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 چکيده

شیودمییآنهایذاتیهاتیماموریاوجودآمدهکهمانعازاجرهبیهاتیمحدوددلیلهبیدفاععیصنا

خیودانیمشیتریازمنیدیننیمأتیدرتداییسطحتولحفظرایبهیرورییتغکیبهدنبالضروریاست

اسیتفادهازییکمیدلژوهشبیااینپی.استیسازشبکهراهبرداستفادهازراهکارهااینازیکیباشند.

بیااسیتفادهازدارددرنظیر،هیاینیدرینمانظرییهونیمأتیرهییزنجمیدرنظیرریرفتنمفیاهایوپایه

نییدرا.دیینماتولییدرامشتریانمدنظرمحصول،ندرانیشبکهنماویسازمانفراترازمرزیهاتیظرف

مالیکونیده،یاننماییدررابطیهمتییمطلوبشیبهدنبیالافیزاونبودههانهیکاهشهزهدف،کردیرو

سیازیبیشیینهوهیدفاسیتچندهدفیهرییریتصمیمیهاارائهشدهازانواعمدلمدل.استیمشتر

مدلمذکوربیا.ستاهایندرینماتیمالکومتوسطمطلوبتیمطلوب،)کارا(پارتوجواببهینههمزمان

بیااسیتفادهازسیس ؛احصیا شیدپارتوبهینهجوابویکمجموعهدارحلتوابعهدفوزناستفادهاز

.اسیتشیدهمقعطیتهرمتغیرشناساییاثررذاربرسازمانوحاالتعد،متغیرپژوهییآیندههایروش

سیساریبیرونرواجی،رکوداقتصادورونقی،بخشخصوصیرذارهیسرمازانیماینمتغیرهاعبارتنداز

ریذاریبیشتریناهمیتدرسیاسیتبراساسنظرسنجیانجامشده،یاقتصادمیتحروتورم،هاتیفعال

بر.باشدمییبخشخصوصیرذارهیسرمازانیموهاتیفعالبرونسساریرواجآیندهمربوطبهدومتغیر

شیافزابابتواندکهدشعنوانجوابنهاییانتخاببههمیناساسازمیانمجموعهجوابپارتو،جوابی

شدهونظارتبرسساریبرونیهاتیفعالتیریمدیبرایساختارقدرتمندندهیدرآهاسساریبرونحجم

،دفیاعیعیدرصینایبخشخصوصیرذارهیسرماشیافزاباتوجهبهگریازطرفدوجادیارامانکارانیپ

.رامرتفعنمایدبخشنیاسببرعملکردانظارتمنبهسازماننیاز

  کليدی: های واژه

 .پژوهـی آينده، چند هدفه یريگ ميتصم ها، یندگينما نظريه ،یدفاع عيصنا ن،يتام رهيزنج
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 مقدمه

رابیرایایهنوآورانپیشرو،رویکردهایمتفاوتوابزارهاییهاچالشوهاپدیدههماهیتپیچید

زمهستند،امیاالیمدیریتسنتیهنوزهاتاینراستااررچهقابلیدر.کندیمطلبیریزهبرنام

یکامرعیادیاسیت،کیافیتغییردرآنکه،ینیبشیپبرایموفقیتدرچنینمحیطغیرقابل

درمیاندانشیگاهیانواهیالیکسیبوکیاریپژوهندهیآاخیر،یهارودرسالایناز.باشندنمی

بیرایهیادولتوهاسازماندرمیانمندتریطورنظامهواکنونبستقبالقرارررفتهاستموردا

هیانظریهیریریرد.شناختوبکارریمبلندمدت،مورداستفادهقراریهایریزهبرنامپشتیبانیاز

کننید،ینیبشیراسودمندترپندهیسازدتاآیهاراقادرم،افرادورروهیپژوهندهیآیهاوروش

(.Dator, 2019)خودشیانشیکلدهنیدحیاتیترجمطیابقشیتریبیریشمگوآنرابهطرزچ

وزراتدفیاعوهیادارد.ریزیبرایآیندهسازمانپژوهیکاربردهایفراوانیبهمنظوربرنامهآینده

یورسیترشتیواندفیاعیبانیپشیت،یهمیاهنگ،یزییرمسئولبرنامهنیروهایمسلحیبانیپشت

نییبهعهیدهایاحتمالداتیمقابلهباتهدیبرا،یدفاعیوهارینزیتجهفهیوظقتیدرحق؛است

میوردحجمیهووابسیتهبیهآنیدفیاععیصیناماموریتلیوزارتخانهبهدلنیوزارتخانهاست.ا

،یعلم،یاقتصادیهانهیدرزمیالمللنیبی.وجودفشارهاستشدهاواقعیالمللنیبیفشارها

ورشیدروزافیزونیدفیاععیصینای،درروندتکاملهاالشموانعوچخلقو...منجربهیدیتول

؛یفعلیکیردیبیارویدفیاععیرسیدصینامیبهنظر.عرصهشدهاستنیدرایدفاعیهایفناور

یبرتیرهایبهآنبلوغورشدمطلوبکهافقتوانندنمیگریحالحاضردیوساختارهاتیوضع

فراحالدارندکهضیمنیوبازطراحدیتمهکیهبازیسازدبرسند.لذانیرامحققمیوسرآمد

یمناسیبیوبتواننیدسیاختارهامیمطلیوبراترسینیدهیآکیی،خودتیبهاهدافومامورلین

ویاثربخشیتیزمانبهمطلوبنیتادرکمترندینمایارذرلیرادرآنریدفاععیوصنایطراح

تحولدرکیجادیایبرادیبانینویفاعدعیدرصناازیموردنی.ساختارهاابندیدستیوربهره

رایضیروررییغیریریتصیددکهحجیمنسمتوسوبرونیودستاوردهابهافیعملکرد،وظا

دیینماسیازیکسارچیهیویطراحی،ینیوآوریهیاراواردعرصهعیصنانیا،آنیکاهشوبهازا

(.1394)حورعلیوهمکاران،

راهکیارجوانیبآن،بیابررسییوجیودآمیدهوهمسالهبیقیباشناختدقبایدراستانیدرا

جیز یدرهیرکشیوریدفیاععیصنانکهیباتوجهبها.رفتخصوصرادرنظررنیمناسبدرا

قیراریموردواکیاویصورتمحورهمسالهبنیداردکهاتیپ اهم؛باشدیمیتیحاکمعیصنا

قیتحقنیآناقدامرردد.انهیبهحلبهوجوانبآننسبتسالهمقیوبعدازشناختدقردیر
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بحیران،جهیتطیهبیاشیراهدرصورتمواجیدفاععیباشدکهصنایمسالهمنیبهدنبالحلا

دییبایخیودچیهراهبیردانیمحصوالتمشتریازمندیننیتامیبرایدیحفظتوانخطوطتول

دییخطیوطتولاتییوحییبتواننیدبیهمانیانانیعدماطمطیدرشراعیصنانیداشتهباشدتاا

باایینخودادامهدهند.انیمشتریچسبندرنیوتضمیازمندیمحصوالتخوددرجهترفعن

وهیاایازررهمجموعهعنوانشبکهرابهپردازیم.میتدابهتعریفشبکهوکاربردآناستداللاب

هیااسیتنایینریرهاندکهمبینروابطیاعدموجودروابیطمییاهاتعریفکردهفاصلهبینرره

مالقیات،یصیرفا بیهمعنیایسیازافیراد،شیبکهیبرخیبرا(.1398)لواییآدریانیوهمکاران،

ف،ییتعرنییومذاکرهاسیت.درایهمکاریبرادیارتباطاتبااشخاصجدایجلساتولیتشک

ازکییباشدکیهدرآنهیریدوطرفمنیبیارتباطتجارکییمحدودبهبرقراریسازشبکه

منجیریهمکیاریبهنوعایارتباطنیخودهستندوحاصلایبرایمنافعیدرجستجونیطرف

موضیوعنییا.شیوندیمنصرفمیگریکدیارتباطمجددبایازبرقرارنیطرفاینکهایررددویم

ددهیینشیانمییجهانیدربازارهایرقابتتیبهمزیابیدستیشبکهکسبوکاررابراتیاهم

(Rasouli et al, 2019.)

بهصورتهمزمیان،هایندرینمانظریهونیتامرهیزنجمیپژوهشبادرنظرررفتنمفاهنیا

یموجیوددرفراتیرازمرزهیایوتوانمنیدهیاتییظرفیریکاررهبیکمدلجهتدرنظردارد

روپرکیاربرددازییقطعیاتمیوردننیتیامیبیرایصنعتندرانیشبکهنمایسازمانوسامانده

هیایسیس بیااسیتفادهازروش.دیینمایراطراحینفعانیسفارشذامتناسببییمحصولنها

پژوهیبهپاسخنهاییمدلچندهدفهدستیابد.آینده

 

 پژوهش های پيشينهمبانی نظری و 
 پژوهی ندهيآ

،نگیارینیدهیوآپژوهیینیدهیماننیدآیمختلفینیتحیتعنیاوندهیامروزهمطالعاتمربوطبهآ

متخصصیاندرمیوردانییمی.توافیقکیاملشیوندیمیبررسیینیدهیآومطالعیاتیشاندیهندیآ

هدرحیالحاضیربیشیود،یمعرفییرشتهمطالعاتنیواژهکهبتواندبهعنواننامانتریمناسب

1970ازسیال.شودیبانامژاپنشناختهمایدرسطحدننگاریندهیآوجودندارد.صورتدقیق

هیایتییازفعالایزدند،تاامروزمجموعیهدیخودراکلیبزرگوملیدلفنیتنخسهایکهژاپن

ازریرپیذیازآنهیاتأثایانجیامشیدهاسیت،کیهبیدونشیکبخیشعمیدهایدردننگاریندهیآ

درکشیوراسیت.تییاهمیژاپنازچندجنبهدارااتیتجربیررسژاپنبودهاست.بنگاریندهیآ
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بیارکییسیال5هیربیایتقرانجامشده،کنونازآنزمانتاکهایلهسا30هایینبیشیپژاپن

ارد:دربردرادوکاربردعمدهشیمایپنیازایناشجی.نتاشوندیتکرارم

.آوردمیفراهموتوسعهقیتحقیزریبرنامهیبرااینهیرذشتهزمهایدادهیرردآورالف(

وقییتحقهیایتییفعالیسیطحفعلیسی یقاشاملم،یموجودعلموفناورتیوضعینیبازبب(

راعوامیلمحدودکننیدتتوسیع فناورانیهییکشورهاوشناساریساتیتوسعهژاپنباسطحفعال

.سازدمیفراهم

یوغیردولتییمسیتقلدولتییجهیانکیهنهادهیایبرخالفاغلبکشورهایمالزدرکشور

وپژوهیینیدهآیدارشیخ وشناسینامهنهیادوسیازمانماییدارند،افیرادشیاخ نگریندهیآ

ودعیوتازیآموزشیهیایکارریاهیخیودرابیابرریزارنگیریندهینداردوفعالیتآنگریندهیآ

یبیرانگیرینیدهی.درمطالعیاتآرسیاندیبیهسیرانجاممیرهاکشوریسانگرندهینظرانآصاحب

مطالعیات2009و1975،1992،2005،2008یپنجدورهزماندرمطلوب،ندهیبهآیدستیاب

 برریزارشیدهاسیتیخیارجازمیالزپژوهیانندهیباحضورآهاییصورتنشستبهنگریندهیآ

وآینیدهپژوهییهیایفعالییتاول،فیاز.استفازدودرمشخ بهصورتدرچینپژوهیآینده

با شتربیهافعالیتاین.استشدهانجامرسمیصورتنحکومتوبهدرودرکهاستمطالعاتی

.فازدوم،بیشترتوسطروشینفکراناستشدهانجامدلفیکیفیفن واکتشافیروشازاستفاده

فینواغلببیاروشهنجیاریوبیااسیتفادهازتجامعهمدنیودرخارجازبدنهرسمیحکوم

بیه،یعلیوموفنیاوریدفیاعپژوهییندهیمرکزآدرکشورایران، .سناریونویسیانجامشدهاست

سیالانی یخیودرادرمتییکییشور،فعالپژوهیینیدهیآیوتنهیامرکیزرسیمننخیستیانعنو

بیهرزییهیاییخیودرادرعرصیههافعالیتمرکز،نیآغازکردهاست.ایدربخشدفاع1383

:رساندیانجامم

 رسیتردتانجییامشییدهدرهیاینیییتبلییوتحلنیدهیمطالعهوپردازشمحتواهایآ

 خیصوصآن

 مییورداسییتفادهدرمیومفییاههییاشناسیییوتوسییع روشیکسییبآرییاه،ییشناسییا

 پژوهییندهیآ

یانییکیهدرچهیارمیاهپایطرحمطالعاتکیدر139۶سالدررانیاهندیآییمقدمهشناسا

درسیالرانییالیبیدهیاینیدهیمربوطبهآیوهایانجامشد،منجربهنگارشسنار139۶سال

عیدمربییمبتنیبرنامیهرییزیعملییاتی،یونگاریسینار ییشبیرپاپیژوهنییشد.درا139۶

.IPRC, 2016))شدنیتدورانیاهایتیقطع
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 مديريت زنجيره تامين

انید.ارائیهنمیودهنیتیامرهییرااززنجیمتفیاوتفینگرشوتعارمختلف،سندرانیمحققانونو

تنهیاینگرشنیاندکهچندهمحدودکریومشترداریخرانیرادرروابطمنیتامرهیزنجیبرخ

دییدنیتیامرهییبیهزنجگیریسیازمانتمرکیزدارد.ریروهدکییردهاولدردییخراتیبرعمل

سیازمانیبیرانیتیامیهیاگیاهیپااینیتامیهاوآنراشاملتمامسرچشمهشتهدایترموسع

یوم،سیوموبعیدکننیدرانردهاول،دنیشاملتمامتیامنیتامرهیزنجفیتعرنیدانند.باایم

کیاهش،یوربهیرهشیراافیزانیتیامرهییزنجتیریکوتاهمیدتمیدافتواناهدیمخواهدبود.

تیرضیاشیراافیزاواهدافبلندمدتآنیمشتریکلپاسخبهتقاضاچرخهوزمانیموجود

کننیدران،نی)تیامنیتیامرهییعضوزنجیهاهمهسازمانیبرایوسودآور،سهمبازار،یمشتر

.(Basu et al, 2019)ودنم(قلمدادعیکنندرانومراکزتوزدیولت

واطالعیاتازمیواد،کاالهیامینظمانییجرکییتوانبهعنوانیمرانیتامرهیزنجتیریمد

.اییندکیرفییکننیدرانتعرفروشانومصرفها،خردهکنندران،شرکتنیتامانیمربوطهدرم

.تحقییقوپیژوهش،پولانیجرودادهانیاطالعات/جرانیرج،موادانیرهاعبارتندازججریان

هیایبسییارزییادیدردارد.پژوهشوجوددرحوزهمدیریتزنجیرهتامینسابقهبسیارطوالنی

تیوانبیهزمینهانواعمختلفزنجیرهتامینانجامشدهاست.برایمرورمقاالتایینحیوزهمیی

(مراجعیه2019)3(وربی وهمکیاران2017)2نگیاواروسیوری(،2017)1راجیووهمکاران

هادریکزنجیرهتامینبسییاربیزرگماننیدزنجییرهتیامینصینایعنمود.مدیریتاینجریان

دفاعیسببشدهتاابعادسازمانمتولیآنبسیاروسیعشدهومیدیریتآنرابسییاردشیوارو

پیچیدهنماید.

 4نمايندگی نظريه

یمیالیهاومشکالتموجوددرانواعقراردادهانهیازهزیهقادراستبخشکییهاهیازنظریکی

اقتصیاد،لییازقبیمتعیددیهیادرحیوزههیینظرنییاست.ایندرینماهینظرنمایند،نییراتب

کیهارتبیاطهیینظرنیاست.اداکردهیکاربردفراوانپاستیسیوحتیحسابدار،یمالت،یریمد

جانبیه چنیداییازتضادمنافعدرروابیطدویداردبهمسائلناشنیزاهیبازهیظربانیتنگاتنگ

موفیقواریبسیومطالعاتیقاتیحوزهتحقکیبه70ازآغازدهههایندرینماهینظرپردازد.یم

                                                           
1
. Rajeev et al 

2
. Yawar & Seuring 

3
. Rebs & et al. 

4
. Agency Theory 
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شیدهاسیت.درلیتبیدنهیاآوموضیوعاتمیرتبطبیاتیریمد،یاقتصاد،مالیهافعالدررشته

واقتصادبیهکیارررفتیهیمالیهادرحوزهیدرمقاالتمتعددیدرنینماهینظرریاخیهاسال

کیی)کارفرما،مالیک(کیهمالیک5لعامکییهاباکنشوواکنشیندرینماهینظرشدهاست.

یماتیتصیماییکنیدویمیکیارییی(کهباآندارامانکاری)مستأجر،پ1ندهینماکیاستوییدارا

کیاستکهزمانیمربوطبهنظریهنیاذارد،سروکاردارد.ریاثرمییکهبرارزشداراردیریم

یراطییانجیامخیدمتایییواقتصادیمنابعمالعیدرخصوصتوزیریرمیتصمتینفرمسئول

نماینیدری،نظرییه(.,2019Safriliana et al)کندیوارذارمیگریبهشخ دیقراردادمشخص

 فتاریمشخ بینسهامدارومدیراست.هایرهایمختلفیازجملهفرضمبتنیبرفرض

بیتفاوتینسبتبه-مطلوبیتموردانتظارسازیعبارتنداز:بیشینهمربوطبهمالکهایضفر

آیندهودریافتاطالعات.ینیبشیپتوانایی-ریسک

-ریسکررییزی-کردنمطلوبیتموردانتظارعبارتنداز:بیشینههایمربوطبهنمایندهفرض

آینیدهوپیردازشینییبشیپیتوانیایی-داررفتیاردرجهیتمنیافعسیهام-بهکاررریزیتمایل

 .(,2018Delbufalo)هانمایندرینظریهنیازبهدیدراهمورداطالعات

نیاایپایهمدل.باشدمییسازموجوددرشبکهیهاتیبهدنبالاستفادهازقابلپژوهشنیا

بهصورتهمزمان،درنظیرهایندرینمانظریهونیتامرهیزنجمیپژوهشبادرنظرررفتنمفاه

یسیازمانوسیاماندهیفراتیرازمرزهیادرموجیودیوتوانمندهاتیظرفیریداردنحوهبکارر

متناسببیاییوپرکاربرددرمحصولنهاازیقطعاتموردننیتامیبرایصنعتندرانیشبکهنما

بیهمیدلیابیشیدهبیهمنظیوردسیتیطییهیادامهرام.درادینمایراطراحنفعانیسفارشذ

منیابععییخصوصنحوهتوزدرکیفییریرمی.سس راهکارتصمررددینظرارائهمدمیراهبرد

درنیدرانیمالکونمایبراتیکردنهمزمانمطلوب)بیشینه(ممیباهدفماکزندرانینمانیب

.دیخواهدرردانیبپژوهییندهیآهایروشقالب

 پژوهش   یها ينهپيش
 ( پيشينه تحقيقات انجام شده1جدول )

 ها شناسی روش افق زمانی اهداف کشور

ژاپن

یبیرااینیهیرذشتهزمهایدادهیرردآور

ینیبییازبووتوسییعهقیییتحقیزریییبرنامییه

ونهایتییایموجییودعلییموفنییاورتیوضییع

5درهردوره

هسال
وتحلیلروندیدلف

                                                           
5
. Principal 

1
. Agency 
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 ها شناسی روش افق زمانی اهداف کشور

عوامییلمحدودکننییدتتوسییع ییشناسییا

فناورانه

سال5مطلوبندهیبهآیدستیابمالزی
باهایینشستدلفیاجتماعی

یخارجپژوهانندهیحضورآ

سال10تا5نگریاطالعاتپیشاولویتبندیجامعهوچین
ولفیدکیفیفنواکتشافیروش

 سناریونویسیفن

ایران

آ محتواهای پردازش و وندهیمطالعه

وتوسع یکسبآراه،ییشناساآنلیتحل

 ندهیآدرهاشناسیروش



1ماههتا3

سال

تحلیلروندوتکنیک،دلفی

سناریونویسی



 پژوهش شناسی روش

نسیبتبیه،یموجوددرصینایعدفیاعیهاازچالشاینتحقیقدرنظرداردبایکرهیافتنوورذار

ابینیدران،درشیرایطعیدماطمینیاننماییسازازطریقایجادشبکهیبوموارائهیکمدلیطراح

مشیتریانیهیاینیازمنیدرفعتأمینویتوانخطوطتولیدبراروندحیاتمحصوالتوهدفحفظ

بنییادینوازنیوعتحقیقیاتاینتحقییقروشلذادهد.قراریابعادمسالهراموردواکاواقداموخود

بیاهیدفاسیتفادهازیتصینایعدفیاعراهبیرددررونیدتولییداییکعنیوانهباشدوبییمیکاربرد

شیاملتمیامنیتیامرهییزنجطورکهرفتهشیدهمان.ریردیمقراریموجودموردبررسیهاظرفیت

یصیلایاسیت.اجیزاازیموردنیخدمتبهمشترایمحصولکیارائهیبراکهباشدیمییهاتیفعال

کیهبیهفراخیورانیومشیترکننیدرانعیوزتدکنندران،یتولکنندران،نیعبارتندازتامنیتامرهیزنج

میتقسیزیینیکیوچکتریهیاربخشییزاجزابهنیممکناستهرکدامازا؛یمسألهدردستبررس

.شوند

ای پژوهش مدل پايه

یحیالمعطیوفاسیت.دریوصرفهاقتصادیصرفابهمسائلمالسنتیمدیریتزنجیرهتامیندراهید

میوردتوجیهقیرارنییزیبیرونسیازمانیهیاتییاستفادهازظرفازجملهیپژوهشعواملنیکهدرا

نشیانیندرینمانظریهومالکدرچهارچوبندهینمانیرابطهبو،یندرینمایاساسی.الگودریرمی

نیمشخ بییرفتاریهاازجملهفرضیمختلفیهابرفرضیمبتن،یندرینمانظریه.شودیمداده

ینقشبیازیعواملمتعددیدفاععیصنانیتامرهیدرزنجاست.نومطلوبیتطرفیومالکندهینما

یهیاازسیازمانلتشیکمکیهباشیدیمیعواملشاملوزارتدفاعبهعنوانهستهاصلنی.اکنندیم
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بیهعهیدهدارنید.رایونظیارتخیدماتی،یدییتول،یقیاتیتحقفیهیاوظیاسازماننیاست.ایمختلف

درارتبیاطهسیتند.مانکیارانیوپهییاولموادکنندراننیباتامترشیبخدماتیویدیتولیهاسازمان

یهیاهیاوپژوهشیکدهدانشیگاه،یدارندبامراکیزعلمییقاتیتحقیهاتیفعالتیکهماهییهاسازمان

عیصینانییایدییخاصبودهومحصوالتتولاریبسیدفاععیصناانیطهستند.مشترارتباکشوردر

.بیاردییریمورداسیتفادهقیرارمیینظامیهاسازمانطتوسغالبا یدفاعوینظامزاتیدرحوزهتجه

یبیرایموضیوعمیانعنییبیزرگشیدهوااریبسییدفیاععیصینایمواردهستهمرکیزنیتوجهبها

هیردوطیرفایناستکیهنظریهپیشفرضاساسیاین.باشدیمیسازمانیوچابکیریپذانعطاف

کننید.درواقیعهیررراستایحداکثرسازیمطلوبیتخودتیالشمییرابطهمالکبانمایندهاصلید

یکییازراهکارهیایبههمیندلییل.,Sun)2019)بهنفعطرفمقابلعملنخواهدکردررزطرفه

باشید.کاربردهیاینظرییههیامیینماینیدرینظرییههیایهبامواردفیو اسیتفادهازقابلییتهمواج

دهنماینی-یکهچیارچوبمالیکهنگام.نونبسیارکمیاببودهاستکهادرزنجیرهتأمینتانمایندری

تیوانبیهعنیوانمالیکواعضیایدیگیررامیراتعریفشود،عضواصلیزنجیرهتامینزنجیرهبرای

 (.,2011Ciliberti)انبهعنواننمایندهدرنظرررفتتومی

بای نظر مورد بادشبکه با نمایندران واسطه به باشد )تامینقادر وزار اولیه مواد کنندران

مراکزعلمیومراکزتحقیقوتوسعه درخارجازمرزهای؛مشتریان(وهمچنینتولیدکنندران،

 رردد:دستهنمایندهتعریفمی5سازمانارتباطبرقرارنماید.بدینمنظور

د،کنترلوهایتولیدکنندهکهوظیفهتولیایازسازمانهایتولیدکننده:شبکهنمایندری -1

ازجانبسازمانبرعهدهخواهدداشت درکهنمایندریتوزیع،نظارتبرپیمانکارانرا

کند.کنندرانعملمیدرتعاملباتامینکهسازیتعاملبامشتریونمایندریذخیره

هاونظرانوخبرراندفاعیدرقالبشاخه:شبکهایازصاحبررانتحلیلهاینمایندری -2

دانشکهدرارتباطبامراکزتحقیقوتوسعهبهدنبالتبدیلهستندفناورانههایتخص 

 .باشندمیدفاعیبهایدهمحصوالت

تحقیقات،نمایندری -3 مجموعههای با تعامل در فناوری: توسعه و علمی،طراحی های

 کنند.تحقیقاتیفعالیتمیهایهتتحقیق،طراحیوساختنمونهپژوهشیوکاربردیج

ایننمایندریوظیفهتوزیعمحصوالتازتولیدکنندهبهیزاسیندریذخیرهنما -4 وتوزیع:

 شود.نیزشناختهمیآمادمرکزمشتریرابرعهدهدارد.ایننمایندریباعنوان

اولیه -5 مواد تامین وظیفه نمایندری این تامین: آمادهنمایندری سطحقطعات در را

 شود.هوشمندنیزشناختهمیآمادایننمایندریباعنوانالمللیوملیبرعهدهدارد.بین
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سازیوبهینهتوزیعمبتنیبرسازیفرآیندتولید،ذخیرهباتوجهبهاینمواردمدلراهبردیشبکه

رردد.درصنایعدفاعیارائهمیهانمایندرینظریه
 

 
 قيتحق یمدل راهبرد(1)شکل 

 منابع عيتوز نهيسطح به نييتع رایب یاضيمدل ر

 2019باتوجهبهاینکهنظارتبرعملکیردواقعیینماینیدهغییرممکنییابسییاردشیواراسیت)

Liang,ایباشیدکیهمطلوبییتطیرفیندر(،مدیریتروابطمیانمالکونمایندهبایدبهرونیه

تبهواسیطهتوزییعمطلوبی،همکاریراتاحدممکنافزایشدهد.درموردمطالعهاینپژوهش

هیاد.دراینرویکردهدفتنهیاکیاهشهزینیهررددرمدلایجادمیجریانمنابعمالیمناسب

ومشیترینبودهوبلکهبهدنبیالافیزایشمطلوبییتطیرفیندررابطیهمییاننماینیده،مالیک

ولیذتیرودوبهمقداررضایتمندیمطلوبیتلغتیاستکهدرعلماقتصادبهکارمی باشیم.می

1بییتاددانان،مطلوبییترابیاواحیدمطلوشودکهتوسطیکفردحاصلرردد.اقتصیتعبیرمی

سنجند.درحدودیکقرنپیشاقتصاددانانبهمفهوموکاربردهایمهمنظریهمطلوبییتومی

راازایینینبارمنحنیتقاضاوخصوصییاتآنمطلوبیتنهاییدستیافتندوتوانستندبرایاول

تواندرقالبریاضیینییزتبیییننمیود.درعلیماقتصیادمفهوماستخراجکنند.ایناصلرامی

                                                           
1

 . UTIL 
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وجوددارد.باتوجهبهاینقیانونهمیوارهفیرضرابیر1قانونیباعنوانمطلوبیتنهاییکاهشی

(.شکلزییر,Takemura 2019باشد)ومقعرمییرذارندکهتابعمطلوبیتتابعیافزایشاینمی

مقیدار𝑢(𝑥)مقیدارمنبیعکسیبشیدهو𝑥ایشیازیکتابعمطوبیتاست.دراینشیکلنم

مطلوبیتحاصلازآناست.

 
 جذب کننده منبع یبرا تياز تابع مطلوب یشينما (2)شکل 



𝑢𝑖(𝑦𝑖)فرمکلیاینتوابعدرحالتافزایشیبهصورت = 1 − 𝑒−𝑏𝑖𝑦𝑖درحالتکاهشیو

𝑢𝑖(𝑥𝑖) = 𝑒−𝑏𝑖𝑥𝑖باشد.می 

هاوسایراجزا مدلازنظرپرداختیاجذبدراینپژوهشرابطهمیانسازمانونمایندری

 شکلجدول مالیبه بو(2)منابع ابتد دخواهد ریاضیمساله معرفیبراینوشتنمدل به ا

پردازیمسس مدلریاضیراوپارامترهایمسالهمییامجهوالت() متغیرهایتصمیمریری

 هخواهیمکرد.ارائ

𝑥𝑖𝑗مقدارمنبعیکهتوسطجز ازعبارتستi بهجزjشود.پرداختمی

𝑦𝑖𝑗مقدارمنبعیکهجز از عبارتستi ازجزjکند.دریافتمی

𝑥𝑖𝑗باتوجهبهاینتعریفرابطه = 𝑦𝑗𝑖است.برقرار



شبکهازمنظرجذبیاپرداختمنابعآوردهشدهاست.یدرجدولبعدیروابطمیاناجزا

سازیمورداستفادهقرارررفتهباشدکهدرمدلاعدادداخلپرانتزاندی هرجز ازشبکهمی

است.



                                                           
1

 . Diminishing Marginal Utility 
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 ها از منظر پرداخت يا جذب منبع رابطه ميان سازمان و نمايندگی (2)جدول

 جذب کننده منبع پرداخت کننده منبع هطرفين رابط

(2)نمایندریتولید(1)مالکمالکونمایندریتولید

مالکولجستیکهوشمند

)بازررانیدانشبنیان(
(1)مالک

لجستیکهوشمند

(3))بازررانیدانشبنیان(

مالکونمایندریهابلجستیک

سازیوبهینهتوزیع()ذخیره

هابلجستیک

(4)زیوبهینهتوزیع(سا)ذخیره
(1)مالک

(1)مالک
هابلجستیک

(4)سازیوبهینهتوزیع()ذخیره

مالکونمایندریتحقیقات،طراحیو

توسعهفناوری
(1)مالک

نمایندریتحقیقات،طراحیوتوسعه

(5)فناوری

(۶)ررانتحلیلنمایندری(1)مالکررانتحلیلمالکونمایندری

لجستیکمشتریوهاب

سازیوبهینهتوزیع()نمایندریذخیره
(7)مشتری

هابلجستیک

سازیوبهینه)نمایندریذخیره

(4)توزیع(

کنندرانولجستیکهوشمندتامین

)بازررانیدانشبنیان(

لجستیکهوشمند

(3))بازررانیدانشبنیان(
(8)کنندرانتامین

bij میانجز  ضریباهمیترابطه :i کهمیjو باشد کلمدلراهبردبه مربوطمالکدر

یابدایشمیشود.هرچهمقدارعددیاینضریببیشترباشد،سرعترشدیاتنزلنمودارافزمی

باتوجهبهتعریفاینضریبنظرازاهمیتبیشتریبرخوردارمیودرنتیجهرابطهمد شود.

𝑏𝑖𝑗داریم = 𝑏𝑗𝑖

تولید:تابعمطلوبیتنمایندری

 بهصورتزیرکندتابعمطلوبیتنمایندریتولیدباتوجهبهمنابعیکهازجانبمالکجذبمی

رردد.محاسبهمی

𝑢2(𝑦21) = 1 − 𝑒−𝑏21𝑦21  
هوشمند(:نمایندریبازررانیدانشبنیان)آمادتابعمطلوبیت

دانش بازررانی مطلوبیتنمایندری منابع میزان با مالکجذبمیبنیان از که ومالی کند

تامین به که مالی منابع پرداختمیهمچنین سازمان بیرونی میکنندران تعیین شود.کند

انپرداختکنندرهوشمند(بهتامینآمادمیزانمنابعمالیکهازجانببازررانیدانشبنیان)

برمی و نمادشود)اینپاراماساسبرآوردقبلیمشخ میشودثابتبوده با شاننMSتررا

کنندرانپرداختبهتامین(اینمقدارمنبعبراینمایندهدرآمدمحسوبنشدهوعینا دهیممی
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شود.می ررفته نظر در نباید اینمبلغ مطلوبیتنماینده محاسبه در لذا بنابراینتابعشود،

صورتزیراست:مطلوبیتبه

𝑢3(𝑦31) = 1 − 𝑒−𝑏31(𝑦31−𝑀𝑆) 
 :سازیوتوزیعتابعمطلوبیتنمایندریذخیره

توزیعمطلوبیتنمایندریذخیره مالکجذبسازیو مشتریو از مالیکه منابع میزان با

باتوجهبهاینکهکندتعیینمیکندوهمچنینمنابعمالیکهبهمالکپرداختمیمی شود.

بهمالکتحویلررددوعینا آمدسازمانمحسوبمیمنابعمالیحاصلازمشتریانبهعنواندر

𝑦47رفتتوانشودمیدادهمی = 𝑥41همچنینباتوجهبهاینکهمیزانمنابعمالیکهاز.

شودثابتک(پرداختمیوبهینهتوزیع)هابلجستیسازیذخیرهجانبمشتریبهنمایندری

بر و )ایشوداساسبرآوردقبلیمشخ میبوده نماد با ایننشانمیMcنپارامتررا دهیم(،

صورتنابراینتابعمطلوبیتبهبنقشخواهدنمود.یمقداربهعنوانیکپارامتردرمدلایفا

زیراست:

𝑢4(𝑦41, 𝑦47) = 1 − 𝑒−𝑏41𝑦41 + 𝑒−𝑏47𝑀𝐶 
وری:تابعمطلوبیتنمایندریتحقیقات،طراحیوتوسعهفنا

𝑢5(𝑦51) = 1 − 𝑒−𝑏51𝑦51 
کندمحاسبهمطلوبیتنمایندریباتوجهبهمنابعیکهازجانبمالکجذبمی،دراینتابع

رردد.می

 :ررانتحلیلتابعمطلوبیتنمایندری

𝑢6(𝑦61) = 1 − 𝑒−𝑏61𝑦61 
تابعمطلوبیتمشتری:

منابعشود.کندمشخ میاتوجهبهمنابعیکهپرداختمیمطلوبیتمشتریب،دراینتابع

بهینهتوزیع)هابلجستیمالیکهازجانبمشتریبهنمایندریذخیره پرداختسازیو ک(

اینعبارتبهعنوانیکتابعهدفدرشود.اساسبرآوردقبلیمشخ میشودوبرمی لذا

کاملابعادمسألهذکرشدهاست.بهدلیلتشریحشودوصرفا مدلریاضیواردنمی

𝑢7(𝑥74) = 𝑒−𝑏74𝑀𝐶 
کنندران:تابعمطلوبیتتامین

اینتابع پرداختمی،در منابعیکه به توجه با مشخ مینکمطلوبیتنمایندران شود.ند

بلیاساسبرآوردقشودوبرریپرداختمیکنندرانبهنمایندمنابعمالیکهازجانبتامین
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شودوصرفا اینعبارتنیزبهعنوانیکتابعهدفدرمدلریاضیواردنمیشود.مشخ می

بهدلیلتشریحکاملابعادمسألهذکرشدهاست.

𝑢8(𝑦83) = 1 − 𝑒−𝑏83𝑀𝑠 
تابعمطلوبیتمالک:

یتولید،بازررانیهااینوشتهشدهاستکهدرآنمالکبهتمامینمایندریاینتابعبهرونه

ذخیره طراحیوتوسعهفناوریوتحلیلدانشبنیان، تحقیقات، ررانپرداختسازیوتوزیع،

جانبنمایندریذخیره توزیعمنابعمالیداشتهوهمچنیناز منابعمالیحاصلاز،سازیو

 کند.فروشمحصوالتبهمشتریانرادریافتمی

𝑢1(𝑥12, 𝑥13, 𝑥14, 𝑦14, 𝑥15, 𝑥16)

= 𝑒−𝑏12𝑥12 + 𝑒−𝑏13𝑥13 + 𝑒−𝑏14𝑥14 + 1 − 𝑒−𝑏14𝑀𝑐

+ 𝑒−𝑏15𝑥15 + 𝑒−𝑏16𝑥16  
بایستمسألهفو رابهصورتیکمدلریاضیبهمنظوریافتنسطحبهینهتوزیعخدماتمی

 است.نکاتزیرضروریبهتوجه؛فرمولهنمود.دراینمدل

 نمایندری به مشتری جانب از که مالی منابع ذخیرهمیزان بهینهسازی )هابو توزیع

شود.اینپارامترراشودثابتبودهوبراساسبرآوردقبلیمشخ میلجستیک(پرداختمی

دهیم.نشانمیMcبانماد

جا از که مالی منابع میزان )همچنین بنیان دانش بازررانی بهآمادنب هوشمند(

شود.اینپارامترشودثابتبودهوبراساسبرآوردقبلیمشخ میکنندرانپرداختمیتامین

 دهیم.نشانمیMSرابانماد

می ایجاد مدل در که مالی منابع جریان بودجهکل و مشتری مالی منابع محل از شود

 د.رردمی(تامینMgسازمان)

هاباتوجهبهنکاتفو مدلریاضیزیربهمنظورتعیینراهبردمالکدررابطهبانمایندری

1.باتوجهبهاینکهمقداردرردمیارائه − 𝑒−𝑏14𝑀𝑐درتابعمطولبیتمالکیکمقدارثابت

مقدارمی همچنین است. شده حذف مدل اول هدف تابع از 𝑒−𝑏47𝑀𝐶باشد، از تابعنیز

بهدلیلمشابهحذفشدهاست.عیوتوزیسازرهیذخیندرینماتیمطلوب

𝑚𝑎𝑥 𝑒−𝑏12𝑥12 + 𝑒−𝑏13𝑥13 + 𝑒−𝑏14𝑥14 + 𝑒−𝑏15𝑥15

+ 𝑒−𝑏16𝑥16 
 (1)

𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒−𝑏21𝑦21  (2) 

𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒−𝑏31(𝑦31−𝑀𝑆)  (3) 
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𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒−𝑏41𝑦41  (4) 

𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒−𝑏51𝑦51   (5) 

𝑚𝑎𝑥 1 − 𝑒−𝑏61𝑦61  (۶) 

𝑆𝑡.   

𝑥𝑖𝑗 = 𝑦𝑗𝑖  ∀𝑖 , 𝑗 (7) 

𝑀𝑔 + 𝑦14 ≥ 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 + 𝑥16  (8) 

𝑥41 = 𝑀𝑐  (9) 

𝑦31 ≥ 𝑀𝑆  (10) 

𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0 ∀𝑖 , 𝑗 (11) 

 رابطه اینمدل 1در دنبال به استکه هدفاول سازیمطلوبیتبرایمالکحداکثرتابع

 باشد.می

2روابط ،3 ،4 ،5 هدفافزایش۶و کهبهترتیببا ششممدلبوده توابعهدفدومتا

ذخیرهمطلوبی نمایندری بنیان، دانش بازررانی تولید، نمایندری ت و ،توزیعبهینهسازی

اند.تعریفشدهررانتحلیلطراحیوتوسعهفناوریونمایندرینمایندریتحقیقات،

برابراستباجریانمالیjبهiکندجریانمالیپرداختشدهتوسطبیانمی7رابطهشماره

.iجانبازjدریافتشدهتوسط

دهدکهکلجریانمالیپرداختشدهتوسطمالکنبایدبیشترازبودجهنشانمی8رابطه

پرداختشدهبهسازمانوپرداختنمایندریتوزیعباشد.

 پرداخت9رابطه بین رابطه دهنده دریافتنشان و ها توسطنمایندری وسازیذخیرهها

باشد.میبهینهتوزیع

هاتوسطبازررانیدانشبنیاناست.هاودریافتنشاندهندهرابطهبینپرداخت10رابطه

ای(نقشتعییینکننیدهbijدرتوابعمطلوبیتتعریفشدهپارامترموجوددرتوانتوابعنمایی)

کند.هرچهمقدارایینخواهدداشت.اینپارامترسرعتهمگراییتابعمطلوبیترامشخ می

بهطورمثالشکلبیتنیزافزایشخواهدیافت.لویشترباشد،سرعتهمگراییتابعمطپارامترب

b1زیرنحوههمگراییتابعمطلوبیتبهازایمقادیر > b2 > b3دهد.نشانمی
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مختلف پارامتر ريمقاد یبه ازا تيحاالت تابع مطلوب سهيمقا( 3) شکل

 به اینپارامتر نظرسنجیبرآورد خبررانوسیله از قالبیکپرسشنامه در و رابطهانجام

،نظرسنجیمنابعشیمختلفسازمانباافزایهاحاصلازعملکردبخشتیمطلوبزانیمانیم

آنکهشد پ از طریقوتوابعمطلوبیتدر؛دجمعآوریرردینظراتخبرران. برازشاز

یکازLSEروش.درردیحاسبهم(2LSE)وبااستفادهازروشکمترینمربعاتخطا1منحنی

ایمحاسباتعددیاست.مراحلاینروشمنطبقبرمراحلیادهشدهدرکتابهایپایهروش

(تدوینشدهاست.2018)3محاسباتعددیپیشرفتههافمنوفرانکل

شوددادهمربوطبهمیزانتغییراتمطلوبیتبراثرتغییراتمنابعبهبرایاینکارفرضمی

,xiرت)صو Ui آن در که باشد اختیار در )xi شده، استفاده منبع واقعیUiمیزان مقدار

مقداریحاصلازتابعمطلوبیتدرهماننقطهاست.دراولینرامروابطبهu(xi)مطلوبیتو

شود.فرمخطیتبدیلمی

u(xi) = e−bxi → ln u(xi) = −bxi 
.شودیمنیدررامبعدتابعمجموعمربعاتخطاتدو

Ei
2 = (ln Ui − ln u(xi))2 = (ln Ui + bxi)

2 

فرض Xبا = [

x1

x2

x3

…

] Aو = [

ln U1

ln U2

ln U3

…

حالتکاهشی[ بهدر را صورتزیرخواهیمتابعخطا

داشت:

                                                           
1.

 Curve Fitting 
2.

 Least Squares Error 
3.

 Hoffman & Frankel 
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J =
1

2
||E||

2
=

1

2
||A + bX||

2

=
1

2
[A + bX]T[A + bX] 

هاودرنهایتحلدستگاهبامحاسبهمشتقاتنسبیتابعخطاوبرابرباصفرقراردادنآن

آیند.معادالتحاصل،مجهوالتمسألهبهدستمی

واهیمداشت:درنتیجهخ
∂J

∂b
=

1

2
[(A + bX)TX + (A + bX)TX] = (A + bX)TX = 0 → XT(A + bX)

= 0 → XTXb + XTA = 0 → b = −[XTX]−1XTA 

 
یندریمالکونماانیمیکنمونهازنتیجهبرآوردپارامترهایتابعمطلوبیت(3)درشکل

نمایشدادهشدهاست.هوشمندآماد
b13 = b31 = −[XTX]−1XTA = 4.332 × 10−6 

 
 هوشمند آماد نمايندگی و لکما ميان مطلوبيت تابع پارامتر برآورد (4)شکل 

بازیگرانمطلوبیتبیشینهکردندنبالبهپژوهشاینمدلنیزرفتهشدپیشترکهرونههمان

باشدمیهانمایندرینظریهمفاهیمبرتکیهبادفاعوزارتتامینزنجیره استقادرمدلاین.

اجزااینبرایمطلوبیترحداکثکهکندتعیینایرونهبهرامدلیاجزابندیبودجهبرنامه

 .آیدبدست

اولینرام بهیکمدلتصمیممدلپایه،در کنیم.ریریدوهدفهتبدیلمیایپژوهشرا

ها.باایناهدافموردنظربرایاینکارعبارتندازمطلوبیتمالکومتوسطمطلوبیتنمایندری

شود.توضیحمدلریاضیبهشکلزیربازنویسیمی
𝑚𝑎𝑥 𝑒−𝑏12𝑥12 + 𝑒−𝑏13𝑥13 + 𝑒−𝑏14𝑥14 + 1 − 𝑒−𝑏14𝑀𝑐

+ 𝑒−𝑏15𝑥15 + 𝑒−𝑏16𝑥16 
 (12)

𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒(1 − 𝑒−𝑏21𝑦21 , 1 − 𝑒−𝑏31(𝑦31−𝑀𝑆), 1
− 𝑒−𝑏41𝑦41 + 𝑒−𝑏47𝑀𝐶 , 1 − 𝑒−𝑏51𝑦51 , 1
− 𝑒−𝑏61𝑦61) 

 (13) 

𝑆𝑡.   
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𝑥𝑖𝑗 = 𝑦𝑗𝑖  ∀𝑖 , 𝑗 (14) 

𝑀𝑔 + 𝑦14 ≥ 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15 + 𝑥16  (15) 

𝑥41 = 𝑀𝑐  (1۶) 

𝑦31 ≥ 𝑀𝑆  (17) 

𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0 ∀𝑖 , 𝑗 (18) 

 

 

 ها دادهتحليل تجزيه و 

پارامترهاییدرشبکهمنابععیسطحتوزنییبهمنظورتعمحاسبهمجموعهجوابغیرمغلوب

انددرجدولبعدیآمدهاست.کهبرایاجرایمدلبکارریریشده
پارامترهای مدل (3)جدول

 مقدار پارامتر رديف

1𝑏12 = 𝑏21 4.458 × 10−6 

2𝑏13 = 𝑏31 4.332 × 10−6 

3𝑏14 = 𝑏41 3.719 × 10−6 

4𝑏15 = 𝑏51 7.701 × 10−6 

5𝑏16 = 𝑏61 1.021 × 10−5 

۶𝑀𝑔 400،000

7𝑀𝑐 100،000 

8𝑀𝑆 ۶0،000



سازیچندهدفهبایداستفادهشودتامجموعهجوابهایبهینهبرایحلمدلفو ازروش

غیرمغلوب) پایهپبهینه برایمدل بکارریریاینروشارتو( سببایپژوهشبدستآید. ها

جواب تا شد سخواهد آوریم. بدست مدل برای متعددی مجموعههای این میان از س 

روشمورداستفادهعبارتبدستآمدهبهترینهایجواب انتخابنماییم. شودازروشمیرا

شده دار وزن هدف توتوابع وزن تغییر با جوابکه مجموعه هدف پدیدابع متعددی های

(4)آورد.نتایجحلمدلبهازایمقادیرمختلفوزنتابعهدفاولودومبهشرحجدولمی

باشند.می
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 دار شده نتايج حل مدل با استفاده از توابع هدف وزن (4)جدول

 رديف
وزن تابع هدف 

 مطلوبيت مالک

وزن تابع هدف متوسط 

 مطلوبيت نمايندگی ها

قدار تابع هدف  م

 مطلوبيت مالک

متوسط مقدار تابع هدف 

 ها مطلوبيت نمايندگی

1 0 1 5۶5/0 505/0 

2 1/0 9/0 5۶5/0 505/0 

3 2/0 8/0 5۶7/0 504/0 

4 3/0 7/0 5۶9/0 503/0 

5 4/0 ۶/0 578/0 499/0 

۶ 5/0 5/0 823/0 27/0 

7 ۶/0 4/0 954/0 1/0 

8 7/0 3/0 954/0 1/0 

9 8/0 2/0 954/0 1/0 

10 9/0 1/0 954/0 1/0 

11 1 0 954/0 1/0 

(5)جدولدربدستآمد.1بااستفادهازنرمافزاردرجدولقبلیجوابهایپارتوبرایمدل

هایپارتونشاندادهشدهاست.حقالسهمهریکازاعضا زنجیرهدرجواب
 توهای پار حق السهم اعضاء زنجيره در هر يک از جواب (5)جدول 

 عنوان رديف
 یندگينما

ديتول  

 یندگينما

آماد 

 هوشمند

 یندگينما

 یساز رهيذخ

عيو توز  

 یندگينما

 قات،يتحق

و توسعه  یطراح

یفناور  

 یندگينما

 ليتحل

 گران

1 
 120014 123252 97۶9 154192 92773 مقدارمتغیر

%55/18 حقالسهم  84/30%  95/1%  ۶5/24%  00/24%  

2 
 118250 121002 10983 1۶0582 89183 مقدارمتغیر

%84/17 حقالسهم  12/32%  20/2%  20/24%  ۶5/23%  

3 
 115۶97 117555 101۶0 1735۶0 83028 مقدارمتغیر

%۶1/1۶ حقالسهم  71/34%  03/2%  51/23%  14/23%  

4 
 108۶91 108237 9822 20۶403 ۶۶847 مقدارمتغیر

%37/13 حقالسهم  28/41%  9۶/1%  ۶5/21%  74/21%  

دارمتغیرمق 5  91۶ 49۶010 1092 994 988 

                                                           
1.

 Gams software 
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 عنوان رديف
 یندگينما

ديتول  

 یندگينما

آماد 

 هوشمند

 یندگينما

 یساز رهيذخ

عيو توز  

 یندگينما

 قات،يتحق

و توسعه  یطراح

یفناور  

 یندگينما

 ليتحل

 گران

%18/0 حقالسهم  20/99%  22/0%  20/0%  20/0%  

۶ 
 937 938 954 5۶254 917 مقدارمتغیر

%53/1 حقالسهم  7۶/93%  59/1%  5۶/1%  5۶/1%  



(بدست۶)پارتوبرایهرنمایندریبشرحجدولبهینهباتوجهبهجدولقبلیجوابهای

آمد.
 پارتوبهينه ( جواب های 6جدول )

 رديف
 یندگينما

ديتول  

آماد  یندگينما

 هوشمند

 یندگينما

عيو توز یساز رهيذخ  

 قات،يتحق یندگينما

یو توسعه فناور یطراح  

 یندگينما

گران ليتحل  

1 92773 154192 97۶9 123252 120014 

2 89183 1۶0582 10983 121002 118250 

3 83028 1735۶0 101۶0 117555 115۶97 

4 ۶۶847 20۶403 9822 108237 108۶91 

5 91۶ 49۶010 1092 994 988 

۶ 917 5۶254 954 938 937 



(7)بهشکلجدولهایآنوویژریمدلتابعهدفمجموعهجواب(۶)باتوجهبهجدول

خواهدبود.
 های هر جواب و ويژگیتابع هدف مجموعه جواب ( 7)جدول 

 رديف
مقدار تابع هدف 

 وبيت مالکمطل

متوسط مقدار تابع هدف 

 ها مطلوبيت نمايندگی
 ها ويژگی

15۶5/0505/0

دراینجیوابسیهمقابیلتیوجهیازمنیابعسیازمانبیه

شییود.همچنیییننماینییدریتولیییدتخصییی دادهمییی

یووتوسییعهفنییاوریطراحییقییات،یتحقهییاینماینییدری

اشند.بنیزدارایسهمقابلقبولیازمنابعمیررانتحلیل

25۶7/0504/0

دراییینجییوابسییهمنماینییدریتولیییدوهمچنییین

یووتوسییعهفنییاوریطراحییقییات،یتحقهییاینماینییدری

ازمنابعسازماننسبتبهجیوابقبلییانیدکیررانتحلیل
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 رديف
مقدار تابع هدف 

 وبيت مالکمطل

متوسط مقدار تابع هدف 

 ها مطلوبيت نمايندگی
 ها ويژگی

هوشیمندآمادیابندودرعوضسهمنمایندریکاهشمی

شود.افزایشدادهمی

35۶9/0503/0

ماینییدریتولیییدوهمچنیییندراییینجییوابسییهمن

یووتوسییعهفنییاوریطراحییقییات،یتحقهییاینماینییدری

ازمنابعسازماننسبتبهجیوابقبلییانیدکیررانتحلیل

هوشیمندآمادیابندودرعوضسهمنمایندریکاهشمی

شود.افزایشدادهمی

4578/0499/0

دراییینجییوابسییهمنماینییدریتولیییدوهمچنییین

یووتوسییعهفنییاوریطراحییقییات،یقتحهییاینماینییدری

ازمنابعسازماننسبتبهجوابقبلییکیاهشررانتحلیل

هوشمندآمادچشمگیریداردودرعوضسهمنمایندری

باید.افزایشبسیارزیادیمی

5823/027/0

دراینجوابتقریبااکثرمنابعسازمانصیرفنماینیدری

شهوشییمندخواهییدشییدوایییننماینییدرینقییآمییاد

رریکلیهاموررابهجایمالیکبیرعهیدهخواهیدتصدی

ررفت.

۶954/01/0

دراییینجییوابنیییزتقریبییااکثییرمنییابعسییازمانصییرف

هوشمندخواهدشدوایننمایندرینقشآمادنمایندری

رریکلیهاموررابهجایمالیکبیرعهیدهخواهیدتصدی

ررفت.

باشندکهدرمقابلهریکتوضیحدادهشدهیمیهایدارایویژریهاهرکدامازاینجواب

باتوجهبهحقالسهمتخصی یافتهبههرکدامازاعضا زنجیرهمطابقاینویژریاست. ها

(تدوینشدهاست.5جدول)

 پژوهی آينده روشمحاسبه جواب نهايی مدل با استفاده از 

.درروشیکهشودمیاستفادههیپژوآیندههایوابنهاییاینپژوهشازروشبرایمحاسبهج

)اعمستمیبرساثررذاریرهایفهرستهم متغ(ارائهرردید2008)1توسطرودتوهمکاران

شناساییمی(یودرونیرونیازب ورهایمتغنیایارتباطواثررذاریدررامبعدسس شود.

کل یدیعوامل اد.رردمینییتعگریکدیبر برولیتحلیبراوهیشنیدر متغیرهاینیابط

                                                           
1
. Godet et al. 
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ویاساسمتغیرهای.دررامسومشودیاستفادهم1اثراتمتقابل یبهنامماتریازابزاریدیکل

شوند.سس بااستفادهازابزارپرسشنامهازهایموجوددرهرکداممشخ میعدمقطعیت

 اساس بر و ررفت خواهد صورت سنجی نظر حوزه این شاخ خبرران اهمیت»دو و«

جماعا» ق« اولویتیتعطعدم وقوع احتمال نظر از آینده آنهای پ از شد. بندیخواهند

داردرنظرداشتهباشدهایاولویتبایستبرایمواجهباعدمقطعیتسناریوهاییکهسازمانمی

ریاضی، نامغلوبمدل جواب مجموعه میان از سناریوها اساساین بر شد. خواهند طراحی

نحوهدهندهبرایتخصی بهینهمنابعاستخراجخواهدشد.شکلزیرنشانجوابنهاییمدل

.باشدیمتوسطروشپیشنهادیاینپژوهشانجامفراینددستیابیبهجوابنهایی

 
 مراحل دستيابی به جواب نهايی (5)شکل 

ساساساینمراحلاصلیبر آینده بر زیرترینمتغیرهایکلیدیاثررذار شرح به یستم

اند.شناساییشده

 دفاعیعیدرصنابخشخصوصییرذارهیسرمازانیم .1

 تورم .2

                                                           
1
. Cross-impact 
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 یاقتصادیهامیتحر .3

 یتیامنیهاوچالشیالمللنیوبیامنطقهیهاتنش .4

 یرکوداقتصادورونق .5

 نینویهایبهفناوریدسترس .۶

 دفاعیعینامناسبصنایوربهره .7

 یخارجدیبهخریوابستگ .8

 هاتیفعالساریسبرونرواج .9

 یسازمانیسازکوچکرواج .10

متقابل ماتری اثرات از یکدیگر بر متغیرها این اثررذاری و ارتباطات تعیین منظور به

شوند.بهماتری قراردادهمییهاعواملدرسطرهاوستونستفادهشدهاست.برایاینکارا

موردحوزتکلبرراررذاریتأثیبیشترینکهکلیدیعواملدیبندستهوشناساییمنظور

:شوندمیزیرتوسطخبررانتکمیلیهااثراتمتقابلمطابقرزینهماتری دارند،بررسی

 تأثیربدون -0

 کمتأثیررذاری -1

 متوسطتأثیررذاری -2

زیادتأثیررذاری -3

.دشومینواردعددیماتری قطرمطابقشکلزیردر
 ای از ماتريس اثرات متقابل نمونه (8)جدول 

 اثرگذاری

 3عامل کليدی  2عامل کليدی  1عامل کليدی 

 3 3  1عاملکلیدی

 2  0 2عاملکلیدی

  1 1 3عاملکلیدی

هرسطرمجموع.شوندمیبرآوردستونهروسطرهرمجموعماتری شدنازکاملپ 

ستونهرمجموعوتأثیررذاریکلیعاملمربوطبهآنسطرمیزانبیانگر(1ررکنشمجموع)

ازاستفادهبا.استکلیعاملمربوطبهآنستونتأثیرپذیریمیزانبیانگر(2اثرپذیرمجموع)

                                                           
1
. Active Sum 

2
. Passive Sum 
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دستهشانیاثرپذیرمجموعوررکنشمجموعاساسبرکلیدیعواملروشاین چهار به

شوندمیتقسیم

نایدر:(زیاداثررذاریکمومجموعاثرپذیریمجموع)فعالوانگیختهخودعوامل -1

آنتأثیرپذیریازبیشبررسیمورددرمسئل عاملکلیدیاثررذاریونفوذحالت

 .شوندمینامیدههادییااثررذارهایاهرمعواملاین.است

این(کماثررذاریمجموعاثرپذیریزیادومجموع)اثرپذیرعوامل -2 شدتبهعوامل:

 .دهستنوضعیتدادننشانبرایخوبیهایشاخ واثرپذیرند

همعواملاین:(زیاداثررذاریمجموعاثرپذیریزیادومجموع)بحرانییا1پویاعوامل -3

،تأثیرپذیرندعواملسایرازشدتبهوهم،دارندنفوذشدتبهبررسیموردحوزتدر

ارتباطیازطریق شبک  و،هستندمرتبطسایرعواملبهیک دارند حضور همیشه

 تموردبررسیزیاداست.ارتباطشانباسایرعواملِحوز

ومجموعا)ندکُعوامل -4 کم این(کماثررذاریمجموعثرپذیری ونفوذعوامل:

واستاندکعواملسایرباارتباطشانودارندبررسیمورددرحوزتاندکیاثرپذیری

.شوندمیحذفمعموال 

شبک درعواملاینزیرا.شوندمیحذف(ندکُعوامل)بودندروپیشکهعواملیادامه،در

نتایج.دارندارتباطکلیدیعواملسایربابحرانیعواملواسط بهارتباطات میانگین

 پرسشنامهتکمیلشدهبهصورتزیراست.10

نتايج پرسشنامه ماتريس اثرات متقابل (9)جدول 

ن سرمايه اثرگذاری
ميزا

 
ی 

ش ...گذار
خ

ب
 

تورم
 

حريم
ت

 
ی

صاد
ی اقت

ها
 

ش
تن

 
ی منطقه

ها
 

ی و .
ا

..
 

ی
صاد

ق و رکود اقت
رون

 

ی به 
س

ستر
د

ی
فناور

 
ن

ی نوي
ها

 

بهره
 

ب 
ی نامناس

ور

ع ...
صناي

 

ی به خريد 
ستگ

واب

ی
خارج

 

ج 
روا

ی
سپار

ن 
برو

 

ت
فعالي

 
ها

 

ک
ج کوچ

روا
 

ی 
یساز

سازمان
 

جمع
 

میزان

رذاریسرمایه

بخش...


0 0 5/0 9/1 4/3 2 5/3 1/2 1 4/14 

3 تورم
 

0 2/0 3 1 5/1 5/1 1/1 4/1 7/12 

                                                           
3
. Dynamic 
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ن سرمايه اثرگذاری
ميزا

 
ی 

ش ...گذار
خ

ب
 

تورم
 

حريم
ت

 
ی

صاد
ی اقت

ها
 

ش
تن

 
ی منطقه

ها
 

ی و .
ا

..
 

ی
صاد

ق و رکود اقت
رون

 

ی به 
س

ستر
د

ی
فناور

 
ن

ی نوي
ها

 

بهره
 

ب 
ی نامناس

ور

ع ...
صناي

 

ی به خريد 
ستگ

واب

ی
خارج

 

ج 
روا

ی
سپار

ن 
برو

 

ت
فعالي

 
ها

 

ک
ج کوچ

روا
 

ی 
یساز

سازمان
 

جمع
 

هایریمتح

 اقتصادی
8/2 2 

 
5/1 4/2 2 2 3 2/2 ۶/0 5/18 

هایتنش

 ایو...منطقه
4/1 9/1 ۶/2 

 
1 0 1/0 0 4/0 0 4/7 

رونقورکود

 اقتصادی
2 2 3/0 5/0 

 
8/1 3/3 3/2 3 1 2/1۶ 

دسترسیبه

هایفناوری

 نوین

0 0 1/0 0 0 
 

1/3 3 1 1 2/8 

وریبهره

نامناسب

 صنایع...

2 0 0 0 1 7/1 
 

2 4/1 0 1/8 

وابستگیبه

 خریدخارجی
1 1 0 0 2 2/3 5/1 

 
5/0 0 2/9 

برونرواج

سساری

 هافعالیت

3 8/0 1/1 1/0 3 7/2 3 2/2 
 

3 9/18 

رواج

سازیکوچک

 سازمانی

۶/2 5/0 0 0 3 2 7/1 3/0 5/1 
 

۶/11 

جمع 8/17 2/8 1/4 8/2 3/17 8/17 2/18 8/17 2/13 8 2/125 



کمیازیادبودنمقادیراثررذارییااثرپذیریعوامل،مقدارمیانگیننمیراتمبنایتشخی 

اثررذاریواثرپذیریبودهاست.بیهبییاندیگیردوحیدآسیتانهمعیادلمییانگیناثرریذاریو

اثرپذیریعواملبدستآمدهاست.اررمقداراثررذارییکعامیلازمییانگیناثرریذاریکلییه

راثررذاریآنعاملزیادارزیابیشدهودرصورتیکیهکمتیرازمقیدارعواملبیشترباشد،مقدا
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خصوصمیزاناثرپیذیرینییزهمیینرردد.درآنعاملکمارزیابیمیمیانگینباشد،اثررذاری

سازیشدهاست.رویهپیاده

دربخشخصوصیییرذارهیسرمازانیماز:بارتندعواملبحرانیع(9)براساسنتایججدول

.هاتیفعالسساریبرونرواجی،رونقورکوداقتصاد،دفاعیعیصنا

هایاقتصادی.از:تورم،تحریمهمینجدولعواملفعالعبارتندبراساسنتایج

کُ عوامل قبل جدول نتایج اساس عبارتندبر ند بیامنطقهیهاتنشاز: ویالمللنیو

ی.سازمانیسازرواجکوچکی،تیامنیهاچالش

نامناسبیوربهره،نینویهایبهفناوریدسترساز:همیناساسعواملاثرپذیرعبارتندبر

 ی.خارجدیبهخریوابستگ،دفاعیعیصنا

هایموجوددراند.عدمقطعیتبراساسنتایجبدستآمدهمتغیرهایاساسیشناساییشده

اینوشتاریقابلمشاهدهاست.هبهصورترزاره(10)هریکازاینمتغیرهادرجدول
 های متغيرهای اساسی عدم قطعيت (10)جدول 

 گزاره نشان دهنده عدم قطعيت متغير

بخشیرذارهیسرمازانیم

دفاعیعیدرصناخصوصی

نرخدرمقابلدفاعیعیدرصنابخشخصوصییرذارهیسرماباالیمیزانتمایل

دراینصنایعرذاریسرمایهتغییر

ایجادرونقاقتصادیدرکشوردرمقابلتداومرکوداقتصادیدرکشوریوداقتصادرونقورک

هاتیفعالسساریبرونرواج
هاحجمفعالیتتغییراتهایتولیدیوخدماتیدرمقابلفعالیتبرونسساریرواج

اریشدهسسوخدماتبرون

تورمروندنرختغییراتتورم

هایاقتصادیشدنتحریمکماثرهایاقتصادیدرمقابلمتداومتحریهایاقتصادیتحریم

حالت یکاز هر وقوع احتمال خبرران نظرسنجیاز از استفاده با بعد رام هایعدمدر

در متغیر اهمیت همچنین است. شده سنجیده حاالت سایر با مقایسه در قطعیت

برایتعییناحتمالوقوعقپاسخگوییمانموردسوالقرارررفتهاست.طبرذاریسازسیاست

نسبیحاالتعدمقطعیتبهصورتزیراست.

 .افتیحالتاولتحققخواهدییبهاحتمالباال-الف

 .افتیحالتاولتحققخواهدیبهاحتمالکم-ب

 .افتیحالتدومتحققخواهدییبهاحتمالباال-ج
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 .افتیحالتدومتحققخواهدیبهاحتمالکم-د

.دانمیمکسانیاهردوحالتر-ه

باشد.طیفپاسخگوییبهمیزاناهمیتمتغیرهانیزبهصورتیکهدرادامهآوردهشدهمی

بسیارزیاد-هزیاد-دمتوسط-جبسیارکم-الف

است.(11شماره)نتایجنظرسنجیانجامشدهبهصورتجدول
 خصوص حاالت عدم قطعيتنتايج نظرسنجی در (11)جدول 

 متغير

تعداد 

انتخاب 

 گزينه الف

تعداد 

انتخاب 

 گزينه ب

تعداد 

انتخاب 

 گزينه ج

تعداد 

انتخاب 

 گزينه د

تعداد 

انتخاب 

 گزينه ه

شاخص 

 اهميت

شاخص 

 اجماع

رذاریبخشمیزانسرمایه

دفاعیخصوصیدرصنایع
1۶1020/4۶/0

-11314۶/34/0رونقورکوداقتصادی

142031/42/0هافعالیتسساریبرونرواج

121241/30 تورم

32203۶/24/0هایاقتصادیتحریم



برایمحاسبهشاخ اجماعبهصورترابطهزیرعملشدهاست.

شاخ  اجماع =
2 × تعداد پاسخ الف + 1 × تعداد پاسخ ب + (−2) × تعداد پاسخ ج + (−1) × تعداد پاسخ د

تعداد کل پاسخ ها
 

ترباشد،نشیاندهنیدهتوافیقنظیرخبرریانبیررویرنزدیکهرچهشاخ اجماعبهصف

+2تیا-2بازهتغییراتشیاخ اجمیاعبییناعیدادباشد.وقوعحاالتیکپیشامدمیاحتمال

است.مبنایتشخی نزدیکبودنبهصفردراینشاخ ،تقسیممحدودهییادشیدهبیهسیه

بخشمساویبودهاست.


 
 اجماعبازه تغييرات شاخص  (6)شکل 
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درتمامیمواردشاخ اجماعنزدیکبهصفرمحاسیبهشیدهشودهمانطورکهمشاهدهمی

دهندهتوافقنظرمناسبیمیانخبررانبودهاست.استکهنشان

خصیوصاهمییتهیرییکازمتغیرهیاهشاخ اهمیتازنظراتخبرریاندربرایمحاسب

رمربوطیهبیشیترباشید،ییتمتغییمیانگینحسابیررفتهشدهاست.هرچهمیزانشاخ اهم

سیساریبرونرواجآنمتغیراست.درمیانمتغیرهایشناساییشده،بیشتراهمیتدهندهنشان

دارایبیشیتریناهمییتدفیاعیعیدرصینایبخیشخصوصییرذارهیسرمازانیموهاتیفعال

 اند.بوده

بیااحتمیالکیهییابیمرمییدپژوهییآیندهباتوجهبهاینتوضیحاتوخروجینتایجروش

یدرسیازمانوهمچنیینوخیدماتیدیتولیهاتیفعالسساریبرونبهسمتبیشتریدرآینده

وایندومتغیرازرفتپیشبایددفاعیعیدرصنایبخشخصوصیرذارهیسرمازانیمشیافزا

هایآیندهبرخوردارند.رذاریاهمیتبیشتریبرایسیاست

ازمیانمجموعهجوابپارتوشناساییشدهدربخیشقبلییتحقییق،،درنتیجهاینموضوع

هاباشد.بهبیاندیگیرجوابیبهعنوانجوابنهاییانتخابخواهدشدکههمراستابااینرزاره

هادرآینیده،سیاختارسساریبرونبهدنبالجوابیهستیمکهقادرباشددرصورتافزایشحجم

شدهونظارتبرپیمانکارانایجیادکنید.ایینسساریبرونهایلیتقدرتمندیبرایمدیریتفعا

هوشمندمحققخواهدشد.ازطیرفدیگیربیاتوجیهبیهتوجهبیشتربهنمایندریآمادمهمبا

سیازماننیازمنیددفیاعی،عیرذاریبخشخصوصیدرصنااحتمالبیشترافزایشحجمسرمایه

داشیتهباشید.ایینمهیمازطرییقنییزاینبخیشآنخواهدبودتانظارتمناسبیبرعملکرد

پیونیدد.لیذابهوقوعمیی ررانتحلیلویوتوسعهفناوریطراحقات،یتحق،دیتولهاییندرینما

ازمییانهانیزاهمیتدادهشیود.هایآتیبهایندستهازنمایندریریزینیازاستتادربرنامه

بامقدارمتغیرهایتصیمیمحیقالسیهمهیر1وابشمارهمجموعهجوابپارتوبدستآمده،ج

بیامقیدارمتغیرهیایتصیمیمحیقالسیهمهیرییکاز(12)هامطابقجدولیکازنمایندری

شود.هابرخورداراستوبهعنوانجوابنهاییمدلانتخابمیهاازاینویژرینمایندری
 مقدار جواب نهايی  (12)جدول 

 عنوان
 یندگينما

 ديتول

آماد  یندگينما

 هوشمند

 یندگينما

و  یساز رهيذخ

 عيتوز

 قات،يتحق یندگينما

و توسعه  یطراح

 یفناور

 یندگينما

 گران ليتحل

 120014 123252 97۶9 154192 92773 مقدارمتغیر

%55/18 حقالسهم  84/30%  95/1%  ۶5/24%  00/24%  
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 و پيشنهادها گيری نتيجه

رییزی،همیاهنگی،پشیتیبانیورسیترشولبرنامهوزراتدفاعوپشتیبانینیروهایمسلحمسئ

تواندفاعیاست.درحقیقتوظیفهتجهیزنیروهایدفاعی،برایمقابلهباتهدیداتاحتمالیبه

عهدهاینوزارتخانهاست.اینوزارتخانهبهدلیلتولیداتصنایعدفاعیموردحجمهوفشیارهای

هیایتصنایعدفاعیبهتبعخلقمحدودیتشدهاست.درحقیقتضروریاسواقعبینالمللی

شودبهدنبالیکتغییررویهباهیدفهایذاتیآنهامیبوجودآمدهکهمانعازاجرایماموریت

باشند.یکیازخودهایمحصوالتمشتریاننگهداریسطحتولیداتخودبرایتامیننیازمندی

سیازیهیایموجیوددرشیبکهظرفییتوهیامهیماسیتفادهازقابلییتاینکارراهکارهایانجام

 باشد.می

زمینیهتولییدمحصیوالت،،عاسیتکیهبیاایجیادشیبکهاینرویکردبهدنبیالایینموضیو

هایتامیندرخیارجازمرزهیایسیازمانتوسطشبکهراآن؛موقعهوحتیتوزیعبسازیذخیره

ایدرمییاند.سازمانشیبکهبرداریقراردهنهاییموردبهرهوجهتاستفادهازمحصولفراهم

هاییکیهقیادرریرد.یکیازنظریهطیفیکهدوسرآندومقولهبازاروسازمانهستندقرارمی

نظرییهبرطیرفکنیددرانیواعقراردادهیایمیالیراهاومشکالتموجوداستبخشیازهزینه

یت،میالی،حسیابداریوهایمتعددیازقبیلاقتصاد،مدیرنمایندریاست.ایننظریهدرحوزه

ایایینپیژوهشبیهدنبیالاسیتفادهازکاربردفراوانپیداکردهاست.مدلپاییه،حتیسیاست

هبیاشیرایطبحیرانهیهیاومواجسازیدرراستایرفعمحیدودیتهایموجوددرشبکهقابلیت

هصیورتهیابینماینیدرینظرییهباشد.اینمدلبادرنظرررفتنمفاهیمزنجییرهتیامینومی

هاوتوانمندیموجوددرفراترازمرزهایسیازمانهمزمان،درنظرداردنحوهبکارریریظرفیت

وساماندهیشبکهنمایندرانصنعتیبرایتیامینقطعیاتمیوردنییازوپرکیاربرددرمحصیول

نهاییمتناسبباسفارشذینفعانراطراحینماید.باتوجهبهاینکیههسیتهمرکیزیصینایع

باشید،پذیریوچیابکیسیازمانیمییعیبسیاربزرگشدهواینموضوعمانعیبرایانعطافدفا

هیازریقمنابعبهواسیطهنماینیدریفرایندهابهنمایندرانسازمانوارذارشدهوتکهنیازاست

سیازیورآیندتولید،ذخییرهسازیف.باتوجهبهاینمواردیکمدلراهبردیشبکهدصورتریر

هادرصینایعدفیاعیارائیهرردیید.ایینمیدلازمفهیومنمایندرینظریهتوزیعمبتنیبربهینه

یاهییریاممیدلپانیدراولکند.حداکثرسازیمطلوبیتبرایتخصی بهینهمنابعاستفادهمی

درایینخصیوص.اهدافمیوردنظیرشودمیلیدوهدفهتبدیریرمیمدلتصمکیپژوهشبه

.سس میدلدوهدفیهبیااسیتفادهازهایندرینماتیلکومتوسطمطلوبماتیازمطلوبعبارتند
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عدبیااسیتفادهازدررامبآمدحلشدهومجموعهجوابپارتوبدست؛دارروشتوابعهدفوزن

ازایینمتغیرهیا،متغیرهایاساسییوحیاالتعیدمقعطییتهیرییکپژوهییندهیآهایروش

عیدرصینایبخیشخصوصییریذارهیسیرمازانیمازدییشدهاست.اینمتغیرهاعبارتنشناسا

بیر،یاقتصیادیهیامیتحیروتیورم،هیاتیفعالسساریبرونرواجی،ورکوداقتصادرونق،دفاعی

هایآیندهمربوطبیهدومتغییررذاریاساسنظرسنجیانجامشدهبیشتریناهمیتدرسیاست

بودهاسیت.دفاعیعیدرصنایخصوصبخشیرذارهیسرمازانیموهاتیفعالسساریبرونرواج

کهقادرباشددرصیورتباشیممیبرهمیناساسازمیانمجموعهجوابپارتوبهدنبالجوابی

سساریبرونیهاتیفعالتیریمدیبرایساختارقدرتمندنده،یدرآهاسساریبرونحجمشیافزا

حجیمشیافیزاشیتریهبهاحتمالبباتوجگریازطرفدکند.جادیامانکارانیشدهونظارتبرپ

آنخواهیدبیودتیانظیارتازمنیدیسیازمانن،دفیاعیعیدرصنایبخشخصوصیرذارهیسرما

ازمیانمجموعهجوابپیارتوبدسیتآمیده،جیواببخشداشتهباشد.نیبرعملکردایمناسب

(،بیا11)هامطیابقجیدولبامقدارمتغیرهایتصمیمحقالسهمهریکازنمایندری1مارهش

وانجوابنهاییمدلوبهعنبودههابرخوردارزاینویژری(ا5۶5/0،505/0)مقدارتوابعهدف

انتخابرردید.

ریتیاث،یعیالوهبیرمنیابعمیالشودبهمنظورانجامتحقیقاتآتیبهپژوهشگرانپیشنهادمی

وابیزارآالتو...رادرشیبکهزاتییمنابعماننداطالعیات،اشیتراکدانیش،تجهریسا یتخص

.ندیرافرمولهنما اعضاتیآنبرمطلوبینمودهوروابطمربوطبهاثررذاریریراندازه
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