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دس  یاساسدد نیاص هفدداّ یکددی شاتیددٍ تؼو یًگْددذاس چکیددذ  

 شاىیدس سطح هذ یا ژُیٍ گاُیاست کِ اص جا طشفتِیپ یّا ساصهاى

با تَجِ بدِ   ي،یاسضذ ٍ کاسکٌاى ساصهاى بشخَسداس است. ػالٍُ بش ا

 ىضایددّددا، ّددش  مددذس ه   دس سدداصهاى یهددذاس یهفْددَم هطددتش 

گفدت   تَاى یه ابذ،ی صیهاًَس ساصهاى افضا تیٍ قابل یشیپز اًؼطاف

. دس افدت یخَاّدذ   صیافدضا  ضیاص ساصهاى ً یهٌذ تیسضا ضاىیکِ ه

بِ آى تَجدِ ًودَد،    ذیکِ با یػَاهل يیتش ساستا، اص جولِ هْن يیا

 جادیدس جْت ا شاتیٍ تؼو یًگْذاس يیًَ یکشدّایسٍ یشیکاسگ بِ

 صیهَجد  افدضا   ت،ید اسدت کدِ دس ًْا   یاًؼطداف سداصهاً   تیقابل

اًتخدا    ق،ید تحم يید خَاّذ ضذ. ّدذف اص ا  ضیًساصهاى  یٍس بْشُ

ٍ  ٌِیّض یاسّایبا تَجِ بِ هؼ یٍ ًگْذاس شاتیساّبشد هٌاس  تؼو

دس هدذ  اساهدِ ضدذُ بدش      یشید گ نیٍ تصدو  باضذ یه یهذاس یهطتش

اص  ق،ید تحم يی. دس اشدیگ یصَست ه ٌِیٍ ّض سکیکاّص س یهبٌا

بٌددذی ٍ  بددشای ستبددِ VIKOR اسُی ٌددذهؼ یشیددگ نیتصددوسٍش 

ّدای   بش اساس ضداخ   شاتیّای ًگْذاسی ٍ تؼو ساّبشد یدّ ىٍص

اسددتفادُ ضددذُ اسددت. سدد  ، اص    ٌدداىیاطو تیددٍ قابل ٌددِیّض

ًظدش ضدذُ بدا تَجدِ بدِ       ذید تجذ ی ٌذ اًتخاب یآسهاً ضییس بشًاهِ

ْ   غید بشای تجو َستِ،یپ شّاییهتغ ِ یاّدذاف هتاداد ٍ ب  سداصی  ٌد

 یّدا  یژاسدتشات  ،سدشاًجام وضهاى آًْدا، اسدتفادُ ضدذُ اسدت ٍ     ّ

هدَسدًظش،   ضاتیّشکذام اص تجْ یبشا شاتیٍ تؼو یهطلَ  ًگْذاس

ضذُ تحمیق بشای یک ًوًَِ  هذ  اساهِ ت،ی. دس ًْاضًَذ یه يییتؼ

آى هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس  یضذُ ٍ ًتایج ًْاه کاسبشدی، استفادُ

 گشفتِ است.

 

 شات،ید ٍ تؼو یًگْدذاس  ،گشٍّدی  یشید گ نیوتصد  کلوات کلیذی 

 تید قابل ،تجذیدذ ًظشضدذُ   یآسهداً  یضید س ، بشًاهVIKORِسٍش 

 .ٌاىیاطو
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 مقدمه.1
 یّدا  جدض  سٍش ، ٌداى یاطو تیبش قابل یهبتٌ شاتیٍ تؼو یًگْذاس

ٍ  یًگْدذاس  یّدا  ستنیدس ًسل سَم س شاتیٍ تؼو یًگْذاس يیًَ

دس  ییشفِ جددٍَ صدد سددکیاسددت کددِ باػدد  کدداّص س شاتیددتؼو

سٍش کدِ   يیا. ضَد یه ضاتیتجْ شاتیٍ تؼو یًگْذاس یّا ٌِیّض

 يیاص کاسآهددذتش یکددیداسد  مِسددا  دس جْدداى سدداب 05کوتددش اص 

ِ یکاّص ّض یّا سٍش ٍ  ضاتید تجْ شاتید ٍ تؼو یًگْدذاس  یّدا  ٌد

 تحمیددق، يیدددس اٍسی ٍ قابلیددت اطویٌدداى اسددت.  افددضایص بْددشُ

ِ یٍ ّض سکیس یّا ضاخ   یبدشا  شگدزاس یهدل تا  بدِ ػٌدَاى ػَا   ٌد

قدشاس   یهَسدبشسسد  شاتید تؼوٍ  یًگْدذاس  ٌِیبْ یاًتخا  استشاتژ

 صیافدضا  یدس هذ  اساهِ ضدذُ بدش هبٌدا    یشیگ نیاًذ تا تصو گشفتِ

ٍ  یًگْذاس یّا یاستشاتژ ،ّوچٌیي. شدیصَست گ ٌاىیاطو تیقابل

بدش   یهبتٌد  شاتید ٍ تؼو یًگْدذاس  یّدا  یژاستشات يیاص ب شاتیتؼو

 SAE JA یکِ دس استاًذاسدّا ضًَذ هیاًتخا   ٌاىیاطو تیقابل

1011  ٍSAE JA 1012 تیسضددا ،یرکددش ضددذُ اًددذ. اص طشفدد 

 دلیددل، يیبشخددَسداس اسددت. بددِ ّودد ییبدداا تیددّوااص  یهطددتش

 تیکدِ ّدن سضدا    ضدَد  ، بِ سٍضی اًتخا  هدی یًگْذاس یاستشاتژ

 ذکٌٌدذُ یکدِ بدِ تَل   ییّدا  ٌِیٍ ّن ّض ذکٌ ذایپ صیاقضا یهطتش

 .گشدد ونیٌیَد هض یه لیتحو

 

 قیروش انجام تحق .2

 اًتخدا   بدشای  جذیدذ  الگدَی  یدک  اساهِّذف اصلی ایي تحمیق، 

 هٌدذی  سضدایت  افدضایص  بش هبتٌی تؼویشات ٍ ًگْذاسی استشاتژی

باضدذ.   هی تَلیذکٌٌذُ بِ ضذُ تحویل ّای ّضیٌِ کاّص ٍ هطتشی

ِ  بایست هی تؼویشات، ٍ ًگْذاسی ّای استشاتژی دلیل، ّویي بِ  بد

 ٍ کٌدذ  پیذا اقضایص هطتشی سضایت ّن کِ ضَد اًتخا  ای ضیَُ

. گدشدد  هیٌیون ضَد هی تحویل تَلیذکٌٌذُ بِ کِ ّایی ّضیٌِ ّن

ِ  با است ضذُ سؼی تحمیق، ایي دس ِ  تحمیمدات  هطالؼد  دس گزضدت

 ّدای  هذ  کوبَدّای ٍ ًَاق  بِ تَجِ با ٍ تحمیق هَضَع صهیٌِ

 اًتخددا  بددشای ٍاقؼددی ٍ کدداسبشدی الگددَی یددک ضددذُ، اساهددِ

ِ  تؼویدشات،  ٍ ًگْدذاسی  ّدای  استشاتژی ِ  اص. ضدَد  اساهد  ّدای  جٌبد

 تجْیدضات  اص ّشکذام اّویت تؼییي تَاى، هی تحمیق، ایي ًَآٍسی

. ًوددَد ػٌددَاى سا ّضیٌددِ ٍ اطویٌدداى قابلیددت هٌظددش اص هددَسدًظش

 هدذ   اص اسدتفادُ  تحمیدق،  ایي دس هَجَد دیگش ًَآٍسی ّوچٌیي،

 ّدای  اسدتشاتژی  اًتخدا   بدشای  یذًظشضذُتجذ آسهاًی سیضی بشًاهِ

ِ  اسدت  تؼویدشات  ٍ ًگْذاسی بْیٌِ  ّوضهداى  ّدذف  دٍ آى دس کد

ِ  سداصی  کویٌِ ٍ اطویٌاى قابلیت ساصی بیطیٌِ  ٍ تؼویدشات  ّضیٌد

ِ  ًظش دس ًگْذاسی، سداختاس هدذ    ( 1) ضدکل  .اسدت  ضدذُ  گشفتد

 .دّذ هی ًطاى پیطٌْادی تحمیق، سا

 
 تحقیق پیشنهادی هذل ساختار  1شکل

 هختلد   ّدای  اسصیدابی  ًظدشات  هبٌای بش تحمیق، ایي ًْاهی ًتایج

 ابتدذا،  تحمیدق،  ضذُ اساهِ سٍش بِ تَجِ با. باضذ هی خبشگاى گشٍُ

 اطویٌاى قابلیت هٌظش اص هحصَ ، یک بِ هتؼلق تجْیضات اسصیابی

 اسصیدا   خبشگاى تَسط ٍ گشٍّی گیشی تصوین صَست بِ ّضیٌِ، ٍ

 ٍ ًگْذاسی هختل  ّای استشاتژی اسصیابی س  ،. گیشد هی صَست

 ًْداهی  ًتدایج  ٍ بدَدُ  گشٍّی گیشی تصوین هبٌای بش ًیض تؼویشات

 اص ّشکدددذام تلفیمدددی ٍ ّضیٌدددِ اطویٌددداى، قابلیدددت ٍصى آى،

 اص پدد  ًْایددت، دس. اسددت تؼویددشات ٍ ًگْددذاسی ّددای اسددتشاتژی

ِ  سداصی  هذ  ِ  تجذیذًظشضدذُ،  آسهداًی  سیدضی  بشًاهد  ّدای  ٍصى کد

 بْیٌِ ّای استشاتژی باضذ، هی آى اصلی ٍسٍدی هزکَس، ضذُ تؼییي

، هددذ  (1سابطددِ ) .ضددًَذ هددی اًتخددا  تؼویددشات، ٍ ًگْددذاسی

هسألِ هدَسدًظش   ضذُ ًظش تجذیذ اًتخابی  ٌذ آسهاًی سیضی بشًاهِ

 :ذکٌ یه اىیبسا 

(1) 

 

S.t. 
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 اص تهثبد  اًحدشاف  اهیي ّدذف،   iتابغ خطی  کِ دس آى،

 اص هٌفدی  اًحدشاف  ٍ  اهیي ّدذف   iتوایل  سطح

بضسگتددشیي  ، اهددیي ّددذف  iتوایددل  سددطح

اهدیي  iکَ کتشیي سطح توایل  اهیي ّذف، iتوایل  سطح

 اًحدشاف  ٍ  هثبت هشبَط بِ  اًحشاف ّذف، 

 .، ّستٌذهشبَط بِ  هٌفی

 

 پیشنهادی هذل حسّاسیت تحلیل -3

پیطددٌْادی ایددي تحمیددق بددشای تؼیددیي    الگددَیبددا تَجددِ بددِ  

ّای بْیٌِ ًگْذاسی ٍ تؼویشات ٍ ّوچٌیي پاساهتشّدا ٍ   استشاتژی

ًوددَدى هددذ   تددَاى بددا هکدداًیضُ هتغیشّددای هشبددَط بددِ آى، هددی

ّای هطلَ  سا ًسبت بدِ تغییدشات    اتژیاستش پیطٌْادی، تغییشات

هدَسد تجضیدِ ٍ   ّشکذام اص پاساهتشّا ٍ هتغیشّای اساسی هدذ  سا  

تحلیل قشاس داد. دس ایي تحمیق، با تَجِ بِ هبٌابَدى بْبَد قابلیت 

اطویٌدداى بددِ ػٌددَاى یکددی اص ػَاهددل تأ یشگددزاس دس تؼیددیي       

ّدای هطلدَ  ًگْدذاسی ٍ تؼویدشات، سستاسدیت هدذ         استشاتژی

ٌْادی ایي تحمیق ًسبت بدِ هؼیداس هدزکَس، هدَسد تجضیدِ ٍ      پیط

دس  ّدا بدذٍى   کاس، تواهی اسصیابی تحلیل قشاس گشفتِ است. بشای ایي

َد قابلیدت اطویٌداى، اًجدام ضدذُ ٍ هدذ       بد ًظش گشفتي هؼیاس بْ

دس ًْایت، ًتایج ًْاهی  .ضَد سیضی آسهاًی هشبَطِ، تؼییي هی بشًاهِ

 ِ ّدای هطلدَ     ِ اسدتشاتژی سیدضی خطدی هدزکَس، کد     هذ  بشًاهد

تغییدشات  (، 2ضًَذ. ًوَداس هَجَد دس ضکل ) باضذ، هٌتخ  هی هی

سا ًسبت بِ ػدذم اػودا  هؼیداس     هٌتخ ّای  هَجَد دس استشاتژی

   دّذ. ًطاى هی )دس یک ًوًَِ کاسبشدی( قابلیت اطویٌاى

 
  تعویرات و نگهذاری های راهبرد تغییرات  2شکل

 

 گیری نتیجه -4

سیدضی   بشًاهِ سٍیکشد ص هٌظش بْبَد قابلیت اطویٌاى ٍا تحمیق ایي

گیشی گشٍّی با اّدذاف هتٌداب بدشای     الگَی تصوین یک ،آسهاًی

 بدا اًتخا  ساّبشدّای ًگْذاسی ٍ تؼویشات تجْیضات اساهدِ ًودَد.   

ِ  هتؼلق تجْیضات اسصیابی ابتذا، تحمیق، ضذُ اساهِ سٍش بِ تَجِ  بد

 صددَست بددِ ّضیٌددِ، ٍ اطویٌدداى قابلیددت هٌظددش اص هحصددَ ، یددک

. گیدشد  هدی  صدَست  اسصیا  خبشگاى تَسط ٍ گشٍّی گیشی تصوین

 آى کِ تؼویشات، ٍ ًگْذاسی هختل  ّای استشاتژی اسصیابی س  ،

 ًتدایج  ٍ ضدَد  هدی  اًجام بَدُ، گشٍّی گیشی تصوین هبٌای بش ًیض

 اص ّشکددذام تلفیمددی ٍ ّضیٌددِ اطویٌدداى، قابلیددت ٍصى آى، ًْدداهی

 اص پدد  ًْایددت، دس .اسددت تؼویددشات ٍ یًگْددذاس ّددای اسددتشاتژی

ِ  سداصی  هذ  ِ  تجذیذًظشضدذُ،  آسهداًی  سیدضی  بشًاهد  ّدای  ٍصى کد

 بْیٌِ ّای استشاتژی باضذ، هی آى اصلی ٍسٍدی هزکَس، ضذُ تؼییي

ّوچٌددیي، تحلیددل  .ضددًَذ هددی اًتخددا  تؼویددشات، ٍ ًگْددذاسی

 ًگدشفتي  ًظدش  دسدّدذ کدِ    سساسیت هذ  پیطٌْادی ًطاى هدی 

 اًتخدا   دس صیدادی  بسیاس تغییشات باػ  اطویٌاى، قابلیت سٍیکشد

 .ضَد هی تؼویشات ٍ ًگْذاسی ّای استشاتژی
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