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 مقدمه -1
طور گسنترده در معنانی   عبارتی است که به 9بهبود مستمر

شنود  در بسنیاری از منوارد بنه معننای      م تلفی اسنتفاده منی  

راینندها،  ساخت بهتر محصوالت، فنوآوری، تالش مستمر برای 

عننوان برنامنه   است و در برخی موارد بنه     خدمات موتری و 

فرایند   [8]سازمان مانند مدیریت کیفیت جامع استبازسازی 

سازمان  ،ناپذیر که بر پایه آنبهبود مستمر فرایندی است پایان

ع، کناهش انایعات و   د از طریق اسنتفاده بهتنر از منناب   توانمی

بهبود شرایط محیط کار سهم خود را در بازار حفظ و افناایش  

ا و ارتقای دهد  تالش بهبود مستمر در جهت حفظ استاندارده

صنورت  آنهاست و بر این باور استوار است کنه اسنتانداردها بنه   

هنایی بنرای ارتقنای    آزمایوی تدوین شده و باید همواره تالش

  [9]آنها انجام گیرد

وسننیله هسننازمانی اسننت کننه بنن  پننارک علننم و فننناروی  

صنلی آن  ای مندیریت منی شنود و هند  ا    ن حرفنه مت صصی

توسنعه عندالت از طرینق    منظنور  افاایش ثروت در جامعنه بنه  

هنای  توسعه فرهنگ نوآوری، افاایش توان رقابتی میان شرکت

  های متیی بنر علنم و داننش اسنت    حاار در پارک و موسسه

های داننش بنینان و   با توجه به اهمیت جایگاه شرکت ،ورزاینا

بنر آن شندیم تنا بنه      در اقتصناد جامعنه،   پارک علم و فناوری

سازی بهبود مستمر موانع پیادهبررسی اهمیت بهبود مستمر و 

  در اینن  واقع در پارک علم و فناوری بپنردازیم  هایدر شرکت

های انجام شده در ادبیات تحقینق منوانعی کنه    راستا با بررسی

پیاده سازی بهبود مستمر در پارک علم و فناوری را با مونیل  

کند را شناسایی نموده و سپس مطابق با خبرگنان و  مواجه می

بنه  های پارک علم و فنناوری  انوگاهی آشنا با فعالیتاساتید د

 ترین عامل تعیین شد اخته و مهمبندی موانع پردرتبه

  

 پيشينه تحقيق -2

 بهبود مستمر -2-1
بنه معننی بهبنود     kaizenبهبود مسنتمر، از کلمنه پاپننی    

در حا  تینوین، منونا گرفتنه اسنت  بهبنود       فرایند روزافاون

پذیرفته شد، شنهرت یافنت و    توسط ادوارد دمینگ که مستمر

-عنوان چرخه دمینگ شناخته شند  اینن چرخنه بنه    به سپس

صنننورت مراحنننل زنجینننری بنننه چهنننار ب نننش یعننننی     

هننا بننرای شناسننایی و تعرینن  آوری داده)جمننع(Plan)برنامننه

3 Continuous Improvement 

-مسایل یا مویالتی که نیاز به بهبود دارنند و شناسنایی روش  

فاده از ین   )اجرای برنامنه بنا اسنت   (Do)، اجراهای تحقق آنها(

،   ( آزمنننننون مقننننندماتی، یننننن  آزمنننننون گروهنننننی و 

)تجایه و تحلیل نتایج برای مواهده اینیه آیا (Control)کنتر 

هماهنگی خوبی بین اهدا  اصلی و نتایج حاصل وجود دارد و 

)بسنته بنه   (Act)و اقدام اصالحی (کردن درصورت نیاز قضاوت

لنی ینا   نتایج مرحله کنتر ، اجرای برنامنه بنر ین  مقیناس ک    

  [2]شود( تقسیم میPDSA)ر از ابتدای برنامه( یاتفعالیت بیو

بهبود مستمر که از آن تحت عنناوین بهبنود افاایونی ینا     

عبارتست از ی  فرایند یا ابناار   ،شودبهبود نردبانی نیا یاد می

وری که قصد دارد ی  رشد ثابت و سازگار و بهبنود  بهبود بهره

ینا فراینندها ایجناد کنند      هنای ین  فراینند    در تمامی قسمت

همچنین بهبود مستمر را فرایند اعمنا  تییینرات مسنتمر در    

موی دانند که طی آن سازمان در جهت تحقق خطسازمان می

-و اهدا  کالن خود روی ارتقای اثرب وی یا کنارآیی فعالینت  

توان گفت، بهبنود  طورخالصه میبه نماید های خود تمرکا می

هنای  هنا و روینه  ی فرایندها، فعالینت مستمر یعنی ارتقای دائم

از   [9]منظور تحقنق هرچنه بهتنر اهندا  سنازمان     سازمانی به

های داخلی که در زمینه بهبود مستمر به انجنام  جمله پژوهش

اشناره  ( 9918عالمه و همینارانش) توان به پژوهش رسیده می

پژوهوی در زمینه رابطه بین بهبود مسنتمر بنا تعهند    کرد که 

نجام رساندند و نتایج حاصنل نونان داد کنه بنین     سازمانی به ا

بهبود مستمر و تعهد سازمانی در دانوگاه آزاد اسنالمی رابطنه   

   [2]داری وجود داردمعنی

( بنه بررسنی بهبنود    9981سماوی و همیارانش)همچنین 

آمنوزش عنالی کوناورزی     مستمر در فرایند آمنوزش در نظنام  

ینرد مندیریت   پرداختند و پیونهادهایی در جهنت بهبنود عمل  

جهت افناایش میناان بهبنود مسنتمر در فراینند آمنوزش در       

 [ 3]دانوگاه بیان نمودند

( رابطننه بننین یننادگیری   9919مظلننومی و همیننارانش) 

سازمانی، بهبود مستمر و اعتمناد مینان سنازمانی بنا عملینرد      

ای بررسنی  های نمایندگی خدمات بیمنه سازمانی را در شرکت

  [9]ادار بین متییرها پی بردندو به وجود رابطه معن نمودند

( به بررسنی تعینین   9981زاده)فروش اخوان صرا  و نیل

در  کنندگانییی از تامین عوامل شیست اجرای بهبود مستمر

پرداختند و نواقص موجود در برنامنه   شرکت سازه گستر سایپا

آن را شناسایی و حاالت خرابی و عواملی که در ایجاد اایعات 

پیونگیرانه  ها و اقدامات حلعیین و سپس راهموثر هستند را ت

که مجموعه مدیریت و پرسنل  نمودندبندی و توصیه را اولویت
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سازمان به پذیرش فلسفه بهبود، همفیری، همیاری گروهی و 

فراگیری دائمی در سازمان که رکن اصلی بهبود مستمر اسنت  

  [9]توجه نمایند

ت بهبود در پژوهش خود برنامه آموزشی جه( 9912موید)

مستمر داننش عملنی کارکننان در صننعت نفنت و گناز ارائنه        

 [ 2]دادند

( پژوهوننی در راسننتای بررسننی 9913همچنننین شننییب)

راهیارهای الزم برای افاایش خالقیت کارکننان بنا اسنتفاده از    

 [ 7]بهبود مستمر در پاالیوگاه گاز پارسیان به انجام رساند

وهش بچنت و  توان به پنژ های خارجی میاز جمله پژوهش

-( اشاره نمود که پژوهوی با عننوان پیناده  2888)3همیارانش

سازی ی  سیستم بهبود مستمر صنعتی در مدیریت دانش به 

تواند بنه  انجام رساندند و دریافتند که اصو  مدیریت دانش می

فرایند بهبود مستمر کم  کند در جهت بدست آوردن ماایای 

اایش سنط  ت صصنی   سازمان، ارائه اطالعات با کیفینت و افن  

    [1]سازمان

( در پننژوهش خننود از روییننرد 2892)2احبننابی و الونناوی

 اسننتفادهبهبننود مسننتمر در جهننت بهبننود عملیننرد سننازمان  

 [ 98]نمودند

ژوهش خنود بنه بررسنی    پ( در 2881)7اندرسون و کوماری

 [ 99]بهبود مستمر در مدارس پاکستان پرداختند

مستمر را در ی   ( روییرد بهبود2887)1بویان و همیاران

شننرکت هوافضننا بننا هنند  دسننتیابی بننه کیفیننت جهننانی در  

 [ 92]ددنها مورد استفاده قرار دادمحصوالت و خدمات و فراین

( ین  روش علمنی بنرای توسنعه     2887)8باربر و همیاران

یسنتم مندیریت داننش بنرای حماینت از      فرایندی براسناس س 

ارائنه  در ی  شنرکت تولیندی    بهبود مستمر و مدیریت دارایی

 [ 99]نمودند

در پننژوهش خننود  (2882)1و همینناران ویتننل  نیلسننون 

بهبود مسنتمر را در زمیننه توسنعه محصنو  جدیند بررسنی       

های بهبنود چندگاننه و   نمودند و دریافتند که هماهنگی برنامه

های مدیریت جداسازی بین فرایندهای توسعه محصو  و مد 

 [ 93]پروپه از عوامل موفقیت بهبود مستمر است

4 Beckett et al 

5 Al Ahbabi , M and Alshawi 

6 Anderson, S and  Kumari 

7 Bhuiyan et al 

8 Barber et al 

9 Nilsson-Witell et al 

پژوهوی در جهت ارتقنا درک   (2892)98ینسنوین و روبن

هنای ویتننامی انجنام دادنند و     روش بهبود مستمر در شنرکت 

سازی بهبود مستمر به مدیریت بسیار قوی دریافتند برای پیاده

همچنننین سننرمایه الزم جهننت آمننوزش و تعلننیم کارکنننان و  

 [ 92]نیاز است و ایجاد انگیاه در کارکنانمدیران 

هننایی کننه در ادبیننات تحقیننق صننورت گرفننت سننیبننا برر

سازی بهبود مسنتمر  که مانع از پیادهشناسایی شد متییرهایی 

پنس از تاییند نهنایی توسنط خبرگنان دانونگاهی،        و شودمی

همنراه  بنه  9که در جدو  شنماره   متییرهای نهایی معرفی شد

 ذکر شده است منابع 
 سازي بهبود مستمر: موانع پياده1جدول 

 منابع سازي بهبود مستمرانع پيادهمو ردیف

 [97[ و ]91] های بهبود مستمرعدم تعهد مدیریت ارشد به فعالیت 9

 [97[ و ]98] سازی بهبود مستمرعدم حمایت مدیریت ارشد از پیاده 2

9 
سنازی بهبنود   موارکت پایین مدیران در فراینند پیناده  

 مستمر
[97] 

 [91] مستمر مو ص در حوزه بهبود راهبردعدم وجود  3

2 
عدم وجود محنیط و فرهننگ سنازمانی حنامی بهبنود      

 مستمر
[28] 

7 
سنازی  انگیاش پایین کارکنان سازمان در جهت پیناده 

 های بهبود مستمرفعالیت
 [97[ و ]29]

 [28[ و ]29]  های بهبود مستمرموارکت پایین کارکنان در فعالیت 1

8 
-پنروپه عدم وجود دانش الزم در سازمان جهت اجرای 

 های بهبود مستمر
[97] 

 [97] عدم وجود فرهنگ اخذ دانش در میان کارکنان 1

 [97] عدم وجود فرهنگ تسهیم دانش در میان کارکنان 98

99 
-هنای پیناده  های حل مسئله در تیمعدم وجود مهارت

 سازی بهبود مستمر
 [29[ و ]98]

92 
ود سازی بهبهای پیادهانسجام و هماهنگی پایین در تیم

 مستمر
 [29[ و ]98]

 [97] روحیه پایین کار تیمی در میان اعضای سازمان 99

93 
عدم پوشش ابتیارات اولینه الزم جهنت اجنرای بهبنود     

 مستمر
[97] 

92 
سازی بهبنود  عدم آمادگی تینییی سازمان جهت پیاده

 مستمر
[97] 

97 
-عدم وجود سیستم پاداش در راستای اجنرای فعالینت  

 های بهبود مستمر
[91] 

91 
هنای  مو ص نبودن نقش و مسئولیت هر فرد در تنیم 

 سازی بهبود مستمرپیاده
[97] 

 [29] سیستم ارتباطی اعی  در سازمان 98
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   روش تحقيق -3
اباار گردآوری نظر هد ، کاربردی است   پژوهش حاار از

ین خبرگنان و  کنه بن   اسنت در این پژوهش پرسوننامه  ها  داده

-فرایند انت نان خبرگنان، بنه    ردید توزیع گاساتید دانوگاهی 

-در نموننه  گیری قضاوتی یا هدفمند بوده اسنت  صورت نمونه

گیری هدفمند، قصد پژوهوگر انت ان منواردی اسنت کنه بنا     

این شیوه  باشد توجه به هد  پژوهش، اطالعات زیادی داشته 

گیری بنرای بدسنت آوردن اطالعنات از افنراد     تنها شیوه نمونه

توانند اطالعنات  میاست که  هدانش مربوطدارای علم و  خاص

زمنانی کناربرد    یاساسطور بهین روش   اموردنظر را ارائه دهند

دارد که تعداد افنراد دارای ویژگنی ینا شنرایط الزم در زمیننه      

نظنر در  باشد  سه نفر از خبرگان صناحب مورد مطالعه، محدود 

این پژوهش، اساتید دانونگاه و فعنا  در حنوزه پنارک و علنم      

خبره دیگر، عضو پارک علنم و فنناوری و    دوناوری هستند و ف

روش تحقیق در این پژوهش شامل ها هستند  فعا  در شرکت

ای و بررسنی     در ابتندا بنا مطالعنات کتاب اننه    استدو مرحله 

 شناسنایی شند    سازی بهبود مستمرموانع پیادهادبیات تحقیق 

انونگاهی  سپس موانع شناسایی شده به تایید نهایی خبرگان د

فعا  در پارک علم و فناوری رسید و از بنین مواننع شناسنایی    

مانع جهت بررسنی در پنارک علنم و فنناوری      98شده، تعداد 

 معرفی شد 

از مرحله قبل با  شناسایی شده متییرهای ،در مرحله دوم 

ترین عوامل  بندی و مهم استفاده از تینی  تاپسیس فازی رتبه

 نمنایش داده شنده اسنت     1شنماره   جدو که در  معرفی شد

ها و نظرات خبرگان در مورد  آوری داده بدین منظور برای جمع

سنازی بهبنود مسنتمر در    پیناده مؤثر بر  مانعترین  مهمتعیین 

تنن از   2، پرسوننامه بنین   های پنارک و علنم فنناوری   شرکت

بندی انجام گردید کنه در اینن    خبرگان توزیع و درنهایت رتبه

و اهمیت نظنرات خبرگنان از تینین      راستا برای بررسی وزن

  آنتروپی شانون استفاده شده است 

 تاپسيس فازي -3-1

99یان و وانگنو 
را معرفنی   TOPSISروش  9189 در سنا   

ای بنرای حنل مسنائل    طور گسنترده  روش به   این[22نمودند]

شود  اما به دلیل نناتوانی آن در مندنظر   بندی استفاده می رتبه

  انتقناد   گیرندگان موردر ادراکات تصمیمقرار دادن ابهام ذاتی د

نحو مناسنبی توانسنته   است  ییی از محققانی که به گرفته قرار

11 Yoon & Hwang

اسننت تینینن  تاپسننیس را بننه فضننای فننازی منتقننل کننند،   

شده توسط چن با توجنه بنه ننو      شیوه معرفی [ 1]است92چن

قنرار زینر    بنه  ،ای که در این تحقیق از آن خواهند شند   استفاده

 است:

گيري فازي حاصل  از نرلرا     ماتریس تصميم -گام اول

 :خبرگان
 گيري فازي : ماتریس تصميم2جدول 

 1 2 ... 5 

1 (0.4,0.6,0.8) (0.4,0.6,0.8)   (0.2,0.4,0.6) 

2 (0.4,0.6,0.8) (0.4,0.6,0.8)   (0.4,0.6,0.8) 

3 (0.4,0.6,0.8) (0.4,0.6,0.8)   (0.4,0.6,0.8) 

..            

11 (0.4,0.6,0.8) (0.2,0.4,0.6)   (0.2,0.4,0.6) 

11 (0.2,0.4,0.6) (0.2,0.4,0.6)   (0.2,0.4,0.6) 

11 (0.4,0.6,0.8) (0.4,0.6,0.8)   (0.6,0.8,1) 

و تعنداد   98 در این ماتریس تعداد متییرهای مورد بررسنی 

 نفر است   2 دهندهخبرگان پاسخ

   گيري: كردن ماتریس تصميم هنرماليز -گام دوم

گینری فنازی ارزینابی     ر این گام بایستی ماتریس تصنمیم د

تبدیل نمناییم    Rمقیاس فازیها را به ی  ماتریس بی گاینه

با توجه به اینیه اعداد فازی منورد اسنتقاده در اینن پنژوهش     

در  "ین  "و به علت وجنود عندد    است 3مطابق جدو  شماره 

یه و ماتریس وزینن شنده بنا هنم     بین اعداد فازی، ماتریس اول

در نهایت ماتریس تصمیم گیری اولیه فازی همنان   است برابر 

  استشده  هماتریس نرمالیا

 ماتریس بی مقياس وزین فازي: -گام سوم

گیری مطنابق  دلیل اینیه مبنای تصمیمدر این پژوهش به 

نظننرات خبرگننان صنننعت مواداننذایی اسننت، هننر خبننره نظننر 

به همین علنت در اینن پنژوهش بنرای      کند مستقلی بیان می

بدست آوردن وزن نظرات خبرگان از آنتروپی شانون اسنتفاده  

 شده است  

هنای اسنت راو وزن اهمینت    آنتروپی شانون ییی از روش

گیری با معیارهنای چندگاننه اسنت  ماینت     معیارها در تصمیم

های است راو وزن این است که این روش نسبت به سایر روش

خبرگنان در آن   اتگیری نظنر ءعینی است و سنو  کامال یروش

ای باشد کنه احتمنا    بنابراین اگر شرایط به گونه ؛وجود ندارد

خطا در قضاوت خبرگان وجود داشنته باشند، اسنتفاده از اینن     

12 Chen
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روش [  1]تواند جایگاین خون و قابنل قبنولی باشند   میروش 

طور خالصنه در ادامنه   پی شامل شش مرحله است که بهوآنتر

 شود:می هشرح داد

 توییل ماتریس تصمیم گیری -9

محاسبه -2
ijP  برای شاخصj 

(9) 
1

1,...,
ij

ij ijm

iji

r
P n i؛

r


  


 

 Kمحاسبه مقدار ثابت  -9

(2) 
1

K
Ln m

  

محاسبه آنتروپی  -3
jE 

(9) 
1

.ln ;
n

j ij ij ji
E k P P


     

 jdبه درجه انحرا  محاس -2

(3) 1 ;j j jd E   

 jWمحاسبه وزن -7

(2) 
1

j

j jn

ij

d
W

d


 


 

 

نتروپنی شنانون در جندو     آنتایج حاصل از شنش مرحلنه   

 نوان داده شده است: 9شماره 
 : وزن نررا  خبرگان3 جدول

 گانوزن خبر خبره

9 (0.089,0.03,0.015) 

2 (0.207,0.036,0.018) 

9 (0.036,0.015,0.008) 

3 (0.052,0.021,0.011) 

2 (0.028,0.118,0.052) 
 

پس از بدست آوردن وزن و میاان اهمیت نظرات خبرگان 

س وزینن  امقین آورده شده، ماتریس بنی  9که در جدو  شماره 

آورده  3نتایج آن در جدو  شنماره  شود که فازی محاسبه می

 :شده است

 : ماتریس بی مقياس وزین فازي4دول ج
 9 2 . 2 

9 (0.035,0.012,0.006) (0.083,0.014,0.007) . (0.056,0.023,0.010) 

2 (0.035,0.012,0.006) (0.083,0.014,0.007) . (0.113,0.047,0.0208) 

9 (0.035,0.012,0.006) (0.083,0.014,0.007) . (0.113,0.047,0.0208) 

   … … . … 

97 (0.035,0.012,0.006) (0.041,0.007,0.003) . (0.056,0.023,0.010) 

91 (0.017,0.006,0.003) (0.041,0.007,0.003) . (0.056,0.023,0.010) 

98 (0.035,0.012,0.006) (0.083,0.014,0.007) . (0.17,0.071,.031) 

 

Aآل مثبلت فلازي  ن ایدهبدست آورد -گام چهارم   و

Aآل منفی فازيایده : 

آ  منفی فازی آ  مثبت فازی و ایدهدر این پژوهش از ایده

  شودمی( استفاده 2888چن)

 0,0,0jv    * 1,1,1jv  

زیر باشد، آنگاه فاصنله   تصور بهدو عدد فازی B  و  Aاگر 

 :دیآ یم بدست 9میان آن دو با استفاده از فرمو  

 1 1 1, ,A a b c 

 2 2 2, ,B a b c 

(7)  
     

2 2 2

2 1 2 1 2 1
,

3

a a b b c c
D A B

    
 

 آ  مثبنت( )فاصنله از اینده  در ماتریس زیر نتایج گام چهار

 نوان داده شده است:
 

 آل مثبتده: ماتریس فاصله از ای5جدول 
 9 2     2 

9 0.964384 0.932266 . 0.940684 

2 0.964384 0.932266 . 0.883961 

9 0.964384 0.932266 . 0.883961 

   ... ... . ... 

97 0.964384 0.965534 . 0.940684 

91 0.98207 0.965534 . 0.940684 

98 0.964384 0.965534 . 0.829832 

 آل:فاصله از ایدهبدست آوردن  -گام پنجم

هنای زینر بنرای بدسنت آوردن فاصنله از      در ادامه از رابطه

 شود:آ  استفاده میایده

(1) 1,2,...,i m  * *

1

n

i ij j

j

d d v v


  

(8) 1,2,...,i m  
1

n

i ij j

j

d d v v 



  

ام بنه  i مؤلفهو درنهایت برای بدست آوردن نادییی نسبی 
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 شود:آ  مثبت از رابطه زیر استفاده میایده

(1) 
*

i
i

i i

d
CC

d d







 

 

 :ها بندي گزینه رتبه -گام ششم

های موجود در مسئله  توان گاینه براساس ترتیب ناولی می

تنری داشنته    بنار   iccای کنه  بندی نمود  هر گاینه را رتبه

شنده   نونان داده  1ج در جندو  شنماره   باشد بهتر است  نتنای 

 است 

کاررفته در این پنژوهش در   اعداد فازی و عبارات کالمی به

شده است  براسناس اعنداد فنازی و     نوان داده 7جدو  شماره 

عبارات کالمی جدو ، میانگین امتیازات فازی نظرات خبرگان 

 آید  های موجود در این پژوهش به دست می درخصوص گاینه
 

 

 

 

 [24]رابطه اصطالحا  كالمی با مقادیر آن :1جدول 

 مقادیر كالمی عبارا  كالمی ردیف

 (0.6,0.8,1) خيلی زیاد 1

 (0.4,0.6,0.8) زیاد 2

 (0.2,0.4,0.6) متوسط 3

 (0,0.2,0.4) كم 4

 (0,0,0.2) خيلی كم 5

 شنرح  7با کم  اعداد فازی مثلثی که در جندو  شنماره   

س فنازی انجنام شند  پنس از     مراحل تینی  تاپسنی  شده، داده

مواننع   گام تینی  منذکور،  1ها و محاسبه  وتحلیل داده تجایه

بندی شد کنه در  رتبه سازی بهبود مستمرشناسایی شده پیاده

شنده   بندی صورت گرفتنه اشناره   به نتایج رتبه 1شماره جدو  

 پنایین  موارکت " دهد که عامل است و نتایج حاصل نوان می

 ارتبناطی  سیسنتم  "و  "مستمر  بهبود ایهفعالیت در کارکنان

 سنازمان  در الزم داننش  وجنود  عندم "و   "سنازمان  در اعی 

در بناالترین اولوینت    "مسنتمر  بهبنود  هایپروپه اجرای جهت

 اند  قرارگرفته

ها براساس تكنيک تاپسيس فازي بندي گزینه رتبه :1جدول

 CC رتبه
ل آفاصله از ایده

 منفی

ل آهدفاصله از ای

 مثبت
 ردیف سازي بهبود مستمرپياده وانعم

 9 های بهبود مستمرعدم تعهد مدیریت ارشد به فعالیت 2.190523 0.066681 0.029541 10

 2 سازی بهبود مستمرعدم حمایت مدیریت ارشد از پیاده 2.177538 0.091304 0.040243 7

 9 سازی بهبود مستمرهموارکت پایین مدیران در فرایند پیاد 2.175695 0.091905 0.04053 6

 3 عدم وجود استراتژی مو ص در حوزه بهبود مستمر 2.176747 0.086519 0.038227 8

 2 عدم وجود محیط و فرهنگ سازمانی حامی بهبود مستمر 2.200061 0.061326 0.027119 12

 7 های بهبود مستمریتسازی فعالانگیاش پایین کارکنان سازمان در جهت پیاده 2.167567 0.107481 0.047243 5

 1 های بهبود مستمرموارکت پایین کارکنان در فعالیت 2.155045 0.134297 0.058662 1

 8 های بهبود مستمرعدم وجود دانش الزم در سازمان جهت اجرای پروپه 2.169153 0.120221 0.052513 3

 1 ارکنانعدم وجود فرهنگ اخذ دانش در میان ک 2.206525 0.045652 0.02027 15

 98 عدم وجود فرهنگ تسهیم دانش در میان کارکنان 2.223701 0.023571 0.010489 18

 99 سازی بهبود مستمرهای پیادههای حل مسئله در تیمعدم وجود مهارت 2.211555 0.036799 0.016367 16

 92 هبود مستمرسازی بهای پیادهانسجام و هماهنگی پایین در تیم 2.185163 0.080876 0.03569 9

 99 روحیه پایین کار تیمی در میان اعضای سازمان 2.197139 0.121737 0.052498 4

 93 عدم پوشش ابتیارات اولیه الزم جهت اجرای بهبود مستمر 2.165073 0.062815 0.028195 11

 92 سازی بهبود مستمرعدم آمادگی تینییی سازمان جهت پیاده 2.212837 0.029007 0.012939 17

 97 های بهبود مستمرعدم وجود سیستم پاداش در راستای اجرای فعالیت 2.202513 0.049505 0.021983 13

 91 سازی بهبود مستمرمو ص نبودن نقش و مسئولیت هر فرد در تیم های پیاده 2.202123 0.047793 0.021242 14

 98 سیستم ارتباطی اعی  در سازمان 2.172742 0.121737 0.053056 2

 

 گيري نتيجهبحث و  -4
گیرد و وکار صورت میهای کسببهبود مستمر در تمام جنبه

بسیار انروری   یهای محیط آشفته امروزبرای رسیدن به چالش

نیازمنند  سازمان ها بنرای بهبنود عملینرد و فعالینت خنود       است 

سازی این فرایند هسنتند تنا محصنوالت و خندماتی تولیند      پیاده

متر، هاینه کمتنر و کیفینت بهتنری داشنته     نمایند که اایعات ک

و موجب جلب نظرات موتریان و رشد جایگاه خود در بنازار   دباش

سازی فرایند بهبود مسنتمر منوانعی   رقابتی شود  در راستای پیاده
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سنازی  شود این فراینند بنه خنوبی پیناده    وجود دارد که منجر می

جنه بنه   بنا تو نوود و عملیرد مطلون و مناسب را اعما  ننمایند   

پرداختنه   اهمیت این مواو  در این پژوهش بنه بررسنی منوانعی   

که فرایند بهبود مستمر را با مویل مواجه می کند  بنا   شده است

های صنورت گرفتنه،   ات تحقیق و پژوهشهایی که در ادبیبررسی

کنارگیری نظنرات   هبن  سنپس بنا   و تعدادی متییر شناسنایی شند  

سنازی انت نان گردیند     دهعنوان موانع پینا متییر به 98 خبرگان،

خبرگان و اساتید دانوگاهی فعا  در پارک و علم فناوری نظراتنی  

کنارگیری رویینرد   هو با بن شده ارائه نمودند در مورد موانع معرفی

بنندی و  تاپسیس فازی برای بررسی نظرات خبرگان، مواننع رتبنه  

نوان داده شده اسنت    1بندی شد  نتایج در جدو  شماره اولویت

موارکت پایین کارکننان در  " عاملطور که نوان داده شده همان

بنا    است در باالترین اولویت قرارگرفته "های بهبود مستمرفعالیت

هایی راهبردتوان دریافت که ییی از بندی میتوجه به نتیجه رتبه

ط  ند سن رسنا بهبود مستمر را به موفقینت منی  طور فااینده که به

های فعا  در پارک علنم    شرکتتباالیی از موارکت کارکنان اس

-میسازی فرایند بهبود مستمر و فناوری که در حا  اجرا و پیاده

-الزم است به این مهم توجه نماید و قبنل از اجنرا و پیناده    باشد،

و از د هن سازی این فرایند، کارکنان را منورد آمنوزش الزم قنرار د   

-که در رتبهبه دیگر موانع  ،موارکت آنها اطمینان نماید  در ادامه

سیسنتم  "توجنه شنود از جملنه بنه مواننع       ،های بعدی قرار دارد

عدم وجود داننش الزم در سنازمان   " ،"ارتباطی اعی  در سازمان

 یمن یکار ت نییپا هیروح" ،"های بهبود مستمرجهت اجرای پروپه

کارکننان سنازمان در    نییپا اشیانگ"و  "سازمان یاعضا انیدر م

  "بهبود مستمر یهاتیفعال یسازادهیجهت پ

 

 تقدیر و تشكر -5
 دکتنر  د کنه از آقاینان  ندان  می وظیفهمقاله این  گانتهیه کنند

ه ب ،و علی افوری مدیر اجرایی شرکت اقتدار صنعت خلیل صفری

 اند، تویرکند هایی که داشتهخاطر همفیری

 

 فهرست منابع

اجراي بهبود مستمر براساس فرایند تحليل    تعيين عوام  شكست" ؛زاده، مریماخوان صرا ، احمد راا؛ نیل فروش [9]

  9988، 99-97 ص، ص2 مارهپژوهونامه مدیریت اجرایی، ش ،"سلسله مراتبی

 ،"تبيين رابطه بين بهبود مستمر با تعهلد سلازمانی  " ؛حسین ،منصوری ؛محمود ،دانیالی ده حوض ؛سیدمحسن ،عالمه [2]

  9918، 92 مارهوکار، شمدیریت کسب

رابطه یادگيري سازمانی، بهبود مستمر و اعتماد ميان "، محمود؛ سیدنقوی، میرعلی؛ ربانی، عارفه؛ مظلومی، نادر؛ زمانی [9]

، 979-982ص ، ص2 ماره،پژوهونامه بیمه، ش" سازمانی با عملكرد سازمانی)شركت هاي نمایندگی خدما  بيمه اي(

9919   
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