماري آن در بخش کیفی را متخصصین حوزه نشر و در بخش کمی اساتید دانشگاه هاي 

 300نفر و در بخش کمی تعداد  30ونه آماري در بخش کیفی تعداد نم. تهران تشکیل داده است
  .جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماري تحلیل مسیر استفاده شده است. نفر  می باشد

  
  شاخص هاي توصیفی) الف

متغیر در الگوي پیشنهادي پژوهش مورد بررسی قرار ... دراین پژوهش در مجموع روابط 
صیفی مربوط به میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه نمره هاي یافته هاي تو 3جدول . گرفت

  .افراد نمونه را، روي متغیرهاي مطالعه نشان می دهد
  

  شاخص هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش. 3جدول شماره 
  

  انحراف معیار  میانگین  بیشترین  کمترین  مقیاس
  37/0  73/3  30  6  تحقیق و توسعه درونی
  25/0  20/3  30  6  تحقیق و توسعه بیرونی

هاي شایستگی
  محوري

  منابع انسانی

  21/0  03/3  73/3  3  تجربه
  23/0  12/3  73/3  5  عوامل انگیزاننده
  25/0  18/3  73/3  4  شایسته ساالري

  22/0  09/3  73/3  4  فضاي رقابت پذیري
  30/0  25/3  73/3  8  انگیزش درونی

  32/0  33/3  20  4  تفکر راهبردي
عوامل 

  ساختاري
  44/0  03/3  73/3  9  ار سختساخت

  41/0  3  73/3  8  ساختار نرم
  39/0  77/3  25  5  جهت گیري معنوي

  فضاي نوآور

  28/0  17/3  73/3  4  ساختار قدرت
  31/0  21/3  73/3  4  عوامل اقتصادي
  28/0  28/3  73/3  7  عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی و 
  28/0  12/3  73/3  13  فرهنگ شایسته خواهی
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اي و  ازارهاي محلی، منطقهدستیابی به ب
  41/0  01/3  35  7  اي فرامنطقه

  39/0  08/3  30  6  توانمندسازي سازمانی
  37/0  11/3  30  6  نوآوري در رهبري و مدیریت

  37/0  05/3  20  4  نوآوري در حوزه خدمات و محصول
  

  آزمون الگوي مفروض پژوهش
  

  هششاخص هاي برازندگی براي الگوي پیشنهادي پژو. 4جدول شماره 
هاي شاخص

  برازندگی
X2  dfX2

/df  GFI  AGFI  IFI  TLI  CFI  NFI  RMSEA  
25/989  260  80/3  89/0  90/0  84/0  89/0  89/0  86/0  06/0  

  
حاکی از برازش مناسب الگو با داده هاي گردآوري شده  GFIبراي  90/0مقادیر باالتر از 

و  IFI, CFI, TLIدر . ی باشدنمایشگر برازشی خوب م AGFIبراي  95/0مقادیر نزدیک به . است
NFI  در ارتباط با . معموالً به عنوان برازش مناسب تلقی می شوند 90/0مقدارRMSEA  مقدار

یا کمتر بیانگر خطاي منطقی تقریب  08/0یا کمتر نشان دهنده برازش خوب الگو و مقدار  6/0
ن پژوهش تمامی شاخص در ای. نشان الزام در رد کردن الگو دارد 1/0مقدار باالتر از . است

هاي برازش در وضعیت مطلوبی قرار دارند و بنابراین نشان دهنده مناسب بودن الگوي مفهومی 
  .مطرح شده است

  
  الگوي ساختاري در الگوي نهایی

جهت سنجش الگوي اندازه گیري و تعیین تاثیر هر یک از عوامل در ایجاد فضاي نوآوري 
است که مقادیر استاندارد و سطح معنی داري هر یک از  باز از روش تحلیل مسیر استفاده شده

  .متعیرها در جدول ذیل گزارش شده است
  

  الگوي ساختاري، مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوي نهایی پژوهش.  5جدول شماره 
  سطح معنی داريβ  t  مسیر

  001/0  26/5  30/0  تحقیق و توسعه درونی                 نوآوري باز
  001/0  39/3  15/0  تحقیق و توسعه بیرونی                   نوآوري باز

  001/0  34/8  34/0  منابع انسانی          نوآوري بازهاي محوريشایستگی
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  001/0  88/2  11/0  تفکر راهبردي                   نوآوري باز
  001/0  41/3  17/0  عوامل ساختاري                 نوآوري باز

  001/0  47/4  21/0  جهت گیري معنوي                  نوآوري باز
  001/0  18/3  14/0  فضاي نوآور                     نوآوري باز

  001/0  02/2  09/0  دستیابی به بازارهاي                نوآوري باز
  001/0  33/4  20/0  توانمندسازي سازمانی                نوآوري باز               

  001/0  12/5  26/0نوآوري در رهبري و مدیریت               نوآوري باز               
  001/0  06/3  13/0نوآوري در حوزه خدمات و محصول      نوآوري باز               

یافته ها حاص از الگوي ساختاري نشان می دهد که تمامی متغیرها بر ایجاد فضاي نوآوري 
در . اثیر مثبت و معناداري دارند و درجه تاثیر این عوامل بر نوآوري باز متفاوت می باشدباز ت

این میان بیشترین تاثیر مربوط به متغیر شایستگی هاي محوري و بعد از آن مربوط به متغیر تحقیق 
 کمترین نقش در ایجاد فضاي نوآوري باز مربوط به متعیر دستیابی به. و توسعه درونی می باشد

همچنین میزان تاثیر و نقش متغیر تفکر راهبري در ایجاد فضاي نوآوري ناچیز، . بازارها می باشد
.اما به لحاظ آماري معنادار می باشد

  
بحث و نتیجه گیري

زمانیاندكدربرساندظهورعرصهبهنتواندراخوددرنهفتهاستعدادهايکهسازمانی
باجدیدمحصولارائهواستعدادهاکارگیريبهدرکهشدخواهددیگريهايسازمانمغلوب

استقراراگرلذا. استبرخورداروسیعدیدافقباالیقمدیریتیازوداشتهقدرتاندكهزینه
امرو اینداریمرقابتیهايمحیطدرموفقهايشرکتبهنیازباشیمداشتهموفقاقتصادي

جدیديفکروایدهدارايآنهاکهچرا. استکااتخودوپرتوانانسانینیرويداشتنمستلزم
ایندرشدهارائهمطالببهتوجهبا. باشندمیکارنوینهايروشخلقدر حالهمیشهوهستند
نمیایجادسازمانیمراتبسلسلهدرايعمدههیچ تفاوتنوآوريکهاستشدهمشخصمقاله
بستراگرسازمانهردریعنی. کنندمیفراهمرامدرنواقتصادموتورسوختنوآوري،. کند

از پس. خواهدشدآوريفنانتقالعاملوشودمیایجادزاییاشتغالآیدفراهمنوآوري
امورواقتصاددربخواهدسازمانیاگرکهاسترسیدهنتیجهاینبهدنیاتجربه،زیاديسالهاي
وخالقمتخصص،انسانینیرويازبایدنماندعقبرقابتدر عرصهوباشدپیشتازخودکاري

. دهندمیتشکیلراسازمانیکثروت واقعیاساسانسانیمنابع. باشدبرخوردارباالباانگیزه
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. کردخواهدمالکیتدهد، احساسمیانجامکهايوظیفهوسازمانبهنسبتفردهربنابراین
در . رودمیشماربهبزرگمزیتیسازمانیهربرايانسانیمنابعبالقوههايتواناییازاستفاده

پیشرفتمنظوربهفردبالقوههايتواناییواستعدادهامجموعهازسازمانفردي،وريبهره
جهتدرشگرفاستعدادهايوبالقوهنیروهايبالفعل درآوردنباوکندمیاستفادهسازمان

مناسببسیاریطیشراچنین .شدخواهدسازمانباهمسوییوفردپیشرفتموجبسازندگی
چنین . باشندفعالآنهااجرايونوآورانهپیشنهاداتارائهدرسازمانکارمندانتماماگراست،

لذا. بگذاردتاثیرسازمانبقايقابلیتحتیومدتبلندهايرقابتبراستممکنشرایطی
است،سازمانبیمنوآوريترویجآنهاهدفکهايشدهانجامهايتالشبهنسبتبایدمدیریت

بهنسبتویژگیکدامدهدباید تشخیصسازمانهر .کندبازنگريراآنهاوداشتهعملدقت
ونوآوري سازمانیبرکهداردتاکیدهاییویژگیبهبودبروبودهمناسبشرکتماهیت

راداريمعنینقشهاي محوريشایستگیپژوهشایننتایجبهتوجهبا .هستندموثرکارمندان
نیازبیشتريتحقیقبهنوآوريدراین شایستگی هابالقوهنقشالبته. کندمیایفانوآوريدر

شایسته ونوآوريهايبرنامهکههاییسازماندرخصوصبهحوزهایندرمطالعاتاثر. دارد
براي متخصصانهم. باشدارزشمندالعادهفوقتواندمیدارندايبرجستهومتمایزمحوري

رامنظمیوسیستماتیکروابطکهاستمهمنوآوريمتخصصانبرايهموبع انسانیحوزه منا
  .کنندمفاهیم دركاینبین

عوامل سازمانی، فردي، گروهی، مالی و محیطی از جمله مهمترین و اساسی ترین عوامل 
رشد  هاي امروزي هستند که توجه به آنها زمینه الزم را برايموثر بر توسعه نوآوري در سازمان

طراحی و تببین مدلی که در بردارنده . و توسعه نوآوري در این سازمان ها فراهم می سازد
تمامی عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه نوآوري در سازمان ها باشند، ضرورت اصلی این 

در این پژوهش ابتدا تالش شده . گونه سازمانها بوده و نبود آن به عنوان خالء تئوریکی می باشد
هاي تاثیرگذار بر توسعه نوآوري باز در صنعت نشر، ست تا با بررسی ابعاد، عوامل و مولفها

هاي در این صنعت و شرکت ها و میزان تاثیر و اولویت هر یک از ابعاد، عوامل و مولفه
در ادامه روابط این متغیرها به صورت یک الگو طراحی و به . سازمانهاي ذیربط ارزیابی گردد

عوامل سازمانی، گروهی و فردي موثر بر توسعه نوآوري باز در صنعت نشر معرفی عنوان مدل 
دسته عامل اصلی و متفاوت فردي، سازمانی، بازاري، محیطی و مالی  11در این پژوهش . گردید

موثر بر توسعه نوآوري در صنعت نشر شناسایی و مورد آزمون قرار گرفت که در مقایسه با 
این پژوهش در بردارنده تمامی عوامل درون ) شتر خارجی هستندکه بی(پژوهش هاي گذشته 
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سازمانی موثر بر توسعه نوآوري به صورت جامع و کامل می باشد؛ بنابراین از این نظر از 
جامعیت باالیی برخوردار بوده و به لحاظ اینکه صنعت نشر نسبت به سایر سازمانها داراي 

وري در سازمان ها تا حد زیادي تابع قوانین و پیچیدگی خاص خود بوده و رشد و توسعه نوآ
سیاست ها حاکم بر هر کشور می باشد، لذا یکی از دستاوردهاي این پژوهش، دستیابی به یک 

  ها و تمایزات خاص صنعت نشر می باشدالگوي کامالً بومی، کاربردي و همخوان با پیچیدگی
نشر، تمامی عوامل فردي،  یافته هاي این پژوهش نشان داد که به نظر متخصصان حوزه

این نکته در پژوهش هاي قبلی مورد . سازمانی و محیطی بر ایجاد فضاي نوآورانه موثر می باشند
  . اشاره واقع نشده بود

ترین عوامل در ایجاد فضاي نوآوري باز، متغیرهاي دستیابی به بازارها و تفکر ضعیف
  . راهبردي می باشند

هاي ماموریت و چشم انداز، ایجاد  به نوآور بودن در بیانیه توان گفت توجه به طور کلی، می
هایی براي تولید و  ساختار و وظایفی در حول محور نوآوري، اختصاص منابع و کانال

ها و ایجاد فرهنگ تغییرپذیري از عواملی است که در وهله اول باید مورد توجه  بکارگیري ایده
بررسی عوامل سازمانی، گروهی، فردي، مالی و  در پایان با توجه به جامعیت. مدیران باشد

محیطی موثر بر توسعه نوآوري، تعمیم و توسعه بکارگیري نتایج این پژوهش در سایر سازمانها 
  . به دیگر محققان توصیه می گردد
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موفقیت و طراحی الگوي آمادگی سنجی استقرار کلیدي  عوامل

سازمان هاي دولتی ایراندرنظام پیشنهادها
  )سازمان هاي صنعتی و غیرصنعتی( 

  
  **جعفر آهنگران-*منش بهروز رضایی

  )13/12/89: تاریخ پذیرش -23/8/89: تاریخ دریافت (
  

  چکیده
و  تحت مدیریتراي استقرار نظام پیشنهادها در سازمان هاي ب ایران علیرغم گسترش عالقه بین مدیران دولتی

الزامات قانونی براي چنین اقداماتی، دانش ما از عوامل کلیدي تاثیر گذار بر استقرار موفقیت آمیز نظام  وجود
، "عوامل کلیدي موفقیت نظام پیشنهادها"براي بسط دانش مرتبط با . پیشنهادها در سازمانهاي دولتی محدود است

عوامل موثر بر  ،یک پیمایش مقطعی و با نمونه اي آماري از کارکنان ادارات کل دولتیجستار حاضر بر اساس 
موفقیت نسبی نظام پیشنهادها در با توجه به. است تدوین شدهنظام پیشنهادها در سازمان هاي دولتی موفق استقرار 

غیرصنعتی نیز، مورد توجه بوده -صنعتیبخش صنعت، در این تحقیق، آثار ناشی از ماموریت سازمان های
در نهایتاز طریق )غیرصنعتی- صنعتی و سیاسی-اقتصادي(سازمان ماموریت نوع دهد کهنتایج تحقیق نشان می.است

نظام موفق فرآیندها و ساختار سازمانی بر استقرار ،سبک رهبري، جو سازمانی سازه هاي میانجی همچون
الگوي آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادها  ،بر اساس نتایج تحقیقپایاننوشتار در.پیشنهادها تاثیر معنی دار دارد

  .ه شده استیارا پژوهش هاي بعديه و پیشنهادهایی براي مدیران و نیز،یارا
  

ساختار و فرآیندهاي ،پیشنهادها، سبک رهبري، جو سازمانیعوامل موفقیت، نظام: واژگان کلیدي
  ماموریت صنعتیسازمانی، ماموریت سازمانی، 

                                                                                                                   
)نویسنده مسئول (   rezaeemanesh@gmail.comدانشگاه عالمه طباطبایی   استادیار*

استادیاردانشگاه علم و فرهنگ **



  92زمستان ، 31مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   128

  مقدمه
استقرار نظام پیشنهادها را باید از مصادیق بارز تالش هایی دانست که براي ایجاد تحول و بهبود 

تالش ) نسبت(اطالعات در دسترس نشان می دهد تعداد . در سازمان ها، طراحی و اجرا می شوند
برنامه هاي . ،کم تر است تالش هاي ناکام و نیمه تمام) نسبت(هاي موفق تحول سازمانی از تعداد 

بر اساس تجارب چشمگیر موفق و . تحول با مقاومت ها، مخالفت ها وموانع زیادي روبرو هستند
ناموفق برنامه هاي تحول، انجماد زدایی از فرهنگ و عادات موجود، ایجاد احساس ضرورت و 

ت انگیزه و اراده دست فوریت براي تغییر مورد نظر، تدوین و ترویج چشم انداز مطلوبی که به تقوی
اندرکاران تغییر بیانجامد و هم چنین تثبیت عادات و فرهنگ جدید از جمله الزاماتی به شمار می 
روند که می توانند تغییر و بهبود مورد نظر، از جمله بکارگیري نظام پیشنهادها را با موفقیت بیش تري 

پیشنهادها، مثل به کارگیري ایده هاي نوین در تحلیل میدان نیروي فرآیند استقرار نظام . میسر کنند
تئوري هاي مدیریت و . مواجه هستیم "بازدارنده"و  "پیش برنده"مدیریت، با دو دسته عوامل 

تجارب سازمان ها، حاکی است که اعتقاد راسخ، التزام عملی و حمایت مستمر مدیران سازمان به 
و فقدان این اعتقاد و التزام وحمایت از یک سو ویژه مدیران ارشد از نیرومندترین عوامل پیش برنده 

و بی اعتمادي کارکنان به برنامه هاي تحول از سوي دیگر، از مهم ترین عوامل بازدارنده در میدان 
صاحب نظران توصیه موکد دارند که اجراي برنامه استقرار نظام . نیروي محیط بر این فرایند است

قط زمانی  با قدرت و قوت، آغاز کرد و به سرانجام رساند که پیشنهادها در سازمان ها را می توان ف
آمادگی سنجی . مجموع نیروي عوامل پیش برنده از تفوق کافی بر عوامل باز دارنده برخوردار باشد

سازمان ها براي استقرار ایده ها و مدل هاي جدید مدیریت در زمره توصیه هایی است که سازمان ها 
ی دارد  تا با افزایش موفقیت تالش هاي تحول آفرین، از نرخ شکست و و مدیران ارشد را برآن م

استقرار موفق نظام پیشنهادها، در گرو آمادگی سنجی اولیه سازمان ذیربط . ناکامی آن ها به کاهند
، "بلوغ کارکنان"، "سبک رهبري"قبل از استقرار چنین نظامی باید اطمینان حاصل شود که . است

و سایر عوامل مهم و موثر دیگر  "جو سازمان"، "ساختار مشاغل"، "ي سازمانساختار و فرآیندها"
هم براي استقبال از چنین ایده اي و براي کمک به استقرار موفق و مطلوب آن مناسب بوده و از 

  .آمادگی الزم برخوردارند
  

  هابیان مساله و ضرورت
یررسمی و غیر نظام مند پردازش در هر سازمانی معموًال ایده هاي اصالحی کارکنان از طرق غ

این فرآیند اما، میتواند شکل رسمی و نظام یافته . میشوند و احتماالً بهترین آن هانیز، انتخاب می شوند
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نظام پیشنهادها تمهیداتی رسمی براي تشویق کارکنان به تفکر خالقانه در مورد . اي هم داشته باشد
نظام یافته ایده ها و ، پردازش، انتخاب و پاداش دهیيرجمع آودر نهایت به خود و سازمان است که 

تاریخی در  تقدمیاجراي نظام پیشنهادها اگرچه از .نظرات خالقانه و مفید کارکنان خواهد انجامید
سال اخیر سیاستگزاران  15ولی در ، )1371، باتمان قلیچ(بخش خصوصی ایران برخوردار است

در سازمان هاي دولتی نشان پیشنهادها به استقرار نظام  عالقمندي مضاعفی نسبت ،دولتی در ایران
جداي از عالقۀ فردي مدیران دولتی به استفاده از روشهاي مدیریت ).1387فتح الهی راد، (داده اند

سازمان مدیریت و برنامه ریزي (مشارکتی، الزامات قانونی نیز، بر استقرار نظام پیشنهادها وجود دارد 
وزارتخانه ها  ۀ،کلی1377وراي عالی اداري جمهوري اسالمی ایران در سال ش ۀمصوب ).1381کشور، 

استقرار نظام پیشنهادها به اجرا و تا  نمودموظف وابستهرا آن ها و شرکت هاي  ۀو سازمان هاي تابع
چنان قوي بوده است  نظام پیشنهادهارار قسیاستگزاران در بخش دولتی ایران بر استةاراد.اقدام نمایند

مورخ 136737ة شمار ۀموضوع بخشنام(قانون مدیریت خدمات کشوري ) 20(دًا در ماده که مجد
سازمان ۀبر اجراي نظام پیشنهادها در کلی) ییهاي اجرا دستگاه ۀرییس جمهور به کلی23/8/1386

  .هاي دولتی تاکید گردیده است
فق گزارش می شود اگرچه استقرار نظام پیشنهادها در سازمان هاي صنعتی و تولیدي نسبتاً مو

ۀشوراي عالی اداري شاهد سال از تصویب مصوب13با گذشت نزدیک به ، )1378رهنورد، (
در واقع بعد از گذشت . )1386ابوالعالیی، (درجات مختلفی از اجراي نظام پیشنهادهاهستیم 

که هیچگونه  کردی را مشاهده یمی توانسازمان هاۀاولیه بیش از یک دهه از تصویب مصوب
ی هم وجود دارند که یدر مقابل سازمان ها، تی در استقرار نظام پیشنهادها نداشته اندپیشرف

اسد (موفقیتی مشابه باسازمان هاي صنعتی و تولیدي در استقرار نظام پیشنهادها به دستآورده اند
می گویندتحوالت و ) 2004(در دهه هاي اخیر هم چنان که جانسن و همکارانش ).1380زاده، 

سمت شیوه هاي اقتدارگرایانه به شیوه هاي از بسیاري از سازمان ها سبک رهبريدر تغییراتی 
  )Janssen & Van Ypern, 2004. (قابل مشاهده است مشارکتی

  
  سوال اصلی پژوهش

 چه عواملی بر استقرار موفق نظام پیشنهادها در سازمان هاي دولتی ایران موثرند و کدامیک
مشاهدات و مصاحبه هاي ساختار نیافته با مدیران ارشد سازمان ازاولویت باالتري برخوردارند؟ 

هاي دولتی حاکی از عدم وجود توافق عمومی در مورد عوامل کلیدي موفقیت نظام پیشنهادها است
فقدان آمادگی برخی مدیران عدم موفقیت در استقرار این نظام را به . )1385الوانی و بهرامی، (
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مهم فرهنگ و جو سازمانی، ساختار و نقش مقابل بعضی نیز، بر مدیران ارشد نسبت داده و در 
گروه . )1382کاتر، (کید دارندپذیري کارکنان تاسازمانی و در نهایت آموزش و جامعهفرآیندهاي

نظامو اجراي پذیرش گی الزم برايکارکنان آمادنیز، معتقدند که هم مدیران و هم سومی
يفرآیندهاو ابعاد ساختاریبعضی دیگر از عدم آمادگی در ). 1371ج، باتمان قلی(را ندارند پیشنهادها 

  ). 1381وندل و سیسیل، (آورده اند سخن به میانسازمان
چهار  ،مرکزي یکی از سازمان هاي دولتی کشور ةرهنورد در تحقیق پیمایشی خود، در حوز

ده و نتیجه گرفته است که دسته عوامل موثر بر موفقیت نظام پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار دا
 نگرشو عدم آمادگی ) درگیري با نیازهاي اولیه فیزیولوژیکی(عدم آمادگی عملی کارکنان 

و ) تک روي و فردگرایی(سازمانی و جوو نیز، فرهنگ  )بدبینی نسبت به باالدست(آن ها
 )نظام پیشنهادهابدبینی به زیردستان و هزینه زا دانستن (مدیران ارشد نگرشعدم آمادگی  باالخره

نتیجه گرفته وی) 1378رهنورد، (.است به ترتیب موثرترین عوامل بر عدم موفقیت نظام پیشنهادها
در سازمان هاي پیشنهادها می تواند در موفقیت نظام  یو فرهنگ يساختار مشکالتکه  است

ام موفقیت نظ ۀکه درج هم چنین ویبر این باور است. دولتی اثري منفی بر جاي بگذارد
جداي از عوامل مذکور می تواند تحت تأثیر نوع ماموریت  ،پیشنهادها در سازمان هاي دولتی

ایساکسن و الور نیز با بسط ).1378رهنورد، (قرار گیرد) یا خدماتی ، صنعتی وتولیدي(سازمان 
 داري بین فرهنگ سازمانی در نُه بعد به مطالعۀ جو و فرهنگ سازمانی پرداختند و رابطۀ معنی

  )Isaksen & Lauer, 2002. (فرهنگ سازمان و بروز خالقیت کارکنان را نشان داده است
نتیجه گیري پایانی در پژوهش رهنورد قابل مقایسه با نتایج حاصل از پیمایش ابوالعالیی در 

مهم ترینآن ها  ،متغیر 18از بین  به نظر ابوالعالیی. است) ایران خودرو(یک سازمان تولیدي 
ارکنان نسبت به اهداف سازمان، احساس افتخار کارکنان از عضویت در سازمان و وفاداري ک

هم ابوالعالیی. استدر امور سازمان ثر بودن ؤمندي و احساس مثبت کارکنان در مورد مرضایت
).1386ابوالعالیی، (تاکید نموده است سبک رهبري سازمان برچنین

  
  رور ادبیاتم

  .ایمکردهتوجهادبیات نظام پیشنهادها و سپس مدیریت مشارکتی  در مرور ادبیات تحقیق ابتدا به
  

  نظام پیشنهادها تعاریف
مارکس نظام . تعاریف مختلفی براي نظام پیشنهادها در ادبیات پژوهشی ارایه شده است

روش رسمی پاداش دهی براي ترغیب کارکنان جهت تفکر خالق در مورد "پیشنهادها را 
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نظام پیشنهادها ) 2010(،صادق اوغلو)Marx, 1995("ار می داندوظایف کاري خود و محیط ک
براي اخذ، پردازش، انتخاب و پاداش دهی به ایده هاي ) ندمقاعده (ساز و کاري رسمی "را 

تعامل بین فردي و جریان  که نظام پیشنهادها اوالً است بر این باوروي .می دانند "کارکنان
عامل رسمی بین فرد و سازمان  تبدیل کرده و ثانیاً با ثبت و ایده ها را به ت) فاقد ضابطه(غیررسمی

ضبط این ایده ها آن ها را از داشته هاي ضمنی افراد به ثروت عینی سازمان تبدیلمی کند
)Sadikoglu & Zehir,20010(

رسمی براي تشویق کارکنان جهت ارایه  یمکانیزم"را به عنوان لویدنظام پیشنهادها 
در حالی که مرکز ،)Lioyd, 1999(تعریف کرده است "سازنده براي سازمان پیشنهادها مفید و

در تعریف وود و برایسون  ،شدهتلقی ثقل این تعریف بر روي مفید بودن پیشنهادها براي سازمان 
معرفی "سازمان و بهبود وضعیت کارکنانبهینه سازي سازوکاري براي "بسان نظام پیشنهادها 
,Wood&Bryson(گردیده است  نظامپیشنهادهاییراموفق خوانده است که ) 2010(لیو .)2009

). Liu, 2010(بتواند ضمن حل معظالت سازمانیبه نیازهاي کارکنان پاسخ مثبت بدهد
همان گونه که فولر وهمکاران نتیجه گرفته اند موفقیت نظام پیشنهادها حداقل در دو ،بنابراین

  . حوزه قابل ارزیابی است
ستی به تسهیل مدیریت دانش و نوآوري سازمان منجر گردد و ثانیاً به بسط اوالً این نظام بای

) نیازها و درخواست هاي تامین نشده آن ها(دموکراسی سازمانی و شنیده شدن صداي کارکنان 
فیربانکو ون دیجیک نیز بر این موضوع تاکید نموده اند .)Fuller& et al, 2006(شودمنجر 

)Fairbank, 2001 ( و)Van Dijk, 2002 .( چنی و کالد نیز مدیریت مشارکتی را مترادف با
موفقیت "با این مالحظات می توان ).Cheney&Cloud, 2006(دانند  می "دموکراسی سازمانی"

  :متفاوت تعریف نمود ةرا در دو حوز "نظام پیشنهادها
  ،سودمندي ایده ها و پیشنهادها ارایه شده براي کل سازمان یکم،
  ،مثبت آن بر وضعیت کارکنان يگذارثیرأتدوم، 

اما، می توان شاهد  "کدامند؟موفقیت نظام پیشنهادها مؤثر بر  عوامل"در مقابل این سوال که 
فرسه و آرگریس نوشته است که یافته هاي .طیف متنوعی از پاسخ هاي ارایه شده بود

ار نظام مهمترین عامل کلیدي موفقیت در استقررا "آمادگی کارکنان"1999ش در همکاران
 "توانمندي"و  "مطلوبیت"شامل آمادگی کارکنان را آن ها  مولفه هاي . دانسته اندپیشنهادها 

کارکنان بر پیدایش ایده ها در ذهن  "توانمندي"ي لفهبدین صورت که مؤ. تعریف کرده ااند
  ).Argyris, 1998(تاثیر دارندبر بیان و ارایه ایده توسط افراد  "مطلوبیت"ي لفهؤافراد و م
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و  "آمادگی کارکنان"است که کرده نتیجه گیریچنین احمد با جمع بندي نظرات قبلی 
 موفقیت نظام پیشنهادهادر نقش کلیدي  ،هر دو "وجودسازوکارهاي مناسب سازمانی"

اگر چه احمد اقدامی براي بسط و توضیح سازوکارهاي مناسب سازمانی )Ahmed, 2007(.دارند
وجود .سازوکارها را با استفاده از الگوي لوید تبیین نمود نکرده است، اما می توان این

سازوکارهاي مناسب عمومًا تابعی است از اندازةسازمان ها که مآًال در مشارکت کارکنان موثر 
موثر بر و  سازمانیي لوید متغیرهایاصلی در الگو).Dachler &Wilpert, 1978(دانسته شده است 

و  ساختار"و  "فرهنگ سازمانی"،"سبک رهبري":ازندموفقیت نظام پیشنهادها عبارت
  )Lioyd, 1999. ("سازمانیفرآیند

بر روي خالقیت و نوآوري در بستر سازمانی  2005ساندگرن و دیمناس در مطالعاتی که در 
اند که جو و فرهنگ سازمانی سازگار با خالقیت و نوآوري  انجام دادند، به این نتیجه رسیده

هاي درونی  ته شدن اطالعات بین کارکنان، یادگیري و تقویت انگیزهموجبات به اشتراك گذاش
محمد و همکاران در یک مطالعۀ ).Sundgren& et al, 2005(افراد براي تفکر خالق خواهد بود

. اند میدانی به بررسی فرهنگ سازمان و تاثیر آن در بروز خالقیت و نوآوري کارکنان پرداخته
اي  زي صورت گرفته است محققین به روایی سنجی پرسشنامهدر این مطالعه که در کشور مال

اند که براي ارزیابی فرهنگ نوآوري در سازمان هاي کشورهاي درحال توسعه توصیه  پرداخته
گیري این محققین مؤید این نکته است که رابطۀ بین فرهنگ نوآوري سازمان و  نتیجه. اند نموده

  ).Richards, 1996&Mohamed(و مثبت است  بروز خالقیت و نوآوري کارکنان، معنی دار
نتیجه گرفته است ) 1998(کریر ضمن بررسی رابطۀ بین نظام پیشنهادها  و خالقیت کارکنان 
هاي کارکنان در موفقیت  که اهداف، عوامل حاضر در نظام پیشنهادها و روش هاي ارزیابی ایده

 يوور). Carrier, 1998(ر خواهد داشت دا نظام پیشنهادها  و بروز خالقیت کارکنان تاثیري معنی
تطبیقی سازمان هاي دولتی و خصوصی و با  مطالعاتمروري بر ادبیات پژوهشی مرتبط با با 

سازمان هاي دولتی در "محیط فعالیت"مراجعه به آراي صاحبنظران قبلی نتیجه گرفته است که 
متغیرهاي درون سازمانی  ر بسیاري ازبو خصوصی متفاوت است و این تفاوت در نهایت خود را 

  ).Vuori, 2007(گذارد میاثیر نظیر سبک رهبري و فرهنگ سازمانی و نیز، رفتار کارکنان ت
بخش مهمی از عدم کارآیی در سازمان هاي دولتی را واینینگ و ویمیر نیز معتقد بودند که 

در ). Weimer, 1999&Vining(میتوان با وظایفی وابسته دانست کهدر ارتباط با محیط است 
یک سازمان دولتی تغییر  می گوید وقتی مأموریت محیطی) 2008(واقع همان طور که تاري 

 ,Tari(پیدا میکند، این تغییر در بسیاري از فعالیتهاي داخلی همچون ارزیابی ها متجلی میگردد 



133  ...ت و طراحی الگوي آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادهاموفقیعوامل کلیدي 

در مورد تأثیر ماموریت محیطی ) 2003(، مشابه چنین برداشتی توسط الپیر و همکارانش )2008
هم چنینسیلوا و ).Lapierre& et al, 2003(سازمان بر خالقیت و نوآوري دیده می شود 

 ,Silva(همکارانشرابطه ي مثبتی بین ماموریت سازمان و پذیرش فناوریهاي اطالعات و ارتباطات 

و در نهایت، رابطۀمثبتی بینمدیریت کیفیت و درجۀ سیاسی بودن سازمانتوسط تاري )2007
  ).Tari, 2008(گزارش شده است) 2008(

یط سیاسی تاثیر می پذیرند و حال آن که سازمان هاي دولتی اصوًال از مح،يردر تحلیل وو
این تفاوت در تاثیرپذیري . سازمان هاي خصوصی تاثیرپذیري بیشتري از محیط اقتصادي دارند

  :دنشان می دهدر سبک رهبري اثر خود را از محیط اقتصادي یا سیاسی در نهایت
می کنند و اره ادبا ماموریت اقتصادیرا گروه اول، مدیرانی هستند که سازمان هاي خصوصی 

در سازمان هاي متعلق به آن دسته از مدیرانی که گروه دوم،.هدفشان حداکثرکردن سود است
اشتغال دارند) تولیدي دولتیصنعتی و مثل شرکت هاي (ا با ماموریت اقتصاديبخش عمومی ام .

درسازمان هاي خصوصی با ماموریت غیر اقتصادي تشکیل می دهند که مدیرانی را گروه سوم
و در نهایتگروه چهارم، مدیرانی که در سازمان هاي دولتی با ماموریت غیر اقتصادي عال هستند ف

را "عمومیمصالح "و"منافع فردي"عامل هاي از  ترکیبیبه این ترتیب مدیران . فعالیت می کنند
می کنند که از سبک اقتدارگرایانه در  لحاظمدیریتی خود  ةدر انتخاب سبک رهبري و شیو

هاي متأثر از محیط سیاسی تا سبک رهبري مشارکتی در سازمان هاي متاثر از محیط سازمان 
  ).Vuori, 2007(.اقتصادي متغیر است

. بر تاثیر رهبران سازمانی بر بروز خالقیت و نوآوري متمرکز بود 2004مطالعه باسادور در 
و ظهور نوآوري و این مطالعه نشان می دهد که رهبران سازمان نقش غیرقابل تردیدي در بروز 

  ).Basadur, 2004(خالقیت در سازمان خواهند داشت 
به تفاوت در تأثیرپذیري سازمان از محیط سیاسی و اقتصادي و ) 2001(رایتو  زادوارد

بر اساس نظریۀ این  .نقش آن در تفاوت هاي مشاهده شده در فرهنگ سازمانی توجه کرده اند
ارزش هاي پایه اي فرهنگ  ،ر از محیط سیاسیدر سازمان هاي دولتی متأثصاحب نظران 

در .سازمانی متفاوت از سازمان هاي بخش خصوصی متأثر از محیط اقتصادي وصنعتی است
عدالت، بیطرفی، شفافیت، قابلیت حسابرسی و اطاعت از مافوق،  ،سازمان هاي بخش عمومی

متأثر از محیط حال آن که در سازمان هاي خصوصی . ارزش هاي پایه اي محسوب می گردند
اقتصادي و صنعتی ارزش هایی همچون نوآوري،کارآیی و سودآوري و تداوم فعالیت هاي 

  .)Edwards&Wright, 2001(به شمارمی روند  ارزش هایپایه اي،سازمان
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سازمانی  محیط

محیط اقتصادي – 1
  محیط سیاسی– 2

سبک رهبري 

فرآیندها و 
ساختار 

جو سازمانی 

موفقیت نظام 
پیشنهادها 

آمادگی 
کارکنان 

١

۴

٣

٢

٣

۴
۵

تأثیرپذیري سازمان از محیط  ۀنشان داده است درج) 2009(از طرف دیگر ویلیامسون 
و نیز،فرآیندهاي سازمان و به ) رسمیت ۀدرج(بر ساختار صنعتی یا سیاسی می تواند- اقتصادي

  ).Williamson, 2009(ثر باشدؤع انسانی سازمان مبطور مشخص بر مدیریت منا
 ۀمتناسب با ویژگی هاي سازمان هاي دولتی در مقایس ه هایین ترتیب می توان فرضیدیب

  : مطرح و مورد آزمون قرار داد هاي خصوصی به شرح زیر در مورد موفقیت نظام پیشنهادهاباسازمان
 يمثبت و معنی دار رابطۀموفقیت نظام پیشنهادها  اصنعتی سازمان  ب-ماموریت اقتصادي–1
  .دارد

 يمثبت و معنی دار رابطۀاتخاذ سبک رهبري مشارکتی  باصنعتی - ماموریت اقتصادي–2
  .دارد

و و ساختار  یجو سازمانبا) غیرصنعتی-صنعتی یاسیاسی-اقتصادي(ماموریت  –3
  .داردرابطه سازمانیفرآیندها

  .دارد رابطهموفقیت نظام پیشنهادها با جو سازمانی، سبک رهبري و فرآیندهاي سازمانی –4
  .دارد رابطهموفقیت نظام پیشنهادها  باآمادگی کارکنان  ۀدرج–5

.ارایه شده اند) شمارةیک(در شکل) متغیرهاي تحقیق(این فرضیه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل تحلیلی تحقیق) : یک(شکل شمارة 
      

  :روش شناسی تحقیق
به این . مقطعی و نمونه اي استفاده گردید یپیمایشروش براي آزمون فرضیات این تحقیق از 

سوال طراحی گردید به گونه اي که هر یک از سازه هاي  85مفهوم که پرسشنامه اي واجد 
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مان، سبک رهبري،جو سازمانی،فرآیندها و مستقل وپنج گانه تحقیق مشتمل بر ماموریت ساز
موفقیت  ۀتحقیق یعنی درج ۀوابست ةساختارهاي سازمان و نیز، آمادگی کارکنان به همراه ساز

ن منظور ابتدا مؤلفه هایی براي هر یک از سازه هاي بدی.نظام پیشنهادها را قابل اندازه گیري کند
  .االتی طراحی شدؤاز مؤلفهها سمستقل و وابسته تعریف و برایاندازه گیري هر یک 

آنها و تعداد سواالت مرتبط با هر یک از  ةمؤلفه هاي تشکیل دهند) 1(شمارة  لودر جد
  . لفه ها ارایه شده استؤم

  
  سازه ها، مؤلفه ها و تعدادپرسش هاي مرتبط در پرسشنامه)1(جدول

  
ها در تعداد پرسشمؤلفه هاي تشکیل دهندهسازه

پرسشنامه

3حل مسایل سازمانی)وابسته(پیشنهادهاامموفقیت نظ
3حل مسایل فردي

3غیر صنعتی-ماموریت سیاسی)مستقل(ماموریت سازمان 
2صنعتی-ماموریت اقتصادي

)مستقل(جو سازمانی 
6وضوح اهداف و نقشه ها

6سطح و درجه تخصصی بودن سازمان
6رضایت کارکنان

)مستقل(سبک رهبري 
6پیروان –ط رهبررواب

6رهبر و تغییر سازمانیۀرابط
6فرهمندرهبری

)مستقل(و فرآیندها  ساختار
4رویه ها و فرآیندها ي سازمان

3ساختار سازمانی
3درجه انعطاف سازمانی

)مستقل(آمادگی کارکنان
10ویژگی هاي شخصیتی روحی
13ویژگی هاي شخصیتی فکري

7ی جمعیت شناختیویژگی هاي شخصیت
  

پرسشنامه طراحی شده با استفاده از نظرات خبرگان مورد آزمون روایی قرار گرفته و پس از 
پاسخگو مورد  45کوچکی مشتمل بر ۀ پذیرش روایی آن توسط خبرگان، با استفاده از نمون

تایی  45ۀنبه این منظور با جمع آوري پرسشنامه ها از نمو. ارزیابی به لحاظ پایایی قرار گرفت
اقدام گردید که چون آماره محاسبه  تنصیف آلفاي کرونباخ به روش ةآمار ۀنسبت به محاسب

  .طراحی شده از نظر پایایی نیز، مناسب تشخیص داده شد ۀبود پرسشنام% 95شده به مقدار 
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کارکنان شاغل در ادارات کل وزارتخانه هاي مستقر در  ۀماري این تحقیق شامل کلیآ جمعیت
سپس . ن نمونه اي تصادفی با استفاده از فرمول کوکران استخراج گردیدآاز  وتهران تعریف شهر 

خوشه دولتی که به طور  ۀوزارتخانچهار ادارات کل  نفر از کارکنان دفاتر و650پرسشنامه تحقیق بین 
م افزار نر استفاده از انتخاب شده بودند توزیع و پس از جمع آوري پرسشنامه ها با ساده تصادفیاي 

SPSS آماري داده ها و آزمون روابط بین تجزیه و تحلیل براي .دشنسبت به تحلیل آماري داده ها اقدام
د که شآوري شده از روش رگرسیون ساده و جزیی استفاده گردداده هاي متغیرهاي وابسته و مستقل 

  .رفته استدر بخش بعدي نتایج حاصل از تحلیل داده هاي تحقیق ارایه و مورد بحث قرار گ
  

داده هاي تحقیقو نتیجه گیري تحلیل تجزیه و 
در . از کل تحقیق ارایه می گردد نتیجه گیريسپس  نتایج تحقیق و خالصۀ در این قسمت

بتدا تاثیر هریک ازسازه هاي مستقل بر روي موفقیت نظام پیشنهادها تحلیل شده و سپس به ا
  .خواهد شد برآورد جمعی آن ها اقدام 

  
  سازمان بر موفقیت نظام پیشنهادهاموریت تاثیر ما

،سازمان هایی با اول ۀمولف. قرار گرفت استفادهمورد در بررسی ماموریت سازماندو مولفه 
صنعتی را نشان -ماموریت اقتصاديسازمان هایی با دوم  ۀغیرصنعتی و مولف-ماموریت سیاسی

دیگر است، به یکجهت خالف  لفه درؤتغییراتاین دو ماین است که قابل توجه  ۀنکت. دهد می
سمت و سوي کاهشی دوم ۀلفؤکند، م اول در سازمان افزایش پیدا می ۀلفؤاي که هرچه م گونه

حل (اول موفقیت نظام پیشنهادهاۀلفؤمذکور و مۀلفؤنتایج تحلیل رگرسیون بین دو م .می یابد
  :تقابل ارایه اس زیر به صورت) مسایل سازمانی

    
اندازه سازمان تاثیر بیش تري از محیط سیاسی می  رنی است که همعادلۀ مزبور به این مع

به سمت  ماموریت سازمانو به میزانی که موفقیت نظام پیشنهادهاکاهش پیدا خواهد کرد پذیرد،
 ۀدر واقع مقایس. افزایش خواهد یافت ،اقتصادي و صنعتی میل کند، موفقیت نظام پیشنهادهانیز

صنعتی -هد که هرچه سازمان شبیه به سازمان هاي اقتصاديضرایب معادله رگرسیون نشانمی د
  .باشد، موفقیت نظام پیشنهادهانیزافزایش پیدا می کند

 اول به صورت تاثیرپذیري موفقیت نظام پیشنهادهااز ماموریت سازمان ۀدر این تحقیق فرضی
تایید شده اول تحقیق  ۀفرضی،با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون. شده بود صورت بندي
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صنعتی بیش تري - و می توان گفت که هرچه سازمان دولتی از ماموریت اقتصادياست 
  .خواهد یافتموفقیت نظام پیشنهادها افزایش  ۀدرج ،برخوردار باشد

  ازمانی بر موفقیت نظام پیشنهادهاتاثیر جوس
ی خالصه اصلۀلفؤرا میتوان در سه میهمان گونه که در مدل تحقیق بیان شد، جو سازمان

میزان رضایت کارکنان از ایفاي "دوم ۀلفؤم، "وضوح در اهداف و نقش ها"اولۀلفؤم. نمود
تحلیل رگرسیون بین . "سطح تخصصی سازمان"ۀسوم لفؤمو "نقش و تاثیرگذاري در سازمان

  :است تبیینبا موفقیت نظام پیشنهادهابه صورت زیر قابل هلفؤاین سه م
  
  

مستقیم و معنی داري با درجه موفقیت نظام پیشنهادهادارند به  ۀرابطهلفؤهرسه مبراین اساس 
اي که هرچه اهداف و نقش ها در سازمان از وضوح بیشتري برخوردار باشد بر میزان موفقیت  گونه

موفقیت نظام  ۀیابد درج هم چنین هرچه رضایت کارکنان افزایش می. شود نظام پیشنهادهاافزوده می
ی سازمان بر میزان موفقیت نظام صبه عالوه افزایش سطح تخص. کند می پیشنهادهانیز افزایش پیدا

مذکور وضوح اهداف و نقش ها و سپس رضایت کارکنان ۀلفؤدر بین سه م. خواهد افزودپیشنهادها
  .ندسطح تخصصی سازمان بیشترین تاثیر را بر موفقیت نظام پیشنهادهادار در نهایتو 

ی داري بین جو سازمانی و نمستقیم و مع ۀبود که رابطفرضیه دوم این تحقیق بر این استوار 
با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان گفت که . موفقیت نظام پیشنهادهاوجود دارد

بین سه  ۀموضوع قابل توجه رابط.داردواقعیت اي  ن رابطهیفرضیه مذکور پذیرفتنی است و چن
با استفاده از تحلیل رگرسیون رابطه . مان استتشکیل دهنده جو سازمانی و ماموریت سازۀلفؤم

  : ها تشخیص داده شد لفهؤدار زیر بین این م معنی
وضوح اهداف و =  028/0–377/0ماموریت سیاسی  ۀدرج+ 5/0ماموریت اقتصادي  ۀدرج

  نقش ها
  رضایت کارکنان= 01/0–054/0ماموریت سیاسی  ۀدرج+ 38/0ماموریت اقتصادي  ۀدرج
تخصصی بودن = 05/0–035/0ماموریت سیاسی  ۀدرج+ 229/0وریت اقتصادي مام ۀدرج

  سازمان 
همان گونه که معادالت مذکور نشان می دهد هرچه افراد در سازمان به صراحت بیان 

هاي خوب و حتی انتقادي و مخالف با نظرات مدیران مورد استقبال قرار  تشویق شده و ایده
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اف و نیز بر میزان رضایت کارکنان و سطح تخصصی سازمان گیرند، بر وضوح نقش ها و اهد
تر باشد، متغیرهایی همچون  اثرات مستقیمی خواهد داشت و هرچه ماموریت سازمان سیاسی

  .رضایت کارکنان با کاهش مواجه خواهد بود
  

  رهبري بر موفقیت نظام پیشنهادها تاثیر سبک
  :است اصلی به شرح زیر ۀلفؤسبک رهبري در مدلسازي این تحقیق مرکب از سه م

  بین رهبر و کارکنان ۀرابط: اولۀلفؤم
  رهبر و گرایش به تغییر در سازمان : دومۀلفؤم
قدرت ناشی از پست رهبر: سومۀلفؤم
به صورت زیر قابل ارایه مذکور با میزان موفقیت نظام پیشنهادهاۀلفؤایج رگرسیون بین سه منت
  :است

ۀمذکور با میزان موفقیت نظام پیشنهادها لفؤمن بین سه در فصل قبلی همچنین نتایج رگرسیو
  : ارایه شد که مجدداً به این صورت  قابل ارایه است

  
هاي  توانمندي ۀبین رهبر و کارکنان بر رعایت اصول اخالقی، انگیزش و توسع ۀهرچه رابط

. کند ادهاافزایش پیدا میموفقیت نظام پیشنه ،دهی منصفانه استوار می گردد کارکنان و پاداش
 ،ر در سازمان داشته باشد موفقیت نظام پیشنهادهانیزیهرچه رهبر نگرش مثبتی بر تغی ،هم چنین
فرهمندي قدرت رهبر در سازمان ناشی از پست و مقام بوده و  قدر هر ،اام. می یابدافزایش 

  .کمتري داشته باشد موفقیت نظام پیشنهادهاکاهش نشان می دهد
لذا، . بود"معنی دار بین سبک رهبري و موفقیت نظام پیشنهادها ۀرابط"تحقیق  رضیۀین فسوم

مذکور را پذیرفت و چنین عنوان نمود که سبک رهبري مشارکت جویانه بر  ۀمی توان فرضی
با اهمیت، چگونگی ارتباط بین ۀ نکت.داري دارد میزان موفقیت نظام پیشنهادهاتاثیر مثبت و معنی

نتایج تحلیل رگرسیونی که بین این متغیرها . سیاسی بودن سازمان است ۀسبک رهبري و درج
  :صورت گرفته است به قرار زیر است

رهبر و  ۀرابط= 169/0–196/0موریت سیاسی  أم ۀدرج+ 432/0موریت اقتصادي أم ۀدرج
  کارکنان

  قبال از تغییررهبر و است= 83/0–071/0موریت سیاسی أم ۀدرج+ 174/0موریت اقتصادي أم ۀدرج
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قدرت ناشی از مقام = 001/0+ 055/0موریت سیاسی أم ۀدرج –177/0موریت اقتصادي أم ۀدرج
  رهبر

موریت سازمان ها أدهند هرچه م رگرسیون نشان می ۀهمان گونه که نتایج این سه معادل
یزش به رهبر و کارکنان به سمت رعایت بیشتر اصول اخالقی، انگ ۀرابط ،گردند تر می غیرسیاسی

کند و هرچه سازمان ها  دهی منصفانه گرایش پیدا می کارکنان و پاداش ۀکار بیشتر و توسع
در سازمان هایی که  ،در مقابل.شوداستقبال رهبران از تغییر بیشتر می  ،گردند تر می غیرسیاسی

  .باشد قدرت رهبران بیشتر ناشی از پست و مقام آن ها می ،تر هستند سیاسی
براي این منظور . و سبک رهبري استیمیان جو سازمان ۀرسی رابطبر ،دیگر ۀنکت

  :هاي زیر محاسبه شدند رگرسیون
= -071/0+ 744/0رهبر و کارکنان ۀرابط+84/0رهبر و تغییر–186/0قدرت رهبر أمنش

  وضوح اهداف و نقشها
= -09/0+ 289/0رهبر و کارکنان  ۀرابط+ 135/0رهبر و تغییر  -036/0قدرت رهبر أمنش

  رضایت کارکنان
= -023/0+ 176/0رهبر و کارکنان  ۀرابط+ 048/0رهبر و تغییر  -244/0قدرت رهبر  أمنش
  یتخصصسطح 

رهبر و کارکنان  ۀاهمیت رابط ،آنچه از معادالت رگرسیون مذکور استفاده می گردد
رضایت  در ارتقاي) کارکنان و پاداش دهی منصفانه ۀرعایت اصول اخالقی، انگیزش و توسع(

 أبین منش ۀاما مهمتر از آن رابط. تر شدن اهداف و نقش ها در سازمان است کارکنان و شفاف
هد هرچه دسوم نشان می ۀهمان گونه که معادل. قدرت رهبر و سطح تخصصی سازمان  است

علت . کند سطح تخصصی سازمان کاهش پیدا می ،قدرت رهبر ناشی از پست و مقام وي باشد
تر قادر به تعویض کار بوده و   آسانبدان خاطر باشد که افراد با تخصص باالتر، این امر شاید 

  .سرعت از سازمان مهاجرت خواهند کرده اگر کاریزمایی در رهبران مشاهده نکنند، ب
  
  سازمان بر موفقیت نظام پیشنهادهاهاي  یندآفرساختار و تاثیر 

رویه هاي سازمانی، ۀلفؤماز سه  یندهاي سازمانآفرساختار و براي سنجش  در این تحقیق
  .شده استاستفادهابعاد ساختاري سازمان و عدم انعطاف سازمانی 

ها توسط افراد،  ها و رویه معطوف به متغیرهایی همچون مرور خط مشی نخست،ۀلفؤم
دوم به ۀلفؤم. استها  ها و انتظار از افراد براي پیروي دقیق از این رویه استانداردسازي رویه
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رهایی همچون خطوط گزارش دهی، سلسله مراتب سازمانی، وضوح در تعریف مشاغل متغی
هاي  سوم به موقتی بودن گروهۀلفؤمو  است مربوط سازمانی و تخصصی شدن مشاغل در سازمان

نتایج .است گیري در سطوح باالتر معطوف کاري و تغییرات مستمر در آن ها و تمرکز تصمیم
  :عبارت است از و موفقیت نظام پیشنهادهاادشده ۀیلفؤتحلیل رگرسیون بین سه م

  
  

بین استاندارد بودن ۀرابط، و موفقیت نظام پیشنهادها ییندهاي سازمانآبین فر ۀرابط
 وجود(سازمانی  ساختاررابطۀ بین هم چنینویندهاي سازمان و موفقیت نظام پیشنهادهاآفر

) می گردد تخصص سازمان سطحو شفاف که موجب افزایش  و سلسله مراتب روشن اتارتباط
یندهاي آفرة هاي تشکیل دهنده ساز ارتباط بین مولفه. تایید شدندموفقیت نظام پیشنهادها و 

  .مورد بررسیقرار گرفتازمانیسبا جو )ها، ساختار و انعطاف رویه(سازمان
هاي جو سازمانی به  لفهؤاین سازه با م ةتشکیل دهند ۀهاي سه گان لفهؤمنتایج رگرسیون 

  :استورت زیر ص
+ 542/0وضوح اهداف و نقش ها + 285/0رضایت کارکنان + 253/0سطح تخصصی 

  ها رویه= -025/0
+ 422/0وضوح اهداف و نقش ها + 165/0رضایت کارکنان + 136/0یتخصصسطح 

  ساختار= 03/0
–181/0وضوح اهداف و نقش ها + 167/0رضایت کارکنان + 060/0یتخصصسطح 

  انعطاف =006/0
یندهاي سازمان و بر آها و فر سازمانی بر رویهدهند جو همان گونه که این معادالت نشان می

  . باشد ساختار سازمان موثر می
شرح زیر ه یندها و سبک رهبریبآفر ة ساختار وهاي تشکیل دهند لفهؤبین م ۀبررسیرابطنتایج 

  : است
  ها رویه= - 071/0+ 453/0پیروان رهبر و + 268/0رهبر و تغییر + 169/0قدرت  أمنش
  ساختار= - 041/0+ 231/0رهبر و پیروان + 058/0رهبر و تغییر + 125/0قدرت  أمنش
  انعطاف= 05/0–105/0رهبر و پیروان  –046/0رهبر و تغییر + 065/0قدرت  أمنش

اختار و بین س ۀها و سبک رهبري و رابط بین رویه ۀ، رابطمالحظه می شودهمانگونه که 
به . معکوس استاما،بین انعطاف سازمان و سبک رهبري  ۀرابط. مستقیم است ،نیز يسبک رهبر



141  ...ت و طراحی الگوي آمادگی سنجی استقرار نظام پیشنهادهاموفقیعوامل کلیدي 

تمرکز  ۀ، از درجصمیمیت تمایل می یابدبین رهبر و کارکنان به  ۀاي که هرچه رابط گونه
به عالوه هرچه رهبران استقبال . شود ها و تغییرات زیاد در سازمان کاسته می تصمیم گیري

گیري و تغییرات زیاد در  تمرکز تصمیم ۀي از تغییر داشته باشند، شاهد کاهش در درجبیشتر
  .خواهیم بودسازمان
  

  کارکنان و موفقیت نظام پیشنهادهاي ها ویژگی
هاي اصلی  هاي تحقیق متاسفانه تحلیل مولفه هاي اصلی براي سایر سازه برخالف تحلیل مولفه

هاي کمتري  نبود و تنها  ویژگی کارکنان در مولفه 22بندي هاي کارکنانقادر به گروه ویژگی
نتایج تحلیل رگرسیون این مولفه با موفقیت نظام .یک مولفه، حاصل تحلیل انجام یافته است

  :پیشنهادها به صورت  زیر است

هاي کارکنان نیز، رابطه اي مستقیم با موفقیت نظام  معادلۀ مذکور نشان می دهد که ویژگی
بنابراین فرضیۀ تحقیق مبنی بر وجود رابطۀ معنی داري با موفقیت نظام پیشنهادها . دپیشنهادها دار

بنابراین . موفقیت نظام پیشنهادهادارد یبرمستقیم رابطۀهاي کارکنان  ویژگییعنی .قابل قبول است
با موفقیت نظام  بین ویژگی هاي کارکنان معنی داري ۀتحقیق مبنی بر وجود رابط ۀفرضی

  .یید می گرددتاپیشنهادها
  
  بندي معادالت رگرسیونجمع

ماموریت (هاي مستقل تحقیق  هاي اصلی سازه بندي معادالت رگرسیون بین مولفه با جمع
و ) هاي کارکنان و ویژگی ي سازمانییندهاآفرساختار و سازمان، جو سازمانی، سبک رهبري، 

اقدام  )دو(شمارة  جدول ۀارایمی توان نسبت به ) موفقیت نظام پیشنهادها(تحقیق  ۀوابست ةساز
    . سازد هاي تحقیق را مشخص می رد فرضیه یانمود که وضعیت پذیرش 

    نتایج آزمون فرضیات تحقیق )2(شمارة  جدول
پذیرش   مدل رگرسیون  فرضیه

  فرضیه
رد 

  فرضیه
بین غیرسیاسی بودن سازمان 

و موفقیت نظام پیشنهادها 
  داري وجود داردرابطۀ معنی

  ــــــ  
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بین جو سازمانی و موفقیت 
نظام پیشنهادها رابطۀ معنی 

  داري وجود دارد
  

ــــــ

بین سبک رهبري و موفقیت 
نظام پیشنهادها رابطۀ معنی 

  داري وجود دارد
  

  
ــــــ

بین ساختار و فرایندهاي 
سازمانی و موفقیت نظام 

پیشنهادها رابطۀ معنی داري 
  وجود دارد

  

ــــــ

هاي کارکنان و  یبین ویژگ
موفقیت نظام پیشنهادها رابطۀ 

  معنی داري وجود دارد
  

ــــــ

  
پذیرش تحقیق قابل  ه هايفرضی ۀمی توان گفت که کلیباالبر اساس نتایج مندرج در جدول 

،رابطۀ مستقیم و معنی داري تحقیق "هاي مستقل سازه"هاي بین  به عالوه  نتایج رگرسیون.است
  . وجود دارد

  
  ام پیشنهادهادر سازمان هاي دولتیسنجی استقرار نظگی وي آمادالگ

هاي مستقل تحقیق با متغیر  هاي اصلی هریک از سازه مولفه ۀپس از تحلیل رگرسیون جداگان
 ۀهاي مستقل با متغیر وابست سازه ۀهاي اصلی هم وابسته، نسبت به تحلیل رگرسیون چندگانه مولفه

  :می گردد به صورت زیر ارایهتحقیق اقدام گردید که نتایج آن 
  
  
  

وضوح ( 0/236+ ) درجه سیاسی بودن ( 0/160–0/387-= موفقیت نظام پیشنهادها 
ویژگی ( 0/139+ ) یندهاآفر( 0/123+) رابطه رهبر و پیروان  (0/145+ اهداف و نقش ها

  )کارکنان
گیري متغیرهایی  دازهگرسیونی مذکور نشان می دهد، می توان با انۀرهمان گونه که معادل

بین رهبر و  ۀموریت سازمان، میزان وضوح در اهداف و نقش ها و نیز بررسی رابطأهمچون م
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اطمینان باالیی میزان موفقیت  ۀویژگی هاي کارکنان با درج، هاي سازمانی و نیز کارکنان و رویه
به شمار آورد ، سنجی نیز آمادگی  ۀاین معادله را می توان معادل. بینی نمود نظام پیشنهادهارا پیش

گیري متغیرها و جایگزینی آن ها در معادله عالمت کلی جمع جمالت مثبت  چراکه اگر با اندازه
از آن توصیه می  احتراز ، و در غیر این صورت،مجاز استقرار نظام پیشنهادها اقدام برايباشد، 

اقد نظام پیشنهادها بودند که ف ،در این تحقیق خوشبختانه برخی از سازمان هاي مورد مطالعه.شود
براي این منظور مقادیر هریک از . ندردک مبنایی براي محک زنی مدل آمادگی سنجی را فراهم 

هاي اصلی در رابطه مذکور براي این سازمان ها تخمین زده شده، که نتایج حاصل به قرار  لفهؤم
  :است )سه(شمارة  جدول

  
  و فاقد نظام پیشنهادها سازمان هاي واجدۀمقایس) سه(شمارة  جدول

  
انحراف میانگینهاي فاقد نظامسازمان

انحراف میانگینسازمانهاي واجد نظاممعیار
معیار

02/1-014/0ماموریت سیاسی95/0-02/0ماموریت سیاسی سازمان
07/001/1وضوح اهداف و نقشها01/1-22/0هاوضوح اهداف و نقش

036/099/0رهبر و کارکنان ۀرابط07/1-13/0رهبر و کارکنان ۀرابط
048/097/0هاي سازمانی رویه1-15/0هاي سازمانی رویه

002/002/1هاي کارکنان ویژگی02/1-015/0هاي کارکنان ویژگی
  

ارایه شده قرار داده شوند، مقادیر زیر براي موفقیت نظام ۀحال اگر مقادیر مذکور در رابط
  .واجد نظام و سازمان  هایی که فاقد نظام هستند قابل محاسبه خواهند بود پیشنهادها در سازمان هاي

  :در سازمان هاي فاقد نظام
P1 = -0/387 – (0/16 × -0/02) + (0/236 ×- 0/22) + (0/145 × -0/13) + (0/123 × -0/15) + 

(0/139 × -0/015)

  :در سازمان هاي واجد نظام
P1 = -0/387 – (0/16 × 0/014) + (0/236 × 0/036) + (0145 × 0/07) + (0/123 × 0/048) + 

(0/139 × 0/002)

شود، مقدار مربوط به سازمان هاي واجد نظام مثبت و بزرگتر از  همان گونه که مالحظه می
  .صفر و در مورد سازمان هاي فاقد نظام پیشنهادها، کوچکتر از صفر و منفی است
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  گیرينتیجه
موعه اي از عوامل سازمانی و فردي در موفقیت نظام که مجحکایت دارد نتایج تحقیق 

برخالف تصور اولیه تحقیق که نظام پیشنهادهامی تواند براي بهبود در حوزه . ثرندؤما پیشنهاده
کارگرفته شود، به باور بسیاري از پاسخگویان ه ب ،هاي فردي و معطوف به منافع کارکنان نیز
نتایج . و سوي فردي پیدا می کند محل تردید است موفقیت نظام پیشنهادهاوقتی پیشنهادهاسمت

بر موفقیت نظام  يتحقیق هم چنین نشان داد که ماموریت سازمانمی تواند تاثیر معنی دار
سیاسی باشد، موفقیت نظام  پیشنهادهاداشته باشد به گونه اي که اگر ماموریت سازمان عمدتاً

  .هد بودپیشنهادهادر چنین سازمان هایی با ابهام مواجه خوا
در قالب وضوح اهداف و نقش هاي  سازمانی نیز عمدتًانتایج تحقیق فعلی داللت دارد که جو

 هم چنین سبک رهبري،. داري داردسازمانی با موفقیت نظام پیشنهادهارابطه اي مثبت و معنی
  . دهندنشان میرا موفقیت نظام پیشنهادها باداري معنی رابطۀنیز  یسازماني یندهاآفر ساختار و

می توان نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بین سبک رهبري و موفقیت نظام ،از نظر کاربردي
اولین حوزه از مجموعه متغیرهاي مطالعه زیرا ، این دو متغیر . پیشنهادهارا در اولویت قرار داد

تحقیق  نتایج. .تاثیر را بر آن دارندکه مدیران و رهبران سازمان بیشترین می باشند شده تحقیق 
رهبر و کارکنان تاثیر مثبت و معنی داري بر روي موفقیت نظام  ۀکه رابطتایید می کند 

برگشت به متغیرهاي اولیه این تحقیق که براي اندازه گیري رابطه بین رهبر و . پیشنهادهادارد
کارکنان مورد استفاده بود می تواند به بسط بیشتر دانش ما از چگونگی تاثیر این رابطه بر 

  :موفقیت نظام پیشنهادهامنجر شود
نتایج  تحقیق . اولین جزء تشکیل دهنده این رابطه آگاهی رهبر از نیازهاي کارکنان است

موافق با این ایده درصد از پاسخگویان نظري موافق یا کامًال 31بیانگر این مطلب است که 
الش مدیران و رهبران بنابراین ت. داشتند که مدیریت ارشد از نیازهاي کارکنان آگاهی دارد

است که می توان براي گامی سازمان هاي دولتی براي آگاهی از نیازهاي کارکنان اولین 
  . استقرار موفق نظام پیشنهادهادر چنین سازمان ها برداشت

توجه و ،مدیران ارشد سازمان هاي دولتی به منظور استقرار موفق نظام پیشنهادهاگام بعدي 
. ز نظریه هاي انگیزشی براي تحریک مثبت و انگیزش کارکنان استکسب مهارت در استفاده ا

درصد از پاسخگویان بر این باور بودند که رهبران سازمان قادر به انگیزش کارکنان  8/59
نظام اجراي فضاي مناسبی براي مدیران به منظور  ،انگیزش کارکنان نیز ةبنابراین در حوز. هستند

  .پیشنهادهاوجود دارد
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رعایت اصول اخالقی توسط مدیران و رابطه بین رهبران سازمان و کارکنان ، رلفه دیگؤم
درصد از پاسخگویان موافق یا کامًال موافق با این نظر بودند که مدیران اصول 7/54است که 

که به حاصلهبر این نکته داللت داردنتایج . اخالقی را در مورد کارکنان رعایت می کنند
 ،یت اصول اخالقی توسط مدیران بر درجه موفقیت نظام پیشنهادهانیزموازات افزایش میزان رعا

توجه و رعایت اصول اخالقی توسط مدیران به  ،دیگر تحقیق ۀبنابراین توصی. افزوده می گردد
  .منظور استقرار موفق نظام پیشنهادهااست

که با  مدیران و کارکنان است ۀبطاتوان تسهیل کنندگی و هدایت کارکنان دیگر مولفه از ر
در صورت بهبود می گویاي این است که درصد نظرات موافق یا کامًال موافق 6/68توجه به

  . در سازمان را نوید دهدموفق نظام پیشنهادهااجراي تواند
درصد از پاسخگویان 5/66. پاداش دهی منصفانه است ۀمولف ،لفه در این حوزهؤآخرین م

طاي منصفانه پاداشها داشتند و بنابراین می توان نظري موافق یا کامالً  موافق در خصوص اع
توصیه کرد که براي استقرار موفق نظام پیشنهادهامدیران سازمان بایستی در توزیع و اعطاي 

  .منصفانه پاداشها اقدام کنند
بین رهبر و کارکنان، بعد دیگري از سبک رهبري که در این تحقیق بر روي  ۀجداي از رابط

و تعقیب اهداف سازمان  تعیینچگونگی  ،یشنهادهاموثر تشخیص داده شداستقرار موفق نظام پ
درصد از پاسخگویان نظري موافق یا کامالً  موافق با این موضوع  9/57. توسط مدیران است

لذا، باید تاکید کرد . داشتند که مدیران سازمان توان هماهنگ سازي بین اهداف متعدد را دارند
دهاو به منظور افزایش درجه موفقیت آن نسبت به بازبینی و حصول قبل از استقرار نظام پیشنها

  .اطمینان از سازگاري بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان اقدام گردد
موفقیت نظام  ۀنتایج تحقیق فعلی نشان می دهد که بین منشاء قدرت مدیران و درج

رت مدیران ناشی از کاریزماي آن پیشنهادهارابطه اي منفی وجود دارد به گونه اي که هر چه قد
 ،ها بوده و کمتر متاثر از پست و مقام مدیریتی آن ها باشد درجه موفقیت نظام پیشنهادهانیز

مدیران سازمان هاي شایسته مدارانۀ بنابراین میتوان توصیه نمود که انتخاب . می یابدافزایش 
استقرار موفق  ین خودمی تواندشده و اکسب حداکثر مشارکت کارکنان می تواند منجر بهدولتی 

قابلیتها و  ۀواسطه به گونه اي که مدیران ب بخشد،به طور اخص بهبود را نظام پیشنهادها
عالوه بر تغییراتی که مدیران .توانمندیهاي مدیریتی خود مورد پذیرش کارکنان قرار گیرند

افزایش قابلیتها  ،و نیزمیتوانند در خصوص رابطه با کارکنان، ایجاد سازگاري بین اهداف متعدد 
و توانمندیهاي راهبري کارکنان به منظور استقرار موفق نظام پیشنهادهاداشته باشند، مدیران با 
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یندهاي درون سازمانی می توانند به چنان هدفی نزدیکتر آانجام تغییراتی در ساختار و فر
موثر در استقرار  لفه هايمؤشفافیت و وضوح در نقشها و وظایف سازمانی کارکنان از .شوند

درصد از پاسخگویان بر این نظر بودند که شرح وظایف و 8/41. موفق نظام پیشنهادهااست
قبل از استقرار نظام پیشنهادهابه بر این اساس توصیه می شود  . ولیتها واضح و روشن استئمس

 ۀولفم .افزایش وضوح و شفافیت نقش ها، مسئولیت ها و وظایف سازمانی کارکنان اقدام گردد
کانالهاي ارتباطی است که می تواند بر استقرار موفق نظام  ،دیگر از ابعاد ساختاري سازمان

درصد از پاسخگویان بر این باور بودند که خطوط گزارش گیري و 7/64. پیشنهادهاموثر باشد
توصیه این تحقیق بر بهبود خطوط گزارش دهی . گزارش دهی روشنی در سازمان وجود دارد

استاندارد  ویندها آفر مجدد بازبینی.مان  قبل از تالش براي استقرار نظام پیشنهادهااستدر ساز
در سازمان  انهقانونگراینهادینه کردن رفتار کارکنان و تالش براي  ا مشارکتیندهابآسازي فر

 بر روي استقرار موفق نظام پیشنهادها نشان می دهد مولفه دیگري است که نتایج تحقیق
درصد نظرات موافق یا کامالً موافقی که در خصوص سواالت  60توجه به حداکثر  با. استموثر

یندها با آتحقیق بر استانداردسازي فر ۀموکدیندهاي کاري اخذ شده است، توصیآمرتبط با فر
مشارکت کارکنان و ارتقاي روح قانونگرایی در سازمان قبل از استقرار نظام پیشنهادهادر 

فرایندها و ساختار هاي سازمانی که تاثیري منفی بر  ۀسومین مولف.سازمان  هاي دولتی است
درصد  48با توجه به . تمرکز تصمیم گیري است ۀمیزان موفقیت نظام پیشنهادهادارد مولف

پاسخهاي موافق ارایهشده در خصوص تمرکز تصمیم گیري درسازمان توصیه این تحقیق 
  .موفقیت نظام پیشنهادهااست ۀرجکاهش در تمرکز تصمیم گیریها به منظور افزایش د

موفقیت نظام  ۀکه می تواند توسط مدیران و به منظور افزایش درج ة دیگريحوز
تایج این تحقیق نشان می دهد که هرچه فرهنگ ن. جو سازمانی است،پیشنهادهاتغییر داده شود

زمان سازي کارکنان در سا دمشارکت و اشتراك در اطالعات، تصمیم گیري و روحیه توانمن
بر این اساس . موفقیت نظام پیشنهادها نیز، افزایش پیدا خواهد نمود ۀافزایش پیدا می کند، درج

بایستی  ،میتوان توصیه نمود کهمدیران ارشد در صورت تمایل به استقرار موفق نظام پیشنهادها
فرهنگ مشارکت در اطالعات و دانش سازمانی را بین کارکنان رواج داده و خود در آن 

در سازمان هاي وارونه . معناي دیگر این پیشنهاد استقرار سازمان معکوس است .شگام باشندپی
مدیران سازمان بایستی . حداکثر مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیري مشاهده می گردد

مختلف به صورت یک مولفه از فرهنگ و جو  هاي مشارکت کارکنان را در اخذ تصمیم
. نیز افزایش خواهد یافتموفقیت نظام پیشنهادها ۀصورت درجکه در اینسازمانی دنبال نمایند 
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میزان رضایت شغلی کارکنان را نیز مورد پایش  ۀمدیران سازمان در عین حال الزم است مولف
موفقیت نظام پیشنهادهانیز افزوده می  ۀچرا که با ارتقاي رضایت کارکنان بر درج ،قرار دهند

  .گردد
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Abstract

Iranian managers in public organizations are generally motivated to introduce 
suggestion schemes in their organizations, which is also supported by laws and 
regulations. However our knowledge of key success factors is limited in terms of 
quality and quantity of previous research efforts. To fill the gap, this study 
adopting a survey methodology with a random sample of employees in public 
offices and organizations of Iran, investigated factors with a potential affect on 
the successful introduction of suggestion systems in the organizations. We were 
especially interested to investigate the role of organization mission (industrial 
vs. non-industrial), as the adoption of suggestion systems has been relatively in 
industrial organizations. Research results show that organization mission 
through intermediating variables such as leadership style, organizational 
culture, organizational structure and processes have indeed statistically 
meaningful effect on the success of suggestion systems. Based on the results of 
the research, a readiness assessment model is proposed and recommendations 
are made for application and further research.
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Abstract

Identification of factors influencing on organizational innovation based on open 
innovation paradigm in publication industry was the main purpose of this study 
and open innovation approach was the main focus of this study. Mix method of 
Research was run and statistical publication in qualitative section was 
publication sector experts and universities faculty members was selected in 
order to implement the quantitative section. Sample size was 30 experts in 
qualitative section and 300 subject selected for quantitative section. Based on 
theoretical and practical literature, main factors such as structural, financial, 
environmental, and individual was identified and researcher made questionnaire 
including 60 item was develop and it’s reliability (α=0.89) and validity was 
approved. Data was analyzed by path analysis. Results showed that vary factors 
has important role in creating of open innovation in which the core 
competencies of human resource is more related to open innovation and 
accessing to bazaars was less related to  open innovation.

Key words: innovation, open innovation, publication industry. 
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Providing a proper model for the  implementation of 
maintenance systemin thecontinuous production 

linesconcidering decision making models and fuzzy goal 
programming
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(Receive: 2013/4/7 - Accepted:2013/12/22)

Abstract

the requirements for maintenance management have change drastically from the 
old concept of ‘fix-it-when-broken’ to a more complex approach, which entails 
adopting a maintenance strategy for a more integrated approach and alignment.
This paper presents a Goal Programming (GP) approach to define the best 
strategies for the maintenance of some criticalpumps in a paper industry. For 
each pump failure mode, the model allows to take into account the maintenance 
policy burden in terms of inspection or repair and in terms of the manpower 
involved, linking them to efficiency-risk aspects quantified as in FMEA 
methodology through the use of the classic parameters occurrence (O), severity 
(S) and detectability (D), evaluated through an adequate application of the 
Analytic network process. (ANP) technique. An extended presentation of the data 
and results of the case analysed is proposed in order to show the characteristics 
and performance of this approach. The result is in the situation studied predictive 
and preventive maintenance obtain the best compromise between resource usage 
and reduction of failure effects. This fact is non-surprising since these policy 
allows failure prediction, thus providing the maintenance manager with useful 
information to limit the negative failure aspects.

KeyWords: Maintenance Strategies, goal programming, MADM, FMEA.
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Scheduling trucks transportation in supply chain regarding 
cross docking using meta-heuristic algorithms
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Abstract

In today’s competitive world, the organizations decide to establish competitive 
benefits by making benefit from management sciences. One of the most important 
management sciences arisen lots of so useful matters is the supply chain. The 
supply chain management is the evolved result of warehousing management and is 
regarded as one of the infrastructure and important concepts for implementing the 
career so that in many of them it is essentially tried to shorten the time between 
the customer’s order and the real time of delivering the goods. Cross docking is 
one of the most important alternatives for lowering the time in supply chain. The 
central aim of this paper is to focus on optimizing the planning of the trucks input 
and output aiming to minimize total time of operation inside the supply chain in 
designed model. Timing the transportation in this paper makes the time between 
sources and destinations, time of unloading and transferring the products 
minimized. To find the optimum answers to the question, genetic algorithms and 
the particle swarm optimization have been used. Then, these algorithms have been 
compared with the standards such as the implementation time and quality of 
answers with each other and then better algorithms in each standard identified. 

Keywords: supply chain management, cross docking, genetic algorithm, particle 
swarm optimization algorithm
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An interactive fuzzy approach for solving multi product, 
multi period production planning problem
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Abstract

Master production scheduling is a midterm phase in planning which 
translates the long term aggregate production planning to a plan which 
determines the scheduling and magnitude of different products 
production. This problem requires investigating a wide range of 
parameters about demand, manufacturing resource usage and costs. 
Uncertainty is an intrinsic characteristic of these parameters. In this 
paper, a model is developed for master production scheduling under 
uncertainty where demands are considered as stochastic variables, while 
cost and utilization parameters are expressed as fuzzy numbers. A hybrid 
approach is also proposed to solve the extended model. The application 
of the proposed method is examined in a numerical example.

Keywords: Master production scheduling; Fuzzy demand; Fuzzy set 
theory; Interactive approach. 
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Offer the Value Function(utility) to Prioritize Research 
Projects in R& D Centers Using the UTA Method (Case of 

Water Resources company in Iran)
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Abstract                            
Subject to prioritize research projects dueto resource constraints, the most 
important financial resources, manpower and equipment is essential. to this 
purpose, the Office of Education, Research and Technology of Water Resources 
With the implementation of this research is significantstep incoordinating 
research projects in the organization has taken. This paperis suitable for the
evilation of research projects, the company is identified In this review of 10
research projects in the water supply company forcon fidentiality and on-
licensed. Company hasrefrained from expressing research to picsselected by
After specifying the desired criteria ecision making method AHP group project
sareranked The ratingdecisionisareferenceto estimate the utilityfunction and 
obtainthereference set of decisions is no longer possible with any method,The
method for the estimation of the value functions UTASTAR. The ultimate goal 
ofthis article isprovidedsubjecttotheprioritization of research projectsinthe 
company. With the use of this value subject to the office of education, research 
and technology resources company research projects can water the water 
resources of the other company or project that company in the future with them 
will assess and ranking. Undoubtedly this attitude and in the framework of the 
general value subject to the opportunity for Investment Promotion policy in the 
field of credits for priority research project .

Keywords: assessmentand prioritization of research projects, multi-criteria 
decision making method, AHP group method, UTA method, UTASTAR
techniques
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Analyzing barriers to the implementation of Improvement 
Programs in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)

Case Study: Yazd Selected Industrial Parks
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(Receive:2012/9/9 - Accepted :2013/12/2)

Abstract

Small and medium sized enterprises (SMEs) play a key role in employment and 
national production in most countries. Based on uncertain changes in the world, 
such industries should choose the most appropriate improvement programs for 
confirmation with such conditions. Because there are a lot of barriers to 
implementation of these programs, the purpose of this research is identifying and 
classification of these barriers. Based on this, at the first a lot of barriers related to 
SMEs and improvement programs from literature were identified and then screened 
based on experts opinions. The data were analyzed by confirmatory factor analyze 
in structural equations by EFQM in Amos. The result of this research showed that 
strategy, personnel, leadership, process and resources are 5 factors that categorize 
barriers respectively based on factor load. The results showed that EFQM is a good 
framework for categorizing these barriers in SMEs.

Key words: small and medium sized enterprises (SMEs), improvement programs, 
implementation barriers, EFQM, structural equation, Yazd. 
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