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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی "تأثیر محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی به تفکیک محتواهای تولیدی از سوی
شرکت و محتواهای تولیدی از سوی کاربران بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان" در هفت برند پوشاک ایرانی و
هشت برند پوشاک خارجی که دارای نمایندگی فیزیکی هستند و حداقل ده هزار نفر دنبال کننده در شبکه اجتماعی
اینستاگرام دارند؛ انجام شده است .روش پژوهش پیمایشی و اطالعات به وسیله پرسشنامه از میان  230نفر جمع آوری
شده است .آزمونهای مربوط برای گویههای پرسشنامه انجام و پایایی کل پرسشنامه  0/95حاصل شد .به منظور تحلیل
دادهها از روش معادالت ساختاری استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد محتواهای تولیدی از سوی شرکت بر کیفیت
ادراک شده و وفاداری برند تأثیر مستقیم و معنادار دارد .محتواهای تولیدی از سوی کاربران نیز بر وفاداری مشتریان تأثیر
مثبت و معنادار دارد .همچنین طبق یافتههای این پژوهش تأثیر مثبت و معنادار محتواهای تولیدی از سوی کاربران بر
کیفیت ادراک شده مورد تأیید قرار نگرفت.

واژگـان کلـیدی :کیفیت ادراک شده ،محتواهای تولیدی شرکت ،محتواهای تولیدی کاربران ،شبکههای اجتماعی،
وفاداری به برند.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
shayan.ghazanfari1@gmail.com

 -2استاد ،عضو هیئت علمی ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،عضو هیئت علمی ،گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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امروزه با گسترش فضای دیجیتال و اینترنت ،توجه اکثر شرکتهای بزرگ به ارائه خدمات شبکههای اجتماعی ،رسانههای
گروهی و پورتالهای آنالین جلب شده و برندها و شرکتها ،بخشی از هزینه و انرژی خود را صرف تأسیس و راه اندازی شبکه
های اجتماعی میکنند .موج چهارم ،اینترنت و شبکههای اجتماعی دوران گذاری را در رفتارهای انسانها و دنیای کسب و کارها
ایجاد کرده است.
موج چهارم اکوسیستم جدیدی را برای کسب و کارها آفریده است و به شاهراهی مهم در دنیای کسب و کار تبدیل شده است
(ژائو1و همکاران  .)2017با گسترش اینترنت ،شبکههای اجتماعی ابزار مهمی برای رویدادهای بازاریابی آنالین شدهاند .افراد و
شرکتها در سیستم عاملهای آنالین صفحاتی ایجاد میکنند و فرصتهای کسب و کار را با استفاده از رسانههای اجتماعی
گسترش میدهند (چن 2و لین  .)2019گستره و جذابیتهای هر یک از این شبکههای اجتماعی باعث شده که مردم با هر سن و
سال ،جنسیت ،نژاد و عقیدهای در این شبکهها حضور داشته باشند و هر کسی با توجه به عالیق ،نیازها و سالیق خود به یک یا
چند شبکه اجتماعی عالقمند باشد و در این شبکهها فعالیت کند .طبق آخرین گزارش بانک اطالعات جهانی 3درصد استفاده
کنندگان اینترنت (نسبت به جمعیت جهان) در سال  2017به  %48/5رسیده است .اهمیت این نکته زمانی بیشتر میشود که توجه
کنیم درصد استفاده کنندگان اینترنت در سال  %6/7 ،2000بوده است .امروزه افراد بیشتری به اینترنت دسترسی دارند و افراد زیادی
در شبکههای اجتماعی حضور دارند و این موضوع باعث شده است تا اغلب سازمانها در کنار بهبود روابط مشتری و برنامههای
بازاریابی در فضای آفالین در فضای آنالین نیز استراتژیهایی را مدون کنند.
رشد روزافزون استفاده از شبکه های اجتماعی موجب تغییر رفتارهای مخاطبین شده است .طبق آخرین گزارش پایگاه داده
 4Hootsuiteهر فرد به طور متوسط بیش از دو ساعت در روز را در شبکههای اجتماعی میگذراند .با رشد و توسعه بازارها و
گسترش شبکه های اجتماعی و ابزارهای دیجیتال مارکتنیگ رفتارهای مخاطبین در مرحله تغییر قرار گرفتهاند .روشهای سنتی
دیگر پاسخگوی نیازها ،تغییر سلیقه ها و تغییر رفتار مشتریان و مصرف کنندگان نیست .شیوههای جدید بازاریابی و ارتباط با مشتری
جایگزین روشهای سنتی شدهاند .یکی از تکنیکهای جدید ،استفاده از شبکههای اجتماعی برای فعالیتهای بازاریابی و ارتباط با
مشتری با اثربخشی بیشتر و هزینه کمتر است .قرن  21فرصتها و چالشهای جدیدی را در دنیای ما وارد کرده است (برتون 5و
همکاران .)2012
طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز اطالع رسانی مدیریتی  Hootsuiteتعداد مصرف کنندگان اینترنت در انتهای ماه ژانویه
سال  2019به بیش از 4میلیارد نفر رسیده است که این آمار نشان میدهد قریب به  57درصد مردم جهان از اینترنت استفاده
میکنند .نکته قابل توجه رشد ادامه دار فضای دیجیتال میباشد به طوریکه سال  2019نسبت به ژانویه سال 2 ، 2018درصد رشد
داشته است .بنابراین پیشبینی میشود که این فضا در سالهای آتی رشد بیشتری داشته باشد.
نکته مهم دیگر این گزارش حضور افراد و مصرف کنندگان در شبکههای اجتماعی میباشد .طبق آخرین آمار رسمی منتشر
شده از پایگاه  Hootsuiteدر سال  ، 2020سه میلیارد و هشتصد میلیون کاربر فعال در شبکههای اجتماعی وجود دارد .نکته قابل
توجه این است که این عدد به نسبت سال  9/2 ، 2019درصد رشد داشته است و انتظار میرود این رشد کماکان ادامه داشته باشد.
نکته پراهمیت در این آمار و اطالع رسانی ،حضور کشور "ایران" در جایگاه ششم دنیا بر اساس رشد حضور در شبکه های
اجتماعی نسبت به سال  2018میباشد .طبق این آمار مردم کشور ایران جزء کشورهای پیشرو حضور در شبکههای اجتماعی
محسوب میشوند .طبق آمار سال  2019ایران جزء ده کشور اول حضور در اینستاگرام در دنیا قرار گرفته است.

1 Xiao
2 Chen&Lin
3 Data.worldbank.org
4 Hootsuite
پایگاه هوت سوت یک پایگاه داده مدیریت شبکههای اجتماعی است که از سال  2008کار خود را شروع کرد و هر سال گزارشهای شبکههای
اجتماعی را ارئه میدهد.
5 Berthon
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شکل -1میزان استفاده از شبکههای اجتماعی در سراسر دنیا بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده از پایگاه داده
Hootsuite2020

Hofacker&Belanche
Felix
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با حضور بیشتر کاربران در شبکههای اجتماعی به خصوص اینستاگرام ،کسب و کارها و برندها در سراسر دنیا بخش مهمی از
فعالیت های بازاریابی و ارتباط با مشتری خود را با استراتژیهای متفاوت در شبکههای اجتماعی انجام میدهند .یکی از نکات مهم
در شبکه های اجتماعی نقش مهم و تأثیرگذار کاربران است .کاربران در شبکههای اجتماعی روزانه در هر ثانیه میتوانند محتواهای
مختلفی از جنس کامنت ،عکس ،ویدئو ،پست و استوری تولید کنند .تا قبل از این ،کسب وکارها و صنایع با داشتن رسانههای
مختلف محتواهای مورد نظر خود را تولید میکردند و سرعت نشر محتواهای تولیدی شرکتها بسیار بیشتر بود اما امروز با رسوخ
شبکه های اجتماعی ،کاربران تنها مصرف کننده اطالعات نیستند بلکه خود نیز محتوا تولید میکنند.
بنابراین حضور مخاطبین در شبکههای اجتماعی  ،برندها و کسب و کارها را ملزم به حضور در فضای دیجیتال و شبکههای
اجتماعی کرده است و بخش مهمی از بازاریابی و موقعیت یابی برند (حضور و ایجاد پیشنهاد ارزشمند) باید در جایی که مخاطب و
مشتری حضور دارد؛ انجام شود .از این رو شناخت مخاطبین ،استراتژیهای مناسب فضای دیجیتال ،پایبندی به تعهدات و اهمیت
رضایت مشتری برای هر برند الزم است؛ چراکه تأثیر حضور برندها در شبکههای اجتماعی و بازخوردها در تعامل مخاطبین در
فضای آفالین نیز تأثیرگذار است .توجه کنید که بخشی از رفتار آنالین از فرهنگ مردم در فضای آفالین نشأت میگیرد .پس
رفتارشناسی در هر موقعیت جغرافیایی باید به طور مجزا بررسی گردد.
باید توجه داشت که فضای رقابتی برندها فقط محدود به فضای داخلی نیست و فضای رقابت به سمت جهانی شدن پیش
میرود .تولید محتوا در قلب دیجیتال مارکتینگ و شبکههای اجتماعی قرار دارد .پشت هر نام تجاری بزرگ ،ثروتی از محتوای با
ارزش و مرتبط است که با مخاطبان وبسایتها و شرکتها در تعامل اس ت؛ پس برندها هم باید بتوانند محتواهای مفید تولید کنند و
هم در ذهن مخاطبین ماندگار شوند .افزایش وفاداری مشتریان میتواند به حیات یک کسب و کار کمک ویژهای کند و میتواند
یک برند را برای چندین سال در بازار حفظ کند .اما نکته مهم بررسی تأثیر این محتواهای تولید شده در شبکههای اجتماعی از
سوی شرکت مثل پستها ،استوری ها و ویدئوها و محتواهای تولید شده از سوی کاربران در شبکههای اجتماعی شامل پستها و
نظرات کاربران بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان میباشد.
در زمان فعلی به میزان افزایش تقاضا از سوی مخاطبین رقابت پذیری و فضای رقابتی نیز افزایش یافته است .امروزه شماره
یک بودن و تبدیل شدن به برندی ماندگار برای مشتریان از سوی شرکت ها و تولیدکنندگان بسیار مهم و ضروری است تا بتوانند از
جایگاه برندشان در ذهن مشتریان و انتخاب برندشان مطمئن باشند.
مصرف کنندگان به طور فزایندهای از رسانههای اجتماعی برای ابراز حس مرتبط با مصرف مانند شکایت در مورد یک نام
تجاری یا به اشتراک گذاری تجربه خرید استفاده میکنند .رشد رسانههای اجتماعی یک فرصت برای کسب و کار بر اساس
اشتراک اطالعات است ،و البته کار مدیران را که باید برای مقابله با مسائل جاری در این زمینه آماده شوند ،پیچیده میکند
(هوفاکر 1و بالنچ .)2016
داشتن استراتژیهای مختلف ،حرکت از سمت سازمانهای ایستا و رویکرد دفاعی به رویکرد اکتشافی برای همراه کردن
مشتریان از نکات و استراتژی هایی است که باید مدنظر برندها قرار گیرد (فلیکس 2و همکاران .)2017
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مطالبی که در شبکههای اجتماعی تولید میشوند شامل مطالب تولیدی از طرف شرکت 1یا بازاریابها و مطالب تولیدی از
سوی کاربران 2میباشد .امروزه بخش مهمی از محتواهای شبکههای اجتماعی را کاربران تولید میکنند و این محتواها شامل
نظرات و سایر محتواهای مربوطه است که در حیطه مدیریت شرکت نیست.
حال آنکه ادراک و تأثیری که هر یک از این محتواها و استراتژیها به طور مجزا در ذهن مخاطب میگذارد مجهول است.
پس الزم است محتواهای شبکه های اجتماعی به تفکیک محتواهای تولیدی از سوی شرکت و محتواهای تولیدی از سوی کاربران
بررسی شده و تأثیر آن ها بر هر یک از عوامل کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان بررسی گردد.
البته پژوهشهایی مشابه که عموما به بررسی تأثیر کلی شبکههای اجتماعی عموما حول یک برند خاص و یا صفحههای
طرفداری شبکههای اجتماعی یک برندخاص انجام شده است؛ اما نوآوری این پژوهش در این است که این تحقیق برای مخاطبین
یک برند خاص صورت نمی گیرد و مخاطبین چند برند را که خصوصیات مشترکی دارند بررسی میکند و تاثیر محتواهای تولید شده
شبکه های اجتماعی بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان را به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای
تولید شده از سوی کاربران بررسی مینماید.
امروزه دیگر تنها ارتباط با مشتری به منظور بدست آوردن آن ها کافی نیست بلکه کیفیت این ارتباط نیز بسیار مهم است .در
وضعیت رقابتی بازارهای کنونی ،بدست آوردن یک جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که مصرف کننده ما را انتخاب
کند و به ما وفادار باشد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است(آکر.)20093
شبکه های اجتماعی منبع مهمی می شوند زیرا شامل اطالعات دقیق در مورد جنبه های مختلف خدمات هستند و اطالعات را
به سرعت در اختیار طیف وسیعی از گیرندگان قرار میدهند(ژانگ 4و همکاران ،2010منگلد 5و فالدس.)2009
به طور کلی  ،مصرف کنندگان یک سرویس را از نظر کیفیت درک شده ارزیابی می کنند .تحقیقات قبلی بر این امر تأکید
کرده اند زیرا کیفیت درک شده تأثیر مهمی بر عملکرد نهایی و همچنین قصد مصرف کننده برای خرید مجدد (بولدینگ 6و
همکاران  ، 1993زیتهمل 7و همکاران ) 1996و رضایت مصرف کننده دارد(کرونین 8و تیلور ، 1992تیلور 9و بیکر .)1994بعالوه،
درک باال از کیفیت خدمات اغلب منجر به تأثیر مثبت بر اعتماد میشود ( ربینیک 10و همکاران .)2004همچنین نشان داده شده
است که اعتماد با رضایت مشتری (جانسون 11و گریسون  )2005 ،و قصد رفتاری ارتباط مثبت و قوی دارد (بارت 12و همکاران ،
)2005
در این پژوهش با بررسی محتواهای تولید شده شبکههای اجتماعی به تفکیک محتواهای تولیدی از سوی شرکت 13و
محتواهای تولید شده از سوی کاربران 14بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان ،ما تاثیر محتواهای تولید شده در شبکههای
اجتماعی را میسنجیم .این نوآوری نتایج دقیقتری همراه خواهد داشت و بینش جامعتری را نسبت به موضوع ارائه میدهد.
در این پژوهش به پرسشهای چه رابطهای بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی شرکت با کیفیت ادراک
شده از طریق مشتریان وجود دارد؟ چه رابطهای بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی شرکت با وفاداری به برند
وجود داردچه رابطهای بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی کاربران با کیفیت ادراک شده از طریق مشتریان
وجود دارد؟ چه رابطهای بین محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران با وفاداری به برند وجود دارد؟" پاسخ داده
خواهد شد.
برای اینکه نتایج این پژوهش تحت تأثیر سلیقه یک برند خاص قرار نگیرد؛ هفت برند ایرانی و هشت برند خارجی مورد مطالعه
قرار گرفته و بررسی شده است که در هر بعد تأثیر ابعاد مختلف محتواهای تولیدی کاربران مثل کامنتها ،عکسها و ویدئوها در
مقایسه با محتواهای تولیدی شرکت چقدر است.

1 Firm-generated content
2 User-generated content
3 Aaker
4 Zhang
5 Mangold and Faulds
6 Boulding
7 Zeithaml
8 Cronin and Taylor
9 Taylor and Baker
10 Ribbink
11 Johnson and Grayson
12 Bart
13 Firm Generated Content
14 User Generated Content
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با گسترش روز افزون استفاده از شبکههای اجتماعی ،پژوهشگران داخلی و خارجی مطالعاتی را در سالهای اخیر بر روی تأثیر
شبکههای اجتماعی بر ارزش برند داشتهاند که به برخی از آنها ذیال اشاره میشود.
حسینی و همکاران ( )1397در پژوهش خود دریافتند شبکه های اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند و کیفیت
رابطه با برند دارد .ارزش ویژه برند و کیفیت رابطه برند با نگرش نسبت به برند رابطه مستقیم و مثبتی دارند .به دنبال آن نگرش
نسبت به برند بر رفتار مصرف کننده تاثیر مستقیم می گذارد .احمدی فرد و همکاران ( )1397در پژوهش خود دریافتند هویت برند،
ارزش ادراک شده و رضایتمندی مشتری با ترجیح برند رابطه مستقیم و مثبت دارد .همچنین ترجیح برند با تصمیم بر خرید رابطه
مستقیم دارد .قهرمان و همکاران ( ) 1396در پژوهش خود کاربران اینستاگرام را بر مبنای واکنش آن ها به بازاریابی شبکههای
اجتماعی به  5خوشه فعاالن ،مبلغان ،بی اعتنایان ،غیرفعاالن و مخالفان تقسیم کردند .طی بررسی این پژوهش برای دو دسته ی
اول که نقش مهمی در بازاریابی دهانبه دهان دارند تولید محتوا و مطالب جذاب می تواند به افزایش تاثیر گذاری تبلیغات شبکه
های اجتماعی کمک کند.
روشن دل( )1395در پژوهش خود با نمونه گیری 127نفر برای بازار لپتاپ بررسی کرد که وجود وبسایت در فضای آنالین بر
افزایش اعتماد مشتری به برند و افزایش وفاداری به برند تاثیر مثبت میگذارد.
آلوارز1و همکاران ( )2020در پژوهش خود دریافتند ارتباطات شبکه های اجتماعی بر ادراکات مصرف کنندگان و ارزش برند
تاثیر مستقیم دارد .آن ها در مدل خود با استفاده از روش تحلیل عاملی و معادالت ساختاری بررسیهای خود را انجام دادند .سان2و
همکاران( )2020با جامعه آماری برندهای تلفن هوشمند کشور چین دریافتند که پیامهای مثبت و منفی کاربران در فضای دیجیتال
و شبکههای اجتماعی بر ارزش برند تاثیر میگذارد.
چن 3و همکاران( ) 2019در تحقیق خود با مورد مطالعه قرار دادن  502پرسشنامه آنالین دریافتند بازاریابی شبکههای اجتماعی
به طور غیر مستقیم با تاثیر بر شناخت اجتماعی بر کیفیت ادراک شده و رضایتمندی تاثیر میگذارد .کیفیت ادراک شده و
رضایمندی نیز به طور مستقیم بر تصمیم بر خرید و تناوب خرید تاثیر میگذارد .چو )2019( 4با بررسی 177نفر در کشور تایوان به
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری و ارزش برند پرداخت .در این تحقیق چو پی برد که شبکههای
اجتماعی با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مستقیم و مثبت دارد.
یو 5و همکاران ( ) 2018در پژوهش خود که شامل  708پرسشنامه از اهالی کره جنوبی و چین بودند دریافتند که تجربه ی
مشتری در شبکه های اجتماعی بر ارزش مشتری و چرخه عمر مشتری تاثیر مثبت میگذارد.
کواسیری 6و همکاران( ) 2017در پژوهش خود بررسی کردند که مطالب تولیدی در شبکه های اجتماعی توسط کاربران با
رضایت مشتری ان در صنعت توریسم رابطه مستقیم دارد .همچینین کیفیت درک شده به مقایسه مطالب تولیدی و ادراکی خواهد
پرداخت .همیلتون7و همکاران ( )2016تاثیر تعامل مشتری در شبکههای اجتماعی با برند را بر چرخه عمر مشتری ،تاثیر ارزش
مشتری ،دانستن ارزشهای مشتری بررسی کردند .آنها دریافتند محتواهای تعاملی مثبت در شبکههای اجتماعی با چرخه عمر
ارزش مشتری رابطه دارد .اما اگر برند میخواهد به سطحی مثل دانش ارزش مشتری دست پیدا کند باید مطالب همه جانبه و نقد
های متفاوت را درون شبکه های اجتماعی خود قرار دهد .اردوگموس 8و همکاران ( )2012با بررسی نمونه آماری  338نفر در
کشور ترکیه با بررسی تاثیر کمپین های مختلف بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی بر وفاداری برند دریافتند ،کمپین هایی که
به طور غیر مستقیم تبلیغ میکنند نسبت به کمپینهایی که به طور مستقیم تبلیغ میکنند تاثیر بیشتری میگذارند.

 -3ادبیات نظری پژوهش و توسعه فرضیات
 -1-3کیفیت ادراک شده
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1 Álvarez
2 Sun
3 Chen
4 Chou
5 Yu
6 Koasiri
7 Hamilton
8 Erdogmus
Perceived Quality
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کیفیت ادراک شده به ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی محصول یا خدمات و حس وی مرتبط است (هسو و
همکاران .)2011کیفیت ادراک شده یکی از مهم ترین ادراکات مصرف کننده است که بر تداعی برند تاثیر گذاشته و در توسعه برند
نقش مهمی دارد (باتوملی 1و همکاران.)2001

 -2-3وفاداری به برند

2

وفاداری به برند یکی از مهم ترین ابعاد برند است؛ چرا که ارزشی است که در بلند مدت تأثیر میگذارد (آکر و همکاران.)2009
خرید دوباره محصوالت و یا استفاده از خدمات یک برند رابطه ی مستقیمی با نگرش مثبت مشتری از برند نسبت به سایر برندهای
مشابه دارد .هنگامی که برند بتواند در ذهن مخاطب تصویر مناسب خود را ایجاد کند و تجربههای مشتری با برند تکرار شده باشد
وفاداری به برند شکل میگیرد(سالومون 3و همکاران.)2013

 -3-3شبکههای اجتماعی و کسب و کار
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گسترش شبکههای اجتماعی فقط مخصوص تجربههای کاربران نیست؛ شبکههای اجتماعی در دنیای کسب و کار و برندها
نیز می توانند بسیار نقش مهمی را داشته باشند؛ مشتریان میتوانند نظرات ،ایدهها ،مشکالت و تمایزهای رقابتی را در شبکههای
اجتماعی منتشر کنند(اوانس .)20104شبکههای اجتماعی یکی از بخشهای استراتژیک و ضروری در ارتباط با مشتری ،بازاریابی
برای شرکتها است .شرکت ها و کسب و کارها در فضای مشتری مداری امروز باید فضای جدید تکنولوژی و شبکههای اجتماعی
را بشناسند و آن را تحلیل کنند .اگر کسب و کارها به طور درست از شبکههای اجتماعی استفاده کنند و در آنها حضور داشته باشند
می توانند ارزش افزوده جدیدی را ایجاد کنند(کنستانتینیدس.)20145
شبکه های اجتماعی کسب و کارها و برندها را به طور مستقیم با مصرف کنندگان نهایی متصل میکند ،بر ادراک مصرف
کنندگان از برند تاثیر میگذارد و افراد مختف با نگرشهای مشابه و متفاوت را در کنار هم نگه میدارد(الروچه .)2013عالوه بر
این ،شبکههای اجتماعی همچنین به مردم این امکان را می دهد تا تجارب خود را در مورد محصوالت یا خدمات را با دوستان به
اشتراک بگذارند (استیلمن  ،20096منگلد)20097

 -4-3محتواهای تولید شده از سوی شرکت ()Firm Generated Content
محتواهای تولیدی از سوی شرکت ) Firm Generated Content(FGCبه عنوان ارتباطات بازاریابی که توسط این
شرکت در صفحات رسمی رسانههای اجتماعی آغاز شده است تعریف می شود و از طریق طبیعت تعاملی این رسانه به ایجاد روابط
یک به یک با مشتریان کمک میکند ( باکر8و همکاران  .)2016شرکتها به دنبال ارائه تصویر مثبتی از نام تجاری خود هستند و
ال توسط فروشنده کنترل می شود ،آنها همیشه محتوای ارتباطی مثبت را انتقال
با توجه به اینکه پروفایل شبکههای اجتماعی کام ً
می دهند (براهن 9و همکاران .)2008

 -5-3محتواهای تولیدشده از سوی کاربران ()User Generated Content
به هر گونه محتواهای تولیدی از سوی کاربران در فضای آنالین و شبکه های اجتماعی شامل متن ،عکس ،ویدئو ،صدا و ...
) User Generated Content (UGCیا محتواهای تولیدی از سوی کاربران گفته میشود(کرام10و همکاران  ،2008بتروم11و
همکاران  .)2015نقش مصرف کنندگان و کاربران امروز تغییر کرده است .کاربران و مصرف کنندگان با به اشتراک گذاری تجربیات
خود از محصول ،خدمت و یا برند در شبکههای اجتماعی نقش کنش گرایانه پیدا کرده اند(اوانس .)2010

-4مدل اصلی پژوهش
مدل این پژوهش مدل تالیفی پژوهشگران میباشد که تأثیر محتواهای تولیدی شبکههای اجتماعی را به تفکیک محتواهای
تولیدی شرکت و محتواهای تولیدی کاربران بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان مورد مطالعه قرار گرفته است.

1 Bottomley
2 Brand Loyalty
3 Solomon
4 Evans
5 Constantinides
6 Stileman
7 Mangold
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9 Bruhn
10 Krumm
11 Berthon
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شکل  -3مدل مفهومی پژوهش

-5روش شناسی پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش های اسنادی و پیمایشی (توصیفی و استنباطی) انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش
کسانی هستند که سابقه خرید از برندهای پوشاک را دارند .برندهای پوشاک با توجه به فضای رقابتی بر روی شبکههای اجتماعی
بهخصوص اینستاگرام سرمایهگذاری قابل توجهی انجام داده اند .برای انتخاب برندها دو فاکتور اساسی مدنظر قرار گرفت:
الف) این برندها دار ای نمایندگی فیزیکی برای فروش محصوالت خود باشند؛ به این علت که اگر برندهای آنالین به عنوان
جامعه هدف انتخاب شوند ،با توجه به اینکه برندهای آنالین تمام سرمایه گذاری خود را در اینستاگرام و فضای دیجیتال انجام
دادهاند ،مخاطبین آنها به طبع از طریق اینستاگرام و فضای دیجیتال آنها را میشناسند و فعالیت خود را انجام میدهند و بخش
مهمی از ارزش برند آنها از طریق فضای دیجیتال بدست می آید .حال اینکه موضوع مهم برای پژوهشگر آن است که تأثیر
محتواهای تولیدی اینستاگرام برندهایی که شعبه فیزیکی هم دارند و شناخته شده هستند بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان
آنها چیست؟
ب) برندهای انتخاب شده صفحه ای در اینستاگرام داشته باشند و این صفحه حداقل ده هزار نفر دنبال کننده داشته باشد.
از بین برندهای پوشاک ،هفت برند هاکوپیان ،ال سی من ،نوین چرم ،گراد ،چرم درسا ،ایکات و چرم مشهد و هشت برند
خارجی جین وست ،زارا ،آدیداس ،ال سی وایکیکی ،گوچی ،کوتون و ریباک انتخاب شدند.
حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  230نفر تعیین و از روش نمونه گیری طبقهای تصادفی استفاده شد .با توجه به همهگیری
ویروس کووید 19-در انجام این پژوهش بخش مهمی از پرسشنامهها به صورت الکترونیکی توزیع شد.
در ادامه محتواهای شبکههای اجتماعی به محتواهای تولیدی از سوی شرکت ( )FGCو محتواهای تولیدی از سوی کاربران
( )UGCتقسیم شده و به عنوان دو متغیر مستقل در نظر گرفته شده است .برای محاسبه کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان از
سواالت استاندارد مدل آکر استفاده شد .و دو عامل " کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند" به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته
شده است.
برای اعتبار سواالت پرسشنامه از آزمون های همگرایی ،واگرایی و آلفای کرونباخ استفاده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ کلی
سواالت پرسشنامه ( )0/95بدست آمد و همه آزمون ها مورد تأیید قرار گرفتند .در شیوه استنباطی ابتدا به کمک آزمون کلموگروف
اسمیرنوف به بررسی آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی پرداختیم .با توجه به تعیین مقدار سطح معنیداری دو تا از
متغیرهای تحقیق کمتر از  0/05میباشد بنابراین فرض صفر رد شد و با اطمینان  %95استنباط گردید توزیع دادهها در متغیرهای
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با توجه به مدل پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر میباشد:
الف -به نظر میرسد بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی شرکت با کیفیت ادراک شده رابطه وجود دارد.
ب  -به نظر میرسد بین محتواهای تولیدی درشبکههای اجتماعی از سوی شرکت با وفاداری به برند رابطه وجود دارد.
ج  -به نظر میرسد بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی کاربران با کیفیت ادراک شده رابطه وجود دارد.
د  -به نظر میرسد بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی کاربران با وفاداری به برند رابطه وجود دارد.

7

پژوهش از توزیع نرمال پیروی نمیکنند .بنابراین جهت بررسی فرضیههای تحقیق از آزمون های ناپارامتری و نرم افزار  plsاستفاده
شد .برای بررسی کفایت دادهها از آزمون بارتلت و  KMOاستفاده شد که با تو جه به نتیجه آزمون کفایت دادهها مورد تأیید قرار
گرفت .برای سنجش کیفیت مدل اندازه گیری از شاخص بررسی اعتبار اشتراک 1و شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی استفاده
شد .برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،ضریب تعیین متغیرهای پنهان درونزای مدل محاسبه میشود R2 .معیاری
است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار می رود و نشان از تأثیری
دارد که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد .برای بررسی روابط بین اجزاء مدل نیز از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده
شده است .در مدل معادالت ساختاری ،فرض می شود که اندازه گیری متغیرهای مکنون (مستقل و وابسته) همراه با خطا صورت
می گیرد .همچنین ،در این معادالت متغیرهای مکنون معادل با عاملها در تحلیل عاملی هستند .از آن جا که قدرت رابطه بین
عامل (متغیر مکنون) و متغیر قابل مشاهده (نشانگر) با استفاده از بار عاملی نشان داده میشود ،باید در این معادالت بار عاملی نیز
در نظر گرفته شود.

-6یافتههای تحقیق
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برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از نمونهها ،ابتدا توسط آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مورد بررسی قرار
گرفت .سپس به منظور بررسی سواالت و آزمون فرضیه اصلی و فرضیات فرعی پژوهش ،با استفاده از روشهای آمار استنباطی
اقدام گردید.
بر اساس یافتههای آمار توصیفی نتایج بدین شرح ذیل است" :از نظر وضعیت جنسیت پاسخ دهندگان؛ ( )%53شرکت کنندگان
در پژوهش زن هستد و ( )45%/3شرکت کنندگان در پژوهش مرد هستند )1%/7( .نیز جنسیت خود را مشخص نکردند .از نظر
وضعیت سن پاسخ دهندگان؛ ( )42%/6پاسخ دهندگان در این پژوهش متولد  - 1370- 1374هستند؛ ( )27%/4پاسخ دهندگان متولد
 1375- 1379هستند )%13( .پاسخ دهندگان متولد  1365-1369هستند )5%/7( .پاسخ دهندگان متولد  1360-1364هستند.
( ) 3%/9پاسخ دهندگان متولد  1355-1359هستند )2%/2( .پاسخ دهندگان متولد  1344- 1340هستند )2%/2( .پاسخ دهندگان
متولد  1345-1349هستند )1%/7( .پاسخ دهندگان متولد  1350- 1354هستند ) %1/3( .پاسخ دهندگان نیز متولد 1380-1384
هستند .درخصوص وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان؛ ( )%52/6دارای مدرک تحصیلی لیسانس ) 29%/6( ،پاسخ دهندگان دارای
وضعیت تحصیلی فوق لیسانس ) 8%/7( ،پاسخ دهندگان دارای دیپلم ) %3/9( ،پاسخ دهندگان دارای فوق دیپلم )3%/9( ،پاسخ
دهندگان دارای مدرک دکترا و ( ) 0%/4کمتر از دیپلم هستند )0%/9( .از پاسخ دهندگان نیز وضعیت تحصیلی خود را مشخص
نکردند .در مورد استان محل سکونت پاسخ دهندگان؛ ( )%92/42شرکت کنندگان در پژوهش ساکن استان تهران هستند)3%/9( ،
ساکن استان البرز )0%/4( ،استان اصفهان )0%/4( ،استان خراسان رضوی )0%/9( ،استان آذربایجان شرقی )0%/4( ،استان مازندران
و ( )1%/7در سایر استانها ساکن بوده اند.
درخصوص شبکه اجتماعی مورد عالقه؛ ( )%76/1شرکت کنندگان در پژوهش اینستاگرام )%2/2( ،پینترست )%0/4( ،فیسبوک،
( )1%/7توییتر )14%/8( ،تلگرام و ( ) 4%/8شرکت کنندگان در پژوهش به سایر شبکههای اجتماعی عالقه داشته اند .در مورد زمان
استفاده از شبکههای اجتماعی؛ ( )1%/7شرکت کنندگان در این پژوهش نیم ساعت در روز )8%/7( ،نیم تا یک ساعت)20%/4( ،
بین  1تا  2ساعت )25%/2( ،بین  2تا  3ساعت )18%/7( ،بین  3تا  4ساعت  )10%/9( ،بین  4تا  5ساعت )7%/8( ،بین  5تا 6
ساعت  )2%/6( ،بین  6تا  7ساعت  )2%/2( ،بین  7تا  8ساعت و ( )% 1/7از شرکت کنندگان در پژوهش بیشتر از  8ساعت در روز
را در شبکههای اجتماعی می گذرانند .در مورد برندهای ایرانی؛ برند مورد عالقه ( ) %17/4شرکت کنندگان در پژوهش هاکوپیان،
( )23%نوین چرم )13%/9( ،ال سی من )11%/7( ،چرم مشهد )2%/2( ،گراد )23%/9( ،چرم درسا و برند مورد عالقه ( )1%/7از
شرکت کنندگان در پژوهش ایکات بوده است ) 6%/1( .شرکت کنندگان در پژوهش نیز به سوال برندهای ایرانی پاسخ ندادند .در
مورد برندهای خارجی؛ برند مورد عالقه ( )3%/5شرکت کنندگان در پژوهش جین وست )%30/9( ،آدیداس )%9/6( ،ال سی
وایکیکی )4%/8( ،فیال )21%/7( ،زارا )6%/5( ،گوچی )9%/1( ،کوتون و برند مورد عالقه ( )% 10/9از شرکت کنندگان در پژوهش
ریباک بوده است )%3( .پاسخ دهندگان در پژوهش نیز به سوال برندهای خارجی پاسخ ندادند.

-1-6تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
 -1-1-6بررسی آزمونهای مدل اندازه گیری

)1 CV-Communality (CV-Com
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جدول - 1شاخص ها و مقادیر مربوط به مدل اندازه گیری تحقیق
پایایی
پایایی اشتراکی (میانگین
آلفای
شاخص
ترکیبی
واریانس استخراج شده)
کرونباخ
RHO
()CR
وفاداری به برند ()BL

0/824

0/831

0/877

0/588

کیفیت ادراک شده ()P.Q

0/773

0/783

0/868

0/688

محتواهای تولیدی از سوی شرکت ()FGC

0/729

0/756

0/846

0/648

محتواهای تولیدی از سوی کاربران ()UGC

0/747

0/758

0/854

0/661

وفاداری به برند ()BL
محتوای تولیدی از سوی
شرکت ()FGC
کیفیت ادراک شده
()P.Q
محتوای تولیدی از سوی
کاربران ()UGC

جدول -2روایی واگرایی مدل
محتوای تولیدی
کیفیت ادراک
وفاداری به برند
از سوی شرکت
شده ()P.Q
()BL
()FGC
0/767
0/556

0/805

0/663

0/472

0/829

0/345

0/416

0/294

محتوای تولیدی
از سوی کاربران
()UGC
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مقدار آلفای کرونباخ همبستگی سواالت یک متغیر (فارغ از مدل) را نشان میدهد .مقدار آلفای کرونباخ باالتر از  ،0/7بیانگر
پایایی قابل قبول است .مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها از مقدار  0/7بیشتر بوده و بیانگر پایایی قابل قبول است.
مقدار پایایی ترکیبی یک سازه از یک نسبت حاصل می شود که در صورت این کسر ،واریانس بین یک سازه با شاخصهایش
به اضافه مقدار خطای اندازهگیری میآید .در صورتی که مقدار آن برای هر سازه باالی  0/7شود ،نشان از پایداری درونی مناسب
برای مدلهای اندازه گیری دارد .شایان ذکر است؛ معیار پایایی ترکیبی در مدلسازی معادالت ساختاری معیار بهتری از آلفای
کرونباخ به شمار میرود .همانگونه که مشاهده میشود؛ مقدار تمامی متغیرها بیش از  0/7هستند و برازش مناسب مدلهای
اندازهگیری تأیید میشود.
ضریب ( Rhoضریب دایلون -گولداشتین ) 1نیز برای سنجش پایایی درونی سازههاست و مقدار آن باید بیش از  0/7باشد .بر
اساس نتایج بدست آمده تمام ضرایب بیشتر از  0/7هستند .معیار پایایی اشتراک پذیری که قابلیت تعمیم پذیری در یک نمونه دیگر
از همان نمونه (در روش پی .ال .اس) است باید بیشتر از  0/5باشدکه نتایج حاصله این آزمون را تأیید میکند .همچنین با توجه به
نتایج جدول باال آزمون روایی همگرا نیز تأیید شد .بر ای آزمون روایی واگرایی نیز از روش فورنل و الرکر استفاده شد که نتایج در
جدول  2بررسی و نشان داده شده است.

0/813

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  2میتوان گفت که روایی واگرایی در حد قابل قبولی قرار دارد.
-2-6بررسی معناداری اثرات

1 Dillon-Goldstein
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شکل -4خروجی نرم افزار درباره ضرایب تخمین استاندارد مدل اندازهگیری متغیرها

خروجی معناداری اثرات متغیرها در نرم افزار در شکل  5بررسی شده است.

شکل -5خروجی نرم افزار درباره ضرایب معناداری مدل اندازه گیری متغیرها

خالصه اثرات و معناداری مدل اندازه گیری در جدول 3مورد بررسی قرار گرفته شده است.
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جدول -3خالصه اثرات و معناداری مدل اندازه گیری
انحراف
ضریب
استاندارد
اثر
0/053
0/499
محتوای تولیدی از سوی شرکت ()FGCبر وفاداری به برند ()BL

مقدار آماره t
9/382

P
Values
0/000

محتوای تولیدی از سوی شرکت ( )FGCبر کیفیت ادراک شده ()P.Q

0/422

0/062

6/857

0/000

محتوای تولیدی از سوی کاربران ( )UGCبر وفاداری به برند ()BL

0/137

0/065

2/101

0/036

محتوای تولیدی از سوی کاربران ()UGCبر کیفیت ادراک شده ()P.Q

0/119

0/065

1/828

0/068

-4-6آزمون برازش مدل
-1-4-6آزمون کیفیت مدل اندازه گیری
2

جدول -4مقادیر  CV Comو  CV Redمدل
وفاداری به برند ()BL

CV Com
0/381

محتوای تولیدی از سوی شرکت ()FGC

0/308

کیفیت ادراک شده ()P.Q

0/368

محتوای تولیدی از سوی کاربران ()UGC

0/321

میانگین

0/344

CV Red
0/176
0/149
0/162

-2-4-6معیار ضریب تعیین ()R2
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شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازه گیری هر بلوک را میسنجد .شاخص حشو نیز که به آن 𝑄 استون گیسر نیز میگویند.
این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد .مدلهایی که دارای برازش بخش ساختاری قابل قبولی هستند ،باید قابلیت
پیشبینی شاخصهای مربوط به سازه های درون زای مدل را داشته باشند .به این معنی که اگر در یک مدل ،روابط بین سازهها
بهدرستی تعریف شده باشند ،سازه ها قادر خواهند بود تا تأثیر کافی بر شاخص های یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها به درستی
تأیید شوند .با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزا اندازه گیری میکند .مقادیر مثبت
این شاخصها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری میباشد .با توجه به جدول  6میانگین  cv.comو
 cv Redمتغیرهای مدل اندازه گیری تحقیق برابر با  0/344و  0/162می باشد که نشان دهنده باال بودن قدرت پیشگویی مدل
می باشد.

برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،ضریب تعیین متغیرهای پنهان درونزای مدل محاسبه می شود R2 .معیاری
است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری بهکار میرود و نشان از تأثیری دارد
که یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد .یکی از مزیتهای اصلی روش  PLSاین است که این روش قابلیت کاهش خطاها
در مدلهای اندازهگیری و یا افزایش واریانس بین سازهها و شاخصها را دارد .سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67عنوان مقدار مالک
برای مقادیر ضریب تعیین ضعیف ،متوسط و قوی در نظر گرفته می شود.
جدول - 5مقادیر ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل
ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

وفاداری به برند ()BL

0/325

0/319

کیفیت ادراک شده ()P.Q

0/234

0/227

میانگین

0/279

0/273

-3-4-6آزمون GOF
معیار  GOFمربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .توسط این معیار ،محقق میتواند پس از بررسی برازش
بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .معیار فوق توسط تننهاوس و
همکاران ( ) 2004ابداع شد و طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:

11

بهطوری که میانگین’ Communalitiesنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه بوده و  Ave R2سازههای درونزای مدل
است .نتیجه عملیات فرمول فوق در مورد مدل این تحقیق  0/422است .در نتیجه با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/35که به
عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است و حصول مقدار  0/422نشان از برازش مناسب مدل تحقیق
است.

-7نتایج فرضیهها
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با توجه به جدول  ،3نتایج تأیید یا رد فرضیهها بدست آمد.
الف -بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی شرکت با کیفیت ادراک شده رابطه وجود دارد.
مقدار معناداری برابر ( )6/857بیشتر از  1/96است و مقدار پی ولیو ( ) 0/000می باشد .بنابراین با اطمینان  %95می توان گفت
مسیر مورد نظر معنادار است و بین محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی از سوی شرکت با کیفیت ادراک شده رابطه وجود
دارد.
ب  -بین محتواهای تولیدی درشبکههای اجتماعی از سوی شرکت با وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.
مقدار معناداری برابر ( )9/382بیشتر از  1/96است و مقدار پی ولیو ( )0/000می باشد .بنابراین با اطمینان  %95می توان گفت
مسیر مورد نظر معنادار است و بین محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی از سوی شرکت با وفاداری به برند رابطه وجود دارد.
ج  -بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی کاربران با کیفیت ادراک شده رابطه وجود ندارد.
مقدار معناداری برابر ( )1/828کمتر از  1/96است و مقدار پی ولیو ( )0/068می باشد .بنابراین با اطمینان  %95می توان گفت
مسیر مورد نظر معنادار نیست و بین محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران با کیفیت ادراک شده رابطه وجود
ندارد .فرضیه تأیید نمیشود.
د  -بین محتواهای تولیدی در شبکههای اجتماعی از سوی کاربران با وفاداری مشتریان رابطه وجود دارد.
مقدار معناداری برابر ( )2/101بیشتر از  1/96است و مقدار پی ولیو ( )0/036می باشد .بنابراین با اطمینان  %95می توان گفت
مسیر مورد نظر معنادار است و بین محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران با وفاداری برند رابطه وجود دارد.

 -8نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر محتواهای تولیدی از سوی شرکت و محتواهای تولیدی از سوی کاربران در شبکههای اجتماعی با تمرکز
بر شبکه اجتماعی اینستاگرام بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشریان به برند مورد مطالعه قرار گرفت .برای درک بهتر از نتایج
سعی شد این مطالعه در مورد یک برند خاص انجام نگیرد تا سلیقه مخاطبین یک برند خاص بر نتایج تاثیر نگذارد .به این منظور
برندهای پوشاک هاکوپیان ،ال سی من ،نوین چرم ،گراد ،چرم درسا ،ایکات ،چرم مشهد ،جین وست ،زارا ،آدیداس ،ال سی
وایکیکی ،گوچی ،کوتون و ریباک با دو شرط داشتن نمایندگی فیزیکی در فضای آفالین و داشتن پیج اینستاگرام تخصصی با
حداقل ده هزار دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند .جامعه آماری این پژوهش
کسانی بودند که سابقه خرید از یکی از این برندها را داشتند .روش انجام پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه
میباشد .با توجه به همهگیری ویروس کووید 19-در هنگام انجام این پژوهش بخش مهمی از پرسشنامهها به صورت الکترونیکی
توزیع شد .در مجموع  230نفر در این پژوهش شرکت کردند ،و برای اعتبار سواالت پرسشنامه از آزمونهای همگرایی ،واگرایی و
آلفای کرونبا خ استفاده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ کلی سواالت پرسشنامه ( )0/95بدست آمد و همه آزمونها مورد تأیید قرار
گرفتند .عالوه بر این آلفای کرونباخ برای هر گویه به طور جدا نیز محاسبه شد و برای همه گویهها مورد تأیید قرار گرفت.
طبق نتایج این پژوهش محتواهای تولیدی از سوی شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر کیفیت ادراک شده با ضریب
( )0/422تأثیر معناداری دارد .نتایج نشان میدهد محتواهای تولیدی شبکههای اجتماعی از سوی شرکت شامل پیج اینستاگرام،
پستها ،عکس و ویدئوهایی که شرکت در شبکههای اجتماعی منتشر میکند تأثیر مستقیم و معناداری با کیفیت ادراک شده
مخاطبین دارد .این نتیجه ،اهمیت بسیار زیاد تأثیر محتواهای تولیدی شرکت در شبکههای اجتماعی را نمایان میکند.
همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد محتواهای تولیدی از سوی شرکت بر وفاداری به برند با ضریب ( ،)0/499تأثیر معنادار
دارد .این نکته از این نظر حائز اهمیت است که وفاداری به برند که یکی از عاملهای مهم در توسعه و بهبود کسب و کار و صنعت
و ارزش برند است .نتایج این پژوهش حاکی از نقش مهم و معناداری محتواهای تولیدی شرکت در شبکههای اجتماعی شامل
پستها و عکسها و تعامل بر وفاداری برند است.

منابع
.1

.2

.3
.4

احمدی فرد ,کاظم؛ امیر خانلری ,حمیدرضا خلجی معصومی ، 1397 ،بررسی رابطه هویت برند ،ارزش ادراک شده و
رضایتمندی از برند با قصد خرید با توجه به نفش واسطه گری ترجیح برند ،نشریه نخبگان علوم مهندسی ،بهمن ، 1397
دوره15-27 ،3
حسینی ,سیدحمیدخداداد؛ نیلوفر سمیعی ,پرویز حمیدی ،1397 ،تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کنندگان؛
بررسی نقش ارزش ویژه برند ،کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند ،دوفصلنامه مطالعات مصرف کننده ،بهار و تابستان
 ،1397دوره37-59 ،5
.3روشن دل ,طاهره؛  ، 1395تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وفاداری و ارتباط مشتری برند (مطالعه موردی :برند لپ
تاپ) ،نشریه دانش مدیریت ،پاییز  ،1395دوره 587- 606 ، 8
قهرمان ,راشین؛ هانیه یزدی و زهرا جبلی نایینی ، 1396 ،بخش بندی مشتریان بر اساس واکنش آنها به بازاریابی شبکه های
اجتماعی (مطالعه موردی :اینستاگرام) ،کنگره بین المللی علوم و مهندسی ،آلمان ،دبیرخانه دایمی کنگره ،دانشگاه هامبورگ،
https://www.civilica.com/Paper-GERMANCONF01-GERMANCONF01_384.html
5. Applegate, L.M. Austin, R.D., and McFarlan, W.F. (2003).Corporate Information
Strategy & Management, International Edition, Sixth edition, McGraw- Hill.
6. Clarke, S. (2001). Information Systems Strategic Management, Anintegrated approach,
Routledge, Taylor & Francis Group, London & New York.
7. Dohertya, N.F., Marplesa, C.G. and Suhaimib, A. (1999) Therelative success of
alternative approaches to strategicinformation systems planning: an empirical analysis,
Journal of Strategic Information Systems 8 .pp. 263–283.
8. Aaker, D. A. (2009). Managing brand equity: Simon and Schuster.
9. Aaker, D.A., Jaochimsthaler, E.(2009) Brand leadership: Building assets in an
information economy. New York: Simon & Shuster inst.
10. Aaker, D.A.(1996) Building strong brands. New York: Free Press.
11. Adetunji, R. R. (2018). Consumer-based brand equity (CBBE ) and the role of social
media communications : Qualitative findings from the Malaysian automotive industry
Social Media Marketing Communication and Consumer-Based Brand Equity : An
Account
of
Automotive
Brands
in
Malaysia.
(March).
https://doi.org/10.1080/13527266.2018.1455066.
12. Aji, P., Nadhila, V & Sanny, L. (2020). Effect of social media marketing on Instagram
towards purchase intention: Evidence from Indonesia’s ready-to-drink tea industry.
International Journal of Data and Network Science, 4(2), 91-104.
13. Alhaddad, Abdullah. (2015). Perceived Quality, Brand Image and Brand Trust as
Determinants of Brand Loyalty. Journal of Research in Business and Management. 3. 18.
14. Álvarez, Rocío & Cambra-Fierro, Jesús & Blasco, María. (2020). The interplay between
social media communication, brand equity and brand engagement in tourist destinations:

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

طبق نتایج این پژوهش ارتباط معناداری میان محتواهای تولیدی از سوی کاربران در شبکههای اجتماعی بر کیفیت ادراک
شده یافت نشد .نتایج این پژوهش نشان از اهمیت محتواهای تولیدی از سوی کاربران دارد .محتواهای تولیدی از سوی کاربران از
جمله کامنتها ،عکسها ،ویدئوها و پست ها از سوی کاربران محتواهای تولیدی از سوی کاربران با ضریب ( )0/137بر وفاداری
برند نیز تأثیر معنادار دارد .به نظر می رسد اهمیت دادن به محتواهای تولیدی از سوی کاربران باید یکی از استراتژیهای مهم برای
برندها باشد .همچنین اهمیت دادن به کامنتها ،شکایات و افزایش تعامل با آنچه که در مورد برند عنوان میشود باید از سوی
شرکتها بررسی دقیق شود؛ چرا که میتواند وفاداری به برند مخاطبین را تحت تأثیر قرار دهد.
 .اهمیت محتواهای تولیدی از سوی کاربران از آن جهت است که این محتواها در اختیار شرکت نیست و در استراتژیهای
بازاریابی کمتر لحاظ می شود .توجه به محتواهای تولیدی از سوی شرکت با داشتن استراتژیهای مدون ،بهبود ارتباط با مخاطبین،
توجه به محتواهای کاربران و داشتن ارتباطات تعاملی می تواند بر ارزش برند تأثیر بگذارد .همچنین تأثیر متفاوت هر یک از
شاخصهای شبکه اجتماعی بر هر یک از ابعاد آگاهی از برند ،تداعی های برند ،کیفیت ادراک شده و وفاداری برند ،حاکی از این
است که مدیران و کسب و کارها باید استراتژیهای متفاوتی را با توجه به هدف خود برگزینند.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد می گردد تا محققان تاثیر محتواهای تولید شده در شبکههای اجتماعی به تفکیک محتواهای
تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده از سوی کاربران را بر روی برندهای آنالین اندازه بگیرد .همچنین پیشنهاد
میشود تاثیر محتواهای تولید شده در شبکه های اجتماعی به تفکیک محتواهای تولید شده از سوی شرکت و محتواهای تولید شده
از سوی کاربران بر روی تصمیم خرید مشتریان مورد مطالعه قرار گیرد.
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چکـیده
کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت آماري ﺷاﺧه اي از کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت اﺳت که مﺒاﺣﺜﯽ ﻧﻈﯿر ﻧﻤﻮﻧه ﮔﯿري ﺟﻬت پذیرش ،ﻃراﺣﯽ آزمایﺸات و
کﻨﺘرل آماري فرآیﻨد را ﺷامﻞ مﯽ ﺷﻮد .کﻨﺘرل آماري فرآیﻨد مﺠﻤﻮﻋه اي ﻗدرتﻤﻨد و تﻮاﻧا از اﺑﺰار ﺣﻞ مﺸﮑﻞ اﺳت که در
ایﺠاد ﺛﺒات در فرآیﻨد و ﺑﻬﺒﻮد کارآیﯽ آن از ﻃریﻖ کاﻫﺶ تﻐﯿﯿرپذیري مﻔﯿد اﺳت .اﺑﺰار ﻫﻔت ﮔاﻧه کﻨﺘرل آماري فرآیﻨد
ﻋﺒارتﻨد از :ﻫﯿﺴﺘﻮﮔرام ،ﺑرﮔه کﻨﺘرل ،ﻧﻤﻮدار پارتﻮ ،ﻧﻤﻮدار ﻋﻠت و مﻌﻠﻮل ،ﻧﻤﻮدارتﻤرکﺰ ﻧقﺺ ﻫا ،ﻧﻤﻮدار پراکﻨدﮔﯽ و ﻧﻤﻮدار
کﻨﺘرل .ﻫدف اﺻﻠﯽ کﻨﺘرل آماري فرآیﻨد ﺑﻬﺒﻮد کﯿﻔﯿت و ﺑﻬره وري اﺳت .یﮑﯽ از وﺳایﻠﯽ که مﺠﻤﻮﻋه اﺑﺰار کﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺷﮑﻞ
مﯽدﻫد ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﻫﺴﺘﻨد .ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل اﺑﺰار مﺆﺛري ﺟﻬت ﭼﮏ کردن تﻐﯿﯿرات و پراکﻨدﮔﯽ در فرآیﻨدﻫاﺳت.
ﺑه ﻃﻮر کﻠﯽ ایﻦ اﺑﺰار ﻗﺼد دارد یﮏ مدل ﺟﻬت تﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘر تﻐﯿﯿرات در مﯿاﻧﮕﯿﻦ در زماﻧﯽ که ﻧﯿاز ﺑه کﻨﺘرل فرآیﻨدﻫاي
ﺣﺴاس تر وﺟﻮد دارد اراﺋه کﻨد .ﺑه ﻃﻮر ﻋﻤده ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ ﺟﻬت پایﺶ ﺳﻄﺢ کﯿﻔﯽ مﯿاﻧﮕﯿﻦ یﮏ مﺸﺨﺼه کﯿﻔﯽ
مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار مﯽ ﮔﯿرد .ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل و ﺑه ﻃﻮر ﻋﻤده ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺷﻮﻫارت از مﻬﻢ تریﻦ اﺑﺰارﻫاي مﻮﺟﻮد در
کﻨﺘرل آماري فرآیﻨد ( )SPCﻫﺴﺘﻨد .پایﺶ فرآیﻨد ﺑه ﻃﻮر ﻋﻤده از ﻃریﻖ کﻨﺘرل مﯿاﻧﮕﯿﻦ فرآیﻨد ﺻﻮرت مﯽ ﮔﯿرد .فرض
مﻌﻤﻮل در ﻃراﺣﯽ ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ایﻦ اﺳت که مﺘﻐﯿر تﺼادفﯽ مﻮرد ﻧﻈر از تﻮزیﻊ ﻧرمال تﺑﻌﯿت مﯽکﻨد .ﺣال آن که ایﻦ
فرض مﻤﮑﻦ اﺳت در ﺑﺴﯿاري از مﻮارد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒاﺷد .از ایﻦ رو ارزیاﺑﯽ و اﻧﺘﺨاب ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ ﺑراي ارزیاﺑﯽ یﮏ
رویﮑرد مﻬﻢ در مﺒاﺣث کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت آماري اﺳت .لذا در ایﻦ پژوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از رویﮑرد روش  ANPﺑه ارزیاﺑﯽ و رتﺒه
ﺑﻨدي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ پرداﺧﺘه ﺷده اﺳت .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ارزیاﺑﯽ اﻧﺠام ﺷده ﻧﺸان داده ﺷد که مﻮلﻔه دﻗت ﺑا وزن 0.6
مﻬﻤﺘریﻦ مﻮلﻔه و مﻮلﻔه ﻫﺰیﻨه ﺑا وزن  0.28در رتﺒه دوم و مﻮلﻔه ﺳرﻋت ارزیاﺑﯽ ﺑا  0.1در رتﺒه ﺳﻮم ﻗرار ﮔرفﺘﻨد و در
ﻧﻬایت مﻨﺤﻨﯽ  cﺑا وزن  0.42ﺑﻬﺘریﻦ ﻧﻤﻮدار و مﻨﺤﻨﯽ  pﺑا وزن  0.2در رتﺒه دوم و مﻨﺤﻨﯽ  XSﺑا وزن  0.15در رتﺒه ﺳﻮم
ﻗرار ﮔرفﺘﻨد.
واژگـان کلـیدی :اﺑﺰارﻫاي کﻨﺘرلﯽ فرایﻨد ﻫا ،اﺑﺰار ﻫﻔت ﮔاﻧه  ،SPCارزیاﺑﯽ تﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑه اي دادهﻫا
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ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺑه ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ مﻬﻤﯽ از ایﻦ اﺑﺰارﻫا ﺑه ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در روشﻫاي ﮔﻮﻧاﮔﻮن کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار
مﯽﮔﯿرﻧد ،زماﻧﯽ که یﮏ فرایﻨد از مﺤدوده کﻨﺘرل ﺧارج مﯽﺷﻮد ،پس از مدتﯽ مﻨﺤﻨﯽ کﻨﺘرل در ایﻦ ﻧﻤﻮدارﻫا از ﺣدود کﻨﺘرل تﺠاوز
کرده و ﺑه ایﻦ وﺳﯿﻠه ﺑه دلﯿﻞ ﺧروج فرایﻨد از کﻨﺘرل اﺧﻄار مﯽدﻫد .الﺒﺘه ایﻦ اﺧﻄار پس از یﮏ تاﺧﯿر زماﻧﯽ ،در فرایﻨد ظاﻫر مﯽ-
ﺷﻮد .پس از اﺧﻄار ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل مﻬﻨدﺳان کﯿﻔﯿت ﺑا ﺟﺴﺘﺠﻮي دلﯿﻞ ﺧﻄاي ﺑﻮﺟﻮد آمده ﺑه رفﻊ و اﺻالح آن پرداﺧﺘه و فرایﻨد را
دوﺑاره ﺑه ﺣالت کﻨﺘرل ﺑازمﯽﮔرداﻧﻨد .ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل تﻮاﻧایﯽ تﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤرافات ﺑا دلﯿﻞ را دارﻧد ،اما ﺑه مﻨﻈﻮر ﺷﻨاﺳایﯽ و ﺣذف
ایﻨﮕﻮﻧه اﻧﺤرافات ﺑاید اﺑﺘدا مﻨاﺑﻊ ایﺠاد اﺷﮑال و اﻧﺤراف تﻌﯿﯿﻦ و ﺣذف ﺷﻮﻧد (ﻧﻮروزي .)1۳98 ،زماﻧﯽ که اﻧﺤرافات ﺑا دلﯿﻞ در
ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل کﺸف مﯿﺸﻮﻧد ،زمان واﻗﻌﯽ اﻧﺤراف ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺑا یﮏ تأﺧﯿر زماﻧﯽ آن را کﺸف مﯿﮑﻨﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ
یﮑﯽ از مﻮﺛرتریﻦ راﻫﮑارﻫا ﺷﻨاﺳایﯽ زمان واﻗﻌﯽ اﺳت که اﻧﺤراف و تﻐﯿﯿر در فرآیﻨد آغاز مﯽﺷﻮد ،که ﺑا کﺸف ایﻦ ﻧقﻄه ﻋﻠﻞ ریﺸه
اي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده و راه را ﺑراي ﺑﻬﺒﻮد دراز مدت در فرآیﻨد ﺑاز مﯿﮑﻨد .ایﻦ زمان واﻗﻌﯽ تﻐﯿﯿر در فرآیﻨد را ﻧقﻄهي تﻐﯿﯿر
مﯿﮕﻮیﻨد.پرواضﺢ اﺳت ﭼﻨانﭼه زمان وﻗﻮع تﻐﯿﯿر فرایﻨد مﺸﺨﺺ ﺑاﺷد(اﺳالم ،)2019 ،یافﺘﻦ ﻋﻠت ﺧﻄا ﺑﺴﯿار ﺳریﻊتر و آﺳانتر اﻧﺠام
ﺧﻮاﻫد ﮔرفت و ﺑه ﻫﻤﯿﻦ دلﯿﻞ فرایﻨد اﻧﺠام اﻗدامات اﺻالﺣﯽ ﺳرﻋت ﺧﻮاﻫد یافت ،پس ﺑا ﺷﻨاﺧت ﻧقﺶ مﻮﺛر ﺷﻨاﺳایﯽ زمان تﻐﯿﯿر
فرایﻨد در ﺑﻬﺒﻮد کﯿﻔﯿت ،مﻄالﻌات ﮔﺴﺘردهاي ﺑراي یافﺘﻦ زمان واﻗﻌﯽ وﻗﻮع تﻐﯿﯿر در فرایﻨد تﺤت ﻋﻨﻮان ﻧقﻄه تﻐﯿﯿر فرایﻨد اﻧﺠام
ﮔرفﺘه اﺳت(مقدم .)2018،از ﻃرفﯽ ﺑررﺳﯽ ﺷرایط کﻨﻮﻧﯽ و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ،کﺴب اﻃالع از تاریﺨچه تﻐﯿﯿرات فرایﻨد ﻃﯽ یﮏ دوره زماﻧﯽ
مﺸﺨﺺ و در ﻗالب یﮏ ﺑرﻧامه پایﺶ مﻨﻈﻢ ﺑه ﻫﻤراه ﺛﺒت دﻗﯿﻖ و مﺴﺘﻨدﺳازي ﻋﻠﻤﯽ و تﺨﺼﺼﯽ داده ﻫاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷده اﺳت.
ﺑراي ایﻦ مﻨﻈﻮر ،روش ﻫاي مﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋه ﺷده اﺳت که از مﯿان آﻧﻬا روش ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ ﺑﯿﺶ از ﺑقﯿه مﻮرد اﺳﺘقﺒال ﺻﻨایﻊ ﻗرار
ﮔرفﺘه اﺳت .از ایﻦ رو ﻃراﺣﯽ ﻧا مﻨاﺳب در ﻧقﻄه تﻐﯿﯿر ﺑراي ﺷﯿﻔت ﻫا در ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺳﺒب مﯽ ﺷﻮد تا ارزیاﺑﯽ مﻨاﺳﺒﯽ از
وضﻌﯿت کﯿﻔﯽ مﺤﺼﻮالت تﻮلﯿدي ﻧﺘﻮان اﻧﺠام داد لذا یﮑﯽ از ویژﮔﯽ ﻫاي ارزیاﺑﯽ کﯿﻔﯽ مﻨاﺳب ،ﻃراﺣﯽ ﻧقﻄه تﻐﯿﯿر ﺷﯿﻔت در
ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ مﯽ ﺑاﺷد که ﺑه روش ﻫاي ﺳﻨﺘﯽ اﺛار ﻧامﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑر روي ﺳازمان دارد .از ایﻦ رو ﺧالء اﺑﺰار مﻨاﺳﺒﯽ ﺑراي ﻃراﺣﯽ ﻧﻤﻮدار
کﻨﺘرلﯽ ﺳﺒب ﻫدر رفت مﻨاﺑﻊ تﻮلﯿدي ،اﻧﺴاﻧﯽ و ﺳرمایه اي فراواﻧﯽ در ﺳازمان ﻫا مﯽ ﺷﻮد .لذا ﺑﻬﺒﻮد کﯿﻔﯿت در فرآیﻨد تﻮلﯿد ﻧﯿازمﻨد
ﺑﻬﺒﻮد مﺴﺘﻤر ﻋﻤﻠﮑرد فرآیﻨد و کاﻫﺶ تﻐﯿﯿرپذیري در پارامﺘرﻫاي کﻠﯿدي آن مﯽﺑاﺷد .کﻨﺘرل فرآیﻨد آماري یﮑﯽ از اﺑﺰار ﻫاي
ﻗدرتﻤﻨد و تﻮاﻧا ﺑراي دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه ایﻦ مﻬﻢ اﺳت .کﻨﺘرل فرآیﻨد آماري ﺑراي ایﺠاد ﺛﺒات در فرآیﻨد و ﺑﻬﺒﻮد کارایﯽ آن از ﻃریﻖ کاﻫﺶ
تﻐﯿﯿر پذیري از امﮑاﻧات اﺑﺰارﻫاي ﻫﻔﺘﮕاﻧه ﺑﻬره مﯽﺑرد که از ایﻦ مﯿان ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺟﺰء مﻬﻤﺘریﻦ و پرکارﺑردتریﻦ اﺑﺰارﻫا
مﺤﺴﻮب مﯽ ﺷﻮﻧد .یﮑﯽ از وظایف اولﯿه ﻧﻤﻮدار ﻫاي کﻨﺘرل ،پﯽ ﺑردن ﺳریﻊ ﺑه وﺟﻮد تﻐﯿﯿرپذیري در فرآیﻨد اﺳت .ﺑﻄﻮر کﻠﯽ در ﻫر
فرآیﻨد مقدار مﻌﯿﻨﯽ از تﻐﯿﯿر پذیري ﺑه ﻃﻮر ذاتﯽ وﺟﻮد دارد .اﻧﺒاﺷﺘه ﺷدن مﺠﻤﻮﻋه زیادي از اﻧﺤرافات که ﺑﻌا غﯿرﻗاﺑﻞ اﺟﺘﻨاب ﺑﻮد و
ﺳرمﻨﺸاء ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﯽ دارﻧد ،ﺑه تدریﺞ ﺳﺒب ایﺠاد تﻐﯿﯿر در فرآیﻨد مﯽﺷﻮد .از ایﻦ رو در ایﻦ پژوﻫﺶ یﮏ رویﮑرد تﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿري ﺑه
مﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨاب ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ ﺟﻬت ارزیاﺑﯽ و تﺤﻠﯿﻞ فرآیﻨد ﻫاي تﻮلﯿد ارزیاﺑﯽ و تﺤﻠﯿﻞ ﺷدﻧد.

 -2پیشینه تحقیق
درﺳال  2014در مقاله اي کارﺑرد ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل در فرایﻨدﻫاي ﻋﻤراﻧﯽ مﻮرد تﻮﺟه ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت که در ایﻦ زمﯿﻨه ﺧﯿﻨﯿا و
ﻫﻤﮑاران 1مدل تﺸﺨﯿﺺ ﺳقﻮط ﺑر پایه ي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل فرایﻨد آماري را ﺑررﺳﯽ کردﻧد و ﺷاﺧﺺ ﻫاي ﺳقﻮط در آن ﺑر اﺳاس یافﺘه
ﻫاي تﺠرﺑﯽ اﺳت .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳال تﺤقﯿقاتﯽ تﻮﺳط الﯿﺴﻮن2در زمﯿﻨه پﺰﺷﮑﯽ و ﺧﻮن ﺷﻨاﺳﯽ در زمﯿﻨه کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت ﺻﻮرت ﮔرفﺘه
اﺳت (آلﯿﺴﻮن .)198۳،در ایﻦ زمﯿﻨه در ﺳال  2014کارﺑرد ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل در ﺻﻨﻌت پﺰﺷﮑﯽ را در مقاله اي مرﺑﻮط ﺑه داروﻫاي
ضد فﺸار ﺧﻮن مﺸاﻫده مﯽ کﻨﯿﻢ که تﻮرز ۳ﺑا ﻫﻤﮑاراﻧﺶ از ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ﺑراي ﺛﺒات کاپﺘﻮپریﻞ ﻫا اﺳﺘﻔاده کردﻧد.
ﻧﻤﻮدار مﻮرد اﺳﺘﻔادهي آﻧﻬا ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﻫﺘﻠﯿﻨگ ﺑﻮد( .تﻮرز و ﻫﻤﮑاران.)2014 ،
ﻫﻤچﻨﯿﻦ در تﺤقﯿﻖ دیﮕري تﻮرﻧر4و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2012ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل اﺑﺰار مﺤدود ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر ﻋﻤﻠﮑرد ریه در ﺑﯿﻤاري
آﺳﻢ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد (تﻮرﻧر و ﻫﻤﮑاران .)2012،مﻄالﻌه ي تﺠﺰیه تﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑراي ﺑازﺑﯿﻨﯽ دادهﻫاي یﮏ واﺣد ﭼﻨد
ﻧﻈارتﯽ در ﺳال  2012تﻮﺳط ﻧﻮردﺳﺘروم5و ﻫﻤﮑاران اﻧﺠام ﺷد که یﮏ ﻧرم افﺰار ﺑازﺑﯿﻨﯽ واﺣد ﻧاظر را تﻮﺳﻌه داده و ﺑه ﺑررﺳﯽ
فرایﻨدﻫاي ﻧاظر ﺑر ﺑازﺑﯿﻨﯽ واﺣد ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل در درمان رادیﻮتراپﯽ پرداﺧﺘﻨد .تﻔاوت در پارامﺘرﻫاي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل،
ﺑراي زیرفرایﻨدﻫاي مﻮرد ﺑررﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﺳایت ﻫاي مﺨﺘﻠف درمان و ﻧﻬادﻫاي مﺨﺘﻠف و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ روش ﻫاي مﺨﺘﻠف درمان
1 Xinyao
2 Allison
3 Torres
4 Turner
5 Nordström
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مﺸاﻫده ﺷد (ﻧﻮردﺳﺘروم و ﻫﻤﮑاران .)2012،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در راﺑﻄه ﺑا کارﺑرد ﻧﻤﻮدارﻫا درﻋﻠﻢ پﺰﺷﮑﯽ ،مﻮرتﻮن 1و ﻫﻤﮑاران در ﺳال
 2009ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ در راﺑﻄه ﺑا ﻋﻮارض ﺟاﻧﺒﯽ ﺑﯿﻤارﺳﺘان ﻃراﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧد (مﻮرتﻮن و ﻫﻤﮑاران.)2009،
در ﺳال  2009پاپﯽ و روﭼا ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ﺑر اﺳاس ویژﮔﯽ ﻫاي آﻧالﯿت ﺧالﺺ ﺑراي ﺷﻨاﺳایﯽ ترکﯿب ﭼﻨد ﺷﮑﻞ
از پﯿروکﺴﯿﮑام ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻃﯿف ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺰدیﮏ ﺑه مادون ﻗرمﺰ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد .در ﺳال  2012ماتئﻮس و فریرا 2ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل
ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ﺑا ماتریس مﺴﺘقر ﺑراي داده ﻫاي ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘه را ﺑررﺳﯽ کردﻧد که ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش ﻫاي آماري یﮏ روش ﻗدرتﻤﻨد
ﺑراي تﺸﺨﯿﺺ و ﺟداﺳازي ﺷرایط غﯿر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺻﻨایﻊ را ﻧﺸان داده اﻧد (ماتﻮس و فریرا .)2012،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ درﺳال  2012ﺑام
کﯿﻢ۳و ﻫﻤﮑاران در زمﯿﻨه ي فرایﻨدﻫاي ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ،ﺑه ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل مﺒﺘﻨﯽ ﺑر مدل داده کاوي ﺑراي فرایﻨدﻫاي ﭼﻨد
4
مﺘﻐﯿره و ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘه پرداﺧﺘﻨد ( .ﺑام کﯿﻢ و ﻫﻤﮑاران .)2012،ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻃﯽ تﺤقﯿقات دیﮕري که در ﺳال  2011تﻮﺳط یﻦ لﯿﻦ
اﻧﺠام ﺷد؛ ﺷﻨاﺧت مﻮﺛر الﮕﻮﻫاي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل در داده ﻫاي ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘه ﺑا اﺳﺘﻔاده از روش دﺳﺘﮕاه ﺑردار پﺸﺘﯿﺒاﻧﯽ مﻮرد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﮔرفت( .لﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران .)2011،در مقاله دیﮕري در ﺳال  2014فراﻧﮑﻮ5و ﻫﻤﮑاران ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﻃراﺣﯽ اﻗﺘﺼادي ﺷﻮﻫارت
ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر داده ﻫاي ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘه ﺑا اﺳﺘراتژي ﻧﻤﻮﻧه ﺑرداري را ﺑررﺳﯽ کردﻧد و در آن ﻧﻈارت آﻧالیﻦ فرایﻨدﻫاي مﺨﺘﻠف ،ﺑه
ﻋﻨﻮان یﮏ اﺳﺘراتژي ﺑراي دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه اﺳﺘاﻧداردﻫایﯽ ﺑا کﯿﻔﯿت ﺑاال و ﻧﮕﻬداري در ﺳﻄﻮح ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل تﻌداد اﻗالم ﻧا مﻨﻄﺒﻖ ﺑﮑار
ﮔرفﺘه مﯽ ﺷﻮد (ﭼاوز و ﻫﻤﮑاران  .)2014،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻦ ،ﻃراﺣﯽ اﻗﺘﺼادي ﻧﻤﻮﻧه ﮔﯿري مﺘﻐﯿر ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل  T2ترکﯿﺒﯽ از روش
زﻧﺠﯿره ي مارکﻮف ﺑا الﮕﻮریﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮد و یﮏ روش را ﺑراي اﻧﺠام ﻃراﺣﯽ ﻫاي اﻗﺘﺼادي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل  T2وﻗﺘﯽ که
در فرایﻨد مﻮرد ﻧﻈر ﺑردار مﯿاﻧﮕﯿﻦ و ماتریس کﻮاریاﻧس ﻧاﺷﻨاﺧﺘه ﻫﺴﺘﻨد ،پﯿﺸﻨﻬاد داد (ﭼﻦ .)2007،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر او در تﺤقﯿقاتﯽ در ﺳال
 2008ﻃراﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨه ﺳازي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل مﺒﺘﻨﯽ ﺑر مﻌﯿار تﺼﻤﯿﻢ مﯿﻨﯽ ماکس و تﻐﯿﯿرات فرایﻨد فازي را ﺑررﺳﯽ کرد و یﮏ
روش ﺟدید ﺑراي ﻃراﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨه ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑا اﺑﻬام در تﻐﯿﯿرات فرایﻨد اراﺋه داد (ﭼﻦ و ﻫﻤﮑاران .)2008 ،در ﺳال  2014در
تﺤقﯿقﯽ روش ماﺷﯿﻦ ﺑردار پﺸﺘﯿﺒاﻧﯽ وزن ﺑراي تﺸﺨﯿﺺ الﮕﻮي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل تﻮﺳط رزاﻗﯽ و کاﻧﺘﻮپﻠﻮس 6ﺑررﺳﯽ ﺷد که روش
تﺸﺨﯿﺺ الﮕﻮي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل در ﻃﻮل دو دﻫه ي اﺧﯿر مﻮرد تﻮﺟه زیادي ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺳال  201۳تﺤقﯿقاتﯽ در ایﻦ زمﯿﻨه تﻮﺳط ﺧﯽ7و ﻫﻤﮑاران اﻧﺠام ﺷد که ﺑه ﺑررﺳﯽ تﺸﺨﯿﺺ الﮕﻮﻫاي ﻧﻤﻮدار
کﻨﺘرل ﻫﻤﺰمان ﺑا تﺠﺰیه تﺤﻠﯿﻞ ﻃﯿف مﻨﺤﺼر ﺑه فرد و ماﺷﯿﻦ ﺑردار پﺸﺘﯿﺒاﻧﯽ پرداﺧﺘﻨد (ﺧﯽ و ﻫﻤﮑاران .)201۳،لﻮو8و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ در
ﺳال  2011ترکﯿب الﮕﻮﻫاي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل تﺸﺨﯿﺺ ﺑا اﺳﺘﻔاده از تﺠﺰیه و تﺤﻠﯿﻞ مﻮلﻔه ﻫاي مﺴﺘقﻞ و ماﺷﯿﻦ ﺑردار پﺸﺘﯿﺒاﻧﯽ را
ﺑررﺳﯽ کردﻧد( .لﻮو و ﻫﻤﮑارن .)2011،در ﺳال  2012ﺷﺒﮑه ﻫاي ﻋﺼﺒﯽ و اﺳپایﺴﯿﻨگ مﺒﺘﻨﯽ ﺑر ﺑه رﺳﻤﯿت ﺷﻨاﺧﺘﻦ کﻨﺘرل الﮕﻮي
ﻧﻤﻮدار تﻮﺳط ﺻادق و ﻋداال 9ﺑررﺳﯽ ﺷد که زمان را ﺑه ﻋﻨﻮان یﮏ ویژﮔﯽ مﻬﻢ ﺑراي ﻧﻤایﺶ اﻃالﻋات و پردازش در ﻧﻈر مﯽ ﮔﯿرﻧد
( ﺻادق و ﻋداال .)2012،دمﯿرلﯽ و کﻮمار10در ﺳال  2010مﻨﻄﻖ فازي مﺒﺘﻨﯽ ﺑر تﻌﯿﯿﻦ و تﺨﺼﯿﺺ ﺑا اﺳﺘﻔاده از الﮕﻮﻫاي ﻧﻤﻮدار
کﻨﺘرل را ﺑررﺳﯽ کردﻧد (دمﯿرلﯽ و ویﺠایاکﻮمار.)2010،
یﮏ روش مﺤاﺳﺒات مﺒﺘﻨﯽ ﺑر  DNAﺑراي ﺣﻞ مﺸﮑالت تﺸﺨﯿﺺ الﮕﻮي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل تﻮﺳط ﺷریف اهلل ﺑررﺳﯽ ﺷد که در
ایﻦ تﺤقﯿﻖ که در ﺳال  2010اﻧﺠام ﺷد ،یﮏ روش ﺟدید ﺑراي ﺣﻞ مﺸﮑالت پﯿچﯿده ي مﻬﻨدﺳﯽ ﺑا اﺳﺘﻔاده از ماﺷﯿﻦ مﺤاﺳﺒه
مﺒﺘﻨﯽ ﺑر ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن تﻮﺳﻌه داده ﺷد (ﺷریف اهلل .)2010،ﭼاوري و ﭼاکراﺑﻮرتﯽ11در ﺳال  2009ﺷﻨاﺧت الﮕﻮﻫاي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑا
اﺳﺘﻔاده از ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﺨاب ویژﮔﯽ ﻫا را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد و مﺠﻤﻮع ﻫﻔت ویژﮔﯽ مﻔﯿد ﺑا اﺳﺘﻔاده از یﮏ ﻃﺒقه ﺑﻨدي و درﺧت رﮔرﺳﯿﻮن ﺑر
مﺒﻨاي روش ﻫاي ﺳﯿﺴﺘﻤاتﯿﮏ ﺑراي اﻧﺘﺨاب ویژﮔﯽ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد (ﭼاوري و ﭼاکراﺑﻮرتﯽ .)2009،در ﺳال  2009در تﺤقﯿقاتﯽ ﺳﻦ
̅ فازي ﺑا ﺑرش الﻔا پرداﺧﺘﻨد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل
̅ X-S ،
تﻮرک و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ ﺑه ﺑررﺳﯽ تﻮﺳﻌه ي ﻧﻤﻮدارﻫاي X-R
مﯿاﻧﮕﯿﻦ مﺘﺤرک مﻮزون ﻧﻤایﯽ فازي ﺑراي داده ﻫاي تﮏ مﺘﻐﯿري را ﺑررﺳﯽ کردﻧد که ﺑراي تﺸﺨﯿﺺ تﻐﯿﯿرات کﻮﭼﮏ در داده ﻫا ﺑه
ﻧﻤایﻨدﮔﯽ از اﻋداد فازي اﺳﺘﻔاده مﯽ ﺷﻮﻧد (ﺳﻦ تﻮرک .)2009،ریاض و ﻋﻠﯽ در مقاله اي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل مقادیر تﺠﻤﻌﯽ ﺑراي
فرایﻨدﻫاي مﻌﮑﻮس ریﻠﯽ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد که در آن ﺑر مدل ﻫاي اﺣﺘﻤالﯽ ﺳاده تﮑﯿه ﻧﺸده و از ترکﯿب مدل ﻫا اﺳﺘﻔاده مﯽ ﺷﻮد
(ریاض و ﻋﻠﯽ .)2014،ﻫﻤچﻨﯿﻦ وﺋﻮ12و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2009ﻧﯿﺰ در مقاله اي ﺑه ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل واﺣد ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر
1 Morton
2 Matos & Ferreira
3 Bum Kim
4 Yen Lin
5 Franco
6 xanthopoulos razzaghi
7 Xie
8 Lu
9 Sadek &Awadalla
10 Vijaykomar&Demirl
11 Kumar Gauri & Chakraborty
12 Wu
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و مقدار  Xﺑر اﺳاس ﻧﺴﺒت ﺑﯿﻦ Tو  Xپرداﺧﺘﻨد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﯽ مقاله اي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﻃﻮل اﺟراي اﻧﻄﺒاق ﻋﻤﻮمﯽ ﺑراي ﻧﻈارت
ﺑر مﯿاﻧﮕﯿﻦ مﺘﻐﯿررا مﻮرد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادﻧد که یﮏ ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﻃﻮل اﺟراي اﻧﻄﺒاق تﻌﻤﯿﻢ یافﺘه1ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر مﺘﻮﺳط کﯿﻔﯿت
ﻗاﺑﻞ اﻧدازه ﮔﯿري مﺸﺨﺼه  Xتﺤت ﺑازرﺳﯽ  100درﺻد را پﯿﺸﻨﻬاد ﻧﻤﻮدﻧد (وﺋﻮ و ﻫﻤﮑاران .)2009،ﻫﻤچﻨﯿﻦ وﺋﻮ و ﺷﻤس
الﺰمان2در ﺳال  2005ﻃراﺣﯽ و اﺳﺘﻔاده از ﻧﻤﻮدار یﮑپارﭼه ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر روﻧد مﯿاﻧﮕﯿﻦ و واریاﻧس را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد و از ایﻦ
ﻧﻤﻮدارﻫا در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫاي تﻮلﯿد ﭼﻨد مرﺣﻠه اي اﺳﺘﻔاده ﻧﻤﻮدﻧد (وﺋﻮ ) .
ﻫﻤچﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳال ﺑام کﯿﻢ و تئﻮﻧگ ۳فﻮاﺻﻞ  gowerرا ﺑر پایه ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﭼﻨدمﺘﻐﯿره ﺑراي ترکﯿب مﺘﻐﯿرﻫاي
پﯿﻮﺳﺘه و ﻗﻄﻌﯽ ﺑررﺳﯽ کردﻧد و ﻧﻤﻮدارﻫاي ﺳﻨﺘﯽ آماري را ﺑه ﭼالﺶ کﺸﯿدﻧد (ﺑام کﯿﻢ و تﻮرﻫاﻧگ .)2014،مﻮراس4و ﻫﻤﮑاران در
پژوﻫﺸﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺑراي ﻧﻈارت کارامد مﯿاﻧﮕﯿ ﻦ ﺑردار را ﺑررﺳﯽ کردﻧد که روﺷﯽ ﺑراي ﻧﻈارت فرایﻨد ﻫاي ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ي
مرکﺰي ﺑﻮﺳﯿﻠه ﺑﻬﯿﻨه ﺳازي پارامﺘرﻫاي غﯿرمرکﺰي ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺣداکﺜر تﻔﮑﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﺣاالت کﻨﺘرل ﺷده و ﺧارج از کﻨﺘرل اﺳت که
یﮏ روش ﺧﻄﯽ مﯽ ﺑاﺷد (مﻮراس و ﻫﻤﮑاران .)2014،ﮔﯿﺴﻠﯿﻦ 5در  201۳اﺳﺘﻔاده از  copulasﻫا را در ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﭼﻨد
مﺘﻐﯿره ﺑررﺳﯽ کرد که در واﻗﻊ یﮏ روش ﺟدید ﺑراي ﺣالت ﭼﻨد مﺘﻐﯿره غﯿرﻋادي پﯿﺸﻨﻬاد مﯽ دﻫد (ﮔﯿﺴﻠﯿﻦ .)201۳،کاﻫﺶ ﻫﺰیﻨه
ﻫاي ﻧﻤﻮﻧه در  spcﻫاي ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ﺑا ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل T2دو ﺑﻌدي تﻮﺳط اپرﺷت6و ﻫﻤﮑاران ﺑررﺳﯽ ﺷد که یﮏ ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل
را ﺑر اﺳاس آماره ي  t2تﻮﺳﻌه مﯿدﻫﻨد که در آن ﺑﻄﻮر مﺘﻮﺳط و مﻌﻤﻮل فقط مﺠﻤﻮﻋه اي از مﺘﻐﯿرﻫاي  p1ﻧﻈارت دارﻧد و ایﻦ
ﻧﻤﻮدارﻫاي ﺟدید دو ﺑﻌدي ﻫﺴﺘﻨد (اپرﺷت و ﻫﻤﮑاران .)201۳،در ﺳال  201۳ﺟﻮکﺰ و ﺑارﺑﻮﺳا 7ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ویژﮔﯽ ﻫاي ﺑﻬﺒﻮد
یافﺘه را ﺑرا ي ﻧﻈارت ﻧﺴﺒت ﻫاي غﯿر مﻨﻄﺒﻖ در فرایﻨدﻫاي ﺑا کﯿﻔﯿت ﺑررﺳﯽ کردﻧد( .ﺟﻮکﺰ و ﺑارﺑﻮﺳا .)201۳،ﺧﻮ8و ﻫﻤﮑاران در
ﺳال  201۳روي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﻫﺘﻠﯿﻨگ کار کردﻧد که ﺑا اﺳﺘﻔاده از زﻧﺠﯿره ي مارکﻮف مﯿاﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل اﺟرا را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد (ﺧﻮ
و ﻫﻤﮑاران .)201۳،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ایﻦ ﺳال تﺤقﯿقاتﯽ در ایﻦ زمﯿﻨه تﻮﺳط ﺧﯽ9و ﻫﻤﮑاران اﻧﺠام ﺷد که ﺑه ﺑررﺳﯽ تﺸﺨﯿﺺ الﮕﻮﻫاي
ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﻫﻤﺰمان ﺑا تﺠﺰیه تﺤﻠﯿﻞ ﻃﯿف مﻨﺤﺼر ﺑه فرد و ماﺷﯿﻦ ﺑردار پﺸﺘﯿﺒاﻧﯽ پرداﺧﺘﻨد (ﺧﯽ و ﻫﻤﮑاران.)201۳،ﻫﻤچﻨﯿﻦ در
زمﯿﻨه فﻌالﯿت ﻫاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ژاو 10و ﻫﻤﮑاران ﺑه تﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄاي آماري پرداﺧﺘﻨد و روش تﺸﺨﯿﺺ ﺑراي ﭼﯿﻠرﻫاي ﮔریﺰ از مرکﺰ ﺑر
اﺳاس ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل مﯿاﻧﮕﯿﻦ مﺘﺤرک مﻮزون ﻧﻤایﯽ رﮔرﺳﯿﻮن ﺑردار پﺸﺘﯿﺒاﻧﯽ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد که یﮏ روش ﻋﯿب یاﺑﯽ و
تﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄاي ﺟدید را اراﺋه مﯽ دﻫد (ژاو و ﻫﻤﮑاران .)201۳ ،ژاﻧگ11و ﻫﻤﮑاران ﻋﻤﻠﮑرد تﻌداد تﺠﻤﻌﯽ مﻨﻄﺒﻖ ﺑا ﻧﻤﻮدار از فﻮاﺻﻞ
ﻧﻤﻮﻧه ﮔﯿري مﺘﻐﯿر ﺑا ﺣدود کﻨﺘرل ﺑرآورد را در ﺳال  2014ﺑررﺳﯽ کردﻧد که ایﻦ ﻧﻤﻮدارﻫا ﺑا داده ﻫاي تﻌداد تﺠﻤﻌﯽ مﻨﻄﺒﻖ ،ﺑراي
فرایﻨدﻫاي کﯿﻔﯿت ﺑﺴﯿار مﻔﯿد ﻫﺴﺘﻨد (ژاﻧگ و ﻫﻤﮑاران .)2014،در زمﯿﻨه ماﺷﯿﻦ ﻫاي ﻫﻮﺷﻤﻨد ،یاﻧگ 12و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ ﺑه ﺷﻨاﺳایﯽ و
تﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺰمان الﮕﻮﻫاي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺣالت ﻧقاط ﺑﯽ ﻧﻬایت مﺘﻔارن تﺠﺰیه و یادﮔﯿري ماﺷﯿﻦ ﻫا پرداﺧﺘﻨد (یاﻧگ و
ﻫﻤﮑاران.(2014،
از کارﺑردﻫاي دیﮕر ﻧﻤﻮدار ﻫاي کﻨﺘرل اﺳﺘﻔاده ي آﻧﻬا در مﺴاﺋﻞ زیﺴت مﺤﯿﻄﯽ مﯽ ﺑاﺷد که در ایﻦ زمﯿﻨه تﺤقﯿقاتﯽ در ﺳال
 2007تﻮﺳط اﺳﻤﺘﯽ 1۳و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ ﺻﻮرت ﮔرفت که در آن یﮏ ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑراي ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن آب و مدلﺴازي ﺳاﺧﺘار ﺳﻤﯿت
ﺑررﺳﯽ ﺷد (اﺳﻤﺘﯽ .)2007،آﺑﺘرام و ﺑﻮﮔﻮیال 14ارزیاﺑﯽ تﺠرﺑﯽ از ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر ﻧقﺺ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد که ایﻦ
پژوﻫﺶ در ﺳال  2011اﻧﺠام ﺷد و اﺟراي ﺑﻬﺒﻮد یافﺘه ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل  Cدر ﻃﻮل ﻧﺘایﺞ ﻋددي ﺑراي ﻧﺸان دادن ﺣﺴاﺳﯿت
15
ﻧﻤﻮدارﻫا و ﻫﺰیﻨه ﻫاي ﺑازرﺳﯽ مﻮرد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرفت (آﺑﺘرام و ﺑﻮﮔﻮیال .)2011،در ﺳال  2011کاﺳﺘالﯿﻮال و ماراروالکس
ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل  CUSUMﺑراي ﻧﻈارت ﺑر واریاﻧس را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد و ﺧﻮاص ﻃﻮل اﺟراي ﻧﻤﻮدار ﺑراي پراکﻨدﮔﯽ ﻧﻈارت ﺑا
ﺑرآورد واریاﻧس فرایﻨد را اﺳﺘﺨراج ﻧﻤﻮدﻧد ( کاﺳﺘالﯿﻮال و ماراروالکس .)2011،آلﺒرس 16ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل غﯿر پارامﺘري تﺠرﺑﯽ ﺑراي
(1 generalized Conforming Run Length )GCRL
2 Shamsuzzaman & Wu
3 tuerhong & bum kim
4 Moraes
5 Ghislain
6 Epprecht
7 Barbosa
8 khoo
9 xie
10 zhao
11 zhang
12Yang
13 Smeti
14 Aebtarm & Bouguila
15 Castagliola & Maravelakis
16 Albers
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فرایﻨدﻫاي ﺑا کﯿﻔﯿت ﺑاال را در ﺳال  2011ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮد (آلﺒرس. )2011،ازکارﺑردﻫاي دیﮕر ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل اﺳﺘﻔاده از ﻧﻤﻮدارﻫاي
کﻨﺘرل اﻧ ﺘﺨاب ﻋﻠت ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر مراﺣﻞ فرایﻨد واﺑﺴﺘه ﺑه ویژﮔﯽ ﻫاي داده اﺳﺘﻔاده مﯽکﻨﻨد که تﻮﺳط فﻦ یاﻧگ و تﯿان 1ﺑررﺳﯽ
ﺷد (فﻦ یاﻧگ،تﯿان )2011،و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳال ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل غﯿر پارامﺘریﮏ را ﺑراي ورود ﺑه یﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟدید ،ﺑراي ﻧﻈارت و
تﺸﺨﯿﺺ اﻧﺤراف اﺣﺘﻤالﯽ فرایﻨد پﯿﺸﻨﻬاد دادﻧد (فﻦ یاﻧگ .)2011،واﻧگ 2و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2012ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﭼﻨد مﺘﻐﯿره
ﺑﯿﺰي ﺑر اﺳاس ﺷﺒﯿه ﺳازي در زمان واﻗﻌﯽ تﻌﻤﯿر و ﻧﮕﻬداري مﺒﺘﻨﯽ ﺑر وضﻌﯿت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫاي پﯿچﯿده را ﺑررﺳﯽ کرد و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺑه
ﻋﻠت دﺷﻮار ﺑﻮدن راه ﺣﻞ ﻫاي کﻠﯿدي ،ﺑراي ﺑدﺳت آوردن پارامﺘرﻫاي ﺑﻬﯿﻨه ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل از ﺷﺒﯿه ﺳازي مﻮﻧت کارلﻮ اﺳﺘﻔاده ﻧﻤﻮد
(واﻧگ و ﻫﻤﮑاران .)2012،ﭼﻦ ۳و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2008ﻃراﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨه ﺳازي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل مﺒﺘﻨﯽ ﺑر مﻌﯿار تﺼﻤﯿﻢ مﯿﻨﯽ
ماکس و تﻐﯿﯿرات فرایﻨد فازي را ﺑررﺳﯽ کردﻧد و یﮏ روش ﺟدید ﺑراي ﻃراﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨه ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑا اﺑﻬام در تﻐﯿﯿرات فرایﻨد اراﺋه
دادﻧد (ﭼﻦ و ﻫﻤﮑاران .)2008،اي ﺟارت و پﻦ 4در ﺳال  2007ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر فرایﻨدﻫاي ﭼﻨد مﺘﻐﯿره ﺧﻮد
ﻫﻤﺒﺴﺘه اراﺋه دادﻧد ( اي ﺟاررت و پﻦ .)2007،در ﺳال  2009یﮏ روش ﺧﻮﺷه ﺑﻨدي فازي آماري ترکﯿﺒﯽ ﺑراي ﺑرآورد زمان تﻐﯿﯿر در
ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﻧﻤﻮﻧه ﺑرداري ﺛاﺑت و مﺘﻐﯿر تﻮﺳط ﻋالالدیﻨﯽ و ﻫﻤﮑاران اﻧﺠام ﺷد که در آن ﺧﻮﺷه ﻫا ﺑه ﻋﻨﻮان یﮏ اﺑﺰار ﺑالقﻮه ﺑراي
ﺑرآورد ﻧقاط تﻐﯿﯿر مﻌرفﯽ ﺷده اﻧد و ﭼالﺶ ﻫاي اﺳﺘﻔاده از آﻧﻬا ﺑﯿان ﺷده اﺳت (ﻋالالدیﻨﯽ و ﻫﻤﮑاران .)2009،ﮔﻮلﺒاي و ﻗﻬرمان 5در
ﺳال  2007یﮏ روش ﺟایﮕﺰیﻦ ﺑراي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل فازي ﺑا رویﮑرد فازي مﺴﺘقﯿﻢ ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد .و از ﺑرش آلﻔا ﺑراي اراﺋه
تﻮاﻧایﯽ تﻌﯿﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑازرﺳﯽ ،اﺳﺘﻔاده ﻧﻤﻮدﻧد (ﮔﻮلﺒاي و ﻗﻬرمان .)2007 ،یاﻧگ و یﻮن ﭼﻦ 6کﻨﺘرل تﻨﻈﯿﻢ مﯿاﻧﮕﯿﻦ و واریاﻧس فرایﻨد
ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل  VSIرا ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد( .یاﻧگ و یﻮن ﭼﻦ. )2009،ریﺸﻨان 7و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2009ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل
غﯿرپارامﺘریﮏ ﺑر پایه ﻧﻮع مﺠﻤﻮع آماري را ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد که در ایﻦ مقاله  ۳ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺷﻮﻫارت تﻮزیﻊ ﺟدید مﻌرفﯽ مﯿﺸﻮد
(ریﺸﻨان و ﻫﻤﮑاران .)2009،در ﺳال  2009لﯽ و ﭼﻦ 8ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫاي ﺧﺒره ﺑازرﺳﯽ اتﻮماتﯿﮏ ﺑراي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل فرایﻨدﻫاي
آماري ﭼﻨد مﺘﻐﯿره را ﺑررﺳ ﯽ ﻧﻤﻮدﻧد که یﮏ تﮑﻨﻮلﻮژي را ﺑا ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل فرایﻨد ادغام مﯽ کﻨﻨد (لﯽ و ﭼﻦ .)2009،ﺧﯿاﻧگ 9در
̅ و ﺳﯿاﺳت ﻧﮕﻬداري ﺟﻠﻮﮔﯿري کﻨﻨده را ﺑر اﺳاس روش ﻫاي زﻧﺠﯿره مارکﻮف
ﺳال  201۳ﺑﻬﯿﻨه ﺳازي مﺸﺘرک ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل X
زمان مﺠﺰا ﺑررﺳﯽ کرد (ﺧﯿاﻧگ .)201۳،ﻫاﺛﻮرن 10و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2009فﻮاﺻﻞ پﯿﺸﮕﻮیﯽ پارامﺘریﮏ و غﯿر پارامﺘریﮏ ﺑر مﺒﻨاي
فاز 2ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑراي روش ﺳﻨﺠﺶ داده ﻫاي تﮑرار ﺷﻮﻧده ﺑررﺳﯽ کردﻧد (ﻫاﺛﻮرن و ﻫﻤﮑاران .)2009،ﺑاﻧدري 11و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ در
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ﺳال  2014تﻮﺳﻌه ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل مایﮑرو دریﻠﯿﻨگ ﺑار ﺑراي  PCBدریﻠﯿﻨگ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد (ﺑاﻧدري و ﻫﻤﮑاران .)2014،کایا
در ﺳال  2009روش الﮕﻮریﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑراي تﻌﯿﻦ کردن اﻧدازه ﻧﻤﻮﻧه ﺑراي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺻﻔات را ﺑررﺳﯽ کرد که تﻌﯿﻦ اﻧدازه
ﻧﻤﻮﻧه ﺑراي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ،یﮏ مﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ اﺳت و در ایﻦ مقاله یﮏ روش ﺟدید ﺑراي تﻌریف اﻧدازه ﻧﻤﻮﻧه در ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل
ﺻﻔات در فرایﻨدﻫاي ﭼﻨد مرﺣﻠه اي ﺑراي افﺰایﺶ تاﺛﯿر الﮕﻮریﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ پﯿﺸﻨﻬاد داده ﺷده اﺳت (کایا .)2009،ﻧﻨﯿس و تاﮔاراس 1۳در
̅ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد که یﮏ مدل ﺑراي ﻃراﺣﯽ اﻗﺘﺼادي ﻧﻤﻮدار
ﺳال  2007ﻃراﺣﯽ اﻗﺘﺼادي ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل دو ﻃرفه ي ﺑﯿﺰي X
̅
Xتﻄﺒﯿقﯽ ﺑراي تﻮلﯿدات کﻮتاه مدت مﻄالﻌه ﺷد (ﻧﻨﯿس و تاﮔاراس.)2007 ،ماﮔالﻬاس 14و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ در ﺳال  2009در تﺤقﯿقﯽ ﺳﻠﺴﻠه
 Xتﻄﺒﯿقﯽ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد و یﮏ ﻃرح آماري از یﮏ ﺳﻠﺴﻠه مراتب دو ﺑﺨﺸﯽ پارامﺘرﻫاي ﺳازﮔار ﻧﻤﻮدار ̅
مراتب ﻧﻤﻮدارﻫاي ̅
 Xرا
اراﺋه دادﻧد و از روش زﻧﺠﯿره ي مارکﻮف در ﺣال تﻮﺳﻌه ﺑ راي اﻧدازه ﮔﯿري ﻋﻤﻠﮑرد اﺳﺘﻔاده ﻧﻤﻮدﻧد (ماﮔالﻬاس و ﻫﻤﮑاران .)2009،در
̅ را در ﺣالت
مقاله ي دیﮕري که در ﺳال  2007ﺑررﺳﯽ ﺷد ،ﭼاﻧگ لﯿﻦ و یﻮ ﭼﻮ 15ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل پارامﺘرﻫاي غﯿر ﻋادي و مﺘﻐﯿر X
̅ مﻮﺛرتر از ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل تﻄﺒﯿقﯽ در
غﯿرﻧرمال ارزیاﺑﯽ کردﻧد و ﺑراﺳاس ایﻦ مﻄالﻌه ﻧﺸان داده ﺷد که ﻧﻤﻮدار پارامﺘرﻫاي مﺘﻐﯿر X
تﺸﺨﯿﺺ روﻧد کﻮﭼﮏ مﯿاﻧﮕﯿﻦ تﻐﯿﯿرات غﯿرﻧرمال ﻫﺴﺘﻨد( .ﭼاﻧگ لﯿﻦ و یﻮ ﭼﻮ .)2007،ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در زمﯿﻨه ﻧﻤﻮدارﻫاي تﻄﺒﯿقﯽ ،لﻮﻧا و
آپاریﺴﯽ 16در ﺳال  2009ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ̅𝑋 مﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻬﯿﻨه ﺳازي ﺷده ﺑراي مﺤدوده ﻫاي ﺧارج کﻨﺘرل و تﺤت کﻨﺘرل را
1 Fen Yang& Tyan Yeh
2 Wang
3 Chen
4 Jarrett& Pan
5 Gülbay & Kahraman
6 Fen Yang& Yun Chen
7 rishnan
8 Lyu & Chen
9 Xiang
10 Hothorn
11 Bhandari
12 kaya
13 Tagaras& Nenes
14 Magalhães
15 Yu Chou & Chang Lin
16 Aparisi &de Luna
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ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد و مﻮارد ﺻﻔر و ﺣالت پایدار ﻧﻤﻮدارﻫا را مﻮرد مﻄالﻌه ﻗرار دادﻧد (لﻮﻧا و آپاریﺴﯽ.)2009،ارﮔﯿﻦ و ﺳﻦ تﻮرک 1در مقاله
اي ﺑه ﺑررﺳﯽ و تﺤقﯿﻖ در مﻮرد تﻮﺳﻌه ي ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺑرش آلﻔا پرداﺧﺘﻨد که ﺑا اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﻧﻤﻮدارﻫا اﻧﻌﻄاف
پذیري ﺣدود کﻨﺘرلﯽ افﺰایﺶ یافﺘه اﺳت ( ارﮔﯿﻦ و ﺳﻦ تﻮرک .)2009،در راﺑﻄه ﺑا کارﺑرد ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل در ﺻﻨﻌت ﻧﺴاﺟﯽ،
اﻧﺠﯿﻦ 2در ﺳال  2008در تﺤقﯿقﯽ ﺑه تﻌﯿﯿﻦ و ﺑازرﺳﯽ اﻗﺘﺼادي مﻄﻠﻮب ﺑﻮﺳﯿﻠه ي ﻃراﺣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل اﻗﺘﺼادي ﺑا مﺤاﺳﺒه ي
راﻧدمان دﺳﺘﮕاه پرداﺧت و دو روش مﺨﺘﻠف ﺑراي تﻌﯿﯿﻦ و تﺠﺰیه و تﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿاﺳت ﺑازرﺳﯽ اﻗﺘﺼادي مﻄﻠﻮب ﺑراي کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت
تﻮلﯿد اراﺋه داد( .اﻧﺠﯿﻦ .)2008،کارﺑرد دیﮕر ایﻦ ﻧﻤﻮدارﻫا در زمﯿﻨه ﺳازمان ﻫا و رواﺑط ﺷﻐﻠﯽ مﯽ ﺑاﺷد که ﺑه ایﻦ مﻨﻈﻮر ،ﺣﯿاتﯽ و
ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2006ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ ﺑراي ﻧﻈارت ﻧارضایﺘﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻃراﺣﯽ و ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد.ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در زمﯿﻨه ﺣﻔاري
مﻬﻨدﺳﯽ مﻌدن ،ﻫریﻨگ ۳و ﻫﻤﮑاراﻧﺶ در مقاله اي در ﺳال  2008تﺸﺨﯿﺺ لرزش و ارتﻌاﺷات در فرایﻨدﻫاي ﺣﻔاري را ﺑﻮﺳﯿﻠه
ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﭼﻨد ..مﺘﻐﯿره ﺑررﺳﯽ کردﻧد (ﻫریﻨگ .)2008،ﺳﺒرلﯿچ 4و ﻫﻤﮑاران در ﺳال  2009تﻮﺳط ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت،
اﻧﺴﻔاتﻮلﻮژي را ﺑررﺳﯽ کردﻧد(.ﺳﺒرلﯿچ و ﻫﻤﮑاران .)2009،در ﺳال  2008ﭼﻨگ و ﭼﻮ 5تﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿري مﻮﺟﻮدي ﻫاي REAL
 TIMEرا ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟرایﯽ وﺳﺘرن الﮑﺘریﮏ و ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل  ARMAﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧد (ﭼﻨگ و ﭼﻮ .)2008،الزاریﻮه 6و
ﻫﻤﮑاراﻧﺶ در ﺳال  201۳ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑراي ﻧﻈارت ﺑر واریاﻧس ﺳري زماﻧﯽ را ﺑررﺳﯽ کردﻧد و ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل را ﺑراي واریاﻧس
فرایﻨد ﮔﻮﺳﯽ اﺳﺘﺨراج کردﻧد (الزاریﻮه و ﻫﻤﮑاران .)201۳،در ﺳال  2010اﺳﺘﻔاده از ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرل ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑررﺳﯽ اﺛر اﻧدازه
ﺳﻠﻮل ﺷﺒﮑه در landform morphometryتﻮﺳط ﻧاپرالﺴﮑﯽ و ﻧﻠپا 7اﻧﺠام ﺷد (ﻧاپرالﺴﮑﯽ و ﻧﻠپا.)2010،
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 -3روش تحقیق
روش تﺤقﯿﻖ مﺠﻤﻮﻋهاي از ﻗﻮاﻋد ،اﺑﺰار و راهﻫاي مﻌﺘﺒر(ﻗاﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨان) و ﻧﻈام یافﺘه ﺑراي ﺑررﺳﯽ واﻗﻌﯿتﻫا ،کﺸف مﺠﻬﻮالت و
دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه راه ﺣﻞ مﺸﮑالت اﺳت(ﺧاکﯽ .)1۳94،مﻨﻈﻮر از روش تﺤقﯿﻖ ،پﯿروي از رویه مﻨﻈﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻤاتﯿﮑﯽ اﺳت که در ﺟریان
اﺳﺘﻔاده از روﺷﻬاي آماري و مرتﺒط ﺳاﺧﺘﻦ ﻋﻮامﻞ مﻮضﻮع تﺤقﯿﻖ ،ﺑایﺴﺘﯽ رﻋایت ﮔردد .در واﻗﻊ روش تﺤقﯿﻖ ﺷامﻞ اﻧدازه ﮔﯿري،
ﻃﺒقه ﺑﻨدي ،ارزیاﺑﯽ و مقایﺴه ﻋﻮامﻞ ،ﺑر اﺳاس اﺻﻮل و مﻮازیﻦ ﻋﻠﻤﯽ پذیرفﺘه ﺷده ﺑراي ﺣﻞ مﺸﮑالت و مﺴاﺋﻞ مﯽﺑاﺷد .ﺑه ﻃﻮر
کﻠﯽ روش اﻧﺠام تﺤقﯿﻖ ﺑه ﻫدف ،ماﻫﯿت مﻮضﻮع تﺤقﯿﻖ ،ﺣدود و ﺣﻮزه مﻮرد مﻄالﻌه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻨﮑه در ایﻦ پژوﻫﺶ ﺑه ﺑﺤث و ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ پرداﺧﺘه ﺧﻮاﻫد ﺷد .ایﻦ امر امﮑان ﺑررﺳﯽ ارتﺒاط داﺧﻠﯽ
ﺑﯿﻦ ﻋﻨاﺻر را ﻧﯿﺰ مﻤﮑﻦ مﯽﺳازد .ﮔرهﻫاي مﻮﺟﻮد درایﻦ ﺷﺒﮑه ،مﻌادل ﺑامﻌﯿارﻫا یاﮔﺰیﻨهﻫا مﯽﺑاﺷﻨد و ﺷاﺧه ﻫایﯽ که ایﻦ ﮔرهﻫا را
ﺑه ﻫﻢ مﺘﺼﻞ مﯽکﻨﻨد ﻧﯿﺰ مﻌادل ﺑا درﺟه واﺑﺴﺘﮕﯽ آنﻫا ﺑه ﻫﻤدیﮕر مﯽ ﺑاﺷﻨد .تﻌﯿﯿﻦ رواﺑط مﻮﺟﻮد در ﺳاﺧﺘار ﺷﺒﮑهاي یا تﻌﯿﯿﻦ
درﺟه اﻫﻤﯿت واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫاي مﺘقاﺑﻞ ﺑﯿﻦ مﻌﯿارﻫا ﺑاﻫﻢ وﮔﺰیﻨه ﻫا ،مﻬﻤﺘریﻦ کار روش تﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑه اﺳت .ارتﺒاط و واﺑﺴﺘﮕﯽ مﯽتﻮاﻧﻨد
ﺑه ﺷﮑﻞ ارتﺒاط ﺳﻄﻮح مﺨﺘﻠف ﺷﺒﮑه ﺑه ﺻﻮرت ﺧارﺟﯽ یا داﺧﻠﯽ ﺑاﺷﻨد .اﻫﻤﯿت ﻧﺴﺒﯽ ﻫرﻋضﻮ از مﺠﻤﻮﻋه در ﺳﻄﺢ مرﺑﻮط ﺑه ﺧﻮد
مﺸاﺑه روش تﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠهمراتﺒﯽ ﺑه کﻤﮏ مﺠﻤﻮﻋه اي از مقایﺴهﻫاي زوﺟﯽ اﻧﺠام مﯽ ﮔﯿرد .ﺳاﺧﺘار روش  ANPﺑه ﺷرح زیر
اﺳت:

شکل  .1مراحل انجام روش ANP

مرﺣﻠه اول :مقایﺴه زوﺟﯽ مﻌﯿارﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻫدف مﺴاله :
1 Senturk & Erginel
2 Engine
3 Hering
4 Seuberlich
5 Cheng& Yu Chou
6 Lazarive
7Napieralski & Nalepa
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ﻫر یﮏ از مﻌﯿارﻫایﯽ که ﺑراي مقایﺴه ﮔﺰیﻨهﻫاي مدل مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار مﯽﮔﯿرﻧد داراي اﻫﻤﯿت مﺘﻔاوتﯽ ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫدف مﺴاله
مﯽﺑاﺷﻨد .در واﻗﻊ ﻫﻤه مﻌﯿارﻫا ﺑراي ﻫدف مﺴاله وزن یﮑﺴاﻧﯽ ﻧدارﻧد .در مرﺣﻠه اول ﺑا مقایﺴه زوﺟﯽ مﻌﯿارﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫدف،
اﻫﻤﯿت ﻫر یﮏ از مﻌﯿارﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫدف مﺴاله مﺸﺨﺺ مﯽﺷﻮد .پس از تﺸﮑﯿﻞ ماتریس مقایﺴه زوﺟﯽ مﻌﯿارﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫدف ﺑا
مﺤاﺳﺒه مﯿاﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨدﺳﯽ ،وزن ﻫر مﻌﯿار ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫدف مﺴاله مﺤاﺳﺒه ﺧﻮاﻫد ﺷد.
مرﺣﻠه دوم :مقایﺴه زوﺟﯽ ﺑﯿﻦ مﻌﯿارﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻫر مﻌﯿار:
در ﺑﯿﺸﺘر مﻮارد ،مﻌﯿارﻫایﯽ که ﺑراي مقایﺴه ﮔﺰیﻨهﻫا مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار مﯽﮔﯿرﻧد داراي واﺑﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑا یﮑدیﮕر مﯽ ﺑاﺷﻨد .در
واﻗﻊ مﻌﯿارﻫا ﺑر یﮑدیﮕر تاﺛﯿر دارﻧد و افﺰایﺶ یا کاﻫﺶ ﻫر یﮏ از آﻧﻬا ﺑﯽ تاﺛﯿر ﺑر مﻌﯿارﻫاي دیﮕر ﻧﻤﯽﺑاﺷد .در ایﻦ مرﺣﻠه اﻫﻤﯿت
مﻌﯿارﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻫر مﻌﯿار مﺤاﺳﺒه مﯽﺷﻮد .اﻫﻤﯿت مﻌﯿارﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه واﺑﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ مﻌﯿارﻫا مﺤاﺳﺒه ﺧﻮاﻫد ﺷد .کﻠﯿه
مﻌﯿارﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر مﻌﯿار ﺑه ﻃﻮر ﺟداﮔاﻧه مقایﺴه ﺷده و وزن مﻌﯿارﻫا ﺑراي ﻫر ماتریس مقایﺴه زوﺟﯽ ﺑا کﻤﮏ روش مﯿاﻧﮕﯿﻦ
ﻫﻨدﺳﯽ مﺤاﺳﺒه ﺧﻮاﻫد ﺷد .در ﻧﻬایت اوزان ﺑدﺳت آمده ﺑراي مﻌﯿارﻫا که از مقایﺴات زوﺟﯽ مﻌﯿارﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر مﻌﯿار ﺑدﺳت آمده
در ماتریس  W2ﻗرار ﺧﻮاﻫد ﮔرفت W2 .ﻧﺸاﻧدﻫﻨده ماتریس اوزان مﻌﯿارﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه مﻌﯿارﻫا مﯽﺑاﺷد.
مرﺣﻠه ﺳﻮم :مقایﺴه زوﺟﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺰیﻨه ﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﻌﯿارﻫا:
در ایﻦ مرﺣﻠه ﺑا فرض ایﻨﮑه واﺑﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺰیﻨه ﻫا وﺟﻮد ﻧدارد ،ﺑا مقایﺴه زوﺟﯽ ﮔﺰیﻨهﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر یﮏ از مﻌﯿارﻫا،
وزن ﻫریﮏ از ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑراي مﻌﯿارﻫا ،مﺸﺨﺺ مﯽﺷﻮد .ﮔﺰیﻨه ﻫاي مدل ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر مﻌﯿار مﺴاله داراي اﻫﻤﯿت ویژه -اي مﯽ ﺑاﺷد،
ﺑراي تﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿت ﮔﺰیﻨهﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر مﻌﯿار ،ﮔﺰیﻨه ﻫا ﺑه ﻃﻮر ﺟداﮔاﻧه ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر مﻌﯿار مقایﺴه ﺧﻮاﻫد ﺷد .پس از تﺸﮑﯿﻞ
ماتریس مقایﺴات زوﺟﯽ ﮔﺰیﻨهﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﻫر مﻌﯿار ،وزن ﮔﺰیﻨهﻫاي ﻫر ماتریس ﺑا کﻤﮏ روش مﯿاﻧﮕﯿﻦﻫﻨدﺳﯽ مﺤاﺳﺒه ﺧﻮاﻫد
ﺷد.
مرﺣﻠه ﭼﻬارم :مقایﺴه زوﺟﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺰیﻨه ﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه ﮔﺰیﻨه ﻫا:
در ﺑﻌضﯽ مﺴاﺋﻞ ﮔﺰیﻨهﻫایﯽ که مﻮرد مقایﺴه ﻗرار مﯽﮔﯿرﻧد داراي واﺑﺴﺘﮕﯽ درو ﻧﯽ مﯽﺑاﺷﻨد .در واﻗﻊ ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑر یﮑدیﮕر تاﺛﯿر
مﯽﮔذارﻧد .ایﻦ تاﺛﯿر در اﻧﺘﺨاب مﻨاﺳب ﮔﺰیﻨهﻫا تاﺛﯿر ﺧﻮاﻫد ﮔذاﺷت .در ایﻦ مرﺣﻠه ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻫر یﮏ از ﮔﺰیﻨهﻫا مقایﺴه
ﺧﻮاﻫﻨد ﺷد .در واﻗﻊ ﺑا تﻮﺟه ﺑه واﺑﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺰیﻨهﻫا ،آﻧﻬا ﺑا یﮑدیﮕر مقایﺴه مﯽﺷﻮﻧد .اﻫﻤﯿت ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه تاﺛﯿر
ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑر یﮑدیﮕر مﺤاﺳﺒه مﯽﺷﻮﻧد .در ایﻦ روش مﯿﺰان تاﺛﯿري که ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑر یﮑدیﮕر مﯽﮔذارﻧد ﺑر اﺳاس تﮏ تﮏ مﻌﯿارﻫا
ﺳﻨﺠﯿده مﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ مﯿﺰان تاﺛﯿر ﮔﺰیﻨهﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه یﮏ مﻌﯿار مﺸﺨﺺ ﺳﻨﺠﯿده مﯽﺷﻮد.
مرﺣﻠه پﻨﺠﻢ :تﻌﯿﯿﻦ ارﺟﺤﯿت ﮔﺰیﻨهﻫا:
در مرﺣﻠه آﺧر ﮔﺰیﻨهﻫاي مﺴاله رتﺒهﺑﻨدي ﺧﻮاﻫﻨد ﺷد .ﺑا ضرب ماتریس  WAدر  WCارﺟﺤﯿت ﮔﺰیﻨه ﻫا ﺑا تﻮﺟه ﺑه روش
 ANPﺑدﺳت ﺧﻮاﻫد آمد .ﺑراي تﻌﯿﯿﻦ ارﺟﺤﯿت ﮔﺰیﻨه ﻫا در ایﻦ رویﮑرد ماتریس اﻫﻤﯿت ﮔﺰیﻨهﻫا ﻧﺴﺒت ﺑه مﻌﯿارﻫا ( )WAدر
ماتریس وزن مﻌﯿارﻫا ( )WCضرب ﺧﻮاﻫد ﺷد و ﺑا تﻮﺟه ﺑه وزن ﺑدﺳت آمده ﺑراي ﮔﺰیﻨهﻫا ،ارﺟﺤﯿت آﻧﻬا مﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫد ﺷد.

-4یافته های پژوهشی
ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﻄالﻌه کﺘاﺑﺨاﻧه اي اﻧﺠام ﺷده و مﺼاﺣﺒه ﺑا ﺧﺒرﮔان ،ﺳه ﻋامﻞ کﻠﯿدي در اﻧﺘﺨاب ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ مﻌرفﯽ ﺷدﻧد
که مﻮارد ﺑه ﺷرح ذیﻞ مﯽ ﺑاﺷد.
الف) دﻗت در ارزیاﺑﯽ روﻧد تﮑرارپذیري کﯿﻔﯿت تﻮلﯿد :مﻨﻈﻮر از ایﻦ ﺷاﺧﺺ ایﻦ مﯽ ﺑاﺷد که روﻧد تﮑرار پذیري در فرایﻨد ﻫاي
تﻮلﯿد یﮏ ﭼالﺶ در ﺷرکت ﻫاي تﻮلﯿدي و پروژه مﺤﻮر مﯽ ﺑاﺷد ﭼرا که ﻋدم اﻧﻄﺒاﻗات ﺳﯿﺴﺘﻤاتﯿﮏ در فرایﻨد ﻫاي تﻮلﯿد اﮔر ﺑﺨﻮﺑﯽ
رﺻد و تﺠﺰیه و تﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﻮﻧد مﻮﺟب ایﺠاد آﺳﯿب ﻫاي ﺟدید ﺑه فرایﻨد تﻮلﯿد ﮔردد از ایﻦ رو تﮑرار پذیري کﯿﻔﯿت تﻮلﯿد یﮏ ﻋامﻞ
اﺳاﺳﯽ در اﻧﺘﺨاب ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ مﯽ ﺑاﺷد.
ب) ﺳرﻋت تﺤﻠﯿﻞ داده ﻫا :یﮑﯽ از ایﺘﻢ ﻫایﯽ که در اﻧﺘﺨاب ﻧﻤﻮدار ﻫاي کﻨﺘرلﯽ مﻮﺛر اﺳﺘﺴرﻋد تﺠﺰیه و تﺤﻠﯿﻞ و پردازش
اﻃالﻋات اﺳت که ﺑه مﻮﺟب آن مﯽ تﻮان ﻧﻤﻮدار مﻨاﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨاب ﺷﻮد.
پ) ﻫﺰیﻨه ارزیاﺑﯽ مﻨاﺳب :یﮑﯽ دیﮕر از ﺷاﺧﺺ ﻫاي اﻧﺘﺨاب ﻧﻤﻮدار ﻫاي کﻨﺘرلﯽ ،کاﻫﺶ ﻫﺰیﻨه ﻫاي ﺳرﺑار تﻮلﯿد در ﺑﺨﺶ
ارزیاﺑﯽ کﯿﻔﯽ مﺤﺼﻮالت اﺳت که ﺑه ﺷﺒب کاﻫﺶ ایﺴﺘﮕاه ﻫاي کﯿﻔﯽ ﺣاﺻب مﯽ ﺷﻮد و اکﺜر ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺳﻤت اﺳﺘﻔاده از
ﻧﻤﻮدارﻫاي کﯿﻔﯽ ﺑا ﻫﺰیﻨه کﻤﺘر مﯽ ﺑاﺷﻨد.

-1-4معرفی نمودار های کیفیت در تحلیل فرایند ها
ﻫﻤاﻧﻄﻮر که ﺑﯿان ﺷده اﺳت ،ﻧﻤﻮدار ﻫاي کﻨﺘرلﯽ مﻬﻤﺘریﻦ ﻋامﻞ در ﺷﻨاﺳایﯽ و رﺻد اﻧﺤرافات از فرایﻨد تﻮلﯿد مﯽ ﺑاﺷد که
ﺑﺴﯿار در ﺑﻬﺒﻮد روﻧد ارزیاﺑﯽ مﻮﺛر اﺳت .از ایﻦ رو ﻧﻤﻮداره ﻫاي کﻨﺘرلﯽ مﻮرد ارزیاﺑﯽ ﺑه ﺷرح ذیﻞ اﺳت:
 ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ p
23



ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ c



ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ u



ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ تﻮام XR



ﻧﻤﻮدار کﻨﺘرلﯽ XS

-2-4ارزیابی و رتبه بندی نمودار های کنترلی بر اساس روش ANP
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷاﺧﺺ ﻫا و ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ ﺑراي ارزیاﺑﯽ ،در ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از رویﮑرد تﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑه اي داده ﻫا
ﺑه ارزیاﺑﯽ مﻮلﻔه ﻫا پرداﺧﺘه مﯽ ﺷﻮد.
ﺑا تﻮﺟه ﺑه اﺻالح رواﺑط ﺷاﺧﺺ ﻫا ﺑا یﮑدیﮕر در روﻧد دیﻤﺘﻞ ،در ایﻦ ﺑﺨﺶ ﺷاﺧﺺ ﻫاي مﻮﺛر ﺑر مدیریت ادﻋا ﺑا اﺳﺘﻔاده از
ﻧرم افﺰار  Super Decisitionاﻧﺠام مﯽ ﮔردد.
ﮔام اول :تﺸﮑﯿﻞ ماتریس اﺻالح ﺷده دیﻤﺘﻞ
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شکل  .2تشکیل ماتریس اصالح شده دیمتل

ﮔام دوم :ماتریس مقایﺴه زوﺟﯽ

شکل  .3ماتریس مقایسه زوجی در نرم افزار سوپر دسیژن

ﮔام ﺳﻮم :تﺸﮑﯿﻞ ﺳﻮپر ماتریس اولﯿه
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c
p
u
xr
xs
deghat hazine
~ sorat rating
c
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.49725 0.27998 0.37858 0.00000
p
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.23134 0.11401 0.30904 0.00000
u
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.04582 0.25852 0.14485 0.00000
xr
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.07871 0.15969 0.04886 0.00000
xs
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.14687 0.18779 0.11866 0.00000
deghat 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.60693
hazine 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.28557
sorat 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.10749
rating ~ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
شکل  .4تشکیل سوپر ماتریس اولیه

ﮔام ﭼﻬارم :مﺤاﺳﺒه ﺳﻮپر ماتریس ﺣد

پس از اﺟراي مﺤاﺳﺒات ﺳﻮپر ماتریس ﻫا ،ﻧرم افﺰار ﺳﻮپر دﺳﯿژن وزن ﻧﻬایﯽ ﺷاﺧﺺ ﻫا را ﺑه ﺷرح ذیﻞ اراﺋه داده اﺳت:
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c
p
u
xr
xs
deghat azine sorat
~rating
c
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.49725 0.27998 0.37858 0.00000
p
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.23134 0.11401 0.30904 0.00000
u
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.04582 0.25852 0.14485 0.00000
xr
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.07871 0.15969 0.04886 0.00000
xs
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.14687 0.18779 0.11866 0.00000
deghat 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.60693
hazine 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.28557
sorat 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.10749
rating ~ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
شکل  .5محاسبه سوپر ماتریس حد

شکل  .7وزن نهایی نمودار کنترلی

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ارزیاﺑﯽ اﻧﺠام ﺷده ﻧﺸان داده ﺷد که مﻮلﻔه دﻗت ﺑا وزن  0.6مﻬﻤﺘریﻦ مﻮلﻔه و مﻮلﻔه ﻫﺰیﻨه ﺑا وزن  0.28در رتﺒه دوم و
مﻮلﻔه ﺳرﻋت ارزیاﺑﯽ ﺑا  0.1در رتﺒه ﺳﻮم ﻗرار ﮔرفﺘﻨد و در ﻧﻬایت مﻨﺤﻨﯽ  cﺑا وزن  0.42ﺑﻬﺘریﻦ ﻧﻤﻮدار و مﻨﺤﻨﯽ  pﺑا وزن  0.2در
رتﺒه دوم و مﻨﺤﻨﯽ  XSﺑا وزن  0.15در رتﺒه ﺳﻮم ﻗرار ﮔرفﺘﻨد.

 .5بحث و نتیجه گیری
در ﮔذﺷﺘه ﺑه دلﯿﻞ ﺳادﮔﯽ فرآیﻨد تﻮلﯿد ،ﻫر کارﮔر مﯽ تﻮاﻧﺴت تﻤام ﻗﺴﻤت ﻫاي یﮏ کاال را ﺑه تﻨﻬایﯽ ﺑﺴازد  .از ایﻦ رو لذت
ﺣاﺻﻞ از تﻮلﯿد کﻞ کاال ﺑه ﺟایﯽ ﺟﺰﺋﯽ از آن کافﯽ ﺑﻮد تا کارﮔر وﻗت ﺑﯿﺸﺘري را ﺑراي رﺳﯿدن ﺑه کﯿﻔﯿت ﺑاالي کاال ﺻرف ﻧﻤاید .
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اﻧقالب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑاﻋث کاﻫﺶ ایﻦ اﻧﮕﯿﺰه ﺷد .ﭼرا که دیﮕر کارﮔر ﺑر ﺧالف ﮔذﺷﺘه ،ﺳازﻧده یﮏ کاال ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑه تﻨﻬا ﺟﺰء کﻮﭼﮑﯽ از
فرآیﻨد ﺳاﺧت آن را ﺑر ﻋﻬده داﺷت .در اﻧقالب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،روﺳاي کارﺧاﻧﺠات ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽ تﻮاﻧﺴﺘﻨد ﺷﺨﺼا ﺑر تﻤام وﻗایﻊ ﻧﻈارت داﺷﺘه
ﺑاﺷﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻧاﭼار ﺑﻮدﻧد ﺑه ﻃریﻖ دیﮕري مﺸﮑالت را ﺣﻞ ﻧﻤایﻨد .ایﻦ امر ﺑه مﻨﻈﻮر ﺣﻔظ مﻨافﻊ اﻗﺘﺼادي و ایﻤﻨﯽ مﺼرف کﻨﻨده و
ﻧﯿﺰ افﺰایﺶ مﯿﺰان تﻮلﯿد و ﺑه وﺟﻮد آمادن رﻗاﺑت مﻮرد تﻮﺟه ﺟدي ﻗرار ﮔرفت و ﺑه ایﻦ مﻨﻈﻮر ﺑه کارﮔﯿري روﺷﻬاي ﺑازرﺳﯽ ﺑراي
ﺟﻠﻮﮔﯿري از ﻋرضه مﺤﺼﻮالت ﻧامرغﻮب یا مﻌﯿﻮب ﺑه ﺑازار ﺑه ﺳرﻋت ﮔﺴﺘرش یافت .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿاري از واﺣد ﻫاي تﻮلﯿدي ﺑه مﻨﻈﻮر
اﻃﻤﯿﻨان ﺧاﻃر مﺼرف کﻨﻨدﮔان و ﮔاه ﺑه ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫاي تﺒﻠﯿﻐاتﯽ اﻋالم مﯽ کردﻧد که در تﻮلﯿد ﺧﻮد از روﺷﻬاي ﺑازرﺳﯽ ﺻد در ﺻد
ﺑﻬره مﯽ ﺑرﻧد .ﺑﻨاﺑرایﻦ اولﯿﻦ مرﺣﻠه کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت پدیدار ﺷد که ﻫدف از آن فقط ﺟداﺳازي مﺤﺼﻮالت مﻌﯿﻮب از ﺳالﻢ ﺑﻮد و ﺑه
مﻨﻈﻮر کاﻫﺶ تﻌداد مﺤﺼﻮالت مﻌﯿﻮب ،اﺑداع روﺷﻬاي ﻋﻠﻤﯽ ﺟدیدتر ضرورت یافت .در ﺳال  1994دکﺘر والﺘر ﺷﻮﻫارت آمریﮑایﯽ
اولﯿﻦ ﻧﻤﻮدارﻫاي آماري را ﺑه مﻨﻈﻮر کﻨﺘرل فرآیﻨد تﻮلﯿد اﺑداع و مﻌرفﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨاﺑرایﻦ وي را پایه ﮔذاري کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت آماري مﯽ
ﺷﻨاﺳﻨد .ولﯽ اﺳﺘﻔاده از ﻋﻠﻢ آمار در ﺻﻨﻌت از ایﻦ زمان آغاز ﻧﺸد .ﻋﻠت ایﻦ امر اﻋﺘقاد ﻧداﺷﺘﻦ مدیران تﻮلﯿد ﺑه روﺷﻬاي آماري و
ﻫﻤچﻨﯿﻦ کﻤﺒﻮد مﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ آمار در مراکﺰ تﻮلﯿدي ﺑﻮد .در ﺳال  19۳7در ﻃﯽ ﺟﻨگ ﺟﻬاﻧﯽ دوم ﺧرید مﯿﻠﯿﻮﻧﻬا تﻦ مﻮاد غذایﯽ،
مﻬﻤات و پﻮﺷاک و دارو و  ...تﻮﺳط ارتﺶ آمریﮑا ﺑدون آﻧﮑه روش ﻋﻠﻤﯽ ﺑراي کﻨﺘرل و ﺑازرﺳﯽ آن وﺟﻮد داﺷﺘه ﺑاﺷد ﺳران ارتﺶ
آمریﮑا را وادار ﻧﻤﻮد که ﺑه ﺳراغ کﻨﺘرل کﯿﻔﯿت آماري ﺑروﻧد ﻫﻤچﻨﯿﻦ پﯿﺸﻨﻬاد مﯿﮕردد تﻮﺳﻌه الﮕﻮریﺘﻢ ﻫﻮش مﺼﻨﻮﻋﯽ در راﺳﺘاي
ﺑﻬﺒﻮد رویه ﻫاي پرداﺧﺘﯽ ﺑر اﺳاس ضﻮاﺑط ﻗراردادي و اﺟرایﯽ ﺑﻨدر ﻧﻮﺷﻬر اﺟرا ﮔردد .از ایﻦ رو در ایﻦ در ایﻦ پژوﻫﺶ ﺷاﺧﺺ ﻫاي
ارزیاﺑﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرل کﯿﻔﯽ ارزیاﺑﯽ و اﺑﺰارﻫاي تﺤﻠﯿﻠﯽ مﻮرد ارزیاﺑﯽ و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرفﺘﻨد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایﺞ ﺑدﺳﻦ آمده پﯿﺸﻨﻬاد
مﯽ ﮔردد از اﺑﺰارﻫاي اﺳﺘﻨﺘاج فازي و تﺤﻠﯿﻞ ﺧاکﺴﺘري ﺟﻬت ارزیاﺑﯽ ﻧﻤﻮدارﻫاي کﻨﺘرلﯽ اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد.
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کنترل استرس حرارتی با استفاده از روش  ، AHPدر مجتمع مس شهید
باهنر کرمان
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چکـیده
هدف نهایی ازاین تحقیق ،روشهای کنترل استرس حرارتی با استفاده از روش  ، AHPد ر مجتمع مس شهید باهنر کرمان
می باشد .گرما ،یک از مهمترین عوامل فیزیک زیان آور فیزیک در بسیاری از محیط های کاری می باشد که در شرکت
مس باهنر ،به دلیل داشتن  7کوره مذاب که  4کوره آن نیمه صنعتی و  3کوره صنعتی هستند؛ مستعد استرس گرمایی
است .با کمک پرسشنامه ای که توسط جمعی از خبرگان بهداشت و اهل فن ،تهیه شد؛ نقاط بحرانی حرارتی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .به منظور بررسی دمای عمقی بدن ،از شاخص فیزیولوژیکی دمای زیرزبانی استفاده گردید .با کمک
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه مشخص شد که استفاده از محافظ تابشی آلومینیومی
روی تجهیزات کوره ،استفاده از جلیقه و پیش بند آلومینیومی و اقدامهای مدیریتی؛ اثربخشی باالیی روی کنترل استرس
حرارتی دارند.

واژگـان کلـیدی :دمای تر گویسان ،دمای زیر زبانی ،محافظ تابشی آلومینیومی ،مس باهنر.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کرمان ،کرمان ،ایران.
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استرس حرارتی نه تنها در بیماریهای مرتبط با گرما ،بلکه از نظر ایمنی پرسنل نیز بسیار اهمیت دارد و میتواند باعث ایجاد
اثرات نامطلوب فیزیولوژیکی متعددی گردد .در محیطهای با استرس گرمایی باال ،اثر گرمایی محیطی و گرمای متابولیکی ایجاد
شده در نتیجه فعالیت فرد با یکدیگر ترکیب شده و می تواند؛ باعث ذخیره گرما در بدن شده و متعاقب آن ،دمای عمقی بدن از حد
طبیعی خود فراتر رفته و ایجاد اثرات فیزیولوژیکی و در نتیجه ایجاد تنش گرمایی  1می گردد .شوکهای گرمایی ناشی از مواجهه
محیطی ،به افزایش دمای مرکزی بدن به باالتر از  41درجه سانتی گراد ،اطالق می گردد .استرس حرارتی در اثر ترکیب و تراکم
عوامل محیطی و عوامل فیزیکی کار؛ ایجاد شده و سبب تحمیل بار حرارتی اضافی به بدن می شود .شرایط محیطی استرس
حرارتی عبارتند از؛ دمای هوا ،تبادل حرارت تابشی با محیط ،سرعت جریان هوا ،رطوبت و فشار بخار آب هوا.
مواجهه با استرس گرمایی در محیط کار میتواند؛ باعث اثرات متعددی در افراد گردد؛ از جمله این اثرات میتوان به شوك
گرمایی ،خستگی گرمایی ،سنکوپ گرمایی ،کرامپ گرمایی و کهیر گرمایی ،اشاره کرد که شوك گرمایی ،خطرناکترین بیماری
ایجاد شده توسط گرما بوده و در موارد شدید میتواند منجر به مرگ گردد(اوشا2 ،2009 ،؛ بریک .) 6 ،2001 ،
در مطالعه ای در ژاپن ،مشخص شد که از سال 1991تا  ،2001به طور میانگین  13/8کارگر ژاپنی در هر سال به علت
عوارض مرتبط با گرما ،جان خود را از دست داده اند؛ عالوه بر این در مطالعات دیگر نیز گرما به عنوان یک عامل مهم مرگ و میر
افراد مورد بحث قرار گرفته است(ساری کوات و هاجات.)43 ،2008 ،
شاخصهای متعددی جهت ارزیابی محیطهای گرم به منظور کنترل استرس گرمایی محیط کار ارائه شده است که از جمله آنها
میتوان به شاخص دمای ترِگویسان  ، 2WBGTاین شاخص ارتباط قابل قبولی را با واکنشهای فیزیولوژیکی بدن در دماهای باال
نشان داده است(کالسن و کوك.)6 ،2007 ،
ارزیابی مواجهه کارگران با استرس گرمایی بر مبنای شاخص ، WBGTدر گرمترین نقاط و ارزیابی پاسخ فیزیولوژیکی وارده
بر بدن شاغلین بر مبنای دمای زیر زبانی انجام می پذیرد؛ همچنین ارتباط نسبتاً باالی شاخص استرس حرارتی ) ،)WBGTبا
شاخص فیزیولوژیک دمای زیر زبانی نشان دهنده مناسب بودن این شاخص در ارزیابی استرس گرمای محیطی می باشد.
اهداف تحقیق شامل بررسی و تعیین نقاط مهم و کانونهای استرس حرارتی ،اندازه گیری میزان استرس حرارتی دریافت شده
پرسنل در نقاط بحرانی شرکت ،تعیین روشهای کنترل قابل اجرا جهت کنترل استرس حرارتی در خصوص محیط و پرسنل شرکت
و اولویت بندی روشهای کنترل استرس حرارت با کمک روش تحلیل سلسه مراتبی می باشد
اهمیت تحقیق ناشی از آنست که شرکت مس کرمان به دلیل ماهیت کاری خود با حرارت مدام و بیش از حد مجاز ،مواجه
می باشد که در این خصوص محیط و پرسنل را تحت تاثیر قرارداده که نه تنها در کیفیت فرایند تولید تاثیر گذار است؛ بلکه سالمت
و ایمنی پرسنل و تجهیزات و محیط کاری را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد که در این تحقیق در راستای شناسایی و اولویت
بندی روشهای کنترل استرس حرارتی ،طراحی شده است.
بخشی از اطالعات از طریق فیش برداری از منابع علمی استخراج می گردد؛ برخی دیگر از طریق پرسش نامه و در نهایت
تجزیه و تحلیل آنها توسط روش سلسله مراتبی است.
مهمترین چالش تحقیق ،شناسایی نقاط بحرانی د ر شرکت ،اولویت بندی عوامل ایجاد استرس حرارتی در پرسنل و مهمترین
روشهای کنترل استرس می باشد که منتهی به سواالت زیر می شوند:
مهمترین نقاط ایجاد کننده استرس حرارتی در شرکت مس باهنر ،کدامند؟ بهترین روش های کنترل نقاط بحرانی استرس
حرارتی در شرکت مس باهنر؛ چه می باشند؟

-2چارچوب نظری
شرکت صنایع مس شهید باهنر ،در نزدیکی بزرگترین معادن مس خاورمیانه و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته
است .این شرکت که در نیمه دوم سال  1370راه اندازی شده ،بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با
صنایع تولیدی به شمار می رود .این کارخانه دارای  7خط ذوب و ریخته گری می باشد و کورهھای آن از نوع القایی بوته ای و
کانال دار است.
استرس گرمایی؛ یکی از مهمترین عوامل فیزیکی زیان آور در بسیاری از محیطهای کاری در صنایع مختلف
می باشد؛ در محیطهای با استرس گرمایی باال ،اثر گرمایی محیطی و گرمای متابولیکی ایجاد شده در نتیجه

1 Heat strain
2 Wet Bulb Globe Temperature
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فعالیت فرد با یکدیگر ترکیب شده و میتواند باعث ذخیره گرما در بدن شده و متعاقب آن دمای عمقی بدن از حد طبیعی خود فراتر
رفته و ایجاد اثرات فیزیولوژیکی و در نتیجه ایجاد تنش گرمایی 1نماید(اشنایدر.)4 ،1999 ،
است رس حرارتی در اثر ترکیب و تراکم عوامل محیطی و عوامل فیزیکی کار ،ایجاد شده و سبب تحمیل بار حرارتی اضافی به
بدن میشود .شرایط محیطی استرس حرارتی عبارتند از؛ دمای هوا ،تبادل حرارت تابشی با محیط ،سرعت جریان هوا ،رطوبت و فشار
بخار آب هوا(اپستین و موران.) 3 ،2006 ،
عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیکی و بیولوژیکی گوناگونی به تناسب نوع شغل در محیطهای کاری وجود دارد؛ که شدت
اثرات زیان بار آنها؛ طیف وسیعی از اثرات غیر قابل مشاهده تا آثار آسیب زا و مرگ آور را در خود جای میدهد .یکی از عوامل زیان
آور فیزیکی که در بسیاری از محیطهای کاری مطرح است ،گرما می باشد که میتواند منجر به ایجاد استرس حرارتی ،افزایش
ریسک آسیبها و حوادث ،کاهش کارایی و بازدهی شود و یک واقعیت انکارناپذیر در کشورهای در حال توسعه و به عنوان یک
مشکل عمده بهداشت شغلی به شمار میرود.
استرس حرارتی مجموعه ای از فاکتورهای حرارتی داخلی و خارجی میباشد که سبب بیماری در بدن انسان میگردد .دمای
داخلی بدن ،میزان سازگاری با محیط و میزان متابولیسم از فاکتورهای داخلی و دمای هوا ،سرعت جریان هوا ،گرمای تابشی و
رطوبت از جمله فاکتورهای خارجی موثر در میزان استرس حرارتی میباشند(جعفری و همکاران.) 3 ،2014 ،
عالئم اغلب شامل سردرد ،اختالل در تکلم ،رفتارهای عجیب و غریب ،سرگیجه ،خستگى ،توهم ،گرفتگى عضله ،پریشانى و
در نهایت کما .شوکهای گرمایی یک حالت اورژانس پزشکی بوده و نیاز به تشخیص فوری و مداخالت درمانی دارد .اگر دمای
مرکزی بدن بسیار باال رود ،مرگ بر اثر اختالل در ارگانهای حیاتی رخ دهد(جعفری و همکاران.)5 ،2014 ،
شوك گرمایی در محیطهای کاری در اثر چهار شرایط کلی رخ میدهد :محیطهای گرم و مرطوب؛ لباس با نفوذ پذیری رطوبت
و هوای کم؛ کار فیزیکی سنگین و زمانهای استراحت ناکافی(قل بابایی.)6 ،2013 ،
خطر ابتال به شوك گرمایی تا حد زیادی وابسته به طبیعت یا مزاج شخص است .افرادی که سازش پیدا نکرده و یا از محیط
گرم برای حدود یک هفته دور بوده اند ،در این افراد اختالل در تعریق و اتساع عروق ایجاد میشود و در نتیجه دمای بدن افزایش
می یابد .پاسخ سیستم عصبی خودکار بدن به آهستگی کاهش مییابد و در نتیجه شروع تعریق به تعویق افتاده و میزان عرق نیز
کاهش می یابد .پاسخ دستگاه عصبی و حسی  -حرکتی کاهش یافته ،احساس گرما و تشنگی زیاد شده و رفتارها و اقدامات
احتیاطی مانند در آوردن لباسها در این افراد رخ میدهد(موریوکا و همکاران.)5 ،2006 ،
اگر افراد با خطر ابتال به بیماریهای قلبی عروقی و یا تصلب شرائین ،در اثر تعریق دچار مشکل
قلبی عروقی یا کاهش آب بدن شود ،ضربان قلب وی همانند زمانی که وی در حال انجام ورزش سبک است ،افزایش می یابد ،و
در نتیجه بار زیادی به سیستم گردش خون فرد وارد میشود و عوارضی مانند انفارکتوس قلبی و سکته مغزی برای فرد محتمل
است .داروهایی که بر روی اعصاب اتونوم اثر میکنند ،مانع از عملکرد غدد عرق تحت عصب سمپاتیک میشوند .عالوه بر این،
بیماریهای مزمن مغز ،قلب ،ریه ،کلیه ها و غده تیروئید ،و همچنین تب ،اسهال ،و کم آبی ،میتواند خطرات ناشی از شوك گرمایی را
افزایش دهد(موریوکا و همکاران.)5 ،2006 ،
اصلی ترین شیوه کنترل گرما در محیط کار ،بهره گیری از روشهای فنی است .گرمای موجود در محیط کار را میتوان بـا
استفاده از یک یا تلفیقی از روشهای فنی زیر کاهش داد:
کنترل در چشمه (منبع تولید)؛ سرمایش موضعی در ایستگاه کار؛ تهویه عمومی؛ کنترل رطوبت؛ سپرگذاری؛ کاهش میزان نشر
از سطوح داغ؛ عایقهای تابشی؛ کاهش میزان متابولیسم و عایقکاری(اپستین و موران.)15 ،2006 ،
اولین و اصلی ترین اقدام در کنترل مهندسی گرما در محیط کار آن است که چشمه تولید گرمـا حـذف گـردد(اشنایدر،1999 ،
.)13
هنگامی که به دلیل محدودیتهای موجود ،امکان کنترل گرما در چشمه یا کل محیط کار وجود نداشته باشـد ،باید مشکل را به
طور موضعی برطرف نمود .در چنین مواردی ،مقدار کافی از هوای خنک به نحـوی وارد مـیشـود کـه شاغل ،توسط اتمسفری
مستقل از اتمسفر محیط کار محاط گردد .چنین عملی سرمایش محلی نامیده میشود(اسچیدر و دیپ.) 11 ،1999 ،
روش معمول برای حذف گرما در صنایع داغ ،تهویه عمومی است که عبارتست از وارد کردن حجمی از هوای بیرون به داخل
کارگاه بدون آنکه شرایط و خصوصیات آن تغییر یابد؛ در این روش از طریق کانال روی دیوارها ،هـوای خنک وارد شده و از طریق
خروجی روی سقف ،هوای گرم تخلیه میشود (بریک .)14 ،2001 ،
استفاده از لباس حفاظتی توسط کارکنان فقط در صورتی مجاز و موجه خواهد بود که پیش از استفاده ،کارکنان مطابق
دستورالعملهای مربوطه تحت آموزش قرارگرفته باشند.
1 Heat strain
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شرکت باید بداند که حفاظت فردی آخرین راه برای کنترل گرما است و حفاظت فردی از قسمتهای مختلف بدن ،همواره به
عنوان یک راه حل کمکی می باشد .حفاظت فردی ،ترجیحاً برای ساعاتی که شاغل بـا بیـشترین گرمـا مواجهـه داشـته باشـد و
یـا در زمـانی کـه سیستمهای کنترل گرما به طور موقت از کار افتاده اند؛ مجاز شمرده می شود(هنانی و همکاران.)5 ،2005 ،
در بسیاری از موارد ،کنترل کامل تنش گرمایی با استفاده از روشهای مهندسی غیرممکن بوده و یا عملی نمیباشد .لذا از
راههای دیگری مثل مـدیریت تنش گرما(مثل آموزش کارکنان؛ مراقبتهای پزشکی؛ سازش؛ برنامه کار و استراحت مناسب؛ تأمین
آب و الکترولیتهای بدن و ...استفاده می گردد.

-3مواد و روش
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ابتدا پرسشنامه تهیه شد که برگرفته از تحقیقات پیشین و معیارهای نظری ،میدانی(نظر  30نفر از خبرگان صنعت و کارشناسان
بهداشت حرفه ای) است و اطالعات آن استخراج شد و مورد استفاده قرار گرفت.
با استفاده از دستگاه WBGTپارامترهای دمای خشک ،تر  ،1گوی سان و رطوبت اندازه گیری شدند .سپس استرس حرارتی
با استفاده از شاخص WBGTدر ساعات کاری  11تا  13در محل استقرار کارگران اندازه گیری شد.
در هر اندازه گیری  30- 10دقیقه جهت هم دما شدن دماسنج ها با محیط در نظر گرفته شد تا از هم دما شدن دماسنج ها با
محیط مطمئن شویم و پس از  3بار اندازه گیری ،میانگین آنها ثبت گردید (منظم و همکاران.)12 ،2013 ،
برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ،ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده میشود .از آن جمله میتوان به الف -
اجرای دوباره (روش باز آزمایی)  ،ب -روش موازی (همتا) ،ج  -روش تنصیف (دو نیمه کردن) ،د  -روش کودر -ریچاردسون و سایر
اشاره کرد .2
در تحقیق ما از روش تنصیف ،برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ،استفاده شده است.
با استفاده از روش دلفی ،سؤاالت طراحی شد؛ سپس ،این سؤاالت به جمعی متشکل از استادان دانشگاه و کارشناسان فن و
3
حرفه ای؛ ارائه شد و با استفاده از نظر این افراد ،سؤاالت با روایی خوب انتخاب و اصالح شد؛ در نهایت ،ضریب CVR
پرسشنامه که ضریبی از روایی محتوایی پرسشنامه است؛ محاسبه شد؛ این ضریب برای این پرسشنامه برابر  ./7محاسبه شد.
.
طبق نظر شولتز ،اگر ضریب باالی  ، ./ 6مورد تایید می باشد (شولتز و ویتنی)9 ،2005 ،
در جدول پرسش نامه  21سواله ،هر آیتم ،دارای بارم بندی طیف لیکرت بوده و دارای گزینههای کامال غلط ،تاحدی غلط،
تاح دی درست و کامال درست؛ است که در مقابل داوطلبان قرارداده شده تا هر کدام از گزینه های لیکرتی فوق را که متناسب با
انتخاب آنها بود؛ انتخاب نمایند و در انتهای جدول با کمک قسمت جمع بندی ،کل امتیازات هر آیتم ،تجمیع می یابند.
در دهه های اخیر محققان به مدل های چند معیاره برای تصمیمگیری های پیچیده توجه دوچندانی داشته اند؛ روش تصمیم
گیری چندمعیاره شامل یکسری از تکنیک ها ازجمله جمع وزن ها یا تحلیل های همگرایی است که اجازه می دهد ،طیفی از
معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن دهی شده و سپس بهوسیله کارشناسان و گروههای ذینفع رتبه بندی شوند؛
تصمیم گیری چندمعیاره بر یک فرآیند ،دادن ارزش به گزینه هایی که بهوسیله چند معیار ارزیابیشدهاند ،داللت دارد ؛ در این
تصمیم گیری ها به جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی از چندین معیار سنجش ممکن است؛ استفاده گردد .این مدل تصمیم
گیری به دو دسته عمده تقسیم میگردد که عبارتند از :مدل های چندهدفه(  ) MODM 4و مدلهای چند شاخصه).(5MADM
فرایند  AHPترکیب معیارهای کیفی و غیرقابل لمس همراه با معیارهای کمی و قابللمس را به طور همزمان امکانپذیر می -
سازد؛ این فرایند از مقایسات دو به دویی آلترنیتیوها و معیارهای تصمیم گیری استفاده می نماید؛ چنین مقایسهای نیازمند جمع -
آوری اطالعات از تصمیمگیرنده می باشد؛ مقایسات زوجی اطالعات ارزشمندی را در مورد مسئله تحت بررسی فراهم می آورد و
ماالً باعث بهبود عامل منطقی بودن فرایند تصمیم گیری می گردد؛ در واقع این روش نظرات کارشناسان را ترکیب کرده و سیستم
تصمیم گیری پیچیده را به سیستم سلسلهمراتبی ساده تبدیل می کند؛ سپس با استفاده از مقایسات زوجی ،روش ارزیابی برحسب
مقیاس به منظور بررسی اهمیت نسبی ،انجام می شود.

1شاخص دمای تر گویسان یكی از شاخصهای استرس حرارتی میباشد که با در نظر گرفتن دمای تر ،دمای خشك و گرمای تابشی،
شرایط گرمایی محیط را به صورت یك عدد نمایش میدهد .این شاخص در عین سادگی از راندمان باالیی در ارزیابی شرایط
گرمایی محیط برخوردار می باشد (جعفری.)14 ،1987 ،
3 Content Validity Ratio
4 Multiple Objective DecisionMaking
5 Multiple Criteria Decision Making
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کارخانه دارای  4خط ذوب و ریخته گری 2 ،کوره ذوب و  1کوره نگهدارنده می باشد که در این  7نقطه بحرانی؛ دمای خشک،
دمای تر طبیعی ،دمای گویسان ،رطوبت نسبی و شاخص تر گویسان برای این نقاط که از نظر این شاخصه ها به هم نزدیک بودند؛
بسیار شبیه بوده و میانگین آنها برای هر شاخص در جدول زیر ذکر شده است:
جدول -1شاخصهای کمیتهای اندازه گیری و شاخص  WBGTدر شرکت مس باهنر
مفهوم

تعداد نقاط بحرانی

دمای خشک
دمای تر طبیعی
دمای گویسان
رطوبت نسبی
شاخص تر گویسان

7
7
7
7
7

شاخص آماری
انحراف معیار
میانگین
3/20
42/10
4/8
36/8
7/61
54/6
4/05
35/02
5/7
42/48

جدول -2ضریب همبستگی پیرسون و نتیجه آماری بین کمیات فیزیکی مهم و شاخص WBGTرا برای  4نقطه کوره
نیمه صنعتی
p-value
r
شاخص و اجزاء داخلی
WBGT,Ta
./.11
./529
WBGT,Tnw
./....
./911
WBGT,Tg
./...
./993
WBGT,RH
./80
./390

همانطور که در جدول فوق ،مالحظه میگردد؛ باالترین ضریب همبستگی پیرسون بین WBGTو  ) r= 0.993 (Tgاست،
همچنین  WBGTبا دمای خشک ،دمای تر طبیعی و دمای گوی سان همبستگی مستقیم و با رطوبت نسبی ،همبستگی معکوس
داشته است.
نتایج برای  3نقطه بحرانی کوره های صنعتی در جدول زیر نیز بیانگر این است که ،باالترین ضریب همبستگی پیرسون بین
WBGTو Tgبرابر  r=0.514است ،همچنین WBGTبا دمای تر طبیعی و دمای گوی سان همبستگی مستقیم و با دمای
خشک و رطوبت نسبی همبستگی معکوس داشته است:
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نتایج به دست آمده با مقادیر مجاز توصیه شده توسط ACGIHکه مورد پذیرش انجمن بهداشت کار ایران نیز می باشد،
مورد مقایسه قرار گرفت (گل محمدی و همکاران.)5 ،2006 ،
در جدول مشاهده میگردد که میانگین  ، WBGTبرابر  42/48درجه سانتی گراد بودکه طبق استاندارد ACGIHمیزان مجاز
WBGTبرای کارهای سنگین و مداوم برابر  26درجه سانتی گراد ارائه شده است و این نشانگر باال بودن استرس حرارتی میباشد.
ضریب همبستگی پیرسون و نتیجه آماری بین کمیات فیزیکی مهم و شاخص WBGTرا برای  4نقطه کوره نیمه صنعتی نشان
می دهند.

جدول -3ضریب همبستگی پیرسون و نتیجه آماری بین کمیات فیزیکی مهم و شاخص WBGTرا برای  3نقطه کوره
صنعتی
p-value
r
شاخص و اجزاء داخلی
WBGT,Ta
./.77
./211
WBGT,Tnw
./....
./350
WBGT,Tg
./...
./514
WBGT,RH
./.43
./211

تعیین معیارها و رتبه بندی آنها ،جهت احراز مهمترین اقدامهای کنترلی بسیار مهم می باشد که ذیال ،مهمترین آنها از طریق
پرسشنامه و جلب نظر کارشناسان به شرح ذیل است و مطابق با روش :AHP
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جدول- 3چهارده معیار کلی شناسایی شده مطابق با روش AHP

شماره معیار

معیارهای نهایی مورد نظر اکثریت داوطلبان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

استفاده از محافظ تابشی آلومینیومی روی تجهیزات کوره
استفاده از جلیقه و پیش بند آلومینیومی
استفاده از عایق کاری تجهیزات کوره
اقدامهای مدیریتی اثربخش
استفاده از حفاظهای منعکس کننده موضعی
استفاده از زمان کاری محدود
استفاده از روپوش کار نخی
آموزش پرسنل
استفاده از اتاقکهای خنک کننده موقت
تهیه آشامیدنهای خنک
تغییر رنگ لباس از سرمهای تیره به خاکستری
قرار دادن یک حفاظ معمولی بین کارگر و منبع
افزایش تعداد پرسنل ایمنی و بازرسی
تعبیه امکانات رفاهی برای پرسنل کوره ها

12
13
14

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

سپس ماتریس مقایسات زوجی  14معیار گفته شده؛ تعیین می گردد که نتیجه آن به شرح جدول ذیل است:
جدول -4میانگین اعد اد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده و تعیین رتبه هر معیار مطابق با روش AHP

بنابراین مهمترین معیارها در شرکت مس باهنر به ترتیب اهمیت شامل استفاده از محافظ تابشی آلومینیومی روی تجهیزات
کوره ،استفاده از جلیقه و پیش بند آلومینیومی ،اقدامهای مدیریتی اثربخش ،استفاده از زمان کاری محدود ،استفاده از حفاظهای
منعکس کننده موضعی ،استفاده از عایق کاری تجهیزات کوره ،استفاده از روپوش کار نخی ،آموزش پرسنل ،استفاده از اتاقکهای
خنک کننده موقت ،تهیه آشامیدنهای خنک ،قرار دادن یک حفاظ معمولی بین کارگر و منبع ،تغییر رنگ لباس از سرمهای تیره به
خاکستری ،تعبیه امکانات رفاهی برای پرسنل کوره ها ،افزایش تعداد پرسنل ایمنی و بازرسی؛ می باشد.
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-4نتیجه گیری
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در این مطالعه به منظور بررسی دمای عمقی بدن ،از شاخص فیزیولوژیکی دمای زیرزبانی استفاده گردید .نتایج حاصل از اندازه
گیری این شاخص نشان داد که دمای زیرزبانی در شاغلین  4نقطه بحرانی نیمه صنعتی (  (P<0/001زیرا با افزایش استرس
حرارتی محیط ،گرمای محیطی و گرمای متابولیکی ایجاد شده در نتیجه فعالیت فرد با یکدیگر ترکیب شده و میتواند باعث ذخیره
گرما در بدن و متعاقب آن افزایش دمای عمقی بدن گردد.
در مطالعه علی محمدی و همکاران نیز میزان ضریب تعیین بین دمای زیرزبانی و شاخص WBGTبرابر 0/536با در یک
پایانه نفتی به دست آمده بود .در مطالعه گل محمدی و همکاران ( ،)2006نیز مشخص گردیده است که شاخص  ،WBGTنسبت
به شاخص HSIبرای تعیین میزان استرس حرارتی مناسب تر است.
3
سازمان بهداشت جهانی  1و سازمان جهانی استاندارد  2و ا نستیتوی ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای آمریکا نیز این شاخص را به
عنوان شاخص ارزیابی استرس حرارتی معرفی نموده است (علی بابایی.)13 ،2015 ،
در تحقیق ما جهت  4نقطه کوره های نیمه سنتی شاخص WBGTبا Ta،Tnw ،Tgهمبستگی ضعیفی را نسبت به  3نقطه
کوره صنعتی نشان داده است که مطابق با تحقیق کالنتری(  ،)2005می باشد؛ وی نشان داد که در  3نقطه بحرانی صنعتی
شاخص WBGTبا Ta،Tnw ،Tgهمبستگی ضعیفی را نسبت به  4نقطه دیگر نشان داده است .اما با افزایش رطوبت نسبی
این شاخص کاهش می یابد.
در تحقیق ما ،افزایش ناچیز دمای خشک محیط کار نسبت به محیط بیرون ساختمان و در مقابل افزایش چشمگیر دمای
گویسان نسبت به دمای محیط کار ،میتوان به این نتیجه رسید که روش اصلی انتشار گرما در ایستگاه اندازه گیری ،تابش حرارتی
میباشد .استفاده از محافظ تابشی آلومینیومی روی تجهیزات کوره و استفاده از جلیقه و پیش بند آلومینیومی ،استفاده از حفاظهای
منعکس کننده موضعی ،مهمترین کنترل عامل تشعشع بود که ناشی از تابش مواد مذاب بود که به وسیله سایر تحقیقات نیز تایید
شد :گرمای تابشی مواد مذاب ،عامل اصلی استرس حرارتی در کارگران سکوی ذوب ریزی میباشد که با استفاده از سپرهای بازتاب
دهنده ،مقدار زیادی از این استرس کاهش یافت(آیاپان.)8 ،2009 ،
در تحقیق Srivastavaو همکاران در یک کارخانه شیشه سازی در هند نیز در کوره های شیشه گری اختالف دمای زیادی
بین دمای گویسان و دمای محیط دیده شد که این اختالف ناشی از وجود تابش گرمایی باال در این ایستگاهها اعالم شده
است(اسری واستواو همکاران .)17 ،2000 ،در منابع علمی ،میزان بازتابش صفحه آلومینیومی در حفاظت تابش گرمایی باالی 95
درصد عنوان شده است(حاجی عظیمی و همکاران.) 14 ،1390،
اقدامهای مدیریتی اثربخش و استفاده از زمان کاری محدود ،او لویت پنجم و هشتم ،تصمیم گیری سلسله مراتبی بود که
برخی از تحقیقات نیز در همین راستا بودند :اپستین و موران(  ،)2006نشان دادند که برنامهریزی در جهت کنترل استرس حرارتی از
جمل بکارگیری تهویه عمومی و موضعی مناسب ،استراحت ها کوتاه مدت،چرخشی کردن کار ،لباس کار روشن و استفاده از
نوشیدنی های مناسب ضروری به نظر می رسد.
نصیری(  )2018نتایج نشان داد که میزان استرس حرارتی در بیمارستان ،باال بوده و به تبع آن بهره وری و کارایی افراد در
سطح پایینی قرار دارد؛ از این رو به منظور تأمین شرایط حرارتی مناسب و مطابق با استانداردهای بین المللی در جهت کاهش
استرس حرارتی و افزایش بهره وری و کارایی کارکنان ،این بیمارستان نیازمند طراحی صحیح و اصالح سیستم تهویه می باشد.
استفاده از روپوش کار نخی ،تغییر رنگ لباس از سرمه ای تیره به خاکستری ،در ردیف های آخر اولویت تصمیم گیری بودند
که با تحقیقات پیشینیان منطبق است:
تغییر رنگ لباس از سرمه ای تیره به خاکستری نتوانسته است اثر معنی داری بر روی کاهش WBGTبگذارد و بهتر است
برای حفاظت بیشتر از پیش بندهای منعکس کننده تابش حرارتی استفاده گردد(کالسن و کوك.)12 ،2007 ،
در تدبیری دیگر ،لباس کارگران از روپوش کار نخی سرمه ای رنگ به روپوش کار نخی به رنگ خاکستری تغییر یافت تا
میزان جذب گرمای تابشی در آنها کاسته شود که نتیجه متوسطی داشت(کورلتو.)14 ،2013 ،
با توجه به مشخص شدن نوع مواجهه کارگران سکوی ذوبری زی با گرما و طراحی و اجرای حفاظ ،جا دارد در تحقیقات بعدی
با بررسی میزان اثرات این حفاظ بر روی عالیم فیزیولوژیک ناشی از گرما در کارگران سکوی ذوب ریزی ،فعالیتهای مناسبی
صورت گیرد.

1 WHO
2 ISO
3 NIOSH
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بررسی ارتباط کیفیت زندگی شغلی و امید به زندگی با ابعاد HSE

(مطالعه موردی :کارکنان یکی از پتروشیمیهای منطقه پارس جنوبی)

علی پوراحمد

1
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کد مقاله69067 :

چکـیده
تحقیقات متعددي این واقعیت را به اثبات رسانیده اند که تصور کارکنان از کیفیت زندگي کاري عملکرد آنان را به شدت
تحت تأثیر قرار مي دهد .لذا هرگونه تالشي جهت بهبود این تصور ،مي تواند درنهایت عملکرد کارکنان را بهبود بخشد.
هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط کیفیت زندگي شغلي و امید به زندگي با ابعاد (HSEمطالعه موردي :کارکنان یکي از
پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي) میباشد.براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه طراحي شده  ، AHPپرسشنامه امید
به زندگي و پرسشنامه کیفیت زندگي کاري استفاده شده است .پرسشنامه امید به زندگي توسط حالجیان ( )1389تدوین
شده است و مشتمل بر  33ماده استفاده شده است .پرسشنامه کیفیت زندگي کاري ،که گویه هاي مربوط به مؤلفه هاي
اصلي کیفیت زندگي کاري بر اساس مدل والتون ( )1973شامل مؤلفه هاي پرداخت منصفانه و کافي ،محیط کار ایمن و
بهداشتي ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایي در سازمان ،وابستگي اجتماعي زندگي کار ،فضاي کلي زندگي،
یکپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابلیت هاي انساني استفاده شد .راهنما و پایایي آن نیز به وسیله آزمون آلفاي
کرونباخ استفاده شده است .براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهاي کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون خطي استفاده
شده است که تمامي آزمونها در نرم افزار  SPSSص ورت گرفته است .در نهایت نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگي
کاري و امید به زندگي با ابعاد  HSEرابطه مستقیم وجود دارد و با توجه به پژوهش -هاي پیشین شاخصهاي مختلف
رضایت شغلي ميتواند بر عملکرد  HSEکارکنان تاثیرگذار باشد.
واژگـان کلـیدی :کیفیت زندگي کاري ،امید به زندگي HSE ،و منطقه پارس جنوبي.

 -1دانشجوي کارشناسي ارشد ،رشته مهندسي ،HSEموسسه آموزش عالي غیر انتفاعي کرمان ،کرمان ،ایران.
alipourahmad99@gmail.com
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روشن است که نیروي انساني کارا ،مهم ترین سرمایه هر سازماني است .در توجیه اهمیت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و
فناوري که هر سه از عوامل عمده افزایش بهره وري هستند ،تقریباً تمامي صاحب نظران ،منابع انساني را به عنوان اساسي ترین
عامل قلمدادکرده اند .منابع انساني باید به عنوان سرمایه هاي اصلي جامعه پرورش داده شوند و با به کارگیري سیاست هاي
مناسب ،انگیزه تالش و کوشش را در آن ها ایجاد نمود .استفاده مطلوب از منابع انساني متکي به اقداماتي است که براي حفظ و
صیانت جسم و روح کارکنان سازمان به عمل مي آید .این اقدامات که شامل امکانات رفاهي و خدمات درماني ،طرح هاي تشویقي،
تناسب و امنیت شغلي ،طراحي شغل (غني سازي و توسعه شغلي)،اهمیت به نقش و جایگاه فرد در سازمان ،فراهم نمودن زمینه رشد
و پیشرفت کارکنان ،آموزش و مواردي از این قبیل مي باشند ،مجموعا تحت عنوان کیفیت زندگي کاري در نظر گرفته مي شوند و
سؤال این است که این اقدامات در جهت رضایت شغلي و دل بستگي به کار و بهره وري کارکنان تا چه حد مؤثر مي باشند؟ آیا
مدیریت به اهمیت و نقش کیفیت زندگي کاري توجه کافي دارد؟ و درنهایت کیفیت زندگي کاري در مقایسه با دیگر ابزارهاي
مدیریتي از چه جایگاهي برخوردار است؟ هم اکنون نظام اداري دچار معضالت بسیار است که رهایي از آن نیازمند تحولي فرهنگي
است ،بدین معني که باید به کار به عنوان یک ارزش نگریسته شود و کار بیشتر و بهتر از سوي کارکنان مالک برتري آنان در
سازمان به شمار آید(شولر و جکسون.)2012،
در این رابطه ،یکي از آفت هاي مهم مدیریت در جوامع صنعتي ،بي توجهي به کیفیت زندگي کاري کارکنان است که
اثربخشي و کارایي سازمان را به شدت کاهش مي دهد .کیفیت زندگي کاري یا کیفیت نظام کار یکي از مؤثرترین روش هاي ایجاد
انگیزش و راهگشاي مهم در طراحي و غني سازي شغل است که ریشه آن در نگرش کارکنان و مدیران به انگیزش است .این
موضوع ،هم چنین ،یک رشته پژوهشي و تحقیقي از روانشناسي و مهندسي صنعتي است(دي ماتو و دوریس.)2012 ،
کیفیت زندگي کاري ،هر فعالیتي در هر سطحي از سازمان را شامل مي شود که هدفش افزایش اثربخشي کارکنان سازمان به
واسطه رشد آن هاست .فرایندي است که به موجب آن بهره برداران دریک سازمان اعم از مدیران و کارکنان مي آموزند که چگونه
به گونه اي بهتر با یکدیگر و در کنار یکدیگر کار کنند؟ مي آموزند که چه فعالیت ها ،تغییرات و پیشرفت هایي براي آن ها مفید و
عملي است؟ به عبارت دیگر ،مي آموزند که دستیابي به اهداف سازمان هیچ منافاتي با آسایش و رفاه آن ها در کار ندارد(جونیس،
.)2010
در این راستا بهبود رضایت کارکنان ،تقویت یادگیري در محل کار ،مدیریت بهتر تغییر و تحول ،بهبود ارتباط مدیران با
کارکنان ،افزایش سرمایه گذاري جهت اجراي برنامه هاي آموزشي در محل کار ،ارزشیابي اثربخشي فعالیت هاي مدیریتي و بهبود
اثربخشي سرپرستان و گروه مدیران سازمان از مهم ترین اهداف کیفیت زندگي کاري عنوان شده اند(موغلي و همکاران.)1388،
پژوهشگران در پژوهشي با عنوان شرایط کار تعیین کننده سالمتي در سال  2002در تورنتو به این نتیجه دست یافتند که مهم
ترین شرایط تأثیرگذار بر کیفیت زندگي کاري عبارت اند از امنیت شغلي و استخدامي ،شرایط فیزیکي در کار ،محل کار و کنترل
فشار و استرس در آن ،زمان کار ،فرصت هاي موجود براي رشد فردي و اظهار وجود ،مشارکت و ارتباطات در کار و تعادل در کار و
زندگي .همچنین ،محققان در پژوهشي باهدف بررسي رابطه روحیه کارآفریني با دیدگاه کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزي در
خصوص کیفیت زندگي کاري در استان کرمانشاه به این نتیجه دست یافتند که بین متغیر روحیه کارآفریني با دیدگاه کارشناسان در
خصوص کیفیت زندگي کاري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد(شریف زاده و خیراندیش.)1388 ،
عالوه بر این نتایج پژوهشي با عنوان بررسي رابطه بین کیفیت زندگي کاري و عملکرد کارکنان حاکي از آن بود که براي این
که کیفیت زندگي کاري براي کارکنان یک سازمان به خوبي معنا دهد باید بر تمامي اجزاء یک سازمان حاکم شده و مقدم بر هر
چیزي مبتني بر رشد اعتبار و ارزش کارکنان آن سازمان باشد  .در این پژوهش هم چنین ،به وجود رابطه مثبت و معنادار بین
رضایت شغلي و کیفیت زندگي کاري و نیز رابطه منفي و معنادار بین کیفیت زندگي کاري و ترک شغل اشاره شده است(شریف زاده
و خیراندیش.)1388 ،
پژوهش حاضر به بررسي ارتباط کیفیت زندگي شغلي و امید به زندگي با ابعاد ( HSEمطالعه موردي:کارکنان یکي از
پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي)ميپردازد.

-2چارچوب نظری
شرکت پتروشیمي پارس در اسفندماه  1377تاسیس و به نام شرکت پتروشیمي عسلویه به ثبت رسید و فعالیت هاي مؤثر آن با
تشکیل هیئت مدیره جدید از سال  78شروع شد و در سال  79به پتروشیمي پارس تغییر نام یافت.
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این شرکت در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس که در شمال خلیج فارس در بندر عسلویه ميباشد قرار دارد .این منطقه در
حد فاصل  270کیلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر و  570کیلومتري غرب بندرعباس مي باشد .شرکت پتروشیمي پارس از سه
واحد تولیدي و یک بخش برون واحدي تشکیل شده است:
- 1واحد استحصال اتان
- 2واحد اتیل بنزن
- 3واحد استایرن منومر
- 4بخش برون واحدي Offsite Facilities
نمودار-1چارت سازمانی شرکت پتروشیمی پارس
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سیستم مدیریت یکپارچه  HSEشامل سه حوزه بهداشت ،ایمني و محیط زیست است که کنار هم قرارگرفتن و اجراي این سه
موضوع در یکي از پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي  ،نقش مهمي در سالمت یک سازمان و ارتقاء آن دارد HSE.
با محوریت سالمت ،اثر مهمي در روند پایداري توسعه کشور دارد .دستور کار  ،21که برنامهاي جهاني و مدرن براي دستیابي به
توسعه پایدار در قرن  21مي باشد ،در اجالس زمین در ریودوژانیرو به تصویب رسید .این دستور ،حاصل توافق جهاني و تعهدات
سران کشورها درخصوص هماهنگي توسعه پایدار با کلیه عوامل اقتصادي ،اجتماعي ،صنعتي ،فرهنگي و  ...و همچنین بهداشت،
ایمني و محیطزیست مي باشد .در این دستور کار ،حفظ و توسعه سالمت انسان و کاهش خطرات بهداشتي ناشي از آلودگي و عوامل
مخاطرهآمیز زیست محیطي و تدوین برنامههایي در جهت کنترل و کاهش بیماريها مورد تاکید قرار گرفته است .اکنون پس از
گذشت بیش از یک دهه از تصویب ا ین دستور کار و پس از آنکه الزامات این الگوي جهاني براي توسعه پایدار در اجالس سران در
ژوهانسبورگ (آگوست ) 2002رقم خورد ،سالمتي انسان ،جامعه و محیط زیست در صدر اولویتها قرار گرفته است .محوري که
رویکرد اصلي  HSEرا در برگرفته و نقش آن را بیش از پیش در ایجاد توسعه پایدار مشخص ميسازد .فصول پنجم و هفتم برنامه
پنج ساله چهارم توسعه کشور ایران هم به ترتیب به تاکید بر حفاظت از محیط زیست و ارتقاي سالمت و بهبود کیفیت زندگي
پرداخته است که نشان از رویکرد کشور عزیزمان به سمت الزامات توسعه یافتگي است.
تا سال  ،1371کارشناسان ایمني جهت پیشگیري از حوادث و سوانح به ایمني تجهیزات تأکید داشتند  .آنها معتقد بودند که
شرایط ناایمن مهمترین نقش را در این حوادث بازي میکند ،به طوري که آنها بهترین راه را حذف خطرات از محیط کار مي دیدند
بعدها محققي به نام هاینریچ یک تئوري ارایه کرد که نشان مي داد مهمترین عامل حوادث صنعتي رفتار نا ایمن مي باشد .ایشان
اظهار داشتند که از هر  336عمل ناایمن 70 ،مورد آن به جراحات جزئي و یک مورد به جراحات بزرگ تر و از دست رفتن زمان کار
مي انجامد .بنابراین محققان را بر آن داشت که بر روي انسان به عنوان عامل حوادث متمرکز شوند ،چنانچه محیط کار ایمن باشد
ولي کارکنان آگاهي ،نگرش و رفتار بهداشتي و ایمن در محیط کار نداشته باشند همه اقدامات ایمني و بهداشتي ممکن است با
شکست مواجهه شوند.بر اساس این مدل ،نتایج بهداشت محیط ،ایمني و زیست محیطي در اثر جاري سازي  HSEبطور نظامند
حاصل مي گردد ،که شامل توسعه و نهادینه شدن تشخیص ،خط مشي و راهبرد ،برنامه ریزي ،اجرا ،پایش وکنترل نتایج است.
چون مدل داراي رویکرد «نظام مدیریت منطقي» است ،همه معیارها به طور مستقیم و غیرمستقیم با هم در ارتباط بوده و به هم
وابسته هستند(درگاهي.)1391،
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ترکیب یکپارچه بهداشت ،ایمني و محیط زیست ) (HSEاز عوامل ساختاري همگون و اثر بخش به شمار رفته و انسان را در
ارتباط سنجیده با دیگران و محیط پیراموني قرار مي دهد .چیدمان خردمندانه این سه موضوع ،بازتاب فرهنگي و روانشناختي
سازندهاي نیز در میان افراد جامعه داشته و انگیزه بسیار مناسبي را براي ایجاد رفتار متناسب و در خور حیات طیبه فراهم نموده و
کیفیت زندگي شغلي ،امید به زندگي را در سطح باالیي ارتقا مي بخشد .سه موضوع بهداشت ،ایمني و محیطزیست از یک مقولهاند
که اثرات متقابل بر هم دارند .هدف غایي هر یک از این سه موضوع حفظ سالمت و زندگي انسان است .از آنجایي که انسان هم
جزیي از محیط زیست است ،هر عاملي که تهدید کننده سالمت انسان است در نهایت تهدیدي براي محیط زیست به شمار ميآید.
یکي از ضرورت هاي ترکیب این سه موضوع ،جلوگیري از کارهاي موازي و کاهش هزینههاي مربوط ميباشد .چرا که نظام
مدیریت فراگیر  HSEیک رویکرد منظم به کاهش مخاطرات و به حداکثر رساندن فرصتها را ارایه ميدهد .در نظر گرفتن توام
این سه موضوع ،یعني به کارگیري نیروي کار سالم در یک فضاي سالم و با تجهیزات و دستگاههاي ایمن و در نتیجه تولید
محصولي با کیفیت بیشتر از ویژگي هاي این نظام است .ضمن اینکه این سه مقوله اثرات هم افزایي بر یکدیگر دارند ،اثر آنها در
بهرهوري کار به مراتب بیشتر و گستردهتر ميگردد(یگانهخواه.)1394 ،
برنامه هاي کیفیت زندگي کاري شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازماني است که باعث رشد و تعالي کارکنان در سازمان مي
شود .از این رو نظام ارزشي کیفیت زندگي کاري به سرمایه گذاري بر روي افراد به مثابه مهم ترین متغییر در معامله ي مدیریت
راهبردي توجه مي کند .کیفیت زندگي کاري براي نخستین بار به صورت مستقل در سال 1970مطرح شد ،نگرشي است که مي
کوشد تا کیفیت زندگ ي افراد را بهبود بخشد و سعي مي کند به نیازهاي شاغلي که به نقش یک عامل تولید در کنار دیگر عوامل
تولید ،مانند سرمایه ،تنزل کرده و دچار از خود بیگانگي شده ،پاسخ دهد(خسروي زاده.)37 :1392 ،
ازکیفیت زندگي کاري تعاریف متعددي ارائه شده است؛ از جمله« مجموعه اي از شرایط واقعي کار در یک سازمان؛ مانند حقوق
و مزایا ،امکانات رفاهي ،مالحظات بهداشت و ایمني ،مشارکت در تصمیم گیري ،روش مدیریت و تنوع غني بودن مشاغل» .کیفیت
زندگي کاري یکي از فنون بالندگي سازمان است که سعي دارد عوامل سه گانه انگیزش و رضایت ،پذیرش مسئولیت و احساس
تعهد نسبت به کار را با هم تأمین کند .اهداف اساسي یک برنامه کیفیت زندگي کاري اثربخش ،بهبود شرایط کاري ( به طور عمده
از دیدگاه کارکنان) و اثربخشي سازماني بیشتر ( از دیدگاه کارفرمایان) مي باشد .نتایج مثبت برنامه هاي یاد شده به وسیله ي
شماري از مطالعات پیشین حمایت شده است که شامل کاهش غیبت در سازمان ،ایجاد تعامل بین زندگي شخصي و زندگي کاري،
ایجاد رقابت مفید و سازنده بین کارکنان ،عملکرد ،امنیت و اعتماد به مقامات باالتر بیان شده است از طرف دیگر بر آورده ساختن
نیاز هاي کارکنان به بهسازي و کارایي بلند مدت سازمان نیز منجر خواهد شد (چوبینه.)25 :1392 ،
امید به زندگي ،یکي از شاخص هاي توسعه و از مهمترین شاخصهاي شناخته شدهي بقاي انسان و سالمتي در نظر گرفته
شده و بشر به شیوههاي مختلف درصد افزایش آن بوده است و یکي از اندازههاي خاصه سالمت جمعیت است که مقادیر و روند
تغییرات آن در طول زمان نتیجه اصلي عملکرد نظام سالمت را نشان ميدهد .رسیدن به رضایتمندي شغلي ما را تبدیل به یک
انسان شاد و امیدوار خواهد کرد و البته جالب است که این رابطه به صورت برعکس نیز صدق ميکند.
یک سیستم مدیریت  HSEدر محیطهاي صنعتي زماني ميتواند به طور موثر اجرا شود و به اهداف خود برسد که سبب
جلوگیري از بروز حوادث ،کاهش خسارات مالي و صدمات جاني ،حفظ منابع و محیط زیست و افزایش بازده کاري گردد و به عوامل
اثرگذاري همچون تعهد مدیریت ارشد ،مسئولیت پذیري مدیریت و کارکنان ،مشارکت کارکنان ،شناسایي و کنترل خطرات ،تحقیق
در مورد حوادث ،آموزش و ارزیابي دورهاي سیستم ،توجه کافي نماید.
مسئله اي که این پژوهش در صدد پاسخ به آن برآمده است این است که کیفیت زندگي شغلي و امید به زندگي با ابعاد
(HSEکارکنان یکي از پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي)چه رابطهاي دارد؟

-3مواد و روش
-1-3جامعه آماری
جامعۀ آماري این پژوهش را کلیۀ کارکنان و مدیران شاغل در شرکت پتروشیمي پارس جنوبي( )385تشکیل ميدهد.

-2-3حجم نمونه
تعیین جامعه آماري مناسب توسط یکي از روش هاي معتبر مورد استفاده یعني روش فرمول کوکران صورت پذیرفت و حجم
نمونه ما  192نفر تعیین شد.

-3-3روش نمونه گیری
نمونه گیري درپژوهش حاضر به روش تصادفي بوده است
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-4-3پرسشنامه های مورد استفاده
 - 1پرسشنامه امید به زندگي
پرسشنامه امید به زندگي ،این پرسشنامه توسط(زهره حالجیان  )1389تدوین شده است و مشتمل بر  33ماده است که
ال  ،تقریباً  ،هرگز) به آن پاسخ مي گویند  .حداکثر نمره در این آزمون  99است  ،هر چه
آزمودني ها براساس مقیاس لیکرت (کام ً
فرد نمره باالتري کسب کند نشان دهندة امید به زندگي بیشتر است .در زمینه پایایي و رواني این آزمون محقق نیز به محاسبه این
ویژگي پرداخت.ضریب آلفاي کرو نباخ براي محاسبه همگوني دروني کل سؤالت پرسشنامه امید به زندگي در کارکنان محاسبه
شده  % 849 ،بدست آمد که نشانگر اعتبار دروني بسیار خوب سؤاالت پرسشنامه امید به زندگي است.
 - 2پرسشنامه کیفیت زندگي کاري :که گویه هاي مربوط به مؤلفه هاي اصلي کیفیت زندگي کاري بر اساس مدل والتون
( )1973شامل مؤلفه هاي پرداخت منصفانه و کافي ،محیط کار ایمن و بهداشتي ،تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانون گرایي
در سازمان ،وابستگي اجتماعي زندگي کار ،فضاي کلي زندگي ،یکپارچگي و انسجام اجتماعي و توسعه قابلیت هاي انساني مي
باشد.
 - 3پرسشنامه طراحي شده  :AHPاین پرسشنامه از معروف ترین روش هاي تصمیم گیري چند معیاره مي باشد،اساس این
روش بر مقایسه هاي زوجي نهفته است .در این پژوهش با استفاده از این پرسشنامه،متغیرهاي ایمني،بهداشتي و زیست محیطي را
دو به دو با یکدیگر مقایسه کردیم
پژوهش حاضر بر حسب شیوه گردآوري داده ها ،توصیفي از نوع پیمایشي مي باشد .این پژوهش از نظر دستهبندي تحقیقات بر
حسب هدف در دسته تحقیقات کاربردي مي باشد.

-6-3روش و ابزار گردآوری اطالعات
با توجه به ماهیت پژوهش حاضر از روش کتابخانه اي به منظور جمع آوري اطالعات و مباني نظري پژوهش ،تاریخچه و
شناسایي متغیرها و پیشینه ي پژوهش بهره گرفتیم .در این راستا از منابع کتابخانه اي شامل کتب ،مجالت ،انتشارات مراکز
تحقیقي و پژوهشي ،پایان نامه هاي تحصیلي و مقاالت وغیره استفاده شده است .بخش دیگر تحقیق به شکل میداني انجام شد که
اطالعات از طریق پرسشنامه جمع آوري گردید.

-4تجزیه و تحلیل
متغیر
کیفیت زندگي شغلي
امید به زندگي
ابعاد HSE

جدول - 1جدول ضرایب پیشبینی همزمان کیفیت زندگی شغلی
ضریب خطاي
ضرایب غیر استاندارد
انحراف استاندارد
غیراستاندارد B
0/47
0/29
0/23
0/635
1/58
0/259
0/258
13/2
0/169
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-5-3روش تحقیق

سطح معناداري
00/00
00/00
00/00

همانگونه که جدول ضرایب پیشبیني همزمان کیفیت زندگي شغلي نشان مي دهد ،این سه متغیر قادر به تبیین 6درصد
واریانس ابعاد کیفیت زندگي شغلي ميباشد و امید به زندگي و HSEبه صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بیني ابعاد کیفیت
زندگي شغلي کارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي بوده است یعني با افزایش نمره کیفیت زندگي شغلي و امید به زندگي در
ابعاد  HSEبیشتر ميشود.

-1-4نتایج آزمون آماری پیرسون
نتایج آزمون آماري پیرسون نشان داد که بین متغیرهاي سن  ،سابقه کار و وضعیت تاهل با کیفیت زندگي کاري ارتباط معنادار
آماري وجود ندارد((p >.05
دیگر نتایج آزمون آماري پیرسون نشان داد که بین متغیر وضعیت تحصیالت و شیفت کاري با کیفیت زندگي کاري ارتباط
معنادار آماري وجود دارد ()p<.05
نتایج آزمون آماري پیرسون نشان داد که بین متغیرهاي سن  ،سابقه کار و وضعیت تاهل و وضعیت تحصیالت با نمره امید به
زندگي ارتباط معنادار آماري وجود دارد)p<.05(.
دیگر نتایج آزمون آماري پیرسون نشان داد که بین متغیر وضعیت تحصیالت و شیفت کاري با نمره امید به زندگي ارتباط
معنادار آماري وجود ندارد). (p>.05
41

با توجه به پرسشنامه تکمیل شده در بین کارکنان میانگین نمره امید به زندگي آنها 56/149بدست آمد که با توجه به عدد
میانگین وضعیت مطلوبي از لحاظ امید به زندگي در بین کارکنان وجود دارد.
جدول-2نمره کیفیت زندگی کارکنان مورد مطالعه
ابعاد کیفیت زندگي
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میانگین

انحراف معیار

عملکرد جسمي

80/1

17/93

محدودیت ایفاي نقش به دلیل جسماني

66/77

18/51

درد بدني

69/73

17/80

سالمت عمومي

69/64

17/96

بهزیستي هیجاني

71/83

17/87

عمملکرد اجتماعي

70/19

14/21

اختالل نقش بخاطر سالمت هیجاني

68/29

14/82

انرژي و خستگي

69/50

12/33

کیفیت زندگي کل در بعد جسماني

65/15

13/97

کیفیت زندگي کل در بعد رواني

69/67

12/49

کیفیت زندگي کلي

70/08

15/78

جدول-3رتبه بندی ابعاد HSEاز نظر کارکنان
ردیف

رتبه

وزن معیار

متغیرهاي ایمني

1

0/55

متغیرهاي بهداشت

2

0/28

متغیرهاي محیط زیست

3

0/17

جدول - 4بررسی ارتباط بین ابعاد HSEبا کیفیت زندگی کاری
متغیر

کیفیت زندگي

وضعیت بهداشتي

0.007

وضعیت ایمني

.013

وضعیت محیط زیستي

.032

جدول -5بررسی ارتباط بین ابعاد HSEبا امید به زندگی
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متغیر

امید به زندگي

وضعیت بهداشتي

.035

وضعیت ایمني

.022

وضعیت محیط زیستي

.014

جدول -6بررسی ارتباط بین ابعاد HSEبا همدیگر
متغیر

ایمني

محیط زیستي

وضعیت بهداشتي

.32

.49

جدول-7ضریب همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی شغلی با ابعاد  HSEکارکنان یکی ازپتروشیمیهای منطقه پارس
جنوبی
ابعاد HSE
کیفیت زندگي شغلي
همبستگي
0/797
P
0/000

-5نتیجهگیری
کیفیت زندگي شغلي با ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي رابطه مستقیم دارد.
به منظور بررسي این فرضیه ،ضریب همبستگي پیرسون نمرات کیفیت زندگي شغلي با ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي
منطقه پارس جنوبي محاسبه شد و نتایج نشان مي دهد که بین نمرات کیفیت زندگي شغلي با ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي
منطقه پارس جنوبي رابطه مثبت معني دار r )188(= 0/797 p >0/001چون  p >0/001در سطح کمتر از  0/01وجود دارد  .در
نتیجه فرضیه پژوهشي مبني بروجود رابطه بین کیفیت زندگي شغلي با ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي
تأیید مي شود.
بین امید به زندگي با ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي رابطه مستقیم وجود دارد .از روش همزمان
تحلیل رگرسیون چند معتبري براي پیش بیني ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي براساس امید به زندگي و
کیفیت زندگي استفاده شد  .خالصه نتایج حاصل از آزمون رابطه معني داري به صورت زیر است.
با توجه به اطالعات بدست آمده از آنجا که  r )188(= 0/433 p >0/001چون  p >0/001لذا فرض تحقیق تایید و فرضیه
صفر رد میگردد و این بدان معناست که بین امید به زندگي با ابعاد  HSEکارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي رابطه مثبت
و معنا داري وجود دارد .در نتیجه فرضیه پژوهشي مبني بروجود رابطه مستقیم بین امید به زندگي با ابعاد  HSEکارکنان
پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي تأیید مي شود.
همانطور که نتایج نشان داد و با توجه به پژوهشهاي پیشین ،شاخصهاي مختلف رضایت شغلي میتواند بر عملکرد HSE
کارکنان تاثیرگذار باشد .بنابر این هر چه در یک سازمان به شاخصهاي رضایت شغلي کارکنان توجه بیشتري مبذول گردد،
کارکنان آن سازمان راضي تر خواهند بود و تمام تالش خود را براي بهبود عملکرد  HSEو ادامه فعالیت در آن سازمان انجام
خواهند داد .بر این اساس و مبتني بر یافته هاي تحقیق براي افزایش رضایت شغلي کارکنان درجهت بهبود عملکرد HSEآن ها
نکات زیر به مدیران پیشنهاد میگردد:
مدیران هر بخش ،افراد مسئولیت پذیر را شناسایي کنند و تصدي شغلهاي حساس و پر خطر که نیاز به توجه و مسئولیت
پذیري بیشتري در حین کار دارد را به این افراد بسپارند.
به مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و دادن مسئولیت به آنها اهمیت بیشتري داده شود.
پاداش هایي تعیین شود و بر اساس عملکرد کارکنان به آنها داده شود.
با ایجاد فرصت هاي ترقي و پیشرفت (مانند گرفتن گروه باالتر شغلي براي کارکنان)،جابجایي و دادن پست هاي باالتر
متناسب باتجربه و توانایي آنها زمینه تقویت حس کسب موفقیت را در افراد ایجاد نمایند.
از آنجا که در یک واحد صنعتي ،کارگاه هاي متفاوتي به لحاظ آلودگي و نیز سختي کار وجود دارد ،مدیران مي توانند با ایجاد
یک برنامه چرخش کار مناسب ،آسیبهاي شغلي را کاهش دهند.
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جدول-8ضریب همبستگی پیرسون بین امید به زندگی با ابعاد  HSEکارکنان یکی از پتروشیمیهای منطقه پارس
جنوبی
ابعاد HSE
امید به زندگي
همبستگي
0/829
P
0/001
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اجراي قانون استخدام دائمي کارکنان در سازمان که موجب افزایش حس امنیت شغلي در آنها خواهد شد.

دادن استقالل نسبي براي انجام وظایف به کارکنان.
فراهم نمودن امکان مشارکت کارکنان در برنامهریزيها و تصمیم گیري ها و همچنین ،واگذاري امور به آن ها.

 -6پیشنهادات
مقایسه ویژگي هاي شخصیتي ،امید به زندگي و کیفیت زندگي کارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبيبررسي رابطه امید به زندگي با کیفیت زندگي کاري کارکنان پتروشیميهاي منطقه پارس جنوبي.انجام پژوهش هاي مشابه در سایر شهرها و استان ها.-استفاده از سایر پرسشنامه هاي متداول براي سنجش متغیرها

-7محدودیت ها
به دلیل شیوع بیماري کرونا ،قسمت پخش پرسشنامهها و دیدار حضوري با کارکنان یکي از مهمترین مشکالت این پژوهشبود.
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 عدم هماهنگي و همکاري الزم دربین کارکنان پتروشیمي منطقه پارس جنوبي ،امکان استفاده از تعداد باالتر و متنوع تري ازمناطق را از پژوهشگر سلب نمود.
وضعیت رواني و جو حاکم بر سازمان یکي از عوامل موثر بر رفتارهاي کارکنان مي باشد .در این پژوهش تاثیر این متغیر برعملکرد ایمن کارکنان مورد سنجش قرار نگرفته است و مي توان از آن به عنوان یکي از محدودیت هاي پژوهش نام برد.
 عوامل فیزیکي محیط کار به عنوان یکي از متغیر هاي تاثیر گذار بر عملکرد ایمن کارکنان مي باشد که در این پژوهشتوجهي به آن نشده است.
 شرایط نا ایمن محیط کار یکي از عوامل موثر بر رفتار ایمن افراد مي باشد .در محیط ناایمن افراد نمیتوانند به صورت کاملرفتار هاي ایمن از خود بروز دهند .در این پژوهش شرایط نا ایمن محیط کار در نظر گرفته نشده است و به عنوان یکي از
محدودیت هاي پژوهش به شمار مي رود.
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تحلیل طرح مهردانا در صنعت بیمه با روش تاپسیس

حسین حسینی ،1محسن میری

*2

تاریخ دریافت99/05/12 :
تاریخ پذیرش99/06/20 :
کد مقاله31367 :

چکـیده
سال  139۸سال رونق تولید نامگذاری و در همین راستا شرکت سهامی بیمه دانا که در سال  1397توانسته بود خود را
بعنوان شرکت کارآفرین در صنعت بیمه معرفی کند  ،با ارائه یک طرح خالق و کارآفرینانه تحت عنوان "طرح مهر دانا"
توانست در ادامه مسیر کارآفرینانه و افزایش ابتکارات علمی و فنی خود  ،ضمن حمایت از کاالها ،خدمات و رونق تولید
داخلی ،ضریب نفوذ خود را در بازار سرمایه و صنعت خدمات افزایش و نرخ اشتغال در این صنعت را باال ببرد.مطالعه حاضر
بمنظور بررسی ویژگیهای کارآفرینانه این طرح انجام شد و سپس با استفاده از روش ریاضی تاپسیس چهار گزینه را با پنج
معیار کارآفرینی مقایسه و اولویت بندی نمود .نتایج نشان داد که کارآفرینی سازمانی باعث رونق تولید در بیمه دانا به
میزان  60درصد شد.در این تحقیق کارآفرینی سازمانی مهمترین عامل در افزایش سهم بازار معرفی گردید.

واژگـان کلـیدی :طرح مهر دانا،کارآفرینی ،تحریم اقتصادی ،تاپسیس

 -1قائم مقام شرکت سهامی بیمه دانا،تهران ،ایران
 -2دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،ایران
Mohsen_miri54@yahoo.com
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 -1مقدمه

-2طرح مهر دانا
مطابق تفاهم نامه همکاری که در سال  1397بین شرکت سهامی بیمه دانا و بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شد هر فرد
میتواند به نمایندگی های مجاز در س طح ایران مراجعه نماید و بدون رفتن به بانک از مزایای تسهیالت بانکی جهت دریافت بیمه
نامه (شخص ثالث ،بیمه بدنه خودرو،بیمه حوادث انفرادی،بیمه مسئولیت و بیمه نامه آتش سوزی منازل مسکونی) استفاده نماید.به
گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در مراسم امضا و تبادل این تفاهم نامه که با حضور دکتر ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل بیمه دانا و دکتر مرتضی اکبری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد ،طرفین
در خصوص همکاریهای بیمهای به مدت پنج سال به توافق رسیدند .طبق این تفاهمنامه مقرر شد بانک قرضالحسنه مهر ایران
معادل جمع کل حق بیمه های اعالمی از سوی نماینده مجاز بیمه دانا ،به اشخاص معرفی شده این شرکت تسهیالت بانکی اعطا
کند.طبق تفاهم نامه به عمل آمده از این پس بیمه گذاران(سهامداران سهام عدالت ،رانندگان تاکسی ،اتوبوس ،و  )...میتوانند بدون
پیش پرداخت ،کارمزد و سود ،تسهیالت مالی از این بانک دریافت کرده و از آن طریق نیازهای بیمهای خود مانند پوشش بیمه
شخص ثالث ،بدنه ،حوادث انفرادی ،مسوولیت و آتش سوزی واحدهای مسکونی خویش را تامین کنند .با اجرایی شدن این
تفاهمنامه ،تمامی بیمهشدگان از ام کانات و تسهیالت مالی مناسب این بانک برخوردار شده و میتوانند از مزایا و ظرفیتهای جامع
بیمه ای این شرکت طبق تفاهم نامه امضا شده با بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده کنند .]4[ .با اجرای این طرح اتفاق بسیار
خوبی در اقتصاد کشور رخ داده است و اقشار مختلف مردم توانستند از تسهیالت مالی  12ماهه مهردانا بدون سود ،کارمزد و مراجعه
به بانک ،برای تامین نیازهای بیمهای خود برخوردار شوند .عزتاهلل یوسفیان مال ،نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی
اعالم نمودند که با عملیاتی شدن طرح مهر دانا برای نخستین بار در کشور با تقو یت پیوند بین نظام بیمه و بانکداری اسالمی،
تمامی مردم میتوانند برای دریافت بیمهنامه شخص ثالث ،بدنه خودرو و آتشسوزی منازل مسکونی خود تا سقف 35میلیون ریال از
بانک قرضالحسنه مهر ایران وام دریافت کرده و در طول  12ماه بدون کارمزد و ضامن ،اقساط آن را پرداخت کنند .رییس هیت
مدیره بیمه دانا بیمه دانا عبدالحسین پهلوان در سی و هفتمین همایش سراسری مدیران ستادی و اجرایی این شرکت در مشهد،
عملکرد شرکت در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و با قدردانی از تالش کارکنان در جهت بهبود وضعیت و ارتقاء شاخصهای
عملکردی ابراز ام یدواری کرد :در سال جاری با ادامه این تالشها و ایجاد طرح مهر ،رسیدن به پرتفوی بیش از  5هزار میلیارد
تومان امکان پذیر شود .وی ،انتظارات و توقعات هیأت مدیره از کارکنان شرکت را یادآور شد و اظهار داشت :ادامه تالش برای
فروش طرح مهر دانا در کنار جدی گرفتن فروش سایر رشتههای بیمهای ،ضرورت نظارت بر فرآیند پرداخت خسارات درمان و ثالث،
اصالح قراردادها و جذب پرتفوی سودده ،افزایش پرتفوی در حوزه بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ،کاهش نسبت مطالبات ،استفاده
بهینه از نقدینگی ،تقویت بیمههای زندگی و جایگزینی سود محوری به جای پرتفوی محوری از مهمترین برنامهها و انتظاراتی است
که هیأت مدیره از کارکنان شرکت دارند .قائم مقام بیمه دانا  ،طرح مهر دانا را طرحی خالقانه و موفق در صنعت بیمه برشمرد که
اثرات آن به تدریج در جامعه نمایان خواهد شد.او  ،افزایش ضریب نفوذ در صنعت بیمه ،تامین نقدینگی ،وصول مطالبات و
سودآوری را از سایر محورهای مهم طرح مهر دانا دانست و افزود :اولویت هر نهاد اقتصادی ،سودآوری است و طرح مهر دانا با این
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در سال  1397میری و حسینی در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف با بررسی موانع کارآفرینی در شرکت
سهامی بیمه دانا به این نتیجه رسیدند که این شرکت با عبور از موانع کارآفرینی بعنوان یک شرکت کارآفرین در صنعت بیمه
معرفی شد[.]1
حضرت آیتاهلل خامنهای سال  139۸را سال «رونق تولید» نامگذاری کردندو فرمودند کلید حل مشکالت اقتصادی توسعه
تولید ملی است [ .]2رهبر انقالب اسالمی واکنش مردم به تحریمهای شدید آمریکا و اروپا را در عرصههای سیاسی و اقتصادی
واکنشی محکم و مقتدرانه برشمردند و افزودند :در عرصه سیاسی مظهر این واکنش راهپیمایی عظیم  22بهمن و موضعگیریها
مردم در طول سال بود و در عرصه تقابل اقتصادی نیز با «افزایش ابتکارات علمی و فنی»« ،افزایش چشمگیر شرکتهای
ی داخلی مانند افتتاح فازهای متعدد گاز جنوب کشور و افتتاح پاالیشگاه بزرگ
دانشبنیان» « ،افزایش تولیدات زیربنایی و اساس ِ
بندرعباس» ،ملت ایران توانست در مقابل دشمنی و خباثت دشمنان ،قدرت و هیبت و عظمت خود را نشان دهد و آبروی ملت و
انقالب و نظام جمهوری اسالمی افزایش پیدا کرد] .[3مطابق تفاهم نامه همکاری که در سال  1397بین شرکت سهامی بیمه دانا
و بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شد هر فرد میتواند به نمایندگ ی های مجاز در سطح ایران مراجعه نماید و بدون رفتن به
بانک از مزایای تسهیالت بانکی بدون سود و ضامن جهت دریافت بیمه نامه استفاده نماید در این مطالعه ضمن بررسی کارآفرینی
سازمانی در بیمه دانا ،به بررسی طرح خالقانه بیمه دانا تحت عنوان"طرح مهردانا" پرداختیم که برای اولین بار در ایران از سوی
بیمه دانا مطرح و باعث افزایش ضریب نفوذ این شرکت در صنعت بیمه گردید.
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چهار محور ،یک پروژه مهم و اساسی در صنعت بیمه به شمار می رود .عضو هیأت مدیره بیمه دانا ،طی سخنانی در سی و هفتمین
همایش سرا سری مدیران ستادی و اجرایی  ،اظهار داشت :مهمترین عامل فروش موفق طرح مهر دانا ،عرضه رو در رو و معرفی
حضوری آن به بیمه گذاران است .دکتر ابراهیم کاردگرمدیر عامل بیمه دانا با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته و مقایسه آن با
مدت مشابه در سال  ، 96از رشد قابل مالحظه بیمه دانا در ابتدای سال جاری خبر داد .وی با تاکید بر اینکه در 40روز ابتدایی سال
جدید شاهد رشد  60درصدی در شاخص فروش بودیم.[5 ].
1
 - 2صفات کارآفرینی
خصوصیات و ویژگیهای فردی کارکنان یک شرکت کارآفرین عنصر جدایی ناپذیر برای کارآفرینی سازمان میباشد در
این راس تا ویژگیهای فردی کارافرینی کارکنان بیمه دانا مورد مطالعه قرار گرفت این عناصر عبارتند از [:]6
2

- Aتمایل به ریسک پذیری
کارآفرینان  ،اشخاص میانه رو هستند که حساب شده ریسک می کنند آنان لزوما در پی فعالیتی نیستند که
مخاطره ی آن زیاد باشدو مایلند مقدار متوسط از م خاطره را که برای شروع کسب و کار ،معمولی تلقی میشود،بپذیرندو
در این راه حاضرند پول،امنیت،شهرت و موقعیت خود را به مخاطره اندازند
3
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- Bاستقالل
استقالل همان آزادی عمل داشتن است و نیاز به استقالل عاملی است که سبب میشود تا کارآفرین به اهداف خود
برسد  .روانشناسان  ،استقالل را همان کانون کنترل درونی تعبیر می کنند و معتقدند کانون کنترل درونی احساسی
است که موجب می شود افراد شخصا کنترل سرنوشتشان را به دست گیرند
4

- Cنیار به موفقیت
از نظر مک کلند نیاز به توفیق یکی از ابعاد شخصیتی کارافرینی است و عامل برای انگیزش محسوب میشود.نیاز به
موفقیت تمایل به برتری و لتاش برای پیشرفت بمنظور نیل به مجموعه ای از استانداردهاست و نیاز به قدرت تمایل به
کنترل دیگران برای تاثیرگذاری روی آنهاست .کارافرینان نیازی به قدرت ندارند.
5

-Dتحمل ابهام
پذیرش عدم اطمینان بخش عادی یک کارافرین است تحمل ابهام  ،توانایی زندگی کردن بدون داشتن اطالعات
کامل از محیط است و تحمل آنها در این شرایط زیاد است
6

-Eخالقیت
خلقیت یعنی خلق ایده جدید و از نظر شومپیتر خالقیت روحی است که در کارآفرین دمیده میشود و نوآوری
فرایند کارآفرینی میباشد.

 -2-1کارآفرینی سازمانی
هنگامیکه نوآوری در ساخت محصولی جدیدی حاصل تالش فردی یا تیمی در داخل سازمان باشد ،کارآفرینی سازمانی رخ داده
است در این حالت گفته می شود که فرد یا گروه کارآفرین از قابلیت ها و امکانات یک سازمان استفاده کرده و اقدام به فعالیت
کارآفرینی به عنوان فعالیتی با وابستگی سازمانی کردهاند]. [۸نتیجه این گونه از کارآفرینی معموال منجر به ایجاد یک واحد سازمانی
جدید ،طراحی و عرضه خدماتی جدید و ایجاد ارزشهای نوین برای سازمان میباشد[ .]9به عبارت دیگر ،کارآفرینی سازمانی
فرآیندی است که در آن تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ کارآ فرینی در درون یک سازمان در حال فعالیت توسعه داده
شود [. .]10شکلگیری فعالیت های کارآفرینانه در داخل یک بنگاه اقتصادی ،بارزترین نشانۀ رخداد فراگردهای کارآفرینی سازمانی
در آن است .علی االصول ،کارآفرینی بجز فرایند ایجاد ارزش به وسیله فراهم کردن مجموعه منحصربه فردی از منابع برای بهره
برداری از فرصتها نیست].[6

-2-2مدیریت بازاریابی
تعریف مدیریت بازاریابی از دیدگاه کاتلر و کلر عبارت از:
1 Entrepreneur features
2 Risk taking
3 independence
4 Success need
5 Ambiguity tolerance
6 creativity
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مدیریت بازاریابی ،علم و هنر انتخاب بازارهای هدف سودآور و نیز جذب و حفظ و افزایش مشتریان از طریق خلق و مبادله
و ارائه ارزش به آنان است ][15

 -3تصمیم سازی در تحریم
-1-3تحریم اقتصادی:

-2-3انواع تحریم های اقتصادی
تحریم های اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال می شود .تحریم تجاری و تحریم مالی.

تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می شود .در تحریم مالی محدودیت و
تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می شود .یعنی سرمایه گذاری ،تامین مالی و معامالت مالی کشور تحت
فشار قرار می گیرد.
تقسیم بندی دیگری می توان از جهت منشاء تحریم نیز در نظر داشت:
اول تحریم یک جانبه ،در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می کند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشو ر هدف صورت می گیرد .سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیله
[]7شورای امنیت اعمال می شود

-3-3میل نفوذ در بازار
بطور کلی  3روش بسیار کارآمد جهت نفوذ در بازار وجود دارد[:]16
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تحریم های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری های اقتصادی به منظورتامین اهداف سیاسی.تحریم های
اقتصادی از جهت هدف ،دو نوع هستند:
اول ،تحریم اقتصادی به منظور بی ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع
استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می باشد .این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم ،تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می گیرد .این نوع تحریم به مراتب مالیم تر از
نوع اول است.
زما نی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند ،تحریم نوع اول اعمال می شود با این هدف که لطمه ای سنگین به
منافع کشور هدف وارد آید .در واقع در این نوع تحریم ،عمال تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه ماقبل جنگ تلقی می شود

 - Aتبلیغات
تبلیغات به کمک روش های متفاوتی که کسب و کارها آن را به کار می گیرند ،به شکل بسیار پیچیده ای از ارتباطات تبدیل
شده تا بتوانند پیام خود را به مصرف کننده انتقال دهد .تبلیغ کنندگان امروزی طیف وسیعی از انتخاب ها در اختیار دارند .اینترنت به
تنهایی بسیاری از این گزینه ها را فراهم می سازد ،ویدئوهای وایرال ،بنرها ،آگهی های تبلیغاتی ،وب سایت های حامیان ،چت روم
های برند شده و بسیاری موارد دیگر..
الف-روش های تبلیغاتی
امروزه تعداد کاربران اینترنتی در سراسر جهان ،روز به روز بیشتر می شود و اینترنت بهوسیله کاربرانی متعلق به گروه های
سنی و طبقات اجتماعی مختلف مورداستفاده قرار می گیرد .به عبارت دیگر ،اینترنت به یک رسانه مهم و تأثیرگذار در ارتباطات،
سرگرمی ،آموزش و اطالع رسانی تبدیل شده و روز به روز فضا را بر رسانه های سنتی تنگ تر می کند.
ب-مزایای تبلیغات اینترنتی
اینترنتی:پوشش گسترده :با استفاده از شیوه های آنالین ،می توان تبلیغات را به مخاطبان بیشتری نمایش داد .مسلماً همین امر،
تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات را به دنبال خواهد داشت
مقرون به صرفه بودن :یکی دیگر از مزایای تبلیغات در فضای وب این است که چنین تبلیغاتی در قیاس با موارد سنتی –بسیار به صرفه تر است.
 قابلیت اندازه گیری و ردگیری باال :تبلیغات اینترنتی به دلیل ماهیت دیجیتالی خود ،از قابلیت ردگیری و اندازه گیری باالییبرخوردار است.
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سرعت :تبلیغات آنالین بسیار سریع تر از تبلیغات آفالین عمل می کند.شما بالفاصله پس از اجرای طرح تبلیغاتی خود،می تواند گزاره های مورد نظرتان را در معرض دید طیف وسیعی از کاربران و مخاطبان قرار دهید.
ارائه اطالعات بیشتر و دقیق تر :در تبلیغات اینترنتی ،شرکتها میتوانند اطالعات بیشتر و تفصیلی تری از کاالها و خدماتخود را به مخاطبان انتقال دهند.
به روز رسانی آسان :به طور کلی در فضای سایبر ،مطالب را میتوان به سهولت ویرایش ،حذف و تعدیل کرد.برندسازی بهتر هر نوع تبلیغات  -به ویژه تبلیغات اینترنتی به بهینه شدن فرآیند برندسازی کمک می کند.پیامکی:از این طریق ،تبلیغات مستقیم و بدون واسطه صورت می گیرد و اطمینان دارید که پیام شما حتما به دست مشتری میرسد.
تبلیغات از این طریق نیاز به طراحی پیچیده و مدیریت جامع ندارد .در آن واحد می توان به افراد زیادی در فاصله زمانی کوتاهی پیام
فرستاد .با استفاده از سیستم مدیریتی که در اختیار قرار میگیرد ،می توان از آمار تبلیغاتی منتشره به دقت مطلع گردید .نسبت هزینه
تبلیغات را با توجه به اینکه واقعاً تبلیغ به دست چه افرادی رسیده است پرداخت نمود .هیچ گونه نیازی به نصب نرم افزار و سخت
افزار خاص نیست..
نمایشگاهی:برگزاری نمایشگاههای ساالنه مثل نمای شگاه کتاب و الکامپ فرصت بسیار خوبی برای افزایش سهم بازار از طریق شناساندن
برند به مشتریان خواهد بود.
کاتالوگ:در ابتدای راهاندازی هر کسب و کار به منظور انتقال کامل پیام تبلیغاتی از این ابزار استفاده می شود .در صورت پخش تراکت
پیشنهاد می شود حتما از چاپ ت حریر یا گالسه استفاده شود ،چون تصویر در کاغذ پرینت کیفیت پایینی دارد و باعث مخدوش شدن
پیام در ذهن مخاطب می شود.
روزنامه:عکس های چاپ شده بر روی مجالت همواره نگاه مخاطبان به خود جذب می کند .همچنین صنعتی که مجله را حمایت می
کند (مثل سینما و تئاتر) همواره سیال و جاری است .مجله و محتویات آن همواره اعتبار باالیی نزد مخاطبان دارد.
تلویزیون:تلویزیون در بین شرکتهای تبلیغاتی عنوان "پادشاه تبلیغات" را به خود اختصاص داده است .تلویزیون به دلیل ویژگی
منحصربهفردی که در ارسال پیامهای تصویری به دورترین نقاط دارد ،یکی از پرمخاطبترین وسایل ارتباط جمعی به شمار میآید.
این رسانه پیچیده و کارا عالوه بر پخش برنامههای هنری (مانند فیلم سینمایی ،مجموعههای تلویزیونی و  )...مسئولیت تبلیغات
مؤسسه های تجاری ،اقتصادی و فرهنگی را نیز به عهده دارد .از مزایای تبلیغات تلویزیونی میتوان جاذبه زیاد برای مخاطب و
استفاده از سه عامل صدا و تصویر و حرکت بهمنظور ماندگاری باالی پیام در ذهن مخاطب نام برد.
شبکه اجتماعی:استفاده از شبکه های اجتماعی ،باعث وفاداری بیشتر مشتریان به شما میشود .در واقع حضور دائم و حسابشده یک برند در
شبکههای مخت لف که قواعد گوناگونی برای حضور دارند ،باعث می شود مشتریان عالوه بر مصرف خدمات یا محصول ،از همراهی
مکرر و مداوم آن برند ،احساس رضایت بیشتری هم داشته باشند .از مزایای مهم استفاده از این ابزار برای تبلیغات رایگان بودن آن
است ،همچنین تیراژ باالی مخاطبان آن .تبلیغات رایگان در Facebook, Instagram, Viber, Telegramو سایر شبکه
های اجتماعی به شرکت پیام تبلیغاتی را به مخاطب منتقل کرده و زمینه های نفوذ در بازار را به دنبال خواهد داشت .بهطورکلی
استفاده از بازاریابی شبکه های اجتماعی مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت:
شناسایی بهتر کسب و کار (برندسازی )-وفادار سازی مشتریانایجاد فرصت های تجاری بیشترکاهش هزینههای بازاریابیبهبود رتبه در موتورهای جستجوشناسایی رفتار مخاطبان و نیازهای آنهاوب سایت به نوعی یک واسطه اطالع رسانی آنالین و کم هزینه بین فروشنده و مشتریان به حساب می آید و مشتریان با
مراجعه به سایت می توانند به تمام اطالعات مربوط به محصوالت و خدمات دست یابند.

 - Bنفوذ قیمتی
قدیمیترین ترفند نفوذ در بازار ،پایین آوردن قیمت محصول بهمنظور افزایش احتمالی جذابیت محصول و عهدهدار شدن چالش
رقابتی میباشد .البته اگ ر پایین آوردن قیمت همراه با کاهش کیفیت شود این استراتژی توصیه نمی شود.
 - Cافزایش دسترسی
افزایش دسترسی محصول برای مشتریان بهترین استراتژی نفوذ در بازار به نسبت به رقبا خواهد بود .برای انجام این کار باید
تعداد شعب افزایش پیدا کند .چراکه تنها از طریق توزیع م ستقیم محصول به تعداد بیشتری از مشتریان ،سهم بیشتری از بازار را از
آن خود خواهید کرد.
پس از اتخاذ استراتژی نفوذ در بازار ،طبق ماتریس آنسوف میتوان استراتژی "توسعه محصول" را پیش گرفت .زیرا برای
مشتریان ثابت (بازار ثابت) میتوان محصوالت جدیدی تعریف نمود که برایشان جذاب باشد و از این طریق میانگین فروش برای
هر مشتری افزایش پیدا کند.
البته با توجه به نوع کسب و کار "توسعه بازار" نیز می تواند در همان مرحله اول با احداث شعب مختلف بازار را توسعه داد و در
نهایت مرحله "متنوع سازی" میباشد ،یعنی در شعب و شهرهای مختلف (بازارهای مختلف) محصوالت مختلف ارائه کرد[.]14

 -4مدل تاپسیس

1

-1-4الگوریتم تاپسیس
الف)تبدیل ماتریس تصمیم گیری به یک ماتریس بی مقیاس شده با استفاده از فرمول]12[:

i  1,..., n.
:

j  1,... , m,

m

,

2
ij

x
j 1

nij  x ij

 v ijب)ایجاد ماتریس بی مقیاس ورین با مفروض بودن بردار wو محاسبه

vij  wi nij ,

j  1, ,..., m , i  1,..., n.
wاوزان معیارها بوده پس داریم:

wi  1 .
ج)تعیین راه حل ایده ال مثبت:



n
i 1



سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

در روش تاپسیس mگزینه و  nشاخص از مساله مفروض بصورت  mنقطه در یک فضای  nبعدی مورد توجه و سپس یک
نقطه ایده ال و نقطه ایده ال منفی توسط تصمیم گیرنده مشخص میشود در این روش گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از
راه حل ایدهآل و در عین حال دورترین فاصله از راه حل ایده آل منفی باشد[.]11



A   v1 ,..., v n   max vij i  I ,  min vij i  I ,

 j
 j

چ)تعیین راه حل ایده ال منفی:





A   v1 ,..., v n   min vij i  I ,  max vij i  I ,
 j

 j

بطوریکه iمربوط به سود و  jمربوط به هزینه میباشد
ح)محاسبه اندازه جدایی (فاصله) گزینه هابا ایده ال ها مثبت ومنفی با استفاده از روش نرم اقلیدسی:
1

j  1,..., m.

,

j  1,..., m.

,

2 2
n
d   v ij  vi  
 i 1


j

1

2 2
n
d j   v ij  vi  
 i 1


خ)و قدم نهایی الگوریتم محاسبه نزدیکی گزینه به راه حل ایده ال میباشدکه بصورت زیر تعریف میشود و نهایتا رتبه بندی
گزینه ها بر اساس ترتیب نزولی : ᴿ
)1 -topsis(technique for order preference by similarity ideal solution
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j  1,..., m.

,





R j  d j / d j  d j

Since d j  0 and d j  0 , then, clearly, R j  0,1.
در این تحقیق تعداد نمونه  123مورد طبق رابطه  3از میان بیمه شدگان برآورد و انتخاب گردید (.)13
2

[]3

z
d2
2

n

-5روش کار:
این تحقیق در سال  9۸همزمان با پایان سال مالی اجرای طرح مهر دانا در شرکت سهامی بیمه دانا انجام شد پس از جمع
آوری پرسشنامه ،آنالیز داده ها انجام شد که هر معیار با هر گزینه وزن متفاوتی به خود اختصاص و نهایتا میزان اهمیت مولفه ها و
رتبه بندی گزینه ها بر اساس این مولفه ها با تکنیک تاپسیس انجام گردید .مراحل اجرای کاراین تحقیق در الگوریتم ارائه شده در
شکل  1نشان داده شده است.
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شکل :1مراحل اجراء کار

پس از بررسی گزینه ها با معیار ها اوزان بدست آمده در جدول  1آورده شده است
جدول : 1مقایسات زوجی گزینه ها با معیارها
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معیار

کل

خالقیت

تحمل ابهام

نیاز به موفقیت

استقالل

ریسک پذیری

3.4312

.5268

.9488

.7046

.7475

.5025

مدیریت بازاریابی R1

3.627

.60825

.6928

.6474

1.1375

.541

کارآفرینی سازمانی R 2

3.554

.725

.832

.5666

.7225

.7075

میل نفوذ در بازارR3

3.69

.4

.926

.284

1.1925

.8875

تحریمهای اقتصادیR4

گزینه

 تعیین علمی، پس از بدست آوردن ماتریس تصمیم از در این مرحله پس از موزون نمودن اعداد ماتریس با روش کای مربع
.اوزان با اجماع نظر خبرگان انجام و نهایتا شناسایی گزینه برتر بر اساس مدل تاپسیس انجام گرفت

:محاسبات-1-5
C1

C2

A1 0.258
A 0.278
N  2
A3 0.363

A4 0.455

C3

C4

C5

0.384 0.614 0.554 0.456
0.584 0.564 0.405 0.527
0.371 0.494 0.486 0.628

0.612 0.274 0.541 0.346

W  0.184 0.223 0.175 0.238 0.180

1399  پاییز و زمستان،)10 : (پیاپی3  شماره،سال سوم

W×Y=N
0.184
0.384 0.614 0.554 0.456 
0.047
0.223 


0.584 0.564 0.405 0.527
0.051
 0.175  
0.371 0.494 0.486 0.628 
 0.067
 0.238 
0.612 0.247 0.541 0.346
0.084
0.180 

0.258
0.278
y
0.363

0.455

A  0.084,0.136,0.107,0.132,0.113
A  0.047,0.083,0.043,0.096,0.062
d 

 y

ij

 A j

d 

 y

ij

 A j




2

2

d1 

0.047  0.0842  0.086  0.1362  0.107  0.1072  0.132  0.1322  0.082  0.1132

d1 

0.047  0.047

d 2 

0.051 0.0842  0.130  0.1362  0.099  0.1072  0.096  0.1322  0.095  0.1132
0.051 0.0472  0.130  0.0832  0.099  0.0422  0.096  0.0962  0.095  0.0622


1

d 

2

 0.069

 0.086  0.083  0.107  0.43  0.132  0.062  0.082  0.066  0.076
2

2

2

2

 0.053
 0.08

d 3 

0.067  0.0842  0.083  0.1362  0.086  0.1072  0.116  0.1322  0.113  0.1132  0.062
0.067  0.0472  0.083  0.0832  0.086  0.0432  0.116  0.0962  0.113  0.0622  0.073

d 4 

0.084  0.0842  0.136  0.1362  0.043  0.1072  0.129  0.1322  0.062  0.1132

d 4 

0.084  0.0472  0.136  0.0832  0.043  0.0432  0.429  0.0962  0.062  0.0622

d 3 

Rj 

d

d

j


j

 d j



,

j  1,..., m.

0.076
0.076

 0.524
0.076  0.069 0.145
0.08
0.08
R2 

 0.602
0.08  0.053 0.133

R1 

R3 
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0.086 0.107 0.132 0.082
0.130 0.099 0.096 0.095
0.083 0.086 0.116 0.113

0.136 0.046 0.129 0.062

0.073
0.073

 0.541
0.073  0.062 0.135

 0.082

 0.073

0.073
0.073

 0.471
0.073  0.082 0.155

R4 

رتبه بندی نهایی گزینه ها به شرح ذیل در جدول شماره  2آورده شده است:
جدول شماره  :2رتبه بندی نهایی گزینه ها با مدل تاپسیس
وزن
اندیس
گزینه
ردیف
1

کارآفرینی سازمانی

2

میل نفوذ در بازار

3

مدیریت بازاریابی

4

تحریم اقتصادی

R2
R3
R1
R4

0.602
0.541
0.524
0.471

 -5نتیجه گیری:
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در دومین کنفرانس ملی کا رآفرینی ،بیمه دانا بعنوان یک شرکت کارآفرین و خالق در صنعت بیمه معرفی شد .هدف این
مطالعه بررسی طرح مهردانا بعنوان یک طرح خالق بود که ایده اولیه آن توسط بیمه دانا ارائه شد.ارائه این طرح خالق نه تنها
موجب رشد کمی  60درصدی در این شرکت شده است بلکه باعث ایجاد و افزایش اشتغال و رونق تولید نیز شد .کارآفرینی سازمانی
،مهمترین عامل در اجرای این طرح شناسایی و بعد از آن میل نفوذ به بازار ،مدیریت بازاریابی و تحریمهای اقتصادی در رتبه های
بعدی قرار گرفتند .شرکتهای بیمه جهت افزایش سهم بازار میبایست کارآفرینی سازمانی را بیش از هر گزینه ی دیگری در مدنظر
قرار دهند.
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-1میری،محسن،حسینی،حسین ،1397،بررسی علل بروز کارآفرینی سازمانی در بیمه دانا ،دومین کنفرانس ملی
کارآفرینی،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران
- 2پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،فروردین .139۸
4-http://www.dana-insurance.com

- 5نشریه عصر دانایی،139۸،انتشارات بیمه دانا،شماره 140
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

ارائه مدل بهینهسازی حاالت فروش با در نظر گرفتن محدودیت های
موجود برنامهریزی تولید در صنایع تولیدی

محمدرضا ترک

تاریخ دریافت99/12/12 :
تاریخ پذیرش1400/01/11 :

1

کد مقاله95848 :

چکـیده
با جهانی شدن رقابتها صنایع تولیدی برآن آمدهاند که منابع مورد نیاز خود را تهیه کنند و تولیدات خود را در سطح جهانی
ارایه دهند .امروزه مشتریان عالقهمند هستند تا کاالهای درخواستی خود را با سرعت بیشتر دریافت نمایند و تاخیرهای
مداوم در دریافت سبب میشود تا به سمت تولید کننده دیگر حرکت کنند .فروش را میتوان به مجموعه فعالیتهایی گفت
که یک نفر ،فروشنده انجام میدهد تا به خریدار در انتخاب کاالی موردنظر خود کمک کند .تولید را میتوان فرآیند
ترکیب مواد اولیه به عنوان ورودی که منجر به خروجی بر مبنای هدف دانست .تامین ورودیها در صنایع تولیدی در
دورههای مختلف با ریسکهایی مواجه میباشد .در این پژوهش ما با در نظر گرفتن معادله کلی درخواست مشتری و
حاالت ممکن معادله درخواست مشتری نسبت به تامین تقاضا از سوی صنایع تولیدی و همچنین عواملی چون مواد اولیه و
منابع انسانی که از ورودیهای پر رسیک در تعریف تولید میباشد با ارایه مدلی جهت بهینهسازی آنها پرداخته شدهاست.

واژگـان کلـیدی :فروش ،برنامهریزی صحیح ،منابع انسانی ،مواد اولیه ،صنایع تولیدی

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دلنشگاه پیام نور ،تهران ،تهران
Tork_mohammadreza@yahoo.com
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 -1مقدمه
به طور یقین رشد سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی صنایع تولیدی است و یکی از عوامل مهم در ارزیابی میزان رشد و
سودآوری صنایع تولیدی نیز میزان فروش آنها است .فرایند فروش هم از دیدگاه فروشنده و هم از دیدگاه مشتری قابل بررسی
است ( ،)1فروش 1را میتوان به مجموعه فعالیتهایی گفت که یک نفر ،فروشنده انجام میدهد تا به خریدار در انتخاب کاالی
موردنظر خود کمک کند .این کاال؛ یا محصولی فیزیکی است یا نوعی خدمت است که خریدار از طریق فروشنده آن را انتخاب کرده
و از آن استفاده میکند .یکی دیگر از جواب ها در سوال فروش چیست را میتوان شروع یک رابطه با مصرف کننده نام برد و
فروش را میتوان نقطه پایانی بازاریابی 2دانست .آنچه که در عمل اتفاق میافتد این است که محصول یا خدمت تولید شده را طی
فرآیند فروش در اختیار خریدار یا مصرفکننده قرار می گیرد و یا سفارشی از لیست محصوالت یا خدمات که میشود ارایه داد قبل
تولید یا وقوع آنها در اختیار مشتری قرار گیرد .به طور کلی میتوان بیان نمود که فروش و تولید 3دو رکن مهم و مرتبط به هم
می باشند ،زیرا که فروش است سبب تولید و همچنین تولید است که سبب فروش میشود .باید در نظر گرفت با تغییرات و تحوالت
سریع در حوزه تکنولوژی ،جهانی شدن اقتصاد و رفتار متفاوت مشتریان ماهیت رقابت بازار در حال تغییر اساسی است ( ،)2همچنین
میتوان بیان کرد برای حضور شرکتهای صنایع تولیدی در بازار رقابتی کنونی آنها را ملزم میسازد تا نیاز مشتریان را به سرعت
و با کیفیت مناسب برطرف نمایند و چابکی ،انعطافپذیری خود را در تولید بهبود دهند ( .)3تولید را میتوان فرآیند ترکیب مواد اولیه
به عنوان ورودی 4که منجر به خروجی 5بر مبنای هدف دانست ،از طرفی تولید از اصطالحات علم اقتصاد ،به معنی تهیه کاال و
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خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود بیان کرد .برنامهریزی تولید 6را میتوان استفاده مطلوب از منابع انسانی و
تجهیزات دانست ( . )4تحوالت سالهای اخیر در سراسر جهان بهویژه در توسعه کمی و کیفی شرکتها و کارخانجات در جهان
ناگزیر ساختهاست که مهمترین موارد مربوط به بکارگیری روش های علمی در اداره و مدیریت استفاده شود .با جهانی شدن
رقابتها صنایع تولیدی برآن آمده اند که منابع مورد نیاز خود را تهیه کنند و تولیدات خود را در سطح جهانی ارایه دهند .امروزه
مشتریان عالقهمند هستند تا کاالهای درخواستی خود را با سرعت بیشتر دریافت نمایند و تاخیرهای مداوم در دریافت سبب میشود
تا به سمت تولید کننده دیگر حرکت کنند .البته باید توجه کرد مدیریت تولید در جهان کنونی با توجه به پیچیدگیهای در تامین
مواد و تقاضاها بسیار پیچیده است .امروزه در بسیاری از موارد انحصاری بودن تولیدات یک شرکت فرضی غیرواقعی است ( .)5در
پژوهشی یک برنامهریزی آرمانی سه هدفه برای برنامهریزی تولید محصوالت فاسدشدنی پرداخته شدهاست ( ،)6لئونگ و چان یک
مدل برنامهریزی با در نظر گرفتن محدودیتهایی چون ،ظرفیت تولید ،سطح نیروی نسانی ،مکانیابی کارخانه و غیره ارایه نمودند
( ،)7در موردی دیگر ارائه یک مدل برنامهریزی تولید برای سیستمهای تولید دو مرحلهای و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک و
جستوجوی ممنوعه بودهاست ( ،)8در پژوهشی دیگر یک مدل بهینهسازی چندهدفه را برای مسئله برنامهریزی تولید انتقال پاک
در کارخانههای تولیدی ارائه شد که در آن از برنامهریزی آرمانی فازی و الگوریتمهای ابتکاری استفاده شدهاست ( .)9با توجه به
آنچه که در تعریف تولید بیان شد و آن چه که در واقعیت برای تولید با آن برخورد خواهیم کرد ،مبحث ورودی در سیستمهای
تولیدی است .ورودی در سیستمهای تولیدی را میتوان :مواد اولیه ،7ماشینآالت ،8منابع انسانی 9و غیره بیان نمود .بهطور معمول
آن چه که برای تامین تقاضاهای مشتریان در صنایع تولیدی مورد توجه خواهد بود و معموال با ریسک بیشتری نسبت به تمامی
ورودی ها مطرح است نیروی انسانی و تامین مواد اولیه خواهد بود .زیرا ممکن است با تقاضاهای هیجانی در دورههای مختلف
برخورد کند که غیر قابل پیشبینی بودهاند .برای یکسان سازی تقاضاها و بدست آوردن روند فروش در دورههای مختلف میتوان از
نمودار کنترل میانگین استفاده نمود ( ،)1جبارزاده و همکاران ،یک رویکرد استوار بهبود یافته را برای مدیریت عرضه و تقاضا در
برنامهریزی تولید و توزیع بهصورت غیرقطعی ارائه نمودند ( . )10مورد دیگری که با ریسک باال به عنوان ورودی درسیستمهای
تولید در نظر میتوان گرفت بحث نیروی انسانی است .در تعریف منابع انسانی میتوان اینگونه بیان کرد منابع انسانی دستهای از
افراد را که در بخشی مشغول فعالیت هستند ،منـابع انسـانی عملکرد سازمان را افزایش میدهد و ضمن ایجاد مزیت رقـابتی
مسـتمر ،در افـزایش بهـرهوری نیـز نقش اساسی دارد ( ،)11دبیرخانه کنفرانس کانادا در سال  2011اقدام به شناسایی و رتبهبندی
انواع ریسکهای موثر بر کسبوکار در  161شرکت فعال در حوزه صنایع مختلف و با اندازههـای متفـاوت ،مسـتقر در امریکای
1 Sales
2 Marketing
3 Production
4 Input
5 Out put
6 Production planning
7 material
8 Machine
9 Man
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شمالی ،اروپا ،آسیا و اقیانوسـیه نمـود .ریسـک سـرمایههـای انسـانی در میـان  11ریسـک شناســـایی شـــده بـــرای کســـب
وکـــار ،رتبـــه چهـــارم را از نظـــر میـــزان تـــاثیر و رتبـــه دهم را به لحاظ نحوه مدیریت این ریسکها توسط سازمانها
بـهدسـت آورد ( ، )12در پژوهشی دیگر بهکمک نمودار کنترل میانگین و مفاهیم رویکرد تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات
که به ترت یب از مباحث مطرح حوزه کنترل کیفیت و ارزیابی ریسک می باشند به دنبال ایجاد نمودار کنترلی برای بررسی ریسک
کارکنان می باشد که به کمک آن روش کنترلی همراه با نمودار برای کنترل و ارزیابی ریسک کارکنان در تمامی صنایع تولیدی
ارایه شدهاست ( .)13برای تعریف مدلسازی 1ابتدا باید توجه کرد که خالصهای از واقعیت را مدل گویند .بهبیان دیگر ،نمایش
مجرد یا فیزیکی یک شی یا سیستم (سامانه) را (از یک دیدگاه و نگاه خاص) مدل مینامند .فرایند ایجاد و انتخاب مدلها را
مدلسازی نامیدهاند .مدلسازی یکی از تکنیکهای ذهنی بشر میباشد که نه تنها برای اهداف علمی ،بلکه برای انجام امور روزمره
بشر به دفعات مورد استفاده قرار میگیرد .در مدلسازی ابتدا اجزای محیط واقعی انتخاب شده و متناسب با هدف مورد نظر از

-2مواد و روشها
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مدلسازی خصوصیاتی از هریک از اجزای واقعی انتزاع میشود .هدف از مدلسازی دو چیز میباشد :اول شناخت 2و دوم تبیین 3که
بر اساس تعریف مسئله ،مدلسازی یکی یا هردو هدف را در نظر میگیرد .در پژوهشی با ارایه مدلی به ارتباط بین تقاضا برای
محصوالت ،کیفیت محصول تولیدی ،موجودی و وضعیت نگهداری ماشینآالت و تجهیزات کارخانه ،نرخ تولید و کارایی
عرضهکنندگان در یک سیستم پویا بررسی شده است ( .)14دستیابی به بهترین نتیجه در شرایط داده شده را بهینهسازی گویند.
بهینه سازی را بهعنوان فرایند یافتن شرایط مقدار بیشینه یا کمینه یک تابع تعریف کرد .روشهای جستجوی بهینه را با عنوان
روشهای برنامهریزی ریاضی نیز می شناسند که عموماً به صورت بخشی از تحقیق در عملیات مطالعه میشوند .بهینهسازی در
مفهوم گسترده خود میتواند در حل هر مسئله مهندسی به کار گرفته شود ( .)15در پژوهشی دیگر مدلسازی یکپارچه مساله برنامه
ریزی ظرفیت تولید و مساله زمانبندی تولید دو ماشین ،به ارایه یک رویکرد حل تحلیلی پرداخته میشود ( .)16همچنین در
پژوهشی دیگر طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری فازی
در صنایع نفتی ایران پرداخته شدهاست ،که در آن به طراحی مدل ساختاری اقدامات سبز از رهیافت مدلسازی ساختاری تفسیری
در محیط فازی جهت مدیریت ابهامات زبانی در قضاوتها بهره گرفته شدهاست ( .)17در موردی دیگر بهینهسازی برنامهریزی
تولید معادن زیرزمینی با استفاده از مدلسازی ریاضی و برنامهریزی عدد صحیح پرداختهاست که ،ابتدا ،توالی استخراج کارگاهها با
استفاده از رویکرد دستی /معمولی و سپس ،با استفاده از مدل ریاضی بسط داده شده در نرمافزار  ،GAMS/CPLEXانجام شده
است ( ،)18در موردی دیگر مساله یکپارچه برنامهریزی تولید و تعمیرات و نگهداری مورد مطالعه قرار گرفته شد ،که در آن دو تابع
هدف مدنظر بودهاست ،در این پژوهش مدلسازی و حل مساله یکپارچه برنامهریزی تولید ادغامی و تعمیرات و نگهداری در حالت
دو هدفه و با رویکرد کاهش نارضایتی مشتریان مد نظر بودهاست (.)19

یک مسئله بهینهسازی یا برنامهریزی ریاضی را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
𝑥1

… { = 𝑥 را به گونهای پیدا کنید که ) f(xرا به شرط قیدهای زیر کمینه یا بیشینه کند:

𝑛𝑥

𝑚 𝑔𝑖 (𝑥) ≤ 0 … … … … . 𝑖 = 1,2, … ,
𝑝 𝐼𝑗 (𝑥) = 0 … … … … . 𝑗 = 1,2, … ,

که در آن  xیک بردار  nبعدی است و بردار طراحی نامیده میشود .مسئلهای که به صورت رابطه فوق بیان شده باشد یک
مسئله بهینهسازی مقید نامیده میشود .البته برخی از مسائل بهینهسازی دارای قید نمیباشد (.)20
زمانی که صحبت از فروش در صنایع تولیدی میشود منظور مشتریهایی هستند که در صف خرید در مقابل کاالهای تولیدی
هستند ،فرض کنیم Kتا مشتری داریم( 𝑧𝑆𝑈𝐶 ) که بازه  zبهصورت ] [1,kمیباشد و کاالی تولیدی ( 𝑖𝑃 ) که شمارنده i
بصورت ] [1,nاست .معادله در خواست مشتری بصورت زیر است
A11 P1 + A12 P2 + A13 P3 + ⋯ + A1i Pi ≤ Cus1
مشتری 1
A21 P1 + A22 P2 + A23 P3 + ⋯ + A2i Pi ≤ Cus2
مشتری 2
A31 P1 + A32 P2 + A33 P3 + ⋯ + A4i Pi ≤ Cus3
مشتری 3
و برای حالت کلی خواهیم داشت:
1 Modeling
2 Exploration
3 Specification
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(∑ A z1) p1 + (∑ A z2) p2 + (∑ A z3) p3 + ⋯ + (∑ A zn) pn ≤ ∑ cusz
z=1
k

k

n

z=1

z=1

z=1

z=1

k

k

k

k

(∑ A z1) p1 + (∑ A z2) p2 + (∑ A z3) p3 + ⋯ + (∑ A zn) pn = ∑(∑ A zi)Pi ≤ ∑ cusz
z=1

i=1 z=1

z=1

z=1

z=1

z=1

که در فرمول باال (  ) Aمیزان سهم هر مشتری از کاال در لیست سفارش خود مشتری است ،شمارنده (  ) iبیان کننده هر
کاال و شمارنده (  ) zنیز نشان دهنده مشتری خواهد بود .دو حالت زیر ممکن است رخ دهد.
𝑧𝑠𝑢𝑐 ∑𝑛𝑖=1(∑𝑘𝑧=1 𝐴𝑧𝑖 )𝑃𝑖 = ∑𝑘𝑧=1
حالت اول
حالت دوم

𝑧𝑠𝑢𝑐 ∑𝑛𝑖=1(∑𝑘𝑧=1 𝐴𝑧𝑖 )𝑃𝑖 < ∑𝑘𝑧=1
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در حالت اول هدف تامین تمام درخواستهای مشتری است ،برای آنکه حالت اول رخ دهد بطور معمول در صنایع تولیدی باید
محدودیت های منابع انسانی و مواد اولیه برطرف شوند تا در حالت ایده آل بدون در نظر گرفتن خرابی ماشین آالت و یا خرابی
محصول و غیره  ،درخواست مشتریان بهصورت کامل برآورده شود .برای بهدست آوردن محدودیت مواد اولیه میدانیم تولید یک
کاال از ت رکیب مقدار مشخصی از ماده اولیه و ترکیب چند ماده خواهد بود ،بنابراین در حالت کلی میتوان از فرمول محدودیت منابع
اولیه بهصورت زیر بیان کرد.
𝑛
𝑛
𝑚
) 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑀 ∑𝑖=1 𝑃𝑖 = ∑𝑖=1(∑𝑗=1
معادله محدودیت مواد اولیه
در معادله محدودیت مواد اولیه ) 𝑥𝑗 ( ،مواد اولیه برای تولید کاال ) 𝑀𝑖𝑗 ( ،مقدار استفاده از ماده اولیه jام برای کاالی iام
است.
برای به دست آوردن محدودیت منابع انسانی توجه به چند مورد ضروری است ،زمان استاندارد ،میزان ساعت در هر شیفت و
زمان استاندارد هر دستگاه ،فرض کنیم تعداد روزهای کاری در یک ماه برابر مقدار (  ،) Cمیزان ساعت کاری در هر شیفت برابر
با (  ) Dو زمان استاندارد هر دستگاه برابر با ( 𝑖𝐸 ) باشد برای بهدست آوردن تعداد نیروی انسانی الزم برای هر دستگاه بهصورت
زیر خواهد بود.
(C ∗ D) ∗ Ei
تعداد نیروی انسانی برای هر دستگاه
و برای بهدست آوردن نیروی انسانی الزم برای تولید یک محصول از معادله محدودیت نیروی انسانی استفاده میکنیم.
n
) ∑i=1 Pi = (C ∗ D) ∑nl=1(∑rO=1 γoi ∗ El ∗ yl
معادله محدودیت نیروی انسانی
در معادله محدودیت نیروی انسانی ) 𝛾𝑜𝑖 ( ،می تواند مقادیر ،صفر ( هنگامی که از دستگاه با شماره lام در تولید استفاده
نمی شود و یک ( هنگامی که از دستگاه با شماره lام در تولید استفاده میشود) ) 𝑦𝑖 ( ،دستگاه lام برای تولید کاالی iام است .با
توجه به آنچه که گفته شد برای حالت یک میتوان بهصورت معادله ( )1در نظر گرفت .که در محدودیتهای آن nتا محصول
تولیدr ،تا دستگاه در خطوط تولیدیm ،تا ماده اولیه و در تابع هدف  Kتا درخواستn ،تا محصول تولیدی است.
𝑓𝑖

معادله ()1

𝑖𝑠𝑢𝑐 𝑚𝑎𝑖𝑛: ∑𝑛𝑖=1(∑𝑘𝑧=1 𝐴𝑧𝑖 )𝑃𝑖 = ∑𝑘𝑖=1
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
𝑚∑(∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 = ∑𝑛𝑖=1
) 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑀 𝑗=1
) 𝑙𝑦 ∗ 𝑙𝐸 ∗ 𝑖𝑜𝛾 ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 = (𝐶 ∗ 𝐷) ∑𝑛𝑙=1(∑𝑟𝑂=1
𝑖 = 1, … , 𝑛 & 𝑂 = 1, … , 𝑟 & 𝑗 = 1, … , 𝑚 & 𝛾𝑜𝑖 = 0 𝑜𝑟 1

در حالت دوم هدف ما حداکثرسازی درخواستهای مشتری خواهد بود اما به دلیل ایجاد نقص در تامین محدودیتهای مواد
اولیه و منابع انسانی نمیتواند تمامی درخواستها را برآورده سازی نماید ،ذکر این نکته مهم است ممکن است دالیل دیگری
همچون خرابی ماشین آالت تولیدی را هم در محدودیت منابع انسانی درنظر گرفت زیرا با خرابی ماشینآالت تولیدی عمال در
زنجیره تولید فاقد آن ماشین خواهد بود و میتوان مقدار ( 𝑖𝑜𝛾) را برابر صفر درنظر گرفت ،در نتیجه میتوان برای حالت دوم به
صورت معادله ( )2نوشت.
𝑓𝑖

معادله ()2
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𝑖𝑠𝑢𝑐 𝑚𝑎𝑖𝑛: ∑𝑛𝑖=1(∑𝑘𝑧=1 𝐴𝑧𝑖 )𝑃𝑖 < ∑𝑘𝑖=1
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
𝑚∑(∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 = ∑𝑛𝑖=1
) 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑀 𝑗=1

) 𝑙𝑦 ∗ 𝑙𝐸 ∗ 𝑖𝑜𝛾 ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 > (𝐶 ∗ 𝐷) ∑𝑛𝑙=1(∑𝑟𝑂=1
𝑖 = 1, … , 𝑛 & 𝑂 = 1, … , 𝑟 & 𝑗 = 1, … , 𝑚 & 𝛾𝑜𝑖 = 0 𝑜𝑟 1

درحالت دوم ممکن است خرابی ماشین آالت تولیدی وجود نداشته باشد اما محدودیت در تامین مواد اولیه ایجاد شود و یا به
دلیل اشتباهاتی در صنایع مواد اولیه اولیه هدر رفت ایجاد شود در این صورت برای تامین درخواستها به مشکل مواجه خواهیم شد
معادله ( )3بیانگر این حالت خواهد بود .حالت دوم نیز این امکان موجود است که هم کمبود در منابع انسانی و هم در مواد اولیه
ایجاد شود برای این حالت معادله ( )4بیان میشود .الزم به توجه است سمت چپ محدودیتها در معادالت همان مجموع کاالهای
درخواستی نیز میتواند باشد.
𝑓𝑖

معادله ()3

𝑖𝑠𝑢𝑐 𝑚𝑎𝑖𝑛: ∑𝑛𝑖=1(∑𝑘𝑧=1 𝐴𝑧𝑖 )𝑃𝑖 < ∑𝑘𝑖=1
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
𝑚∑(∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 > ∑𝑛𝑖=1
) 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑀 𝑗=1
) 𝑙𝑦 ∗ 𝑙𝐸 ∗ 𝑖𝑜𝛾 ∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 = (𝐶 ∗ 𝐷) ∑𝑛𝑙=1(∑𝑟𝑂=1
𝑖 = 1, … , 𝑛 & 𝑂 = 1, … , 𝑟 & 𝑗 = 1, … , 𝑚 & 𝛾𝑜𝑖 = 0 𝑜𝑟 1
𝑓𝑖

نتیجهگیری
امروزه با توجه به رقابتی شدن بازارهای تولیدات صنایع چه در داخل و چه در خارج از کشور تامین به موقع و با کیفیت
خواستهها ( درخواستهای خرید ) مشتریان و یا مصرفگنندگان امری ضروری است ،چرا که عدم تامین درخواستهای آنها در
دورههای مختلف زمانی باعث می شود تا مشتری با سطح انتظار باال به سمت تولید کننده دیگر برود و یک مشتری فعال به یک
مشتری غیرفعال در لیست مشتریان آن تولید کننده تبدیل گردد .در صنایع تولیدی بحث تامین منابع انسانی و مواد اولیه جز
مواردی هستند که با ربسک باالیی روبه رو خواهند بود .از همین رو ما با ارائه مدل ریاضی برای درخواست مشتریان به یک مدل
درخواست مشتریان کلی رسیده ایم و سپس دو عامل منابع انسانی و مواد اولیه را برای تامین درخواست مشتریان ارایه دادهایم .از
پژوهش نه تنها در بحث برنامهریزی تولید میشود استفاده کرد بلکه در بحث برنامهریزی فروش نیز میتوان بکار برد .زیرا که
کارشناسان برنامهریزی فروش میتوانند در کنترل درخواستها و اعمال سیاستهای فروش برای مشتریان سهیم باشند و به
کارشناسان برنامهریزی تولید برای بهدست آوردن سهم بازار هدف و همچنین تامین ورودیهای تولید که منابع انسانی و مواد اولیه
جز مهم آن هستند ،کمک کنند .انتظار می رود در آینده پژوهشگران این حوزه با درنظر گرفتن مدل ریاضی ارایه شده عواملی چون
سود کسب شده ،لجستیک و موجدی انبار را مورد بررسی قرار دهند.
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معادله ()4

𝑖𝑠𝑢𝑐 𝑚𝑎𝑖𝑛: ∑𝑛𝑖=1(∑𝑘𝑧=1 𝐴𝑧𝑖 )𝑃𝑖 < ∑𝑘𝑖=1
𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜:
𝑚∑(∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖 > ∑𝑛𝑖=1
) 𝑗𝑥 𝑗𝑖𝑀 𝑗=1
𝑛
) 𝑙𝑦 ∗ 𝑙𝐸 ∗ 𝑖𝑜𝛾 ∑𝑖=1 𝑃𝑖 > (𝐶 ∗ 𝐷) ∑𝑛𝑙=1(∑𝑟𝑂=1
𝑖 = 1, … , 𝑛 & 𝑂 = 1, … , 𝑟 & 𝑗 = 1, … , 𝑚 & 𝛾𝑜𝑖 = 0 𝑜𝑟 1
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Providing a model for optimizing sales situations by considering
the existing limitations of production planning in the
manufacturing industry
Abstract
With the globalization of competition, manufacturing industries have decided to provide the
resources they need and to present their products globally. Today, customers are interested in
receiving their requested more quickly, and constant delays in receipt cause them to move to
another manufacturer. Sales can be defined as a set of activities that the seller, performs to help
the buyer choose the product he or she wants. Production can be considered the process of
combining raw materials as input that leads to output based on purpose. The supply of inputs in
the manufacturing industry in different periods is faced with risks. In this study, we consider the
general equation of customer demand and possible scenarios of the equation of customer demand
to meet demand from the manufacturing industry, as well as factors such as raw materials and
human resources, which are high-risk inputs in the definition of production, a model for
optimizing them has been presented.
Keywords: Sales, Integer programming, Human resources, raw materials, manufacturing
industries
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مروری بر مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در زنجیرههای
عرضههای جهانی
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چکـیده
مدتی است که پایداری در زنجیره تأمین بهعنوان بخش جدیدی و تأثیرگذار موردتوجه محققین حوزه مدیریت زنجیره
تأمین و بسیاری از سازمانها و آژانسهای بینالمللی قرارگرفته است .جنجالهای مکرر مربوط به حوادث پایداری مرتبط
با زنجیره تأمین نشان میدهد شرکتهایی که حضور جهانی دارند برای بهبود نتایج زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی
در زنجیرههای عرضه جهانی تالش میکنند .مدیریت پایدار زنجیره تأمین برای بهبود نتایج پایداری در زنجیرههای تأمین
پیشنهاد شده است ،بااینوجود زنجیرههای تأمین جهانی چالشهای منحصربهفردی را به وجود میآورند .هدف از مطالعه
حاضر تحلیل و توصیف مروری بر مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در زنجیره عرضههای جهانی میباشد .پروژه
حاضر در زمره تحقیقات تحلیلی و توصیفی قرار میگیرد و نگارش کاربردی دارد .در این مقاله به شناسایی ،تجزیهوتحلیل
مقاالت منتشرشده در حوزه مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش مرور ادبیات سیستماتیک SLRبین
سالهای  2000تا  2020پرداختهایم .بررسی مطالعات انجامشده نشان داد که اکثر مطالعات حاضر در زمینه مدیریت و
گسترش زنجیره تأمین فقط به بحث و گفتوگو پیرامون برونسپاری ،درونسپاری ،مزیت رقابتی و شاخصهای پایداری
پرداختهاند در این میان تعداد کمی از مطالعات مدلی برای گسترش و مدیریت زنجیره تأمین پایدار ارائه کردهاند.

واژگـان کلـیدی :گسترش زنجیره تأمین پایدار ،مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،عرضههای جهانی ،زنجیره تأمین پایدار

 -1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور عسلویه
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در اقتصاد در حال رشد امروز ،مصرف بیشازحد و تولید بیشازحد ،روند زوال محیطزیست را در سراسر جهان تسریع کرده
است .مصرفکنندگان ،از طریق الگوی مصرف ناپایدار و تولیدکنندگان  ،از طریق تولید مبتنی بر روشهای سنتی تخلیه منابع،
بهطور قابلتوجهی در مشکالت اجتماعی زیستمحیطی نقش داشتهاند .مصرفکنندگان و تولیدکنندگان توسط زنجیرههای تأمین
مرتبط هستند و ازآنجاکه پایداری بهعنوان راهی برای برگشت تخریب محیطزیست اجتماعی تلقی میشود ،معرفی آن نیز در
تحقیقات مربوط به زنجیرههای تأمین آغاز شده است .بدون گسترش زنجیرههای تأمین برای حساب کردن رفتار مصرفکنندگان و
تأثیر آنها بر عملکرد کلی سیستم ،نمیتوان در مورد پایداری صحبت کرد .اخیرا ،نرخ فزاینده تخریب محیط زیست و کاهش منابع
ناشی از رشد اقتصادی تغییر کرده است تمرکز بر موضوعات اجتماعی -زیستمحیطی ،یک زنجیره تأمین پایدار ))SSCپدید آمده
است .در کل زنجیره ارزش ،مسائل مربوط به شبکه تدارکات برنامهریزی مبتنی بر ابتکارات سبز ،تولید سبز و مدیریت موجودی،
مدیریت پسماند و طراحی محصوالت زیستمحیطی موردتوجه قرارگرفته است(تقیخواه و همکاران .)2019 ،شورای تجارت جهانی
برای توسعه پایدار تأکید کرد که تغییر رفتار مصرف کننده نسبت به خریدهای پایدارتر میتواند در سراسر زنجیره تأمین محقق
شود(مید .)2018،پایداری در زنجیره تأمین بهعنوان بخش جدید و بسیار تاثیرگذار چندی است که توجه محققین حوزه مدیریت
زنجیره تأمین را به خود معطوف ساخته است .عالوه بر حوزه دانشگاهی ،جوامع ،دولتها ،کسبوکارها ،آژانسهای بینالمللی و
سازمانهای غیرانتفاعی بهطور فزایندهای به این موضوع پرداختهاند ( ،1394امینیفر؛ اعرابی) .با ظهور جهانیشدن ،اکثر
سازمانهای کوچک و بزرگ به لزوم ادغام بین قاره ای برای رقابت در بازار جهانی پی برده اند .اهداف کسب رقابتی از طریق
همکاری گسترده و گسترش فراتر از ملی مرزها و به قاره های دیگر تنها میتواند به مزیت و کاهش هزینه های کسب و کار دست
یابد .تحقیقات زنجیره تأمین بهعنوان یک راه حل تجارت مدرن برای استفاده از این تغییر جهت به وجود آمد .اصطالح زنجیره
تأمین که در ابتدا توسط الیور و وببر ( )1982تعریف شده است ،اشاره به همکاری سیستماتیک بین افراد ،فرایندها و اطالعات
سازمانهای مشابه برای ایجاد ملموس (بهعنوان مثال محصول) یا ارزش های نامشهود (یعنی خدمات) و تحویل آنها به مشتریان
دارد .در این راستا ،مدیریت زنجیره تأمین فرآیندهای پایان کار با تقاضای بازار را ارزیابی و همسو می کند(تیسنگ و هانگ.)2014،
صنعتی شدن مشکالت اساسی اجتماعی و زیست محیطی را ایجاد و سبب بحث در موردتوسعه پایدار از دهه  ، 1970بهویژه گرم
شدن جهانی و در کل مسائل زیست محیطی شده است) موریس و همکاران)2018 ،با مسائل موجود مانند حفاظت از محیط
زیست ،شفافیت شرکت ،مزایای کارکنان و نگرانیهای امنیتی ،شرکتها نیاز به ایجاد زنجیرههای تأمین زیست محیطی مناسب
دارند؛ بنابراین ،شرکتهای پیشرو شیوههای مدیریت زنجیره تأمین پایدار را راهاندازی کردهاند) هانگ و همکاران )2018،در برخی
صنایع که آالیندگی بیشتری دارند پایداری به یک مسئله کلیدی تبدیل شده است درحالی که هیچ اجتماع یا نهاد خاصی برای الزام
پایداری در زنجیره تأمین وجود ندارد(گوسلینگ و همکاران .)2016 ،از طرف دیگر نوآوری در سازمانهای کوچک بهعنوان مهم
ترین عامل برای پوشش ضعف های ناشی از اندازه کوچک سازمان قلمداد شده و برای مواجهه با پدیده های جدید و سازگاری با
آن ها به فرصت های قابل بهرهبرداری برای سازمان دست یافت و از آنها بهعنوان وسیلهای برای رشد سازمان در درازمدت
استفاده و در نهایت به یک مزیت رقابتی پایدار رسید .هنوز مشخص نیست پایداری مدیریت زنجیره تأمین چگونه درون یک
شرکت شکل گرفته و عملیات خارجی را به داخل سازمان مرتبط می کند و همچنین چه عواملی این روند را تحت تأثیر قرار داده و
نقش فشار مشتری در توسعه زنجیره تأمین پایدار نیز مشخص نیست .درحالی که از نظر برخی نویسندگان ،نیاز مشتری یک
محرک مهم برای عملیات مدیریت زنجیره تأمین پایدار است) گیوالندریس و کالچ اسمهایدت .)2014،افزایش روزافزون رقابت در
بین شرکت ها به صورت محلی و همچنین در بازار بینالمللی ،مدیران را به سوی این هدف سوق میدهد که برای ماندن در
تجارت ،بر مزیت رقابتی تمرکز کنند .امروزه دستیابی به اهداف مشتریان و جلب اعتماد مشتریان سخت تر و دشوارتر شده است .به
همین دلیل مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان راه هایی برای به دست آوردن مزیت رقابتی شناخته شده است) راجا و کوهران.)2006 ،
در ادبیات زنجیره ی تأمین ،مفاهیم مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار و مدیریت زنجیره ی تأمین سبز معموال به جای یک دیگر به
کار می روند ،این دو مفهوم کمی با یک دیگر فرق دارند .مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار در برگیرنده ی ابعاد اقتصادی ،پایداری
اجتماعی و زیستمحیطی است .بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره ی تأمین سبز است و
مدیریت زنجیره ی تأمین سبز بخشی از مدیریت زنجیرهی تأمین پایدار میباشد .طی چند سال اخیر ظهور فناوری های نوین و
ایجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی ،لزوم توجه به مدیریت و گسترشزنجیره تأمین پایدار درعرضههای جهانی را بیش از پیش
ضروری ساخته است ،بهطوریکه سازمانهای مختلف برای ایجاد ،حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود ،ناگزیر به استفاده از تئوری
های مدیریت زنجیره تأمین پایدار می باشند .بنابراین پژوهش حاضر به مروری بر مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در
عرضههای جهانی پرداخته است.
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-2زنجیره تأمین سنتی
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زنجیرههای تأمین حلقه های کلیدی هستند که ورودی های سازمان را به خروجی های آن متصل می کنند .در واقع زنجیره
تأمین رویکردی میان سازمانی دربردارنده تأمین کننده تأمین کنندگان تا مصرف کننده مصرفکنندگان است .چالشهای که این
شبکه با آن مواجه است پیرامون کاهش هزینه ها ،تضمین تحویل به موقع و کاهش زمان حمل ونقل به منظور عکس العمل بهتر
به محیط کسب وکار است؛ اما از طرفی افزایش هزینه های زیستمحیطی در این شبکه ها و رشد فشار مصرفکنندگان به منظور
ارائه کاالهایی که ازنظر زیستمحیطی استاندارد باشند و از سوی دیگر آگاهی جامعه بیرونی و کارکنان شرکت از مسائل اجتماعی
مرتبط با سازمان ها و ایجاد گروه هایی در حمایت از جامعه و افراد و افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها ،موجب
گردیده است که بسیاری از سازمان ها به سمت پایداری در زنجیره تأمین حرکت کرده و معیارهای جدیدی را در عملیات خود
مدنظر قرار دهند(قاسمی و رعیت پیشه .)1394،زنجیره تأمین یک فرایند کسب وکار حیاتی شامل برونسپاری مواد خام و قطعات،
تولید و مونتاژ محصوالت ،انبارش ،ثبت و پیگیری سفارش توزیع از کانال های مختلف و سرانجام تحویل به مشتری است .زنجیره
تأمین شامل تأمین کنندگان ،فروشندگان ،تولیدکنندگان و خرده فروشان است که توسط زیرساخت حمل ونقل اطالعات و مالی
باهم تعامل دارند)ساهین و رابینسون )2002،و همه فعالیت ها با جریان و حمل ونقل کاالها از مرحله مواد اولیه تا مصرف کننده
نهایی به هم مرتبط می گردند) هندفیلد و نیکالس .)1999،بسیاری از تحقیقات زنجیره تأمین در موضوعات گوناگون از مسئولیت
پذیری اجتماعی سازمانی و پایداری به صورت مستقل از هم انجام شده اند؛ بهطوری که شناخت کمی از این موضوعات و روابط
میان آن ها وجود دارد .محیط زیست ،تنوع ،حقوق بشر ،نوع دوستی،امنیت ،اجزای مفهوم بزرگ و کلی مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمانی و پایداری هستند که برای مدیریت زنجیره تأمین اجرا می شوند .به همین دلیل ،مدیران زنجیره تأمین اغلب پروژه های
مربوط به این زمینه را به صورت مستقل از هم اجرا و مدیریت میکردند بدون اینکه یک درک واضح کلی و استراتژیک از چگونگی
تناسب این اجزا باهم برای ساخت یک موقعیت پایدارسازمانی داشته باشند .مدیران اغلب فرصت های موجود جهت یادگیری
موفقیت یا شکست یک حوزه ،بهطور مثال در عرصه زیستمحیطی را بررسی می کنند و این دانش را برای پروژه های آینده در
بخشهای سازمانشان و حوزههای پایداری مانند تنوع و موضوعات ایمنی اجرا میکنند (کارتر و جنینگ .)2002، .بهطورکلی ،زنجیره
تأمین تمرکزش تنها در جریان محصوالت یا خدمات از تأمین کننده برای رساندن محصول به مشتری از طریق تمام اشخاص
واسطه است ،اما در زنجیره تأمین پایدار تمرکز بر لجستیک معکوس است که یک چارچوب برای بازیابی مواد در انتهای چرخه
محصول وجود دارد؛ که جملگی بر اهمیت و جایگاه زنجیره تأمین پایدار در توسعه پایدار صحه می گذارد.

-3زنجیره تأمین پایدار
امروزه چالش پایداری در میان  10نگرانی برتر حل نشده جهانی قرار دارد و هنوز هم توجه بسیاری را به خود جلب می کند
(شورای جهانی دستور کار تغییر اقلیم .)2018 ،برای پرداختن به این نگرانی ،قانون گذاران و دولتها ،قوانین زیستمحیطی و
توصیف مجموعه ای از سیاستهای پیشگیرانه ،مقررات و روش ها را صادر کردند (آگرون و همکاران  .)2012 ،قوانین
زیستمحیطی همراه با هنجارها و ارزشهای اجتماعی ،آگاهی ذینفعان و فرهنگ سازمانی ،بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،استراتژی
های مدیریت بسیاری از مشاغل است .تأثیرات محیطی مربوط به زنجیرههای تأمین در بیشتر بخش ها در نظر گرفته شده است.
برای اینکه توسعه پایدار از اهمیت بیشتری برخوردار شود؛ زیر فشارهای بیرونی و داخلی ،مشاغل تصمیم می گیرند که این فشارها
را انجام دهند .ادغام اهداف پایداری اجتماعی و زیستمحیطی در چیدمان سیستماتیک توابع کلیدی بین تجاری همراه زنجیر،
بهعنوان یک راه حل بالقوه برای بهبود عملکرد پایداری در بلند مدت دیده میشود(کارتر و راجرز ..)2008،نگرانی های سازمانهای
دولتی و غیردولتی ،مردم به ویژه دوستداران محیط زیست ،راجع به گرم شدن زمین ،تخلیه منابع طبیعی،استفاده از منابع تجدید
ناپذیر و افزایش فعالیت های صنعتی در جوامع اقتصادی توسعه یافته و نوظهور ،باعث شده که بسیاری از سهامداران بر توسعه
بازرگانی پایدار متمرکز شوند .در سالهای اخیر ،مسئولیت پذیری شرکتی ،اجتماعی و زیستمحیطی بخشی از اهداف مورد نظر
سازمانهای تولیدی و خدماتی شده است و به شکلی مثبت ،تبدیل به قاعده فعالیت های سازمانی گشته است .همچنین عوامل
دیگری نیز وجود دارند که سازمانها را به استفاده از مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،بخصوص در بخش های فرادستی زنجیره تأمین
سوق می دهند .این عوامل می توانند داخلی یا خارجی باشند .عوامل خارجی عبارتند از مقررات قانونی ،ماهیت فعالیت بازرگانی ،رقبا
و اقدامات سهامداران .عوامل داخلی عبارتند از دیدگاه مدیریت ارشد ،مشوق های پایدار تأمین کنندگان و نیازهای مشتریان) آگرن
و همکاران .)2012،مقاومت در برابر تغییر ،همواره در تمامی سازمان ها دیده میشود .مقاومت از چندین منبع ایجاد میشود که
عبارتند از :مدیریت ارشد ،موارد مالی ،مکان ،ظرفیت سیستم ،فرهنگ ،نوع فعالیت بازرگانی ،ساختار زنجیره تأمین ،هزینه ها ،اهداف
عملیاتی ،منابع انسانی و مدیریت دانش .برخی از مهمترین موانع ناشی از زنجیره تأمین عبارتند از :هزینه های مالی ،نرخ بازگشت
سرمایه قیمت محصول ،تعهد مدیریت ارشد ،فرهنگ سازمانی شرکت تأمین کننده ،ظرفیت تولید ،منابع انسانی ،ساختار زنجیره

تأمین ،مکان جغرافیایی و اندازه شرکتهای تأمین کننده و مواردی از این دست هستند .استفاده از مدیریت زنجیره تأمین پایدار،
برای رقابت پذیر بودن سازمان از لحاظ قیمت ،کیفیت ،قابلیت اعتماد ،انعطاف پذیری و مسئولیتپذیری اهمیت دارد .فواید مدیریت
زنجیره تأمین پایدار عبارتند از :رضایت مشتری ،کیفیت ،نوآوری ،اعتماد ،سرعت تأمین کردن منابع ،موجودی بهینه ،انعطاف پذیری،
زمان رهبری و کنترل هزینه ها .به هنگام استفاده از مشوق های مدیریت زنجیره تأمین پایدار باید موارد باال را موردتوجه قرار داد؛
از جمله این عوامل می توان به استاندارد ،ISO14001حمل و نقل سبز ،تولید سبز ،بازیافت ،بازتولید ،طراحی محصوالت و
فرایندهای سبز ،کاهش بقایای کربن و ارزیابی سیکل زندگی محصوالت اشاره کرد .امروزه لحاظ کردن مفهوم پایداری در طراحی
شبکه زنجیره تأمین ،با توجه به اثرات ،روند رو به رشد جمعیت جهانی بر محیط زیست و در نتیجه آن افزایش فعالی تهای انسانی،
به موضوع مهمی برای سازمان ها ،دولتها و مردم به ویژه دوستداران محیط زیست تبدیل شده است) قاسمی و همکاران.)1392 ،

-4اهداف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

-5فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار
لینتون و همکاران ( )2007بیان کردند ،پایداری باید فرآیندها و جریان هایی که در هسته زنجیره تأمین وجود دارند را باهم
یکپارچه کند .این فرایندها شامل :طراحی محصول ،تولید،توزیع و محصوالت در پایان و فرآیندهای احیاء می شود.
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در دنیای رقابتی امروز ،شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان داشتند ،کارایی خود را از
دست دادهاند .زنجیره تأمین پایدار را میتوان ابزار عملیای دانست که قادر است عملکرد قابل قبولی را با درگیری گسترده پایداری
در کسبوکار ایجاد کند(عبداللهی و همکاران .)1396،کاهش کل هزینه های زنجیره تأمین بهره برداری ،افزایش درآمد کل و از
بین بردن دارایی قرار گرفتن در معرض خطر برخی از نمونه های زنجیره تأمین اهداف مالی است(گتسچالک و همکاران.)2008،
سه عامل اصلی که باعث شدند تا مدیران موضوع مدیریت زنجیره تأمین را بصورت جدی دنبال کنندعبارتند از:
 انقالب اطالعات
 تقاضای مشتریان در جهت خرید محصوالت وخدمات با کیفیت با هزینه کمتر تحویل مناسب تر تکنولوژی مدرن تر
وطول عمر بیشتر که در نهایت به افزایش رقابت دربین تولید کنندگان وسازندگان منجر شد
 ضرورت ایجاد ساختاری جدید در روابط بین سازمانی

شکل()1فعالیت هایSSCM
طراحی محصول :باید متدولوژی را جهت ارزیابی استدالالت زیستمحیطی در سطح طراحی محصول نگاه کرد .این میتواند در تعیین
چگونگی طراحی محصول کمک کند تا اثرات زیستمحیطی آن بعد از استفاده را کاهش دهد .یکپارچگی بین طراحی محصول و فاز پردازش
باید کشف شود تا اثرات زیستمحیطی کاهش یابد و پایداری را در درازمدت ضمانت کند.
تولید :با تحقیق در سطح فرآیند تولید باید تالش ها را به سوی توسعه فرآیند تولید پاک تر و به سوی کاهش تولید محصوالت فرعی که
ممکن است موجب تخریب محیط زیست و سالمت انسان شود متمرکز کرد .تکنولوژی های فرآیند باید طراحی و عملیاتی شوند تا به آسانی
محصوالت قابل استفاده مجدد هم راستا با کاهش استفاده از منابع طبیعی ثبت شود.
توزیع :حمل ونقل بهعنوان یک توزیع کننده اصلی برای زنجیره تأمین ظاهر می شود .کاهش گازهای گلخانه ای از طریق استفاده از
روش های حمل ونقل پاک تر با یک تعریف دقیق از ساختارهای زنجیره تأمین ،حرکت مثبتی را به سوی پایداری همکاری می کند.
پایان عمر و فرآیندهای احیاء :کارایی بازیافت محصوالت در پایان عمر با استفاده از زنجیره معکوس ،حوزه ای است که به سرعت در
حال رشد میباشد .طراحی اولیه محصول یک اثر بزرگ روی استفاده مجدد ،باز ساخت ،بازیافت ،سوزاندن یا انهدام محصول دارد .تالش ها
درباره چگونگی تسخیر ارزش باقیمانده در محصوالت در پایان عمرشان ،باید گسترش یابد.

-6مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار
در این مقاله از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده شده است ،مرور ادبیات سیستماتیک( )SLRعبارتست از جستجو و
یافتن مطالعات مربوطه ،ارزیابی آنها براساس معیارهای مشخص ،تلفیق نتایج و ارائه یافته بهطور موجز و شفاف .هدف از
مرورادبیات سیستماتیک ،خالصه سازی و نتیجه گیری از تعداد زیادی مطالعات مداخله ای و کمک به تصمیم گیریاست .در این
61

مقاله اطالعات موردنیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای و بررسی مقاالت مختلف با محوریت  4کلمه مدیریت زنجیره
تأمین پایدار،گسترش زنجیره تأمین پایدار،زنجیره تأمین پایدار،عرضههای جهانی زنجیره تأمین پایدار و از پایگاه های معتبر داخلی و
خارجی نظیر کتب و منابع دیگر استخراج شده است .در جداول زیر مروری بر تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه مدیریت و
گسترش زنجیره تأمین پایدار خواهیم داشت.
جدول  -2مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار
نتایج
نام محققین(سال)
شاخصهای پایداری شامل  3معیار و چند زیر معیار است ،معیار اجتماعی شامل :سالمت و
امنیت ،قوانین و مقررات .معیار زیستمحیطی شامل :دفع ضایعات و زباله های ایجاد شده و
گولسین بایوکوزکان و همکاران()2011
معیار اقتصادی شامل :هزینه کل ،منافع اقتصادی،رعایت حقوق صاحبان سهام وکنترل
موجودی میباشد.
دی مارچی و همکاران()2013
در یافتند که ارزیابی تأمین کننده محیط زیست و عملکرد اقتصادی شرکت خریدار بهطور
گلکیک و اسمیس()2013
مثبت مرتبط است .حل مسائل اجتماعی و زیستمحیطی در سایت های تولید کننده برای
ژو و همکاران()2017
تأمین کننده کافی نیست
ساندارارج و براون()2016
سانچا و همکاران()2016
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دیستل هورس وهمکاران(،)2015ولما و وان
ویجک (،)2015گریم و همکاران
(،)2016ویلهلم و همکاران ()2016
کالرک و برسما()2017
بامبید و همکاران()2017

تاچی و همکاران()2013

چوبین و همکاران()1392

قاسمی و همکاران()1392

باور صاد و همکاران()1397

تأمین کنندگان دستیابی به عملکرد اجتماعی را نسب به سایر عملیات در اولویت قرار می
دهند .همچنین آموزش خریدار و کارمندان برای موفقیت تأمین کننده حیاتی هستند .توسعه و
پذیرش اجتماعی اقدامات مسئوالنه در زنجیرههای تأمین الزم و ضروری است.
تأمین کنندگان برای رفع نواقص در نتایج زیستمحیطی و اجتماعی؛تعامل بین خریداران،
تأمین کنندگان و شرکت های شخص ثالث تأمین کننده را بهبود میبخشند.
نشان دادند که گرایش به مشتری بر پذیرش پایداری محیطی اثر گذاشته و آن را بهبود
میبخشد
در یک جمعبندی از تعاریف مختلف به یک تعریف جامع از مدیریت زنجیره تأمین پایدار
دست یافتند که عبارت است از؛ ادغام دغدغه های محیطی،اجتماعی و اقتصادی در فعالیتهای
مدیریت زنجیره تامینسازمان با تاکید بر فعالیتهای مدیران ،در چارچوب؛  .1الزام به کاهش
تأثیرات منفی اجتماعی و محیطی .2.موردتوجه قرار دادن تمامی مراحل در طول کل زنجیره
ارزش برای هر محصول .3 ،یک دیدگاه چند رشتهای که کل چرخه عمر محصول را پوشش
دهد.
در مقاله خود ،پس از ارائه تعریفی از پایداری ،به صورت اجمالی به فعالیت های مهم در این
حوزه اشاره کرده اند و در نهایت عوامل چرخه مانند ،زنجیره تأمین ،لجستیک و ضرورت
وجود هر بخش اشاره شده است و عواملی که برای رویکرد پایدار به سازمان ها فشار وارد می
کنند را بر شمردند .در نهایت بیان می کنند که با وجود تغییرات گسترده در تکنولوژی ،محیط
زیست و در شرایط امروز کشورها ،خصوصا شرایط تحریم می توان از پایداری برای تبدیل
سختی ها به فرصت استفاده کرده و در جهت بهبود انواع سیستم ها آن را بکار گرفت.
در مقاله خود به بررسی مفهومی زنجیره تأمین ،پایداری ،مدیریت زنجیره تأمین پایدار و
طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار و معرفی دو نمونه از مدل سازی های (مدل سازی ژانگ و
نارگونی -نارگونی) انجام گرفته ،در این زمینه پرداختهاند .
مشاهده میشود در مورد اثر فشار مشتری بر مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،هم مقدار
اثرگذاری و هم معنی داری آن بیشتر است .اگرچه هر دو اثر) فشار مشتری و نوآوری (بر
مدیریت زنجیره تأمین پایدار در حد کم ،مورد تائید قرارگرفته است ،ولی بهطور نسبی ،تأثیر
فشار مشتری و بسط پذیری آن در جامعه موردنظر ،بیشتر از متغیر نوآوری است .این
موضوع میتواند ناشی از ماهیت عکس العمل های مدیریتی در زنجیره تأمین پایدار باشد.
بدین معنی که در حالت فشار مشتری ،اقدامات مدیریتی بیشتر از نوع انفعالی یا تأثیرپذیری
و یا از روی اجبار است ،درحالی که ،در حالت نوآوری ،اقدامات مدیریتی باید اثرگذار و
داوطلبانه صورت پذیرد.

-7مدیریت زنجیره تأمین پایدار در عرضههای جهانی
طی دو دهه گذشته ،عرضه مدیریت زنجیره ی پایدار ( ) SSCMکه مربوط به ادغام است اهداف زیستمحیطی ،اجتماعی و
اقتصادی در سراسر یک شرکت کانونی فرآیندهای زنجیره تأمین ،بهعنوان رویکردی برای شرکتها ظاهر شده است(کوبرگ و
لوگنی .)2019،با این حال  ،مدیریت پایداری در زنجیره تأمین جهانی ( )GSCهمچنان ادامه دارد و میتواندچالش برانگیز باشد.
زنجیرههای تأمین جهانی ( )GSCزنجیره تأمین هستند که فراتر از مرزهای یک کشور واحد هستند .بنابراین  GSCها توسط
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شرکت های کانونی مشخص می شوند (کانیتو و همکاران .)2013 ،فاصله بین یک شرکت کانونی و تأمین کنندگان آن بیشتر
است،همانطور که تعداد طبقات در زنجیره تأمین است .اغلب ،شرکت های کانونی در زنجیرههای تأمین جهانی ،سازمانهای بزرگ
و شناخته شده ای هستند که پایداری آنها توسط ذینفعان مورد بررسی قرار می گیرد و مصرفکنندگان نهایی آن قابل مشاهده
هستند(ولف SSCM.)2014 ،برای ادغام نگرانی های سهامداران در مورد تأثیر شرکت داخلی و عملیات مدیریت تأمین در محیط
زیست و اجتماعی سیستم ها پیشنهاد شده است (پاگل و شوچنکو .)2014 ،سیورینگ و مولر( )2008عرضه پایدار مدیریت زنجیره
پایدار ()SSCMرا بهعنوان "مدیریت مواد و جریان سرمایه و همچنین همکاری بین شرکت ها در زنجیره تأمین در حالی که
اهداف خود را از هر سه بعد پایدار می گیرد توسعه (زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی) تعریف می کنند .سیورینگ و مولر ()2008
"مدیریت زنجیره تأمین پایدار" را به شکل ،همکاری شرکتهای دخیل در طول زنجیره تأمین ،برای مدیریت جریان مواد و
اطالعات جهت دستیابی به توسعه پایدار در هر سه جنبه اقتصادی ،محیطی و اجتماعی ،تعریف میکنند .هسینی و همکاران()2012
مدیریت زنجیره تأمین پایدار را شامل؛ مدیریت عملیات ،منابع ،اطالعات و سرمایه زنجیره تأمین به منظور حداکثر نمودن سودآوری
و رفاه اجتماعی و در عین حال حداقل نمودن تأثیرات محیطی ناشی از زنجیره تأمین ،میدانند .تاچی و همکاران( ، )2013در یک
جمع بندی از تعاریف مختلف به یک تعریف جامع از مدیریت زنجیره تأمین پایدار دست یافتند که عبارت است از؛ ادغام دغدغههای
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین سازمان با تاکید بر فعالیتهای مدیران ،در چارچوب؛  .1الزام به
کاهش تأثیرات منفی اجتماعی و محیطی .2موردتوجه قرار دادن تمامی مراحل در طول کل زنجیره ارزش برای هر محصول و .3
یک دیدگاه چند رشتهای که کل چرخه عمر محصول را پوشش دهد .امروزه مدیریت زیستمحیطی با تاکید بر حفاظت از محیط
زیست به یکی از مهم ترین مسائل دولتها و سازمان ها تبدیل شده است .سبز کردن زنجیره تأمین ،فرایند در نظر گرفتن معیارها
با مالحظات زیستمحیطی در سرتاسر تأمین است مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات
زیستمحیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به
منظور بیشنه کردن میزان بهره وری منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تأمین است( ،1396پیامی؛ باریک بین و حامدی و فرجی).
تالش برای گنجاندن مسائل پایداری به مدیریت زنجیره تأمین به شکلهای مختلف انجام شدهاست که مهمترین آنها زنجیره
تأمین سبز و زنجیره تأمین پایدار است که به دنبال درنظرگرفتن مسائل زیستمحیطی در مدیریت زنجیره تأمین است .در مطالعات
پیشین عمدتا به طراحی و پیکرهبندی زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداخته شده است؛ این در حالی
است که مسائل پایداری و زیستمحیطی در مدل های کنترل موجودی نیز تأثیرگذار بوده و در قالب کاهش دی اکسید کربن و با
توجه به میزان موجودی و زمان سفارش دهی موردبررسی قرارگرفته است .جنبههای پایداری نیز با توجه به دو سؤال اساسی
مدیریت موجودی یعنی "چه هنگام و چه مقدار سفارش داده شود" ،در نظر گرفته میشود .در واقع موجودی پایدار چشم اندازی جامع
از مدیریت موجودی است که فراتر از تمرکز بر تحویل کاال ،نگهدای و دیدگاههای سنتی هزینه گام برمیدارد(زادجعفر و
غالمیان .)1397،مدیریت زنجیره تأمین ) (SCMمدیریت شبکه ای از مشاغل و سازمان ها است تا محصوالت و خدمات را بر
اساس نیاز مشتری با توجه به ارزش ،هزینه و زمان ارائه دهد .یک زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت ها در راستای تحقق درخواست
های و تقاضا های مشتریان است،مدیریت زنجیره تأمین برنامهریزی و مدیریت کلیه فعالیت های مربوط به ایجاد منابع و خرید
محصوالت ،مدیریت فعالیت های تبدیل و لجستیک آنها است .مدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگی و همکاری بین شرکای
تجاری است ،بهعنوان تأمین کننده محصوالت ،کانال های میانی ،ارائه دهندگان خدمات و مشتریان به منظور ادغام و دستیابی به
یک مدیریت کارآمد عرضه و تقاضا در زنجیره تأمین است .امروزه شرکت ها بر فعالیت های اصلی خود ،روی نقاط قوت خود تمرکز
می کنند ،بهطوری که بسیاری از فعالیت های زنجیره تأمین به سازمانهای مختلفی ارائه می شود که در زمینه فعالیت های مورد
نیاز تخصص و مهارت بیشتری دارند(سلیمی زاویه .)1397،برای ادامه حیات در فضای کسب و کار بهطور فزاینده رقابتی ،فرمول
بندی استراتژی رقابتی میتواند به زنجیرههای تأمین در دستیابی به رهبری بازار ،بازگشت سرمایه گذاری و حداکثر رساندن آن
کمک کند .(Giunipero et al., 2012).مدیریت زمان،یک عنصر مهم در بهره وری عملکرد و یک منبع از مزیت رقابتی بود.
یک زنجیره تأمین به دنبال استراتژی مبتنی بر زمان ،فن آوری های جدید،مبتنی بر سیستم های بسیار خودکار و مسیرهای
ارتباطی پرسرعت برای کوتاه شدن زمان تحویل سفارشات ایجاد شده است . (Christopher, 2016.کارتر و راجرز ( )2008یک
چارچوب مفهومی جامع برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار ارائه کردند .آنها از یک ساختمان مفهومی برای معرفی مفهوم پایداری
در زمینه مدیریت زنجیره تأمین استفاده می کنند و رابطه میان عملکرد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی را در زمینه مدیریت زنجیره
تأمین نشان می دهند و محیط مساله و حوزه مدیریت زنجیره تأمین پایدار را به تصویر می کشند).خانه مدیریت زنجیره تأمین
پایدار( .خانه بر پایه خط پایین سه گانه ساخته میشود  .سه بعد پایداری در آن بهعنوان ستون هایی که برای نگه داشتن تعادل
ساختمان ضروری است ،مشاهده می شود .مدیریت ریسک و انطباق فونداسیون و پایه ساختمان را تشکیل میدهد .برای رسیدن به
منافع بلند مدت ،ریسک ها باید مشخص شوند و کاهش یابند .قوانین ،راهنماها و استاندارد ها بهعنوان یک نقطه شروع برای پیاده
سازی اصول و تمرین های پایداری در طول زنجیره تأمین به کار می روند  .به عالوه در شکل( )2نشان داده شده است که

63

مدیریت زنجیره تأمین پایدار به برقراری ارزش ها و اصول اخالقی در سرتاسر سازمان و یک محیط تکنولوژی اطالعات سبز،
انعطاف پذیر و کارا و همچنین تنظیم استراتژی همکاری برای توسعه پایدار نیاز دارد.

شکل( )2خانه زنجیره تأمین پایدار

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

شرکت های تولیدی اخیرا در کشور های در حال توسعه آغاز به اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین پایدار برای مدیریت مسیولیت
زیستمحیطی آنها کرده است .با این حال دستیابی به تولید پایداردر زمینه مدیریت زنجیره تأمین یکی از مهمترین چالش در
بازارهای نوظهور شده است  .روش های نوین مدیریت زنجیره تأمین جهت پایدار کردن زنجیره تأمین شامل مدیریت زنجیره تأمین
سبز)زیستمحیطی(انعطاف پذیر)اجتماعی( و ناب)اقتصادی می باشند( ،1396دریابیگی؛ آوخ دارستانی).
به عقیده سیورینگ و مولر( ،)2008برای رسیدن به یک چارچوب مفهومی در خصوص مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،با توجه به
دو بعد اجتماعی و محیطی و تلفیق آنها ،سه جزء اصلی ،مطرح خواهد شد که عبارتند از؛ .1محرکهای ایجادکننده مدیریت زنجیره
تأمین پایدار .2مدیریت تأمین کننده در خصوص ریسکها و عمل کرد و  .3مدیریت زنجیره تأمین برای تولید محصوالت پایدار.

شکل()3محرکهای ایجادکننده مدیریت زنجیره تأمین پایدار

امروزه شرکتها دریافته اند که بخش خرید آنها میتواند بطور فزایندهای در افزایش کارایی و اثر بخشی آنها موثر باشد و به
همین دلیل شیوه های خریدشان ر ا تغییر داده و سعی در انتخاب شیوه مناسب دارند بطوری که بتواند اهداف استراتژیک و خرید
شرکت را برآورده سازد .برای تحقق این امر باید در جستجوی تأمین کنندگان شایسته و استراتژیک بود و با آنها روابط برقرار کرد
تا بتوان با همکاری آنها به مزایای رقابتی دست یافت .برای رسیدن به این امر پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین یک ضرورت
اساسی است.
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با توجه به جدول ( )1ضرورت کمتری برای بهبود در معیار انعطاف سیستم تولید برای ارضای نیازهای خاص مشتریان و
نوآوری در فرایندها جهت ارتقا در اولویت رقابتی هزینه دیده میشود و برای بهبود در اولویت رقابتی کیفیت ضرورت کمتری به
بهبود در معیارهای کاهش چرخه دریافت قطعات یا معیارکاهش در چرخه زمانی توسعه محصول وجود دارد .اگر این شرکتها خواهان
ارتقا در اولویت رقابتی کیفیت خود هستند،به گونه ای که با به کارگیری آن بتوان در بازار رقابت کرد ،باید تیر کز و سرمایه خود را
بر روی معیارنخست تأمین کنندگانی که در شناسایی مشکالت کیفی توانمند هستند ،معیار سوم دریافت قطعات اولیه با قابلیت
اطمینان باال و معیار پانزدهم در نظر گرفتن خط مشی های زیستمحیطی قرار دهند .با توجه به نتایج حاصل از پژوهش،
سازمانهای موردنظر اگر خواهان رقابت به وسیله اولویت رقابتی انعطاف پذیری هستند ،با تمرکز و توجه بر روی معیارهای تحویل
بدون نقص محصول نهایی و کیفیت باالی محصوالت ارائه شده امکان رشد کمتری را در این اولویت خواهند داشت  .این شرکت
ها باید به جای تمرکز بر این معیارها بر معیارهایی چون معیار وجود سرعت باال در تحویل قطعات اولیه و روش های دریا فت
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جدول( )1ابعاد و معیارهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار

سفارش قطعات اولیه متمرکز شوند(عبداللهی و همکاران.)1396،

-8گسترش زنجیره تأمین پایدار
در دهه های اخیر در نتیجه جهانیشدن بازارها ،سرعت تغییرات محیطی و رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است .شرکت ها
در یافته اند مزیت رقابتی پایدار الزمه حفظ موقعیت و رشد در فضای کسب و کار است .از طرفی ظهور مباحث مربوط به پایداری و
توسعه پایدار و فشارها از طرف دولتها و شهروندان ،شرکت ها را ناگزیر به حرکت در راستای مدیریت زنجیره تأمین پایدار نموده
است .اگر توجه به ابعاد پایداری به خواسته شرکتها و سازمانها تبدیل گردد موجبات توسعه پایدار جامعه فراهم
میگردد(مومنه .)1397،سیر صعودی جهانیشدن و افزایش سطح رقابت جهانی در دهه های اخیر تأثیر شگرفی بر صنایع در سراسر
جهان داشته است ،به گونهای که صاحب نظران علوم مدیریت در طول این دهه ها تالش های خود را حول محور ایجاد ،گسترش
و به کارگیری سازوکار هایی متمرکز کرده اند که به کمک آن ها بتوان در بهبود سطح بهره وری و کیفیت محصول و درنتیجه
کاهش هزینه ها گام برداشت .به باور بسیاری از صاحب نظران ،برای دستیابی به چنین مقاصدی حرکت به سوی پایداری زنجیره
تأمین یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها میباشد .امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی پیشرو ،پایداری زنجیره
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تأمین را بهعنوان یک استراتژی برای افزایش قدرت رقابتی جهانی خود پذیرفته اند .این شرکت ها پیشرفت های قابل مالحظه ای
را با به کارگیری زنجیره تأمین پایدار تجربه کرده اند(قاسمی و همکاران .)1394،محیط رقابتی و پرتالطم امروز ،شرکت ها را
ناگزیر به سمت ایجاد و کسب مزیت رقابتی سوق میدهد تا بتوانند پایداری و ماندگاری خود را در فضای کسب و کار تأمین کنند.
بازارهای بینالمللی و قواعد تجارت جهانی منتظر سازمان یا شرکتی که از مزیت رقابتی برخوردار نباشد نمی ماند ،گسترش و
پیچیده تر شدن فضای رقابتی دنیای امروز شرکت ها را به این سمت سوق داده که بدنبال کسب مزیتی رقابتی برای حفظ جایگاه
خود در برابر رقبا باشند .البته مزیت رقابتی که پایدار بوده و ماندگاری توان رقابتی آنان را تضمین نماید .چالش ها و ریسک هایی
که در مواجهه با مسائل توسعه شهرها ،نگهداشت محیط زیست ،انرژی ،تغییرات آب و هوا و سالمتی انسانی ها در سطوح ملی و
جهانی بوجود آمده باعث بوجود آمدن مفاهیم پایداری و توسعه پایدار گردید(اوالمی و چن.)2018،
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مزیت رقابتی ،زمانی حاصل می شود که خریدار بیشترین ارزش ادراکی را نسبت به انتخاب های دیگر به دست آورد .مزیت
رقابتی پایدار زمانی حاصل می شود که رقبای دیگر نتوانند به آسانی یا به سرعت این ارزش را تقلید کنند (لی)2006،تا اوایل دهه
 1970میالدی دیدگاه رایج در تجارت بین الملل مبتنی بر نظریه معروف مزیت نسبی ریکاردو بود بنابراین نظریه عاملی که موجب
می شد یک کشور به تجارت با دیگر کشورها مبادرت ورزد ،تفاوت قیمتهای نسبی کاالها در کشورها و امکان تهیه ارزان تر کاال و
خدمات از طریق واردات و تخصصی شدن آن کشور در صادرات برخی کاالهای دیگر با مزیت نسبی باالتر بیان می شد .از سوی
دیگر عاملی که موجب می شد یک کشور به صادرات در برخی محصوالت خاص بپردازد و مزیت نسبی در دیگر کاالها نداشته
باشد ،به موجودی عوامل تولید کشور یا مزیتهای طبیعی آن باز میگشت .بهعنوان نمونه کشوری که سرمایه فراوانتر و ارزانتری در
اختیار داشت به سوی تخصصی شدن در تولید و صادرات محصوالت سرمایه بر می رفت و به همین صورت .البته در میانه قرن
بیستم این دیدگاه رایج با نظریه های دیگری تکمیل گردید اما ماهیت و اساس تبیین آن ثابت باقی ماند .اما در دیدگاه های نوین
تجارت گرچه نوع کاال و خدمات تولیدی اهمیت خویش را دارد لیکن چگونه تولید کردن ،اولویت رقابتی شدن صادرات کشور را
تعیین می کند (فاحی.)2002،

-10روش پژوهش
پروژه حاضردر زمره تحقیقات تحلیلی و توصیفی قرار می گیرد و نگارش کاربردی دارد .گردآوری داده ها از این طریق برای
تحلیل های مربوط به اطالعات زیر بنایی نیاز است که این اطالعات بهطور گسترده از مقاالت ،کتب و مجالت علمی التین و
فارسی ،پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری معتبر در سایتها و کتابخانه ها ،ژورنالهای اینترنتی داخلی و خارجی  ،روشهای
معمول فیش برداری و منابع اطالعاتی موجود جمع آوری شد.

نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی مجموعهای از ادبیات مدیریت زنجیره تأمین پایدار و گسترش آن نگارش شده است و مفاهیم ،
دیدگاه های پایداری را به روش سیستماتیک مرور می کند .امروزه ارتقای آگاهی ،فشار مشتریان و خواست ذینفعان ،سازمانها را در
توجه به مولفه های توسعه پایدار همچون مباحث اجتماعی و زیستمحیطی مجاب نموده و موجب پدیدآمدن مفهومی بهعنوان
مدیریت زنجیره تأمین پایدار گردیده است .سازمان ها به این فکر افتاده اند که چطور می توانند با تجهیز و مدیریت منابع شان و
گسترش نوآوری در فرایند ها و محصوالت ،توازن مناسبی در توجه به ابعاد مدیریت زنجیره پایدار دست یابند .مدیریت زنجیره
تأمین در شیوه پایدار به نگرانی فزاینده شرکت ها در هر اندازه و طیف گستردهای از صنایع تبدیل شده است .استانداردهای زیست
محیطی و اجتماعی در طول تمام مراحل زنجیره تأمین تضمین میکند که شرکتها به حداقل عملکرد پایداری برسند(پیله وری و
اله یاری .) 1396،مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین پایدار ،بهطور مشترک شامل مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زیستمحیطی،
تالشها با عملکرد مالی شرکتها اندازه گیری می شود که با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری میشود و اثرات
مثبت میتوانند حداقل دو سال تأخیر داشته باشند .سازمانها ممکن است بخواهند مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زیستمحیطی
را همزمان به دست آورند تا بیشترین سود را ببرند و مدیران باید در مورد بهره مندی از این ابتکارات صبور باشند .نوآوری موجب
بهبود مدیریت زنجیره تأمین پایدار میشود ،بنابراین ،با شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری و پذیرش زنجیره تأمین پایدار و همچنین
بررسی عواملی که موجب عدم توازن و یا مانع گرایش به نوآوری در سازمان میگردند ،برای تشویق به نوآوری و بهبود زنجیره
تأمین پایدار سرمایه گذاری الزم انجام شود توجه زنجیرههای تأمین به مباحث توسعه پایدار نه تنها از سوداوری شرکت ها نمی
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کاهد بلکه راهی است به سوی کسب مزیت رقابتی پایدار و توسعه فعالیت های اقتصادی شرکت ها ..پاگل و شوچنکو( )2014در
مقاله خود دالیل ادامه پیدا کردن تحقیقات در حوزه مدیریت زنجیره تأمین پایدار را بیان می کنند و آنها پنج موضوع اصلی که در
آینده باید در حوزه زنجیره تأمین پایدار مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند ،نیز مطرح کردهاند .1:زنجیره تأمین پایدار به کاهش آسیب
می پردازد و نه حذف کامل آن .2محدوده مشخصات ذینفعان و الویتبندی سود حاصل .3بررسی روشهای مرتبط با .4SSCM
بررسی محدودیت های اجرایی که در عمل وجود دارند  .5اندازه گیری اثرات زنجیره تأمین .کاربرد زنجیره تأمین پایدار و روشهای
تحقیق عملیاتی و مدلهای مربوطه ،یعنی مدل سازی رسمی ،برای حلقه بسته و تدارکات معکوس بهطور موثری در تحقیقات قبلی
منتشرشده است .از جمله موانع پیش روی مدیریت و گسترش زنجیره تأمین رهایی از بند تفکر سنتی است .بنابراین برای رهایی از
تفکر سنتی باید به مواردی همچون ،پژوهشهای بیشتر ،آموزش مدیریت ،برنامههای کاربردی ،بررسی موردی مسائل و موضوعات
مرتبط با حوزه زنجیره تأمین ،توجه خاص به ارتباطات صنعتی ،استانداردسازی عمل کرد و ...پرداخت تا در مجموع با کاهش
تأثیرات بیرونی که اغلب ناشی از قوانین و مقررات محیط خارجی است و با هماهنگی خط مشیها و رویههای درونی و بیرونی
سازمان،باعث بهبود کارایی ،کاهش هزینه و افزایش کیفیت گردد .رویکردهای موثر برای تسهیم اطالعات در پیکره زنجیره تأمین
نیازمند گسترش هستند و پژوهشگران باید از مزیت فناوری اطالعات و ارتباطات برای همکاری و مشارکت موثرتر بهره جویند .در
سالهای گذشته مقاالت زیادی حول موضوع زنجیره تأمین پایدار و مدیریت آن منتشرشده است .نتایج پژوهشهای پیشین نشان از
هدایت سازمان به نوآوری از طریق مدیریت زنجیره تأمین پایدار داشته است .همچنین مؤلفه آموزش بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین
مؤلفه نوآوری (بر اساس ادبیات تحقیق) میتواند بهطور غیرمستقیم ،مدیریت زنجیره تأمین پایدار را از طریق نوآوری تحت تأثیر قرار
دهد .در میان مطالعاتی که در زمینه مدیریت زنجیره تأمین پایدار وجود دارد ،اکثر مقاالت فقط به بحث و گفتگو در مورد فواید،
لزوم ایجاد و طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار پرداختهاند .در بسیاری از موارد علیرغم افزایش درکمیت پژوهشهای صورت گرفته
حول دغدغه های زیستمحیطی زنجیره تأمین ،کیفیت استراتژیها و خط خط مشیهای اتخاذ شده و اقدامات به کاررفته همچنان
با سطح مورد انتظار فاصله دارد .در این میان ،تعداد کمی از مطالعات نیز در راستای ارائه یک مدل برای زنجیره تأمین پایدار انجام
شده است .ما امیدواریم که پژوهش حاضر بتواند به زنجیرههای تأمین پایدارکمک کند .تنها پرداختن به نظریات و مطالب تئوریک
در استراتژیهای کسب وکار در بستر مدیریت زنجیره تأمین پایدارکافی نخواهد بود .و تغییر رویکردهای صرفا تحلیلی ،به سمت و
سوی مطالعات تجربی با نتایج ملموس تر و کاربردیتر چاره ساز خواهد بود .که خود مستلزم مشارکت فعاالنه و موثرتر متخصصان
صنعتی و سیاست گذاران حوزه زنجیره تأمین درمطالعات صورت گرفته میباشد .مطالعات آینده میتواند ابزارها و مدلهایی برای
مقابله با دشواری پیش بینی و عدم اطمینان زیاد در رفتار ایجاد کند .برای پرداختن به پایداری در تحقیقات آینده در مورد مدیریت و
گسترش زنجیره تأمین ما پیشنهاد میکنیم چارچوب مفهومی سه حوزه طراحی و مهندسی زنجیره تأمین ،عملکرد مالی ،حسابداری
و بهینه سازی اقتصادی و رفتار مصرف کننده و روانشناسی محیط موردتوجه قرار بگیرد .با وارد کردن مصرف کننده در مدیریت،
می توان عملکرد زنجیره تأمین را بهبود بخشید.

منابع
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7

امینی فر ،زهرا و اعرابی ،مجید ،1394،مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ضرورت بررسی آن ،کنفرانس بینالمللی پژوهشهای
نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ،تهران.
اله یاری ,مهسا ,پیله وری ,نازنین .)1396( .شناسایی عوامل پایداری زنجیره تأمین مبتنی بر حوزههای اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی در صنعت خودروسازی (مطالعه موردی :شرکت صنعتی ایران خودرو) .نشریه علمی مدیریت زنجیره تأمین,
.73- 56 ,)58(19
باورصاد ،بلقیس و نیلی احمدآبادی ،مجید و بیرانوند ،طاهره ،1397،ارائه مدل مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنایع دریایی
مطالعه موردی :سازمان صنایع دریایی.
پیامی ،حمیدرضا و باریک بین ،حمیدرضا و حامدی ،حسن و فرجی ،مهدی ،1396،مدیریت زنجیره تأمین پایدار در کالس
جهانی ،اولین کنگره بینالمللی چشم انداز مدیریت کالس جهانی در ایران ،قرچک.
دریابیگی ،مرضیه و آوخ دارستانی ،سروش،1396،ارزیابی زنجیره تأمین پایدار به روش گسترش عملکرد کیفیت و تصمیم
گیری چند معیاره مطالعه موردی:شرکت لوازم طبی ایران،دهمین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مدیریت،رشت.
عبدالهی ,عاطفه ,ولی پور ,محمدعلی ,ابراهیم پور ,مصطفی .)1396( .تعیین اولویتهای رقابتی در زنجیره تأمین پایدار
سلسله مراتبی تحت شرایط عدماطمینان (مطالعه موردی :مجموعه شرکتهای پارستوشه) .پژوهش های نوین در تصمیم
گیری.177-153 ,)4(2 ,
سلیمی زاویه،قاسم ،)1398( .فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع.47- 54 ،2)7(،
67

12. Ageron, B., Gunasekaran, A., Spalanzani, A., 2012. Sustainable supply management:
an empirical study. Int. J. Prod. Econ. 140 (1), 168e182 .
13. Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain
management:Moving toward new theory. International Journal of Physical
Distribution &Logistics Management, 38(5), 360-387.
14. Distelhorst, G., Locke, R.M., Pal, T., Samel, H., 2015. Production goes
global,compliance stays local: private regulation in the global electronics industry.
Regul. Gov. 9, 224e242.
15. Fahy, J . (2002), A resource-based analysis of sustainable competitive advantage in a
global environment, International Business Review 11 (2002) 57–78
16. Global Agenda Council on Climate Change, 2018. The global risks report. Retrieved
from .
17. Gosling J. Fu, J., Yu Gong, Brown, S. (2016). The role of supply chain leadership in
the learning of sustainable practice: Toward an integrated framework. Journal of
Cleaner Production,1e12.
18. Gualandris, J., Kalchschmidt, M. (2014). Customer pressure and innovativeness:
Their role in sustainable supply chain management. Journal of Purchasing and Supply
Management, 20 (2), 92-103.
19. Gulçin Buyukozkan, Çigdem Berkol (2011).Designing a sustainable supply chain
using an integrated analytic network process and goal programming approach in
quality function deployment. Expert Systems with Applications 38 (2011) 13731–
13748.
20. Handfield, R. B., & Nichols, E. L. (1999). Introduction to supply chain management
.Upper Saddle River, NJ: prentice Hall. (Vol. 999).
21. Hong J, Zhang Y, Ding, M. (2018). Sustainable supply chain management practices,
supply chain dynamic capabilities, and enterprise performance. Journal of Cleaner
Production, 20, 3508-3519.
22. Koberg, E., & Longoni, A. (2019). A systematic review of sustainable supply chain
management in global supply chains. Journal of cleaner production, 207, 1084-1098.
23. Li,S, Ragu-Nathan,B, Ragu-Nathan,T.S, Subba Rao,S, (2006), The impact of supply
chain management practices on competitive advantage and organizational
performance, Omega (34),107 – 124.
24. Linton, J. D., Klassen, R., & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An
introduction. Journal of Operations Management, 25(6), 1075-1082.
25. Mores, G.v., Finocchio, C.P.S., Barichello, R., Pedrozo, E.A., (2018). Sustainability
and innovation in the Brazilian supply chain of green plastic. Journal of Cleaner
Production, 177, 12-18.
26. Mead, L. (2018). World Business Council for Sustainable Development Report
Reviews Companies on Sustainability Reporting.
27. Olawumi, T. O., & Chan, D. W. (2018). A scientometric review of global research on
sustainability and sustainable development. Journal of cleaner production, 183, 231250.
28. Pagell, M., Shevchenko, A., 2014. Why research in sustainable supply chain
management should have no future. J. Supply Chain Manag. 50, 44e55.

1399  پاییز و زمستان،)10 : (پیاپی3  شماره،سال سوم

 مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک پایدار در مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی. ع، رحیمی فرد. ب، یوسفی. م، چوبین.8
.1392، اصفهان،مهندسی صنایع و مدیریت
 مجموعه مقاالت نخستین همایش ملی، مدیریت زنجیره تأمین پایدار از نظریه تا مدل سازی. ر، سروری. ع، آقایی. ا، قاسمی.9
.1392، اصفهان،مهندسی صنایع و مدیریت
. ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب.)1394( . محمد علی, رعیت پیشه, احمدرضا, قاسمی.10
.112-91 ,)14(7 ,پژوهشنامه مدیریت اجرایی
همایش ملی،کسب مزیت رقابتی با گسترش مدیریت زنجیره تأمین پایدار؛ راهی به سوی توسعه پایدار،1397، محسن، مومنه.11
.کرمانشاه،توسعه پایدار استان کرمانشاه

68

1399  پاییز و زمستان،)10 : (پیاپی3  شماره،سال سوم
69

29. Seuring, S., Muller, M., 2008. From a literature review to a conceptual framework for
sustainable supply chain management. J. Clean. Prod. 16, 1699e1710.
30. Sahin, F., & Robinson, E. P. (2002). Flow coordination and information sharing in
supply chains: review, implications, and directions for future research.Decision
sciences, 33(4), 505-536.
31. Sancha, C., Gimenez, C., Sierra, V., 2016. Achieving a socially responsible supply
chain through assessment and collaboration. J. Clean. Prod. 112, 1934e1947.
32. Taghikhah, F., Voinov, A., & Shukla, N. (2019). Extending the supply chain to
address sustainability. Journal of Cleaner Production, 229, 652-666.
33. Tseng, S.-C., Hung, S.-W., 2014. A strategic decision-making model considering the
social costs of carbon dioxide emissions for sustainable supply chain management. J.
Environ. Manag. 133, 315e322.
34. Vellema, S., Van Wijk, J., 2015. Partnerships intervening in global food chains: the
emergence of co-creation in standard-setting and certification. J. Clean. Prod.107,
105e113.
35. Wolf, J., 2014. The relationship between sustainable supply chain
management,stakeholder pressure and corporate sustainability performance. J. Bus.
Ethics119, 317e328.
36. Wilhelm, M., Blome, C., Bhakoo, V., Paulraj, A., 2016a. Sustainability in multi-tier
supply chains: understanding the double agency role of the first-tier supplier.J. Oper.
Manag. 41, 42e60.
37. Zhu, Q., Feng, Y., Choi, S.B., 2017. The role of customer relational governance in
environmental and economic performance improvement through green supply chain
management. J. Clean. Prod. 155, 46e53.

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

70

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

مفاهیم صنعت چهار در مدیریت تولید و نگهداری

رضا معماری
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چکـیده
صنعت چهار که با نام انقالب صنعتی چهارم نیز شناخته میشود در حال حاضر جامعه ما را دگرگون می کند .بنابراین
بخشهای کشاورزی ،صنعت و خدمات در حال تغییر میباشند .در این بخشها ،شرکتهای تولیدی ،صنعت چهار را به
صورت فرصتی برای ارتقای رقابتت خود در عملکردها و کارآمدی سازمانی تعریف کردهاند .هدف این مقاله ارایه ی یک
مرور مفهومی از تاثیر قابلیتهای جدید از انقالب صنعتی چهارم روی فعالیتهای مدیریت تولید و نگهداری به منظور
تامین یک انگیزش برای شرکتهای تولیدی کنونی به وسیله ارایه توصیههایی در مورد حوزهها و فعالیتهای دارای
پتانسیل باال میباشد.

واژگـان کلـیدی :انقالب صنعتی چهارم ،مدیریت تولید ،مدیریت نگهداری ،سناریو سازی
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اولین انقالب صنعتی معموال با مکانیزاسیون توصیف میشود ] . [1دومین انقالب صنعتی مرتبط با افزایش عقالنیت و تقسیم
کار در شرکتهای تولیدی می باشد .سپس سومین انقالب صنعتی ،الکتریسیته را وارد کرد و از طریق الکتریسیته پیشرفته که
محاسبه و ظرفیتهای ذخیره سازی را افزایش داد ،خالقیت را بیشتر کرد ] .[2در دهههای بعد از  1970پیشرفتهای فنی صنعتی
تنها تدریجی یا تکاملی بودند .در سال  2011ابتکار عملی به نام صنعت چهار توسط نمایندهگان تجارت ،سیاست و دانشگاهیان
گردآوری و ارایه شد که ایده دیجیتالی سازی همراه با خودمختاری و رفتار خودکار ماشین آالت را به عنوان رویکرد تقویت قدرت
رقابت صنعت تولید آلمان ترویج میکند ] .[3این موج چهارم پیشرفت فنآوری با پیشرفت فنآوری بنیادی تقویت نمیشود .بیشتر
این فنآوریها ،نوآوری های جدید نیستند .با این حال ،این ترکیبی از فنآوریها ،فرآیندهای تجاری و پردازش دادهها است که
باعث میشود صنعت چهار به تازگی و نو بودن تبدیل شود .صنعت چهار به دنبال توسعه سریع محصول و یک سیستم تولید انعطاف
پذیر و هوشمند است که قادر به مقابله با پیچیدگی بیشتر در محصول ،فرآیند و محیط بوده و سعی در پاسخگویی به تقاضای رو به
رشد محصوالت سفارشی با کاهش چرخههای عمر محصول دارد ] .[4صنعت چهار دارای پتانسیل باالیی برای تامین نیازهای
مشتری ،ارتقای انعطاف پذیری و تصمیمگیری بهینه برای بهرهوری و سودآوری بهتر منابع و همچنین ایجاد خدمات جدید و پاسخ-
گویی به سواالت ا جتماعی مانند تغییرات جمعیتی به منظور حفظ تعادل زندگی کاری و حفظ رقابت اقتصادی با دستمزد باال می -
باشد .به منظور دستیابی به همه این اهداف ،ویژگیهای صنعت چهار میبایست به کار گرفته شوند" :یک ادغام افقی از طریق
شبکه ارزش ،ادغامی دیجیتال از مبدا به مقصد در کل زنجیره ارزش و یک ادغام عمودی در سیستم تولید" ].[5
تولید صنعتی برای پاسخ به شخصی سازی بیشتر محصوالت نیازمند یک تغییر می باشد اما این تغییر باید با بهای تولید انبوه
باشد .برای دست یابی به این هدف ،فرآیندهای تولید ما نیازمند یک تغییر ،یعنی صنعت چهار میباشد .فرضیه اصلی مقاله این است
که انقالب سیستمهای تولید نتیجه مجموعهای از مراحل تکاملی خواهد بود و نتیجه یک نوآوری واحد نیست ] .[6فنآوریهای
اصلی این مراحل تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از دادههای یک منبع واحد میباشد که برای برنامههای اصلی تولید یا برنامه-
ریزی مورد نیاز تعمیر و نگهداری ،شفافیت و حمایت از تصمیمگیری ارایه می کند .در این زمینه هوش مصنوعی قادر به انجام
فعالیتهای برنامهریزی کامال مستقل خواهد بود ] .[7عامل اصلی دیگر ادغام ا فراد ،ماشین آالت و سیستمها برای فعالیتهایی
مانند آماده سازی مواد و ارایه بازخورد در مورد وضعیت دستگاه خواهد بود .عالوه بر این ،تولید افزایش میتواند پاسخی برای فردی
سازی و نیز انعطاف پذیری برای واکنش به نیازهای نگهداری ارایه نماید .شبیهسازی مبنایی برای نتایج آینده سرمایه گذاری ،تغییر
در روشهای برنامهریزی یا استراتژیهای نگهداری خواهد بود .اتوماسیون نیز ارزانتر خواهد شد و بنابراین فعالیتهای تولید و
نگهداری بیشتری توسط رباتها انجام خواهد گرفت .در نهایت ،فنآوری های کلیدی دیگر واقعیت افزوده و واقعیت مجازی خواهند
بود .اولی به انجام تولید و فعالیتهای نگهداری و د ومی به تربیت کارمندان جدید در محل کار و همچنین تجسم تغییرات چیدمان
خدمت میکند ].[8

-2روش شناسی
روش مورد استفاده بررسی ادبیات مبتنی بر کتابها و مقاالت مرجع صنعت چهار و همچنین مدیریت تولید و نگهداری است.
این تحقیق بخشی از یک پایاننامه دکترا با یک مدل مفهومی برای کارهای مدیریت تولید و نگهداری در سه افق میباشد .ابتدا
مروری بر وضعیت فعلی مدیریت تولید و نگهداری ارای ه شده است .سپس اصطالح و وضعیت فعلی صنعت چهار با مشخص کردن
قابلیتهای آن به منظور دست یابی به پیامدهای مورد انتظار در سیستم تولید آینده توصیف میشود .پیامدهای مربوط به وظایف
مدیریتی با یک رتبه در مورد میزان تاثیر بر آنها ،طبقهبندی می شوند .در نتیجه ،تحوالت تکاملی و انقالبی یا تغییر الگوها امکان
پذیر است .ازاینرو این مقاله به دنبال بررسی تغییرات بالقوه از سیستمهای تولید فعلی به آینده در مورد عملکردهای مدیریت تولید
و نگهداری میباشد .بدین منظور چهار مرحله بعدی انجام شدند که به شرح زیر میباشد:
 بررسی ادبیات مربوط به مدیریت تولید و نگهداری
 فنآوریهای جدید و قابلیتهای مربوط به آن به لطف صنعت چهار
 پیامدهای قابلیتهای جدید در کارهای مدیریت تولید و نگهداری با استفاده از یک مدل نمرهدهی از  1تا  3بر اسا س ارزیابی
تخصصی کیفی مبتنی بر تاثیر تواناییهای از قبل ایجاد شده یا فرآیند در حال ایجاد برای هر وظیفه مدیریتی خاص
 نتیجهگیریها و کارهای آینده
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-3مرور ادبیات در مورد مدیریت تولید و نگه داری :وضعیت کنونی
در چارچوب یک پایان نامه دکتری ،یک مدل مفهومی برای مدیریت تولید و نگهداری تهیه شد .برای مدیریت تولید ،مدل
برنامهریزی و کنترل تولید  (PPC)1آشنر ،که یک مدل مرجع برای تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و طراحی آن است به عنوان مبنای
اولیه استفاده شد و با مدل مفهومی تطابق یافت ] .[2عالوه بر آن ،برای مدیریت نگهداری ،فعالیتها گزینش شدند و بر اساس
توالی های زمانی تحقق آنها و با توجه به مرور ادبیات انجام شده تفکیک شدند .برای هر دو ،وظایف با توجه به ماهیت استراتژیک،
تاکتیکی یا عملیاتیشان تفکیک میشوند.

-1-3مدیریت تولید

جدول :1تفکیک فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت تولید بر اساس توالی های زمانی وقوع آنها ][13

فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
طراحی سیستم تولید ،توزیع مکان
برنامهریزی استراتژی تولید و دادههای اصلی
اصول و رهنمودها
سیستم
مشاهده مداوم و ارزیابی محیط تولید
تعریف برنامه تولید
فرابرنامه تولید :برنامهریزی فروشها ،برنامهریزی
سیستم هدف (کیفیت ،هزینه ،زمان)
ساختار سازمانی
منابع و نیازها
تولید برنامه سرمایهگذاری
تصمیمگیری برای ساختن یا خریدن
فعالیتهای برنامهریزی و مدیریت تاکتیکی
برنامهریزی فنآوری برای فرآیندهای تولید
برنامهریزی نیازهای تولید
برنامهریزی نیازهای تولید
نظارت مداوم و ارزیابی عملکرد داخلی
تعیییین نیازهییای تولییید ثانویییه -محاسبه نیازهای تولیدیپردازش سفارشات
مقایسه و تنظیم ظرفیتهاناخالص و خالص
گزینش تامین کنندهبرنامه تدارکاتساختار تولید و برنامیهرییزی چییدمان مکیان-زمانبندی فرآیندهای تولید
گزینش سیستمهای IT
فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت عاملی
برنامه ریزی و کنترل در شرکت های خارجی
برنامهریزی و کنترل تولید خود
برنامهریزی و کنترل تولید خود
قرارداد با تامین کنندهگانبررسی موجودیمحاسبه اندازه گروهتییرخیص سفارشییات تولییید برنامییهریییزی و -ترخیص سفارشات تامین کنندهگانزمانبندی جزییاتهماهنگی سفارشاتکنترل در شرکتهای خارجی
طراحی جزییات منابعاندازهگیری و محاسبه  KPIهامحاسبه سفارشمرتب کردن سفارشات-ارزیابی و جمعآوری سفارشات
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اساس فعالیتهای انسانی ،تولید میباشد ] .[9مدیریت تولید شامل فعالیتهای طراحی ،برنامهریزی ،نظارت و کنترل سیستم
تولید و منابع تجاری از قبیل انسانها ،ماشینها ،مواد و اطالعات میباشد ] .[10سیستمهای تولید از لحاظ جنبههای کیفیت ،زمان
و هزینهها حایز اهمیت میباشند ] .[11چندمعضلی برنامهریزی تولید به صورت مکرر بحثهایی را در مورد اهداف واگرا شروع می -
کند .مشتریان خواهان زمان کوتاه تحویل و قابلیت اطمینان باال هستند ،در حالی که شرکتها به دلیل هزینههای ثابت باال دنبال
نرخ بهرهوری باال هستند .این کار می بایست برای حفظ هزینه سرمایه در حال گردش تحت کنترل ،به صورت همزمان با حداقل
موجودی صورت بگیرد .بنابراین اهداف تجاری با اهداف بازار که پیچیدگی مدیریت شرکتهای تولیدی را افزایش میدهد در تضاد
میباشند ] .[12فعالیتهای اصلی برنامهریزی تولید شامل برنامه ریزی محصوالتی که باید تولید شوند ،و همچنین عوامل و
فرآیندهای تولید مورد نیاز می باشد .مدل مفهومی ایجاد شده مبتنی بر مرور ادبیات با توجه به افقهای زمانی گروهبندی شدهاند.

-2-3مدیریت نگهداری
نگهداری صنعتی با توجه به ( DINموسسه استاندارد سازی آلمان) به شماره  ، 31051به عنوان ترکیبی از تمام اقدامات فنی،
اداری و مدیریتی در طول چرخه زندگی یک واحد مشاهده برای حفظ وضعیت عملکرد یا بازیابی آن به منظور تکمیل عملکرد مورد
نیاز تعریف شده است ] .[14فرآیندهای مدیریت نگهداری میبایست با تغییر از جهتگیری عملکردی به جهتگیری نسبت به
فرآیندها را تضمین کند ] .[14به این منظور ،وظایف مدیریت نگهداری به شرح زیر میباشند :برنامهریزی ،کنترل ،و اجرای اندازه-
گیریها ].[15
طبقهبندی طبقات افق های برنامه ریزی ،مطابق یک بررسی ادبی به شرح زیر است:

1 Aachener Production Planning and Control
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جدول  :2-وظایف مدیریت و برنامهریزی نگهداری با توجه به افقهای زمانی ][13

اصول و رهنمودها
ساختار سازمانی (ساختار درون سازمانی
و جغرافیایی
تولید برنامه سرمایهگذاری

برنامهریزی نیازهای نگهداری
برنامهریزی و توزیع هزینهها
برنامهریزی قاطع منابع نگهداری:
پرسنل ،ابزارها ،مواد و قطعات یدکی
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برنامهریزی و کنترل فعالیتهای نگه-
داری
 زمانبندی سفارشات نگهداری
 آماده سازی مواد
 کنترل اجرایی سفارشات نگهداری
 بازخورد در مورد وضعیت ماشین

فعالیتهای برنامهریزی و مدیریت استراتژیک
برنامهریزی استراتژی تولید و دادههای اصلی (اصالحی،
جلوگیری و غیره)
سیستم هدف (کیفیت ،هزینه ،زمان)
تعریف منابع نگهداری :بودجه ،کادر ،شیفت ،برنامهریزی
و غیره
فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت تاکتیکی
برنامه ریزی قاطع منابع نگه داری

مدیریت دانش

گزینش سیستم های IT
تولید برنامههای نگهداری
گزینش تامین کنندهها
مشاهده مداوم و ارزیابی عملکرد درونی ماشینها،
کارکنان و موجودیها
فعالیت های برنامه ریزی و مدیریت عاملی
محاسبه هزینههای نگهداری
هم اهنگی سفارشات و کارکنان با تخصصهای مختلف
و همچنین تولید.

اندازهگیری و محاسبه شاخصها
هماهنگی فعالیت های نگهداری انجام
شده توسط شرکتهای خارجی

تعریف فعالیتهای نگهداری
تصمیمگیری برای ساختن یا خریدن
مشاهده مداوم و ارزیابی محیط تولید

-4فنآوریهای جدید و قابلیتهای مرتبط به آن با توجه به صنعت 4
برای اجرای موفقیت آمیز تحول صنعت  ،4سه هسته و نه فنآوری اساسی برای بخشی از یک سیستم کل شدن الزم می-
باشند ] [4و این دوازده فنآوری با توجه خاص به قابلیتهای جدیدی که در سیستمهای جدید ارایه می شوند ،توصیف شدهاند و به
شرح زیر میباشند:
رباتیک تطبیقی :به لطف ریزپردازندهها ،هوش مصنوعی ،محصوالت ،ماشین آالت و خدمات میتوانند قابلیت محاسبات،
ارتباطات ،کنترل ،خودمختاری و اجتماعی بودن را داشته باشند ] .[4کوبات ها (ربات های اشتراکی) و تعامل انسان و ربات )HRI(1
کار با انسانها را مقدور میسازد .هوش تعبیه شده در روباتها نیز به آنها امکان میدهد تا از فعالیتهای انسانی یاد بگیرند و
استقالل و انعطاف پذیری آنها را ارتقا بخشند ].[16
2
سیستمهای جاسازی شده (سیستمهای فیزیکی سایبری یا  : )CPSپنج مرحله برای وقوع آن باید انجام شود که عبارتند از:
کسب داده (نظارت بر وضعیت) ،تبدیل داده ها به اطالعات (خودآگاهی) ،استخراج اطالعات اضافی برای موضوعات خاص از
معماری های اطالعات مرکزی (مقایسه خود) ،داشتن سطح شناختی که در آن میتوان با اطالعات گرافیکی اولویتها را تعیین و
تصمیمگیری کرد و مرحله آخر که به مرحلهای اشاره میکند که در آن ماشینها میتوانند به صورت خودکار پیکربندیشان را
تنظیم کنند ].[17
3
تولید افزایشی ( :)AMامکان تولید مستقیم مدلهای دیجیتالی سه بعدی را فراهم میکند .امروزه برای دستههای کوچک با
درجه سفارشی سازی باال ،زمان فروش سریعتر ،انعطاف پذیری تولید باالتر و تعداد کمتری از ابزار مورد نیاز مورد استفاده قرار می-
گیرد ].[18
فنآوری ابر :رایانش ابری امکان دسترسی از دستگاههای مختلف را فراهم میکند .ابر میتواند به عنوان یک سرویس و
پشتیبانی از طراحی مشترک ،تولید توزیع شده ،جمعآوری نوآوری ،داده کاوی ،فنآوری معنایی وب و مجازی سازی پشتیبانی کند
] . [19تولید ابری ،دسترسی درخواستی به مجموعه مشترک منابع تولید متنوع و توزیع شده برای بازپیکربندی خط تولید را به منظور
ارتقای بهرهوری ،کاهش هزینههای چرخه عمر محصول و مقدور سازی تخصیص بهینه منابع فعال میسازد ].[20
فنآوریهای مجازی سازی یا واقعیت مجازی ( )VR4و واقعیت افزوده ( :))AR1واقعیت مجازی یک ابزار شبیه سازی برای
تفریح در محیط زندگی واقعی ارایه میکند .کاربران ،واقعیت شبیه سازی شده را همان طور که در زندگی واقعی تجربه میکنند
1 Human and Robot Interaction
2Cyber physical systems
3 Additive Manufacturing
4Virtual Reality
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جدول :3-قابلیتهای اصلی فنآوریهای صنعت 4
فنآوری

قابلیت 1

 T1حسگرها و محرک ها

ردیابی در زمان واقعی

 RFID T2و RTLS

شناسایی

 T3فنآوریهای همراه

دریافت مقدار زیاد اطالعات

 T4سیستمهای فیزیکی
سایبری

پردازش اطالعات در زمان واقعی و
بازخورد اطالعات

 T5تولید افزوده

امکان هندسههای جدید

 T6فنآوریهای مجازی سازی
( VRو )AR

بازآفرینی محیط واقعی فرآیندهای مجازی

 T7شبیه سازی

پشتیبانی تصمیمگیری

قابلیت 2
مستندات و جمعآوری دادههای
مداوم
مکان
پردازش و ثبت مقادیر زیادی از
اطالعات
قابلیت محاسباتی
زمان فروش کوتاه و انعطاف
پذیری تولید
ترکیبی از کارهای دنیای واقعی و
عناصر دیجیتالی
ارزیابی و تدوین قوانین برنامه-
ریزی خودمختار

قابلیت 3
در دسترس بودن سیستم
حس کردن
انتقال مقدار زیاد اطالعات
قابلیت تصمیمگیری
فقط مواد مورد نیاز
دوقلوی سه بعدی دیجیتال
مدل دوقلوی دیجیتال

مقدار زیادی داده قابل تجزیه و تحلیل در
یک دوره کوتاه مدت
محاسبه

حفظ دانش داده

قادر به یادگیری از دادهها

ارتباط

 T10ارتباط و شبکه

اتصال بین عوامل

تعامل بین عوامل

 T11ابر

استقالل مکان و منابع

 T12امنیت سایبری

امنیت صادرات داده

دسترسی در همه جا
مقررات حریم خصوصی و
پروتکلهای ارتباطی

کنترل و خودمختاری
اتصال و تعامل از هرجا ،هر زمان و
هر چیزی
فضای تجاری و عملیاتی یکپارچه
میزان اختیار شخصی برای اشتراک
گذاری اطالعات

 T8تحلیل داده و AI
 T9رباتیک تطبیقی

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

احساس و مشاهده مینمایند .از طرف دیگر واقعیت افزوده به منظور ترکیب عناصر دیجیتال با اقدامات دنیای واقعی در برنامههای
کاربردی پیش میرود .ادغام کلی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به موارد و اقدامات واقعی کمک میکند ].[4
شبیه سازی :شبیه سازی به معنی بازتولید یک سیستم با فرآیندهای دینامیکی در یک مدل آزمایشی قادر به کسب دانش که
میتواند به واقعیت انتقال یابد ،میباشد .شبیه سازی تنها روش عملی برای آزمایش مدلها است ] .[21زیرا مدلهای ذهنی ما از
لحاظ دینامیکی ناکافی بوده و فاقد ارزیابی ،دارای تاخیر و انباشت بوده و غیر خطی میباشد ].[22
تجزیه و تحلیل دادهها و هوش مصنوعی :تجزیه و تحلیل بر اساس مجموعه دادههای بزرگ به منظور بهینه سازی کیفیت
تولید ،ذخیره انرژی و ارتقای خدمات تجهیزات به وجود آمده است.
ارتباطات و شبکه (اینترنت صنعتی) :دستگاه های میدانی را به ارتباط و تعامل با یکدیگر و با کنترل کنندههای متمرکز تر قادر
میسازد .همچنین با ممکن ساختن پاسخهای به موقع ،تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری را غیرمتمرکز میکند .فنآوریهای سیستم
مکانیابی بالدرنگ ( )RTLS2و شناسایی فرکانس رادیویی ( ،)RFID3شناسایی ،موقعیت و حس کردن را مقدور میسازند[.]5
امنیت مجازی :در نتیجهی افزایش اتصال و استفاده از پروتکل های ارتباطی استاندارد ،ارتباطات ایمن و قابل اعتماد و
همچنین هویت پیچیده و مدیریت دسترسی ماشینها و کاربران مورد انتظار میباشد [.]5
حسگرها و محرکها :فنآوری اساسی برای سیستمهای جاساز شده که در آنها به منظور تاثیرگذاری روی فرآیندهای
فیزیکی ،برای ضبط مستقیم دادههای فیزیکی و محرکها از حسگر ها استفاده میشود ].[23
فنآوریهای همراه  :دریافت و پردازش مقادیر زیادی از اطالعات را مقدور ساخته و مجهز به دوربینهای با کیفیت باال و
میکروفونهایی ه ستند که ثبت و انتقال اطالعات را مقدور میسازد [ .]4جدول زیر مروری بر قابلیت های اصلی ارایه شده به
وسیله ی سه هسته و نه فنآوری پشتیبان صنعت  4را ارایه میکند.

-5پیامدهای قابلیتهای جدید بر وظایف مدیریت تولید و نگهداری
در این بخش ،پیامدهای قابلیتهای جدید فنآوریهای هستهای و پشتیبان صنعت  4مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .به
این منظور یک مدل امتیازدهی از  1تا  3مورد استفاده قرار گرفت که در آن یک به معنای تاثیر کم فنآوری روی فعالیت مرتبط و
سه به معنی میزان تاثیر باال میباشد.
1 Additive Reality

2 Real-time location system technologies
3 Radio frequency detection
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-1-5مدیریت تولید
در جدول زیر وظایف مدیریت تولید مدل مفهومی در ردیفها و فنآوریها در ستونها ارایه شده است .در جدول زیر میزان
تاثیر :باال= ،3متوسط= ،2پایین= 1میباشد.
جدول :4-پیامدهای قابلیتهای جدید بر وظایف مدیریت تولید

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399
از جدول می توان مشاهده کرد که چگونه سطح مدیریت عملیاتی دارای امتیازات متوسط باالتر از وظایف مدیریتی تاکتیکی و
استراتژیکی میباشد .این را میتوان به دلیل ماهیت فنآوری های پشتیبانی کننده از فرآیندهای تولید مانند  AMیا امکان جمع -
آوری داده ها ،پردازش یا نظارت بر شرایط به عنوان نمونه توضیح داد .سطح پایینتر نمره را میتوان برای اصول مدیریت و
رهنمودهای مدیریت استراتژیک یافت چون تعریف آنها تقریبا هیچ تاثیری از فنآوریهای جدید نگرفته است .با این حال سیستم
هدف تولید ،کیفیت ،هزینه و زمان بسیار تحت تاثیر تواناییهای جدید است و در صورت استفاده از همه فنآوریها ،یک پتانسیل
بزرگ پیشبینی میشود.

-2-5مدیریت تعمیرات و نگهداری
جدول زیر وظایف مدیریت نگهداری را در سطرها و فناوری ها را در ستون ها ارائه می کند .در جدول زیر میزان تاثیر :باال=،3
متوسط= ،2پایین= 1میباشد.

76

جدول :5-پیامدهای قابلیتهای جدید بر وظایف مدیریت تعمیر و نگهداری

سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

می توان از طریق جدول مشاهده کرد که چگونه سطح مدیریت عملیاتی به طور متوسط نسبت به وظایف مدیریت تاکتیکی و
استراتژیکی امتیازات باالتری دارد .این میتواند با توجه به ماهیت فنآوریهای حامی فرآیندهای نگهداری مانند  AMیا فعال-
سازی جمعآوری دادهها ،پردازش یا نظارت بر شرایط یا واقعیت افزوده باشد زمانی که تعمیرات و نگهداری در محل به عنوان نمونه
میآیند روشن شود .میزان رتبه پایین می تواند مانند مدیریت تولید ،برای وظایف مدیریت استراتژیک اصول و دستورالعملها باشد
زیرا تعریف آنها تقریبا هیچ تاثیری از فنآوری های جدید نگرفته است .با این حال سیستم هدف تعمیر و نگهداری موجودیت و
هزینه بسیار تحت تاثیر امکانات جدید است و درصورتی که بتوان تمامی فنآوری ها به کار گرفته شوند ،پتانسیل باالیی انتظار می -
رود .عالوه بر این ،تفاوت اصلی با وظایف مدیریت تولید ،میزان مدیریت تاکتیکی است زیرا در مدیریت تعمیر و نگهداری وظایف یا
تالشهای کمتری برای برنامهریزی نیازها ،محاسبه ظرفیت و تنظیمات وجود دارند .به دلیل این که این فعالیتها میتوانند توسط
شبیهسازی و تجزیه و تحلیل دادهها و هوش مصنوعی پشتیبانی شوند تفاوت  22/9پوندی برای مدیریت نگهداری در مقابل 24/2
پوندی مدیریت تولید میتواند روشن شود.
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پس ا ز اتمام کار تحقیق ،اهمیت صنعت  4و فنآوریهای مربوطه به دلیل تاثیر بالقوه در مدیریت و برنامهریزی تولید و نگه-
داری اثبات شده است .موارد زیر را میتوان با موفقیت نتیجه گرفت:
شناسایی و طبقه بندی وظایف مدیریت تولید و نگهداری با توجه به افقهای زمانی
لیست فنآوریهای اصلی و پشتیبان صنعت 4
توصیف تواناییهای اصلی ارایه شده توسط توسعه فنآوریها که چهارمین انقالب صنعتی مقدور ساخته است
مروری بر تاثیر با طبقه بندی تاثیر زیاد ،متوسط یا کم فنآوریها بر وظایف مختلف مدیریت تولید و نگهداری .همچنین برای
شناسایی وظایف مدیریتی با پتانسیل باالتر که با تکامل فنآوریهای جدید ارتقا مییابند ،یک مدل امتیازدهی رتبه بندی انجام شد
پس از تجزی ه و تحلیل و تفسیر نتایج ،فرضیههای اصلی می توانند پشتیبانی شوند .به دلیل اینکه تاثیر بر روی سیستم هدف در
نتیجه خروجی ترکیبی فنآوریهای مختلف رخ میدهد ،انقالب صنعتی چهارم سیستمهای تولیدی نتیجه یک مجموعه از مراحل
تکاملی است و در نتیجهی یک نوآوری واحد روی ن داده است .با این حال یک تغییر الگو میتواند در صورتی که مثال تولید افزوده
در تولید سریهای بزرگ به کار گرفته شود ،روی دهد.
با توجه به نتایج مقاله می توان فهمید که یک شرکت باید بر کدام وظایف مدیریتی و با استفاده از چه فنآوریهایی تمرکز کند.
ازاینرو این مقاله میتواند به منظور تولید نقشههای راه و پروژههای آینده برای افزایش عملکرد شرکت به عنوان یک راهنما عمل
نماید .در نهایت ،اشاره به روشهای تحقیق جدید برای ادامهی ارتقای پروژه های انجام شده از جمله بهبود مدل مفهومی با مرور
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره ( 3پیاپی ،)10 :پاییز و زمستان 1399

تحلیل ریسک در صنایع نساجی با استفاده از AHP - TOPSIS

میر مرتضی سید ولی زاده

1

تاریخ دریافت99/11/09 :
تاریخ پذیرش99/12/18 :
کد مقاله48074 :

چکـیده
صنعت نساجی از نظر اشتغال و اقتصاد در بسیاری از کشورها سهم عمدهای دارد .عملیات مقیاس بزرگ و عملیات مقیاس
کوچک از طریق مشارکت زیاد در اقتصاد باعث ایجاد برخی خطرات برای محیط اطراف میشود .فرآیندهای متعددی برای
تبدیل پارچه به نخ انجام میشود .این فرآیندها خطرناکتر هستند و منجر به حوادثی میشوند .هدف این مقاله شناسایی و
بررسی ریسکهای احتمالی است که باعث بروز حوادث و گزینههای حیاتی در صنعت نساجی میشود .این کار در یکی از
صنایع عمده نساجی در جنوب تاملینادو ،هند انجام شده است از این پس ،برای شناسایی موثرترین ریسکها و اقدامات
پیشگیری برای کاهش خطرات و جایگزین حیاتی برای تاثیر گذاری بر عملکرد صنعتی با استفاده از روش ترکیبی
تصمیمگیری چند معیاره مانند فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی ( )AHPو تکنیک برای ترتیب اولویت با تشابه به راهحل
ایدهآل (  ، )TOPSISراه¬حل¬هایی ارایه میشود .حوادث عمدتا به دلیل روشنایی ،تهویه نامناسب ،سر و صدا و گرد و
غبار زیاد رخ میدهند .عدم تمایل کارگران به کار نیز جایگزین مهمی در صنعت نساجی است.

واژگـان کلـیدی :تحلیل ریسک ،صنایع نساجیTOPSIS،AHP ،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد
S.Morteza.Valizade@gmail.com@gmail.com
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 -1مقدمه
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عالوه بر کشاورزی ،صنعت نساجی یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان و همچنین اشتغال برای بیشتر مردم را تامین میکند.
کشورهای در حال توسعه مانند هند به طور قابلتوجهی به ارز خارجی که توسط این کشور به دست آمدهاست ،توجه میکنند .آن
شامل بسیاری از فرآیندها مانند اتاق ضربه ،ریسندگی ،شانه زدن ،کاردینگ  ،1نقاشی ،ریسندگی و سیمپلکس  2برای تغییر الیاف به
نخ است .ریسکهای بسیاری در بین این فرآیند دخیل هستند و بر گردش مالی مدیریت تاثیر میگذارند .به کمک مدیریت عملیات،
این ریسکها می توانند توسط صنعت کاهش یابند .بسیاری از کارکنان از خطرات و ایمنی شغلی و سالمتی ( (OHS3آگاه نیستند
زیرا آنها بی سواد و اهل مناطق روستایی هستند .در اینجا کنترل خطرات برای کارمندان و دیدگاه مدیریت دشوار است .تهدید
اصلی سر و صدا در صنعت نساجی به دلیل ماشینآالت قدیمی ،اضافه بار و طراحی ضعیف است [ ( MSD4 .]1اختالالت اسکلتی
 عضالنی) با بلند کردن وزنه سنگین ،انجام کار فاقد روشهای مناسب و کار مداوم تحریک میشود [ . ]2ایمنی و سالمت شغلیدر صنعت نساجی را برای شناسایی خطر بحرانی با استفاده از عدد اولویت ریسک ) (RPN5و ساخت درخت خطا برای این خطر
قابل بررسی است .برق ،آتش ،سر و صدا و گرد و غبار حیاتی براساس ) (RPNهستند و بنابراین اقدام فوری باید به این خطرات
داده شود تا ایمنی و سالمت کارگران حفظ گردد [ .]3نمونهبردار گرد و غبار تنفسی برای اندازهگیری سطح گرد و غبار پنبه و تاثیر
آن بر انسان استفاده می شود و همچنین استانداردهای کیفیت هوا برای مدیریت و کارمندان را برای توسعه استراتژیهای کنترل
گرد و غبار پنبه برای حفاظت از کارمندان در برابر اثرات خطرناک مورد بحث قرار میدهد [ .]4سالمت کارگران برای بهبود تولید و
کیفیت در صنعت نساجی حیاتی است [ .]5پیشگیری از تصادف ،خانهداری مناسب ،عالیم ایمنی ،تسهیالت بیمارستانی و آموزش
در مورد آگاهی از ) 3)OHSباید هم برای مدیریت و هم برای کارگران بهبود یابد [ .] ۶
- 1ریسکهای اصلی دخیل در ایجاد حوادث و جایگزینهای مهم در صنعت نساجی چیست؟ -2کدام ریسک بیشترین تاثیر را
در تصادفات دارد؟  -3کدام جایگزین برای اجرای عملکرد صنعت حیاتی است؟  -4رابطه متقابل بین هر جایگزین و ریسک
چیست؟ -5 -۶مدیران صنعتی برای کنترل وقوع حوادث به چه اقدامات پیشگیرانه نیاز دارند؟

شکل  1فرآیند صنعت نساجی

با توجه به پاسخ به سواالت باال ،این مقاله تحقیقی یک مطالعه موردی در یکی از صنایع عمده نساجی در جنوب تامیلی نادو
هند انجام شده است .براساس نظرات متخصصان و مقاالت صنعتی ،ما دوازده ریسک را شناسایی کردیم که در جدول  1نشان داده
شده است .روش تصمیمگیری چند معیاره مانند  AHPبرای تشخیص موث رترین ریسک و تجزیه و تحلیل رابطه متقابل بین هر
یک از ریسکها که باعث بروز حوادث میشوند استفاده میگردد و روش  TOPSISبرای پیدا کردن جایگزین مهم برای اجرای
عملکرد صنعتی در صنعت نساجی مورد استفاده میگیرد .چارچوب پیشنهاد شده این مقاله در شکل  2نشانداده شده است.

-2چارچوب پیشنهادی
در این مقاله ،چارچوبی پیشنهاد شده و در شکل  2نشانداده شدهاست.
1 carding
2 simplex
3 OHS: Occupational Health and Safety
4 MSD: Muscle Skeletal Disorders
5 Risk Priority Number
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-3روششناسی
 -1-3فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی AHP
 AHPیک روش تصمیم گیری چند معیاره معروف و پرکاربرد در صنایع است .این اصول بدیهی است که محتاطانه دامنه
سناریو مساله را مشخص میکند و مبتنی بر ساختار ماتریسها و توانایی مربوط به آنها از بردار ویژه برای توسعه وزنهای تقریبی
یا واقعی میباشد [ .]19این روش شامل گزینه ها یا معیارهایی با توجه به هر معیار در حالت دو به دو است .اخیرا بسیاری از محققان
از  AHPبرای حل مساله پیچیده استفاده کردهاند [.]21 ،20

یک پرسشنامه و جمعآوری دادهها ،ج) یافتن وزن برای هر عامل خطر.
مرحله " :1ایجاد یک ماتریس از مقایسه دو به دو ( )Dو رتبه بندی براساس نظرات کارشناسان با استفاده از مقیاس زبانی" که
در جدول  2نشانداده شده است.
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جدول  1عوامل خطرساز که باعث ایجاد حوادث در صنعت نساجی میشود
منبع اخذ شده
ریسک
نماد
][7
روشنایی و تهویه ضعیف
T1
][8
گرد و غبار ،سر و صدای باال
T2
][9
بلند کردن وزنه سنگین
T3
][10
رخداد مدار کوتاه الکتریکی
T4
][11
نگهبانی و محافظت نادرست
T5
][12
استفاده کردن کارگران از مواد شیمیایی بدون PPE
T6
][13
آسیبهای فشار و کرنش تکراری
T7
][14
ایستگاه کاری و ارتفاع ناراحت کننده
T8
][15
هدف تولید
T9
][16
ایزوالسیون و زمین نامناسب
T10
][17
 T11استفاده کردن از سیمهای الکتریکی قدیمی و رطوبت
][18
نگهداری الکتریکی ضعیف
T12
سه مرحله روش  AHPبه این صورت میباشد :الف) شناخت عامل و ساخت مدلی از اولویت بندی سلسله مراتب ،ب) ساختن

که  :nمرتبه ماتریس است
مرحله " :2توسعه ماتریس نرمال شده"
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مرحله " :3محاسبه وزن برای عامل ریسک" که در جدول  3نشانداده شده است.
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براساس وزنهای بهدستآمده از روش  AHPجایگزین مهم را با استفاده از  TOPSISپیدا میکنیم (جدول  3را ببینید).

 2-3تکنیک  TOPSISبرای ترتیب اولویت با تشابه به راهحل ایدهآل
وزن عوامل با استفاده از  AHPدر مرحله قبل ارزیابی میشود اما در مرحله حاضر رتبهبندی جایگزین مهم در صنعت نساجی
با کمک  TOPSISارزیابی میشود TOPSIS .یک روش تصمیمگیری چند معیاره  1کمی است که مجموعه اطالعات کامل را بر
روی عوامل اعمال مینماید .این روش برای حل مسای ل بحرانی و عملی بسیار مفید است و همچنین رتبهبندی گزینهها و راهحل
بهینه را فراهم میکند .کاربرد  TOPSISبرای مدیران صنعتی پیچیده نیست زیرا به سطح باالیی از دانش و تخصص نیاز ندارد.
چن و هوانگ [ ]22در ابتدا  TOPSISرا با مفاهیم اساسی ارایه شده در کتاب تصمیم گیری ویژگیهای چندگانه []23
برای انتخاب ریسکهای رتبه بندی شده از پنج ریسک مختلف و دستهبندی آن عوامل ریسک به عنوان راهحل خوشبینانه و
بدبینانه پیشنهاد کردند .اخیرا محققان از  TOPSISبرای رتبهبندی راهحلها به دلیل تاثیر حیاتی آن بر تصمیمگیری استفاده
کردهاند [ .]25 ،24مراحل موجود در  TOPSISدر ادامه مورد بحث قرار میگیرند.
مرحله " :1ایجاد ماتریس تصمیمگیری" :همه عوامل ریسک   D1 , D 2 , ..., D m با استفاده از جایگزینهای
  A1 , A 2 , ..., A n ارزیابی شدهاند .ماتریس تصمیمگیری بعدی نشان میدهد که تصمیمات اختصاص یافته به هر جایگزین در
جدول  4نشانداده شدهاست.
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شکل  2چارچوب پیشنهادی این مقاله

1 MCDM: Multiple Criteria Decision Making
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که در آن  :Smnرتبه فاکتور  Dmبا توجه به جایگزینی  Anاست .فرض کنید ) (We1, We2, …, Wenوزن نسبی
فاکتور و معادل  1باشد.
مرحله " :2ساخت ماتریس تصمیم نرمال شده" .نرمال سازی ماتریس تصمیم " "Hدر زیر محاسبه میشود.
S ij
Pij  m
H ij2

P  [ Pij ]m n
i 1
به طوریکه ()5

مرحله " :3ساخت یک ماتریس تصمیمگیری نرمال شده وزنی" :این ماتریس با ضرب وزن عامل با " "Pبه دست میآید و با
" "Uنشان داده میشود.

,m

()۶

, n i  1, 2,

that U ij  d ij We j : j  1, 2,

m n

U  U ij 

مرحله " :4تعریف راه حلهای ایدهآل خوشبینانه و بدبینانه" :راه حل ایده آل خوشبینانه و راه حل ایدهآل بدبینانه را میتوان
به صورت زیر تعیین کرد:

}, m

, u n* }  { max i u ij j  J  ,  min i u ij j  J  i  1, 2,

E '  {u1* , u 2* ,

}, m

, u n* }  { min i u ij j  J  ,  max i u ij j  J  i  1, 2,

E   {u1* , u 2* ,

در این فرمول  :J :گروه حداکثر عوامل (یعنی مزایا) و  :jگروه حداقل شده عوامل (یعنی هزینه ها)
مرحله " :5محاسبه فاصله هر جایگزین از *  Eو " E 
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جدول  2مقیاسهای زبانی برای  AHPو .TOPSIS
شدت وزن
توضیحات
9
فوقالعاده مهم
7
خیلی خیلی مهم
5
خیلی مهم
3
نسبتا مهم
1
نه زیاد مهم
2 ،4 ،۶ ،8
وزن متوسط
مقایسات معکوس متقابل
متقابل

مرحله " :۶محاسبه ضریب نزدیکی ( :")CCتوالی رتبه بندی تمام عوامل ریسک را می توان با استفاده از  CCتعریف کرد.
 CCهر جایگزین به صورت زیر محاسبه میشود:
()9

S i
S i  S i

CC 

مرحله " :7تعیین رتبهبندی"
رتبهبندیها به ضریب نزدیکی ( )CCوابسته است اگر  CC iماکسیموم باشد آنگاه  A iجایگزین بحرانی است که در جدول 5
نشان داده شدهاست.

-۴مطالعه موردی
چارچوب پیشنهادی با استفاده از دادههای صنعت نساجی واقع در جنوب تامیلی نادو در هند تایید شده است و دارای گردش
مالی بیش از  70گره در  INRو  ۶00کارمند می باشد .این صنایع هنوز هم در طول یک سال چندین بار با حوادثی رو به رو
هستند و از خطراتی که عمدتا بر روی گردش مالی تمرکز دارند آگاه نیستند .اخیرا چندین عامل خطر در فرآیند صنعت نساجی
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دخیل هستند که باعث بروز حوادث میشوند .آن بر کارایی تولید و کیفیت محصول تاثیر میگذارد .بنابراین آنها نیاز به شناسایی
عوامل ریسک و رتبهبندی ریسک ها در یک صنعت نساجی دارند .در این مقاله یک روش ترکیبی  MCDMبرای ارزیابی عوامل
ریسک و رتبهبندی آنها ارایه شده است .تیم متخصص متشکل از پنج تصمیم گیرنده است که رتبهبندی خود را برای به دست
آوردن ماتریس مقایسه دو به دو اعالم کردهاند .برای اجرای بهرهوری تولید در صنعت نساجی ،برخی از جایگزینها توسط تصمیم
گیرندهگان مانند عدم تمایل کارگران ( ،)A1عدم آگاهی از  ، )A2( OHSدالیل مالی ( )A3و خانهداری مناسب ( )A4شناخته
میشوند .آن ها برای ارزیابی و انتخاب جایگزین مهم در صنعت نساجی تشکیل شدند .برای اجرای بهرهوری تولید در صنعت نساجی
و کنترل موثر ریسکها ،مدیران نساجی می توانند از نتایج ما استفاده کنند .بنابراین صنعت نیاز به پیادهسازی برخی استانداردهای
مدیریتی مانند  ISO 45001, ISO 9001 IS0برای عملیات موثر دارد .موسسه استاندارد ملی آمریکا  PPE 1را برای تمام
کارکنانی مانند حفاظت پا با کد استاندارد  ،ANSI Z41.1-1991محافظت از سر ( )198۶- 89.1ANSI Zو محافظت از صورت
و چشم ( )1989-87.1ANSI Zارایه میدهد .نمودار دامنه مطالعه موردی در شکل  3نشان داده شده است .
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در این مقاله ،یک روش تصمیمگیری چند معیاره ترکیبی مانند  AHP - TOPSISبرای به رسمیت شناختن تاثیرگذارترین
ریسکهایی که باعث بروز حوادث می شوند و یافتن جایگزین مهم در صنعت نساجی مورد استفاده قرار میگیرد .عالوه بر این
چارچوب برای اجرای ریسکها در این مقاله پیشنهاد شدهاست .شکل  4نشان میدهد که روشنایی و تهویه ضعیف ( )T1با وزن
 0/23۶مهمترین ریسک در صنعت نساجی است .نورپردازی ضعیف ،کیفیت کار را تحت تاثیر قرار میدهد ،به خصوص در
سناریویی که در آن دقت و بازده کلی مورد نیاز است و منجر به یک چشم انداز خیرهکننده و فشار چشم میگردد .بنابراین شرایط
نوری مناسب و نورپردازی غیر مستقیم باید برای کاهش ریسک استفاده شود .تهویه ضعیف زمانی اتفاق میافتد که سیستمهای
کنترل جریان هوا وارد محیط داخلی میشوند و به طور کامل با شکست مواجه میشوند و موجب تنگی نفس ،سردرد شدید و
خستگی میگردند [ . ]2۶بنابراین باید تهویه طبیعی مانند پنجرهها ،فضای باز در برخی مکانها و تهویه مصنوعی مانند پنکه سقفی
که باید نصب شود را بهبود بخشید .براساس جامعه آمریکایی ،مهندسان گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع به دنبال کد استاندارد
 62–1989:هستند که تهویه برای کیفیت هوای داخلی قابلقبول میباشد .این محدوده قابلقبول برای کارمندان و اجتناب و
جلوگیری از اثرات مضر سالمتی است.
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شکل - 3نمودار دامنه مطالعه موردی

شکل  ۴وزن فاکتورهای خطر

برای نورپردازی ضعیف نیاز به حفظ محدوده روشنایی بین  1000و  500پوند (المنز بر متر مربع) در زمانی که  30اینچ
اندازهگیری میشود ،میباشد 7۶( .سانتی متر) باالتر از کف .بر اساس استاندارد  ANSI Z87.1-2010شاغلین باید از محافظ
صورت بر روی عینک یا عینک جلوگیری کنند .دومین ریسک موثر سر و صدا و گرد و غبار باال ( )T2در صنعت نساجی است.
تماسهای زیاد با سر و صدا می تواند استرس روانی و فیزیکی ایجاد کند ،با ارتباط و هماهنگی تداخل کند و بهرهوری را کاهش
دهد و منجر به وزوز گوش و از دست دادن شنوایی دایمی گردد .از تجهیزات محافظ شخصی مانند گوشبند استفاده کنید .در
صنعت نساجی ،گرد و غبار میتواند منجر به آتشسوزی و انفجار شود و منجر به بیماریهای شغلی مانند بیسینوز گردد .جمعکننده
گرد و غبار باید نصب شود ،کار خانگی مناسب و  PPEالزم باید توسط کارگر پوشیده شود .حداقل سطح نویز برای همه کارمندان
 90دسیبل به مدت  8ساعت در روز است .براساس موسسه استاندارد ملی آمریکا  ،صنعت نیاز به پیادهسازی استاندارد  199دارد که
این یک آزمایش دقیق برای سنجش اثربخشی فیلترهای گرد و غبار خود تمیز کننده و کلکتورها است .تعمیر و نگهداری ضعیف
الکتریکی ( )T12کمترین خطر را در صنعت نساجی دارد .این سیستم شامل سرویسدهی معمول ،تشخیص خطا و تعمیر قطعات
الکتریکی در یک ماشین است .این امر بر حرکت روان تولید در یک صنعت تاثیر میگذارد [  .] 28نگهداری پیشگیرانه ،موتور را به
87

طور مکرر جمع میکند و اتصال بورد  ECBرا برای کاهش این ریسکها بررسی میکند .براساس انجمن ملی حفاظت از حریق،
صنعت نیاز به اجرای برنامه تعمیر و نگهداری پیش گیرانه الکتریکی در هر ماه دارد که باید به خوبی به فرکانس و دامنه تعمیر و
نگهداری مستند شود .عدم تمایل کارگر ( )A1جایگزین مهمی در صنعت نساجی بر اساس شکل  5است .برخی از کارگران از
شدت خطرات و عدم استفاده از  PPEدر صنعت آگاه نیستند .آن بر برخی آسیبهای جزیی بر کارگران تاثیر میگذارد و بر غلظت
کارگران ،استرس و بهرهوری تولید تاثیر میگذارد .توصیهها باید اطمینان حاصل کنند که کارگر برای پوشیدن  PPEبسیار مفید
است که سالمت کارگران را حفظ کنید و ایمنی کارگران را ارتقا دهید .در نهایت ،صنعت نیاز به پیادهسازی مفهوم  S5برای
کاهش این نوع خطرات و حوادث و بهبود بهرهوری و کیفیت توسط یک محیط سازمان یافته دارد [ .] 30 ،29
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شکل  ۵نمودار رادار برای گزینهها

پیامدهای مدیریتی زیر برای نتایج به دستآمده پیشنهاد شده است " .بررسی ،تمیز کردن و تعمیر تهویه ،سیستمهای کنترل
روشنایی و گرد و غبار"" ،نظارت دورهای بر سالمت (که ضروری است)"" ،اندازه گیری موثر کنترل گرد و غبار و کف تمیز کردن
با خال و یا هر روش دیگری که گسترش گرد و غبار را کاهش میدهد"" ،استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی"" ،آگاهی از
ریسک و خطر برای مدیران و کارگران" .بطور کلی در این مقاله برای شناخت موثرترین ریسکها و جایگزین بحرانی در صنعت
نساجی ،یک روش  MCDMترکیبی مانند  AHP - TOPSISپیشنهاد شده است AHP .برای تعریف وزنها براساس ماتریس
مقایسه زوجی با عوامل دیگر استفاده میشود .با توجه به اولویت وزن ها ،ما تاثیرگذارترین ریسک را شناسایی کردیم .از TOPSIS
برا ی تعیین جایگزین مهم در صنعت نساجی براساس ضریب نزدیکی استفاده می شود .روشنایی و تهویه ضعیف ،سر و صدا و گرد و
غبار باال دو ریسک بسیار تاثیرگذار هستند و عدم تمایل کارگر یک جایگزین مهم در صنعت نساجی است .مدیران در صنعت
نساجی ممکن است از نتایج ما برای درک شدت ر یسک و همچنین اجرای خطرات با استفاده از برخی اقدامات حفاظتی استفاده
کنند .پیشنهادها برای تحقیقات آینده به صورت زیر بررسی میشوند :اجرای مطالعه مشابه در صنایع دیگر مانند آتش بازی،
پتروشیمی ،کاغذ و  ...زیرا در این مقاله تنها دوازده ریسک شناسایی شده است .نویسندهگان اظهار میدارند که آنها هیچ منافع
مالی رقابتی یا روابط شخصی شناختهشدهای ندارند که بتواند بر کار گزارش شده در این مقاله تاثیر بگذارد.
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