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ارائه مدل برنامهريزي استراتژيك قابليت اطمينان براي توسعه محصوالت
جديد با فناوري باال
منير عاملي ،1مهدي كرباسيان*2
-2كارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد،
باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،نجفآباد ،اصفهان ،ایران
-2دانشیار دانشكده مهندسی صنایع ،دانشگاه مالك اشتر شاهین شهر ،اصفهان

چكيده:
در محیط تولید كالس جهانی هر مشتري خواهان كارائی ،كیفیتت و اابلیتت ايمینتان بتا كمتترین هزینت
امكانپذیر و راابتی است و عملكرد محصول با استفاده از تكنیتكهتا و استتراتژيهتاي مختلتف اابلیتت
ايمینان بهبود مییابد .در این مقال یك مدل مفهتومی و الگتوي عملتی جهتت برنامت ریتزي و متدیریت
استراتژیك اابلیت ايمینان در توسع محصوالت جدید با فناوري باال پیشنهاد شده است ك بتا استتفاده از
برنام ریزي دو سطحی ،ب تدوین ،بهین ستازي و اجتراي استتراتژيهتاي اابلیتت ايمینتانی در دو ستط
مدیریتی و فنی می پردازد .براي تدوین استتراتژي در ستط متدیریت از متدل ابتكتاري  TORCاستتفاده
میكند و از يریق مدلی ابتكاري با تلفیق مدل برنام ریتزي خطتی صتفر و یتك و متاتریا برنامت ریتزي
استراتژیك كمی و مدل چند شاخص فازي یاگر ب بهین سازي استراتژيها و یك سوسازي و اتصال آنهتا
با اهداف سازمان می پردازد .براي اجراي استراتژيهاي منتخب فنی سط مدیریت ،در سط مهندستی بتا
رویكردي جدید ب تعریف استراتژيهاي تخصیص اابلیت ايمینان در محصوالت با فناوري باال و ستسا
ب بهین سازي این استراتژيها میپردازد .مدل تحقیق براي محصول دوربین فضتایی پیتادهستازي شتد .بتا
استفاده از این مدل ،مدیران اادر خواهند بود بهترین و مناسبترین تصتمیمات و استتراتژيهتاي اابلیتت
ايمینانی را براي توسع محصوالت جدید با فناوري باال بكار گیرند و بتر ایتن استاس ،اهتداف عملیتاتی
ویژهاي را تعیین كرده و در نهایت ب اهداف كالن سازمان خود دست یابند.
واژه هاي كليدي :استراتژي ،اابلیت ايمینان ،محصوالت با فنتاوري بتاال ،بهینت ستازي ،برنامت ریتزي دو
سطحی

* نویسنده مسؤول:

mkarbasi@mut-es.ac.ir
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-2مقدم

تجویزي ،تدوین استراتژي فرایندي گام ب گام استت

امروزه پیچیدگی محصول و هزین توسع محصوالت

و براي هر گام آن دستورالعملهاي مشخصی تجتویز

در حال افزایش است و دوره عمتر محصتول در هتر

شتتده استتت .رویكتترد توصتتیفی مبتنتتی بتتر تفكتتر

نسل جدید كوتاهتر شده است و مشتتریان بیشتتر بتا

استتتتتتراتژیك و خالاانتتتت استتتتتت(فردانتتتتتی و

كتتارایی محصتتول بتتر ستتط زنتتدگی ختتود ستتروكار

همكاران.)2933،

دارند(موردي.)2003،2در محیط تولید كالس جهتانی،
هر مشتري خواهان كارایی ،كیفیت و اابلیت ايمینتان
با كمترین هزین امكانپذیر و راابتی است(اخبتاري و
تقوي فرد.)2931،بر يبتق  ،IEC60050-191اابلیتت
ايمینان از یك محصول(سیستم) احتمال آن است ك
محصول(سیستم) توانایی انجام فعالیتت مشخصتی را
در يول زمان معین داشتت باشتد .اهمیتت آگتاهی از
چگونگی عملكرد یك سیستم صنعتی در يتول دوره
كاري ،اابلیت ايمینتان را بت معیتاري بستیار مهتم و
اساسی در تمامی فرایندهاي تكوین محصول -اعم از
يراحی و ساخت و تولید تبدیل كترده استت(بهتروز
فر)2933،؛ ب يوري ك عملكرد محصول بتا استتفاده
از تكنیكها و استراتژيهاي مختلف اابلیت ايمینتان
بهبود می یابد.در چنین محیط راابتی و پیچیده اي ك
اشباع بازار و فشردگی راابت از ویژگیهاي آن است،
نداشتن استراتژي از یك ستو صتنایع را در مواعیتت
راابتی ضعیف و در نهایت شكست ارار میدهد و از
دیگتتر ستتوي ،بت كتتارگیري رویكتترد معمتتول در
برنام ریزي استراتژیك را با مخايرات بتاالیی همتراه
خواهد كرد .از این رو ،بتازنگري در ایتن فراینتد ،بتا
توج بت عوامتل بنیتادین و مفتاهیم نتوین متدیریت
استتتراتژیك ،ضتتروري استتت(.حمیتتدي و حستتین
زاده.)2932،
روند تكامل مدلهاي برنامت ریتزي استتراتژیك در
بستتتر رویكردهتتاي مختلتتف تحقتتق یافتت استتت .دو
رویكتترد لالتتب در زمینتت متتدیریت استتتراتژیك،
رویكردهاي تجویزي و توصیفی هستند .در رویكترد

از ده  2320میالدي رویكردهاي متعدد و متنوعی
براي تدوین استراتژي ارائ شده ك حول ست محتور
استراتژي هاي صنعت/بازار محتور ،اابلیتت محتور و
منتتابع محتتور اابتتل يبقتت بنتتدي هستتتند (شتتلبی و
دروزیر .)2009،9در رویكرد اول ،توج مدیران ارشد
بیشتتتر ب ت عوامتتل بتترون ستتازمانی معطتتوف بتتوده،
گزین هاي استراتژیك در چارچوب مناسبات صتنعت
اابتتل تعریتتف استتت(استتچندل و هتتوفر.)2373،9در
رویكرد اابلیت محور،راابت عامل اصتلی در فراینتد
تتتدوین استتتراتژي بتتوده ،پاست هتتاي استتتراتژیك در
چارچوب فعالیت راباي مختلف ارائ میگردد (شلبی
و دروزیر .)2009،رویكرد منتابع محتور متمركتز بتر
مدیریت و تركیب مناسبات منتابع مختلتف ستازمانی
است و بیشتر عوامل درون سازمانی را مد نظتر اترار
میدهتد(سرشتت حستین(.)2972،ابتویی اردكتانی و
همكاران)2933،
تئوريهاي نوین تدوین استراتژي ،در مطالعاتی ك
انتتدروز 2و همكتتارانش( )2372در دانشتتگاه هتتاروارد
انجام دادند ریش دارد .بر این اساس ،استراتژي هتایی
ك سازمان ها اتخاذ می كنند ،ب دو گروه كلتی تقستیم
می شوند :استراتژي هاي مبتنی بتر محتیط ختارجی و
صنعت-مدل سازمان صنعتی -ك ب دنبال استتفاده از
فرصتها و خنثی كردن تهدیدهاي موجود در محتیط
خارجی سازمان هستتند و استتراتژيهتاي مبتنتی بتر
منابع كت دنبتال شناستایی شایستتگیهتاي اصتلی و
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استتتفاده از آن بتتراي خلتتق مزیتتت راتتابتی پایتتدار

استراتژيهایی براي تولید انرژي الكتریكی از سوخت

هستند(عايفی و همكاران.)2933،

فسیلی پرداخت اند سسا با استفاده از متاتریا كمتی

در یتتك برداشتتت اجمتتالی از متتدلهتتاي تتتدوین

برنام ریزي استراتژیك ،اولویتت بنتدي استتراتژي هتا

استراتژي میتوان ب این نتیج رسید ك این متدلهتا

انجتام شتده استتت .فردانتی و دیگتران( )2933بتتراي

بت تتتدریا از شتتكل ستتاده و تتتك بعتتدي بت ستتمت

برنام ریزي استراتژیك در شهرداري اصفهان ،پتا از

مدلهاي پیچیده و چند بعدي تغییر شكل داده اند .از

تعیتتین استتتراتژيهتتا ،بتتا استتتفاده از متتاتریا كمتتی

SWOT

برنام ریزي استراتژیك ب تعیین جتذابیت نستبی هتر

جملتتتت ایتتتتن متتتتدلهتتتتا ،متتتتدل:

)Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats

یك از استتراتژي هتا ،اولویتتبنتدي استتراتژي هتاي

است ك براي شناسایی اوت ها و ضعفهاي محتیط

بخشی و ارزیابی انتواع استتراتژيهتاي امكتانپتذیر،

داخلتتی و فرصتتتهتتا و تهدیتتدهاي محتتیط ختتارجی

پرداخت اند.توكلیمقتدم و همكتاران( )2933نیتز يتی

سازمان ب كار می رود(عمر ال تركی.)2022،1فرجتی

پژوهشی براي صنایع چتوب و كالتذ مازنتدران ،بت

و همكتتارانش( )2933در تحقیقتتی بتتا بررستتی دایتتق

تدوین و اتخاذ استراتژي و اولویتبندي آنها از يریق

پارامترهاي مهم و تاثیرگذار در تامین ناوگان ریلی ،از

تلفیتتق متتاتریا هتتاي  SWOTو متتاتریا كمتتی

ابیل :وضعیت بازار ،وضعیت رابا و لیره از یك ستو

برنام ریزي استراتژیك پرداخت اند ك ب كارگیري این

و همچنین ،بررسی تواناییها ،نقتا اتوت و ضتعف

تلفیتتق و انتختتاب استتتراتژيهتتاي مناستتب ،نتتتایا

پیمانكاران بتزر

 EPCدر ورود بت ایتن عرصت از

ارزشمندي را براي شركت ب بار آورده است.

ستتوي دیگتتر،از يریتتق تحلیتتل  SWOTب ت تتتدوین

در بسیاري از تحقیقات انجام شده چ در داختل و

استراتژيهاي مناستب بتراي ایتن امتر پرداختت انتد.

چ ت در ختتار از كشتتور -تتتدوین استتتراتژيهتتا در

ماریلین 7هلمز و همكارانش( )2022نیز با استتفاده از

سطوحی نظیر :مدیریت كیفیت ،بازاریابی ،مالی و …

تحلیتتل  SWOTب ت بررستتی پتانستتیل كتتارآفرینی در

انجام شده و سسا ب بهین ستازي ایتن استتراتژيهتا

آرژانتین پرداخت اند.بر این اساس،عواملی بت عنتوان

پرداخت شده است.در زمین نگهداري و تعمیرات نیتز

تهدیدها و فرصت هتا و نقتا ضتعف و اتوت هتا،

استراتژي هایی بیشتر با رویكترد توصتیفی در االتب

معرفی شده است.

مباحث فنی ارائ شده و از يریق مدل هتاي مختلفتی

یكی از چالش برانگیزترین سطوح تصمیمگیري ك
متتدیریت شتتركت بتتا آن مواجت متتی شتتود ،انتختتاب
استتتراتژي استتت .فتترزي پتتور و آزادي )2022(3در
تحقیقی ب معرفتی رویكردهتاي بت كتار رفتت بتراي

ب بهین سازي این استراتژيها پرداخت شده است كت
3

از آن جمل میتتوان كتار ژو و همكتاران )2022(،و
ژاوویانتتت

20

22

و همكتتتاران )2022(،و بشتتتیري و

همكاران )2022(،و شتاهین 22و همكتاران )2022(،را

انتخاب استراتژي پرداخت انتد و ادبیتاتی از كارهتاي

نام برد .از نزدیكترین تحقیقات انجام شده ،مقال عمر

انجام شده را عنوان كردهاند .رزمتی و اتادري()2003

ال تركی( )2022در زمین نگهداري و تعمیرات استت

در تحقیقی با استفاده از ماتریا  SWOTب تتدوین

كتت در آن بتت ارائتت یتتك چتتارچوب نظتتري بتتراي
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برنام ریزي استراتژیك نگهداري و تعمیرات پرداختت

ايمینان محصول دوربین فضایی ب منظور توستع آن؛

است ،ولی ب يور مشخص در سط اابلیت ايمینتان

در بخش سوم پیادهسازي شدهاست .بخش چهارم بت

آنگون ك شایست است ،الگتو و چتارچوب متدونی

نتیج گیري و بررسی كلی مدل میپردازد.

براي برنام ریزي و مدیریت استراتژیك توسع نیافتت
است.
يرح كلی تحقیتق بت ایتن شترح استت  :پتا از
مقدم ؛ در بخش دوم،مدل مفهومی تحقیق بت همتراه
ملزومات و روشهاي پیادهسازي آن ارائ شده است.
مدل مورد نظر براي برنام ریزي استتراتژیك اابلیتت

-1مدل مفهومي تحقيق
 .1-2مدل برنامه ريزي استراتژيك قابليت اطمينان
مدل ارائ شده در این مقال يبق چارچوب شتكل ،2
ب برنام ریزي و مدیریت استراتژیك اابلیت ايمینتان
در توسع محصوالت جدید با فناوري باال می پردازد.

شكل .2مدل مفهومی تحقیق

اراده مدل برنام ریزي استراتژيك قابليت براي توسعه محصوالت جديد با فناوري باال77 /

 .جدول .2ماتریا TORC

 .1-1-2سطح اول :كانون مديريت

عوامل داخلي

بررستتیهتتاي زیتتادي در خصتتوا انتختتاب متتدل
مناسب براي تدوین استراتژيها در این سط صورت

ماتریا

گرفتتت ك ت ب ت استتتفاده تركیبتتی از روش تجتتویزي

TORC

اابلیتها

منابع
Competencie References
s

ماتریا  TORCو روش توصیفی منجر گردید.
تهدیدها

 .1-1-1-2رويكررررد تزرررويزي برنامرررهريرررزي

Threats

بتتا توج ت ب ت رویكتترد تجویزي،تجزی ت و تحلیتتل
محیطی صورت میگیرد .براي تحلیل محیط ختارجی
سازمان ،مدل سازمان صنعتی مبناي كار ایتن استمت
در نظر گرفتت متیشتود .در شناستایی فرصتتهتا و
تهدیدها ،تمركز اصلی متا ،عوامتل متؤثر بتر اابلیتت
ايمینان محصول با فناوري باال ب منظتور توستع آن
است.تجزی و تحلیل محیط داخلی بتر استاس متدل
مبتنی بر منابع ،ب تهی فهرست منتابع و اابلیتتهتاي
سازمان منجر می شتود كت در ایتن تحقیتق ،تمركتز
اصتتلی ،شناستتایی منتتابع و اابلیتتتهتتا بتتراي اابلیتتت
ايمینان محصول جدید با فناوري باالاست.

عوامل خارجي

استراتژيك

استراتژي

استراتژيهاي

هاي RT

CT

فرصتها
Opport
unities

استراتژيهاي

استراتژيهاي

RO

CO

با استفاده از ماتریا ، TORCچهار نوع استتراتژي
كلی اابل ارائ است :
 استراتژيهاي  :RTاستراتژيهاي ناشی از تطتابقمنابع داخلی با تهدیدهاي محیطی؛  -استتراتژي هتاي
 :ROاستراتژي هاي ناشی از تطتابق منتابع داخلتی بتا
فرصتهاي محیطی؛
 استراتژيهاي : CTاستراتژيهتاي ناشتی از تطتابقاابلیتهاي داخلی با تهدیدهاي محیطی؛

 .1-1-1-1-2تدوين اسرتراتژيهرا برا اسرتفاده ا

 -استراتژيهاي : COاستراتژيهاي ناشتی از تطتابق

ماتريس TORC

اابلیتتتهتتاي داخلتتی بتتا فرصتتتهتتاي محیطتتی

پتا از تحلیتتل محتتیط ختارجی و محتتیط داخلتتی
سازمان ،ايالعات مورد نیاز بتراي تتدوین استتراتژي
مشخص می شود.از تحلیل محیط خارجی ،تهدیتدات
و فرصتتتهتتا و از تحلیتتل محتتیط داخلتتی ،منتتابع و
اابلیت هاي سازمان استخرا می شتوند.در جتدول 2
ماتریا  TORCنمایش داده شده است

(عاملی.)2930،
 .2-1-1-2رويكررررد توصررريفي برنامرررهريرررزي
استراتژيك
استراتژيهاي مربو ب مباحث ریسك و متدیریت
ریسك و نظتایر آنهتا كت از جملت مباحتث علتت و
معلولی است و در زمینت اابلیتت ايمینتان و توستع
محصتتول جدیتتد بتتا فنتتاوري بتتاال نقتتش ویتتژهاي
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دارند(بونیز29و همكاران )2002،را میتتوان در زمتره
این نوع استراتژيها،در مدل وارد كرد.
 .3-1-1-2مدل سا ي رياضي

براي تعیین ضرایب استراتژيهاي رویكرد تجویزي
( )TORCدر تابع هدف،از ماتریا كمی برنام ریتزي
استراتژیك ( )QSPMاستفاده میشود ،بدین صتورت

ب منظور بهین كاوي استراتژيهاي اابلیت ايمینانی

كتت  ،نمتترههتتاي جتتذابیت و اهمیتتت هتتر یتتك از

تعیین شده توسط ماتریا  TORCو استتراتژيهتاي

استراتژيهاي اابلیت ايمینانی در سود آوري سازمان

رویكرد توصیفی در توسع محصول جدید با فناوري

توسط ماتریا  QSPMب دست میآید؛ ستسا ،ایتن

باال و یكسوسازي این استراتژي ها با اهداف ستازمان

نمرهها بت عنتوان ضترایب استتراتژيهتاي متاتریا

و محتتدودیتهتتاي موجتتود ،از متتدلستتازي ریاضتتی

( TORCمتغیر ها)،در تتابع هتدف اترار متیگیرنتد.

استفاده میشود .مدل منتخب متا ،متدل برنامت ریتزي

مراحل انجام كار ب صورت زیر است:

خطی صفر و یك است ك پارامترهتاي آن بت شتكل
زیر مشخص می شوند:
 .1-3-1-1-2متغيرها
استراتژيهاي اابلیت ايمینانی تعیین شتده توستط
متتاتریا  TORCو رویكتترد توصتتیفی ،بتت عنتتوان
متغیرهاي مدل در نظر گرفت شتده و بت شتكل زیتر
تعریف میشوند
متغیر هاي مدل

اگر استراتژي ام انتخاب شود
اگر استراتژي ام انتخاب نشود

)تعداد استراتژیهاي تعیین شده(

()2-2
 .2-3-1-1-2تابع هدف
تابع هدف در این اسمت ،از نوع بیشین سازي براي
افزایش سود حاصل از ب كارگیري این استراتژيهتا،
در نظر گرفتت شتده ،بت صتورت زیتر نمتایش داده
میشود :
()2-2

مرحلتت اول :فرصتتتهتتا و تهدیتتدات و منتتابع و
اابلیتهاي سازمان ،مبتنی بر اابلیت ايمینان محصول
با فناوري باال ،ك با تحلیل محیط داخلتی و ختارجی
سازمان ب دست آمد ،در ستون سمت راست ماتریا
در می شوند.
مرحل دوم :بت هتر یتك از ایتن عوامتل وزن داده
میشود .این ضریبها از صفر (بی اهمیتت) تتا یتك
(بسیار مهم) و بیانگر اهمیت نسبی هر یك از عوامتل
هستند؛ ب يوري ك جمع وزنی عوامل داخلی ،یتك
و جمع وزنی عوامل خارجی نیز ،یك می باشد.
مرحل سوم :استراتژيهاي اابلیت ايمینانی تعیتین
شتتده توستتط متتاتریا  ، TORCدر ردیتتف بتتاالي
ماتریا برنامت ریتزي استتراتژیك كمتی آورده متی
شتتوند .ایتتن استتتراتژيهتتا بایتتد در صتتورت امكتتان
ناسازگار یا جمع نشدنی باشند.
مرحل چهارم :نمتره هتا جتذابیت ( )ASمشتخص
متتیشتتوند .مقتتدار عتتددي ك ت میتتزان جتتذابیت هتتر
استتتراتژي اابلیتتت ايمینتتانی را در یتتك مجموعت از
استراتژيهاي اابلیت ايمینانی نشان متی دهتد.نمتره
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جذابیت ب فرم زیر استت=2 :بتدون جتذابیت؛ =2تتا

استراتژیك=نمره اهمیت) ك این نمره هتا؛ بت عنتوان

حدي جذاب؛ =9داراي جتذابیت معقتول و =9بستیار

ضرایب این استراتژيها در تابع هدف ارار میگیرنتد

جتتذاب.اگتتر هتتر یتتك از عوامتتل در فراینتتد انتختتاب

(عاملی.)2930،

استراتژيها نقش نداشت باشند ،نبایتد بت ایتن عامتل
نمره جذابیت داد .
مرحل ت پتتنجم :نمتترههتتاي جتتذابیت كتتل ()TAS
محاسب می شود ،ك عبتارت استت از :حاصلضترب
وزن ها (مرحل دوم) در نمره هاي جتذابیت (مرحلت
چهارم).

 .3-3-1-1-2محدوديت ها
در ب كارگیري استتراتژيهتاي اابلیتت ايمینتانی در
توسع محصوالت جدید با فناوري باال براي رستیدن
ب هدف ،بتا محتدودیتهتایی روبت رو هستتیم .ایتن
محدودیتها در مدل ریاضی ب صورت زیتر نمتایش
داده میشوند :

مرحلت ششتتم :مجمتتوع نمتترههتتاي جتتذابیت كتتل
محاسب میشتود .الزم استت تتا مجمتوع نمترههتاي
جذابیت كتل هتر یتك از ستتونهتا بت دستت آیتد

()9-2

.نمرههاي باال بیانگر جذابیت بیشتر استراتژيهاستت،

محتتدودیتهتتاي متتدل ،متتواردي نظیتتر محتتدودیت

البت  ،با توج ب هم عوامتل داخلتی و ختارجی كت

تكنولوژي ،محدودیت بودج و … را شامل می شود

میتوانند بر تصمیمات استراتژیك اثر بگذارند(توكلی

ك مقادیر آنها ،تركیبی از مقادیر كمی و كیفتی استت.

مقدم و همكاران.)2933،

بر این اساس ،در بعضی موارد تعیتین مقتدار عتددي

مرحل هفتم :جمتع نمتره هتاي جتذابیت كتل هتر
استراتژي اابلیت ايمینانی ماتریا  ، TORCب عنوان

ضتتترایب (

) و مقتتتدار عتتتددي در دستتتترس

محدودیتها ( ) ب راحتی امكانپذیر نخواهد بتود.
بنابر این ،نیازمند استفاده از روشی ختواهیم بتود كت

ضتتتریب آن ،در تتتتابع هتتتدف اتتترار متتتیگیتتترد

جوابگوي این مشكل باشد .مدل پیشنهادي متا ،متدل

(عاملی.)2930،

تصتتمیمگیتتري چنتتد شاخصت فتتازي (متتدل یتتاگر)

براي تعیین ضرایب استراتژيهاي رویكرد توصیفی

(مومنی )2937،است ك در ایتن متدل ،استتراتژيهتا

در تابع هدف،ب هر استراتژي وزنی در بتازه صتفر و

( ) ب عنوان گزینت هتا و محتدودیتهتا بت عنتوان

دو ب عنوان ضریب اهمیت داده میشود؛ بت يتوري
ك جمع وزنی آنها  2شود ،همچنین ،ب هر استراتژي،
رتب اي از ( 2بی اهمیت) تتا چهتار (بستیار مهتم) بتا
توج ب اهمیت و نقش هر استراتژي نسبت ب دیگتر

شاخصهاي مدل در نظر گرفت میشوند و اعتداد بت
دست آمده از ماتریا تصمیم وزنی در این مدل ،بت
عنوان ضرایب متغیرها (

) ،در محدودیتها اترار

میگیرند .مراحل انجام كار ب صورت زیر است :

استراتژيها در سودآوري سازمان داده میشود .ضرب

 -مرحل ت اول :بتتر استتاس اضتتاوت ذهنتتی تصتتمیم

این دو مقدار ،نمره اهمیتت استتراتژيهتاي رویكترد

گیرندگان ،ماتریا تصمیم فازي ب صورت جدول 2

توصیفی را نشتان متیدهتد (ضتریب اهمیتت×رتبت

تهی میشود :

 /30مدیریت تولید و عملیات ،دوره چهارم ،پیاپی( ، )7شماره ( ،)2پاییز و زمستان 2932

جدول  .2ماتریا تصمیم فازي

اطتتر اصتتلی ،معكتتوس مقتتدار بتتاالي اطتتر استتت
(

) .هنگامی ك محتدودیتهتا بتا هتم

مقایس میشوند ،یكی از اعداد زیر ب آنها اختصتاا
می یابد:
i

n
ايمینانی) و (

ها؛ متغیرها (استراتژيهاي اابلیت
)

ها ؛محدودیتهتاي

 =2اهمیت یكستان (دو محتدودیت،اهمیت یكستانی
داشت باشند).

مدل برنام ریزي خطی صفر و یتك هستتند.

 =9نسبتا مرج (یك محدودیت نسبت ب محدودیت

،در بتازه صتفر و یتتك اترار داشتت  ،نشتتان متیدهتتد

دیگر ،نسبتا ترجی داده می شود).

چقدر محدودیت

استراتژي

را در بر میگیرد.

 =2ترجی زیاد (یك محدودیت نسبت ب محدودیت

 -مرحلت دوم :توستط تصتمیم گیرنتدگان؛ متتاتریا

دیگر،زیاد ترجی داده می شود).

مقایسات زوجی محدودیتها بت صتورت جتدول 9

 =7ترجی بسیار زیاد (یك محدودیت ب محتدودیت

تهی میشود:

دیگر،بسیار زیاد ترجی داده می شود).

جدول  .9ماتریا مقایسات زوجی

 =3تتترجی فتتوع العتتاده زیتتاد (یتتك محتتدودیت بت
محدودیت دیگر ،ترجی فوع العاده زیادي دارد).
 2و 9و 1و =3ارزشهاي بینابین در اضاوت ها
 مرحل سوم :ماتریا مقایسات زوجی محدودیتهاك در مرحل ابل ب دست آمد؛ بهنجار میشود .براي

در این متاتریا محتدودیتهتا دو بت دو بتا هتم
مقایس میشوند .بنابر این ،تمامی عناصر اطتر اصتلی

این كتار ،هتر مقتدار متاتریا مقایستات زوجتی بتر
مجموع ستونی آن مقدار تقسیم میشود:

این ماتریا عدد یك است .همچنین ،هر مقتدار زیتر
جدول  .9ماتریا بهنجار ماتریا مقایسات زوجی
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 -مرحل چهارم :مقادیر هر سطر ماتریا بهنجار شده

 .2-1-2سطح دوم :كانون مهندسي

بتا متاتریا مقایستات زوجتی محتدودیتهتا جمتتع

ب منظور اجراي استراتژيهاي منتخب سط مدیریت

میشود .جمع سطري هر محدودیت ،وزن محدودیت

ك ب بختش مهندستی محصتول-تخصتیص اابلیتت

متناظر (()j=1,……,m

ايمینان مربو میشود در سط دوم-كانون مهندسی

) را نشان می دهد.

 مرحل پنجم :هتر عتدد از متاتریا تصتمیم اولیت(تصتتمیم فتتازي) بت تتتوان وزن محتتدودیت مربويت
رسانده میشود ك در جدول  2نشان داده شده استت
:

ب تصمیماتی استراتژیك نیاز است .براي محصتوالت
با فناوري باال نحوه تخصیص اابلیت ايمینان اهمیتت
بسزایی دارد و سهم زیادي از تصمیمات را بت ختود
اختصاا میدهد .در این سیستمها ابتل از يراحتی
اجزاي آن باید بر اساس ارتبا اجزاي آن ،نوع ارتبا

جدول  .2ماتریا تصمیم وزنی

و اهمیت هتر بختش ،وزنهتایی را بتراي تخصتیص
اابلیت ايمینان در نظر گرفت؛ این وزنها در نهایتت،
اابلیتتت ايمینتتان تخصیصتتی ب ت سیستتتم را نمتتایش
متتیدهنتتد(اوچتتانی و كرباستتیان .)2930،تخصتتیص
اابلیت ايمینان ك با يراحی اابلیتت ايمینتان ستر و

مقادیر این متاتریا ،بت عنتوان ضترایب متغیرهتا در

كار دارد ،ب لحاظ مواجه با محتدودیتهتایی نظیتر:

محدودیتهاي متناظر ،در مدل ارار میگیرد:

زینتت  ،وزن ،حجتتم و  ، ...بتت تصتتمیمگیتتريهتتاي
استراتژیك نیاز دارد.

()9-2
وn

مقتتادیر محتتدودیتهتتا (

i

هتتا) در متتدل ،از يریتتق

انتتدازهگیتتري بتتا استتتفاده از روش مقیتتاس دو اطبتتی
فاصل اي ،تعیین میشود .این روش ،یك روش

 .1-2-1-2سيستم و اجزا
سیستم مورد نظر ،یك سیستم با فناوري باالستت كت
این سیستمها شتامل اجتزاي نترم افتزاري و ستخت
افزاري هستند .بنابر این ،دو جزء نرم افتزاري ( ) و
سخت افزاري (

) براي سیستتم مفترود در نظتر

گرفت میشوند ك این دو جزء ب صورت سري و در

عمومی در اندازهگیري یك شاخص كیفی بتا مقیتاس

یك شاخ يبق شكل  2كنتار هتم اترار متی گیرنتد.

فاصل اي است ك ب ارار زیر است:

سیستم اابلیتت تعمتیم بت  nشتاخ متوازي را دارد.
همچنین ،میتواند بت صتورت یتك سیستتم ستري-
موازي در نظر گرفت شود.

(مومنی)2937،
شكل .2اجزاي اصلی یك سیستم با فناوري باال
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 .2-2-1-2مشخصررات اجررزاي (اسررتراتژيهرراي

ايمینان براي اجزاي نترم افتزاري و ستخت افتزاري

تخصيص)

سیستم تعیین میشوند .تابع هتدف در ایتن استمت،

براي هر جزء سیستم مفرود،انتخابهتاي متعتددي

حداكثر سازي اابلیت ايمینان سیستم با ب كتارگیري

بر اساس اابلیتت ايمینتان جتزء ،هزینت  ،وزن جتزء
،حجم و … ،در نظر گرفت میشود؛ بر این اساس ،با
مسأل تصمیمگیري و انتختاب بهتترین اجتزا مواجت

منتخب است و بت شتكل زیتر تعریتف
میشود:

هستیم ،ب يوري ك در يراحی اابلیت ايمینان براي
توسع محصوالت جدید با فناوري باال ،هتر تصتمیم
بتتراي تخصتتیص اابلیتتت ايمینتتان اجتتزاء؛ جنبتت
استراتژیك پیدا می كنتد .ایتن تصتمیمات بت عنتوان
استراتژيهاي تخصیص در نظر گرفت می شوند.

()1-2
 .3-3-2-1-2تعيين محدوديتها
براي هر سیستمی یك اابلیتت ايمینتان مشتخص (
) از يرف كارفرما با توج ب حساسیت محصتول
در نظر گرفت میشود ك اابلیت ايمینان سیستم مورد

 .3-2-1-2مدل سا ي رياضي
ب منظور بهین كاوي استراتژيهاي تخصتیص اابلیتت
ايمینان ،از مدلسازي ریاضی استفاده میشود .در این
تحقیتتق ،مستتأل تخصتتیص بتت عنتتوان یتتك مستتأل

نظتتر نبایتتد از آن كمتتتر باشتتد ،بنتتابر ایتتن ،یكتتی از
محدودیتهاي مدل ب صورت زیر تعریف میشود:
()7-2

بهین سازي لیرخطی صفر و یك فرمول شتده  ،حتل
می شود .در ادام ب تعیین پارامترهاي متدل پرداختت

با توج ب اینك در محصتوالت بت روز و جدیتد،
كوچك بودن محصول ،سبك بتودن ،مقتاوم بتودن و

میشود.

ااتصادي بتودن آن حتایز اهمیتت استت ،بنتابر ایتن،

 .1-3-2-1-2متغيرها

محدودیتهایی نظیر :ایمت ،وزن و حجم ،براي اجزا

متغیرها ،انتخابهتاي متعتدد اجتزاي نترم افتزاري و

در نظر گرفت میشود ك بتا توجت بت نتوع سیستتم

سخت افتزاري (استتراتژيهتاي تخصتیص) در نظتر

(سري) ب صورت زیر نمایش داده میشوند:

گرفت شده و ب صورت زیر تعریف میشوند:

-محدودیت ایمت:

اگر جزء نرم افزاري و سخت افزاري انتخاب شوند

()3-2

اگر جزء نرم افزاري و سخت افزاري انتخاب نشوند

 =Pایمتتت متتورد نظتتر سیستتتم،
وn

()2-2

i

نرمافزاري  iام،

= ایمتتت جتتزء

=ایمت جزء سخت افزاري  jام

محدودیت وزن .2-3-2-1-2تعيين تابع هدف
پتتا از تعیتتین نتتوع سیستتتم (ستتري) و مشخصتتات
اجزا،

ب عنوان مقادیر مختلتف اابلیتت

()3-2

:
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=وزن متتورد نظتتر سیستتتم،
نرمافزاري  iام،

=وزن جتتزء

=وزن جزء سخت افزاري  jام-

بتتا تركیتتب عوامتتل داخلتتی و ختتارجی در متتاتریا
 ،TORCاستراتژيهاي اابلیت ايمینانی براي توستع

-محدودیت حجم:

دوربین فضایی با توج ب جدول  1استخرا شدند:

()20-2

 .2-1-3رويكرد توصيفي

= Vحجم مورد نظر سیستم،
افزاري  iام،

 .1-1-1-3ماتريس TORC

=حجتم جتزء نترم

=حجم جزء سخت افزاري  jام

با توج ب اینكت در متدل متورد نظتر ،فقتط یتك
انتختتاب از اجتتزاي نتترم افتتزاري و ستتخت افتتزاري
(استراتژيهاي تخصیص) مد نظر استت ،بنتابر ایتن،
محدودیت زیر ب مدل اضاف میگردد:
(= 0 , 1 )22-2

استراتژيهاي رویكترد توصتیفی براستاس ماهیتشتان
حالت ااتضایی دارند و با توج ب مواعیت و شرایط
ویژه دوربین فضایی ،استراتژيهاي اابلیتت ايمینتانی
ب منظور توسع آن باید ابال از تمامی جهات بررسی
شده باشند .پا در این مقطع و با توجت بت شترایط
موجود،استراتژياي بر این اساس در نظر گرفت نشد.
 .3-1-3مدل سا ي رياضي
ب منظور بهین كاوي استراتژيهتاي اابلیتت ايمینتانی

پياده سا ي مدل

سط مدیریت در توستع دوربتین فضتایی،همچنین؛

مدل مفهومی تحقیق ب همراه ملزومات و روشهتاي

یكسوسازي این استتراتژيهتا بتا اهتداف ستازمان و

اجرایی هر بختش ،بتراي محصتول بتا فنتاوري بتاال

محدودیتهاي موجتود،از متدل برنامت ریتزي خطتی

دوربین فضایی ك از يریتق یتك تجهیتز فضتایی در

صفر و یك استفاده شد ك پارامترهاي آن ب صتورت

فضا ارار میگیرد؛ پیادهسازي میشود .ايالعات مورد

زیر مشخص شدند:

نیاز براي پیادهسازي مدل از يریق مصتاحب بتا افتراد
آگاه و خبره مربوي تامین شده است.
 .1-3سطح اول :كانون مديريت
 .1-1-3رويكرد تزويزي
از تحلیل محیط خارجی ،فرصتهتا و تهدیتدها و از

 .1-3-1-3متغيرها
متغیرها در این اسمت،استتراتژيهتاي تتدوین شتده
ماتریا  TORCدر نظر گرفت شدند:
 :ارتقاي محصتول بتا استتفاده از تكنولتوژيهتاي
جایگزین

تحلیل محیط داخلی ،منتابع و اابلیتتهتاي متؤثر در

 :تامین اطعات مكانیكی از يریق پیمانكاران

اابلیت ايمینان دوربین فضایی ب منظتور توستع آن،

 :كوچك سازي دستگاه ب لحاظ محتدودیتهتاي

شناسایی شدند.

تجهیز فضایی
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 :يراحتتیهتتاي نتترم افتتزاري برتتتر بتتراي ارتقتتاي
محصول
 :انتخاب اتصاالت مناسب و استفاده از چسبهاي
اتتتوي ( )outgasingدر اتصتتتاالت الكترونیكتتتی و
مكانیكی

ب دست آمد .جمع نمرههاي جذابیت نهتایی در ایتن
ماتریا ب عنوان ضریب هر استراتژي در تابع هتدف
منظور شد .ماتریا كمی برنام ریتزي استتراتژیك در
جدول 7آورده شده است:
 .3-3-1-3محدوديت ها

 :ب كار بردن خنك كنندهها در تجهیز فضایی

س محدودیت براي توسع دوربین فضایی مبتنتی بتر

 :استفاده از اطعات مكتانیكی بتا ضتریب انبستا

اابلیت ايمینان در نظر گرفت شد :

مناسب
 :استفاده از جنا و ضخامت مناسب براي بختش
مكانیكی محصول
 :ب كار بتردن اطعتات الكترونیكتی از نتوع Rad
Hard

 :ب كار بردن لنزها و فیلترهتاي مناستب و الیت
هاي  Coatingروي لنزها
 :تست ها و آزمایشهاي محصول بتراي كتاهش
خرابی
 :ب كار بردن حالتت هتاي  ،standbyمتوازي و
 crosslinkبراي كاهش خرابی سیستم
 :هوشمند سازي در بختش هتاي الكترونیكتی و
 Resetكردن سیستم
 :تحلیل تنشهتا بتا استتفاده از نترم افزارهتا در
مرحل يراحی
 :دستیابی ب تكنولوژي مورد نیاز

محدودیت سترمای ،محتدودیت نیتروي متخصتص ،
محدودیت تكنولوژي
مقادیر محتدودیتهتا (مقتادیر ستمت راستت متدل
برنام ریزي خطی) با استفاده از اندازهگیري با مقیتاس
دو اطبی فاصل اي ،ب صورت زیر تعیین شدند:
محدودیت سرمای = عدد ( 7زیاد)
 محتتدودیت نیتتروي متخصتتص = عتتدد ( 3تتترجیزیادتر)
 محدودیت تكنولوژي = عدد ( 7زیاد)ضرایب متغیرها (استراتژي ها) در این محتدودیتهتا
از يریق مدل چند شاخصت فتازي (متدل یتاگر)،بت
صورت زیر ب دست آمد؛ شایان است محدودیتهتا
ب عنوان شاخصها در این مدل فرد شدند.
براي انجام كتار ،ابتتدا متاتریا تصتمیم اولیت يبتق
جدول  3تشكیل شد .مقتادیر ایتن متاتریا در بتازه
صفر و یك بوده مشخص می كند كت هتر استتراتژي
ب چ میزان محدودیت ها را در بر میگیرد.

 -2-3-1-3تابع هدف
تابع هدف از نوع بیشین سازي براي افزایش ستود در
نظر گرفت شد .ضرایب استراتژيها در تابع هتدف از
يریق ماتریا كمی برنام ریزي استراتژیك ()QSPM

پا از تعیین ماتریا اولی تصمیم ،مقایسات زوجتی
محدودیتها انجام شتد كت در جتدول  3نشتان داده
شده است:
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جدول  .1ماتریا TORC
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 -جدول  .3ماتریا تصمیم اولی

جدول  .3ماتریا مقایسات زوجی محدودیت ها

ب منظور ب دست آوردن وزن محدودیتها در مدل

بهنجار شده آن يبق جدول  20ب دست آید ،ستسا،

یاگر ،مقادیر ماتریا مقایسات زوجی محتدودیتهتا

با جمع سطري ماتریا بهنجتار ،وزن محتدودیتهتا

بر جمع ستون مربوي شان تقسیم شتدند تتا متاتریا

مشخص شد ك در جدول  22نشان داده شتده استت

جدول  .22وزن محدودیت ها

جدول  .20ماتریا بهنجار شده مقایسات زوجی محدودیتها

در مرحل آخر مقادیر ماتریا تصمیم اولی بت تتوان

وزنی ،ب عنوان ضتریب متغیرهتا (استتراتژي هتا) در

وزن محدودیتها (شاخصها) رسانده شد و ماتریا

محدودیتهتاي متدل در نظتر گرفتت شتدند كت در

تصمیم وزنی ب دست آمد .مقتادیر متاتریا تصتمیم

جدول  22نشان داده شدهاند:
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جدول .22ماتریا تصمیم وزنی

 .4-3-1-33مدل رياضي سطح مديريت

(كانون مدیریت) ب منظور توسع دوربین فضایی ،بت

پا از مشخص شتدن پارامترهتاي مدل،متدل نهتایی

صورت زیر مشخص شد:

بهین كاوي استراتژيهاي اابلیت ايمینتانی ستط اول
()2-9
S.T.

محدودیت سرمای
()2-9
محدودیت نیروي متخصص

()9-9
محدودیت تكنولوژي

()9-9
يا

:

.4-1-3اجراي مدل و بهينهكاوي استراتژيها

این است ك انتخاب و اجتراي استتراتژيهتاي:

مدل ریاضی توسط نترم افتزار  Lingo11اجترا شتد.

ارتقتتاي محصتتول بتتا استتتفاده از تكنولتتوژيهتتاي

جوابهاي ب دست آمده از حل مدل ،نشتان دهنتده

جتتایگزین : ،كوچتتكستتازي دستتتگاه بتت لحتتاظ
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محتتدودیتهتتاي تجهیتتز فضتتایی : ،يراحتتیهتتاي

 .2-3سطح دوم :كانون مهندسي

نرمافزاري برتر بتراي ارتقتاي محصتول : ،انتختاب

بتا توجت بت استتراتژيهتاي منتختب

،

،

اتصتتاالت مناستتب و استتتفاده از چستتبهتتاي اتتوي

،

( )outgasingدر اتصتتتتتتتاالت الكترونیكتتتتتتتی و

و بهین سازي آنها براي دستتیابی بت حتداكثر اابلیتت

مكانیكی : ،استفاده از جتنا و ضتخامت مناستب

ايمینان بر اساس محتدودیتهتاي موجتود صتورت

براي بخش مكتانیكی محصتول،

میگیرد

 :بت كتار بتردن

حالتتتهتتاي  ،standbyمتتوازي و  crosslinkبتتراي
كاهش خرابی سیستم،

 .1-2-3استراتژيهاي تخصيص اجزا

 :تحلیل تنشها با استتفاده

از نرمافزارهتا در مرحلت يراحتی،

،تدوین استراتژيهاي تخصیص اابلیت ايمینان

در بعتتد مهندستتی محصتتول ،مشخصتتات تعتتدادي از

 :دستتیابی بت

اجزاي سختافزاري و نرمافزاري در سیستم دوربتین

تكنولوژي مورد نیاز ،ب عنوان بهترین استراتژيهتاي

فضایی تعیین شد .انتخاب هر یك از این اجتزا ،یتك

اابلیت ايمینانی براي توسع دوربین فضایی است؛ ب

استراتژي تخصیص استت .در جتدول  29ايالعتات

يوري ك از اجراي آنهتا ،حتداكثر ستودآوري بتراي

اجزا آمده است .ایمت بر استاس  20000ریتال ،وزن

سازمان با توج ب محدودیتهتاي موجتود ،حاصتل

بر اساس گرم و حجم بر اساس ستانتی متتر مكعتب

میگردد.

است
جدول  .29استراتژيهاي تخصیص اجزا
Hard ware

حجم

اابلیت ايمینان

j
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i
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1
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 .2-2-3مدلسا ي رياضي
ب منظور بهین كاوي استراتژيهاي تخصتیص اابلیتت

 .1-2-2-3متغيرها

ايمینان در دوربین فضایی ،مسأل تخصیص ابتتدا بت

متغیرها ،انتخابهتاي متعتدد اجتزاي نترم افتزاري و

عنوان یك مسأل بهین سازي لیرخطی فرمولت شتد و

سخت افزاري (استراتژيهتاي تخصتیص اجتزا) ،در

ستتسا از يریتتق عملیتتات ریاضتتی بتت یتتك متتدل

نظر گرفت و ب صورت رابط ( )2-9تعریف شدند:

برنام ریزي خطتی صتفر و یتك تبتدیل گردیتد كت
پارامترهاي آن ب صورت زیر مشخص شدند:
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اگر جزء نرم افزاري و سخت افزاري انتخاب شوند

 .2-2-2-3تابع هدف

اگر جزء نرم افزاري و سخت افزاري انتخاب نشوند

و n

()2-9

i

بر اساس مشخصات سیستم مورد نظر،تابع هتدف بت
صورت زیر تعریف شد

()1-9
 .3-2-2-3محدوديتها
 محدودیت اابلیت يمینان از يرف كارفرما:()7-9
اابلیت ايمینان مورد نظر كارفرما، 0930 ،در نظر گرفت شد.
 محدودیت ایمت:()3-9
 محدودیت وزن:()3-9
 محدودیت حجم:()20-9

با توج ب اینك فقط انتخاب یك جزء نرم افزاري
و یتتك جتتزء ستتخت افتتزاري متتد نظتتر استتت ،ایتتن
محدودیت نیز در مدل وارد شد:

 .3-2-3اجراي مدل و بهينهكاوي استراتژيها
معادالت فوع از يریق تابع  Lnب مدل برنامت ریتزي
خطی تبدیل شدند و مدل ریاضی توستط نترم افتزار
 Lingo11اجرا شد .جواب هاي ب دست آمده از حل
مدل ،نشان دهنده این است ك جزء نرم افتزاري دوم

()22-9

بتتا مشخصتتات  :اابلیتتت ايمینتتان  ،0933ایمتتت
 22000000ریال ،وزن  20گرم و حجم  3سانتی متتر
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مكعب و جزء ستخت افتزاري ستوم بتا مشخصتات

محدودیتهاي موجود ،بهینت ستازي استتراتژيهتا و

اابلیتتت ايمینتتان ،0933ایمتتت  2009000 .000ریتتال،

همچنتتین یكستتوستتازي و اتصتتال آنهتتا بتتا اهتتداف و

وزن  220گرم و حجم  200ستانتی متتر مكعتب ،بت
عنتتوان بهتتترین استتتراتژي تخصتتیص (استتتراتژي
تخصتتیص

-جتتواب  )2بتتراي توستتع دوربتتین

استتتراتژيهتتاي سازمان،صتتورت گرفتتت .بت منظتتور
اجراي استتراتژيهتاي منتختب ستط متدیریت كت
مربو بت بختش فنتی محصتول تخصتیص اابلیتت
ايمینان متیشتد ،در ستط دوم كتانون مهندستی بتا

فضایی مبتنی بر اابلیت ايمینان،انتخاب می شتود؛ بت

رویكردي جدید ب تعریف استراتژيهتاي تخصتیص

يوري ك حداكثر اابلیت ايمینان سیستم با توج بت

اابلیت ايمینان در محصوالت با فناوري باال پرداختت

محدودیتهاي موجود ،حاصل میگردد.

شد و از يریق برنام ریزي لیرخطی صفر و یك و بر
استتتاس محتتتدودیتهتتتاي موجود،بهینتتت ستتتازي

-1بحث

استراتژي هاي تخصیص اابلیت ايمینان اجتزا ،انجتام

در این تحقیق تالش بتراي تتدوین و تعیتین بهتترین

شد.

استراتژيهاي اابلیت ايمینانی در توسع محصتوالت

مدل ارائ شده در تحقیق حاضر میتواند ب عنتوان

جدید با فناوري باال صورت گرفت.بت منظتور نقطت

یك چارچوب و الگوي عملی،دستور كتار متدیران و

شروع و مبنایی براي انجتام تحقیتق ،متدلی مفهتومی

مهندسان براي برنامت ریتزي و متدیریت استتراتژیك

بتتراي برنامت ریتتزي استتتراتژیك اابلیتتت ايمینتتان در

اابلیت ايمینان ارار گیرد .از برتريهاي متدل توجت

توسع محصوالت جدید با فناوري باال ارائ شتد .بتا

ب دو سط تصمیم گیري و برنام ریتزي متدیریتی و

بخشبنتدي يراحتی اابلیتت ايمینتان بت دو كتانون

فنی و استفاده از رویكردهتاي جدیداستت،عالوه بتر

مدیریت و مهندسی،عوامل مؤثر بتر اابلیتت ايمینتان

این ،پیادهسازي رویكردهاي ب كار رفت در متدل بت

محصول جدید با فناوري باال ب منظور توسع آن ،در

ویژه در مواردي ك دادههاي مناستب و صتحیحی در

دو سط مدیریت و مهندسی تعیین شتدند.در ستط

دسترس باشد نستبتا ستاده استت و توجت بت عامتل

متتدیریت از يریتتق تلفیتتق رویكردهتتاي تجتتویزي و

راابت و حفظ مزیت راابتی،همچنین تعیین مواعیتت

توصتتیفی و استتتفاده از متتدل ابتكتتاري  TORCبتتراي

و جایگتتاه ستتازمان در محتتیط راتتابتی مربويتت از

تدوین استراتژي ،استتراتژي هتاي مبتنتی بتر اابلیتت

مؤلف هاي اصلی مدل می باشد.

ايمینان براي توسع محصتوالت جدیتد بتا فنتاوري
باال،تعیین شدند .در نزدیكترین تحقیق؛ تركتی()2022
چارچوبی نظتري بتراي برنامت ریتزي استتراتژیك در
نگهداري و تعمیرات ارائ كرده است ،ولتی بت متدل
جامعی براي تدوین و بهین سازي استراتژيهتا اشتاره
نكتترده استتت.در ایتتن مقالت  ،بت منظتتور بهینت ستتازي
استراتژي هاي اابلیت ايمینانی در سط مدیریت ،بت
صورت ابتكاري؛ مدل برنام ریزي خطی صفر و یتك
با ماتریا برنام ریزي استراتژیك كمی و متدل چنتد
شاخصتت فتتازي یتتاگر تلفیتتق شتتد و بتتا توجتت بتت

نتيزهگيري
چارچوب ارائ شده در این مقال بت متدیران كمتك
خواهد كرد تا از يریق برنام ریزي استراتژیك اابلیت
ايمینان محصول ب عنوان استمتی از فراینتد توستع
محصول جدید؛ عملكرد محصول خود را بتا استتفاده
از تكنیكها و استراتژيهاي مختلف اابلیت ايمینتان
بهبود بخشند و از این يریق براي سازمان خود مزیت
راابتی پایدار خلق نماینتد.از ایتن يریتق ،متدیران و
مهندسان اادر خواهند بود عوامتل دخیتل در اابلیتت
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ايمینان محصوالت را ب منظور ارتقا و توستع آنهتا،

عتتايفی ،محمدرضتتا؛ نخستتتین ،محمدمستتعود؛ بنتتایی،

شناسایی كننتد و بتا تتدوین استتراتژيهتاي كارآمتد

محمدعلی .)2933(.راابت بر مبناي تحلیل با استتفاده

اابلیتتت ايمینتتانی و بهین ت ستتازي و اجتتراي آنهتتا در

از سیستمهاي تحلیل گر» پنجمین كنفرانا بین المللی

سطوح متدیریتی و فنتی ،بت اهتداف وظیفت اي و در

مدیریت استراتژیك و عملكرد.

نهایت ب اهداف كالن سازمان خود دست یابند.
منابع:
ابتتتویی اردكتتتانی ،محمتتتد؛ لبافی،ستتتمی ؛ فتتتروزبخش،
محمتتود .)2933(.تتتدوین استتتراتژي بتتراي ستتازمان

عاملی ،منیر .)2933(.بهین سازي استراتژيهاي اابلیت
ايمینانی در توسع محصوالت جدید با فناوري باال
با استفاده از مدل ریاضی ،دانشكده مهندسی صنایع،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد.

رسان اي با رویكترد نتو پدیتد :تجربت یتك شتركت

فرجتتی ،دانیتتال؛ انتتادپور ،س تید فریتتد؛ همتتتی شتتعبانی،

فرهنگتتی در استتتان اصتتفهان ،پنجمتتین كنفتترانا

علی .)2933(.تدوین استراتژيهاي تامین ناوگان ریلی

بینالمللی مدیریت استراتژیك و عملكرد.911 -973 ،

و ارزیابی و الویتبندي آنهتا بتراي پیمانكتاران EPC

اخباري ،محسن؛ تقويفرد ،محمدتقی .)2931(.فرآیند
توسع محصول جدید ،ماهنام تدبیر239 ،23 ،
بهروز فر ،علی .)2933(.افزایش اابلیتت ايمینتان سیستتم
با استتفاده از تخصتیص بهینت متازاد چندگانت چنتد
سطح  ،ششمین كنفرانا نگهداري و تعمیرات ایران.
توكلی مقدم ،رضا؛ یزدانی ،امیتر عبتاس ،ستودمند ارشتد،
روزب  .)2933(.تدوین و اتخاذ استراتژي با تلفیقتی از
متتاتریا هتتاي  SWOTو  QSPMمطالعت متتوردي:
صنایع چوب وكالذ مازندران،پنجمین كنفترانا بتین
المللی مدیریت استراتژیك و عملكرد.939-979،
حمیتتتتدي زاده ،محمدرضتتتتا؛ حستتتتین زاده شتتتتهري،
معصوم  .)2932(.يراحی متدل شناستایی ،ارزیتابی و
تعیین اابلیتهتاي استتراتژیك :پژوهشتی در شتركت
ایران خودرو ،فصلنام علوم متدیریت ایتران-2،9 ،2،
.23
سرشت حسین ،رحمان .)2972(.چند روش براي ارزیابی
گزین هاي استراتژیك،فصلنام مطالعات مدیریت ،2 ،2
.32

اطار شهري ،پنجمین كنفرانا بین المللی بین المللتی
مدیریت استراتژیك و عملكرد.222-293 ،
فردانی،سعید؛حشتتتتمتنتتتتژاد ،مجتبتتتتی؛ روفیگتتتتري،
علتتی .)2933(.فرآینتتد یرنامتت ریتتزي استتتراتژیك در
شتتهرداري اصتتفهان ،پنجمتتین كنفتترانا بتتین المللتتی
مدیریت استراتژیك و عملكرد.22-97 ،
اوچتتانی ،محمتتد مهتتدي؛ كرباستتیان ،مهتتدي.)2930(.
تخصتیص اابلیتتت ايمینتتان سیستتتمهتتاي پیچیتتده بتتا
استفاده از برنام ریتزي لیرخطتی ،مجموعت مقتاالت
چهارمین كنفرانا بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در
عملیات.
متتؤمنی ،منصتتور .)2937(.مباحتتث نتتوین تحقیتتق در
عملیات،چاپ دوم ،تهران :دانشكده مدیریت دانشتگاه
تهران.
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