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 چکيده
 رـعم از نرـق کـی کـیدنز که رکشو اداري تتشکیال ترین باسابقه از یکی انعنو به هاهنشگادا

 هـب دـندار هعهد بر هاننساا تربیت در که ديمتعد ظایفو لیلد به از نظر مردم ، ردذـمیگ اـنهآ

بوجود آمدن حجم  باعث مرا نهمی. میشوند ناختهـش یـعلم روـما ولیـمتمهم ترین  انوـعن

 نندانمیتو گاههاـنشدا تجعاامر يباال حجم ینا لیلد به و دمیشو نهاآ به تجعاامر از نبوهیا

 سیستم دجوو به توجه با مسئله ینا.  باشند شتهدا نکنندگا جعهامر به مناسبی سانیر تخدما

 به. ستا دهکر انچندود را مشکل نقر نیم از بیش يعمر با کهنه نیناقو ايجرا و سنتی اداري

 و هدـپیچی ياـهرينگا نامه از دوري ن،نشجویادا ضایتر بـجل ايبر هاهنشگادا لیلد همین

 در سرعت یشافزا و ننشجویادا با تتعامال در فافیتـش ، یـگ هرـمروز از دوري ، اداري گمیدررـس

جدید و اتخاذ  ریت مدی ياـه تمـسیس دنرـک دهپیا مندزنیا ، ستد ینا از ارديمو و هارکا منجاا

در . دشو نکنندگا جعهامر ضایتر جلب و رموا در تسریع باعث که هستند نیزتصمیمات استراتژیک 

این مقاله در ابتدا به تفصیل به معرفی نظام آراستگی پرداخته می شود و اقدامات الزم براي اجراي 

زي این اقدامات اولویت این استراتژي معرفی می شوند سپس با استفاده از این تکنیک دلفی فا

نفر از اساتید و مدیران دانشگاه هاي دولتی  و  ۰4براي اجراي نظرسنجی از . بندي می شوند 

موسسات دانشگاه هاي غیرانتفاعی مانند که این استراتژي را پیاده سازي یا کارگاه هاي آن را 

ف لیکرت و با پرسش نامه این تحقیق بر اساس طی. برگزار کرده اند نظرسنجی شده است 

 متغیرهاي کالمی تنظیم شده است 

 ؛ دلفی فازي ؛ اولویت بندي ؛ اقدامات نظام آراستگی( s5)نظام آراستگی  :واژگان کليدي
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 ۳، سيد حامد عقيلی مقدم۲، سيد بهنام رضویان۱نوید رضا برومند
 .عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد 1
 موسسه بینالود مشهد مدیریت صنعتی، ارشد کارشناس 2
 .مدیریت صنعتی ،موسسه بینالود مشهد ارشد کارشناسی  3
 

 :میل نویسنده مسئولنام و نشانی ای

 سيد بهنام رضویان
Brazavi19@yahoo.com 

 

 

و اولویت بندي اقدامات الزم براي اجرراي اسرارای ي   بررسی 

 در دانشگاه هاي ایران با رویکرد دلفی فازي s5نظام آراساگی 
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 مقدمه            

لیت هاي مادي این محیط عالوه بر آرامش روحی می تواند قاب. انسان ذاتا دوستدار محیطی آراسته و پاکیزه و  منظم است             

بنابراین همانطور که ما در منزل به نظافت می پردازیم الزم است در محیط کار نیز خود را از این .و معنوي فرد را نیز افزایش دهد 

 (13۳۱.عربیان،.)قاعده مستثنی ندانیم و در مورد نظافت وسایل و محیط کار به عنوان بخشی از فعالیت روزمره جدي باشیم 

رقابت امروز، منابع انسانی مولدمهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که میتواند موجبات تغییر و تحول در سایر در دنیاي پر 

 (13۳۱عربیان،).عوامل سازمانی ونتایج اساسی را فراهم آورد

 تفکر دجوو الذ. یدآمیرماـش هـب نهاآ ايبر فرصت بهترین هم طرفی از و چالش ترین رگبز هاهنشگادا در نمخاطبا و تخدما عتنو

 کیفیت يتقاار سمت به باید هاهگاـنشدا. ستا ناگریز يمرا نشگاهیدا حدوا مدیریت لعماا و هاهنشگادا تخدما منجاا در کیفی

 (13۳۰.سیکربا علی .)کنند  حرکت هنددمی ئهارا که خدماتی

s5  اید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی پیشگیري از ش. یا نظام آراستگی منجر به پیشگیري از حوادث و افزایش بهره وري می گردد

به ترتیب است که در  s5این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از  . اتالف است

 )13۳۳داود، , حقیقی( . 5انضباط و ۰استانداردسازي  -3نظم و ترتیب  -2پاکیزه سازي -1ساماندهیعبارتند از 

ر این مقاله ما ابتدا در بخش اول به مراحل اجراي فرایند مدیریت استراتژیک می پردازیم و در ادامه به معرفی شاخص هاي نظام د

آراستگی و اقدامات الزم براي اجراي هر مرحله از آن خواهیم پرداخت سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازي مهمترین اقدامات در 

 . خواهند گرفت  هر مرحله مورد بررسی قرار

 بيان مساله  -۱

 مراحل فرایند مدیریت اسارای یک

 :گام می توان تفسیر کرد که عبارتنداز ششرا بطور خالصه در  فرآیند مدیریت اسارای یک مراحل

 تجزیه و تحلیل -گام اول 

 پایه گذاري جهت گیري هاي سازمانی -گام دوم 

 هدف گذاري -گام سوم 

 ین استراتژي هاتعیین و تدو -گام چهارم 

 بستر سازي و اجراي استراتژي ها -گام پنجم 

 کنترل استراتژي ها -گام ششم 

 یجزیه و یحليل: گام اول در فرآیند مدیریت اسارای یک 

مدیران هر از . محیط سازمان در راستاي شناسایی عوامل محیطی که بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی دارند  عبارت است از مطالعه

هاي اتخاذ شده با  گاه به منظور درک بهتر رویدادهاي درون سازمانی و برون سازمانی از یک سو و افزایش تناسب استراتژيچند

محیط سازمانی معموالٌ در سه سطح عمومی ، عملیاتی و . نمایند محیط سازمانی از سوي دیگر، اقدام به تجزیه و تحلیل محیطی می

 .شود بندي می درونی دسته

 پایه گذاري جهت گيري هاي سازمانی: در فرآیند مدیریت اسارای یک  گام دوم

عناصر سازمانی بوده و   اتصال دهنده  به منزله« ارزشهاي سازمانی»، «چشم انداز سازمانی»، «ماموریت سازمانی»سه عنصر اساسی

 .هاي سازمانی هستند گیري جهت بیانگر ماهیت، چگونگی و نحوه

 هدف گذاري: ت اسارای یک گام سوم در فرآیند مدیری
در جهت آنها ( تعادل رشد و تکامل از طریق ارتباط دائم با محیط خارج) اهداف سازمانی مقاصدي هستند که سیستم مدیریت باز

اهداف سازمانی . هاي یک سازمان همگی در راستاي رسیدن به اهداف عمل می کنند ورودي ها، فرایندها و خروجی. حرکت می کند

سازمان ها براي . به عبارت دیگر مستقیما ازمأموریت سازمان منتج می شوند. منظور یک سازمان هستند  کس کنندهمناسب منع

 .منظورهاي متفاوتی وجود دارند و بنا براین داراي اهداف خاصی هستند

 تعیین و تدوین استراتژي ها: گام چهارم در فرآیند مدیریت استراتژیک 
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فرآیند تعیین زمینه هاي عملکرد مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی در راستاي مأموریت تعیین استراتژي عبارتست از 

هاي محیطی را منعکس کرده و منتج به رسیدن به مأموریت و اهداف سازمانی  بایست تحلیل ها می به عبارت دیگر استراتژي. سازمان

یک، ازیک تکنیک و دستورالعمل خاص پیروي نکرده، هریک حاوي روشها و مدلهاي تعیین استراتژي به تبع مدیریت استراتژ. شوند

 .یک مفهوم و یک بینش هستند

 :بستر سازي و اجراي استراتژي ها: گام پنجم در فرآیند مدیریت استراتژیک 

ده اند، بدون اما بسترهاي کارآمدي که مدیران بنا نها. اجرا گذاشته می شود  در این مرحله استراتژي هاي تدوین شده را به مرحله

 .فایده است شده عمالً بی یک اجراي منظم و برنامه ریزي

 :جهت اجراي موفقیت آمیز استراتژي ها به چهار مهارت بنیادین نیاز است

 مهارت تعامل  •

 مهارت تخصیص  •

 مهارت نظارت  •

 ی مهارت هاي سازمانده  •

 کنترل استراتژي ها: گام ششم در فرآیند مدیریت استراتژیک 
. امل نظارت و ارزیابی فرآیند مدیریت استراتژیک به عنوان یک کل بوده، نقش تضمین عملکرد مناسب این فرایند را دارا می باشدش

گذاري جهت گیري هاي سازمانی، تعیین و تدوین استراتژي ها، اجراي استراتژي  کنترل تمامی ابعاد تجزیه و تحلیل محیطی، پایه

 .ژي ها را در بر داردکنترل استرات  ها، حتی نحوه

کارها قوي باشیم، در هیچ   اگر بخواهیم در همه. در رویکرد استراتژي یک اصل قوي و بدون تغییر وجود دارد و آن تمرکز است

, جهان بین) .این دو عامل است  این اصل ناشی از محیط رقابتی و محدودیت است و اصوالً استراتژي زایده. کاري قوي نخواهیم بود

 (13۳۳و محسن شفیعی، شباب 

 محیط کار ظام آراستگین

سیستمی براي بهسازي و آراستگی که .د، در ژاپن مطرح گردی5Sنظام آراستگی یا  بعد از جنگ جهانی دوم، سیستمی تحت عنوان 

دقیق به عبارت . (2445گالسو،)در محیط کار می باشد و هم چنین سیستمی براي دستیابی به کیفیت عالی در محیط کاري است

وجه . فنی است که به منظور برقراري و حفظ فضاي کیفیتی در یک سازمان بکار گرفته می شود نظام آراستگی تر می توان گفت، 

است و هدف آن بهسازي فرآیندهاي سازمان و  Seiri, Seiton Seiketso, Shitsuke, Seiso تسمیه آن پنج کلمه ژاپنی

ي نتایج مطلوب بکارگیري این نظام، به تدریج سایر کشورها نیز اقدام به استفاده از آن  پس از مشاهده. حذف اتالف وقت می باشد

( به خصوص بنگاه هاي اقتصادي کوچگ و متوسط)نمودند بطوري که تبدیل به یکی از شایع ترین استانداردها در سازمان ها 

 (244۳فیشر،).گردید

 :نمونه هاي زیر اشاره گردداز ضرورت هاي مقدم بودن اجراي این نظام می یوان به 

 سرعت دستیابی افزایش می یابد  -1

 . نتایج براي همه ي افراد قابل درک است -2

 . محیط کاري تمیز و سازمان یافته خواهد شد -3

 عمر وسایل و آالت کار افزایش می یابد -۰

 (2414موراي،)هزینه پیاده سازي پایین -5

 :پنج واژه ژاپنی اناخاب شده استبراساس حروف اباداي « پنج اس » عبارت 

  ساماندهی

  پاکیزه سازي

 نظم و ترتیب

  استانداردسازي
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  انضباط

 .شود در ادامه مبانی و اصول هر یک از پنج واژه شرح داده می

 ( Seiri) ساماندهی 

 (پنج اس  )دیدگاه  از. ساماندهی عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزاي یک سازمان جهت نیل به اهداف  ، 5Sدر دیدگاه 

. ساماندهی به معناي تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها براي رهایی از غیرضروریها است

باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب  اي می ، ساماندهی امري دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه (پنج اس  ) در دیدگاه

به معنی جدا کردن آنچه ضروري  S به طور خالصه این. بایستی به اولویت بندي پرداخت ظور موفقیت در ساماندهی میبه من. است

 . باشد است از غیر ضروري ها می

 ( Seiton) نظم و یریيب

ا به بهترین وجه نظم و ترتیب عبارت است قرار دادن اشیاء در مکانهاي مناسب و مرتب به نحوي که بتوان از آنه  ، 5Sدر دیدگاه 

هنگامی که هر . نظم و ترتیب راهی است براي یافتن و بکار بردن اشیاي مورد نیاز ، بدون انجام جستجوهاي بیهوده. استفاده کرد

چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جاي مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و 

شناسایی نموده و کارکرد هر یک   بدین منظور باید همه وسایل، اقالم و فرمهاي مورد نیاز را که قبال در اس یک. بود مرتب خواهد

به عبارت دیگر . ایم را در جاي مناسب قرار دهیم به نحوي که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند از آنها را نیز مشخص نموده

                      (.ثانیه 34زیر )بهترین طریق ممکن و امکان دسترسی به آن با حداکثر سرعت قرار دادن اشیا در بهترین مکان به 

           

 ( Seiso  ) پاکيزه سازي

به عبارت دیگر پاکیزه . پاکیزه سازي عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی 5Sدر دیدگاه 

. قرار دارد«پنج اس»بازبینی و پاکیزگی محیط کار براي حذف آلودگی مورد تأکید در این بخش از نظام . ازرسی استسازي نوعی ب

بنابراین الزم است که آنها را . برخی از لوازم، تجهیزات و مکانها لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاري از هر نوع آلودگی نگهداري شوند

باور بود که پاکیزه سازي تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست بلکه پاکیزه سازي  دقیقاً شناسایی نموده و بر این

به عبارت دیگر پیشگیري از کثیفی و پاکیزه نگه داشتن مداوم محیط، . امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد

 . ین نکته که محل کار خود را همانند خانه خود بدانیماموال و افراد و حذف و یا کنترل آلودگی و یادآوري ا

 

 ( Seikitsu   ) اساانداردسازي

تاکید اصلی در . دیدگاه ، استانداردسازي عبارت است از کنترل و اصالح دائمی سازماندهی ، نظم ، ترتیب و پاکیزگیاین در 

ب و استاندارد کردن مقررات با استفاده از نوآوري و استانداردسازي متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیستهاي مناس

   :استفاده قرار گیرند   . خالقیت، محیط کار را به نحوي استاندارد و کنترل نماید که همواره همه عوامل با سرعت و دقت الزم مورد

  

 ( Shitsuke ) نضباطا

ایجاد  نکته اصلی در اینجا. هت انجام یک وظیفه خاص، انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی ج 5sدر دیدگاه 

این کار را باید از طریق آموزش شیوه هاي درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان . عادات درست به جاي عادات نادرست است

به عبارت دیگر انضباط . ذیردهمچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروي جدي از آنها تحقق می پ. این زمینه آغاز نمود در

مثالً کامالً ضروري است که رعایت مقررات ایمنی براي افراد به صورت یک عادت درست . فرآیند تکرار و تمرین انجام یک کار است

 (   1۳۳5،اوسادا، تاکاشی) .را می توان بصورت زیر فهرست نمود S نمونه هایی از اجراي این. درآید

گان محور بودن این مقاله اقدامات کلی یک مرکز آموزشی  در جهت پیشبرد کل این استراتژي با استفاده حال با توجه به بحث خبر

 : از اقدامات الزم براي تک تک موارد به صورت جدول زیر تهیه گردیده است 
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 اقدامات الزم براي اجراي اسارای ي نظام آراساگی -۱جدول 

 انظباط اندارد سازياست پاکیزه سازي نظم و ترتیب ساماندهی 

1 
شناسایی اقالم ضروري از 

 غیرضروري
 آموزش افراد کنترل و اصالح دائمی پاکیزه سازي محیط قرار دادن اشیا در مکان مناسب

 بازدید و مشاهده  بازبینی لوازم مصرفی تعیین محل صحیح به تفکیک کاربرد  طبقه بندي اشیا و دسته بندي 2
اجبار حضور اساتید و 

 ان در جلساتکارکن

 دور ریختن ضایعات رعایت مقررات استقرار تعیین اولویت نگهداري بر اشیا 3
استفاده از برچسب هاي 

 رنگی جداسازي
 ایجاد عادات صحیح

۰ 
ذخیره سازي مناسب بر حسب 

 نیاز
 تکرار شفاهی الزامات    

  

نظام آراستگی ، به وجود رابطه معنادار  تاـبیاد سیربر اب تا هستیم آن یـپ در  ،گذشته تمطالعا در دموجو تبیااد سساا برحال 

 »زي پی ببریم و به این سوال که اـف یـلفد روش از دهتفاـسا اـببین اقدامات الزم براي اجراي نظام آراستگی و بهره وري دانشگاه 

 . پاسخ دهیم  « کدام اقدام براي پیشبرد نظام آراستگی در اولویت مهمتري قرار دارد ؟

 روش یحقيق -۲
 از نوین و طرحی بودهاولویت بندي اقدامات الزم براي انجام نظام آراستگی در مراکز آموزشی   دنبال به پژوهش این که آنجایی از

 بنیادي پژوهش یک هدف برحسب ،استs5 مؤلفههاي و ابعاد موجود درباره دانستههاي مجموعه توسعه صدد در و ارائه مینماید

 زندگی و کار در بروز خالقیت ایجاد و انسانی ریزي نیروي برنامه فرایند در آن از حاصل نتایج که جاییآن واز ؛میشود محسوب

 پژوهش آماري این جامعه.  میشود محسوب کاربردي پژوهش دارد یک بهکارگیري قابلیت ،فردي توسعه برنامه تدوین کارکنان و

 مطالعه از شده استخراج که شاخصهايمی باشند  ... ها و شرکت ها و سازمان هاي خدماتی از قبیل هتل مدیران از نفر ۰4 شامل

جهت تنظیم . دادهاند قرار بررسی و پژوهش مورد ازدیدگاه عملیاتی است علمی گذشته متون بر مبتنی که را نظري تحقیق مبانی

 .رت دسته بندي شده است د تحت طیف لیکاـیز یـخیل و داـیز ،طـمتوس ،کم ،کم خیلی نظیر  کالمی يمتغیرهاپرسش نامه 

 در واقع فازي دلفی اجرایی روش مراحل.  است گرفته فازي بهره دلفی رویکرد از خبرگان نظر تجمیع و پاالیش شاخصها جهت

 .است  فازي نظریه مجموعههاي از تعاریف استفاده اطالعات با بر روي تحلیلها انجام و دلفی روش اجراي از ترکیبی

 روش دلفی فازي  -۳
 نخبرگا  ينظرها سیربر ربه منظو، ندر شرکت ازلکیدا سرپرستی به مریکاا ییاهو وينیر در  طرحی ديمیال 1۳54  هةد یلواا در

 وژةپر به  رمشهو «  ؟دشو می رکشو آن در رتخسا انچه میز موجب ،مریکاآ در رويشو تمیا بمب چند رنفجاا»    ینکها ردمو در

 فدـه. (1۳۱3دالکی و همکاران،) دـمآ دجووبه نخبرگا وتقضا سیربر ايبر "لفید" روش به  مموسو شیرو نجاآ از و یددگر لفید

 و پرسشنامه  از دهتفاـسا اـب هـک تـسا صاـخ وعیـموض رةاـبدر نخبرگا هیوگر فقاتو مطمئنترین به سترسید روش نـیا از

 عقاید بر کاملی سیربر روش ینا قعوا در.  دذیرـپ می رتصو نهاآ از حاصل ردخوزبا به توجه با ت،فعاد به ن،خبرگا از هیانظرخو

 و( پرسشنامه) تالاسؤ لساار تفعاد ارتکر ،  ها( پرسشنامه)  تالاسؤ   هـب هـطرفان  یـب خـپاس:  تـسا صلیایژگیو سه با ن،خبرگا

 ادفراهنیذ يها داده ، لفید روش. درهی وگر رتصو به تالاسؤ به پاسخ از ريماآ   تحلیل و  هـتجزی،و  نهاآ از ردخوزبا یافتدر

 يگیر  تصمیمع در جماا  به منجر روش  ینا . دشو می تبدیل عینی تقریباً يها داده به ريماآ يها  تحلیل از دهستفاا با هخبر

  ،فرجی و آذر)  ستا گرفته ارقر دهتفاـسا ردوـم ، يرـگی تصمیم و   بینی پیش دمتعد يها  مینهز  در لفید روش . ددمیگر

  چنگ و لین،)   دـــش اعدـــبا  اـــگوپت و افمنـــک طـــتوس ديیالـــم 1۳۳4  هـــهد در زياـــف یـــلفد شرو.(13۳1

 نتایج به منجر،نیستند مشخص حتاصر به مترهاراپا و افهدا که مسائلی بر عجماا و يتصمیمگیر ربهمنظو روش ینا دبررکا(. 2442

 و قتد معد به طمربو نعامواز ريبسیا که ستا پذیرفنعطاا چوبیرچا ئهارا روش،ن ـیا مـمه  یـیژگو. دشو می ه ايندارز ربسیا

. ستا  قیقداـن و   اقصـن تاـطالعا هـب طمربو هايتصمیمگیر در تمشکال   از ريبسیا. هد  دمی ارقر پوشش تحت را حتاصر

 به هاداده ستا بهتر ینابنابر. ستا  یـهنذ تدـش هـب و نناآ ديفر صالحیت سساا بر نخبرگا ةشد ذتخاا يتصمیمها همچنین

 ماـنجا و لفید اي روشجرا از ترکیبی قعوا در زيفا لفید  روش ییاجرا حلامر .شوند داده نمایش زيفا ادعدا با قطعی ادعدا يجا
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 روش ياجرا یتمرلگوا( 13۳۱جعفري ومنتظر،) .  ستا زيفا يمجموعه ها نظریة یفرتعا از دهستفاا با تطالعاا روي رـب ال هـتحلی

 .ستا هشد داده نمایش 1نمودار  در زياـف لفید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قالب در را خود نظریات خبرگانمعموال  فازي دلفی تکنیک در که است این در روشدلفی با فازي دلفی روش تفاوتهاي مهمترین

 و ازمیانگین محاسبه خبره فرد هر نظر اختالف ومیزان( اعداد ارائه شده) خبرگان نظر میانگین سپس،میدهند کالمیارائه متغیرهاي

 از حاصل اطالعات اساس خبره بر فرد هر بعد مرحله در.  میشود ارسال خبرگان جدید  بهت نظریا اخذ براي اطالعات این آنگاه

 فازي اعداد میانگین که مییابد ادامه زمانی تا اینفرایند. میکند اصالح را خود قبلی نظر یا میدهد ارائه جدیديرا نظر ،قبل مرحله

 بین فاصله محاسبه میتوانبا ،باشد الزم نیز خبرگان از گروههایی نظر مطالعه  زیر چنانچه ،این بر عالوه. شود ثبات با کافی به اندازه

 خبرگان به را آنها اطالعات و داد قرار موردشناسایی مشابه  در گروه هاي فازي روابط اساس را بر خبرگان نظریات ،مثلثی اعداد

  (13۳1 ،فرجی و آذر. )کرد ارسال رموردنظ

 ارزیابی حال، و گذشته اطاعات جمع آوري آینده، وقایع پیش بینی:  کرد اشاره موارد این به میتوان دلفی روش کاربردهاي از

 .( همکاران و چانگ) ممکن گزینه ي چندین میان از گزینه یک انتخاب و اولویتها، تعیین ممکن، هاي بودجه تخصیص

  روش دلفی فازي در اولویت بندي اقدامات الزم براي نظام آراساگی اجراي -4

 و ها مولفه با نهاآ فقتامو انمیز به جعرا  صاحب نظران رـنظ سبـک فدـه باتنظیم شده است  هشوپژاي که براي این  پرسشنامه

 داـیز یـخیل و داـیز ،طـمتوس ،کم ،کم خیلی نظیر  کالمی يمتغیرها طریق از نخبرگا الذ ، ستا هشد حیاطر لدـم ياـهرمعیا

 ارثرگذا کیفیياـمتغیره هـب سبتـن اـنهآ یـهنذ تعابیر بر ادفرا وتمتفا تفکرات هـنجاییکآ از. دـنا  از داشتهبرا را دخو فقتاموانزـمی

 ولجد به توجه با متغیرها  نـیا .دـنا  داده خـپاس لهااوـس به نیکسا هنیتذ با نخبرگا ، یـکیف ياـمتغیره منهدا تعریف با الذ ستا

 .ندا هشد تعریف مثلثی زيفا ادعدا شکل به 1شکل  و 2
 یعریف ماغيرهاي زبانی -۱شکل 
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 اعداد فازي مثلثی ماغيرهاي کالمی -۲جدول 

   هشد قطعی زيفا دعد   مثلثی زيفا دعد  کالمی يمتغیرها

 ۳3۱5/4 (4/4،1/۱5،1/4)  خیلی زیاد

 ۱5/4 (۳/۱5،4/۱،4/4) زیاد

 5/4 (۱5/5،4/25،4/4) متوسط

 25/4 (۰/25،4/1،4/4) کم

 4۱25/4 (25/4،4،4) خیلی کم

 

 

 

 :  سته اشد محاسبه یرز شکل به سکیومینکو لفرمو از دهستفاا با هشد قطعی زيفا ادعدا قفو ولجد در

 

 : سکیومینکو لفرمو( 1)لفرمو

 

 

 لساار کارشناس وهرـگ يضاـعا هـب اـهریرمعیاز و هارمعیا  ، ها مولفه حرـش اـب اهرـهم هدـش هـئارا ومیـمفه لمداول  مرحله در

 با.  ستا هشد يبند یرجمعز شکل هـب اـنهآ اتنظر نقطه و هشد جمع آوري اـه مولفه از امهرکد با نهاآ فقتامو انمیز و هیددگر

 با .ستا هیددگر ئهارا 3 ولجد در هشد ئهي اراها خپاس سیربر از حاصل نتایج ، پرسشنامه در هشد تعریف بانیز يمتغیرها به توجه

 .ستا هشد محاسبه یرز بطروا هـب هـتوج با ها مولفه از امکد هر زيفا میانگین ولجد ینا  ایجـنت هـب توجه

 : (2)لفرمو

 

 ۰ ولجدت در محاسبا ینا نتایج. ستا نخبرگا يیدگاههاد بیانگرمیانگین          و        ام i  هخبر هیدگاد بطه      بیانگررا ینا در

 .ستا همدآ
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 نظرسنجی نخست مرحله يها پاسخ رششما ناایج -۳جدول 

 

 s5معیارهاي
 میزان موافقت

 مجموع سطري

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم 

1 
شناسایی اقالم ضروري 

 از غیرضروري
13 1۰ ۳ ۰ 1 ۰4 

2 
طبقه بندي اشیا و دسته 

 بندي
1۱ 1۳ 2 1 1 ۰4 

3 
تعیین اولویت نگهداري 

 بر اشیا
1 ۰ 3 ۳ 22 3۳ 

۰ 
ذخیره سازي مناسب بر 

 حسب نیاز
3 3 ۳ 1۳ ۳ ۰4 

 3۳ 31 ۱ 1 4 4 آموزش افراد 5

۱ 
تعیین محل صحیح به 

 تفکیک کاربرد
۱ ۰ 1۱ ۱ ۱ ۰4 

 ۰4 22 12 5 1 4 رعایت مقررات استقرار ۱

 ۰4 ۰ ۰ 25 3 ۰ پاکیزه سازي محیط ۳

 ۰4 ۳ 1۳ 5 5 3 بازبینی لوازم مصرفی ۳

 ۰4 ۳ 1۳ ۱ 5 3 دور ریختن ضایعات 14

 ۰4 1 3 2 1۱ 1۱ کنترل و اصالح دائمی 11

 ۰4 5 1۰ ۱ ۳ 5 بازدید و مشاهده 12

13 
استفاده از برچسب هاي 

 رنگی جداسازي
2 5 ۱ 14 1۱ ۰4 

1۰ 
قرار دادن اشیا در مکان 

 مناسب
۱ 1۰ ۱ 5 5 3۳ 

15 
ر اساتید و اجبار حضو

 کارکنان در جلسات
3 ۱ ۳ 15 ۳ ۰4 

 ۰4 ۰ ۱ 23 3 ۰ ایجاد عادات صحیح 1۱

 ۰4 1 2 2 15 24 تکرار شفاهی الزامات 1۱
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 نخست نظرسنجی از حاصل نخبرگا يیدگاههاد ميانگين -4جدول 

 

 s5معیارهاي

 

میانگین فازي زدایی  :میانگین فازي مثلثی

 شده
  

1 
قالم ضروري از شناسایی ا

 غیرضروري
15/4 12/4 2۳/4 2۳/4 

 24/4 1۳/4 13/4 4۳/4 طبقه بندي اشیا و دسته بندي 2

 ۱۳/4 ۳/4 15/4 4۱/4 تعیین اولویت نگهداري بر اشیا 3

۰ 
ذخیره سازي مناسب بر حسب 

 نیاز
1۰/4 1۱/4 ۱۱/4 ۱5/4 

 ۳1/4 ۳۰/4 15/4 43/4 آموزش افراد 5

۱ 
ک تعیین محل صحیح به تفکی

 کاربرد
1۳/4 1۳/4 ۰۳/4 ۰۳/4 

 ۳3/4 ۳۰/4 1۱/4 4۳/4 رعایت مقررات استقرار ۱

 ۰۳/4 ۰۳/4 21/4 21/4 پاکیزه سازي محیط ۳

 ۱5/4 ۱۱/4 15/4 13/4 بازبینی لوازم مصرفی ۳

 ۰5/4 ۰۰/4 1۳/4 1۱/4 دور ریختن ضایعات 14

 ۱4/4 ۱3/4 23/4 1۱/4 کنترل و اصالح دائمی 11

 ۰۳/4 ۰۳/4 21/4 21/4 اهدهبازدید و مش 12

13 
استفاده از برچسب هاي رنگی 

 جداسازي
1۰/4 2/4 ۱۳/4 ۱۱/4 

 ۰3/4 ۰۱/4 21/4 13/4 قرار دادن اشیا در مکان مناسب 1۰

15 
اجبار حضور اساتید و کارکنان 

 در جلسات
1۱/4 1۳/4 3۳/4 35/4 

 ۰5/4 ۰۳/4 2۱/4 1۳/4 ایجاد عادات صحیح 1۱

 ۰۱/4 ۰۱/4 3۳/4 1۱/4 اماتتکرار شفاهی الز 1۱

 

 (1)ل فرمو  لوـــفرماز  دهستفاابا  سپس و هشد بهـمحاس(  2) لوـفرم از دهتفاـسا با مثلثی زيفا میانگین قفو ولجد در

اقدامات  از امهرکدنقش ا ـب ناـخبرگ تـفقامو تشد ههندن دنشا همدآ بدست میانگین قطعی. ستا هشد ییزدا زيفا( سکیومینکو)

به ترتیب دو نفر، یک نفر و دونفر  1۰و 5و  3ستون اخر مجموع تعداد پاسخ هاست که در مورد مولفه  3در جدول .  ی باشدالزم  م

همانگونه که از دو جدول فوق استنباط می شود ، .کمتر شده است  ۰4از خبرگان نظري اعالم نداشته اند که مجموع آن سطرها از 

و بعد از آن رعایت مقررات استقرار می باشد و کمترین عدد مربوط به طبقه بندي اشیا و بیشترین عدد مربوط به آموزش افراد 

دسته بندي می باشد که این نشان می دهد معیارآموزش افراد از بقیه عوامل پررنگ تر ومعیار طبقه بندي اشیا و دسته بندي از 

 .بقیه کمرنگ تر است 

 سـپ الذ  هیددذگرـخا زنیزبا تالاقالب سودر نخبرگا يها هیدگاد ، بسته تالاسو بر هوعال هشد ئهارا پرسشنامه در ینکها به توجه با

 مولفه در یرز صالحیا تمااقدا صاحب نظران منطق فازي ، رتمشو بامروري بر مقاالت و   و هدـش هـئارا ياـنظره هـنقط االیشـپ از

 :ستا همدآ بعمل اول مفهومی لمد يهارمعیاو زیر  هارمعیا ،ها

این "شناسایی اقالم ضروري از غیرضروري  "و "طبقه بندي اشیا و دسته بندي  "معیارمیانگین قطعی جه به مقدار پایین با تو -1

 .دو پیامد حذف گردید 

 , ,m  
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و پیشنهاد خبرگان مبنی بر  "اجبار حضور اساتید و کارکنان در جلسات  "با توجه به نظر کارشناسان مبنی بر تاثیر اندک پیامد   -2

 .، این عامل نیز حذف گردید  میانگین قطعییامد از فهرست فوق و نیز با توجه به مقدار پایین حذف این پ

طبق نظر خبرگان با یکدیگر ادغام شده و  "بازدید و مشاهده  "و"کنترل و اصالح دائمی  "با توجه به هم راستایی معانی دومعیار -3

 .در مدل پیشنهاد میگردد "بازدید و کنترل"تحت عنوان

استفاده از برچسب هاي رنگی  "،"تعیین اولویت نگهداري بر اشیا  "طبق نظر خبرگان بعلت همپوشانی معانی چهارمعیار -۰

در "چیدمان صحیح اشیا"،با یکدیگر ادغام شده و با نام "قرار دادن اشیا در مکان مناسب  "و"رعایت مقررات استقرار "، "جداسازي 

 .معیار،میانگین مقادیر قطعی چهار معیار ادغام شده است مقدار قطعی این.مدل پیشنهاد میگردد

بوده و زیر "پاکیزه سازي محیط  "بخشی از معیار "بازبینی لوازم مصرفی  "و "دور ریختن ضایعات  "از آنجایی که دو معیار -5

 .میشود درمدل گنجانده "پاکیزه سازي محیط  "مجموعه آن قرار میگیرند،بر اساس پیشنهاد خبرگان،تحت عنوان 

 

 :   دوم مرحله سنجی نظر

 و هیددگر  هــتهی دومشنامه ـپرس، لدــم ياــهرمعیا رــیز و اــهرمعیا ،اـه هـمولف در زمال اترـتغیی لاـعما منـض مرحله ینا در

 .دــیدگر لاــسار هخبر وهگر يعضاا بهدا مجد  ن،خبرگا سایره یدگاد با نهاآ  فختالا انمیز و دفر هر قبلی نظر نقطه با اههمر

سپس مجددا خبرگان با توجه با نظرات سایر اعضاي گروه و تغییرات پیش آمده مجددا به سواالت پرسش نامه پاسخ داده اند که 

 و گرفته ارتحلیل قررد مو2و1 يها لفرمو از دهستفاا با اول مرحله  نهمچو دوم مرحله در هشد ئهارا يها پاسخ رششما نتایج

 در هشد ئهارا يیدگاههاد به توجه با. بدست می آید 5دوم در جدول  و اول مرحله نظرسنجی در نبرگاخ هیدگاد فختالا انمیز

 دـباش( 1/4)مـک یـخیل ستانهآ حد از کمتر مرحلهدو ینـب فتالـخا هـک تیروـصدر ، هـمرحل ینا نتایج با آن سهـمقای و اول هـمرحل

 .(2442 ،لین چنگ)دشو می متوقف نظرسنجی یندافر رتن صوـیا در

 :آمده است 5بدست می آید که نتایج آن در جدول  3اختالف دو مرحله از فرمول 

 

 

 

 
 دوم و اول مرحله نظرسنجی در نخبرگا هیدگاد فخاالا انميز -5جدول 

 اختالف مرحله دوم مرحله اول s5معیارهاي 

 4۰/4 ۱۳/4 ۱5/4 ذخیره سازي مناسب بر حسب نیاز 1

 45/4 ۳۱/4 ۳1/4 آموزش افراد 2

 41/4 ۰۳/4 ۰۱/4 تعیین محل صحیح به تفکیک کاربرد 3

 2۰/4 ۱۱/4 53/4 پاکیزه سازي محیط ۰

 31/4 ۳۱/4 55/4 بازدید و کنترل 5

 4۳/4 ۱۱/4 ۱۱/4 چیدمان صحیح اشیا ۱

 1۱/4 ۱2/4 ۰5/4 ایجاد عادات صحیح ۱

 42/4 ۰۳/4 ۰۱/4 تکرار شفاهی الزامات ۳

 

 نظر فختالا انمیز و ندا هسیدر نظر تحدبه و کارشناسان  ۳و۱و3و2و1ي اـه هـمولف در دـهد یـم ننشا قفو ولجد که همانگونه

 متوقف قفو يها مولفه صخصو در نظرسنجیا ذــل ده،وــب( 1/4) مــک یــخیل تانهــسآ دــح از رــکمت دوم و اول حلامر در

وجود در یکی از مراحل و عدم وجود اختالف از جدول فوق الزم به ذکر است مولفه هاي حذف شده در مرحله اول بدلیل  .یددگر

 .حذف شده اند
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 :   مسو مرحله سنجی نظر
 قبلی نظر نقطه اـب اهرـهم و هیددگر تهیه مسو پرسشنامه ل،مد يهارمعیا و اـه هـمولف در زمال اترـتغیی لعماا ضمن مرحله ینا در

 ینا با. یددگر لساار نخبرگا  به ً  دامجد ، (5رهشما ولهمانند جد )ن خبرگا سایر هیدگادانگینـمی اـب اـنهآ فختالا انمیز و دفر هر

 هدـباقیمان هـمولف 3 ردمو در نظرسنجی و هیددگر متوقف ردمو 5 ،قبل مرحله در دموجو مولفه  از هـمرحل نـیا در که وتتفا

 .ستا  هـگرفت رتوـص

 

 نظرسنجی سوم مرحله يها پاسخ رششما ناایج -6جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نظرسنجیمرحله سوم  از حاصل نخبرگا يیدگاههاد ميانگين -7جدول 

 

 سوم و دوم مرحله نظرسنجی در نخبرگا هیدگاد فخاالا انميز -8جدول 
 اختالف سوممرحله  مرحله دوم s5معیارهاي 

 4۳/4 ۳5/4 ۱۱/4 پاکیزه سازي محیط 1

 4۱/4 ۳2/4 ۳۱/4 بازدید و کنترل 2

 45/4 ۱۱/4 ۱2/4 ایجاد عادات صحیح 3

 

همانطور که .می باشد ۳چنگ لین میزان اختالف نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم به شرح جدول ( 3)با توجه به فرمول شماره 

می باشد و لذا نظر سنجی در این ( 1/4)ف نظر خبرگان در مراحل دوم و سوم کمتر از حدآستانهنشان می دهد میزان اختال ۳جدول

 .مرحله متوقف می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s5معیارهاي
 میزان موافقت

 مجموع سطري

 خیلی زیاد زیاد طمتوس کم خیلی کم 

 ۰4 25 ۱ ۰ 2 2 پاکیزه سازي محیط 1

 3۱ 2۳ 5 2 1 4 بازدید و کنترل 2

 3۳ 1۱ ۱ ۳ ۱ 2 ایجاد عادات صحیح 3

 

 s5معیارهاي

 

 :یانگین فازي مثلثیم             
میانگین فازي زدایی 

 شده 
  

 ۳5/4 ۳1/4 1۱/4 45/4 پاکیزه سازي محیط 1

 ۳2/4 ۳5/4 3۳/4 12/4 بازدید و کنترل 2

 ۱۱/4 ۱3/4 25/4 1۳/4 ایجاد عادات صحیح 3

 , ,m  
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 بحث و نايجه گيري -5
براي اجراي . پذیرش اجتماعی و فرهنگی یک سیستم و هم خوانی آن با فرهنگ میزبان شرط اساسی ماندگاري آن سیستم است

  .ان عناصر موجود در آن را با عناصري از فرهنگ ملی و دینی پیوند زدموفق نظام آراستگی باید بتو

گسترش و پذیرش نظام آراستگی . نظام آراستگی درغرب پایه گذاري شدودرژاپن تکامل یافت وسپس به اقصی نقاط جهان راه یافت 

با فرهنگ هاي گوناگون سازگار در کشورهاي مختلف، باداشتن فرهنگ هاي متفاوت، نشان می دهد که مفاهیم نظام آراستگی 

خانه تکانی قبل ازعید و توجه به زیبا سازي . استدرفرهنگ ملی ماایرانیان جشن نوروزازجایگاه واهمیت ویژه اي برخوردار است

محیط زندگی وظاهرفردي و پوشیدن لباس نوورفتن به دیدارخویشان ودوستان و رعایت ادب واحترام وخالصه نوشدن انسان 

                   .گی همگام بانوشدن طبیعت ودورشدن ازپلیدي ها وپلشتی هاي درونی وبیرونی ازهدف هاي برگزاري آیین نوروزاستومحیط زند

بانگاهی گذرابه دستورات انسان سازاسالم وفرهنگ ملی خویش درمی یابیم که عناصرمتعددي درآنها وجودداردکه پذیرش نظام  

ده براین به مفاهیمی برمی خوریم که می توانیم درتکمیل و ارتقا نظام آراستگی وبومی سازي افزو. آراستگی راآسان می سازد

  .نظام آراستگی سیستمی است که انعطاف الزم براي پذیرش عناصر دیگر فرهنگ ها را دارد. ازآنهاستفاده کنیم

انسانی خالق و متفکر و با تجربه می باشد توجه به در دنیاي امروزي که مهم ترین و با ارزش ترین منابع براي هر سازمانی ؛ نیروي 

تا آنجایی که مجامع علمی در پی ارائه روش هایی براي حفظ و . نیازهاي روانشناختی کارمندان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت 

 . تقویت نیروي کار بوده است 

 

 ناایج نهایی نظرسنجی -۱۲جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :پيشنهادات-6

 swot تحلیل و تجزیه روش به نمازسا يژتاسترا و خطمشی ینوتد -1

 درجه3۱4روش  به نکنارکا دعملکر یابیو ارز BSC روش به سازمان یابیارز -2

 اداره در نکنارکتکاراـمش ویبـتص روـبمنظن جویاـنشدا بیندر یاحتین وکناربینکادر( ندیشههاابسیج)دات پیشنهامنظاارستقرا -3

 رموا

 رموا اداره جهتبهره گیري از روش طوفان مغزي  -۰

 نمازسا ثربخشیا یابیارز رمنظو به یندهاآفر دعملکر پایش يشاخصها حیاطر و ريکا يیندهاآفر تعریف -5

 جهت حل سیستماتیک مشکالت ۳D و۱Step استفاده از روش هاي ساخت یافته -۱

 تمشکال لـتحلی و هـتجزی تـجه...  و(لوـمعل و تـعل) ماهی انستخوا ام،هیستوگر ،توراپا يهادارنمو و ريماآ نفنو از دهستفاا -۱

 بمنظور کمی نمودن ارزیابی دانشگاهها RADARاستفاده از منطق -۳

 .و تعیین نقاط قوت و حوزه هاي بهبود EFQMعارضه یابی دانشگاه بر اساس تعالی سازمانی  -۳

 

 s5معیارهاي
میانگین فازي 

 زدایی شده

 ۱۳/4 ذخیره سازي مناسب بر حسب نیاز

 ۳۱/4 آموزش افراد

 ۰۳/4 تعیین محل صحیح به تفکیک کاربرد

 ۳5/4 پاکیزه سازي محیط

 ۳2/4 بازدید و کنترل

 5۰/4 چیدمان صحیح اشیا

 ۱۱/4 ایجاد عادات صحیح

 ۰۳/4 تکرار شفاهی الزامات
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