
1

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

خبرنامه توسعه مدیریت | شماره 41 - مرداد 1398



ب
طال

ت م
س

هر
ف

معرفــی شــرکت  ................................................................................................. 3

مدرســه کســب و کار میدکــو در یــک نــگاه .................................................. 4

پیش بیني بارش ماهانه با استفاده از شبكه هاي
عصبي مصنوعي جهت مدیریت سیالب،

مطالعه موردی معدن 4 گل گهر ...................................................................... 5

مدیریت اســتراتژیک از تدوین تا اجرا .......................................................... 12

اخبار توســعه مدیریــت میدکــو ..................................................................... 15

اخبار توســعه مدیریت شرکت معیارصنعت خاورمیانه .............................. 20



3

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

خبرنامه توسعه مدیریت | شماره 41 - مرداد 1398

ــوان  ــر تخصــص و ت ــا تكیــه ب ــه ب شــرکت مهندســی معیــار صنعــت خاورمیان
مدیریتــی جمعــی از مدیــران بــا تجربــه بخــش معــدن و صنایــع معدنی کشــور، 
ــازوی مهندســی شــرکت  ــن شــرکت ب ــخ 88/10/19 تأســیس شــد. ای در تاری
ــوب  ــو( محس ــه )میدک ــی خاورمیان ــع معدن ــادن و صنای ــعه مع ــگ توس هلدین
مــی گــردد تــا خدمــات مهندســی پــروژه هــای صنعتــی معدنــی ایــن شــرکت 
را انجــام دهــد و دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای دوران بهــره بــرداری از پــروژه 
هــای مزبــور را تأمیــن نمایــد. از ســوی دیگــر تجــارب حاصــل از مهندســی و 
مشــاوره پــروژه هــای میدکــو باعــث شــده اســت کــه ایــن شــرکت در عرصــه 
ــع  ــدن و صنای ــش مع ــای بخ ــروژه ه ــرای پ ــی و اج ــات مهندس ــه خدم ارائ

معدنــی کشــور نیــز حضــور فعــال داشــته باشــد.

معرفی شرکت 
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مدرسه کسب و کار میدکو در یک نگاه
ــن و  ــرای متخصصی ــش و مهارت هــای کســب وکار ب ــا، دان ــش توانمندیه آکادمــی کســب وکار میدکــو بســتری آموزشــی جهــت افزای

مدیــران میدکــو طراحــی شــده اســت.
ــا مدیــران کســب وکار خــود را بــه ســمت و ســویی هدایــت کنــد تــا ضمــن ارتقــای  مدرســه کســب و کار میدکــو ماموریــت دارد ت
توانمندیهــای خــود، بــا ارتقــای مهارت هــای ارتباطــی و کســب ســواد اقتصــادی مناســب، افزایــش ســود و ارتقــا برنــد علمــی و مهارتــی 

میدکــو بــر مبنــای دانــش مدیریــت کســب  وکار متناســب  بــا حــوزه معــدن و صنایــع معدنــی رقــم بزننــد.
ــا ایجــاد زیــر ســاخت هــای آموزشــی و طراحــی مــدل تخصصــی خــود در قالــب هــای متنــوع ، بــه اجــرای  شــرکت معیارصنعــت ب

ــا بهــره گیــری از افــراد توانمنــد اقــدام نمــوده اســت. برنامــه هــای آموزشــی تخصصــی ب
رهبــری حرفــه ای کســب و کار، مفهومــی اســت متفــاوت از مدیریــت ســازمانی! در مدرســه کســب و کار میدکــو، مدیــران مفاهیــم روز 

دنیــا در حــوزه رهبــری را بــه شــیوه ای کاربــردی و بــا رویكــردی بومــی می آموزنــد.
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چكیده
ــه منظــور  ــر عهــده دارد. ب ــارش در مدیریــت و هشــدار معضــل ســیل نقــش مهمــی ب در ســال هاي اخیــر. پیــش بینــی ب
جلوگیــري از خســارات ناشــی از ســیل و ســعی در کنتــرل و مهــار آن ضــرورت ، اهمیــت پیــش بینــی بــارش امــري اجتنــاب 
ناپذیــر بــه نظــر مــی رســد. زیــرا بــا اطــالع از میــزان بارندگــی ، مــی تــوان امــكان وقــوع ســیل را در منطقــه پیــش بینــی 
ــدل  ــوان م ــه عن ــي )ANN ( ب ــي مصنوع ــه عمــل آورد. گســترش ســریع اســتفاده از شــبكه ي عصب ــات الزم را ب و اقدام
تجربــي و کارآمــد در علــوم مختلــف از جملــه هواشناســي و اقلیــم شناســي نشــان دهنــده ضــرورت ارزش بــاالي مطالعــه 
ــا اســتفاده از شــبكه ي عصبــي مصنوعــي در معــدن  ــه ب ــارش ماهان ــه پیــش بینــي ب ــن مقال ــن مــدل اســت. هــدف ای ای
ــال )1985 -2018(  ــاري 30 س ــي دوره آم ــه ط ــارش ماهان ــق از داده ي ب ــن تحقی ــد. در ای ــیرجان مي باش ــر س 4 گل گه
ــارش اســتفاده شــده اســت. در  ــي ب ــر خطــي جهــت پیــش بین ــک روش غی ــوان ی ــه عن ــي مصنوعــي ب و شــبكه ي عصب
ایــن تحقیــق، شــبكه هــاي عصبــی مصنوعــی بــه عنــوان یــک روش کارامــد جهــت پیــش بینــی بارندگــی مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه اســت و از نــرم افــزار Matlab جهــت پیــش بینــی و تجزیــه تحلیــل عوامــل موثــر در بــارش منطقــه کمــک 
گرفتــه شــد و اطالعــات بــارش ایســتگاه شهرســتان ســیرجان و منطقــه گل گهربــه عنــوان خروجــی مــدل ANN اســتفاده 
ــا،  ــن داده ه ــه ای ــد ک ــی باش ــه م ــبی منطق ــت نس ــار و رطوب ــا ، فش ــارش ، دم ــار ب ــدل ANN آم ــت. ورودي م ــده اس ش
ــر مــی گیــرد تحلیــل نتایــج خروجــی مــدل شــبكه عصبــی نشــان داده کــه ایــن مــدل  ــازه زمانــی)1985-2018( در ب ب
توانایــی بهتــر و دقــت باالیــی بــراي پیــش بینــی بــارش نســبت بــه روش هــاي آمــاري معمــول داشــته اســت و بــا افزایــش 
فاکتورهــاي ورودي ، شــبكه دقــت باالتــري را در پیــش بینــی ارائــه مــی دهــد. ضریــب همبســتگي بیــن مقادیــر واقعــي 

ــا 0/96 مي باشــد. ــر ب ــارش و پیــش بینــي شــده توســط شــبكه براب ــه ب ماهان
کلمات کلیدی : معدن 4 گل گهر، شبكه عصبی، بارش، سیل 

Precipitation forecasting using Artificial Neural for Flood Management
Case Study: Gol e Gohar region (Mine 4)

Mohammad Rasool Nikbakhsh1, Mehran Karimain1 and Ahad Zyaei1
1-Department of Mining, Middle East Meyare Sanat Engineering Company 

In recent years flood losses increased in many regions of the earth. The unexpected precipi-
tation is considered as an important threatening factors of flooding occurrence. Precipitation 
prediction has an important role in management and early warning of flood difficult. Thus 
for prevention and control the flood damages, the forecasting of precipitation is necessary. 
By evaluate the precipitations rate, the forecasting of flood probabilities and prevention of 
flood damage are possible. In vulnerable areas, creation a defensive structure against the 
flood is important and serious but a timely forecast of precipitation is more vital for flood 
control and management. Because the precipitation forecasting is function of many factors 
like pressure, temperature, wind and etc… and some limitations like precipitation data lacks 
in temporal and spatial scales, the use of common methods has many complexities. In this 
paper Artificial Neural Network (ANN) as a reliable method for forecasting of precipitation 
was used. For predication and analysis of effective factors in precipitation, the Matlab soft-
ware was used. Temperature and pressure and data cover the 1985-2018 periods. Precipi-
tation data of sirjan and Gol Gohar stations used as the output of ANN model. The analysis 
of output results from ANN model shown that this model has better accuracy and a high 
ability to forecast precipitation than usual statistical methods. Increasing the input factors, 
the network offer high accuracy for forecasting and if the input of the network is less, more 

error is created.
Keywords: Gol e Gohar Mine 4, Artificial Neural Network, precipitation, Flood
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مقدمه
 پیــش بینــي تغییــرات ســنجه هاي اقلیمــي و هواشناســي یكــي 
ــت.  ــن اس ــوم زمی ــمندان عل ــزرگ دانش ــیار ب ــاي بس از دغدغه ه
ــع آب  ــت مناب ــراي مدیری ــارش ب ــورد ب ــق در م ــات دقی اطالع
ــي  ــت غیرخط ــه حال ــي ک ــت. از آن جای ــي اس ــروري و حیات ض
ویژگــي اصلــي فراینــد و پارامترهــاي علــوم جــوي و هیدرولــوژي 
ــي در  ــي مصنوع ــاي عصب ــبكه ه ــر ش ــال هاي اخی ــت؛ در س اس
زمینه هــاي مختلفــي از جملــه حفاظــت از محیــط زیســت، طیــف 
ســنجي، بــاد، تخمیــن بــارش و روانــاب در مقیاس هــاي مختلــف 
ــاي  ــز پارامتره ــا، آنالی ــطح دری ــاي س ــي دم ــش بین ــي، پی زمان
هواشناســي، پیــش بینــي ارتفــاع مــوج، تكمیــل ســري هاي 
زمانــي عناصــر هواشناســي و پیــش بینــي دمــاي حداقــل اســتفاده 
ــق پژوهشــگران از شــبكه  ــه اســتفاده موف شــده اســت . توجــه ب
ــت  ــه جه ــارش و ب ــازي ب ــراي مدلس ــي ب ــي مصنوع ــاي عصب ه
دقــت آن در بــرآورد ســنجه هاي اقلیمــي، در ایــن پژوهــش 
ــي در  ــي مصنوع ــت شــبكه هاي عصب ــا دق ــر آن اســت ت ســعي ب
ــر را  ــیرجان و گل گه ــتگاه های س ــه ي ایس ــارش ماهان ــرآورد ب ب
ــارش یكــي از مهمتریــن  ــي قــرار دهیــم. ب مــورد آزمــون و ارزیاب
بــه سیســتم هیدرولوژیكــي محســوب مي شــود  داده ورودي 
ــراي مطالعــات  کــه مطالعــه و اندازه-گیــري آن در اکثــر مــوارد ب
ــاب، آبهــاي زیرزمینــي، ســیالب، رســوب و ... الزم مي باشــد.  روان
ــي  ــدل تجرب ــک م ــوان ی ــه عن ــي ب ــي مصنوع ــبكه هاي عصب ش
ــان  ــز انس ــاي مغ ــردن توانائي ه ــه ک ــار از فرمول ــن ب ــراي اولی ب
ــر  ــد)5(. پیش ت ــه گردی ــچ و پیتــس )1943(ارائ توســط مــک کال
بــراي پیــش بینــي بــارش و ســري هاي زمانــي از روش رگرســیون 
ــک  ــر )1987( در ی ــس و فارب ــد الپدی ــي .ش ــتفاده م ــي اس خط

گزارشــي نشــان دادنــد شــبكه هاي عصبــي کاربردهــاي زیــادي در 
ــر  ــال هاي اخی ــد)4(. در س ــي دارن ــري هاي زمان ــي س ــش بین پی
اســتفاده از شــبكه های عصبــي مصنوعــي بــراي مدلســازي بــارش 
ــه شــده اســت)7(. هــال و  ــكار گرفت ــي ب توســط محققیــن فراوان
همــكاران)1997( بــا بكارگیــري گروه هــای متصــل شــبكه ای بــه 
پیــش بینــي بارندگــي پرداختنــد، کــه مســیر ورودي و خروجــي 
ــود و  ــده ب ــازماندهي ش ــي س ــته عصب ــم پیوس ــای به ــا گروه ه ب
نشــان دادنــد کــه میــزان همبســتگي بیــن بــارش واقعــي و بــارش 
پیش بینــي شــده توســط شــبكه های عصبــي برابــر بــا 95 

درصــد اســت)3(.
ــي  ــي مصنوع ــبكه هاي عصب ــكاران )2002( از ش ــس و هم ترافالی
ــي کردنــد.  بــا معمــاري مختلــف مقادیــر بــارش را پیش-بین
ایشــان از داده هــاي بــارش رادار بــه عنــوان داده ي ورودي شــبكه 
اســتفاده کردنــد و نتایــج حاصــل از بــرازش شــبكه عصبــي 
ــیون  ــه رگرس ــر از جمل ــای دیگ ــي از روش ه ــا بعض ــي ب مصنوع
خطــي و پولــی نومیــال مقایســه کردنــد و بــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــبت ب ــتري نس ــت بیش ــي دق ــبكه هاي عصب ــه ش ــیدند ک رس
دیگــر روش دارد)8(. حســامي و همــكاران )2004( از شــبكه هاي 
ــا  ــارش ب ــن ب ــردن تخمی ــره ک ــراي کالیب ــي ب ــي مصنوع عصب
اســتفاده از داده هــای هواشناســي رادار اســتفاده کردنــد و بــه ایــن 
نتیجــه رســیدند کــه تابــع لیونبــرگ مي توانــد تابــع قابــل قبولــي 
ــارش رادار باشــد)4(.  ــراي کالیبــره کــردن تخمیــن داده هــای ب ب
بوســتمی و همــكاران)2007( بــه کمــک مــدل شــبكه های 
عصبــي مصنوعــي و رگرســیوني بــارش منطقــه ســائوپولو برزیــل را 
پیش بینــي کردنــد. ایشــان نشــان دادنــد کــه نتایــج و بــرآورد دو 
مــدل مذکــور بــراي منطقــه مــور مطالعــه بســیار دقیــق اســت)2(. 

ــه گل  ــی منطق ــی و اقلیم ــخصات عموم 1- مش
ــر  گه

گل  آهــن  ســنگ  معدنــي  ناحیــه  جغرافیایــي  موقعیــت 
بیــن  غــرب ســیرجان،  کیلومتــري جنــوب  در 55   4 گهــر 
وعــرض  شــرقي  تــا◦24،◦55  جغرافیایــي◦15،◦55  طــول 

ــت . راه  ــده اس ــع ش ــمالي واق ــا◦7،◦29 ش ــي◦3،◦29 ت جغرافیای
ــه، جــاده آســفالته ســیرجان شــیراز اســت  ــن منطق ارتباطــي ای
کــه بعــد از طــي 45 کیلومتــر در جــاده آســفالته، یــک راه 
فرعــي آســفالته بــه طــرف جنــوب تــا معــدن امتــداد مــي یابــد 

) شــكل1(.

شكل 1- مسیرهای دسترسی به محدوده معدن گل گهر 4
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ازلحــاظ آب وهــوا، کانســار فــوق در منطقــه خشــک و ســرد واقــع 
ــه 161/92  ــن ناحی ــالیانه در ای ــی س ــزان بارندگ شــده اســت. می
ــرارت  ــه ح ــرات درج ــن تغیی ــت. همچنی ــال اس ــر در س میلی مت
ــر  ــانتی گراد زی ــه س ــالیان از 12/4 درج ــن س ــول ای ــوا در ط ه
صفــر تــا 39/74 درجــه ســانتی گراد بــاالی صفــر در نوســان بــوده 
ــل آن  ــر و حداق ــاه تی ــه م ــوط ب ــوا مرب ــای ه ــر دم اســت. حداکث
ــه  ــوط ب ــه دی مــاه می باشــد. بارندگــی ایــن ناحیــه مرب ــوط ب مرب
ــاری  ــای به ــه باران ه ــد ک ــار می باش ــل به ــل فص ــتان و اوای زمس

ــند )1(. ــیالبی می باش ــورت س ــب به ص ــه اغل منطق
جهــت بررســی اقلیمــی منطقــه داده هــای ایســتگاه هواشناســی 

موجــود در محــل منطقــه گل گهــر و ایســتگاه هواشناســی 
ســیرجان مــورد اســتفاده قــرار گرفت)شــكل2(. اطالعــات سی ســه 
ــورد اســتفاده  ــا 2018 م ــای 1985 ت ــن ســال ه ــر بی ســال اخی
قــرار گرفــت اســت.در ایــن منطقــه بطــور میانگیــن ماه هــای تیــر 
و مــرداد گرمتریــن و مــاه دی ســردترین ماه هــای ســال هســتند. 
ــه تیرمــاه ســال هــای  ــوط ب ــه مرب حداکثــر درجــه حــرارت روزان
86 و 88 و برابــر بــا 40 درجــه ســانتیگراد گــزارش شــده اســت.

ــا  ــر ب ــه دیمــاه ســال 94 و براب حداقــل درجــه حــرارت مربــوط ب
10- درجــه ســانتیگراد اســت.

شكل 2 : موقعیت ایستگاه های هواشناسی سیرجان و گل گهر بر روی نقشه سیرجان

2-روش پژوهش 
2-1- الگوریتم شبکه عصبی

همانطــور کــه در شــكل 3 نشــان داده شــده اســت رونــد 
ــن  ــت، بنابرای ــي اس ــر خط ــه گل گهرغی ــه در منطق ــارش ماهان ب
ــش  ــراي پی ــا ب ــرد آنه ــه کارب ــاری ک ــاي آم ــوان از مدل ه نمي ت
بینــي روندهــاي خطــي اســت اســتفاده کــرد. بــرای گریــز از ایــن 
ــي  ــي پیــش بین ــه توانای ــی اســتفاده کــرد ک ــد ازمدل مشــكل بای
روندهــاي غیرخطــي را دارنــد. یكــي از ایــن هــا مدل هــاي پیــش 
بینــي روندهــاي غیرخطــي شــبكه ي عصبــي مصنوعــي مي باشــد.

از آنجایــی کــه هــدف پیش بینــی بــارش بــا اســتقاده از شــبكه های 
عصبــی می باشــد، ورود داده هــا بــه صــورت اســتاندارد بــه شــبكه 
ــا  ــد ت ــازه می ده ــتاندارد اج ــره اس ــد. نم ــش می ده ــا را کاه خط
مقادیــر چنــد متغیــر وابســته بــه هــم در یــک نمونــه را مقابســه 
شــوند. حســن ایــن رابطــه امــكان بهتــر پیــش بینی هــا خــارج از 
مقادیــر حــدی داده هــای دوره آمــوزش می باشــد.طبق رابطــه)1( 

ــردد : ــبه می گ محاس

مورد یسیفاده ق یر گ شز  2018تا  1985هاآ 
هاآ تی  و م دید ماهیسز.در ی ن منطقه بطور میانگین 
هاآ سال هسیند. گ می  ن و ماه دآ س دت  ن ماه

حدیکث  دراه ح یرت رویینه م بوط به تی ماه سال 

دراه سانییگ ید گ یرش  40و ب یب  با  88و  86هاآ 
 ده یسز.حدیقل دراه ح یرت م بوط به د ماه سال 

 دراه سانییگ ید یسز. -10و ب یب  با   94

 
 گف  ب  روآ نقشه سی اانهاآ هوی ناسی سی اان و گل: موقعیز ی سیگاه 2  کل

 
 روش پژوهش -2

 الگوریتم شبکه عصبی -2-1
شان دیده  ده یسز روند ن 3همانطور که در  کل 

 ،غی  خطی یسزگف منطقه گلبارش ماهانه در 
که کارب د آنفا  آهاآ آمارتوین یی مدلنمی بناب ی ن

 د.ب یآ پی  بینی روندهاآ خطی یسز یسیفاده ک 
یسیفاده ک د که  یگ    یی ی ن مشکل با د ییمدلب یآ 

توینا ی پی  بینی روندهاآ غی خطی ری دیرند.  کی 
هاآ پی  بینی روندهاآ غی خطی ها مدل یی ی ن
 با د.آ عصبی مصنوعی می بکه

ا یسیقاده یی بینی بارش بیی آنجا ی که هدف پی 
ها به صورت با د، ورود دیدههاآ عصبی می بکه

دهد. نم ه یسیاندیرد به  بکه خطا ری کاه  می
دهد تا مقاد   چند میغی  ویبسیه یسیاندیرد یاایه می

به هم در  ک نمونه ری مقابسه  وند. حسن ی ن ریبطه 
-ها خارج یی مقاد   حدآ دیدهیمکان بفی  پی  بینی

( محاسبه 1با د.طبق ریبطه)ویش میهاآ دوره آم
 گ دد :می
(1         ) 𝑵𝑵𝒊𝒊 = 𝟎𝟎. 𝟖𝟖 [𝑿𝑿𝒊𝒊 − 𝑿𝑿𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎]

[𝑿𝑿𝒎𝒎𝒊𝒊𝒎𝒎 − 𝑿𝑿𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎]
+ 𝟎𝟎. 𝟏𝟏 

Ni:  ،مقاد   یسیاندیرد  دهXi ، مقاد   ویقعی :Xmin 
 مقاد   ویقعیحدیکث   :Xmaxحدیقل مقاد   ویقعی ، 

در گام بعدآ یقدیم به پی  بینی با یسیفاده یی  بکه 
هاآ عصبی مصنوعی  ده یسز . ب یآ ینجام ی ن مفم 

  matlabیی  بکه هاآ عصبی مصنوعی در ن م یش یر 

    )1(
Ni: مقادیــر اســتاندارد شــده، Xi: مقادیــر واقعــی، Xmin حداقــل 

مقادیــر واقعــی ، Xmax: حداکثــر مقادیــر واقعــی
ــبكه  ــتفاده از ش ــا اس ــی ب ــش بین ــه پی ــدام ب ــدی اق در گام بع
هــای عصبــی مصنوعــی شــده اســت . بــرای انجــام ایــن مهــم از 
شــبكه هــای عصبــی مصنوعــی در نــرم افــزار matlab اســتفاده 
ــا در پیشــبرد رضایت بخــش  ــن گام ه شــده اســت.یكی از مهمتری
ــب  ــای ورودی مناس ــاب متغیره ــی ANN اتتخ ــش بین ــدل پی م
ــبكه های  ــرد ش ــی عملك ــه ارزیاب ــاز ب ــور نی ــن منظ ــه ای ــت. ب اس
عصبــی بــا ورودی هــای مختلــف می باشــد. ســعی بــر ایــن اســت 
ــی  ــتگی معرف ــن همبس ــا و باالتری ــن خط ــا کمتری ــبكه ای ب ش
گــردد. بــه منظــور پیــش بینــی بــارش، مــدل هــای ورودی بــرای 
ــی  ــارش بررس ــر ب ــر ب ــای موث ــاس پارامتره ــر اس ــی ب ــش بین پی

ــد)جدول 1(.  ش
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ها در پیشب د یسیفاده  ده یسز. کی یی مفمی  ن گام
یتیخاب   ANNبخ  مدل پی  بینی رضا ز

نظور نیای به میغی هاآ ورودآ مناس  یسز. به ی ن م
هاآ عصبی با ورودآ هاآ یری ابی عملک د  بکه

با د. سعی ب  ی ن یسز  بکه یآ با مخیلف می

کمی  ن خطا و باالت  ن همبسیگی مع شی گ دد. به 
منظور پی  بینی بارش، مدل هاآ ورودآ ب یآ پی  
بینی ب  یساس پاریمی هاآ موث  ب  بارش ب رسی 

(.1 د)ادول 

 

 
 

 2018تا  1985میانگین بارش ماهانه منطقه گل گهر در دوره آماری  3شکل 
 
 

 : مدل های وردی ساخته شده بر اساس پارامترهای موثر در بارش 1جدول 
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 پاریمی هاآ ب دیر ورودآ نام  بکه

ANN1  وابسته به دما B =F(T) 

ANN2 B =F(H)  وابسته به رطوبت نسبی 

ANN3 B =F(T+H)      وابسته به رطوبت نسبی و دما 

ANN4 B =F(P)   وابسته به فشار 

ANN5 B =F(P+H)   نسبی رطوبت و فشار به وابسته 

ANN6 B =F(P+T)  دما وابسته به فشار و 

ANN7 B =F(P+T+H)  رطوبت نسبی و دما وابسته به فشار و 

شكل 3 میانگین بارش ماهانه منطقه گل گهر در دوره آماری 1985 تا 2018

پارامترهای بردار ورودینام شبکه
ANN1 B =F(T) وابسته به دما 
ANN2B =F(H) وابسته به رطوبت نسبی
ANN3B =F(T+H) وابسته به رطوبت نسبی و دما
ANN4B =F(P) وابسته به فشار
ANN5B =F(P+H) وابسته به فشار و رطوبت نسبی
ANN6B =F(P+T) وابسته به فشار و دما
ANN7B =F(P+T+H) وابسته به فشار و رطوبت نسبی و دما

جدول 1 : مدل های وردی ساخته شده بر اساس پارامترهای موثر در بارش

ــتم های  ــت. سیس ــارش اس ــرف ب ــده B مع ــر ش ــای ذک در مدل ه
عصبــی، مســائل را براســاس دریافــت و ارســال ســیگنال ها حــل 
ــرد  ــت عملك ــازی کیفی ــیبه س ــای ش ــی از روش ه ــد. یك می کنن
شــبكه عصبــی از طریــق آمــوزش اســت.بطور کلــی اســاس 
شــبكه هاي عصبــي مصنوعــي در واقــع شبیه ســازي و مــدل 

ســازي تفكــر مغــز انســان از طریــق ســلول هاي عصبــي مي  باشــد. 
ــددي  ــک واحــد پردازشــگر ع ــوان ی ــه عن ــي ب ــر ســلول عصب هـ
عمــل مي کنــد نرون هــاي شــبكه بــا هــم در ارتبــاط بـــوده و بـــه 

صـــورت مـــوازي کـــار مي کنند)شــكل4(. 

 .مع ف بارش یسز B در مدل هاآ ذک   ده 
ب یساس در اشز و  هاآ عصبی، مسائل ریسیسیم

هاآ کنند.  کی یی روشها حل مییرسال سیگنال
 یبه سایآ کیفیز عملک د  بکه عصبی یی ط  ق 

هاآ عصبی ساس  بکهآمویش یسز.بطور کلی ی

مصنوعی در ویقع  بیه سایآ و مدل سایآ تفک  مغ  
با د. هب  سلول هاآ عصبی میینسان یی ط  ق سلول

 یی گ  عددآ عمل عصبی به عنوین  ک ویحد پ د
هاآ  بکه با هم در یرتباط ببوده و ببه کند ن ونمی

 . (4 کل)کنندصبورت مبوییآ کبار می
 

 
 مدل شبکه عصبي برای پیش بیني:  4شکل

 
 نتایج پژوهش -3

منظم  ها ی که به صورتنیا ج آمویش  بکه با نمونه
منظم، یش ی   و هاآ منظور یی نمونه) ق یرگ شیه یند

-نشان می ( ا کاه  منظم پاریمی هاآ نمونه یسز
ها  بکه پس یی آمویش نسبز دهد که در ی ن حالز

به حالیی که در آن نمونه به صورت تصادشی ینیخاب 
 بارش می ین .دهدآ بفی آ ری یرئه می وند نییجهمی

-2018ماه ) 120ب یآ  بکه  پی  بینی  ده توسط
)سه پاریمی  ششار   ANN7مدل  9  در  کل  (2028

همانطور  .نشان دیده  ده یسز (رطوبز نسبی و دما و

که مشخص یسز  بکه عصبی مصنوعی توینسیه 
که روند غی  خطی می ین بارش ری با تواه به  یسز

ک ده پیدی ری آموی ی که به  بکه دیده  ده یسز 
مقا سه مقاد   ماهانه بارش با می ین در یدیمه . یسز

 در 2018ب یآ سال پی  بینی  ده توسط  بکه ری 
 نشان دیده  ده یسز.  6 کل 

بطور کلی ب رسی هاآ ینجام  ده یی نیا ج مواود 
   ANN7و    ANN1  ،ANN5دهد کل مدل نشان می

با ت کی  دو و سه پاریمی  ورودآ نسبز به سا   

شكل4 : مدل شبكه عصبي براي پیش بیني
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3-نتایج پژوهش 
ــه صــورت منظــم  ــه ب ــي ک ــا نمونه های ــوزش شــبكه ب ــج آم  نتای
ــا  ــش و ی ــم، افزای ــاي منظ ــور از نمونه ه ــد) منظ ــه ان قرارگرفت
ــه  ــد ک ــه اســت( نشــان مي ده ــاي نمون کاهــش منظــم پارامتره
ــي  ــه حالت ــبت ب ــوزش نس ــس از آم ــبكه پ ــا ش ــن حالت ه در ای
کــه در آن نمونــه بــه صــورت تصادفــي انتخــاب مي شــوند 
ــي  ــش بین ــارش پی ــزان ب ــد. می ــه مي ده ــري را ارئ نتیجــه ي بهت
شــده توســط شــبكه بــرای 120 مــاه )2018-2028( در شــكل 9 
مــدل ANN7 )ســه پارامتــر فشــار و رطوبــت نســبی و دما( نشــان 
داده شــده اســت. همانطــور کــه مشــخص اســت شــبكه عصبــي 
مصنوعــي توانســته اســت کــه رونــد غیــر خطــي میــزان بــارش را 
بــا توجــه بــه آموزشــي کــه بــه شــبكه داده شــده اســت را پیــدا 
کــرده اســت. در ادامــه مقایســه مقادیــر ماهانــه بــارش بــا میــزان 
پیــش بینــي شــده توســط شــبكه را بــرای ســال 2018 در شــكل 

6 نشــان داده شــده اســت. 
بطــور کلــی بررســی هــای انجــام شــده از نتایــج موجــود نشــان 
می دهــد کل مــدل ANN5 ، ANN1 و ANN7 بــا ترکیــب 
ــی  ــای طراح ــایر مدل ه ــه س ــبت ب ــر ورودی نس ــه پارامت دو و س
ــا  ــكل های 5، 7 و 9(. ب ــته اند)ش ــه را داش ــن نتیج ــده بهتری ش
مقایســه مــدل ANN1 بــا داده هــای واقعــی ســال 2018 ضـــریب 
همبســـتگي بـــین مقـــادیر واقعـــي ماهانـــه بــارش و پیــش بیني 
شــده توســط شــبكه برابــر بــا 0/93 می-شود)شــكل 6(. بــا 
مقایســه مــدل ANN5 بــا داده هــای واقعــی ســال 2018 ضـــریب 
همبســـتگي بـــین مقـــادیر واقعـــي ماهانـــه بــارش و پیــش بیني 
شــده توســط شــبكه برابــر بــا 0/95 می شود)شــكل 8(. در پایــان 
ــال 2018  ــی س ــای واقع ــا داده ه ــدل ANN7 ب ــه م ــا مقایس ب
ضریب همبســـتگي بـــین مقـــادیر واقعـــي ماهانـــه بارش و پیش 
ــا 0/96 می شود)شــكل 10(.  ــر ب ــي شــده توســط شــبكه براب بین

ط یحی  ده بفی  ن نییجه ری دی یه هاآ مدل
با  ANN1با مقا سه مدل  .(9و  7، 5هاآ ) کلیند

ضب    همبسبیگی ببین  2018هاآ ویقعی سال دیده
بارش و پی  بینی  ده  مقباد   ویقعبی ماهانبه
با  .(6) کل  ودمی 93/0توسط  بکه ب یب  با 

 2018هاآ ویقعی سال با دیده ANN5مقا سه مدل 

 همبسبیگی ببین مقباد   ویقعبی ماهانبهضب    
 95/0بارش و پی  بینی  ده توسط  بکه ب یب  با 

 ANN7در پا ان با مقا سه مدل  .(8) کل  ودمی
    همبسبیگی ض 2018هاآ ویقعی سال با دیده

بارش و پی  بینی  ده  ببین مقباد   ویقعبی ماهانبه
.(10) کل  ودمی 96/0توسط  بکه ب یب  با 

 

 
 (یک پارامتر ورودی )دما با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی : 5شکل 
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ط یحی  ده بفی  ن نییجه ری دی یه هاآ مدل
با  ANN1با مقا سه مدل  .(9و  7، 5هاآ ) کلیند

ضب    همبسبیگی ببین  2018هاآ ویقعی سال دیده
بارش و پی  بینی  ده  مقباد   ویقعبی ماهانبه
با  .(6) کل  ودمی 93/0توسط  بکه ب یب  با 

 2018هاآ ویقعی سال با دیده ANN5مقا سه مدل 

 همبسبیگی ببین مقباد   ویقعبی ماهانبهضب    
 95/0بارش و پی  بینی  ده توسط  بکه ب یب  با 

 ANN7در پا ان با مقا سه مدل  .(8) کل  ودمی
    همبسبیگی ض 2018هاآ ویقعی سال با دیده

بارش و پی  بینی  ده  ببین مقباد   ویقعبی ماهانبه
.(10) کل  ودمی 96/0توسط  بکه ب یب  با 

 

 
 (یک پارامتر ورودی )دما با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی : 5شکل 
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شكل 5 : نتایج پیش بینی شبكه عصبی)forecasted( با یک پارامتر ورودي )دما(

شكل 6 مقایسه نتایج پیش بینی شبكه عصبی)forecasted( با یک پارامتر ورودي )دما( با داده های واقعی سال 2018
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 2018های واقعی سال ( با دادهیک پارامتر ورودی )دما با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی مقایسه  6شکل 

 
 رطوبت نسبی( فشار وپارامتر ورودی ) دو با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی : 7شکل 

 
 2018های واقعی سال فشار و رطوبت نسبی( با دادهپارامتر ورودی ) دو با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی :مقایسه 8شکل 
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 2018های واقعی سال ( با دادهیک پارامتر ورودی )دما با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی مقایسه  6شکل 

 
 رطوبت نسبی( فشار وپارامتر ورودی ) دو با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی : 7شکل 

 
 2018های واقعی سال فشار و رطوبت نسبی( با دادهپارامتر ورودی ) دو با  (forecasted)نتایج پیش بینی شبکه عصبی :مقایسه 8شکل 
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شكل 9: نتایج پیش بینی شبكه عصبی)forecasted( با سه پارامتر ورودي )فشار، رطوبت نسبی و دما(

شكل 10 :مقایسه نتایج پیش بینی شبكه عصبی)forecasted( با سه پارامتر ورودي )فشار، 
رطوبت نسبی و دما( با داده های واقعی سال 2018

بطــور کلــی بررســی هــای انجــام شــده از نتایــج موجــود نشــان 
ــا ترکیــب ســه پارامتــر ورودی نســبت  می دهــد مــدل ANN7 ب
ــته  ــه را داش ــن نتیج ــده بهتری ــی ش ــای طراح ــایر مدل ه ــه س ب
اســت. رطوبــت نســبی از جملــه پارامترهایــی ورودي بــوده اســت.

ــه  ــر از جمل ــن پارامت ــه ای ــخیص داد ک ــوان تش ــی ت ــن م بنابرای
ــد.  ــی باش ــی م ــش بین ــدل پی ــده م ــود دهن ــاي بهب ورودی -ه

ــن وضعیــت را نشــان مــی دهــد. ــی ای ــه خوب شــكل 8 ب

4- نتیجه گیری
سیســتم  بــه  ورودي  داده هــاي  مهمتریــن  از  یكــي  بــارش 
هیدرولوژیكي محسوب مي شود. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت بـــارش 
بـــراي کشــور خشــكي مانند ایــران   تاکنــون پژوهش هــاي اندکي 
ــارش کشــور انجــام گرفتــه اســت. رونـــد  ــاره پیــش بینــي ب درب
بـــارش غیـــر خطـــي اســت بنابرایــن اســتفاده از مدل رگرســیون 
ــک روش نیمــه خطــي در  ــوان ی ــه عن ــال ب ــي نومی خطــي و پول

ــراي  ــد ب ــه نمي کن ــولي را ارائ ــل قبـ ــواردي نتیجــه قاب ــن م چنی
ــی اســتفاده کــرد کــه توانایــي  ــد ازمدل ــز از ایــن مشــكل بای گری
پیــش بینــي روندهــاي غیرخطــي را دارند. یكـــي از ایــن مدل هاي 
پیــش بینــي روندهــاي غیرخطــي شــبكه هاي عصبــي مصنوعــي 
ــاي  ــه داده ه ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای ــد. نتای مي باشـ
پیش-بینــي شــده بــارش ماهانه توســط شــبكه واقعیـــت انطبـــاق 
ــارش و  ــه ب ــر واقعــي ماهان دارد. ضـــریب همبســتگي بیــن مقادی
ــه ورودی  ــا س ــک ت ــرای ی ــبكه ب ــط ش ــده توس ــي ش ــش بین پی
ــي  ــد.بطور کل ــا 0/93 ، 0/95 و 0/96 مي باش ــر ب ــب براب ــه ترتی ب
مي تــوان گفــت کــه شــبكه عصبــي بــه خوبــي رابطــه غیــر خطــي 
بیــن مقادیــر ماهانـــه بـــارش را بـــا توجه بــه آموزش شــبكه پیش 
بینــي مي کنــد. بــه عبارتــي دیگــر در طــي زمــان تغییــر میكننــد. 
بنابرایــن بــراي پیــش بینــي و بـــرآورد آنهـــا بـــه نظــر مي رســد 
کــه شــبكه هاي عصبــي مصنوعــي بهتــر از مدل هــای دیگــر 
ــای  ــه مدل ه ــن روش نســبت ب ــري ای ــل برت ــد. دلی عمــل مي کن
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دیگـــرغیرخطي بــودن مــدل اســت کــه بــراي پیش بینــي پدیــده 
ي مذکــور مناســب مي باشــد. میــزان ضریــب همبســـتگي بـــاال 
ــر  ــي ب ــدل دلیل ــط م ــده توس ــرآورد ش ــي و ب ــر واقع ــن مقادی بی

ایــن ادعاســت.
ــا اســتفاده از داده هــاي دمــا، فشــار و رطوبــت  در ایــن تحقیــق ب
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــه گل گه ــارش منطق ــی ب ــش بین ــبی، پی نس
ــج نشــان داد  ــرار گرفت.نتای ــورد بررســی ق ــی م شــبكه هاي عصب

ــر داشــته اســت.  ــت نســبی بیشــترین تاثی ــه رطوب ک
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اجــراي موفقیــت آمیــز اســتراتژي بــراي ســازمان مزیــت رقابتــي 
مهمــي ایجــاد مي کنــد. تجــارب عملــي و پژوهشــهای دانشــگاهي 
ــر عملكــرد و اثربخشــي  نشــان میدهــد کــه اجــراي اســتراتژي ب
ســازمان تاثیــر فراوانــي دارد و عامــل اساســي در موفقیــت کســب 
ــدون و  ــردی م ــدون رویك ــن، ب ــت؛ بنابرای ــازمان اس ــا س وکار ی
دقیــق در مــورد اجــرا، اهــداف اســتراتژیک محقــق نخواهــد شــد.

هرچنــد کــه تدویــن اســتراتژی متناســب، وظیفــه ســنگین تیــم 
مدیریــت تلقــی میشــود، امــا اجــرای آن در ســازمان بــه مراتــب 
دشــوارتر اســت )مشــبكی و همــكاران، 1395(. اجــرای موفقیــت 
آمیــز اســتراتژی، کلیــدی بــرای بقــاء ســازمانها اســت. بســیاری از 
ــه  ســازمانها علیرغــم داشــتن فراینــد تدویــن اســتراتژی قــوی، ب
دلیــل فقــدان فرایندهــای اجــرای اســتراتژی مناســب، نمیتواننــد 
مزیــت رقابتیشــان را حفــظ کننــد (Rajaskar 2014). فراینــد 
اجــرای اســتراتژی کــه از یــک ماهیــت کل نگــر و متــوازن منتــج 
شــود، بــا توســعه پایــدار رابطــه مســتقیم مثبــت دارد و منجــر بــه 

اثربخشــی فعالیتهــای بــه کار گرفتــه شــده مــی شــود.
از  یكــي  عنــوان  بــه  اســتراتژي  اجــرای  امــروز،  دنیــاي  در 
توانمندیهــاي محــوري ســازمانها در دســت یابي بــه موفقیــت 
پایــدار اســت و اجــرای اســتراتژی بــرای موفقیــت ســازمان امــری 

(Hrebiniak  2006) اســت  حیاتــی 
بالقــوه  ارزش  کــه %37  میدهــد  نشــان  پژوهش هــا  نتایــج 
اســتراتژي در طــول اجــراي آن از بیــن میــرود و اجــراي ناموفــق 
ــر ســودآوري و مزیــت  ــي ب ــرات نامطلوب اســتراتژیهاي ســازمان اث

(Chetty 2010) رقابتــي ســازمان مي گــذارد
ــه  ــروع را ب ــط ش ــتراتژي، خ ــه اس ــد ک ــق مي دانن ــران موف مدی
آنهــا نشــان میدهــد و فقــط اجــراي اســتراتژي اســت کــه آنهــا 
را بــه پایــان خــط میرســاند. ســازمانهاي زیــادي میتواننــد برنامــه 
اســتراتژیک خالقانــه و جدیــد طراحي کننــد؛ اما ســازمانهاي کمي 
هســتند کــه بتواننــد ایــن برنامــه هــاي اســتراتژیک را بــه صــورت 
ــه  ــه ب ــتراتژیها درصورتي ک ــن اس ــد. ای ــرا کنن ــز اج ــت آمی موفقی
طــور موثــر و موفقیــت آمیــز اجــرا نشــوند، هیــچ منفعتــي بــراي 
ســازمان بــه دنبــال نخواهــد داشــت. اجــرا؛ فرآینــدی منظــم یــا 
ــه هــم مرتبــط اســت کــه  مجموعــه ای منطقــی از فعالیتهــای ب
ســازمان را قــادر میســازد تــا اســتراتژی را عملیاتــی کنــد. بــدون 
ــتراتژیک  ــداف اس ــرا، اه ــورد اج ــق در م ــدون و دقی ــردی م رویك
محقــق نخواهــد شــد. امــا اســتقرار چنیــن رویكــرد منطقــی ای 
بــرای مدیریــت، چالشــی بــزرگ اســت. اجــراي اســتراتژي کــه بــه 
ــت اســتراتژیک  ــي مدیری ــه عمل ــب صاحبنظــران، مرحل ــم اغل زع
تقویــت  بــه  اســت مســتلزم توســعه فرهنگــي اســت کــه 
ــت  ــازماني، هدای ــش س ــاختار اثربخ ــک س ــاد ی ــتراتژیها، ایج اس
تالشــهای بازاریابــي و ایجــاد سیســتم هــاي اطالعاتــی پرداختــه 
و ســرانجام بــا توجــه بــه عملكــرد ســازمان خدمــات کارکنــان را 

ــازمانها  ــد س ــد. اجــراي اســتراتژي ایجــاب مي کن ــران مینمای جب
هدفهــاي ســاالنه در نظــر بگیرنــد، سیاســتها را تعییــن کننــد، در 
کارکنــان انگیــزه ایجــاد نماینــد و منابــع را بــه گونــه اي تخصیــص 

ــه اجــرا درآیــد. دهنــد کــه اســتراتژیهاي تدویــن شــده ب
ــل و  ــان آرزو و عم ــت می ــودي اس ــان موج ــر، انس ــرف دیگ از ط
میــان ذهنیــت و عینیــت )اســتراتژی و عملیــات(. امــا بــا نگاهــي 
بــه تاریــخ، همــواره شــاهد ناکامــي او در عملــي شــدن آرزوهــا و 
ــه  ــل ذهنیــت ب وعــده هایــش هســتیم؛ یعنــي شكســت در تبدی
عینیــت. چــه بســیار اســتراتژي هایــي کــه هیچــگاه پیــاده نشــده 
ــود درصــد اســتراتژي هاي تدویــن شــده در زمــان تعییــن  ــد. ن ان
شــده پیــاده ســازي نــم یشــوند و بــه اهــداف و نتایــج موردانتظــار 

خــود نمیرســند.
بررســي ها و پیمایش هــاي فــراوان در طــي دو دهــه گذشــته 
ــه اهــداف  ــي 80 درصــد از ســازمانها ب نشــان میدهــد کــه 60 ال
ــون،  ــن و نورت ــد )کاپال ــدا نمي کنن ــت پی ــود دس ــتراتژیک خ اس

.)1390
تدویــن، اجــرا و کنتــرل اســتراتژی، ســه بخــش بــه هــم وابســته 
ــا  ــب آنه ــه ترکی ــت ک ــتراتژیک اس ــت اس ــع مدیری ــوی جام الگ
ــه  ــون علمــي ک ــا بررســي مت ــد شــد. ب موجــب اثربخشــی خواه
در زمینــه اجــرای اســتراتژي وجــود دارد، مشــخص میشــود 
ــن اســتراتژي و اجــراي  ــه بزرگــي بیــن تدوی کــه شــكاف و فاصل
ــن  ــادي بی ــاوت زی ــر، تف ــارت دیگ ــه عب اســتراتژي وجــود دارد. ب
آنچــه ســازمانها تمایــل دارنــد انجــام دهنــد و آنچــه واقعــا انجــام 
ــت  ــر، عل ــت و مای ــر دي وی ــاس نظ ــود دارد. براس ــد وج میدهن
شكســت در اجــراي اســتراتژي تدویــن شــده بــه ایــن برمیگــردد 
کــه بیشــتر نظریــه پــردازان اســتراتژي، فرآینــد مدیریــت 
اســتراتژیک را خطــي تصــور کــرده و آن را شــامل مراحــل تحلیــل، 

مدیریت استراتژیک از تدوین تا اجرا
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تدویــن و اجــرا میداننــد و از اجراپذیــر کــردن اســتراتژي غفلــت 
ــد. میورزن

اجــرای اســتراتژی بــه معنــای بسترســازی و مقدمــه ســازی بــرای 
انتقــال از مرحلــه تدویــن بــه مرحلــه عملیــات اســت )مظلومــی و 
متولــی، 1391( بنابرایــن، پــس از تدویــن اســتراتژی، خألیــی بین 
تدویــن برنامــه اســتراتژی و عملیــات بهوجــود میآیــد کــه نیازمنــد 
ــتراتژی  ــن اس ــن تدوی ــطه بی ــه واس ــت ک ــی اس ــایی الگوی شناس
ــه  ــی ب ــش اصل ــد. پرس ــات باش ــب وکار و عملی ــازمان و کس س
اینصــورت مطــرح میشــود کــه عوامــل اجــراي اســتراتژي کدامنــد 

و الگــوی مناســب اجــرای اســتراتژیها در شــرکتها چیســت؟
اجــراي اســتراتژي عبــارت اســت از ترجمــه تفكــر اســتراتژیک بــه 
اقدامــات ســازماني )Robinson & Pearce ,1991( اجــرای 
ــق و  ــي، تطاب ــال، هماهنگ ــه، انتق ــد ترجم ــه فرآین ــتراتژي ب اس
تخصیــص منابــع اســتراتژي منتخــب اشــاره دارد و فرآیندي اســت 
کــه در آن مســائل اســتراتژیک بــزرگ و پیچیــده بــه موضوعــات 
ــل میشــوند.  ــت باشــند، تبدی ــل مدیری ــه قاب کوچــک و ســاده ک
اجــرا ي اســتراتژي فرآینــدي پیچیــده، تكــراري و پویاســت کــه از 
مجموعهــاي از تصمیمــات و فعالیتهــا تشــكیل شــده کــه توســط 
مدیــران و کارکنــان اجــرا میشــود و تحــت تاثیــر تعــدادي عوامــل 
درون و بــرون ســازماني قــرار دارد. منظــور از اجــراي اســتراتژي، 
تحقــق بخشــیدن بــه برنامــه هــاي اســتراتژیک و دســت یابي بــه 
اهــداف مــورد نظــر اســت و اجــرا درآوردن تغییــرات اســتراتژیک 
ــراي پیــاده ســازي مقاصــد اســتراتژیک  در ســازمان اســت کــه ب
ضــروري اســت. پیــاده ســازي اســتراتژي بــه روش تبدیــل 
ــراي  ــي ب ــاي عین ــه فعالیته ــده ب ــزي ش ــه ری ــتراتژي برنام اس
محقــق شــدن آن و ایــن کــه چگونــه فعالیتهــاي بیشــتر را میتــوان 

ــا اهــداف کلــي هماهنــگ ســاخت، مربــوط میشــود.  ب
ــا و  ــتراتژي ه ــه در آن اس ــدي اســت ک ــتراتژي فرآین ــراي اس اج
ــا و  ــه فعالیته ــا ب ــه ه ــه، بودجــه و روی ــا ایجــاد برنام سیاســتها ب
ــای  ــروژه ه ــا پ ــا ی ــه ه ــف برنام ــل میشــوند. تعری ــات تبدی اقدام
عملــی مفیــد، نظــارت بــر پیشــرفت آنهــا، پاســخگویی بــه تفــاوت 
بیــن نتایــج و اهــداف کــه هــر ســه عنصــر ایــن فراینــد بــه صورت 
ــا ایــن حــال، میتــوان اجــرای  دائــم و مســتمر انجــام میشــوند. ب
ــا  ــا ســه رویكــرد فرآینــدي، رفتــاري و ترکیبــي ی اســتراتژي را ب

ــدی تعریــف کــرد: پیون
ــره اي  ــوان زنجی ــه عن ــدي: اجــرای اســتراتژي ب ــرد فرآین - رویك
ــزي شــده اســت کــه در  ــه دقــت برنامــه ری ــي ب از مراحــل متوال
آن، برنامــه هــا بــه وظایــف عملیاتــي تبدیــل میشــوند و مراقبــت 
میشــود کــه ایــن وظایــف عملیاتــي بــه شــیوهاي اجــرا شــوند کــه 

اهــداف کمــي تعییــن شــده برنامــه هــا تحقــق یابنــد.
- رویكــرد رفتــاري: اجــراي اســتراتژي مجموعــه اي از تصمیمــات 
و اقدامــات کــم و بیــش برنامــه ریــزي شــده و مــوازي هــم اســت 
کــه منابــع ســازمان بــراي دســت یابي بــه نتایــج آتــي تخصیــص 
داده میشــود بعبارتــی اجراي اســتراتژي را مجموعــه اي از اقدامات 
ــدي و  ــان کلی ــرد کارکن ــازماني، عملك ــاختار س ــا س ــه ب در رابط
ــرد  ــر عملك ــراي نظــارت ب ــه ب ــد ک ــي میدان ــاي کنترل ســامانه ه
ســازمان بــه منظــور نیــل بــه مقاصــد مطلــوب طراحــي میشــود.

رویكــرد ترکیبــی: برخــي از نویســندگان هــم رویكــرد فرآینــدي 

و رفتــاري را بــا هــم ترکیــب کــرده و رویكــرد ســومي بــا عنــوان 
ــت و  ــد. گالبری ــرده ان ــه ک ــي ارائ ــا ترکیب ــدی ی ــرد پیون رویك
کازانجیــان معتقدنــد در حالتي کــه برنامــه هــا و اســتراتژي 
ــد هســتند، اجــراي اســتراتژي مســتلزم  ــراي ســازمان جدی هــا ب
پیكربنــدي دوبــاره طــرح هــاي ســازمان شــامل طراحــي مجــدد 
ســاختار، ســامانه هــا، فرآیندهــا و مكانیــزم هــاي پــاداش و جبران 

ــات اســت. خدم

مدیریــت اســتراتژیک در تــالش اســت میــان اســتراتژیهای کســب 
وکار از یــک ســو، و اســتراتژیهای حــوزه هــای کارکــردی از ســوی 
دیگــر، همســویی اســتراتژیک ایجــاد کنــد. در محیــط رقابتــی کــه 
ــد  ــی پیشــتاز خواهن ــد، آنهای ــت ان ســازمانها ً دائمــا درحــال رقاب
ــا،  ــن آنه ــق تری ــند و موف ــی باش ــت رقابت ــه دارای مزی ــود ک ب
ــدار داشــته  ــوع پای ــی از ن ــت رقابت ســازمانهایی هســتند کــه مزی
ــازمان  ــتراتژیک، س ــت اس ــات مدیری ــه ادبی ــتناد ب ــا اس ــند. ب باش
هایــی کــه همسوســازی اســتراتژیک میــان مولفــه هــای ســازمانی 
ــدار برخــوردار خواهنــد  ایجــاد کننــد، از ایــن مزیــت رقابتــی پای

شــد.
ــا  ــا ب ــای کارکرده ــن همســویی فعالیته ــودی مبی ــی عم هماهنگ
اهــداف اســتراتژیک کســب وکار اســت. هماهنگــی افقــی زمانــی 
ایجــاد میشــود کــه فعالیتهــای مختلــف حــوزه هــای کارکــردی، 
ــی ایجادشــده  ــد. دراینصــورت، هــم افزای ــت کنن یكدیگــر را تقوی
ناشــی از ایــن هماهنگــی موجــب بهبــود عملكــرد میشــود. 
ــد  ــازماني، مانن ــاي س ــف متغیره ــان اجــزاي مختل هماهنگــي می
اســتراتژي ســازماني، فرهنــگ ســازماني، ســاختار ســازماني، 
فنــاوری ســازمان و... امــري مهــم و قابــل توجــه بــه شــمار مــي 

ــد.  آی
الگوهــای اجــرای اســتراتژی، در انتخــاب عوامــل موثــر در اجــرای 
ــه  ــت دادن ب ــد و اهمی ــل، تاکی ــن عوام ــذاری ای ــتراتژی، نامگ اس
ــرای  ــل در اج ــن عوام ــش ای ــی نق ــل و چگونگ ــی از عوام برخ
اســتراتژی، شــفافیت روابــط متقابــل بیــن عوامــل و برآینــد تاثیــر 
کلــی عوامــل موثــر در اجــرای اســتراتژی پیچیــده تــر شــده انــد. 
پیــاده ســازي اســتراتژي، فرآینــدي ب شــدت پیچیــده اســت کــه 



14

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

خبرنامه توسعه مدیریت | شماره 41 - مرداد 1398

ــازماني  ــاي س ــدد را در فض ــاي متع ــا متغیره ــل ب ــراري تعام برق
مــي طلبــد.

ــر در اجــرای  ــب مــدل، عوامــل موث برخــی از پژوهشــگران در قال
ــد. مــدل هــای عوامــل  ــرار داده ان ــورد بررســی ق اســتراتژی را م
موثــر در اجــرای اســتراتژی را میتــوان بــه دو گــروه کلــی مدلهــای 

مفهومــی و فراینــدی تقســیم کــر:
ــرای  ــد ب ــازمان بای ــه س ــی ک ــدی: مراحــل مختلف ــای فراین مدله
اجــرای موفقیــت آمیــز اســتراتژی هــای تدویــن شــده طــی کنــد 
را نشــان میدهــد. مــدل هــای پژوهشــگرانی چون(مكلنــان )2008 
،(مــوگان و همــكاران )2005 ،(پدرســون )2001 بــه عنــوان مــدل 

هــای فراینــدی درنظــر گرفتــه میشــوند.
مدلهــای مفهومــی: مدلهایــی هســتند کــه عوامــل موثــر در اجرای 
ــدی  ــه بن ــل را طبق ــن عوام ــا ای ــرده و ی ــوان ک ــتراتژی را عن اس
ــدی  ــه بن ــر طبق ــالوه ب ــی ع ــای مفهوم ــد. بعضــی از مدله میكنن
عوامــل موثــر در اجــرای اســتراتژی، روابــط بیــن ایــن عوامــل را 
هــم مــورد بررســی قــرار میدهنــد. مدلهــای پژوهشــگرانی ) 1994 
(، ریبینــاک )1992( در گــروه مدلهــای مفهومــی قــرار میگیرنــد.

ــده  ــیار پیچی ــي و بس ــده چندوجه ــک پدی ــتراتژي ی ــراي اس اج
ــده اجــراي  ــت بســیار پیچی ــه ماهی ــا توجــه ب ســازماني اســت. ب
اســتراتژي، تــالش بــراي ســاده ســازي وجزیــي نگــري تنهــا بــه 
بهــاي از دســت دادن تبییــن و توضیــح کامــل آن تمــام میشــود. 
بنابرایــن، بهتــر اســت از رویكــرد کل نگــر و نظــام منــد بــه اجــراي 
ــتفاده  ــده اس ــن پدی ــاي ای ــي ه ــراي درک پیچیدگ ــتراتژي ب اس

شــود.
محتــوای اســتراتژی بــه چیســتی تصمیــم هــای اســتراتژیک مــی 
ــردازد و محصــول و نتیجــه فرآینــد اجــرای اســتراتژی اســت و  پ
شــامل اهــداف، اســتراتژیها و برنامــه عملیاتــی میشــود. متغیرهــای 
فرآینــدی کلیــه عملیــات ســازمان )روش هــا و شــیوه های اجــرای 
اســتراتژی( را شــامل مــی شــود. ایــن عملیــات در هنــگام اجــرای 
اســتراتژی بایــد متناســب بــا راهبــرد تغییــر یابنــد. منابع انســانی، 
تخصیــص منابــع، سیســتم هــای اطالعاتــی، آمــوزش، یادگیــری 

ــد  ــن فرآین ــای ای ــرل مؤلفه ه ــی و کنت ــاداش و ارزیاب ســازمانی، پ
هســتند. منظــور از زمینــه، موقعیتــی اســت کــه یــک ســازمان در 
متــن آن قــرار دارد وهــم بــر محتــوای اســتراتژی و هــم بــر فرایند 
ــد  ــازمان ها میتوان ــه س ــذارد. زمین ــر می گ اجــرای اســتراتژی تاثی
ــی  ــه داخل ــی و خارجــی تقســیم شــود. زمین ــه دو دســته داخل ب
شــامل ســاختار ســازمانی، فرهنــگ، توزیــع قــدرت، منابــع داخلــی 
و غیــره اســت. زمینــه خارجــی شــامل عناصــر گســترده تــری از 
ــه  ــن، زمین ــد اقتصــاد، قوانی ــک ســازمان میشــود؛ مانن ــط ی محی

اجتماعــی و محیطــی کــه ســازمان درون آن فعالیــت میكنــد.
ــته  ــی داش ــت کم ــتراتژیها موفقی ــرای اس ــب در اج ــازمانها اغل س
انــد؛ بــه طوریكــه اجــرای اســتراتژیها بــه چالــش اساســی تبدیــل 
شــده اســت. از طــرف دیگــر عوامــل زیــادی در موفقیــت ســازمانها 
در اجــرای اســتراتژیها دخیــل هســتند و بــر اســاس همیــن 
مطالعــات، همسوســازی و همراســتایی عناصــر ســازمانی بــا 
اســتراتژیهای ســازمان از عوامــل بســیار مهــم موفقیــت ســازمانها 
ــرای  ــه اج ــه طوریك ــود. ب ــوب میش ــتراتژیها محس ــرای اس در اج
ــر از ایــن همســویی  ــادی متأث ــا حــدود زی اثربخــش اســتراتژی ت

اســت.
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اخبار توسعه مدیریت 
میدکو

دوره آموزشی تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانش
در تاریــخ  13 و 14 مردادمــاه دوره آموزشــی تربیــت ارزیــاب جایــزه مدیریــت دانــش انجمــن مدیریــت ایــران بــا رویكــرد توســعه در 

دانشــگاه خاتــم توســط مدیــر توســعه مدیریــت ســتاد میدکــو برگــزار شــد. 

برگزاری دوره انتقال مفاهیم تفکر مبتنی بر ریسک 
ــر ریســک توســط واحــد توســعه مدیریــت میدکــو در مجتمــع کک  ــاه 98 دوره انتقــال مفاهیــم تفكــر مبتنــی ب ــخ 31 تیرم در تاری

ــد برگــزار شــد.  ســازی و پاالیشــگاه زرن
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برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی 
ــان توســط واحــد توســعه  ــک مــس ایرانی ــش نویســی در مجتمــع باب ــش و دان ــت دان ــرداد 98  دوره آموزشــی مدیری ــخ 9 م در تاری

مدیریــت میدکــو برگــزار شــد. 

برگزاری دوره آموزشی تکنیک های حل مساله 
ــت  ــعه مدیری ــد توس ــا توســط واح ــه زغالشــویی پابدان ــاله در کارخان ــای حــل مس ــرداد 98 دوره آموزشــی تكنیک ه ــخ 14 م در تاری

میدکــو برگــزار شــد. 

برگزاری کارگاه آموزشی تکنیک های خالقانه حل مساله
ــازمانی  ــی فراس ــای خبرگ ــاء انجمن ه ــرای اعض ــاله ب ــل مس ــه ح ــای خالقان ــی تكنیک ه ــاه کارگاه آموزش ــخ 15 و 16 مردادم در تاری

ــه ســازی در دفتــر کرمــان برگــزار شــد.   ســایش و خوردگــی و گندل
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برگزاری دومین جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی گندله سازی
در تاریــخ 2 مــرداد 98 دومیــن جلســه انجمــن خبرگــی فراســازمانی گندلــه ســازی  بمنظــور بررســی چالش هــا و مســائل ایــن حــوزه 

در مجتمــع فــوالد بوتیــای ایرانیــان برگــزار شــد. 

ــت  ــا محوری ــی ب ــن موضوع ــزاری انجم برگ
ــاده«  ــطح ج ــی در س ــای ریزش ــه ه »گندل
بــه منظــور بررســی علــل ریشــه ای ریــزش گندلــه در ســطح 
جــاده و ارائــه راهــكار جهــت مرتفــع ســاختن آن هــا جلســه 
انجمــن خبرگــی در تاریــخ 8 مــرداد 98 در مجتمــع کنســانتره 

و گندلــه ســازی زرنــد برگــزار شــد.
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 IMS برگزاری جلسات آموزش کنترل مستندات سیستم مدیریت یکپارچه
ــا حضــور  در تاریــخ 15 مــرداد 98 جلســات آمــوزش کنتــرل مســتندات سیســتم مدیریــت یكپارچــه IMS در کارگاه فــوالد بوتیــا ب

ــا برگــزار شــد.  سرپرســت کارگاه و کارشناســان شــرکت مان

)IMS( برگزاري دوره آموزشي مستندسازي سیستم مدیریت یکپارچه
در تاریــخ 26 تیرمــاه 98 دوره آموزشــي مســتند ســازي سیســتم مدیریــت یكپارچــه )IMS( بــراي کارشناســان دفتــر مرکــزي شــرکت 

مانــا برگــزار شــد. 
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بــر اســاس برنامه ریــزی هــای انجــام 
گرفتــه در خصــوص طــرح اکتســاب و 
ــو،  ــران میدک ــارب رهب ــازی تج مستندس
پنجمیــن دوره از جلســات مصاحبــه در 

ــد. ــزار ش ــاه 98 برگ ــخ 31  تیرم تاری

تجــارب  مستندســازی  و  اکتســاب  طــرح 
میدکــو ســتاد  رهبــران  ارزشــمند 

ــه نیــز فراینــدي اســت کــه طــي  اکتســاب و مستندســازي تجرب
ــک  ــت ی ــه ثب ــات، ب ــه جزیی ــت ب ــع و دق ــي جام ــا دیدگاه آن ب
ــا  ــد ب ــران بتوانن ــه دیگ ــه اي ک ــود، بگون ــه مي ش ــه پرداخت تجرب
مراجعــه بــه مســتندي کــه تهیــه شــده اســت، بــه ابعــاد گوناگــون 
ــوزي و  ــرده و از آن درس آم ــي ب ــق آن پ ــد تحق ــه و فراین تجرب
ــري در  ــا قرارگی ــر از آن، ب ــي فرات ــري الزم را داشــته و حت یادگی
موقعیــت مشــابه از تكــرار خطــا و دوبــاره کاري کاســته و در زمــان 
ــد. تجــارب از دو  ــي نماین ــه جوی ــد، صرف ــم جدی ــه تصمی و هزین
منظــر مدیریتــی و فنــی قابــل تقســیم اســت. تجــارب مدیریتــی 
در حــوزه تصمیم گیــری و بكارگیــری اصــول رهبــری و مدیریــت 

ــد. ــا می یاب ــازمان معن ــردی س ــطح راهب ــوده و در س ب
حضــور مشــاوران و مدیــران خبــره و متخصــص در ســطح عالــی 
ــی بدیــل را در ایــن حــوزه ایجــاب  هلدینــگ میدکــو، فرصتــی ب

نمــوده کــه اهمیــت موضــوع اکتســاب و مستندســازی تجــارب را 
صدچنــدان مــی نمایــد.

ــر ایــن اســاس و دســتور مســتقیم مدیریــت محتــرم هلدینــگ  ب
میدکــو و بــا توجــه بــه اقدامــات مثبــت انجــام گرفتــه در شــرکت 
مستندســازی  حــوزه  در  خاورمیانــه  معیارصنعــت  مهندســی 
تجــارب، طــرح اکتســاب و مستندســازی تجــارب رهبــران ســتاد 
ــترک  ــرای مش ــری و اج ــا راهب ــان ب ــران و کرم ــو در ته میدک
ــت  ــعه مدیری ــد توس ــكو و واح ــش ممس ــت دان ــان مدیری دپارتم

ــد. ــاز گردی ــرداد 1397، آغ ــف و از خ ــگ، تعری هلدین
در حــال حاضــر، گام ابتدایــی طــرح کــه شــامل شناســایی، برنامــه 
ریــزی، برگــزاری  بیــش از 20 جلســه پیــش مصاحبــه و اســتخراج 
ســرخط تجــارب اســت، بــه اتمــام رســیده و تیــم اجرایــی طــرح 
ــا  در حــال آمادگــی جهــت برگــزاری جلســات اصلــی مصاحبــه ب

خبــرگان اســت.
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اخبار توسعه مدیریت 
شرکت معیارصنعت خاورمیانه

ــرکت  ــو از ش ــرم میدک ــل محت ــد مدیرعام بازدی
ــه ــت خاورمیان معیارصنع

روز چهارشــنبه مــورخ 29 خردادمــاه 1398، مدیــر محتــرم عامــل 
ــه )میدکــو( همــراه  هلدینــگ توســعه معــادن و صنایــع خاورمیان
ــوژی آن شــرکت، جنــاب  ــزی، توســعه و تكنول ــر برنامه ری ــا مدی ب
ــی  ــرکت مهندس ــدن ش ــان مع ــی از دپارتم ــر ابراهیم ــای دکت آق

ــد. ــه بازدیــد نمودن معیارصنعــت خاورمیان
ایــن بازدیــد کــه از ســاعت 8:30 صبــح آغــاز شــد آقــای مهنــدس 
منجمــی مدیرعامــل، آقــای مهنــدس کتابــی مدیــر امــور پروژه هــا 
و آقــای مهنــدس موســایی جانشــین مدیــر امــور مهندســی 

ــی  ــد را همراه ــر پورمن ــه، دکت ــت خاورمیان ــار صنع ــرکت معی ش
ــد. نمودن

پــس از آن آقایــان مهنــدس کریمیــان، کریمخانــی و امیرشــاهی 
ــات  ــرح خدم ــه ط ــدن ب ــان مع ــی دپارتم ــت معرف ــه پرزن ــا ارائ ب

ــد.  ــک پرداختن ــاز، ژئومكانی روب
در پایــان ایــن مراســم آقــای دکتــر پورمنــد از همــكاران، مدیــران 
قبلــی و مســئولین فعلــی بــه جهــت ایجــاد و  انباشــت فرصــت هــا 
ــود و  ــی نم ــروت قدردان ــه ث ــار ب ــدن معی ــل ش ــتای تبدی در راس
پــس از آن بــا تاکیــد بــه تقویــت نــگاه تجــاری ســازی و اجتنــاب 
از فعالیــت صــرف مهندســی بــه منظــور برقــراری زبــان مشــترک 

بــا جامعــه مخاطــب نكاتــی را طــرح نمودنــد.
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ــت  ــار صنع ــی معی ــرکت مهندس ــش ش ــت دان ــان مدیری دپارتم
ــزاری  ــه برگ ــود و تجرب ــیل موج ــه پتانس ــه ب ــا توج ــه ب خاورمیان
دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی حــوزه 
هماهنگــی  بــا  مختلــف،  ســازمان های  در  دانــش  مدیریــت 
ــت و  ــعه مدیری ــد توس ــا واح ــه ب ــام گرفت ــزی انج ــه ری و برنام
آمــوزش هلدینــگ میدکــو، کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا مفاهیــم 

ــان  ــتاد کرم ــكاران در س ــژه هم ــش وی ــت دان ــات مدیری و مقدم
ــود. ــزار نم ــو را برگ میدک

ــش و  ــردی دان ــه و کارب ــف اولی ــاعتی، تعاری ــن کارگاه 4 س  در ای
ــت  ــه مدیری ــاز ب ــل نی ــی و دالی ــات اجرای ــش، الزام ــت دان مدیری
دانــش ســازمانی و ابزارهــای جــاری ایــن حــوزه ؛  مــورد بررســی 

ــرار گرفــت. و آمــوزش ق

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت دانش ویژه ستاد کرمان هلدینگ میدکو
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با تشکر از توجه شما


