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مشتریبرعملکردسلولناباولیه 
اشکانعیوق

* 1

چکیده 

سلولهایی که در نخستین گام تحول ناب از طریق تغییر آرایش سیستم تولید ،ایجاد میشوند،
سلولهای اولیه نام دارند و عملکرد آنها از این نظر که جزو نخستین اقدامات نابسازی عملیات تولید
هستند ،حائز اهمیت است .در این پژوهش عوامل مرتبط با انسان که نقش اساسی در تشریح عملکرد این
سلولها دارند در قالب عامل فاصله تخصیص پویا و به همراه دیگر عوامل مرتبط با سلول شامل اندازه
سلول و نوع وظایف سلول مطالعه شدهاند .زمان تکت بهعنوان عامل مرتبط با مشتری مؤثر بر عملکرد
سلول در نظر گرفته شده است .ابتدا مدل پژوهش بر مبنای تخصیص پویا و با لحاظکردن اثرپذیری
عملکرد اپراتور از نحوه تخصیص فرد طی افق برنامهریزی در قالب ترکیب سه مدل متعادلسازی ،تعیین
توالی و تخصیص توسعه داده شد؛ سپس آزمایشها بر اساس رویکرد طراحی آزمایشهای تاگوچی اجرا
شد و دادهها در قالب جوابهای نزدیک به بهینه برای اهداف عملکردی سلول با استفاده از الگوریتم
جستوجوی همسایگی متغیر بهدست آمد .در گام بعد با انجام تحلیل واریانس یک و چند متغیره ،اثر
عوامل آزمون شد .نتایج پژوهش حاکی از پیچیدگی تأثیرپذیری عملکرد سلول از عوامل بوده و تعداد
تخصیص پویای پیشنهادی به ازای ترکیبات مختلف دیگر عوامل بهدست آمده است.
کلیدواژهها :عملکرد سلول اولیه ناب؛ اندازه سلول؛ نوع سلول؛ زمان تکت؛ فاصله
تخصیصپويا؛تحلیلواريانس .
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.1مقدمه 

مزیتهای سلول یو ـ شکل در سیستم تولید ناب از نتایج کایزن حرکتی محسوب میشود
که بر اساس آن سلولها از قابلیت بازمتعادلسازی برخوردار هستند [ ]6 ،15 ،4و بر مبنای
هدایت چندفرایندی عمل میکنند [ .]7 ،25 ،5عملیات استاندارد سلولهای ناب ،طریقه مدیریت
کارها در سلول را تعیین میکند و ماندن ( ،)1993آن را «گردش شغلی» نامیده است .از نخستین
و مهمترین گامها برای تغییر ساماندهی و آرایش سیستم تولید ،با هدف نابسازی فرایندهای
عملیاتی ،تشکیل و استقرار سلولهای ناب اولیه 1است [ .]23 ،4این سلولها از طریق تغییر
آرایش و استقرار مجدد ماشینآالت و مراکز کاری در قالب سلولهای یو -شکل و آموزش
اپراتورها در مورد نحوه کار در چارچوب عملیات استاندارد سلولی شکل میگیرند .اپراتورها چند
ماشین و یا چند فرایند را در خالل کار در سلول انجام میدهند؛ درحالیکه کار بهصورت جریان
تکقطعهای در سراسر سلول در حال تکمیل است [ .]6 ،4هرگونه بهبود بیشتر با ارتقای سطح
مهارت اپراتورها و طرحریزی کایزنهای فرایندی مناسب اجرایی میشود [ .]23این پژوهش به
دنبال ارائه خطوط راهنمایی برای نحوه مدیریت سلولهای اولیه ناب است .در ادامه پس از مرور
اجمالی مبانی نظری موضوع و ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد سلول ناب ،روششناسی و
گامهای پژوهش مطرح میشود .با ارائه مدل برنامه ریاضی تحقیق در قسمت روششناسی
پژوهش گامهای تحلیلی تحقیق در قسمت تحلیل دادهها و یافته ارائه و مورد بحث قرار میگیرد.
در انتها نیز پس از جمعبندی پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ارائه شده است.

.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

برای بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینه سلولهای ناب ،باید مطالعاتی را مدنظر داشت
که به عملیات استاندارد سلول ناب یا گردش شغلی که در این مقاله تخصیص پویا عنوان
میشود ،میپردازند .در مطالعات اخیر در زمینه تخصیص پویا اثرات تخصیص پویا بر عملکرد
انسان کمتر مدلسازی و بررسی شده است و در ارتباط با سلول تولید ناب که در آن تخصیص
پویا جزو عملیات استاندارد سلول بهشمار میرود ،این اثرات مطالعه نشده است [.]18 ،19
مکدونالد و همکاران ( ،)2009صرفاً بر وجه ارتقای مهارت تأکید داشتهاند و عزیزی و همکاران
( ،)2010اثرات یادگیری ،فراموشی و خستگی ،انگیزش را مدلسازی کردهاند؛ اما در مطالعه آنها
اثرات تخصیص پویا مطالعه نشده است [ .]3 ،12بهعالوه عملیات سلول ناب کمتر در تمامی
مدلهای موجود پوشش داده شده است .چنین پژوهشی از این نظر شایسته توجه است که بنا بر
گزارش کانان و جنسن ( ،)2004در محیط سلولی ،پویایی عملکرد فرد موجب تغییرات جدی در
1. Interim Cells
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عملکرد سلول میشود [ .]9همچنین در تبدیل سیستمهای تولید سنتی به ناب درنظرگرفتن ابعاد
انسانی ضروری است [ .]17مکدونالد و همکاران ( ،)2009از نخستین پژوهشگرانی محسوب
میشوند که مسئله زمانبندی تخصیص پویا را در سلول تولید ناب مدلسازی کردهاند .با این
حال مدل آنها تنها به ارتقای مهارت افراد توجه دارد .این مدل معیار خاصی برای تخصیص پویا
در بر ندارد و نقش برنامه در پویایی عملکرد فرد نادیده گرفته شده است [ .]12ناکاده و نیشیواکی
( )2008تخصیص بهینه به سلول را با فرض ایستایی عملکرد افراد بهدست داده با این حال
عملیات استاندارد سلول را مطالعه ننموده اند [ .]16شوچاک ( ،)2008با تأکید بر اصل سطح کار
کامل در سلول ناب ،مدل تخصیص به سلول را با هدف بیشینهسازی سطح کار اپراتورها مطالعه
کرده است .در مطالعه او نیز عملکرد فرد ایستا بوده و افراد یکسان فرض شدهاند .از دیگر
محدودیتهای پژوهشهای ذکرشده ،تکمدلیبودن سلول و محدودبودن اهداف به کمینهسازی
تعداد کارکنان و یا هزینههای آموزش و موجودی است [ .]24این در حالی است که در هرگونه
مطالعه در محیط سلولی ،بهکارگیری ساختار مسائل متعادلسازی و توالی مدلها الزامی است.
در پژوهش دیگری ،احمد ( ،)2012به مطالعه عملکرد سلول ناب پرداخته است .این
پژوهشگر با رویکرد سیستم دینامیک شرایط عدماطمینان ناشی از تغییرات تقاضا و دسترسی به
ماشینآالت در سلول را بررسی کرده و شاخص کمبود را بهعنوان معیار عملکرد سلول مورد
تجزیهوتحلیل قرار داده است [ .]2رهاب و احمد ( ،)2014با بهکارگیری پویایی سیستم به ارزیابی
ناببودن شرکت تولیدی پرداختند و پویاییهای مرتبط با جریان تکقطعهای را از طریق تأثیرات
زمان تکت تحلیل کردند [ .]22لو و یانگ ( ،)2014اجرای تکنیکهای ناب در سیستمها با سطح
خودکارسازی باال را بهمنظور بررسی تأثیرات تغییرات تقاضا و تغییرپذیری سیستم تولید صورت
داده و نتیجه گرفتند که توانش مرکز کاری سرعتساز از طریق حل مسئله بافر کار در جریان
ساخت بهبود یافته است [ .]8هیچیک از این پژوهشها مشخصههای اصلی سلول ناب را در نظر
نگرفتهاند و واحد تحلیل و بررسی عملکرد در آنها سیستم تولید است .عیوق و همکاران
( ،)1393برای نخستین بار به مطالعه زمانبندی گردش شغلی در سلول ناب پرداختند .این
پژوهش زمانهای پردازش دچار اثرات خستگی در نظر گرفته شدهاند و به نحوی با تغییر نحوه
تخصیص کارها در دورههای گردش سعی میشود تأثیرات خستگی کمینه شود .این پژوهش
اثرات یادگیری و فراموشی را در بر نداشته و سلول را تکمدلی در نظر گرفته است [.]1
در سالهای اخیر پژوهشگران از منظر تبدیل خطوط مونتاژ به سلولهای ناب که سرو نامیده
میشوند بهبود عملکرد کلی سیستمهای تولیدی را موردبررسی قرار دادهاند .ویو سان و همکاران
( ،)2016با ارائه چهار مدل به هم مرتبط به دنبال کشف رابطه میان زمان تکمیل بیشینه و تعداد
سلولها بودهاند [ .]27یانگ یو و همکاران ( ،)2017نیز الگوریتم های دقیق بهمنظور کاهش
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تعداد نیروی انسانی و حفظ مدت زمان ساخت در مورد مسائل کوچک رائه دادهاند [ .]29در
پژوهشی دیگر ژیانگ لی و همکاران ( ،)2017با ارائه یک الگوریتم تکاملی مشارکتی دو مسئله
تشکیل و تخصیص به سلولها را بهطور همزمان حل کردهاند .آنها نشان دادهاند که مکانیزم
هماهنگی استفادهشده در این الگوریتم نتایج بهتری از رویکردهای موجود برای کمینهسازی
زمان توانش کل و همچنین کمینهسازی ساعت کل کار اپراتورها بهدست میدهد [.]28
عملیات استاندارد سلولی نوعی برنامه تخصیص پویا است که با تغییر اندازه دوره تخصیص
پویا (فاصله تخصیص پویا) یا تعداد دفعات تخصیص پویا در یک افق برنامهریزی مشخص اثرات
متمایزی بهدست میدهد .بررسیهای صورتگرفته در مبانی نظری موضوع نشان میدهد که
مطالعات معدود موجود در زمینه تعیین فاصله تخصیص پویا عمدتاً در وظایفی که الزامات
ارگونومیکی دارند ،انجام شده است؛ بنابراین در این پژوهش اثرات فاصله تخصیص پویا بر اهداف
ذکرشده باال موردمطالعه قرار خواهد گرفت .متغیرهای وابسته عملکرد سلول تولید ناب از اندازه
سلول ،زمان تکت و نوع سلول بر حسب وظایف آن نیز تأثیر میپذیرند .شوچاک ( )2008در
تحلیل مسئله تخصیص به سلول یو-شکل ،خروجی سیپلکس را به تفکیک اندازه سلول
تقسیمبندی کرده است [ .]24هرچند هدف این پژوهشگر بررسی و ارزیابی عملکرد نرم افزار در
مسائل با اندازههای مختلف بوده است ،با این حال نگاه اجمالی به نتایج گزارششده توسط این
پژوهش ایده تغییرپذیری اهداف مرتبط با عملکرد سلول ناب بر اساس اندازه سلول را برای
تحلیل در این پژوهش القا می نماید .هر چه سلول بزرگتر باشد ،محدوده زمان تکت موجه
بزرگتر است و بهتبع ،متوسط مربع انحراف از زمان تکت و همچنین تعداد دفعات انحراف از
زمان تکت تغییرپذیری بیشتری خواهد داشت؛ بهعالوه ازآنجاکه در سلول بزرگتر ممکن است به
فرد وظایف بیشتری تخصیص یابد ،واریانس اثرات عوامل انسانی نیز میتواند بیشتر از سلول
کوچک باشد .برای زمان تکت کوچکتر و سلول کوچکتر تخصیص تعداد وظایف کمتر به فرد و
تغییرپذیری کمتر متوسط مربع انحراف از زمان تکت و همچنین تغییرپذیری کمتر تعداد دفعات
انحراف از زمان تکت انتظار میرود؛ بنابراین منطقی به نظر میرسد که اندازه زمان تکت را که
اثرات آن در تعداد اپراتورهای تخصیصیافته به سلول و درنتیجه رفتار فرد نمود پیدا میکند ،در
تشریح عملیات سلول تأثیرگذار پنداشت .بهعالوه نقش نوع وظایف سلول در تبیین رفتار شخص
و تأثیرپذیری آن از فواصل تخصیص پویا غیرقابلانکار است .نوع وظایف سلول در واریانس
مقادیر متغیرهای وابسته مؤثر است .دامنه زمانی عملکرد فرد برای وظایف شناختی بیشتر از
وظایف متحرک است .در ضمن اثرات فراموشی ،هرچه وظایف ماهیت شناختیِ بیشتری داشته
باشند ،جدیتر است .بیتردید در سلول با وظایف عمدتاً متحرک فرد کمتر دچار فراموشی
میشود و یادگیری سریعتر است و در عین حال خستگی شدیدتر خواهد بود؛ بنابراین
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درنظرگرفتن نوع سلول نیز بهعنوان عاملی در تحلیلهای پس از بهینگی ضروری به نظر
میرسد .شکل  ،1مدل مفهومی توسعهدادهشده بر اساس عوامل زمان تکت ،نوع وظایف در سلول
و اندازه سلول ،بهمنظور انجام تحلیلهای فرابهینگی را ارائه میدهد .از این پس مجموعه
شرایطی که توسط عوامل زمان تکت ،نوع وظایف در سلول و اندازه سلول توصیف میشوند،
شرایط اولیه نامیده میشود.

شکل  .1مدل مفهومی توسعهدادهشده بر اساس عوامل زمان تکت ،نوع وظایف در سلول و اندازه سلول

در این پژوهش بهمنظور مطالعه عملکرد سلول تولید ناب ،عملیات استاندارد سلول در کنار
دیگر عوامل مؤثر ،موردبررسی قرار خواهد گرفت.
.3روششناسيپژوهش 

این پژوهش در سه گام عمده انجام شده است .در گام نخست ،مدل ریاضی از مسئله
تخصیص پویای اپراتور به سلول تولید ناب بهصورت برنامهریزی عدد صحیح غیرخطی فرموله و
تابع هدف آن ترکیب اهداف پیشگفته با استفاده از روش ال پی -متریک با فرض  p=1در نظر
گرفته شد .ساختار مدل ترکیبی از مدلهای کالسیک متعادلسازی و تعیین توالی است که در
مطالعات میلتنبرگ ( ،)2002کارا و همکاران ( ،)2008ازکان و همکاران ( )2010و لیان و
همکاران ( )2012بهکار گرفته شده است [ .]13،10،20،11مدل برنامه ریاضی پژوهش در قسمت
 1-3مقاله ارائه شده است .در گام دوم ،جوابهای نزدیک به بهینه از طریق طراحی الگوریتم
جستوجوی همسایگی متغیر ( ، 1)VNSبهدست آمد .شکل  ،2سازوکار عمل این الگوریتم را
نشان میدهد .در گام نهایی پژوهش ،تحلیل اثرپذیری عملکرد سلول از عوامل به شرحی که در
ادامه میآید ،صورت گرفته است.
)1. Variable Neiborhood Search (VNS
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شکل  .2سازوکار عمل الگوریتم جستوجوی متغیر برای تخصیص پویای اپراتور در سلول اولیه ناب

در گام سوم برای تحلیل ابتدا باید جامعه موردبررسی و نحوه نمونهسازی مشخص شود.
محیطهای صنعتی را به لحاظ نوع کاربرد موضوع این پژوهش در آنها میتوان در دو دسته
کلی مختلف قرار داد .دسته نخست ،سیستمهای تولید سلولی و دسته دوم کلیه سیستمهای
تولیدی قابلتبدیل به سیستم تولید سلولی را شامل میشود .جدول  ،1خالصه مشخصه
سلولهای موردمطالعه توسط پژوهشگران دیگر را بهدست میدهد .دادههای پژوهش حاضر بر
اساس این جدول شبیه سازی شده است .دسته دوم محیط صنعتی که میتواند بهعنوان جامعه
تحقیق مدنظر باشد ،سیستمهای تولیدی هستند که از طریق فناوری گروهی ،کاهش زمانهای
آمادهسازی و کاهش اندازه دستههای تولید و همچنین بهکارگیری دیگر اصول عملیاتی
سلولهای ناب به سلول ناب مبدل میشوند.
سیستمهای تولید گسسته ،شامل سیستم تولید دستهای ،سیستم تولید جریان کارگاهی،
سیستم تولید مبتنی بر سرعت اپراتور و مبتنی بر سرعت ماشین (با خطوط کانوایر یا خطوط
حملونقل نیمهخودکار) قابلیت تبدیل به سیستم تولید سلولی را دارند و بنابراین در زمره جامعه
این پژوهش قرار داده میشوند [ .]5،23سیستم تولید که با تغییر چیدمان و بهکارگیری اصول
اولیه به شکل سلولی استقرار یافته و در مرحله تبدیل به سلول تولید ناب قرار دارد ،سلول اولیه
ناب 1نامیده میشود [.]5

1. Interim Cell



تحلیل تأثیر عوامل مرتبط با سلول و عامل ...

47

جدول  .1خالصه مشخصه سلولهای موردمطالعه تحقیقات پیشین
حدودمشخصهساختاریسلول 
محقق 

تعداد
ماشین 

اوهنو ()1999
ماندن ()1993
سکاین ()1991
میلتنبرگ ()2001
شوچاک ()2008
مک دونالد
()2005

تعداداپراتور 

10-20
------3-24
5-20

حد پایین
------1-12
حد پایین

25

13

زمانپردازش زمانپردازش

زمان

دستي 

خودکار 

جابهجايي 

---1-20
15
---5-30

---50-95
15-30
-------

1-2
3
1-3
---1-2

15-820

----

دادههای موردنیاز بهمنظور انجام این گام پژوهش از طریق حل مدل برای مسائل (سلولهای
نمونه) مهیا شد .بر مبنای مدل مفهومی پژوهش عوامل کنترلی آزمایشها عبارتاند از :اندازه
فاصله تخصیص پویا ،نوع سلول و اندازه سلول بهعنوان عوامل مرتبط با سلول و زمان تکت
بهعنوان عامل مرتبط با سرعت تقاضای مشتری .به این ترتیب برای عوامل یادشده سطوح
سهگانه مطابق جدول  ،2در نظر گرفته شد.
کوچکترین و بزرگترین تعداد تخصیص پویا در افق برنامهریزی بر این اساس در نظر
گرفته شدهاند که هیچیک از اثرات عوامل انسانی بر دیگر اثرات فائق نشود ،هزینههای کنترل
برنامه تخصیص پویا معقول باشد و فرایند خوگرفتن اپراتورها به تخصیص پویا بهعنوان بخشی از
نحوه کارشان آسانتر شود .بدیهی است با درنظرگرفتن سطوح سهگانه برای عوامل ،استعداد
کامالً فاکتوریالی  81سناریوی آزمایشی قابلطرح است که دستکم  9تا  15آزمایش (تکرار) در
هر سناریو قابلاجرا است؛ بنابراین استفاده از طرحهای نسبتی مقرونبهصرفه بهنظر میرسد؛
بنابراین در این پژوهش ،آزمایشها طبق رویکرد طراحی آزمایشهای تاگوچی سناریوسازی
میشود که با توجه به تعداد عوامل و سطوح آنها ،طرح متعامد  𝐿9را ارائه میدهد .این طرح
حداکثر چهار عامل سهسطحی را دربرمیگیرد [ .]21جدول  ،2طرح آزمایشهای  𝐿9و جانمایی
عوامل موردمطالعه را نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود در این رویکرد از طریق
ایجاد مجموعهای از آرایههای متعامد تعداد کمتری آزمایش برای دستیابی به نتایج قابلقبول
انجام میشود.
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جدول  .2عوامل و سطوح هر یک
نوععامل

عواملمرتبطباسلول
اندازه

عوامل

سطوح

عاملمرتبطباسرعت

1
2
3

برچسب
-1
0
1

مقدار
کوچک
متوسط
بزرگ

تقاضایمشتری

تعداد گردش

نوع وظیفه

10
5
3

شناختی
بینابینی
متحرک

تکت
مقدار
کوتاه
متوسط
بلند

برچسب
-1
0
1

جدول  .3طرح آزمایشهای  𝐿9و جانمایی عوامل
آزمايش

اندازه

تکت

تعدادگردش

نوعوظیفه

1

کوچک

2

کوچک

3

کوچک

4

متوسط
متوسط
متوسط
بزرگ
بزرگ
بزرگ

کوتاه
متوسط
بلند
کوتاه
متوسط
بلند
کوتاه
متوسط
بلند

10

شناختی
بینابینی
متحرک
متحرک
شناختی
بینابینی
بینابینی
متحرک
شناختی

5
6
7
8
9

5
3
5
3
10
3
10
5

بر اساس شکل  ،3پس از ایجاد دادهها بر اساس جدولهای  1تا  3و حل مدل ریاضی توسط
الگوریتم جستوجوی  ،VNSدادهها در سه مرحله توسط آزمونهای تحلیل واریانس چندمتغیره و
پسآزمونهای مناسب بررسی و تحلیل میشوند.
بررسی سطوح یک عامل در هر سطح عامل دیگر
آزمون همگنی واریانس
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره

تائید معنی دار بودن روابط متقابل
(آزمون تحلیل واریانس چند متغیره)

آزمون واریانس دو عاملی
پس آزمون مناسب

شکل  .3مراحل انجام آزمون های آماری تحقیق

مدلبرنامهرياضيپژوهش.شمارنده ها ،متغیرهای تصمیم و پارامترهای مدل به شرح زیر
تعریف شده اند:
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انديسها 

𝑖 :شمارنده هر اپراتور 𝐼 ∀𝑖 = 1,2, … ,
𝑗 :شمارنده هر مرکز کاری 𝐽 ∀𝑗 = 1,2, … ,
𝑟 :شمارنده هر دوره تخصیص پویا 𝑅 ∀𝑟 = 1,2, … ,
𝑙 :شــمارنده هــر ســیکل کــاری ∀𝑙 = 1,2, … , ∑𝑚 𝑑𝑚 , (∑𝑚 𝑑𝑚 ) + 1, (∑𝑚 𝑑𝑚 ) +
… 2,
𝑚  :شمارنده هر مدل 𝑂𝑀 ∀𝑚 = 1,2, … ,

متغیرهایتصمیم 

𝑖𝐴 :متغیر تخصیص اپراتور 𝑖 به سلول
𝑟
𝑗𝑖𝑥 :مغیر تخصیص اپراتور 𝑖 به مرکز کاری 𝑗 در دورهی تخصیص پویا𝑟
𝑊 تعداد اپراتور تخصیصیافته به سلول
𝑟𝑙𝑚  :مدلی که در سیکل 𝑙 از دوره تخصیص پویا 𝑟 باید توسط سلول تولید شود
𝑙𝑟,
𝑗 :𝑥𝑚,متغیر متغیر گرفتن مدل 𝑚 در سیکل 𝑙 طی دوره تخصیص پویا 𝑟 روی مرکز کاری 𝑗
𝑙𝑟,
𝑗𝑥𝑚,؛
(اگر مدل 𝑚 در سیکل 𝑙 طی دوره تخصیص پویا 𝑟 روی مرکز کاری 𝑗 باشد ،آنگاه = 1
𝑙𝑟,
𝑗)𝑥𝑚,
در غیر اینصورت = 0
𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙 :آخرین سیکل کاری در دوره تخصیص پویا 𝑟 که توسط اپراتور 𝑖 انجام شده است.
)𝑖(
𝑗𝑖𝑟𝐿𝐷𝐴 :متغر تخصیص مجاور سمت چپ مراکز کاری𝑗 و 𝑗 𝐽 + 1 −
𝑟
𝑗𝑖𝑅𝐷𝐴 :متغر تخصیص مجاور سمت راست مراکز کاری𝑗 و 𝑗 𝐽 + 1 −
𝑠 :𝐹𝐹𝐿𝑟𝑖,متغر تعیین اولین مرکز کاری 𝑠 در جلوی سلول که به اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا
𝑟 تخصیص یافته است.
𝑠 : 𝐹𝐵𝐿𝑟𝑖,متغیر تعیین اولین مرکز کاری 𝑠 در پشت سلول که به اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا
𝑟 تخصیص یافته است.
𝑟
𝐷 :𝑞𝑖𝑂,متیر تعیین مسیر جابهجایی اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا 𝑟 از مرکز کاری 𝑂 به مرکز
کاری 𝐷
𝑟
𝑗 :𝑣𝑖,متغیر تعیین اینکه آیا اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا 𝑟 در حین جابهجایی خود در سلول،
مرکز کاری 𝑗 را دور میزند یا خیر؟
𝑘𝑗𝑖𝑠 :شماره دوره تخصیص پویای ( )Sکه در آن مرکز کاری 𝑗 به اپراتور𝑖 برای بار 𝑘اُم پس از
یک یا چند دوره عدمتخصیص ،تخصیص یافته است.
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𝑘𝑗𝑖𝑢 :شماره دوره تخصیص پویای ( )uکه در آن اپراتور 𝑖 مرکز کاری𝑗 را برای بار𝑘اُم ،ترک می-
کند.
𝑗𝑖𝐾 :تعداد دفعاتی که مرکز کاری 𝑗 به اپراتور 𝑖 طی دورههایی مشتمل بر یک یا چند دوره
تخصیص پویا بهصورت متوالی تخصیص یافته است.
𝑟
)𝑙 (𝑚,
𝑗 :𝑡𝑖,زمان پردازش عملیات مرکز کاری 𝑗 توسط اپراتور 𝑖 روی مدل 𝑚 در سیکل کاری
𝑙 از دوره تخصیص پویا 𝑟
𝑟
)𝑙 (𝑚,
𝑗 :𝑡𝑡𝑖,زمانی که انتظار میرود اپراتور 𝑖 روی مدل 𝑚 در سیکل کاری 𝑙 از دوره
تخصیص پویا 𝑟 اگر در مرکز کاری 𝑗 حضور داشته باشد ،صرف عملیات در مرکز کاری 𝑗 کند.
𝑟
)𝑚(
𝑗 :𝑡𝑖,زمان پردازش عملیات مرکز کاری 𝑗 توسط اپراتور 𝑖 روی مدل 𝑚 در انتهای دوره
تخصیص پویا 𝑟 که دچار اثرات فراموشی شده است.
)𝑙( 𝑟𝑖𝑣 :سطح انگیزه اپراتور 𝑖 در ابتدای سیکل کاری 𝑙 از دوره تخصیص پویا 𝑟
𝑟
𝑖 :𝑣0سطح انگیزه اپراتور 𝑖 در ابتدای دوره تخصیص پویا 𝑟
𝑟
𝑖 :𝑣1سطح انگیزه اپراتور 𝑖 در انتهای دوره تخصیص پویا 𝑟
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑖𝑣 :سطح انگیزه اولیهی اپراتور 𝑖
𝑟𝑖𝑝 :نسبتی از مراکز کاری تخصیصیافته به اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا 𝑟 که در
 𝑃𝑂𝑅 − 1دوره قبل از آن نیز به او تخصیص یافته است.
𝑟𝑗𝑖𝑛 :متغیر تعیین اینکه مرکز کاری 𝑗 در دوره تخصیص پویا 𝑟 و  𝑃𝑂𝑅 − 1دوره قبل از آن به
اپراتور 𝑖 تخصیص یافته است یا خیر؟
𝑟𝑖̅𝑐 :زمان چرخه متوسط برای اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا 𝑟
𝑟
𝑛𝑖𝑚̅𝑐 :محوای کاری کمینه در خالل دوره تخصیص پویا 𝑟
𝑟𝑖𝑏 :متغیر تعیین اینکه اپراتور 𝑖 در دوره تخصیص پویا 𝑟 محتوی کاری کمتر از تکت دارد
( ) 𝑏𝑟𝑖 = 1یا خیر
𝑟 𝑏 متغیر تعیین اینکه در دوره تخصیص پویا 𝑟 محتوی کاریکمینه کمتر از تکت است
( ) 𝑏𝑟 = 1یا خیر؟
پارامترها 

𝑚𝑑 :تقاضای مدل 𝑚 در هر کوچکترین مجموعه مدلمدل ()MPS
𝐼𝑅𝐷 :طول دوره تخصیص پویا
)𝑚( 𝑛𝑖𝑚𝑗𝑡 :زمان کمینه انجام پردازش در مرکز کاری𝑗 روی مدل 𝑚
)𝑚( 𝑥𝑎𝑚𝑗𝑡 :زمان بیشینه انجام پردازش در مرکز کاری𝑗 روی مدل 𝑚
𝑖𝐿𝛼 :شاخص یادگیری اپراتور 𝑖
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𝑗𝑖𝐵𝑒 :ضریب تأثیر خستگی اپراتور 𝑖 در تأخیر در انجام عملیات مرکز کاری 𝑗
𝑖𝐹𝛼 :شاخص فراموشی اپراتور 𝑖
𝑖𝐵𝛼 :شاخص خستگی اپراتور 𝑖

𝑛𝑖𝑚 𝑣 :سطح انگیزه کمینه
𝑥𝑎𝑚 𝑣 :سطح انگیزه بیشینه
𝑅𝑂𝑃  :تعداد دورهها بهمنظور بررسی تکرار تخصیص
1
)𝑚(
𝑗 :𝑡𝑖,زمان پردازش اولیه مدل 𝑚 توسط اپراتور 𝑖 روی مرکز کاری 𝑗
𝑗 :𝑡1𝑤𝑠,زمان جابهجایی اپراتور بین دو مرکز کاری 𝑠 و 𝑗
𝑤 :𝑡2زمانی که هر اپراتور برای دورزدن یک مرکز کاری مجاور باید صرف کند.
 :Taktزمان چرخه مطابق با تقاضای مشتری
محدودیتهای مدل در هفت دسته محدودیتهای کالسیک مسئله تخصیص و تعیین تعداد
اپراتور تخصیصیافته به سلول ،محدودیتهای کالسیک مسئله تعیین توالی مدلها،
محدودیتهای تعیین حوزه (ایستگاه) کاری اپراتورها ،محدودیتهای تعیین توالی کارهای
تخصیصیافته به اپراتور (مسیر جابجایی اپراتور در سلول) ،محدودیتهای فواصل زمانی
تخصیص/عدمتخصیص وظایف به هر اپراتور در طی افق برنامهریزی ،محدودیتهای مرتبط با
محاسبه توابع مشخصههای انسانی و زمانهای پردازش و محدودیتهای کالسیک مسئله
متعادلسازی سلول ،تقسیمبندی میشوند .روابط ریاضی محدودیتهای مدل در قالب روابط  6تا
 60در ادامه ارائه شده است .مدل ریاضی پژوهش از طریق توسعه مدل مطالعه عیوق و همکاران
( ،)1393استخراج شده است .به این ترتیب که محدودیتهای فواصل زمانی تخصیص/عدم-
تخصیص وظایف به هر اپراتور در طی افق برنامهریزی ،محدودیتهای مرتبط با محاسبه توابع
مشخصههای انسانی و زمانهای پردازش پس از ورود محدودیتهای کالسیک مسئله تعیین
توالی مدلها ،بازنویسی شدهاند .محدودیتهای تعیین توالی به شرح روابط  13-10هستند.
عملکرد سلول ناب اولیه در این پژوهش توسط اهداف زیر سنجیده میشود:
تطابق با زمان تکت :بهدلیل اولیهبودن سلول تولید ناب موردمطالعه ،هدف این است که تا حد
امکان از نقض زمان تکت ممانعت شود .در این راستا هم میزان متوسط انحراف از زمان تکت و
هم تعداد متوسط دفعات نقض زمان تکت باید کمینه شود .روابط  1و  2نحوه محاسبه این هدف
در مدل پژوهش را بهدست میدهد.
()1

𝑡𝑘𝑎𝑇𝑐̅𝑖𝑟 −
𝑈𝑧2

) 𝑟𝑖𝑏

1
∑𝐼 ∑𝑅(1 −
𝑟 𝑖 𝑊𝑅

= 𝑍12
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1

) 𝑟𝑖𝑏 𝑍2 = 𝑅𝑊 ∑𝐼𝑖=1 ∑𝑅𝑟=1(1 −

()2

که در آن  𝑈𝑧2حدّ باالی میزان انحرافات محتوی کاری هر اپراتور از زمان تکت است و
طبق رابطه  ،3محاسبه میشود.
1
𝑡𝑘𝑎𝑇 (𝑚) −
𝑗𝑈𝐵(𝑍 2 ) = ∑𝑗 𝑚𝑎𝑥𝑚,𝑖 𝑡𝑖,

()3

سطح کار کامل :از مهمترین اصول تولید ناب که در سلول تولید ناب نمود ویژهای مییابد،
ارجحپنداشتن انسان در برابر ماشین است [ .]6بیکاری فرد در سلول تولید ناب ممنوع است؛ حتی
اگر به بیکاری ماشین منجر شود؛ بنابراین در این مقاله سطح متوسط محتوی کاری که کمتر از
زمان تکت است ،کمینه میشود .رابطه  ،4نحوه محاسبه این هدف در مدل پژوهش را بهدست
میدهد.
𝑟
𝑛𝑖𝑚̅𝑐𝑇𝑎𝑘𝑡−
𝑡𝑘𝑎𝑇

() 4

1

𝑟 𝑏 𝑍11 = 𝑅 ∑𝑅𝑟=1

تعداد اپراتور تخصیصیافته به سلول :ازجمله اهداف کالسیک طراحی خط یا سلولهای تولید
کمینهکردن تعداد اپراتورهایی است که قرار است عملیات آن را انجام دهند .به این دسته از
مسائل ،مسئله متعادلسازی نوع یک اطالق میشود [ .]10رابطه  ،5نحوه محاسبه این هدف در
مدل پژوهش را بهدست میدهد.
)5(𝑤−1
)6(𝐽−2

() 5

= 𝑍3

در مورد رابطه میان اهداف یادشده ،بدیهی است که هر چه تعداد اپراتورهای تخصیصیافته
به سلول بیشتر (کمتر) باشد ،سطح کار کامل ممکن است کاهش (افزایش) یابد؛ همچنین هر چه
تعداد اپراتورهای تخصیصیافته به سلول بیشتر (کمتر) باشد ،متوسط میزان عدول از زمان تکت
ممکن است کاهش (افزایش) یابد .بهعالوه هر چه تعداد اپراتورهای تخصیصیافته به سلول
بیشتر (کمتر) باشد متوسط تعداد دفعات عدول از زمان تکت ممکن است کاهش (افزایش) یابد؛
بنابراین به نظر میرسد اهداف  𝑍12و  𝑍2در یک جهت و اهداف  𝑍11و  𝑍3در جهت دیگری در
مسیر جریان بهینگی حرکت مینمایند .بهعالوه مدل با درنظرگرفتن چهار هدف باال دارای جوابی
ایده آل است که در آن اپراتور با مهارت کامل عملیات سلول را بدون نقض زمان تکت و بدون
هیچگونه بیکاری به انجام میرساند.
()6

𝑟∀ 𝑗∀

𝑟
𝑗𝑖𝑥 ∑𝐼𝑖=1
=1
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()7

;𝑟∀ ; 𝑖∀

𝑟
𝑗𝑖𝑥 𝑀(1 − 𝐴𝑖 ) + ∑𝐽𝑗=1
≥1

()8

𝑟∀ 𝑖∀

𝑟
𝑗𝑖𝑥 −𝑀𝐴𝑖 + ∑𝐽𝑗=1
≤0

𝑤 ≤ 𝑖𝐴 ∑𝐼𝑖=1

()9
()10

𝑟

𝑟∀ ; ∀𝑙 = 1,2, … , 𝑙𝑚𝑎𝑥 − 1; ∀𝑗 = 1,2, … , 𝐽 − 1
𝑟

𝑙𝑟,
𝑟,𝑙+1
𝑗𝑥𝑚,
= 𝑥𝑚,𝑗+1
𝑚𝑑 𝑚∑𝑟,𝑙+

()11

𝑟∀ 𝑗∀ ; 𝑚𝑑 𝑚∑ ∀𝑙 = 1,2, … , 𝑙𝑚𝑎𝑥 −

𝑙𝑟,
𝑗𝑥𝑚,
𝑗= 𝑥𝑚,

()12

𝑟∀ ; 𝑚𝑑 𝑚∑ ∀𝑙 = 1,2, … ,

𝑙𝑟,
𝑂𝑀∑
𝑚=1 𝑥𝑚,𝐽 = 1

()13

𝑟∀ ; 𝑂𝑀 ∀𝑚 = 1,2, … ,

∑

𝑙𝑟,
𝑚𝑑 𝑚
∑𝑙=1
𝐽𝑥𝑚,
𝑚𝑑 =

()14

∀𝑖 ∀𝑟 ∀𝑗 = 2,3, … , 𝐽1

𝑟
𝑟
𝑗𝑖𝑅𝐷𝐴 𝐴𝐷𝐿𝑟𝑖𝑗 +
𝑗𝑖𝑥 + 𝑀1 (1 − 𝐴𝑖 ) +
+
𝑟
𝑥𝑖,𝐽+1−𝑗 ≥ 1

()15

∀𝑖 ∀𝑟 ∀𝑗 = 2,3, … , 𝐽1

𝑀1 (𝐴𝐷𝐿𝑟𝑖𝑗 ) + 𝑀2 (1 − 𝐴𝑖 ) +
𝐽
𝑟
𝑟
∑𝑗−1
𝑎=1 𝑥𝑖𝑎 + ∑𝑎=𝐽+2−𝑗 𝑥𝑖𝑎 ≥ 1

()16

∀𝑖 ∀𝑟 ∀𝑗 = 2,3, … , 𝐽1

𝑟
𝑎𝑖𝑥 𝑀1 (𝐴𝐷𝐿𝑟𝑖𝑗 + 1 − 𝐴𝑖 ) + ∑𝑎=1
+
𝐽
𝑟
∑𝑎=𝐽+2−𝑗 𝑥𝑖𝑎 ≤ 2𝑀1

𝑗−1

()17

∀𝑖 ∀𝑟 ∀𝑗 = 2,3, … , 𝐽1

𝑟
𝑗𝑖𝑅𝐷𝐴( 𝑀1
) + 𝑀2 (1 − 𝐴𝑖 ) +

()18

∀𝑖 ∀𝑟 ∀𝑗 = 2,3, … , 𝐽1

≥1

()19

𝑗∀ ; 𝐼 ∀𝑟∀𝑖1 , 𝑖2 = 1,2, … ,

= 2,3, … , 𝐽2

()20

∀𝑟∀𝑖 ∀𝑠 = 2,3, … , 𝐽1

()21

∀𝑟∀𝑖∀𝑠 = 2,3, … , 𝐽1

𝑟
𝑗∑𝐽−
𝑎𝑖𝑥 𝑎=𝑗+1

𝑗𝐽−

𝑟
𝑟
𝑗𝑖𝑅𝐷𝐴( 𝑀1
𝑎𝑖𝑥 + 1 − 𝐴𝑖 ) + ∑𝑎=𝑗+1
≤
2𝑀1
𝑟
𝑗𝑥𝑖𝑟1 𝑗 + 𝑥𝑖,𝐽+2−
+ 𝑥𝑖𝑟2 𝑗−1 +
𝑟
𝑗𝑥𝑖,𝐽+1−
≤3
𝑟
𝑟
𝑀1 (1 − ∑𝑠−1
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ) + 𝑀2 𝑥𝑖𝑠 + 1 −
𝑟
𝐹𝐹𝐿𝑖,𝑠 ≤ 𝑀1 + 𝑀2
𝑟
𝑟
𝑀1 (1 − ∑𝑠−1
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 ) + 𝑀2 𝑥𝑖𝑠 ≥ (𝑀1 +
𝑠𝑀2 )𝐹𝐹𝐿𝑟𝑖,
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()22

()23
()24

()25

∀𝑟 ∀𝑖 ∀𝑠 = 2,3, … , 𝐽1

𝑟
𝑟
𝑀1 (1 − ∑𝑠−1
≥ 𝑗=1 𝑥𝑖,𝐽−𝑗+1 ) + 𝑀2 𝑥𝑖,𝐽−𝑠+1
(𝑀1 + 𝑀2 )𝐹𝐵𝐿𝑟𝑖,𝐽−𝑠+1

𝑠∀ 𝑖∀ 𝑟∀
= 2,3, … , 𝐽1

∀𝑟 ∀𝑖 ∀𝑠 = 2,3, … , 𝐽 −
𝑠 1 ; ∀𝑓 = 1,2, … , 𝐽 −

𝐽 ∀𝑟 ∀𝑖 ∀𝑠 = 2,3, … ,
𝑓∀ ; − 1
𝐽 = 1,2, … ,
𝑠−

()26

= 𝑎𝑠∀ 𝑖∀ 𝑟∀
= 𝑏𝑠∀ ; 1,2, … , 𝐽1
𝐽 𝐽2 , … ,

()27

= 𝑎𝑠∀ 𝑖∀ 𝑟∀
= 𝑏𝑠∀ ; 1,2, … , 𝐽1
𝐽 𝐽2 , … ,

()28

𝑟
𝑟
𝑀1 (1 − ∑𝑠−1
𝑗=1 𝑥𝑖,𝐽−𝑗+1 ) + 𝑀2 𝑥𝑖,𝐽−𝑠+1 +
𝑟
1 − 𝐹𝐵𝐿𝑖,𝐽−𝑠+1 ≤ 𝑀1 + 𝑀2

∀𝑟∀𝑖 ∀𝑎 = 𝐽3 , 𝐽3 +
1, … , 𝐽4 ; ∀𝑏 = 𝑎 +
2, 𝑎 + 3, … , 𝐽5

𝑀1 (1 − (𝑓 −
𝑟 𝐽−𝑠−𝑓+2
𝑟
𝑗𝑖𝑥 𝑠1) ∑𝑗=𝐽−
) + 𝑀2 𝑥𝑖,𝐽−𝑠+1
+
𝑟
𝑀3 𝑥𝑖,𝐽−𝑠−𝑓+1 + 1 −
𝑟
𝑞𝑖,𝐽−𝑠+1,𝐽−𝑠−𝑓+1
≤ 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3
𝑀1 (1 − (𝑓 −
𝑟 𝐽−𝑠−𝑓+2
𝑟
𝑗𝑖𝑥 𝑠1) ∑𝑗=𝐽−
) + 𝑀2 𝑥𝑖,𝐽−𝑠+1
+
𝑟
𝑀3 𝑥𝑖,𝐽−𝑠−𝑓+1 ≥ (𝑀1 + 𝑀2 +
𝑟
𝑀3 )𝑞𝑖,𝐽−𝑠+1,𝐽−𝑠−𝑓+1

𝑟
𝑠𝑀1 𝐹𝐹𝐿𝑟𝑖,𝑠𝑎 + 𝑀2 𝐹𝐵𝐿𝑟𝑖,𝑠𝑏 + 1 − 𝑞𝑖,
𝑎𝑠𝑏 ,
≤ 𝑀1 + 𝑀2

𝑀1 𝐹𝐹𝐿𝑟𝑖,𝑠𝑎 + 𝑀2 𝐹𝐵𝐿𝑟𝑖,𝑠𝑏 ≥ (𝑀1 +
𝑟
𝑠𝑀2 )𝑞𝑖,
𝑎𝑠𝑏 ,
𝑟
𝑟
𝑏𝑀1 (1 − 𝑞𝑖,𝑎,
) + ∑𝑏−1
𝑗=𝑎+1 𝑣𝑖,𝑗 ≥ 𝑏 − 𝑎 −
1

∀𝑟∀𝑖 ∀𝑎 = 𝐽3 , 𝐽3 +
1, … , 𝐽4 ; ∀𝑏 = 𝑎 + 2, 𝑎 +
3, … , 𝐽5

𝑟
𝑟
𝑏−𝑀1 𝑞𝑖,𝑎,
+ ∑𝑏−1
𝑗=𝑎+1 𝑣𝑖,𝑗 ≤ 0

𝑗∀ 𝑖∀
()30
= 𝑠𝑢∀ ; 𝑅 ∀𝑠 = 1,2, … ,
𝑅 𝑠, 𝑠 + 1, … ,
;
𝑗𝑖𝑘 ∀𝑘 = 1,2, … ,

𝑠𝑢
𝑟
𝑢+1
𝑠=𝑟∑[ 𝑀1
𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑖𝑥()− (𝑢𝑠 − 𝑠 + 1
+
𝑠−1
𝑘
𝑠 ≤ 𝑗𝑖𝑠 𝑥𝑖𝑗 + 1)] +

()29
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𝑗∀ 𝑖∀
()31
= 𝑠𝑢∀ ; 𝑅 ∀𝑠 = 1,2, … ,
𝑅 𝑠, 𝑠 + 1, … ,
;
𝑗𝑖𝑘 ∀𝑘 = 1,2, … ,
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𝑢

𝑟
𝑢+1
𝑠
𝑠=𝑟∑[ −𝑀1
𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑖𝑥()− (𝑢𝑠 − 𝑠 + 1
+
𝑠−1
𝑘
𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑖𝑠 + 1)] +
𝑠≥

𝑗∀ 𝑖∀
(∀𝑠 = )32
1,2, … , 𝑅 ; ∀𝑢𝑠 = 𝑠, 𝑠 +
𝑅 1, … ,
;
= 𝑘∀
𝑗𝑖𝑘 1,2, … ,

𝑠𝑢
𝑟
𝑢+1
𝑠=𝑟∑[ 𝑀1
𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑖𝑥()− (𝑢𝑠 − 𝑠 + 1
+
𝑠−1
𝑘
𝑠𝑢 ≤ 𝑗𝑖 𝑥𝑖𝑗 + 1)] + 𝑢𝑠,

𝑗∀ 𝑖∀
(∀𝑠 = )33
1,2, … , 𝑅 ; ∀𝑢𝑠 = 𝑠, 𝑠 +
𝑅 1, … ,
;
= 𝑘∀
𝑗𝑖𝑘 1,2, … ,

𝑠𝑢
𝑟
𝑢+1
𝑠=𝑟∑[ −𝑀1
𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑖𝑥()− (𝑢𝑠 − 𝑠 + 1
+
𝑠−1
𝑘
𝑠𝑢 ≥ 𝑗𝑖 𝑥𝑖𝑗 + 1)] + 𝑢𝑠,

𝑟
𝑗𝑖𝑥 −𝑀1 (∑𝑅𝑟=1
)+

()34

𝑗𝑖𝑘 ∀𝑖 ∀𝑗 ∀𝑘 = 1,2, … ,

()35

𝑗𝑖𝑘 ∀𝑖 ∀𝑗 ∀𝑘 = 1,2, … ,

()36

𝑗∀ 𝑖∀

𝑟−1
𝑟 2
∑𝑅+1
𝑗𝑖𝐾𝑟=1 (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑗 ) = 2

()37

𝑗∀ 𝑖∀

0
𝑗𝑖𝑥
=0

()38

𝑗∀ 𝑖∀

𝑅+1
𝑗𝑖𝑥
=0

0

()39

= 𝑟∀ ; 𝑗𝑖𝐾 ∀𝑖 ∀𝑗 ; ∀𝑘 = 1,2, … ,
𝑘
𝑘
𝑗𝑖𝑠
𝑗𝑖𝑢 , … ,

2

𝑟
𝑗𝑖𝑥 −
) = (2𝑘 −

(𝑚))[1 +
+

𝑘
𝑗𝑖𝑠
𝑟
∑𝑟=1
𝑗𝑖𝑥
≤
𝑘
𝑗𝑖𝑠
𝑟−1
𝑗𝑖𝑥〖
∑𝑟=1

𝑖𝐴)1

𝑠𝑘 −1

𝑖𝐿 𝛼

𝑟
𝑗𝑖𝑗(𝑚, 𝑙) = (𝑡𝑖,
𝑗𝑡𝑖,

𝑟
∑𝑙−1
])𝑐 𝑐=1 𝑡𝑡𝑖,𝑗 (𝑚,

)𝑙( 𝑟 𝑉𝑉 𝑈𝐵 −
)𝑚( 𝑛𝑖𝑚𝑗𝑡 𝑖𝐵𝑈 𝑉 𝑗𝑖𝐵𝑒

()40

()41

∀𝑖 ∀𝑗 ∀𝑚 ∀𝑘 = 1,2, … , 𝐾𝑖𝑗 −
𝑘
𝑘+1
𝑗𝑖𝑢 = 𝑟∀ ;1
𝑗𝑖𝑠 + 1, … ,
−1
𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙 ∀𝑖 ∀𝑗 ∀𝑟∀𝑚∀𝑙 = 1,2, … ,
)𝑖(

𝑟
𝑗𝑡𝑖,
(𝑚) = 𝑡𝑗𝑚𝑎𝑥 − (𝑡𝑗𝑚𝑎𝑥 (𝑚) −
𝑘
𝑘𝑢
𝐼𝑅𝐷)𝑗𝑖𝑢𝑡𝑖,𝑗𝑖𝑗 (𝑚))𝑒 −𝛼𝐹𝑖 (𝑟−

𝑙𝑟,
𝑟
(𝑚, 𝑙) ≤ 0
𝑗𝑚𝑥 −𝑀1
𝑗+ 𝑡𝑡𝑖,
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()42
𝑙∀𝑚∀𝑟∀ 𝑗∀ 𝑖∀
𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙 = 1,2, … ,
)𝑖(

()43
()44

𝑟
𝑟
𝑗(𝑚, 𝑙) ≥ 𝑡𝑖,
(𝑚, 𝑙) − (1
𝑗𝑡𝑡𝑖,
𝑥𝑎𝑚 𝑙𝑟,
𝑗𝑚𝑥 −
)𝑚( 𝑗𝑡)

𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙 ∀𝑖 ∀𝑗 ∀𝑟∀𝑚∀𝑙 = 1,2, … ,
)𝑖(

𝑙∀𝑟∀𝑖∀
𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙 = 1,2, … ,
)𝑖(

𝑙𝑟,
𝑟
𝑟
𝑗(𝑚, 𝑙) ≤ 𝑡𝑖,
𝑗𝑚𝑥 )𝑙 (𝑚,
𝑗𝑡𝑡𝑖,

)𝑙( 𝑟𝑖𝑣
𝑛𝑖𝑚 𝑣 =

𝐽

𝑟
𝑙−1
𝑀∑ −𝛼𝐵𝑖 (∑𝑗=1
))𝑐𝑚=1 ∑𝐶=1 𝑡𝑡𝑖,𝑗 (𝑚,

𝑟
𝑖+ (𝑣0
𝑒) 𝑛𝑖𝑚 𝑣 −

()45

𝑟∀𝑖∀

𝑟
𝑖𝑣0
= 𝑣 𝑚𝑎𝑥 − (𝑣 𝑚𝑎𝑥 −
𝑟 𝑟−1
𝑖𝑣1
𝑖𝑝)

()46

∀i∀r

𝑟
𝑟
𝑖𝑣1
𝑥𝑎𝑚𝑙( 𝑟𝑖𝑣 =
))𝑖(

()47

𝑖∀

1
𝑖𝑣0
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑖𝑣 =
𝑟
𝑗𝑖𝑝
=

()48

∀i ∀𝑗 ∀r

()49

∀i ∀𝑗 ∀r

𝑟
𝑟
𝑗𝑖𝑝−
𝑗𝑖𝑛 ≥ 𝑅 +
𝑅

()50

∀i ∀𝑗 ∀r

𝑟
𝑟
𝑗𝑖𝑝−
𝑗𝑖𝑛 ≤ + 1

()51

𝑟∀𝑖∀

𝑢{𝑃𝑂𝑅−1,𝑟−1} 𝑟−
𝑛𝑖𝑚∑
𝑗𝑖𝑥
𝑢=0

𝑚𝑖 𝑛{𝑃𝑂𝑅, 𝑟} −

𝑟
𝑚∑
𝑗𝑖𝑛 𝑗=1
𝑟
𝑚∑ 𝐴𝑖 +
𝑗𝑖𝑥 𝑗=1

𝑟
𝑖𝐴 𝐼𝑅𝐷 = 𝑟𝑖̅𝑐)𝑖(
𝑥𝑎𝑚𝑙

𝑙∀𝑟∀𝑖∀
𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙 = 1,2, … ,
)𝑖(

()52
()53

𝑟∀ 𝑖∀

()54

𝑟∀ 𝑖∀

()55

𝑟∀ 𝑖∀

𝑟
(𝑚, 𝑙) +
𝑗𝑡𝑡𝑖,

𝑖𝐴 𝐼𝑅𝐷 ≤

𝑟
𝑗𝑣𝑖,
)

1−

=

𝑟𝑖𝑝

𝑤+ ∑𝐽𝑗=1 𝑡2

)𝑖(

𝑟 𝑙=𝑙

𝐽
𝑥𝑎𝑚
𝑀∑
𝑚=1 ∑𝑗=1 ∑𝑙=1

𝑟
𝑟
𝑥𝑎𝑚𝑙(
𝑗(𝑖))(∑𝐽𝑠=1 ∑𝐽𝑗=1 𝑡1𝑤𝑠,𝑗 𝑞𝑖,𝑠,
𝑟

𝑟 𝑙=𝑙𝑚𝑎𝑥 (𝑖)+1
𝐽
𝑟
𝑀∑
𝑥𝑎𝑚𝑙( 𝑡𝑡𝑖,𝑗 (𝑚, 𝑙) +
(𝑖) +
𝑚=1 ∑𝑗=1 ∑𝑙=1

𝑟
𝑟
𝑗1)(∑𝐽𝑠=1 ∑𝐽𝑗=1 𝑡1𝑤𝑠,𝑗 𝑞𝑖,𝑠,
𝑗+ ∑𝐽𝑗=1 𝑡2𝑤 𝑣𝑖,
𝑖𝐴 𝐼𝑅𝐷 ≥ )
𝑟
𝑟
𝑛𝑖𝑚̅𝑐 ≥ 𝑖̅𝑐 𝑀1 (1 − 𝐴𝑖 ) +

تحلیل تأثیر عوامل مرتبط با سلول و عامل ...

57

()56

𝑟∀ 𝑖∀

) 𝑟𝑖𝑏 𝑐̅𝑖𝑟 ≤ 𝑇𝑎𝑘𝑡 + 𝑀(1 −

()57

𝑟∀ 𝑖∀

𝑟𝑖𝑏𝑀 𝑐̅𝑖𝑟 ≥ 𝑇𝑎𝑘𝑡 −

𝑟∀

𝑟
𝑛𝑖𝑚̅𝑐
) 𝑟 𝑏 ≤ 𝑇𝑎𝑘𝑡 + 𝑀(1 −

𝑟∀

𝑟
𝑛𝑖𝑚̅𝑐
𝑟 𝑏𝑀 ≥ 𝑇𝑎𝑘𝑡 −

()58

()59
(∀𝑖∀𝑟 )60

𝑟
𝑛𝑖𝑚̅𝑐
𝑖𝐴

≥

𝑟𝑖̅𝑐



.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش

تحلیل مقدماتی را بدون در نظر گرفتن اثرات متقابل عوامل صورت می دهیم .بر اساس
آزمایشهای انجامشده طبق شکل  ،4مشخص است که هر چه سلول بزرگتر باشد ،واریانس
(درونگروهی) مربع انحراف منفی از زمان تکت بیشتر میشود .همچنین تعداد دفعات انحراف
مثبت از زمان تکت در سلول بزرگ بیشتر از سلول کوچک است و بیشترین واریانس این متغیر
وابسته در سلولهای بزرگ قابلمشاهده است .بهعالوه بیشترین واریانس بینگروهی برای
متغیرهای  Z11و  Z2وجود دارد .شاید بتوان گفت قسمتی از واریانس توضیحدادهنشده توسط
سطوح فواصل تخصیص پویا توسط عامل اندازه در مورد متغیرهای وابسته  Z11و  Z2توضیح داده
خواهد شد .در شکل  ،5نشان داده شده است که سه متغیر وابستهی  Z12و  Z2و  Z3با افزایش
زمان تکت کاهش مییابند؛ با این حال سطوح متوسط و بزرگ زمان تکت در مقایسه با یکدیگر
تفاوت چندانی در واریانس این متغیرها ایجاد نمیکنند .در ضمن متغیر وابسته  Z12در سطوح
متوسط و بزرگ زمان تکت بهینه شده است و این بهینگی بهدلیل اندکبودن واریانس پایدار به
نظر میرسد؛ همچنین واریانس درونگروهی متغیرهای وابسته به غیر از متغیر  Z11در هنگام
کوچکبودن زمان تکت باالتر است .نکته جالبتوجه اینکه مقادیر مطلوب متغیرهای وابسته ،به
غیر از متغیر  ،Z11در سطوح متوسط و بزرگ زمان تکت حاصل شدهاند.
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شکل  .4گروهبندی مقادیر پاسخ در سطوح عامل اندازه سلول

شکل  .5گروهبندی مقادیر پاسخ در سطوح عامل اندازه زمان تکت

شکل .6.گروهبندی مقادیر پاسخ در سطوح عامل نوع سلول
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شکل  .7گروهبندی مقادیر پاسخ در سطوح عامل دفعات تخصیص پویا

بعید نیست که زمان تکت نیز نقش مؤثری در توضیح واریانس متغیرهای وابسته داشته باشد.
شکل  ،6نشان میدهد که سه متغیر وابسته  Z12و  Z2و  Z3در حالتی که وظایف بیشتر جنبه
متحرک دارند ،مقادیری بهتر با واریانس کمتر بهدست آوردهاند .از مقایسه سه شکل موردبحث و
شکل  ،7میتوان استدالل کرد که واریانسهای بینگروهی برای متغیر تعداد (فواصل) تخصیص
پویا بهاندازه دیگر متغیرها نیست .برای بررسی وضعیت متوسط متغیرهای وابسته در هر یک از
سطوح عوامل چهارگانه باال به ترسیم نمودارهای چهارگانه در شکل  8تا  ،11پرداخته شده است.
با توجه به اینکه تفاوت مقدار متوسط اهداف (متغیرهای وابسته) در اشکال  8و  11و بهخصوص
در شکل  ،11اندک است با اطمینان نمیتوان در مورد بهترین سطح عوامل اندازه سلول و تعداد
(فاصله) تخصیص پویا اظهارنظر کرد .با این حال تشابه رفتار سطوح این دو عامل جالب است.
بهطور مشابه در شکل  ،9تفاوت مقدار متوسط اهداف (متغیرهای وابسته) در سطوح متوسط و
بزرگ زمان تکت بسیار اندک بوده و هرگونه نتیجهگیری مستلزم تحلیلهای بیشتر و دقیقتر
است .علیرغم این موضوع ،مشخص است که سطح زمان تکت کوچک ،بهویژه در متغیرهای
وابسته  Z12و  ،Z2با دیگر سطوح متفاوت است و سلول در این سطح در این متغیرها عملکرد
پایینتری دارد؛ بنابراین چگونگی تعیین تخصیص پویا اهمیت بیشتری به هنگام کوتاهبودن
زمانهای تکت مییابد .سلولی که وظایف آن متحرک است ،همانگونه که در شکل ،10
مشخص است در اهداف  Z12و  Z2عملکرد بهتر و نزدیک به بهینه بهدست میدهد .برای بررسی
اثرات همزمان چهار متغیر مستقل یادشده ،با توجه به اینکه هر یک در سه سطح متمایز
طبقهبندی میشوند باید از طراحی آزمایشها بهره گرفت.
برای تحلیل بیشتر و کسب نتایج دقیقتر الزم است اثرات متقابل میان کلیه عوامل تأثیرگذار
بر متغیرهای وابسته پژوهش موردتوجه قرار بگیرد؛ چراکه فرض معنادارنبودن اثرات متقابل بیشتر
اوقات موردتردید است .با فرض یک سطح ثابت از متغیر فاصله (تعداد) تخصیص پویا ،در
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سلولهای ناب کوچکتر ،محدوده زمان تکت در مقایسه با سلولهای بزرگتر بازه کوتاهتری
بوده و فرد به دلیل مواجه با تعداد وظایف کمتر احتماالً اثرات خستگی و یادگیری بیشتر و اثر
فراموشی کمتری خواهد داشت .این در حالی است که در سلول ناب بزرگتر با توجه به اینکه
بازه بزرگتر زما ن تکت وجود دارد احتماالً با تخصیص تعداد افراد کمتر ،اثرات خستگی و
یادگیری کمتر و اثر فراموشی بیشتر خواهد بود.

شکل  .8مقادیر متوسط پاسخ در سطوح مختلف عامل اندازه سلول

شکل  .9مقادیر متوسط پاسخ در سطوح مختلف عامل زمان تکت


شکل  .10مقادیر متوسط پاسخ در سطوح عامل نوع سلول
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شکل  .11مقادیر متوسط پاسخ در سطوح عامل تعداد تخصیص پویا

اثرات خستگی و یادگیری و فراموشی نشاندهنده عملکرد فرد است و بنابراین مربع
انحرافات از زمان تکت (بهعنوان متغیرهایی وابسته) را تحتتأثیر قرار میدهد .استدالل
پیشگفته عالوه بر فرض یک سطح ثابت از متغیر فاصله (تعداد) تخصیص پویا به فرض
یکسانبودن وظایف به لحاظ شناختی یا متحرکبودن آنها در سلولهای موردمقایسه نیز وابسته
است .در سلولی که وظایف عمدتاً متحرک است ،اثرات یادگیری و فراموشی کندتر از اثرات
یادشده در سلول متشکل از وظایف عمدتاً شناختی عمل میکند و بر پیچیدگی روابط متقابل
متغیرهای موردبحث میافزاید.
در این پژوهش روابط میان متغیرها (عوامل) که شرایط اولیه را تشکیل میدهند ،مدنظر
نیست؛ بلکه روابط تکتک این دسته از عوامل و عامل فاصله یا تعداد تخصیص پویا بررسی
میشود .بهمنظور تأیید معناداربودن روابط متقابل باال به لحاظ آماری ،آزمون تحلیل واریانس
چندمتغیره با مالحظه اثرات متقابل برای هر زوج از عوامل موردمطالعه در جدول  ،4انجام شده
است .با مراجعه به این جدول که بر اساس معیار بزرگترین ریشه رُی تهیه شده معنادار بودن
اثرات هر یک از عوامل و اثرات متقابل آنها تأیید می شود .این اثرات بر اساس دیگر معیارهای
رایج یعنی که معیارهای پیالی ،ویلکس و هتلینگ تائید می گردد به نحوی که بزرگترین سطح
معنی دار مشاهده شده برابر با  0/007است .در مورد عامل فاصله تخصیص پویا ،طرحهای سه
گانه جدول نشان می دهد که برای توصیف اثرات عامل فاصله تخصیص پویا الزم است دیگر
عوامل و اثرات متقابل عامل فاصله ی تخصیص پویا با هر یک از عوامل نوع ،اندازه سلول و
زمان تکت مدنظر باشد.
شکلهای  12تا  ،15بهمنظور بررسی اثرات متقابل دوبهدوی عوامل با استفاده از نرمافزار
 Minitab 16ترسیم شده است.
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جدول  .4آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره دوطرفه برای عوامل فاصله تخصیص پویا و دیگر عوامل
طرح

اثربزرگترينريشهرُی()Roy
مقدار

آمارهفیشر

معنيداری

مقدار ثابت +تعداد گردش +نوع سلول  +تعداد گردش*نوع سلول

0/057

0

0

مقدار ثابت +تعداد گردش +اندازه سلول  +تعداد گردش*اندازه سلول

0/103

14/55

0

مقدار ثابت +تعداد گردش +اندازه تکت  +تعداد گردش*اندازه تکت

0/088

16/019

0



همانگونه که مشاهده میشود تمامی روابط متقابل معنادار و نامنظم بوده و تفسیر روابط
پیچیده است .از شکل  ،12مشخص است که با افزایش تعداد دفعات تخصیص پویا (کاهش
فواصل تخصیص پویا) برای سلولهای کوچک و بزرگ و همچنین برای زمانهای تکت کوتاه و
بلند ،متوسط مربع انحراف منفی از زمان تکت ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد.

شکل  .12اثر متقابل عوامل در تعیین متوسط متغیر وابسته مربع انحراف منفی از زمان تکت



شکل  .13اثر متقابل عوامل در تعیین متوسط متغیر وابسته مربع انحراف مثبت از زمان تکت
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با توجه به اینکه بیشینه مقدار متوسط مربع انحراف منفی از زمان تکت یا بدترین سطح کار
کامل اپراتور در سطوح باالی اندازه سلول و زمان تکت رخ داده است؛ بنابراین در چنین وضعیتی
انتخاب فواصل تخصیص پویا متوسط موجب افت سطح کار کامل اپراتور خواهد شد و بهتر است
فواصل تخصیص پویا کوتاهتر یا بلندتر انتخاب شده و از تخصیص پویا در فواصل متوسط اجتناب
کرد .بهعالوه ،بهترین سطح کار کامل در فواصل تخصیص پویا بلند مشاهده شده است .با توجه
به شکل  ،13متوسط مربع انحراف مثبت از زمان تکت در سطح تعداد تخصیص پویا متوسط ،در
سطوح مختلف عوامل اندازه تکت و اندازه سلول باثبات بوده و اندکی از مقدار کمینه که در دو
سطح دیگر تعداد تخصیص پویا مشاهده شده ،بیشتر است؛ همچنین برای سلول موتوری
تغییرپذیری متوسط مربع انحراف مثبت از زمان تکت بسیار پایین مشاهده میشود .مشاهدات
شکل  ،14نتایج مشابه شکل  ،13بهدست میدهد .با این حال در سطح سلول موتوری
تغییرپذیری متوسط متغیر تعداد دفعات انحراف مثبت از زمان تکت بیشتر از تغییرپذیری متوسط
مربع انحراف مثبت از زمان تکت است .شکل  ،15نشان میدهد که در سلولهای کوچک و برای
زمان تکت کوتاه با افزایش تعداد دفعات تخصیص پویا ،متوسط متغیر تعداد اپراتور افزایش
مییابد.

شکل  .14اثر متقابل عوامل در تعیین متوسط متغیر تعداد دفعات انحراف مثبت از زمان تکت

شکل  .15اثر متقابل عوامل در تعیین متوسط متغیر تعداد اپراتور
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با این حال کمترین تعداد اپراتور در سطح بیشترین تعداد دفعات تخصیص پویا وقتی که زمان
تکت متوسط است رخ میدهد؛ همچنین در این سطح از تعداد دفعات تخصیص پویا بیثباتی
متوسط تعداد اپراتور باال است .در ادامه با توجه به اینکه اثر فاصله تخصیص پویا در آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیره در سطح  5درصد رد میشود ،هر گونه استنتاج در مورد هر عامل
بهصورت کلی ،معتبر نیست و باید سطوح بهینه فاصله تخصیص پویا در سطوح دیگر عوامل
بررسی شود .خالصه نتایج تحلیل واریانس برای دو عامل فاصله تخصیص پویا و هر یک از
عوامل دیگر در جدولهای  8 ،5و  10ارائه شده و مشاهده میشود که هر دو عامل ،اثرات معنادار
بر تمامی متغیرهای وابسته (پاسخها) دارند؛ همچنین اثرات متقابل معنادار بوده و درجه تأثیر آن
بر پاسخ در مقایسه با خود عوامل در  75درصد موارد بیشتر است.


سطوح بهینهفاصله تخصیص پويا در سطوح عاملزمان تکت .بر اساس استداللهای
ذکرشده ،ضروری است که اثرات عامل فاصله تخصیص پویا در هر یک از سطوح دیگر عوامل
بررسی شود .با توجه به معناداربودن اثرات دو عامل فاصله تخصیص پویا و زمان تکت و اثرات
متقابل آنها طبق نتایج جدول  ،5اثرات عامل فاصله تخصیص پویا در هر یک از سطوح عامل
زمان تکت بررسی خواهد شد .ابتدا با استفاده از آزمون لوین 1همگنی واریانس هر متغیر وابسته
در هر سطح عامل زمان تکت بررسی میشود .ازآنجاکه اثر دیگر عوامل بهصورت تصادفی فرض
شده است؛ بنابراین عامل ایجادکننده واریانس عالوه بر تصادف ممکن است سطوح مختلف
عامل فاصله تخصیص پویا باشد .اگر واریانس ایجادشده توسط سطوح فاصله تخصیص پویا با
یکدیگر برابر باشد به نتایج آزمون تحلیل واریانس اعتماد بیشتری وجود دارد.
جدول  .5تحلیل واریانس اثرات زوج ع وامل فاصله تخصیص پویا و زمان تکت به همراه اثرات متقابل
آنالیزواريانس 
هدف

آماره آزمون

پی-مقدار

نتیجه

0/000

0/038

0/006

5/14

0/000

0/000

0/000

0/006

5/14

0/000

0/000

0/000

0/001

3/90

0/001

0/000

0/000

0/054

1/60

0/140

*
*
*
**

رابطه متقابل

Z11
Z12
Z2
Z3

*

پی-مقدار برای
تکت

برابریواريانسها(آزمونلوين) 

برابری واریانسها رد میشود

تعداد گردش

** برابری واریانسها را نمیتوان رد کرد

1. Leven Test of Homogeneity of Variances

تحلیل تأثیر عوامل مرتبط با سلول و عامل ...

65

با انجام آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای هر متغیر وابسته در هر سطح عامل زمان
تکت ،معناداربودن اثر فاصله تخصیص پویا در هر سطح عامل زمان تکت بر متغیر وابسته بررسی
شده و در صورت معناداربودن این اثر ،بر اساس نتایج آزمون لوین (همگنی واریانسها) ،نوع
پسآزمون تعیین میشود .اگر واریانسها همگن باشد از پسآزمون توکی ،)1953( 1استفاده
میشود .این آزمون مقایسه چندگانه را مبتنی بر آماره دامنه استیودنت انجام میدهد و آزمونی
2
محافظهکار محسوب میشود .درصورتیکه واریانسها همگن نباشد از آزمون تی دو تمهان
استفاده میشود که به مقایسه زوجی بر مبنای آماره تی میپردازد [ .]12نتایج آزمونها در جدول
 ،6ارائهشده و جدول  ،7نتایج آزمون تمهان را در موارد عدمهمگنی واریانس در جدول  ،6بهدست
میدهد .
جدول  .6نتایج بررسی تفاوت معنادار اثر سطوح فواصل تخصیص پویا بر متغیرهای وابسته در هر سطح زمان تکت
آزمونها 

نتايج
هدف  عامل  سطح 

کوتاه

Z11

زمان
تکت

Z12

زمان
تکت

متوسط

بلند

کوتاه

متوسط

بلند

نتیجهآزمونلوين 

نتیجهآزمونتحلیل
واريانس 

عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد
عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد
عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد
عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z11در
سطح  2درصد
معنادارنبودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z11در
سطح  5درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z11در
سطح  1درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z12در
سطح  1درصد

رد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z12در
سطح  3درصد

رد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z12در
سطح  2درصد

نتیجهآزمونPost-hoc

تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا بلند بهترین (*) 

------تفاوت معنادار هر سه سطح -
فاصله تخصیص پویا بلند
بهترین (*) 
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند و کوتاه با متوسط -
فاصله تخصیص پویا متوسط
بهترین (*) 
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند و کوتاه  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین
(**)
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا بلند بهترین

1. Tukey's Post Hoc Test
2. Tamhan's T2
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کوتاه

Z2

زمان
تکت

Z3

زمان
تکت

متوسط

بلند

کوتاه

متوسط

بلند

عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z2در
سطح  1درصد

رد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z2در
سطح  1درصد

رد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z2در
سطح  5درصد

عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد
عدمرد فرض برابری
واریانسها در سطح 5
درصد

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z3در
سطح  1درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z3در
سطح  1درصد

رد فرض برابری
واریانسها در سطح 7
درصد

معنادارنبودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z3در
سطح  1درصد

(**)
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند و کوتاه با متوسط -
فاصله تخصیص پویا متوسط
بهترین (*)
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا کوتاه با متوسط و بلند -
فاصله تخصیص پویا کوتاه
بهترین (**)
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند با متوسط و کوتاه-
فاصله تخصیص پویا بلند
بهترین (**)
تفاوت معنادار هر سه سطح -
فاصلهی تخصیص پویا بلند
بهترین (*)
فاصله
معنادار
تفاوت
تخصیص پویا کوتاه با متوسط
و بلند  -فاصله تخصیص پویا
کوتاه بهترین (*)

-------

(*) آزمون توکی (**) پسآزمون تمهان 


جدول  .7پسآزمون تمهان برای مقایسه اهداف در سطوح فاصله تخصیص پویا در سطوح زمان تکت
متوسط

متوسط

بلند

بلند

سطحزمانتکت

Z2

Z12

Z2

Z12

:هدف
تعداد گردش در هر اندازه
تکت

Sig.
0/994

1

0/008

0/033

5

0/000
0/994
0/014
0/000
0/000

0/030
1
0/071
0/030
0/030

0/015
0/008
0/764
0/015
0/764

0/062
0/033
0/988
0/062
0/988

10
3
10
3
5

تعداد گردش در هر
اندازه تکت
3
5
10
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مشخص است که ناهمگنی واریانسها در هر سطح عامل زمان تکت ممکن است وجود
نداشته باشد .نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد که تنها در مورد متغیر وابسته  Z3و در سطح
زمان تکت بلند به قطعیت میتوان گفت که فاصله تخصیص پویا تأثیر معناداری ندارد .عدمتأثیر
فاصله تخصیص پویا بر متغیر وابسته  Z11در سطح زمان تکت متوسط نیز در سطح معناداربودن
 8درصد رد میشود.
بر اساس سطح بهینهی فاصلهی تخصیص پویا در هر سطح عامل زمان تکت به تفکیک هر
یک از متغیرهای وابسته میتوان برداشت کرد برای متغیر وابسته  Z11اثرات فراموشی و خستگی
تا حدی مجاز به افزایش هستند که اثر یادگیری موجب کمکاری اپراتور در ایستگاه کاری نشود.
ازآنجاکه وقتی زمان تکت کوتاه است اپراتور کمتر در معرض کمکاری قرار خواهد داشت؛
بنابراین فاصله تخصیص پویا بلند احتماالً میتواند تعادلی میان اثرات فراموشی و خستگی و
یادگیری ایجاد کند؛ بهنحویکه زمانهای محتوی کاری اپراتور کمتر از زمان تکت نباشد .وقتی
زمان تکت بلند است با اینکه اپراتور بیشتر در معرض کمکاری قرار دارد ،با این حال انتخاب
فاصله تخصیص پویا بلند کماکان میتواند اثرات خستگی و فراموشی و یادگیری را بهمنظور
نزدیکشدن زمانهای پردازش به حد مجاز (زمان تکت) متعادل کند .مطالعه اثر یادشده نشان
میدهد ک ه در فاصله تخصیص پویا کوتاه یا متوسط اثرات مثبت و منفی عوامل انسانی بر
زمانهای پردازش امکان بیشتری برای غلبه بر یکدیگر دارند که در این میان غلبه اثرات مثبت
(یادگیری) محتمل است .در مورد متغیر وابسته  Z3وقتی زمان تکت کوتاه است ،برای اینکه بتوان
تعداد افراد کمتری به سلول تخصیص داد باید فاصله تخصیص پویا به نحوی باشد که تعادل
میان اثرات ،زمان محتوی کاری را در حد زمان تکت حفظ کند؛ بنابراین فاصله تخصیص پویا
بلند برگزیده میشود .هر چه زمان تکت بلندتر شود با انتخاب فواصل تخصیص پویا کوتاهتر می-
توان با غلبه اثرات یادگیری بر دیگر اثرات تعداد افراد کمتری به سلول تخصیص داد .با این حال
وقتی زمان تکت به اندازه کافی بزرگ است بهطور خودکار تعداد اپراتور کمتری به سلول
تخصیص مییابد؛ بنابراین اثر فاصله تخصیص پویا در این وضعیت بر متغیر وابسته  Z3معنادار
نخواهد بود .استدالل یادشده نتیجه بهدستآمده از تحلیل واریانس را تأیید میکند .در ارتباط با
دو متغیر وابسته  Z12و  Z2انتظار میرود نتایج یکسانی در هر زمان تکت حاصل شود که چنین
نیز هست .وقتی تکت بلند است احتمال عدول محتوی کار ایستگاههای کاری از زمان تکت
کمتر میشود؛ بنابراین اثرات خستگی و فراموشی کماهمیتتر است و صرفاً تعادل بین اثرات
بهمنظور تعهد به زمان تکت کفایت میکند؛ ازاینرو فاصله تخصیص پویا بلند انتخاب میشود.
هر چه زمان تکت کوتاهتر میشود برای نزدیکشدن به محتوی کار ایستگاه کاری به آن باید
اثرات یادگیری مؤثرتر از اثرات خستگی و فراموشی عمل کنند .طبق نتایج تحلیل واریانس در
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فاصله تخصیص پویا متوسط اثرات یادگیری بیشتر بر آثار فراموشی و خستگی فائق میشود تا در
فاصله تخصیص پویا کوتاه؛ بنابراین برای زمان تکت کوتاه ،فاصله تخصیص پویا متوسط مقادیر
بهتری از دو متغیر وابسته  Z12و  Z2به دست میدهد.
سطوحبهینهفاصلهتخصیصپويادرسطوحعاملاندازهسلول.در این قسمت سطوح
بهینه تخصیص پویا در هر یک از سطوح اندازهی سلول تحلیل میشود .جدول  ،8نتایج آزمون
واریانس دوطرفه و آزمون لوین را نشان میدهد .در مورد اهداف  Z12و  Z2بهدلیل رد فرض
برابری واریانسها ،نتایج آزمون تحلیل واریانس قابلاطمینان نیست .در مورد هدف  Z3نیز در
سطح  6درصد اثرات فاصله تخصیص پویا معنادار نیست .نکته جالب در جدول  ،9این است که
در سطوح اندازه سلول ،عامل فاصله تخصیص پویا در حدود  33درصد موارد بیتأثیر است.
ازآنجاکه در سلول بزرگتر احتماالً وظایف بیشتری به اپراتور تخصیص داده میشود ،با غلبه
اثر یادگیری بر اثرات خستگی و فراموشی عالوه بر بهبود عملکرد فرد که به کاهش تعداد اپراتور
تخصیصیافته به سلول میانجامد ،موارد نقض و میزان تعدی از زمان تکت نیز کاهش مییابد؛
بنابراین در سلول بزرگ فاصله تخصیص پویا کوتاه بهتر عمل میکند .با این حال در ارتباط با
سطح کار کامل تعادل میان اثرات عوامل انسانی نقش مهمی ایفا میکند و در این راستا برای
تحقق هدف یادشده فاصله تخصیص پویا بلند مناسبتر است .در سلول کوچک اهمیت تعادل
میان اثرات عوامل انسانی بیشتر میشود و بنابراین فاصله تخصیص پویا بلند بهینه است.

جدول  .8تحلیل واریانس اثرات زوج عوامل فاصله تخصیص پویا و اندازه سلول به همراه اثرات متقابل
آنالیزواريانس
هدف

*


Z11
Z12
Z2

زابطه متقابل
0/001
0/000
0/000

Z3

0/000

برابری واریانسها رد میشود

پی-مقدار برای
اندازه سلول
0/000
0/007
0/002
0/000

برابریواريانسها(آزمونلوين)
تعداد گردش
0/006
0/006
0/001

آماره آزمون

پی-مقدار

نتیجه

0/88
5/14
3/90

0/539
0/000
0/000

**
*
*

0/054

1/60

0/140

**

** برابری واریانسها را نمیتوان رد کرد
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جدول  .9نتایج بررسی تفاوت معنادار اثر سطوح فواصل تخصیص پویا بر متغیرهای وابسته در هر سطح اندازه سلول
آزمونها

نتايج
هدف

عامل

Z11

اندازه
سلول

Z12

اندازه
سلول

Z2

اندازه
سلول

Z3

اندازه
سلول

سطح

نتیجهآزمونلوين 

کوچک

عدمرد فرض برابری
واریانسها

متوسط

عدمرد فرض برابری
واریانسها

نتیجهآزمونتحلیل
واريانس 
معنادارنبودن اثرات
تخصیص پویا بر Z11

معنادارنبودن اثرات
تخصیص پویا بر Z11

نتیجهآزمونPost-hoc

---------

بزرگ

عدمرد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z11در
سطح  1درصد

کوچک

رد فرض برابری واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z12در
سطح  1درصد

تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا بلند و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا بلند بهترین 
تفاوت معنادار سطوح فاصله
تخصیص پویا بلند و متوسط با
کوتاه  -فاصله تخصیص پویا
بلند بهترین (*)

متوسط

عدمرد فرض برابری
واریانسها

معنادارنبودن اثرات
تخصیص پویا بر Z12

-----

بزرگ

رد فرض برابری واریانسها

کوچک

رد فرض برابری واریانسها

متوسط

رد فرض برابری واریانسها
در سطح  2درصد

بزرگ

رد فرض برابری واریانسها
در سطح  3درصد

کوچک

عدمرد فرض برابری
واریانسها

متوسط

عدمرد فرض برابری
واریانسها

بزرگ

عدمرد فرض برابری
واریانسها

(*) پسآزمون تمهان سایر موارد آزمون توکی

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر Z12

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر Z2

معنادارنبودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z2در
سطح  9درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z2در
سطح  1درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z3در
سطح  1درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z3در
سطح  2درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر  Z3در
سطح  1درصد

تفاوت معنادار تمامی سطوح
فاصله تخصیص پویا  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین (*)
تفاوت معنادار تمامی سطوح
فاصله تخصیص پویا  -فاصله
تخصیص پویا بلند بهترین (*)

----تفاوت معنادار تمامی سطوح
فاصله تخصیص پویا  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین (*)
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا کوتاه با متوسط و بلند -
فاصله تخصیص پویا بلند بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا کوتاه با متوسط  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص
پویا کوتاه با دیگر سطوح -
فاصله تخصیص پویا کوتاه
بهترین
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سطوحبهینهفاصلهتخصیصپويادرسطوحعاملنوعسلول.از جدول  ،10اینچنین استنتاج
میشود که برای تمامی چهار متغیر وابسته ،اثرات عوامل فاصله تخصیص پویا و نوع سلول و
همچنین اثر متقابل این دو عامل معنادار است .بنا بر معناداربودن اثرات متقابل ،جدول ،11
تغییرپذیری هر یک از متغیرهای وابسته در هر یک از سطوح عامل نوع سلول را بررسی میکند.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در جدول یادشده نشان میدهد در  100درصد موارد ،اثر
فواصل تخصیص پویا بر متغیرهای وابسته در هر سطح عامل نوع سلول معنادار است .در سلول
شناختی بهدلیل اهمیت بیشتر مهارت افراد و این موضوع که اپراتورها عمدتاً دارای مهارت کافی
در تمامی وظایف نیستند ،اثر یادگیری اهمیت خاصی دارد؛ بنابراین نتیجه تحلیل مبنی بر انتخاب
دورههای تخصیص پویا متوسط و کوتاه بهعنوان سطح مطلوب برای متغیرهای وابسته ،از پیش
انتظار میرفت .در ارتباط با سلول متحرک انتخاب فاصله تخصیص پویا بلند برای متغیر وابسته
سطح کار کامل به تعادل اثرات عوامل انسانی اشاره دارد؛ درحالیکه در سلول شناختی غلبه
یادگیری بر دیگر آثار ارجح است.
جدول  .10تحلیل واریانس اثرات زوج عوامل فاصله تخصیص پویا و نوع سلول به همراه اثرات متقابل
آنالیزواريانس
هدف

*

Z11
Z12
Z2

رابطه متقابل
0/000
0/000
0/000

Z3

0/000

برابری واریانسها رد میشود

برابریواريانسها(آزمونلوين)

پی-مقدار برای
نوع وظیفه تعداد گردش شغلی
0/006
0/001
0/006
0/000
0/001
0/000
0/000

0/054

آماره
آزمون

پی-مقدار

نتیجه

0/88
5/14
3/90

0/539
0/000
0/001

**
*
*

1/60

0/140

**

** برابری واریانسها را نمیتوان رد کرد


جدول  .11نتایج بررسی تفاوت معنادار اثر سطوح فواصل تخصیص پویا بر متغیرهای وابسته در هر نوع سلول
آزمونها

نتايج
هدف

عامل

Z11

نوع
سلول

سطح

نتیجهآزمونلوين 

متحرک

عدمرد فرض برابری
واریانسها

بینابینی

عدمرد فرض برابری
واریانسها

نتیجهآزمون
تحلیلواريانس 

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر
 Z11در سطح 2
درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر

نتیجهآزمونPost-hoc

تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
بلند با کوتاه و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا بلند بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
بلند با کوتاه –
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شناختی

عدم رد فرض برابری
واریانسها

متحرک

Z12

نوع
سلول

Z2

نوع
سلول

Z3

نوع
سلول
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 Z11در سطح 5
درصد
معنادار بودن اثرات
تخصیص پویا بر
 Z11در سطح 1
درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر
 Z12در سطح 3
درصد

بینابینی

عدمرد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر

شناختی

رد فرض برابری
واریانسها در سطح 2
درصد

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر

Z12

Z12

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر

متحرک

Z2

بینابینی

عدمرد فرض برابری
واریانسها

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر

شناختی

رد فرض برابری
واریانسها در سطح 9
درصد

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر

متحرک

رد فرض برابری
واریانسها در سطح 4
درصد

بینابینی

عدمرد فرض برابری
واریانسها

شناختی

عدمرد فرض برابری
واریانسها

(*) پسآزمون تمهان سایر موارد آزمون توکی

Z2

Z2

معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر
 Z3در سطح 1
درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر
 Z3در سطح 1
درصد
معناداربودن اثرات
تخصیص پویا بر
Z3

فاصله تخصیص پویا بلند بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
کوتاه با متوسط و بلند  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین 
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
بلند و کوتاه با متوسط  -فاصله
تخصیص پویا بلند و کوتاه بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
بلند با کوتاه و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
کوتاه با بلند و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا متوسط بهترین (*)
تفاوت معنیدار فاصله تخصیص پویا
بلند و کوتاه با متوسط -فاصلهی
تخصیص پویا بلند و کوتاه بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
بلند با کوتاه و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
کوتاه با بلند و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا متوسط بهترین (*)

تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
متوسط با کوتاه و بلند -فاصله
تخصیص پویا کوتاه بهترین
تفاوت معنادار فاصله تخصیص پویا
کوتاه با بلند و متوسط  -فاصله
تخصیص پویا متوسط بهترین
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با توجه به معنادار بودن اثرات متقابل دو عامل ،تنظیم سطح بهینه عامل تخصیص پویا در هر
سطح عامل دیگر طبق جدول  ،12استخراج شده است .مشاهده میشود بهطور کل در  83درصد
موارد فاصله تخصیص پویا بلند برای دستیابی به سطوح بهتر هدف  Z11مناسب است؛ همچنین
در بیش از  57درصد موارد هدف  Z3با فاصله تخصیص پویا کوتاه بهتر تأمین میشود .اهداف
 Z12و  ،Z2همانگونه که انتظار میرفت ،در سطوح فاصله تخصیص پویا رفتار مشابهی بروز
میدهند؛ با این حال تعیین بهترین سطح فاصله تخصیص پویا برای این اهداف پیچیده به نظر
میرسد؛ هرچند سطوح فاصله تخصیص پویا کوتاه و بلند در تحقق این هدف بهتر از سطح فاصله
تخصیص پویا متوسط عمل میکنند .بهمنظور تعیین شرایط بهترین در مورد هر یک از اهداف
بهطور جداگانه با توجه به نتایج آزمایشهای صورتگرفته میتوان جدول  13را پیشنهاد کرد.
همانگونه که مشخص است هدف سطح کار کامل در سلول هنگامی محقق میشود که سرعت
تقاضای مشتری باال بوده ،سلول کوچک است و فعالیتهای سلول ترکیبی از وظایف متحرک و
شناختی باشد؛ البته به این شرط که تغییر نوع تخصیص به اپراتورها در فواصل کوتاه انجام شود.
برای سلول کوچک وقتی سرعت تقاضای مشتری زیاد است اگر فاصله تغییر تخصیص متوسط
برگزیده شود ،بهترین سطح انحراف از زمان تکت حاصل خواهد شد و این موضوع به نوع وظایف
سلول بستگی ندارد .واضح است ،در شرایطی که سلول بزرگ و سرعت تقاضای مشتری کم
باشد ،امکان تأمین بهتر این هدف بیشتر فراهم میشود .در چنین موقعیتی اگر فاصله تغییر
تخصیص متوسط در نظر گرفته شود ،برای سلول شناختی ،بهترین سطح هدف نقض زمان تکت،
چه از لحاظ متوسط زمان و چه از لحاظ تعداد متوسط دفعات نقض زمان تکت ،بهدست میآید.
جدول  .12تنظیم سطح بهینه عامل تخصیص پویا در هر یک از سطوح عوامل دیگر
عامل
زمان تکت

اندازه سلول

نوع سلول



سطحعامل
کوتاه
متوسط
بلند
کوچک
متوسط
بزرگ
متحرک
بینابینی
شناختی

سطحبهینهفاصلهتخصیصپويا
 Z11

Z12

 Z2

 Z3

بلند
----بلند
--------بلند
بلند
بلند
کوتاه

متوسط
کوتاه
بلند
بلند
----کوتاه
بلند/کوتاه
کوتاه
متوسط

متوسط
کوتاه
بلند
بلند
----کوتاه
بلند/کوتاه
کوتاه
متوسط

بلند
کوتاه
----بلند
کوتاه
کوتاه
----کوتاه
متوسط

تحلیل تأثیر عوامل مرتبط با سلول و عامل ...

73

جدول  .13سطوح عوامل برای دسترسی به بهترین مقدار اهداف
هدف 
Z11
Z12

Z2

Z3

زمانتکت

اندازه

نوعسلول

فاصلهتغییرتخصیص 

کوتاه
کوتاه
کوتاه
بلند
متوسط
متوسط
بلند
بلند
بلند

کوچک
کوچک
کوچک
بزرگ
کوچک
کوچک
بزرگ
بزرگ
بزرگ

ترکیبی
متحرک
شناختی
شناختی
متحرک
شناختی
شناختی
ترکیبی
شناختی

کوتاه
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
کوتاه یا بلند
کوتاه یا بلند

.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

در این پژوهش عملکرد سلولهای ناب اولیه که جزو نخستین اقدامات نابسازی فرایندهای
عملیاتی سیستمهای تولید هستند ،موردمطالعه قرار گرفت .ازآنجاکه این سلولها با تخصیص
پویای اپراتورها و در قالب جریان تکقطعهای عمل میکنند ناگزیر عملیات استاندارد سلول ناب
در مدلسازی تخصیص اپراتور به سلولهای جدید مدنظر قرار گرفت؛ همچنین مهمترین عوامل
شامل اندازه سلول ،اندازه دوره تخصیص پویا و نوع فعالیتهای سلول تحتعنوان عوامل مرتبط
با سلول و عامل زمان تکت بهعنوان عامل تعیینکننده سرعت تقاضای مشتری بهمنظور تبیین
عملکرد سلول ناب بررسی شد .نتایج پژوهش حاکی از پیچیدگی روابط متقابل عوامل در تبیین
عملکرد سلول است؛ بنابراین نمیتوان قانونی عمومی ،مثالً در مورد سلولهای کوچک ،ارائه داد؛
بهنحویکه با تعیین تخصیص پویای خاصی عملکرد سلول را تضمین شود .با این حال نشان داده
شد که اثر تمامی عوامل بر عملکرد سلول (در قالب چهار هدف متمایز) به لحاظ آماری معنادار
است و نحوه این اثر در شرایط مختلف متفاوت است .بهعنوان یک قاعده کلی و مستقل از
شرایط اولیه مفروض میتوان نتیجه گرفت که اندازه دوره تخصیص پویای بلند برای تحقق بهتر
سطح کار کامل (هدف  )Z11و تخصیص اپراتور کمتر به سلول ناب (هدف  )Z3مناسب است.
همچنین در سطح اندازه دوره تخصیص پویای متوسط ،عملکرد سلول به لحاظ اهداف متوسط
زمان انحراف از زمان تکت (هدف  )Z12و تعداد دفعات عدول از زمان تکت (هدف  )Z2پایایی
بیشتری در حضور دیگر متغیرهای موردبررسی از خود نشان میدهد؛ البته فاصله تخصیص پویا
متوسط ،ممکن است به عملکرد بهینه سلول در این اهداف منجر نشود؛ ولی از این طریق
عملکرد نزدیک به بهینه موردانتظار خواهد بود .نتایج تحلیل حاکی از این است که در  83درصد
موارد شرایط اولیه ،فاصله تخصیص پویا بلند برای دستیابی به سطوح بهتر هدف  Z11مناسب
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است؛ همچنین در بیش از  57درصد موارد هدف  Z3با فاصله تخصیص پویا کوتاه بهتر تأمین
میشود .این پژوهش به شرایط اولیهای دست یافت که میتواند هر یک از اهداف را در حد
نزدیک به کامل محقق نماید .برای مثال ،هدف سطح کار کامل در سلول هنگامی محقق
میشود که سرعت تقاضای مشتری باال بوده ،سلول کوچک است و فعالیتهای سلول ترکیبی از
وظایف متحرک و شناختی باشد؛ البته به این شرط که تغییر نوع تخصیص به اپراتورها در فواصل
کوتاه انجام شود .درمجموع مشخص شد که تعیین مقدار هر یک از متغیرهای وابسته بر اساس
متغیرهای مستقل از پیچیدگی برخوردار است.
با توجه به وجود روابط متقابل نامنظم معنادار میان متغیرها ،مدلهای رگرسیونی غیرخطی،
معادالت ساختاری و تحلیل مسیر میتوانند در تبیین دقیقتر عملکرد سلول کاربرد مؤثری داشته
باشند؛ همچنین مقایسه سیاستهای تخصیص پویا مدنظر مدیریت و یا پیشنهادی در مبانی
نظری موضوع ،مانند تعقیب خرگوش ،زنجیرهسازی مهارت و غیره را میتوان در محیط مهارت
ناقص از دیگر زمینههای پژوهشهای آتی دانست؛ بهعالوه تسهیم وظایف در سلول که در بهبود
عملکرد سلول مؤثر است را میتوان در طراحی مدل ریاضی در نظر گرفت.
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