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  چكيده 

 در افزايش بازدهي واحـدهاي توليـدي         اساسي وليد کارخانه های مبلمان، نقش     مدير ت   انتخاب گيري براي   تعيين معيارهاي موثر در تصميم    

 .كنـد   يادشده دارد بويژه در صنعت مبلمان به جهت وابستگي بيشتر فرايند توليد به نيروي انساني اين موضـوع اهميـت بـاالتري پيـدا مـي                         

. به ترتيب پرسش و فرضيه پژوهش در نظر گرفته شد          كسب دانش فني و اهميت به آموزش       و    مديرتوليد انتخابهاي    هاي شاخص   اولويت

 گـروه  ۵ايـن معيارهـا بـه    . دركشور مورد بررسي قرار گرفتند  واحد مهم توليدي مبلمان۹براي شناسايي معيارهاي موثر در گزينش مدير، 

ها با فراينـد تحليـل سلـسله          وزن شاخص .  گروه اصلي از معيارها طرح شد      ۵سلسله مراتبي بر پايه     .  زير شاخص تقسيم شدند    ۱۰اصلي و   

 معيـار مـوثر در گـزينش مـدير توليـد بـراي         ۱۲ است و در ميان      ۰۱/۰نتيجه نشان داد که شاخص ناسازگاري کلي برابر         . مراتبي تعيين شد  

اجتمـاعي   مورد آنها كه عبارت اند از اهميت به آموزش، فراگيری دانش فني تجربي، فراگيری دانش فني نظري، ارتباطات         ۵صنعت مبلمان   

  .  هاي جانبي، داراي باالترين اولويت هستند داخلي و مهارت

  

  ، مبلمان، ارزش وزني، نرخ ناسازگاريAHP)(گيري گروهي، فرايند تحليل سلسله مراتبي  معيار، تصميم: لغات کليدي
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 مدير توليد صنعت مبلمان كشورهاي موثر در انتخاب  اخص                  ش                                                           ۹۷۶

  مقدمه

گيري هستند  معيارها نشانگر ويژگی هاي از فرايند تصميم
تنوع معيارها به نوع و . که در تصميم ها تاثير گذارند

گيري در  براي تصميم. اند گيري وابسته موضوع تصميم
انتخاب شايسته مدير توليد درصنايع هر کشوري، الزم است 

تخاب ان. که معيارهاي موثر در اين زمينه مشخص شوند
مدير براي صنايع در کشورهايي که مواجه با کمبود آموزش 

نيروي انساني و دانش فني هستند يک مشکل عمده مي  
در اين کشورها براي تعيين معيارهاي موثر در گزينش . آيد

در اين . هاي مختلف دقت کمتري شده است مديرکارخانه
بررسي واحدهاي صنعت مبلمان از ميان صنايع چوب و 

ده های جنگلي گزينش شدند تا معيارهاي موثر در فرآور
گزينش مدير اين واحدها مشخص شده و درجه اهميت آنها 

در اين صنعت با توجه به وجود تنوع در توليد . تعيين شود
هاي مختلف چوبي از يك سو و در نظر گرفتن  فراورده
هاي مختلف مصرف كنندگان آنها از سوي ديگر،  سليقه

 مختلفي مانند مهارت و دانش فني، توجه به معيارهاي
آموزش نيروي انساني، خالقيت و نوآوري و غيره در مديران 

در موفقيت و پيشرفت  توليد اين صنعت، نقش بسيار مهمي 
هاي مديريتي  در خصوص اهميت تعيين شاخص. آن دارد

در صنعت مبلمان و صنايع تبديل ثانويه چوبي در پژوهشی 
اهميت به آموزش نيروي انساني از در اين زمينه آمده است، 

اين  باشد زيرا  سوي مديريت يك ضرورت انكار ناپذير مي
صنايع به ميزان زيادي به نيروي انساني وابسته بوده و بايد 

هاي آموزش نيروي انساني  تمركز بيشتري بر روي برنامه
هاي مديريتي نيز ضعف فراواني در  در رده. صورت گيرد

براي رفع اين معضل . داردخصوص دانش فني وجود 
هاي تخصصي  متخصصان صنايع چوب و مديران توليد دوره

مربوط را گذرانده و خود را به دانش فني روز تجهيز 
براي تعيين درجه اهميت معيارهاي ). ۵(نمايند  مي

.  بکار برده شدAHPشناسايي شده در صنعت مبلمان روش
بداع  ا۱۹۷۰ درسال ١اين روش بوسيله توماس ل ساعتي

گيري که داراي معيارهاي کمي  شد و در فرايندهاي تصميم
يکي از ) ۱۶. (و کيفي هستند بکار گرفته شده است 

                                                 
‐۱  Saaty, T. L 

هاي  گيري هاي اصلي اين روش کاربرد در تصميم  برتری
گروهي است که در اين روش، تصميم های گروهي اعضا 

بنابراين تصميم نهايي و بهينه . باشد کننده مي تعيين
  ).۷(شود  مورد پذيرش همه اعضا را شامل مي) یها( تصميم

  
  ها و تعيين معيارها نظريه

 اشاره گيري تصميم هاي يه از نظرين بخش به برخي در ا
   . شود مي
   خطيريزي برنامه ‐

 خطي ريزي  برنامه،گيري تصميم يك روش مرسوم براي
ي مختلفي هاتواند كاريرد مي خطي ريزي برنامهابزار  .است

 های جا بين ها فرآورده تخصيص منابع و مانند داشته باشد
كاربرد ديگر آن حل مسائل مربوط به توزيع كاال  .مختلف

 كردن فاصله حمل کمينه محل تاسيس انبار كاال و يا مانند(
  .است) كاال براي جايگاه توزيع كاال

  

  بندي درجههاي  روش ‐

عضوهاي يك مجموعه  بندي درجهي بسياري براي ها روش
برخي از اين . رود مير علوم مختلف به كار ارد كه دوجود د
  : ها عبارت است از روش
  دهي  روش وزن‐

 نواحي يا مناطق بندي رتبهتوان براي  ميدر اين روش كه 
نخست ، در مرحله بهره گرفت از آن )ي صنعتيها يا فعاليت(

 كه بر تعيين محل موثرند )هايي شاخص (هايی عامل
) ها املع(ها  شاخصدر مرحله دوم اين . شوند ميمشخص 

  . شوند مي مي ك
  
  ميانگين روش ميزان انحراف از ‐

 دو يا چند بندي رتبهيي كه براي مقايسه و ها روشيكي از 
ي ها شاخصكه به صورت  (های ويژگیجامعه از نظر بعضي 

  . گيرد مي قرار گيری بهرهمورد ) شوند ميبيان  مي ك
  
  عددي  روش تاكسونومي ‐

يي ها شاخص درآغازعددي  مي براي كاربرد روش تاكسونو
 ، استبررسیي عضوهاي مجموعه مورد ها ويژگیكه بيانگر 
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  براي هر كدام از عضوها ها شاخصسپس اين  .شدهتعريف 
  . شود میمحاسبه 

  

  هاي استو كاستيك   مدل‐

يکـی از    اطمينـان    نبـود وجود عناصـر تـصادفي و شـرايط         
بـا وارد شـدن     .  اسـت  گيري  تصميم مهم هر نوع  های   ويژگی
ي آماري در جغرافيا عالقه زيادي براي مدل سـازي          ها  روش

. ي استوكاسـتيك بـه وجـود آمـده اسـت          هابه شكل فرايند  
يي كه در طول    ها  هتواند به عنوان پديد    ميچنين فرايندهايي   

افتـد تعريـف     مـي اتفـاق   ،   قوانين خاص احتمال   پايهزمان بر   
 ).۳(شود 

  
  تعيين معيارها

 مدير گزينش در ارتباط با تعيين معيارهاي موثر در 
ن کرده است ييسه معيار را تع) ۲۰۰۳ (١توليد، الينا فيشر

   :)۱۲( ند ازا که عبارت
  

   ابداع و نوآوري‐

خلق وتبديل موفقيت آميز جريان کارپيشرفته ونشان 
  ،دادن مفهوم آن

  

   قدرت اجراي کار‐

يريت در کاربرد جامع و احاطه کامل خط مشي مد
   ها، هپروژ
  

   روش برخورد‐
اصالح کارايي، صرفه جويي در هزينه، باال بردن درآمد، 
 .افزايش توليد، بهبود خدمت به مشتري، باال بردن کيفيت

 ، آموزش، استخدام، شرايط کاري، طبيعت کارهاياريمع
ها و پيشرفتها، دورنماي شغلي، درآمدها،   صالحيتديگر

ران ي مدگزينش اضافي در های دهدامشاغل مرتبط و منابع 
). ۱۱) (۱۹۹۷ ، و همکاران٢باسي( ر گذار هستنديع تاثيصنا

 ،گزارش تجاري اتحاديه صنعتگران وکارکنان نيوزيلند
                                                 
‐۱  Fischer, L.  

‐۲  Bassi, L. J. et al 

 مديران توليد را به صورت زير گزينشمعيارهاي موثردر 
 کارها مطمئن بودن از انجام :)۱۰) (۲۰۰۱(کند  ميمعرفي 

طور ه  کارخانه با بازدهي باال و بو فرايندهاي روزانه در يک
 طبقه ، کنترل يکنواختي جريان توليد روز قبل،يکنواخت

 ترويج رسيدگي به مشکالت اعضاي ، توليدتنگناهایبندي 
 روزانه توليد، سفارش مواد های نشست توجه به ،شرکت

، نظارت ها ه نشان دادن بودجه و هزينها، هاوليه جديد و نهاد
اسب در کارخانه، اطمينان از دقت عمل بر استانداردهاي من

ابي فرايند توليد و ايجاد  کنترل کيفيت توليد، ارزيسامانه
 پذيري مسئوليت براي بهبود کيفيت و سرعت توليد، تغيير

ت به آموزش کارکنان، ي اهم،در قبال نوشتن گزارش توليد
 خوب و توانايي طراحي و سازماندهي، گيري تصميممهارت 
 سابقه کار در مهندسي توليد، تجربه کار ايانه،کار با رمهارت 

 ٣ارجي.مايک. ها مهارت مديريت و به روز کردن جايگاهدر 
ار کيفي که سازنده يک مدير توليدخوب يده مع )۱۹۹۷(

 به کار، ي عالقمند:)۹( برشمرده است است را به شرح زير
، خلق ي قوي تخصصگروه و داشتن يت به کار گروهياهم

 بيشينه رساندن نيروي توليد به ي برا)کارا(يک محيط موثر 
جاد انگيزه اي ا ا بي جابجايي افراد در يک فضا راه از ييکارا

 ارزيابي نتايج کار کارکنان و راهمالي، تعريف موفقيت از 
پايه  بر ها في است هددن به موفقيت ضروري رسيبرا

 خوب با کارکنان، توجه به هابطواقعيت باشند، داشتن ر
جاد يرود، ا مي انجام کار بهتر ازآنچه انتظار ي براکارکنان

 در نم کردن آنايت در کارکنان و سهياحساس مسئول
 ها ه پروژهنگام متعهد بودن به انجام ب،اعتبارات کسب شده

ق و با فکر که ي، اخذ تصميم دقيم کار منطقي تقسراهاز 
ت يت به رضايشود و اهم ميمانع از دوباره کاري غيرضروري 

  .نان از محيط كاري خودکارک
 ،پژوهشيدر  AHP  از روشگيری بهرهدرخصوص 

 محل گزينش براي گيري تصميمي موثر در ها شاخص
 در  روكش و  تخته چندالي صنعتيهااستقرار بهينه واحد

  .)۴ ( قرار گرفته استيمورد بررس کشور
توان مطرح  مي زير را پرسشبا توجه به مطالب ياد شده 

 : كرد

                                                 
‐۳  Jay, R. M 



   مدير توليد صنعت مبلمان كشور انتخابثر درو مهاي                                     شاخص  ۹۷۸

 مديرتوليد در صنعت انتخابهاي  هاي شاخص اولويت
  مبلمان در کشور چه مواردي هستند؟

  : از استبا توجه به پرسش يادشده فرضيه پژوهش عبارت
هاي  كسب دانش فني و اهميت به آموزش جزو اولويت

 مديرتوليد در صنعت مبلمان بشمار انتخابهاي  شاخص
  .آيند مي
  

 ها مواد و روش
 مدير توليد در انتخابسايي شده  معيارهاي شنا‐

  صنعت مبلمان

براي تشخيص معيارهاي موثر انتخاب مدير توليد در 
واحدهاي صنعتي مبلمان پنج کارخانه مهم كشور كه 

برين چوب، مبليران، ايران چوب، بادوام و : عبارت اند از
که پس از بررسي های انجام . پارس گالري بازديد شدند

مربوط و استادان دانشگاه، شده، كسب نظر متخصصان 
مصاحبه با هيئت مديره و كارشناسان واحدها، معيارهاي 
اند  موثر در انتخاب مدير در اين واحدها شناسايي شده

  :   شوند  گروه اصلي تقسيم مي۵اين معيارها به  که
  

  پذيري  انعطاف‐۱

است كه كار از نظر  مي حفظ كارايي در هنگاپذيري انعطاف
 و شرايط جديدي همراه با يير كردهوظايف مختلف تغ

  .وجود آمده استه ي تازه بها  ديدگاه و انتقادها
  : شامل سه بخش استپذيري انعطاف

  

   محيطي درک تغييرهای‐

 در وظايف و محيط كاري و به برای درك تغييرتالش 
 در باره شرايط جديد هايی دادهفعاالنه به دنبال ای  گونه

 منجر درنهايتن عامل اي هشود ك ميكاري گشتن را شامل 
  .دش با شرايط جديد خواهد هماهنگیبه 
  

  انتقادپذيري ‐

 همه انتقادهای دريافت برایي باز اي همنظور داشتن روحي
 بجا و گيری ار انتقادهای بهرهارائه شده توسط ديگران و 

 . باشد مي بهبود شرايط كاري و توليد بهتر برایمناسب 

   مبتكرانههاي جديد و ه پذيرش ديدگا‐

ي مبتكرانه يا جديد و پيدا ها گسترش ديدگاهجستجو و 
ه  بتنگناهایهاي كوتاه و مناسب براي حل  کاركردن راه

  .باشد ميوجود آمده 
  
   ارتباطات اجتماعي‐۲

 بيرون و رونمنظور برقراري روابط اجتماعي مناسب در د
 های ، زيردستان، مديران صنايع، موسسهكارخانه با همكاران

ارتباطات اجتماعي شامل دو . باشد ميلتي، شركا و غيره دو
  : زير شاخص فرعي است

  

  )درون موسسه(جتماعي درونی  ارتباط ا‐

برقراري روابط اجتماعي با همكاران، شركا و زيردستان در 
  . كارخانهدرون

  

  ) از موسسهبيرون(ي بيرون ارتباط اجتماعي ‐

مانند، مديران های ه ابط اجتماعي با كارخانهبرقراري رو
ي ها ه دولتي و تامين كنندگان نهادهای صنايع، موسسه

فرعی شاخص خود به چهار زير شاخص زير اين . توليد
 :دشو ميتقسيم 

  

  ي دولتي نهادها‐

 و ها سازمانايجاد ارتباط كاري در سايه روابط اجتماعي با 
 به منظور جلب حمايت آنها كه در نهايت نتيجه ها هوزارتخان
در پي   همچون پشتيباني مالي و بازار يابي رامطلوبي

 . خواهد داشت
  

   مشتريان‐

 نابا مشتريان به منظور دريافت نظرهای آنبرقراري ارتباط 
 و هاق نيازوف توليد بر برای در گيری از اين نظرها بهرهو 

 . سليقه مشتريانبرپايهكيفيت 
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   صاحبان صنايع‐

 كافي در های دهدا كسب برایبرقراري روابط اجتماعي 
 نباي جديد توليد و شناسايي رقهای اوری و فنها روشمورد 

 در عرصه رقابت
  

  هاي توليد كنندگان نهاده  تامين‐

و اصولي با تامين كنندگان درست هدف داشتن ارتباط 
باشد كه منجر به شناسايي  ميمواد اوليه و تجهيزات 

ي توليد ها ه نهادديگري مناسب خريد ماده اوليه و هابازار
   .دشو مي
 
   كسب دانش فني‐۳

هر گونه دانش فني و مديريتي كه به صورت عملي يا 
 در زمينه مديريت توليد كارخانه تنهاري بدست آمده و نظ

  :باشد ميكسب دانش فني داراي دو زير شاخص . باشد
  

   كسب دانش فني به صورت تجربي‐

ا كه  انجام كارهبرایدارا بودن تجربه كاري الزم و كافي 
 .ده استبدست آم عملي ها در اثر فعاليت

  

  رينظ كسب دانش فني به صورت ‐

دارا بودن تحصيالت و مدارك دانشگاهي مرتبط با حرفه 
 مديريت بويژه مديريت توليد 

  
  هاي جانبي  مهارت‐۴

، کار با رايانهي مكمل شامل ها مهارتآشنايي با كليه 
غيره به منظور  و ريزي برنامه ،آماري يها روشحسابداري، 

برقراري هماهنگي بهتر و موثر تر در محيط كاري و تسريع 
  .در امر مديريت

  
  اهميت به آموزش ‐۵

ميزان اهميتي كه مدير توليد به آموزش كاركنـان شـامل           
 آموزش به معنـي   . دهد ميري و جانبي    نظي فني،   ها  آموزش

 بـرای  و شناختي كـه فـرد را         ها  مهارت ها، فراگيري تخصص 

 جديـد و يـا انجـام وظـايف مختلـف در             سئوليتمـ پذيرش  
 كه از پيش تعيين شـده اسـت تجهيـز و            ويژهمقاطع زماني   

 بـراي   ها  سازمانو يا كوششي است كه توسط        كند ميآماده  
 فراينـد يـاد گيـري و بـه خـاطر افـزايش              راهتغيير رفتار از    

  ).۲ (گيرد مياثربخشي آن رفتار صورت 
 ها و زير معيار   هاعياراين م ) درخت تصميم (سلسله مراتب    

  . آمده است۱در شکل 
  
   امهن  طريقه آماده کردن پرسش‐

هاي مبلمان و مصاحبه با  پس از بازديد از کارخانه
متخصصان مربوط، استادان دانشگاه و كارشناسان و مديران 

 معيار و زير معيار که در گزينش مدير توليد ۱۲اين واحدها 
. ودند شناسايي شدندواحدهاي صنعت مبلمان تاثيرگذار ب

طراحي و پرسش ۱سلسله مراتب اين معيارها برای شكل 
ها بين  ايي در خصوص مقايسه دو بدويي اين شاخص نامه

کارشناسان دانشگاهي، متخصصان و مديران با تجربه در 
اين افراد ترکيبي از کارشناسان  که صنعت مبلمان توزيع شد

ام، پارس  صنايع چوب بادو،هاي برين چوب شامل شرکت
گالري، مبليران، ايران چوب و گروه علوم و صنايع چوب و 

سپس مقايسه دوبدويي ميان . کاغذ دانشگاه تهران بودند
معيارها و زير معيارها براي تعيين درجه اهميت اين معيارها 

  . که در انتخاب مديرتوليد موثر بود انجام شد) ارزش وزني(
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   سلسله مراتب معيارها‐۱ شکل

  

براي )  AHP( روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ‐

  هر يک از معيارها) ارزش وزني(تعيين درجه اهميت 

روشي است براي ) AHP(يفرايند تحليل سلسله مراتب
وابسته  های توان بعضي از تصميم  آن ميبا که گيري تصميم
 ا ب.را گرفت چند معياره های ندين معيار يا تصميمبه چ

ساختار تهيه ميشود و سپس در آغاز  ،AHPروش 
 شوند مي با يکديگر مقايسه گيري تصميممعيارهاي مناسب 

  .دشو مي ارزش وزني هر يک از آنها تعيين آنگاهو 
 از شوند مياعدادي که براي مقايسه دوبدويي به کار برده 

  .ه يک شکل سنجش استاندارد است ميباشند ک۹ تا ۹/۱
  :)۱(است  زير  پيروي از سه اصلپايه بر AHPکاربرد 
) ب         موضوع پايهايجاد ساختار و آراستن آن بر ) الف

برقراري سازگاري )  مقايسه دوبدويي جراهبرقراري برتري از 
 کاربرد اين روش بدينگونه  سازوکار.گيري اندازهمنطقي از 

اتب براي معيارها و زير معيارهاي موثر است که سلسله مر
 .شود مي مدير توليددر واحدهاي مبلمان طراحي گزينشدر 

 براي مقايسه دوبدويي معيارها و زير اي هسپس پرسش نام
شود و از کارشناسان درباره درجه اهميت  ميمعيارها آماده 

اين معيارها و زير معيارها در شکل ماتريس مقايسه دوتايي 

و سپس ارزش وزني هريک از معيارها و زير ده پرسش ش
  .آيد ميمعيارها بدست 

 ا بها ماتريسي ها  سلولميانگين هندسي براي هر يک از
  )۷ (:شود ميفرمول زير محاسبه 

  
)۱( n1(a12)n]  * ….* (a12)2*  (a12) = [(a12)1   
  

ي هــا ســلولي هندســي همــه هــا ميــانگينپــس از اينکــه 
  و ارزش  شـوند    مـي   نتايج نرماليزه  ، محاسبه شدند  ها  سماتري

ين ي ترکيب وزن عناصر رده پـا      راهوزني معيار و زير معيار از       
 رده بـاالي سلـسله مراتـب بدسـت          هایصر عنـ  با نرخ وزني  

د نـرخ   شـو به يک نکته کـه در اينجـا بايـد اشـاره              .آيند مي
 ،بـر نظـر آقـاي سـاعتي       بنـا    است که    ها  ماتريسناسازگاري  

د شـو  سـازگار    هـا   براي اينکـه قـضاوت     ،AHP ر روش مبتک
 يا کمتـر از     برابر ها  ماتريسضروري است که نرخ ناسازگاري      

 نـــرخ هـــا، مـــاتريساگـــر در برخـــي از ). ۱۶( باشـــد۱/۰
د ضروري است که کارشناس     ش ۱/۰ناسازگاريشان بيشتر از    

ند شـو  سازگار   ها  ماتريسدر قضاوت خود تجديد نظر کند تا        

 مدير در صنعتگزينشهايشاخص

ارتباطات  كسب دانش فني 
اع ت ا

  اهميت به آموزش هاي جانبی مهارت انعطاف پذيري

 نظري

 تجربي

  موسسهدرون

  از موسسهبيرون

 نهادها ي د ولتي

 مشتريان

صنايع صاحبان  

  هاي توليد  تامين كنندگان نهاده

رك تغييرات محيطيد  

انتقادهاپذيرش

جديدهايهديدگاپذيرش
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ــانگين  ــپس مي ــي و س ــلولهندس ــا س ــاتريسي ه ــا م  از ه
  .آيد ميي بدست اي هي مقايسها ماتريس

  

   نتايج ‐

ارزش وزني معيارها و زير معيارهاي تاثير گذار در انتخاب 
عالوه ميانگين هندسي  مدير توليد صنعت مبلمان به

های گروهي  اي، که همان نتايج تصميم هاي مقايسه ماتريس
ص صنايع چوب و گرفته شده بوسيله کارشناسان متخص

  باشد پس از بدست آوردن ثبات و سازگاري همه مبلمان مي
-EXPERTافزار  ايي با کمک نرم هاي مقايسه ماتريس

CHOICE) ۱۶ (شود  ارائه مي)۷ تا ۲هاي  شکل .(  

  
Node: 0

Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  GOAL

ات ارتباط آسب دانش ا مهارته وزش    آم
اف پ انعط (1.1) (2.8) 1.3 (2.2)
ات ارتباط (1.8) 1.3 (2.4)
آسب دانش 2.9 (1.4)
ا مهارته (4.2)

Row element  is __ t imes more than column element  unless enclosed in ()

Abbreviation Definition
Goal انتخاب مدير توليد
انعطاف پ                                                     انعطاف پذيري
ات ارتباط                                                 ارتباطات اجتماعي
آسب دانش                                                     آسب دانش فني
مهارتها                                                    مهارتهاي جانبي
وزش                                              اهميت دادن به آموزش  آم

انعطاف پ .128

ات ارتباط .141

آسب دانش .283

مهارتها  .096

وزش 352.  آم

Inconsistency Ratio =0.01  
  

  ايي براي سطح اول سلسله مراتب ي مقايسهها ماتريسميانگين هندسي  ‐۲ل كش

  
Node: 10000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  انعطاف پ < GOAL

وآوري  انتقاد    ن
درآتغيير    2.3 (1.2)

(2.8) انتقاد  
Row element is __ t imes more than column element unless enclosed in ()

Abbreviation Definition
Goal انتخاب مدير توليد
انعطاف پ                                                     انعطاف پذيري
درآتغيير                                                درك تغييرات محيطي
                                                  پذيرش انتقادات انتقاد
وآوري                                                پذيرش ايدهاي جديد ن

درآتغيير .379

164. انتقاد

وآوري 457. ن

Inconsistency Ratio =0.0

  
  )پذيري معيار انعطاف(ايي براي سطح دوم سلسله مراتب  هاي مقايسه ريس ميانگين هندسي مات‐۳شکل 
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Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  ات GOAL > ارتباط

  خارجي    
ي 2.2  داخل

Row element  is __ t imes mor e t han column element  unless enclosed in ( )

Abbreviation Definition
Goal انتخاب مدير توليد
ات ارتباط                                                 ارتباطات اجتماعي
                                  ارتباطات اجتماعي با داخل موسسه  داخلي    
                             ا ارتباطات اجتماعي با خارج از موسسه  خارجي

688.  داخلي    

313.  خارجي

Inconsistency Ratio =0.0

  
  

  )معيار ارتباطات اجتماعي(ايي براي سطح دوم سلسله مراتب  هاي مقايسه  ميانگين هندسي ماتريس‐۴شکل 

  
  

Node: 22000
Compare the relative IMPORTANCE with respect to:   ات < خارجي ارتباط  < GOAL

تري صنعتگران  مش   تامين   
(2.0) نهادها     (1.1) 1.1
تري 2.4  مش 2.6
صنعتگران 1.1

Row element is __ t imes more than column element unless enclosed in ()

Abbreviation Definition
Goal انتخاب مدير توليد
ات  ارتباط                                                 ارتباطات اجتماعي
                             ا ارتباطات اجتماعي با خارج از موسسه  خارجي
                                                   نهادهاي دولتي نهادها
                                                         مشتريان  مشتري
صنعتگران                                                     صاحبان صنايع
                                   تامين آنندگان نهاده هاي توليد  تامين

195. نهادها

تري 436.  مش

صنعتگران .195

174.  تامين

Inconsistency Ratio =0.0
  

  

  )يبيرونعي معيار ارتباطات اجتما(ايي براي سطح سوم سلسله مراتب  هاي مقايسه  ميانگين هندسي ماتريس‐۵شکل 
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Node: 30000

Compare the relative IMPORTANCE with respect to:  آسب دانش < GOAL

وري   تئ
1.9  تجربي

Row element is __ t imes more than column element unless enclosed in ()

Abbreviation Definition
Goal انتخاب مدير توليد
آسب دانش                                                     آسب دانش فني
                                        آسب دانش فني بطريق تجربي  تجربي
وري                                         آسب دانش فني بطريق تئوري  تئ

655.  تجربي

وري 345.  تئ

Inconsistency Ratio =0.0
  

  ) دانش فنيفراگيریمعيار (ايي براي سطح دوم سلسله مراتب  هاي مقايسه  ميانگين هندسي ماتريس‐۶شکل 

  

Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL
Distributive Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX =  0.01

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
= . ٣۵٢آموزش   
=.٢٨٣ آسب دانش

=.١٨۵تجربي   
= . ٠٩٨تئوري   

ات =.١۴١ارتباط
=.٠٩٧داخلي   
=. ٠۴۴خارجي   

= . ٠١٩مشتري   
=.٩ ٠٠صنعتگران
ا   =.٠٠٩نهاده
امين    =.٠٠٨ت

=. ١٢٨انعطاف پ
=. ٠۵٨نوآوري    
=.٠۴٨درآتغيير
اد   =.٠٢١انتق

ا  =. ٠٩۶مهارته

وزش 352.  آم

185.  تجربي

وري 098.  تئ

097.  داخلي

مهارتها  .096

وآوري 058. ن

درآتغيير .048

021. انتقاد

019.  مشتري    

صنعتگران .009

009. نهادها

  008.  تامين
  )۰۱/۰= نرخ ناسازگاري کلي (ها   ترکيب سطوح مختلف با توجه به هدف و نتيجه نهايي ارزش وزني شاخص‐۷شکل 
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  بحث

رهاي موثر در پس از انجام بررسی روي معيارها و زير معيا
 معياروزير معيار ۱۲انتخاب مدير توليد در صنعت مبلمان 

سپس از راه مقايسه اهميت اين معيارها و . شناسايي شدند
های کارشناسان در  زيرمعيارها با يکديگر به کمک ديدگاه

اي با ثبات شده،  هاي مقايسه ارتباط با اين صنعت و ماتريس
 .تعيين شدارزش وزني معيارها و زير معيارها 

دهـد نـرخ ناسـازگاري كلـي          نتايج بدست آمده نشان مـي     
ــاتريس ــا م ــازگاري   ۰۱/۰ ه ــات و س ــه ثب ــذا درج ــت ل  اس
ايي بـاال بـوده و نتـايج از دقـت خـوبي               هاي مقايسه   ماتريس

ار ي نشان دهنده اولويت باالي مع     ۷شکل  . باشد  برخوردار مي 
نـي   آموزش درمقايسه با ديگر معيارها، با ارزش وز    به اهميت
  بـه  از سوي ديگر پس از شـاخص اهميـت        . باشد   مي ۳۵۲/۰

آموزش، معيارها و زير معيارهاي ديگر که اولويت بـااليي را            
فراگيری دانش فنـي تجربـي و فراگيـری     : اند از  دارند عبارت 

هـاي    دانش فني نظري، ارتباطات اجتماعي دروني و مهـارت        
و  ۰۹۸/۰ و ۰۹۷/۰ و ۰۹۶/۰جانبي به ترتيب با ارزش وزنـي        

در خصوص باالتر بودن اولويت شاخص اهميـت بـه          . ۱۸۵/۰
آمــوزش در مقايــسه بــا ارزش وزنــي ديگــر معيارهــا و زيــر 

  .شود معيارها مواردي مطرح مي
 هاي اخير پيدايش دورهاي آموزشي در کارخانـه          در سال  ‐

های کشورهاي مختلف تاثير زيادي در افزايش کارايي ايـن          
های مبلمان ايـران     کارخانهبيشتر  . های داشته است   کارخانه

به دليل نداشتن دوره آموزشـي بـراي کـارگران، از کـارايي             
  .پايين برخوردارند

ها وصنايع در ايران، بويژه در   ارتباط ميان دانشگاه‐
تواند  صنعت مبلمان کافي نيست، بنابر اين دانش فني نمي

از دانشگاه به صنعت منتقل بشود و کارگران در صنعت 
درباره ماشين کاري   از آخرين دستاوردهاي علميتوانند  نمي

گيری کنند در نتيجه  چوب و فرايند ساخت فرآورده بهره
  .ها پايين است کارآيی کارگران در اين کارخانه

ايي در ايران پيشرفته  بيشتر مراکز آموزشي فني و حرفه‐ 
در . شود های جديد در آنها به کار برده نمي نبوده و فناوری

 آموزان پس از دانش آموختگی از اين مراکز نتيجه كار
  .مهارت بااليي بدست نياورده و ندارند

 اظهارنظر يكي از مديران ارشد اتحاديه بازرگاني در ‐
دهد، يکي از تنگناهای اصلي  صنعت مبلمان كشور نشان مي

اين صنعت نبود نيروي کار ماهر، متخصص، ورزيده و نبود 
باشد که باعث   صنعت ميآموزش کاربردي در اين شاخه از

محدوديت افزايش سطح کيفيت خدمات و بکار بردن 
 ). ۶(ماشين های پيشرفته در اين واحدها شده است 

های انجام شده در مورد تعيين  از سوي ديگر بررسی
هاي موثر در انتخاب مديران توليد، سازگاري زياد با  شاخص

ز آنها دهد كه به مواردي ا نتايج بدست آمده را نشان مي
  .شود اشاره مي

نبود آموزش در صنعت مبلمان دليل اصلي وجود تنگناهـا          
همچنـين اسـتنباط شـده، بـراي        . باشـد   در بخش توليد مي   

بهبود شرايط توليد اين صنعت ضروري اسـت کـه دولـت از             
هـا و نيـروي کـار        هاي آموزشي براي مديران، کـاردان       برنامه

.  مختلف کار کنند   های حمايت کند تا آنان بتوانند با ماشين      
هاي آموزشـي     پژوهشگر اشاره کرده است، که باکاربرد برنامه      

 های بهره  اين امکان وجود دارد که مديران بتوانند از ماشين        

هـا و    آموزش براي موسسسه   ).۵(گيری بهينه به عمل آورند    
آمـوزش و توسـعه     . ي برخـوردار اسـت    يت باال يصنايع از اولو  

دی بـشمار آمـده و موجـب        ک کانون راهبـر   يبراي كاركنان   
هــدف همــه . شــود ک رقابــت بازرگــاني مــييــت در يــموفق

ن مـورد   يباشد و ا    ت رقابت از راه آموزش مي     يها هدا  موسسه  
ک يـ نکه هر شخص در بخش مربـوط        يآيد مگر ا   بدست نمي 

ري و توسـعه    يـ اد گ يـ ه گذاري شخصي را در رهبري،       يسرما
طـه بـا    دي در راب  يـ ک مفهـوم کل   يـ ن موضوع،   يا. انجام دهد 
ن افرادي اسـت    يفي زندگي کاري و استخدام بهتر     يساختارک

ک مفهـوم   يـ آورند و     ها رو مي   که براي کار به سمت موسسه     
 ).۱۵(آيـد   دي براي ارتقا به سـطوح بـاالتر بـشمار مـي    يکل

ار يهـا بـوده و نقـش بـس         تين فعال يکي از مهم تر   يآموزش،  
ک يـ آموزش هم اکنـون     . در توسعه منابع انساني دارد      مهمي

از براي نگهداري و بهبود همکاري      يت و مورد ن   يعامل با اهم  
بـا توجـه    . آيـد   درون سازماني و درون گروهـي بـشمار مـي         

باشد،   اينکه منابع انساني، خوني در رگهاي هر سازمان مي          به
تـوان بـه    روي انـساني مـي  يـ ک آموزش خـوب ن يتنها از راه    

 بـا   ک نگاه اجمالي  يدر  . ک سازمان رسيد  يهای   تحقق هدف 
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 ‐۱:  دير رسـ يـ ج زيتوان بـه نتـا     آموزش مي  اهميت دادن به  
 ‐۲روي انـساني  يـ ي نيمحقق شـدن رشـد، توسـعه و نـوگرا      

هـا را کـاهش داده و         نهيش و هز  يي و سود آوري را افزا     يکارا
روي يـ اد شـدن مهـارت و دانـش فنـي ن     يجه موجب ز  يدر نت 

 شـود    مي  مانع از کهنگي و متروک شدن      ‐۳. شود  انساني مي 
 ‐۵ كنـد    مـي  مک به توسعه حالت هـاي حـل مـشکل          ک ‐۴

هـاي مختلـف بـه افـراد          هـا و ديـدگاه      آگاهي در مورد روش   
 ).۱۳(کنـد     تـر مـي      افراد را تواناتر و باصـالحيت      ‐۶ دهد  مي
آمـوزش  بـه     دادن تيـ ق در خـصوص اهم    يـ ک تحق يجه  ينت

ک اصـل اساسـي     يدهد، آموزش و توسعه کارکنان        نشان مي 
کـي از   يروي انساني به عنـوان      ير ن اگ. باشد  ت مي يبراي موفق 
 نيـ د در ا  يآ   مي شمار به   ه ها هاي موسس  يين دارا يبزرگ تر 

هـا و دانـش       ن کننـد مهـارت    يد تـضم  يـ ها با  صورت شرکت 
در مورد  . کارکنان خود همواره به روز شده و ارتقا داده شود         

گيـري     براي انـدازه   هايیشنهاديز پ يابي آموزش ن  يت ارز ياهم
 تواند   آموزش مي  . است  شده هاي آموزشي ارائه    بازدهي برنامه 

کـي  يگيـري و       اندازه ‐۱             :ر را موجب شود   يموارد ز 
دار کــردن گفتگوهــا و يــپا جــاد وي ا‐۲کــردن اســتانداردها 

هـا در     ش سـطح دانـسته    يکه موجـب افـزا     يطوره  روابط، ب 
از يـ جي کـه ن   يخت نتا  شنا ‐۳ شود خصوص ارائه خدمات مي   

از يـ  کـه ن   ي شـناخت کارکنـان    ‐۴رد  يدارد مورد توجه قرار گ    
. ا آمـوزش داده شـوند     يـ   شده بانيياري و پشت  يشتر  يدارند ب 

 انعکاس نايي کارکنان که در کار آنا  کمک به نقش حرفه  ‐۵
آموزش هم براي خود فـرد و هـم بـراي           ). ۱۴ (کند  دا مي يپ

ـ  يـ ز. ر دست او ارزشمند اسـت     يکارکنان ز   آن، دانـش و     ارا ب
ط کـاري   يدا کـرده و کارکنـان را در محـ         يـ ش پ يمهارت افزا 

. ار ارزشــمند اســتين موضــوع بــسيــســازد و ا تر مــيآکــار
توانـد شـغل      ش دانش و مهـارت مـي      ي افزا اهمچنانکه فرد، ب  

ن است که يت آموزش در ايگر اهميل ديدل. دا کند يبهتري پ 
 عـادي و    ان کـار  يخته شدن فرد و شکستن جر     يموجب برانگ 

 را بـراي انجـام كـار بهتـر داراي انـرژي             فرد و   هدشروز مره   
هايي كه نقطـه ضـعف    درآغاز جابراي انجام آموزش . كند  مي

هـا   ها و دانـش     شوند سپس فهرستي از مهارت      مي  دارند پيدا   
ايـن مـو ارد موجـب         شود و اعتقاد بر اين است كـه         تهيه مي 

در . د شـد ارزشمندي بيشتر كاركنان در محـيط كـار خواهـ      
تواند داده شود تـا موجـب         هايي كه آموزش مي     نهايت روش 

اهميت بـه   ). ۸(شود    د بكار گرفته مي   شوها   تقويت آن مكان  
تعليم و آموزش سريع باعث پايداري بلند مدت يک شـرکت           

اين معني که آموزش در محل کار يک استراتژي           شود به   مي
رح شـده   با توجه به مطالـب مطـ      . )۱۱(پر فايده خواهد بود     

هـاي اهميـت بـه آمـوزش و           فرضيه اولويت داشتن شـاخص    
 مـدير بـراي صـنعت مبلمـان          انتخـاب  كسب دانش فني در   

  .شود پذيرفته مي
 انتخابهاي موثر در  با توجه به شناسايي شاخص

مديرتوليد براي صنعت مبلمان برپايه سلسله مراتب طرح 
 باالترين  آموزش به شاخص اهميتAHPشده با روش 

دهد و پس از آن   را به خود اختصاص مياولويت
فراگيری دانش فني تجربي و فراگيری دانش هاي  شاخص

هاي جانبي  فني نظري، ارتباطات اجتماعي دروني و مهارت
همچنين با . گيرند هاي بعدي قرار مي به ترتيب در اولويت

 فرضيه پژوهش كه بيان شدعنايت به آزمون فرضيه و آنچه 
  . دشو بود پذيرفته ميدر مقدمه مطرح شده 
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Abstract 
Determination of the effective criteria in decision making to select production manager in furniture 

industries is main activity to increase the unit's efficiency. For know – how of effective criteria in 
manager selection, 9 units were searched in the country. These criteria were divided into five major 
groups and 10 sub-sections. A hierarchy was constructed based on five major groups of criteria. 
Analytical Hierarchy Process then established the weights of the indicators. The result showed that 
Overall Inconsistency Index is 0.01 and among 12 effective criteria in manager selection for furniture 
industry, importance of training, acquisition of technical knowledge in experiment, acquisition of 
technical knowledge in theory, internal social communication and lateral skills have high priority, 
respectively.  
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