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 چکیده

غییرات ت ریتأثبا توجه به  طورنیهمها، آن، بین سازمان تبعبهها و با افزایش پیچیدگی در حوزه برقراری ارتباط بین انسان

ی ای که تعامل عناصر درونگونهبه باشندبا محیط  قیتطبهای قابل حلها باید به دنبال راهوکار، سازماندائمی محیط بر کسب

آیند. امروزه با پیشرفت الگوهای  به دستها به بهترین شکل ممکن اجرا شود و اهداف سازمانی به بهترین شکل ممکن سازمان

مدیریت بهتر  برای چندعاملیهای موسوم به سامانه هاهای جدید، نوع جدیدی از سامانهوکار و ظهور نیازمندیمختلف کسب

ها در نظر گرفته دهی که برای این نوع سامانه. ساختارهای سازماناندها، پدید آمدهسازمان دهندهلیتشکهای عناصر و عامل

انه عملکرد سام چراکهپذیری با محیط باید مطابق با شرایط محیط انتخاب شوند، شوند عالوه بر داشتن خاصیت تطبیقمی

 دارای خاصیت چندعاملیهای تعامل عناصر درونی سامانه قرار دارد. از طرفی، سامانه نحوهعوامل محیطی، و  ریتأثتحت  ماًیمستق

امل هر ع جهیدرنتکنند ترین سطح، نتایج را به سطوح باالتر ارسال میکنترل نامتمرکز هستند به این معنا که عوامل از پایین

 شود. مطرح می چندعاملیهای دهی در سامانهمسئول نظارت بر کار خودش است، به همین علت بحث خودسازمان

دهی های سازمانانواع روش ٔ  نهیدرزم گرفتهانجامبه بررسی ادبیات موضوع و برخی کارهای ، شدهارائهدر گزارش سمینار 

مختلف با توجه به شرایط  چندعاملیهای دهی سامانههای سازمان. در همین راستا، روشاست شدهپرداخته چندعاملیهای سامانه

ها در برای مدیریت عامل چندعاملیهای عالوه برخی از کاربردهای عملی سامانهقرار خواهند گرفت. به یموردبررسمحیطی 

ها توان از آندهی جدید را میناهمیت دارند که برخی ساختارهای سازما جهتازآن. این کاربردها اندشدهمطرحواقعیت نیز، 

 استخراج نمود.

 

شرایط محیط ، خود تطبیقی،چندعاملیهای دهی سامانه، سازمانچندعاملیهای سامانه واژگان کليدی:



 همقدمفصل اول: 
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 مقدمه ۱-۱

 از:  اندعبارتپرکاربرد هنگام ظهور هر نوع فناوری جدید  سؤالدو 

 ها دارد؟این فناوری چه مزایایی نسبت به سایر گزینه 

 این فناوری تحت چه شرایطی مفید خواهد بود؟ 

در جهان همیشه در حال تغییر کنونی  ۱فوق مقیاس وسیع هایسامانهمدیریت  ٔ  نهیدرزمهای بسیاری که پیچیدگی باوجود

گیری از هوشمندی، توانایی تطبیق با شرایط محیطی با بهره ۲چندعاملیهای دانیم سامانهمی نکهیباوجوداوجود دارد، و از طرفی 

بهره جست. برای اینکه  چندعاملیهای سامانهپیچیده باید از  سامانهتوان ادعا کرد که برای مدیریت هر و پیچیده را دارند، نمی

 ها وسامانهگونه باید به اهداف این بنماییماستفاده  چندعاملیهای سامانههای هوشمند و بدانیم در چه شرایطی باید از عامل

 خود، توجه کنیم. موردنظر سامانهکارکرد 

های هوشمند هستند و باید برای انجام کارکردهای کاربردها برای اجرا نیازمند استفاده از عامل است که بعضی ذکرانیشا

ها خواهد سازی آناین بهترین راه پیادهیعنی ها استفاده کرد. های هوشمند در آناز عامل حتماًشان، خود با توجه به دامنه کاری

توان در هر زمان و به هر تعداد، . دلیل دیگر، امکان استفاده از پردازش موازی و تسریع عملیات است. از طرف دیگر، میبود

ر، تنویسی سادهچنین، برنامهپذیری دارد. همقابلیت مقیاس جهیدرنتافزود و یا از آن کم کرد  سامانههای هوشمند را به عامل

م ه دستبهدستبودن و قابلیت توزیع جغرافیایی،  صرفهبهمقروناقتصادی  ازنظرگیری از هوشمندی، ساختار ماژوالر، بهره

 .[1]کرد  استفادهیاری از مسائل پیچیده کنونی برای حل بس چندعاملیهای سامانهدهند تا بتوان از می

 . تعریف مسئله۲-۱

هوشمند است.  چندعاملیهای ها در سامانهدهی ممکن عاملسازمان هایهدف اصلی این سمینار، شناسایی انواع ساختار

تحت چه شرایط محیطی برای کل سازمان مفید  اندشدهارائه تاکنوناز ساختارهایی که  هرکدامشود که نیز بررسی می تیدرنها

اختارها ای سگونهتوان به؟ و آیا میاست شدهارائههستند. مسئله این است که آیا برای همه شرایط مختلف محیطی، ساختار خاصی 

                                                           

۱ Ultra large-scale systems 

۲ Multi-Agent Systems (MAS) 



۳ 

 

ها نشرایط محیطی که بررسی بر روی آ در بیشینه بهینگی قرار داشته باشد؟ سامانهکه عملکرد را در شرایط مختلف تغییر داد 

 شود، چه شرایطی هستند؟انجام می

 . محدوده تحقیق۳-۱

ها بررسی دهی این سامانهو انواع ساختارهای سازمان چندعاملیهای ای مانند مفهوم عامل، سامانهدر این تحقیق مفاهیم پایه

 شوند.می

و  شدهیبررسهای واقعی سازیو پیاده چندعاملیهای دهی سامانهدر ارتباط با سازمان شدهانجامچنین برخی از کارهای هم

 شوند.   مقایسه می باهمدر شرایط محیطی مختلف  هرکداممزایا و معایب 

 حقیقهای ت. پرسش4-۱

 های زیر پاسخ دهد:کند که به پرسشمی این تحقیق تالش

 هستند؟ ، کداماندقرارگرفته مورداستفاده تاکنونکه  چندعاملیهای دهی سامانهانواع مختلف نحوه سازمان 

 شوند؟، با چه شرایط محیطی روبرو میچندعاملیهای سامانه 

  کرد؟ یدهباز سازمانها را ها، آنهوشمندی در عامل باوجودچرا باید 

 ها در واقعیت شامل چه کاربردهایی است؟دهی این سامانهو ساختارهای سازمان چندعاملیهای کاربرد سامانه 

 . انگیزه تحقیق5-۱

دهی در شرایط مختلف محیطی ساختارهای سازمان ٔ  نهیدرزمای جامع مطالعه آوردن به وجودانگیزه اصلی این تحقیق، 

در شرایط محیطی مختلف است.  چندعاملیهای دهی موجود برای سامانههای سازمان. موضوع اصلی، پرداختن به انواع روشاست

اما روشی برای حالت  . [2] است شدهارائهصورت فرمال بهپذیری در پاسخ به شرایط بحران قدهی و تطبیطرحی برای سازمان

 ند، وجود ندارد.دهی استفاده کاز چه نوع سازمان کلی که در انواع شرایط محیطی مشخص کند که سامانه



4 

 

 . ساختار سمینار۶-۱

 سمینار به شکل زیر خواهد بود:در ادامه، ساختار 

 فصل دوم شامل کلیات تحقیق و ادبیات موضوع 

  سازی و پیاده یملعاچندهای دهی سامانهقبلی در رابطه با سازمان شدهانجامفصل سوم شامل مروری بر کارهای

 ها،نعملی آ

 تحقیق فصل چهارم شامل موضوع پیشنهادی سمینار و روش 

  کلی و پیشنهاد کارهای آتی را خواهد داشت گیرینیز نتیجهفصل پنجم 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم: ادبیات موضوعی
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 . مقدمه۱-۲

 چندعاملیهای در این فصل تالش بر این است که با استفاده از منابع معتبر تعاریف دقیقی در ارتباط با مفاهیم بنیادی سامانه

 و برخی مفاهیم دیگر مرتبط با تحقیق، ارائه شود.

 خودمختاری ۲-۲

 :[3]ویژگی باشد  ۸هر سامانه خودمختار باید دارای 

 های دیگرها، وضعیت جاری، ظرفیت و تمام ارتباطات خود با سامانه: به معنای آگاهی از مؤلفهخودآگاهی .۱

 ینیبشیپبلرقایغ: سامانه خودمختار باید قابلیت پیکربندی و پیکربندی مجدد خود را در شرایط متغیر و یکربندیخود پ .۲

 داشته باشد

 هایی برای بهبود عملکردبهبود مداوم: سامانه خودمختار هرگز نباید به وضعیت فعلی رضایت دهد و همیشه به دنبال راه .۳

 خود است.

 : سامانه خودمختار باید عملیات مرتبط با خود التیامی را انجام دهد.یامیلتخود ا .4

 : سامانه خودمختار باید قابلیت حفاظت از خود را در دنیای مجازی داشته باشد.یخود محافظت .5

 به آن عمل کند. با توجهباشد و  خودآگاههای سامانه خودمختار باید از محیط و زمینه فعالیت .۶

را  های ناهمگنتواند در یک محیط بسته کار کند و باید قابلیت کار در محیطکار در محیط باز: سامانه خودمختار نمی .۷

 داشته باشد

 ارد.دو منابع فناوری اطالعات، پیچیدگی را مخفی نگه می وکارکسبسامانه خودمختار، با پر کردن شکاف میان اهداف  .۸

توانند خود را مدیریت های خودمختاری که میسازی عاملشرایط خوبی را برای پیاده چندعاملیهای سامانه [4]ساس بر ا

 کند.کنند، فراهم می



۷ 

 

 چندعاملیهای . سامانه۳-۲

 یچندعاملهای شود. سامانهمی استفاده واقعی بزرگاطالعاتی بسیار  هایسامانهبرای اشاره به  غالباً  چندعاملیهای از سامانه

و  [5] روندبه کار می نیز سازی رفتار سازمانیکه برای توصیف اهداف سازمانی با شبیههای اطالعاتی، بلی ایجاد سامانهبرا تنهانه

 پردازیم. شوند که در ادامه به بررسی هر یک از این مفاهیم میهای هوشمند ایجاد میاز ترکیب عامل

 عامل 2-3-1 

دن ، یک عامل توانایی فهمیگریدعبارتبهعامل، کامپیوتری است که توانایی عمل مستقل از طرف کاربر یا دارنده خود را، دارد. 

ریزی کرد و نیازی برنامه یطورکلبهبار توان عامل را یکاش انجام دهد را دارد. یعنی میکاری که باید در راستای اهداف طراحی

داشتن توانایی همکاری، هماهنگی و  ها نیازمندآمیز، عامل. برای یک تعامل موفقیتبه دادن دستورهای صریح به عامل نیست

. دهندیمدر زندگی روزمره خود در ارتباط با یکدیگر انجام  هاانسانبا یکدیگر هستند درست مانند کارهایی که  ۳تبادل اطالعات

در راستای ارضا کردن اهداف  توانند تصمیمات مستقل را، دارای خاصیت خودمختاری هستند به این معنا که میمدنظرهای عامل

های مبتنی بر عامل سامانهافزاری، های نرمسازی سامانهایجاد یک درک، طراحی و پیاده دلیل وجود قابلیتبه . [6] طراحی بگیرند

 .[7]اند به خود جلب کردههای اخیر توجه بسیاری را در سال

و توانایی انجام عمل ، شدهدادهتوان عامل را یک سامانه کامپیوتری در نظر گرفت که در محیطی قرار می گریدانیببه

مفهوم خودمختاری، مفهوم متفاوت دیگری است که  درواقعرا در این محیط برای رسیدن به اهداف طراحی، دارد.  4خودمختارانه

های که خودمختاری توانایی انجام کار بدون دخالت انسان )یا عامل شدهگفتهطبیعی  طوربهرا تعریف نمود اما  آن قاًیدقتوان ینم

 .  [8]های خود، نظارت داشته باشد عامل خودمختار باید بر کارها و حالتدیگر( است. 

                                                           

۳ Cooperate, Coordinate, Negotiate  

4 Autonomous Action 



۸ 

 

توان می نامیمعامل می آنچهتر نمودن مفهوم برای روشن نیز در بحث خودمختاری است. 5ها و اشیاءموجود میان عاملتفاوت 

 ءیشکه، یک  بیترتنیابه ، انجام داد.ءگرایشدر سامانه   ۶ها و محصورسازیدر عاملای ساده بین ایده خودمختاری مقایسه

ها را این حالت به و اصالح تواند نظارت کند و اجازه دسترسیها تا حدودی میبر این حالتکند، هایی را محصورسازی میحالت

ها را به همین ترتیب که گفته شد، توانند حالتها هم، میدهد. عاملکند، میراهم میف ءیشها به متدهایی که خود تن

نمایند: نمی یمحصورسازاشیا، رفتار را  کنیم.نیز صحبت می ۷رفتاراز محصورسازی  هادر ارتباط با عامل محصورسازی کنند. بعالوه،

این  لیبه دلدانیم. د، میندهها را دارای کنترل بر عملیاتی که انجام می. در مقابل، عامل۸نظارت و کنترلی بر اجرای متدها ندارند

عملیاتی برای  کنندهدرخواستها را گیریم در عوض آنها در نظر نمیمتد از دیگر عامل فراخوانیها را ، عاملءیشبرتری عامل به 

  . [8] ۹بستگی دارد کنندهافتیدربه عامل  شدهانجام دانیم. تصمیم برای اجرا مطابق درخواستاجرا می

تعریفی که از عامل ها است. توان به آن اشاره کرد، بحث هوشمندی در عاملها مینکته مهم دیگری که در ارتباط با عامل

 پذیرخودمختارانه عملیات انعطاف تواندکامپیوتری است که می سامانه ۱۰ارائه شد، تعریف عامل هوشمند نیست. عامل هوشمند

و  یینجا، اشاره به سه ویژگی واکنشی، کنشگرپذیری در اش انجام دهد. منظور از انعطافایابی به اهداف طراحیبرای دست

 خوانیم.های هوشمند را عامل میاز این پس به اختصار عامل. [9] [8] است ۱۱بودن اجتماعی

                                                           

5 Objects 

۶ Encapsulation 

۷ Behavior 

اجرا خواهد شد یا نه،  mکنترلی بر اینکه  yرا درخواست کند، شئ  m، متد y، از شئ xتوان فرض کرد که اگر شئ تر شدن موضوع میبرای روشن۸ 

 تار نیست چرا که کنترلی بر عملیات خودش ندارد. خودمخ yندارد. در این صورت، شئ 

 . هر سامانه کنترلشوندها دیده میسامانهگونه های زیادی از اینهای کامپیوتری مفهوم جدیدی نیست و در عمل مثالالبته خودمتختاری در سامانه۹ 

 ای چونهای بسیاری ساده)محیط( بر اساس شرایط انجام دهد. مانند سامانهپردازش که باید محیط اطرافش را پایش نموده و عملیاتی را بای اصالح آن 

 های دیگر.ای و مثالهای پیچیده مانند سامانه کنترل راکتور هستهترموستات تا سامانه

۱۰ Intelligent Agent 

۱۱ Responsive, Proactive, Social 



۹ 

 

مجوزها، اجبارها و ها است. این هنجارها شامل یی برای کنترل رفتار عامل۱۲وجود هنجارهاها، آخرین نکته در ارتباط با عامل

رفتاری را که عامل برای دستیابی به اهدافش  درواقعشوند. هنجارها می کاربردهبههای رفتاری ها بوده و برای تعریف مدلممنوعیت

کنند. مصالحه مهمی که در مورد هنجارها باید انجام گیرد، ایجاد توازن بین نیاز به خودمختاری و باید دنبال کند، مشخص می

 .[10]نیاز به کنترل است 

 چندعامليسامانه  2-3-2 

. این عناصر اندتعاملهستند که با یکدیگر در  ایهایی متشکل از عناصر محاسباتی چندگانهسامانه، یچندعاملهای سامانه

گسترشی از فناوری سامانه چند عاملی،  [7]طبق .  [6] اندقرارگرفتهها هستند که در نوعی بستر شبکه کامپیوتری همان عامل

های خودمختار، در محیزی برای رسیدن به هدف مشترک، یا اهداف خودشان عاملهای هوشمند است و در آن گروهی از عامل

 ا نپردازند.ی تواند مشارکتی یا رقابتی باشد. ممکن است با یکدیگر به تبادل دانش بپردازندها میکنند. روابط بین عاملعمل می

شامل تعدادی موجودیت به نام عامل هستند که در یک محیط مشترک  چندعاملیهای توان گفت سامانهمی گریدعبارتبه

 یدهخودسازمان، چندعاملیهای های سامانهکنند. یکی از ویژگیبرای رسیدن به اهداف جمعی یا فردی با یکدیگر تعامل می

 . [11] شوداست که در ادامه توضیح داده می

 پدیداری 3-3-2 

به نام  یتریاهیپابهتر است با مفهوم  چندعاملیهای دهی در سامانهدهی و خودسازمانپیش از آشنا شدن با مفهوم سازمان

کند، استفاده از یکی از رویکردهای مقابله با مشکالتی که پدیداری پویا ایجاد می [12]طبق  چراکه آشنا شویم. ۱۳پدیداری

سامانه  های میکرو و ماکرو، مقایسه حالتهای پیچیدهویژگی پدیداری در سامانه [13]در است.  یدهخودسازمانهای توسعه لمد

تمامی تعاریفی که از ویژگی پدیداری در دسترس هستند، بر سلسله مراتبی بودن سامانه داللت دارند. سلسله است.  شدهعنوان

 ودرشتزیرگیری و تحلیل آن در سطوح ، اندازهسامانهکنترل  وجود داشتن شرایطی برای مراتبی بودن در این تعریف به معنای

                                                           

۱۲ Norms 

۱۳ Emergency 



۱۰ 

 

های دهنده اصلی است که مطابق آن ویژگیها و نشانکه پدیداری یک مفهوم کالسیک در نظریه سامانه شدهگفته [12]. در ۱4است

های سامانه در سطح ریز تقلیل داد. توان به ویژگیکنند، نمیکه سامانه را در سطح باال و در حالت کلی تعریف می یسرسرا

 نامند. را پدیدار می یکاهش رقابلیغهای چنین ویژگی

 چندعامليهای در سامانه يدهخودسازمان 4-3-2 

در نظر گرفت. خلق شدن  یخودخودبه طوربهیافتن یک سامانه  توان پروسه سازماندهی را میخودسازمان [12] بر اساس

فیزیک، شیمی و  همچوندر علوم دیگر  آنچههای مرتبط به هم )مانند ای از بخشیک ساختار برای مجموعه یخودخودبه

  پدیداری پویا است. اساسافتد(، شناسی اتفاق میزیست

فرایندی داللت های مختلف وجود دارد و بر دهی روند خود به خودی است که در طبیعت سازمانخودسازمان [9]مطابق 

 آید.می به وجودهای محلی بین اعضا در یک گروه شکلی از یک نظم کلی بر اساس تعاملکند که در آن می

ها، بهبود را با انتخاب یک ساختار برای عامل سامانهتواند عملکرد ، میچندعاملیهای در سامانه یدهخودسازمانسازوکار 

ها تغییر، امری است که در آن یرقطعیغهای ها وجود دارد، محیطبرای سازمان یدهخودسازماندهد. مشکلی که در ارتباط با 

زم وری الکنند که ساختار فعلی حاکم بر سازمان کارایی و بهره. تغییرات گاهی شرایطی را ایجاد میدیآیم به شمار ریناپذاجتناب

 . بنابراین استفاده از قوانین ثابت برای ساختار سازمان پاسخگو نخواهد بود.رددارا ن

مفاهیم مرتبط با )وفق دادن خود با محیط(، استفاده از خود تطبیقی است.  سامانهخودکار بودن  سازیهای پیادهیکی از راه

 شوند.این موضوع در ادامه بیان می

 پذیریتطبیق 4-۲

تغییر در یک موجودیت تحت کنترل، بر اساس تغییرات محیطی  پذیر بودن یک سامانه، تواناییمنظور از تطبیق یطورکلبه

ک سامانه پذیر بودن برای یتطبیق و وسیله توانایی یادگیری یک سامانه پوشیده شده استپذیری بهتطبیق  [14]بر اساس  است.

                                                           

شناسی خوبی نشان داد و یک هستانها بهتوان با استفاده از نظریه گرافهای پیچیده میشود که پدیداری را در سامانهنشان داده می [13]در ۱4 

 اند.دهند، ارائه دادهمراتبی پویایی که پدیداری را نشان میهای سلسلهای از تعاریف مفهومی رسمی و سازگار( از سامانه)مجموعه



۱۱ 

 

قی پذیری، خود تطبیدر ادامه تطبیق کند که از محیطی که دچار تغییر شده است بتواند خود را نجات دهد.این امکان را فراهم می

 ها با یکدیگر شرح داده خواهد شد.و تفاوت آن

 پذیریتعریف تطبيق 1-4-2

 کند. یکمان تغییر میهای کاربران در طول زو نیازمندی های عملیاتی، تنوع منابعها، محیطفرایندهای حرفه [15] بر اساس

، باید با این تغییرات خود را تطبیق دهد. توانایی چندعاملیهای افزاری و سامانههای نرمجریان مدیریت اثربخش برای سامانه

 های مدیریتی است. سامانهکلیدی موفقیت برای  معیار تطبیق پویا با این تغییرات، یک

 دارد، که چندعاملیاشاره به تغییر در ساختار و رفتار یک محیط  چندعاملیپذیری در یک محیط ، تطبیق [16] بر اساس

پذیری اشاره به هرگونه تغییر در یک سامانه دارد که ، تطبیقیطورکلبهشود. اما سامانه در حال اجراست، انجام می کهیدرحال

ذیرد به پتصمیم برای تغییراتی که برای این وفق یافتن صورت میو  پذیردتوسط افراد متخصص و مسئول سامانه صورت می

 شود.ها انجام میدست انسان

 تعریف خود تطبيقي 2-4-2

 سامانهشده به یک حلقه بسته نیاز داریم که در آن های کامپیوتری توزیعسامانه ۱5برای حفظ و نگهداری [17] بر اساس

خودش بتواند خود را با تغییرات محیطی وفق بدهد. چراکه امروزه هزینه مالی و زمانی تطبیق دادن سازمان توسط انسان با 

ز های مختلفی اعم اپذیری را در زمینههای خود تطبیق، تطبیقد. سامانهکناین کار را بیهوده می ،محیط همیشه در حال تغییر

سازی که در محیط پویا و غیرقطعی پیادهچندعاملی های سامانه [18] مطابقدهند. کارایی، امنیت و مدیریت خطا انجام می

 تطبیق دادن خود با تغییرات محیطی هستند. اند، نیازمند قابلیت خود تطبیقی برایشده

 شدهنییتعکه این رفتارها در جهت اهداف خود تطبیق رفتار خود را ارزیابی نموده و هنگامی سامانه، یک  [19] بر اساس 

بیقی هایی که همراه با خود تطدهد. یکی از ویژگیافزار نباشند و یا کارایی باالتری ممکن باشد، این رفتارها را تغییر میبرای نرم

 ازنظرها سامانهمشهود است، آن است که این  خودمختارهای سامانهاست. آنچه در تعریف  ۱۶یخودمختارشود بحث مطرح می

                                                           

۱5 Maintenance 

۱۶ Autonomous 



۱۲ 

 

های خود تطبیق شباهت دارند. به همین دلیل است که در بسیاری از مقاالت، این دو مفهوم سامانهمفهومی بسیار به مفهوم 

 . [19] مشخص نیست کامالًو خود تطبیق  خودمختارهای سامانهتوان گفت مرز بین روند. بنابراین میجای یکدیگر به کار میبه

 MAPE-Kچرخه  3-4-2

خود تطبیق با یک  مؤلفه، وجود حلقه بازخورد است که از تعامل یک های دیگربا سامانه قیخود تطبهای سامانهوجه تمایز 

 است. [20] در IBMتوسط  شدهارائهدر این بخش، همان چرخه  شدهمطرحشود. چرخه شده حاصل میمنبع مدیریت

 

 MAPE-Kچرخه  ۱-۲شکل 

 هشدلیتشکاز دو بخش مدیر خودمختار و مؤلفه مدیریت شونده  خودمختارشود مؤلفه مشاهده می ۱-۲در شکل طور که همان

شود. مؤلفه مدیر برای اعمال مدیریت . بنابراین در یک عنصر خودمختار، یک عنصر توسط یک مدیر خودمختار، مدیریت میاست

به گرها( خود را برای اجرای این کارها از طریق نقاط دسترسی )حس ازیموردنکار اصلی نیازمند است و اطالعات  4به اجرای 

هایی را گیری نریزی و اجرا. با استفاده از دانش پیشین مؤلفه، تصمیماز: پایش، تحلیل، برنامه اندعبارت کار 4آورد. این می دست

 دهد و دوباره از طریقگیرد و از طریق نقاط دسترسی )عملگرها( این کار را انجام میبرای اعمال بر روی مؤلفه مدیریت شونده می

 . [21] با محیط ادامه دارد سامانهند و این چرخه تا ابد برای تطبیق دادن کرا پایش و ... می سامانهحسگر، 



۱۳ 

 

خود های زیرمجموعه مهم به نام 4در دسترس است، تقسیم کردن آن به  یقیخود تطبکه از مقوله  بندی دیگریطبقه

 :شدهدادهطور مختصر شرح بوده که در ادامه به [16] ۲۰یخود محافظتو  ۱۹یسازنهیخود به، ۱۸یامیخود الت، ۱۷یکربندیپ

 یکربندیخود پ

افتد، خود را بر اساس قوانینی که اتفاق می رامونشانیپتوانند، نسبت به تغییراتی که در محیط های خودپیکربند میسامانه

 تواند حذف یا اضافه شدن یک عامل جدید و یا افزایش یا کاهش شدیدپایگاه دانش وجود دارد تطبیق دهند. این تغییرات می در

 د.وری سامانه کمک کنتواند به افزایش بهرهمی خودکارسامانه باشد. این تطبیق  یبارکار

 یامیخود الت

 اشکاالت موجود در خود را تشخیص داده و اقداماتی را بر اساس قوانین موجود، بدون ایجاد توانندیم امیخود التهای سامانه

 مواردی مانند از دور خارج تواندیمانجام دهند. اقدامات اصالحی  مشکالتسامانه، برای اصالح این مشکل برای روند کلی 

 د.ساختن یک عامل معیوب و جایگزین ساختن آن با یک عامل دیگر باش

 یسازنهیخود به

 درروشتواند شامل تغییر کنند. این میزان کردن می ۲۱قادرند خود را بر اساس اهداف سامانه میزان سازنهیخود بههای سامانه

 ها باشد. برای مثال، ممکن است نیازدهی بین عاملاز منابع برای افزایش کارایی، یا استفاده از روشی دیگر در سازماناستفاده 

 سامانه در یک حد مجاز باقی بماند. بنابراین، با توجه به تغییرات محیطی باید تغییراتی هم در عملکرد و استفاده یبارکارباشد 

 استاندارد باالیی از کیفیت خدمت را، سازنهیخود بههای مجاز حفظ شود. سامانه یبارکاراز منابع سامانه صورت پذیرد تا این 

 .کنندیمهم برای سامانه و هم برای کاربران فراهم 

                                                           

۱۷ Self-Configuration 

۱۸ Self-Healing  

۱۹ Self-Optimization 

۲۰ Self-Protection 

۲۱ Tune 



۱4 

 

 یخود محافظت

 پذیری خود بهرفتارهای خصمانه را شناسایی کرده و اقدامات الزم را برای کاهش آسیبتوانند می یخود محافظتهای سامانه

 تواند شامل سوءاستفاده از یک عامل برای نفوذ به سامانه، و در مقابل هم شناسایی وکار ببندند. این اقدامات خصمانه می

 .آورندامنیت و حریم خصوصی الزم را برای خود به ارمغان می یخود محافظتهای حذف آن عامل باشد. سامانه

 پذیری و خود تطبيقيتفاوت تطبيق 4-4-2

 پذیر، یک نظارت خارجی برایتطبیق سامانهاست. در یک  سامانهگیری برای اعمال تغییرات در تفاوت اصلی در نوع تصمیم

ت که اس سامانه، این خود قیخود تطب سامانهگیرد. اما در یک یگیری توسط افراد صورت مکنترل تغییرات وجود دارد و تصمیم

 امانهسخود تطبیق، یک ناظر غیر انسانی بر  چندعاملی سامانهگیرد تغییری صورت بگیرد یا نه. برای مثال در یک تصمیم می

م را توسعه یابند، تغییرات الز سامانهتوانند با یادگیری نظارت خواهد داشت تا بر اساس قوانین موجود، که همین قوانین نیز می

 ایجاد کنند. سامانهدر 

ری را پذیپذیری است. تطبیقتوان در نظر گرفت، ذات اجتماعی و پدیدار شونده تطبیقمی دو نیاتفاوت دیگری که برای 

شده دارد و ات مهندسیبیقی یک ذاما خود تط [22] در زندگی روزمره و در انواع مسائل اجتماعی مشاهده کرد یراحتبهتوان می

 .[16] است گرفتهشکلای های رایانهبرای استفاده در سامانه درواقع

 دهيو خودسازمان يقيخود تطبتفاوت  5-4-2

جریان تغییرات پایین به  یدهخودسازمانبا خود تطبیقی در این است که در  یدهخودسازمانتفاوت اصلی  [16]بر اساس 

اعمال  سامانه کلبهشود و ها گرفته میطور محلی و توسط عاملصورت که تصمیمات مربوط به تغییرات به باالست. به این

 هایهای مختلف حلقهشکل با تعریف یینرویکردهای باال به پا [3]. طبق شود. اما در خود تطبیقی این جریان باال به پایین استمی

 [16]برای کنترل آثار ناشی از پدیداری در  .هستند های موجود سامانه یتیریخود مدهای افزایش قابلیت درصدد کننده،کنترل

 است. شدهارائهده هستند، که خودسازمان چندعاملیهای در سامانه یقیخود تطبسازی روشی بر مبنای پیاده
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 شرایط محیطی 5-۲

های شدت پویا، متغیر، مملو از مشتریان با سالیق مختلف و فناوریبا آن موجه هستند محیطی به هاسازمانمحیطی که امروزه 

عوامل مختلفی قرار دارد یکی از  ریتأثتحت  چندعاملیتوان گفت در چنین محیطی، عملکرد سامانه در حال پیشرفت است. می

هایی های محیطار سامانه و نحوه مدیریت آن است. در ادامه برخی از ویژگیها، ساختاین عوامل مربوط به نحوه چیدمان عامل

 این تحقیق هستند بررسی خواهند شد. مدنظرشوند سپس شرایط محیطی که کنند معرفی میمی ها فعالیتها در آنکه سامانه

 بر شرایط محيطي رگذاريتأثعوامل  1-5-2 

 : [6] قرار زیر استمحیطی بههای بندی ویژگیطبقه

توانند اطالعات کامل، ها میپذیر، محیطی است که در آن عامل: محیط دسترسپذیرپذیر در مقابل غیر دسترسدسترس

های های واقعی در دنیای امروز، محیطمحیط دریافت کنند.با توجه به این تعریف، بیشتر محیط ۲۲روز را از حالتدقیق، صحیح و به

 .ندیآیم به شمارپذیر غیر دسترس

شده را در پی دارد و عدم قطعیت در تضمین ریتأث: در یک محیط قطعی، هر عملی یک و تنها یک یرقطعیغقطعی در مقابل 

 چندعاملیهای هایی که سامانهکه مشخص است بیشتر محیط طورهمانمحیط پس از اجرای آن عمل، وجود ندارد.  باحالتارتباط 

 آیند.می به شمار یرقطعیغهای کنند نیز جزو محیطها فعالیت میدر آن

افتد مگر در اثر فعالیت یک عامل. در مقابل در : محیط ایستا محیطی است که در آن تغییری اتفاق نمیایستا در مقابل پویا

 شدت پویا است. های بهافتد. اینترنت یکی از محیطها اتفاق مییک محیط پویا، تغییرات خارج از کنترل عامل

 مشخص و محدودی از عملیات وجود دارند. : در محیط گسسته تعداد گسسته در مقابل پیوسته

                                                           

۲۲ State 
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 معيارهامعرفي انواع شرایط محيطي و  2-5-2 

د هایی هستنما در این تحقیق، آن دسته از موقعیت مدنظرشرایط  درواقعهای محیطی جدا هستند. شرایط محیطی از ویژگی

ها مجبور به تغییر ساختار خود در مواجهه با این شرایط دهند و سامانهرخ می ریناپذاجتناب صورتبههای مختلف که برای سامانه

قسیم بیرونی و درونی ت دودستههای مختلفی مانند شرایط بحران برای یک سامانه که به از موقعیت اندعبارتهستند. این شرایط 

کند، شرایط رقابت بر سر منابع، شرایط شرایطی که در آن سامانه کار خود را آغاز میشود، شرایط ادغام با یک سامانه دیگر، می

ط در جدول زیر شرایهای دیگر هستند. های دیگر و شرایط همکاری با سامانهمختلف عرضه و تقاضا، شرایط ایجاد اتحاد با سامانه

 است. شدهدادهمحیطی مدنظر به همراه توضیحاتی نشان 

 

 در این تحقیق موردنظرشرایط محیطی  ۱-۲ جدول

 توضيحات شرایط محيطي 

 بحران 1

ساده بحران شرایطی است که  به عبارت

دهی و . زمان موجود برای پاسخ۱در آن: 

. نیازمند ۲گیری محدود است و تصمیم

گیری در موقعیت وخیم و در تصمیم

ود با اتکا بر اطالعات اندک زمان محد

 .[23]است 

بحران بیرونی در ارتباط با تعامل سامانه 

های دیگر و بحران درونی در با سامانه

ارتباط با نحوه مدیریت و نظارت بر تعامل 

 سامانه است. دهندهلیتشکهای بین عامل

 ادغام 2

 مدنظرنوان ادغام عشرایط محیطی که به

دهد که دو سامانه رخ می است، هنگامی

 توسعه( مثالًبخواهند به مقاصد مختلف )
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در یکدیگر ادغام شوند. در این شرایط 

اهمیت دارد تعیین ساختار سامانه  آنچه

ساختارهای اولیه چه  هینکانهایی است و 

 توانند داشته باشند.می در آن یریتأث

توان شرایط اتحاد و همکاری را نیز با می

 تعاریف مشابه بیان نمود.

 شروع به کار 3

ند هست توجهقابلنکاتی که در این رابطه 

از شروع به کار یک سامانه چه  اندعبارت

ته تواند داشبر ساختار اولیه آن می یریتأث

باشد و این ساختار باید با توجه به چه 

 دیگری انتخاب شود.معیارهای 

 رقابت 4

هنگام مواجه با کمبود منابع سامانه باید 

ها کار کند که از عامل یشیآرابا چه 

 در دسترس از منابعبیشترین استفاده را 

 ببرد

 و تقاضاعرضه  5
شرایط مختلف عرضه و تقاضا برای یک 

 شوندسامانه چه ساختارهایی را منجر می

 همانند ادغام اتحاد و همکاری 6

 

 گیرینتیجه ۶-۲

های دهی سامانهانواع ساختارهای سازمان ٔ  نهیدرزمبرای ادامه تحقیق  موردنظرای و در این فصل به بررسی مفاهیم پایه

 پرداخته شد.  چندعاملی

 های یک سامانه خودمختار بیان شد. تعاریف مربوط به خودمختاری و ویژگی ۲-۲ابتدا در بخش 
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قرار گرفتند. عامل  یموردبررس یدهخودسازمان پدیداری و ها،، مفاهیم مرتبط با عاملچندعاملیهای سامانه ۳-۲در بخش 

تواند اطالعاتی را از محیط بگیرد افزاری هوشمندی است که توانایی درک محیط خود را دارد، میافزاری یا نرمموجودیت سخت

یک الگو  نپدیداری، پدید آمد ها، تصمیمانی بگیرد.طور مستقل و یا در همکاری با سایر عاملبگذارد و به ریتأثبر محیط  متقابالً و 

، توانایی تولید یدهخودسازماناست.  شدهبرگرفتههای طبیعی و اجتماعی و رفتار عمومی از تعامالت محلی بوده و از سامانه

 ست.ا شدهبرگرفتهشناسی های زیستدهی جدید در مواجهه با تغییرات بدون کنترل خارجی بوده و از سامانهخودکار یک سازمان

ای بین شرایط محیطی و نوع ساختار و هدف از آن، بررسی وجود رابطه خواهد بوددهی در فصل سوم های سازمانبررسی روش

 است. چندعاملیدهی مناسب برای سامانه سازمان

 ازآنپسپرداخته شد.  MAPE-Kپذیری، خود تطبیقی و چرخه به بررسی مفاهیم مرتبط با تطبیق 4-۲در ادامه در بخش 

است که  های اجتماعیپذیری ویژگی موجود در بسیاری از پدیدهپذیری گفته شد. تطبیقهای میان خود تطبیقی و تطبیقتفاوت

ه این یست. باز بیرون ن کنترلقابلشود اما خود تطبیقی ویژگی درونی یک سازمان است و باعث وفق دادن سازمان با محیط می

 پذیری یک پدیده کنترلدهد اما تطبیقصورت که در خود تطبیقی سامانه خودش متوجه تغییرات شده و خودش را تطبیق می

ما در این تحقیق یک مدل خود تطبیق  موردنظرها به آن جهت است که رابطه یا مدل شونده از بیرون است. بیان این تفاوت

 پیدا کند. چندعاملیهای ساختار مناسبی برای سامانه تغییرات محیطی وفق بدهد وخودش را با باید بتواند  واست 

کنند و ها فعالیت میدر آن چندعاملیهای های محیطی که سامانهبه بیان شرایط محیطی، ویژگی 5-۲در بخش  تیدرنها

شرایط محیطی مدنظر تحقیق پرداختیم. 



 فصل سوم: کارهای مرتبط
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 مقدمه ۳-۱

 شدهارائه یچندعاملهای دهی سامانهانواع ساختارهای سازمان ٔ  نهیدرزمدر این فصل تالش خواهد شد تا برخی از کارهایی که 

شوند. دسته اول کارهایی که تقسیم می دودستهبه  اندشدهانجامتحقیقاتی که در این زمینه  قرار بگیرد. یبررس مورداست، 

دهی نمایند )آن دسته از تحقیقاتی که با ترکیب چند روش سازماندهی را معرفی میانواع مختلف ساختارهای سازمان ماًیمستق

یک  ضمنی طوربهگیرند( و دسته دیگری مطالعات موردی هستند که کنند در این دسته قرار میروش جدیدی را نیز معرفی می

عه و مطالدهی موجود نیازمند وقت بنابراین یافتن تمامی ساختارهای سازمان کنند.ی میساختار را برای اجرای مطالعه خود معرف

 شناسایی و معرفی شوند. ی شده که بیشترین تعداد ساختارهامقال تا حد امکان سع بسیار زیادی است. در این

 هاعامل ماعدهی مجدد و پویای اجتسازمان ۳-۲

Dignum  کنند دهی چگونه تغییر میدهی مانند اینکه ساختارهای سازمانباز سازمانمسائل مربوط به  [22]و همکاران در

مهم این کار  سؤاالت. اند، بررسی کردهرا با کمترین مداخله از جانب طراح سامانه انجام داد یدهباز سازمانتوان و چطور می

است.  ازیموردنگیرند و چه وقتی ساختاردهی مجدد کامل ها تصمیم به اصالح رفتار خود میاز: در چه شرایطی عامل اندعبارت

 صالح سازمانبرای ا اختیار مراتبسلسله، یدهباز سازمانبر اساس ، یدهباز سازمانبندی از ساختارهای یک طبقهدر این مقاله، 

 .ستا قرارگرفته یبررس مورد یدهباز سازمانو چگونگی اخذ تصمیمات 

 :است شدهمیتقس دودستهها به دهی مجدد عاملدر این کار، سازمان

 تغییر در رفتار در اثر اضافه یا کم شدن عامل 

 ها، روابط، هنجارها و تعامالتاجتماعی سازمان شامل نقشتغییر ساختار  

 های رفتاری که بر ورودها، عالوه بر در نظر گرفتن جنبهترین دستاورد این کار تحقیقاتی آن است که خالف سایر روشمهم

ین تحقیق، یک مدل پایه سازمانی در ا گیرد.را هم در نظر می سامانهاری ها از سازمان تمرکز دارند، تغییرات ساختو خروج عامل

ساختار سازمانی متشکل ها است. های میان آنها و تعاملدر سازمان کنندهمشارکتهای که شامل ساختار سازمانی، عامل شدهارائه

. ساختار سازمانی باید اهداف عمومی سازمانی را منعکس و شدهنییتعها و الگوهای تعامل از پیش ها، روابط آناست از نقش

هر عاملی با ایفای . اندشدهنییتعکه با توجه به مقاصد عمومی سازمان ها هر یک دارای اهدافی هستند نقشسازی نماید. پیاده
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ا یک ساختار مشخص در یک سازمان هایی که بدر این تحقیق، به عاملکند. در یک سازمان مشارکت مییک یا چند نقش، 

 رساند.ها است که سازمان را به اهداف خود میهای میان عاملاین تعامل تیدرنهاشود. کنند، جمعیت اطالق میفعالیت می

 ها،ای شامل نقشاین مدل پایه است شدهفیتعر چندعاملیهای ای برای سامانهدهی پایهدر ادامه این مقاله یک مدل سازمان

 هایدهی باید تعیین ساختار اجتماعی و مشارکت عاملهای سازمانبا توجه به این تحقیق، مدلها است. ها و تعامل بین آنعامل

 ناهمگن و خارجی را در نظر داشته باشد. 

ها، دالیل است. یکی از این جنبه شدهپرداخته یدهباز سازمانهای مختلف ای در این مقاله به جنبهاز تعریف مدل پایهپس 

پذیری مرتبط را به انعطاف یدهباز سازماندهی، سازمان ٔ  نهیدرزممطالعات هستند. بر اساس نظر نویسندگان،  یدهباز سازمان

 یدهباز سازماندر جوامع انسانی، بود.  شدهگرفتهدانند که در اصل در نظر پذیری را توانایی انجام کاری میکنند و انعطافمی

 دفاعیا  حمله گردهنده، یرانه، واکنشممکن است پیشگ یدهباز سازمانبندی دارای دو جنبه آگاه )عمدی( و موقتی است. زمان

 آنکهحالدهی در جوامع انسانی است. های سازمانبرخاسته از تئوری یدهباز سازمانبندی از مانورهای این طبقهباشد.  کننده

ای هدهیعمدی، سازمان ازنظر اوالًاندکی با این سناریو متفاوت است.  چندعاملیهای در ارتباط با سامانه یدهباز سازمانانگیزه 

 یدهباز سازمانبودن  موقعبه ٔ  نهیدرزم، توانایی استدالل اًیثانصادق نیست.  چندعاملیهای مهاجم یا تدافعی در مورد سامانه

رانه پیشگی یدهباز سازمانها کار مشکلی است. های سازمانی برای عاملدر ارتباط با اعمال نقشدهنده(، )پیشگیرانه یا واکنش

ز به جهها باید مپیشگیرانه، عامل یدهباز سازمانای که برای اعمال تصمیمات گونهاست، بهنیازمند توانایی استدالل سطح باال 

نها واکنشی، ت یدهباز سازمانآوردن سودمندی باشند. از سوی دیگر  به دستسازوکار استدالل و ارزیابی رفتار جاری و مطلوب و 

باز این  اعمالبرای  جهیدرنتها توانایی حس و واکنش به رویدادهای محیطی را داشته باشند، نیازمند آن است که عامل

 کنند. تر کفایت میهای ساده، عاملیدهسازمان

 چندعاملیهای دهی برای سامانههای سازمانپارادایم ۳-۳

، شدهارائهتاکنون  چندعاملیهای بندی انواع ساختارهای مناسب برای سامانهطبقه ٔ  نهیدرزمترین کارهایی که یکی از کامل

گیری و دهی، نحوه شکلاست. در ادامه به معرفی انواع ساختارهای سازمان شدهانجام [24] و همکاران در Horlingتوسط 

 پردازیم:های این ساختارها میویژگی

 های سلسله مراتبیسازمان .۱



۲۲ 

 

دهی، دهی سلسله مراتبی باشد. در این نوع سازمانهمین سازمان چندعاملیهای سامانهبرای  دهیشاید اولین نوع سازمان

ز خود تر ا، نسبت به عوامل پایینسامانهها در یک درخت با یکدیگر ارتباط دارند و هر عامل باالتر دید بیشتری از محیط عامل

هی در ددستورات از باال به پایین است. شِمای کلی این نوع سازمان دارد. در این نوع سازمان جریان داده از پایین به باال و جریان

 است.  شدهنشان داده ۱-۲شکل 

 ها:ویژگی

 های با وظایف متعدد ودهی این است که به جهت امکان تجزیه وظایف در محیطهای این نوع از سازمانویژگی ازجمله

سبب  که تقسیم و شکست یابد. عالوه بر این، به دلیل همین تجزیه و امکان اعمال روش افزایش می سامانهمتفاوت، کاربردپذیری 

می نیز افزایش سامانهاستفاده کند، کارایی   تربزرگها، کاراتر و برای حل مشکالت تر از عاملهای بزرگاز گروه سامانه شودیم

کوچک است و باعث کنترل بهتر، افزایش کار موازی و دقت   سامانهها است که به نسبت کل یابد. نکته دیگر روابط محدود عامل

 اهسازمان این چراکهدهی را کمبود استحکام دانست . شاید بتوان یکی از معایب این سازمانشودیمو هدفمندی بیشتر اطالعات 

 .به بار بیاورد یسرا سرشکننده هستند؛ خرابی یک عامل ممکن است خرابی 

 دهی:شکل

 وظایف یا خود آن وظیفه را به انجام برساند و یا آن را به زیر تواندیمسد، عامل رمی سامانهیک وظیفه جدید به  کهیوقت

 تقسیم کند. قرارداد کننده یک هاآنمند به انجام آن بپردازد و بین عالقههای دیگر قراردادها تقسیم کرده و به جستجوی عامل

می قرارداد کنندههای خود به شامل قابلیت شنهادیپانجام دهند یک  خواهندیمکه  هاآندهد و پیشنهاد به زیرمجموعه خود می

ها نیز تکرار شونده برای قرارداد تواندیمکمک کنند. همین جریان  فهیوظانجامگیرد کدام قرارداد شونده در دهند و او تصمیم می

از دیگر  آورد و مشکل آن نیز این است که قرارداد کننده عملکرد سلسله مراتبی عدم نظارت کلی را به ارمغان می این شود.

 .شودیمها هستند محروم های توانمندتر که زیرمجموعه دیگر عاملعامل

 

 مراتبیسازمان سلسله ۱-۳شکل 



۲۳ 

 

 تودرتومراتبی سازمان سلسله .۲

از  توانندیمها نیز سامانه از این  هرکداممتفاوت هستند و  باهمکه  اندشدهلیتشک سامانهها در این روش از چندین سامانه

یمای در اینجا در هر جهتی ادامه پیدا کند. روابط زیرمجموعه تواندیمدیگر تشکیل شوند و این روند تا هرجایی  سامانهچندین 

و این روش  شودیمیک سطح انتزاع دیده  عنوانبه ۲۳در اینجا هر گروه .شودیمباشد و هر زیرگروه با یک مرز مشخص  تواند

کاراتر، ارتباط داشته باشند. هر گروه از سطحی از خودمختاری برخوردار  طوربهها بتوانند با یک گروه، دیگر عامل شودیمباعث 

ها را در عرض ی ارتباط گروهاجازه چنینیهای اینهای دیگر متفاوت باشد. همچنین، بسیاری از سازماناست که شاید با گروه

ی ارتباط عرضی و خودمختاری . اگر قدری اجازهدهدیمدهی منعطف و متغیر در طول زمان را نتیجه دهند که شکلسازمان می

یک شمای کلی از  ۲-۲کل مراتبی تشبیه کرد. شمراتبی را بدهیم شاید بتوان این نوع را به سلسلهسلسله یهاسازمانمحلی در 

 .دهدیمرا نشان  هاسازماناین نوع 

 

 تودرتوسازمان سلسله مراتبی  ۲-۳شکل 

رفتار و حل مشکالت با پیچیدگی و  پذیری در نوع ها انعطافگروهدهی، به دلیل سطحی از خودمختاری در این نوع سازمان

بدون  سامانهرفتار  دهدیمرا کاهش و اجازه  کنندهدرخواست. این موضوع بار دانش روی دوش شودیمتداخل بیشتر، میسر 

بینی کارایی پیش خودکار تطبیق پیدا کند. عیب این موضوع هم این است که با کمبود دانش مذکور طوربههماهنگی بیشتر، 

 .کم است سامانهکلی 

                                                           

۲۳ Holon 



۲4 

 

 دهی:شکل

انتخاب عامل مناسب برای قرار گرفتن در یک گروه خاص است تا کارایی افزایش یابد  هاسازمانچالش اصلی در طراحی این 

ایستا است. روش دیگر استفاده از یک روش آنتروپی فازی است.  یهاگروهاستفاده از  راهکیبه دست بیایند.  سامانهو اهداف کلی 

 .است شدهاستفادهدر یک روش دیگر از الگوریتم ژنتیک 

 ۲4های ائتالفیسازمان .۳

 یک مجموعه در نظر بگیریم، بنابراین هر زیرمجموعه از این مجموعه یک ائتالف خواهد بود عنوانبهها را اگر جمعیت عامل

 . در درون یک ائتالف معموالً ساختار سازمانی مسطح است؛رندیگیمبرای یک هدف خاص و با عمر کم شکل  هاآنی که همه

 ریناپذهیتجزجزئی  عنوانبهها . چون ائتالفشودیمسرگروه و واسط برای ارتباط با بیرون در نظر گرفته  عنوانبههرچند یک عامل 

اعمال کرد. هماهنگی تنها درون ائتالف اتفاق میافتد، مگر اینکه نتایج  هاآن یروهمتوان ساختارهای دیگر را ، میشوندیمتصور 

یک شمای کلی از این نوع  ۳-۲ی سرگروه ائتالف خواهد بود. شکل کار یک ائتالف برای دیگری مهم باشد که هماهنگی بر عهده

 .دهدیمارائه  هاسازمان

 انگیزه:

مکن است به نظر . مدیآیمای است که در ائتالف به دست و کاهش هزینه افزودهارزشی اصلی در استفاده از ائتالف انگیزه

منابع در دسترس را در یک ائتالف قرار دهیم. اما همین ائتالف ها و در حقیقت بیاید همین انگیزه باعث شود بخواهیم تمام عامل

ی تشکیل و نگهداری باالتری خواهد داشت و در دنیای واقعی عملی نخواهد بود. بنابراین هدف اصلی تشکیل بزرگ هزینه

 .ی حداکثر را منجر شوندهایی خواهد بود که کارایی و استفادهزیرمجموعه

                                                           

۲4 Coalition 



۲5 

 

 

 ازمان ائتالفیس ۳-۳شکل 

 دهی:شکل

ها ناشی از: شرایط و هدف تشکیل ائتالف، کار در محیط پویا و نامطمئن و حضور دهی در این نوع سازمانپیچیدگی شکل

کمترین تعداد  کندیمیک عامل در بیش از یک ائتالف است. یک روش استفاده از یک الگوریتم حریصانه است که تالش 

های شوند. یک روش دیگر وجود دارد که در آن عاملشامل هر عضو از مجموعه هدف می باهمها را پیدا کند که زیرمجموعه

پویا در پاسخ به وظایف  طوربهها . در یک روش دیگر ائتالفدهندیمخودمحور بر اساس تصمیمات محلی یک ائتالف تشکیل 

 .شوندیمی حسگر تشکیل رصد شده در یک شبکه

 های تیمیسازمان .4

برای دستیابی به یک هدف مشترک همکاری نمایند و  باهماند ها شامل تعدادی عامل است که قبول کردهاز عامل تیمیک 

ها و ارتباطات میدر مقایسه با ائتالف در اینجا تالش برای افزایش کارایی خود تیم است تا خود هر عامل. در درون یک تیم نقش

-۲شکل  .ماندکنند اما هدف نهایی تیم همچنان ثابت میاتفاقات گوناگون تغییر هم می براثرتوانند هر الگویی داشته باشند که 

 .دهدیمها ارائه یک شمای کلی از این نوع سازمان 4

 :هایژگیو

دست پیدا کرد. مزایای دیگر  یتربزرگبه اهداف  توانیمها این است که در یک کار یکپارچه اولین سودمندی استفاده از تیم

های ها دارای انعطاف برای کار در محیطیم. تهای عمومی و اقتصاد در مقیاس نیز وجود دارندمانند افزونگی، رعایت محدودیت

 .هستند ینیبشیپرقابلیغنامطمئن و تحت شرایط 



۲۶ 

 

 دهی:شکل

ها چگونه برای حل مشکالت سطح باال اختصاص ها شامل این موارد است: تعیین اینکه عاملدهی به تیمشکل چالش اصلی

یرد. ها صورت پذها در زمان انجام کار حفظ شود و بازبینی تیم پس از تغییر در محیط و جمعیت عاملیابند، ثبات بین این عامل

های کاندید و دانش مربوط به فرآیند انتخاب های خود عاملی به اهداف و ویژگیبستگ هاآنها و تخصیص نقش به انتخاب عامل

 .دهدیمو تطبیق رفتارهای تیم ارائه  است که یک روش منعطف برای ارائه STEMدهی استفاده از معماری شکل راهکیدارد. 

 

 سازمان تیمی 4-۳ شکل

 ۲5سازمان جماعتی .5

دهی مسطح برای دستیابی به ها هستند که در یک سازماناز عامل ییهاگروههمهای جماعتی سازمانهمانند ائتالف و تیم، 

تر و نه برای تنها یک هدف خاص مقطعی طوالنی زمانمدتها برای . اما تفاوت این است که جماعتاندقرارگرفتهسود بیشتر 

شوند. مناسب تشکیل می یهاتعامل کنندههای مشابه یا مکمل برای تسهیل فرآیند پیدا کردن ن عاملها بید. آنگیرنشکل می

ها هستند که منطق باالیی دارند. این کاربری محلی است که منجر ها، این عاملدر اینجا با افزایش کاربری محلی برای خود عامل

یمتوسط اعضای جماعت فراهم شود و تعیین  تواندیمکاربری است که  این همان کارایی و چراکه شودیمانتخاب جماعت  به

برای هر  کنندهشرکتتوانند اضافه یا حذف شوند اما یک تعداد ثابت ها میکه چقدر برای خود عامل مفید خواهد بود. عامل کند

ببرند تا زمان  هستند شریکها هم باید سود کافی از جماعتی که در آن کند. پس عامل کار یدرستبهجماعت خواهد بود تا بتواند 

                                                           

۲5 Congregation 



۲۷ 

 

باشد.  تواند عضو بیش از یک جماعتوجود ندارد اما یک عامل می هاجماعتجبران شود. تعامل بین  اندصرف کردهای که هزینه و

 .دهدیمها ارائه یک شمای کلی از این نوع سازمان ۲-5شکل 

 ها:ویژگی

های شریک، با استفاده از کاهش جمعیت تحت جستجو است. ویژگی ها، تسهیل کشف عاملویژگی اصلی این نوع از سازمان

ی منفی تری دارند. جنبهتر و مستحکمکه اعضایشان ارتباطات قوی است هاییدیگر افزایش کاربری و اطمینان با ساخت گروه

های جماعتی هم عدم استفاده از عاملی دیگر در یک جماعت دیگر است که شاید بتواند کارایی بیشتری را ایجاد کند. سازمان

 ه است.و هزین ، برای کاهش زمان، پیچیدگیبین کیفیت و انعطاف توازنپس ساخت جماعت نوعی 

 

 سازمان جماعتی 5-۳شکل 

 دهی:شکل

 ها به آن است و از مشکالتهای مناسب برای پیوستن عاملانتخاب و ایجاد گروههمانند ائتالف، تشکیل جماعت نیز شامل 

ها است و هدف اصلی و بزرگی هم در بیشتر بر اساس ویژگی هات. تشکیل جماعبردیمایش جمعیت رنج پیچیدگی در هنگام افز

پیدا کرد. یک روش استفاده از برچسب  هاترای تفاوت قائل شدن بین این جماعتشکیل یک جماعت وجود ندارد و باید راهی ب

 .کندیمرا هم به دیگران اعالم  ازشیموردنهای عامل هایژگیوو  کندیماست که هر جماعت را از دیگری متمایز 

 ای:های جامعهسازمان .۶

به جامعه پیوسته یا از آن بروند اما  توانندیمها اگر عالقه داشته باشند یک جامعه یک ساختار پایای اجتماعی است. عامل

ها کند. در جامعه عاملکنند عمل میارتباط برقرار می باهمکنندگان از طریق آن است و مانند محیطی که شرکت پابرجاجامعه 

توانند در قالب ها میهای ناهمگون دارند. در داخل جامعه عامللف، سطوح مختلف از منطق و استدالل و قابلیتاهداف مخت

ها هایی است که بر عاملها محدودیتکامل باهم نامرتبط باشند. تفاوت دیگر جامعه طوربههای دیگر قرار بگیرند و یا سازمان



۲۸ 

 

. این قوانین باید یک تعادل بین اهداف سازمان برقرار کنند. باید شوندیمقوانین جامعه شناخته  عنوانبهکنند که اعمال می

یک  ۶-۲  شکلد. که دیگر سود حاصل از این قوانین از بین برو قدرآنمنعطف باشند تا بتوان به اهداف رسید و البته نه  یقدربه

 .دهدیما نشان ها رشمای کلی از این نوع سازمان

 ها:ویژگی

 به قوانین ازینپس. شدهعیتوزبرخوردها را کم کند و نه یک کنترل کاماًل  تواندیمدر یک جامعه نه یک کنترل کاماًل مرکزی 

های موجود برای توانند گزینهها میها، آنترافیکی داریم. حال چالش طراحی این قوانین خواهد بود. با اعمال قوانین بر عامل

خواهد بود. عالوه بر این،  یریگیپقابل بیشتر تر وها راحتهماهنگی و  هاتعامل جهیدرنتا محدودتر کنند و ها ررفتار سایر عامل

 د.ها نیز الزم خواهد بود تا بتوان این قوانین را اعمال کربرخی تشویق و تنبیه

 

 ایسازمان جامعه ۶-۳شکل 

 دهی:شکل

تر از ی اطالعاتی دقیقارائه ها و قوانین اجتماعی و دیگر جنبهها، قرارداددهی به جامعه دو جنبه دارد. یکی تعریف نقششکل

های سازمانی، اجتماعی و تعامل در این شامل مدل یبخشسهجامعه مانند چگونگی اتصال و جدا شدن یک عامل. یک چارچوب 

های تعامالت و ارتباطات را که در محیط در دسترس خواهند بود ها و چارچوبها، نُرمنقش یسازمانمدلراستا وجود دارد که 

ها و ل بین عاملها برسد و مدل تعامالت که تعامها به کدام عاملکند کدام نقشکند، مدل اجتماعی که تعیین میتعریف می

 د.گیرنکند. دو مورد دوم در زمان اجرا شکل میها را کنترل میجریمه ها ومشوق

 سازمان فدراسیونی .۷



۲۹ 

 

 هایبخشند. در فدراسیونرا بر عهده دارد می هاآنکه مقداری خودمختاری را به گروهی که نمایندگی  هاعاملگروهی از 

 از ایاالت تا حدی دارای خودمختاری محلی هستند اما تحت کنترل یک دولت مرکزی فعالیتبینیم که هرکدام سیاسی نیز می

 های دیگر برای ارتباط با بیرون فقط از طریقهای خود گروه است و عاملکنند. هر گروه یک نماینده دارد که یکی از عاملمی

 .ندتوانند عمل کنآن نماینده می

 ها:ویژگی

 های درون و بیرون از گروه ارتباط برقرار کنند. خودتوانند با عاملها است که میوجود نماینده هاویژگی اصلی فدراسیون

 هامترجم باشد، وظایف را به دیگر عامل عنوانبهتواند های گوناگونی را انجام دهد. برای مثال میتواند فعالیتنماینده می

 د.باشد. که البته ممکن است خود نماینده تبدیل به گلوگاه شوها تخصیص دهد یا ناظر بر پیشرفت دیگر عامل

 

 سازمان فدراسیونی ۷-۳شکل 

 :دهیشکل

 هر گروه تیمسئولها یا میاندارها نیز برای ارتباط استفاده کنند. نماینده هاارتباطی عامل زبانکیها باید از تمام عامل

 .دارندعهدهها را بر و تصمیمات الزم در خصوص قبول یا حذف یک عامل و ارتباط گروه با دیگر گروه دارندعهدهرا به 

 ها ممکن است بر اساس تغییرات محیطی و با رسیدن وظایف جدید شکل پیدا کنند و یا بر اساس یک طرحفدراسیون

 .دهدیمها را نشان یک شمای کلی از این نوع سازمان ۷-۲و به کار خود ادامه دهند. شکل  گرفتهشکلایستا 

 سازمان بازار شکل: .۸

 تواند شامل منابعنیز فروشنده هستند. کاالی مورد معامله هم می یاوعدهدهی خریدار ها در این نوع سازمانای از عاملعده

 خرید بر و تعیین برنده شودیممزایده انجام  صورتبه دوفروشیخر، وظایف یا خدمات باشد. شدهگذاشتهبه اشتراک 

 توانندها بر اساس قانون خاصی میدهند و آنها میهای خود را به فروشندهها است. خریداران درخواستعهده فروشنده



۳۰ 

 

 یک گروه است. اما تفاوت در این تیمسئولدار ر عهدهها، در بازارها نیز یک نفخریدار برنده را تعیین کنند. مشابه فدراسیون

 .ندکنرقابتی عمل می صورتبهها در بازار است که عامل

 ها:ویژگی 

 )بر اساس سودی که یدرستبههای خود را بخشند. اگر خریداران قیمتگذاری را سرعت میبازارها فرآیند تخصیص و قیمت

 .گیردها صورت میآورند( پیشنهاد دهند، یک تخصیص مناسب از کاالها بین سایر عاملشدن به دست میدر صورت برنده 

 کند. یک ضعف بازارها این است که فرآیندها میرا کاماًل شبیه به حراجی هاآنبرای بازارها  ذکرشدههای تمام ویژگی

 پیشنهاد قیمت و تعیین خروجی فرآیند نیاز است. مشکل دیگر در امنیت است. عالوهی روش برای استدالل درباره یادهیچیپ

 بر مشکالت امنیت شبکه که برای هر سامانه باز وجود دارد، یک عامل خود باید معتبر بودنِ راهبردِ حراجِ در حال انجام را

 د.و در خرید خود دچار اشکال کن زدهگولریدار را های خعامل تواندیمهایی وجود دارد که تشخیص دهد. برای مثال روش

 

 سازمان بازار شکل ۸-۳شکل 

 دهی:شکل

 فرآیند شروع کار بازار، نیاز به فرآیند فرمال دیگری ندارند. بازارها باید رازیغبهبازارها دارای یک ساختار ایستا هستند و 

 باید بر اساس ترتیب زمانی گذاشته شدن در بازار رسیدگی شود و پیشنهادهاصداقت زمانی داشته باشند. به این معنی که به 

 که گفته شد، مالحظات امنیتی نیز طورهمانکه ممکن است در خود سامانه رخ دهد نیز مدنظر قرار گیرد. همچنین  تیرایتأخ

 های جماعتی شکلسازمان سازوکارکنندگان حفظ شود. بازارها با استفاده از ت شود تا اطالعات شرکتباید در بازارها رعای

 .در بازارها تبادل کاال یا خدمات بر اساس قیمت است مدتیطوالنگیرند. به این صورت که هدف مشترک می

 ساختار ماتریسی .۹



۳۱ 

 

ها بر یک ساختار شبه درختی برای کنترل است. عامل یمبندهی سلسله مراتبی تر گفته شد، متد سازمانطور که پیشهمان

دهی کند. سازمانها اهداف، بازخورد و مسیر را تعیین میدهند که برای عاملها، به یک مدیر واحد گزارش میهای عاملیا تیم

 ریتأثاالمر یک مدیر نباشد و چندین مدیر بتوانند بر کار یک عامل عامل تنها تحت کیآند که در کنای عمل میگونهماتریسی به

های های موفق در ارتباط با آثار فعالیتآورد که در آن عاملمی به وجودداشته باشند. این کار، یک محیط ابتکاری ترکیبی را 

ر ها با یکدیگکنند. از یک نظر این امر بسیار نزدیک به روابط معمولی انسان اظهارنظرهای چندگانه، محلی خود بر موجودیت

 یا فشار را از مدیر خود، همکار خود، همسر، فرزندان و ... دریافت کند.  یک شخص ممکن است راهنمایی چراکهاست، 

اف های سیاه( را اطرتوان مدیران )دایرهاست. می شدهگرفتهکنندگان، ای از شرکتعبارت ساختار ماتریسی از یک دید شبکه

و از یک یال مستقیم برای نشان دادن اختیارات استفاده کرد. این شِما در  قراردادهای سفید( های کارگر )دایرهگروهی از عامل

دهند )که ممکن است این ها را تشکیل میها سطرها و مدیران ستون، عاملگریدعبارتبهاست.  شدهدادهنشان  ۱-۳شکل 

شود. همانند درخت سلسله اشتراک هم داشته باشند( از یک عالمت برای نشان دادن اختیارات استفاده می باهمها مجموعه

راهم قرار دهد، ف ریتأثند فعالیت هر عامل را تحت تواگرافیکی برای نشان دادن اینکه کدام مدیر می راهکیماتریس هم  مراتبی،

 کندمی

 ها:ویژگی

تیارات ها با استفاده از اخگرفتن رفتار یک عامل یا گروهی از عامل ریتأثهای ماتریسی توانایی تعیین صریح چگونگی سازمان

ند که از کای تغییر میگونهها بهشود و رفتار عاملها به اشتراک گذاشته می، قابلیت عاملبیترتنیابهدهد. چندگانه را ارائه می

منابع عملیاتی محدود در نظر بگیریم.  مثابهبهها را یابد که عاملویژه هنگامی اهمیت میتمام تغییرات سود ببرد. این امر به

 که یبه شرطتواند به هر دو پاسخ دهد باشد، عامل می ازیموردنجدا  ۲۶خص از سوی دو وظیفه، اگر یک مهارت مشمثالعنوانبه

های مختلفی برای اجرای یک وظیفه داشته باشد، یک عامل راه کهیدرصورتقدرت محاسباتی کافی در اختیار داشته باشد. 

 را راضی کند انتخاب کند. هاتواند متدی که به بهترین شکل جفتمی

جا ناشی شود. اگر مدیران عامل با یکدیگر مخالفت کنند )هزینه اصلی از همینگذاری منجر به تقبل هزینه میاین به اشتراک

رای شود. برای اج، عامل به چند مسیر مختلف هدایت میزمانکیدر  چراکهخوبی پیش نخواهد رفت شود( عملیات عامل بهمی

                                                           

۲۶ Task 



۳۲ 

 

بندی و خودمختاری کافی برای حل مناقشات، یا داشتن توانایی ارتقاء اختالفات را ، عامل باید مجهز به یک سازوکار رتبهکارآمد

 به حدی که حل شوند، باشد.

 

 ساختار ماتریسی ۹-۳شکل 

 دهی:شکل

دهی ماتریسی را ها، یک سازماناست که در آن عامل شدهفیتعرای گونهبرای این نوع ساختار به MACRONدهی سازمان

های مرتبط در های چندگانه به جستجوی دادهاست که عامل هم کارانهآوری اطالعات ها، جمعآن سامانهدهند. دامنه تشکیل می

شوند که شامل می یجداسازعملیاتی  شدهفیتعرهای از پیش های منفرد به گروه. عاملگردندیمی کاربر ۲۷وجوپرسپاسخ به 

 ها را بهاند که عاملها، تحت کنترل مدیر عملیاتیهای توانا بر دسترسی به نوع مشخصی از اطالعات هستند. این گروهعامل

کنند بنابراین از مدیران عملیاتی برای را تولید می ییوجوهاپرسهای پرس و جوی کاربر، نماید. عاملمنتسب می وجوهاپرس

دهند. ، به دو عامل گزارش میکنندهیآورجمعهای منفرد کنند. عاملاهداف خود، استفاده می ارضاکنندههای انتخاب پویای عامل

ه مجموع رندهیکارگبه سامانهرا در پی دارد و کارایی آن در مقایسه با  ازیموردنهای انتساب کمینه مجموعه عامل ریتأثاین امر 

یار بیشتر (، بسوجوپرسهای ها بدون استفاده باقی بمانند )بسته به ویژگیها که ممکن است در آن تعدادی از عاملایستایی از تیم

 کند.متری استفاده می، این رویکرد از منابع کحالنیدرعاست. 

های هاز شبک شدهعیتوزتوان یک برنامه کاربردی است که می شدهانیبدهی این نوع ساختار به این صورت روش دیگر شکل

حسگر تعریف کرد و در آن از ساختار ماتریس برای حل مشکل تخصیص منابع استفاده کرد. در این صورت، خود حسگرها منابع 

                                                           

۲۷ Query 



۳۳ 

 

ط با پویا هنگام تعامل مدیران مرتب طوربهکه مقاصد مختلف به یک حسگر برسند، یک ساختار ماتریسی بودند. وقتی محدودشده

توسط مدیران محلی دیگر برای اجرای وظایف دیگری به خدمت  ترشیپهمین حسگر  استشود. ممکن آن حسگر، تشکیل می

م باید تصمی تیدرنهاباشد. نتیجه این امر یک عامل خواهد بود که تحت نزاع و مخالفت دو یا سه مدیر قرار دارد و  شدهگرفته

ودمختاری ، خشدهفیتعر شیپبندی از یک را به انجام برساند. این امر با استفاده از ترکیب یک شِمای رتبهبگیرد که کار کدام

 شود. ها انجام میمخالفتمحلی و ارتقاء 

 های ترکیبیسازمان .۱۰

 هایها ممکن است شامل ویژگیمتعلق به یک دسته از ساختارها نیستند و برخی از معماری شدهیمعرفساختارهای سازمانی 

اختار و یک س چندین سبک متفاوت باشند. در یک سامانه ممکن است از یک ساختار برای کنترل، یک ساختار برای جریان داده

از یک ساختار برای تفسیر و یک ساختار جداگانه برای  [25]، در مثالعنوانبهاستفاده کرد.  طور الخ.برای کشف و بررسی و همین

د مانن واحددرآنپوشانی داشته باشند و هم باهمهای ترکیبی ممکن است شود. سازمانمدیریت مشکالت همکاری استفاده می

صورت ها در یک گروه، بههای عاملای عمل کنند که برخی زیرمجموعهگونههای مجازی در یک سطح مفهومی یکسان بهجفت

 هد.دیک شِمای کلی از این ساختار را نمایش می ۲-۳شوند.  شکل دهی میتر سازمانهای بزرگمتفاوتی در بافت

ر د مثالعنوانبهدهی هستند. های سازمانشدت متمایل به حضور در کنار سایر روشهای سازمانی مذکور بهبرخی از پارادایم

 و الزم است.  کنندهکمکمراتبی بسیاری از کاربردها، وجود ساختار تیمی در کنار ساختار سلسله

 ها:ویژگی

ن ، تعامل بیهرحالبهشود. آن گرفته می دهندهلیتشکهای از قسمت ماًیمستقی ساختار ترکیبی های مثبت و منفجنبه

فدراسیونی  سامانهدر یک  شدهییشناسا، اگر واسط مثالعنوانبهبشود.  ینیبشیپرقابلیغتواند منجر به پیامدهای ها، میسازمان

اختار . مشابه سدیایبربهایش از پس مسئولیت یخوببهکند، ممکن است نتواند یک نقش کلیدی را در سازمان کلی ایفا می

شوند که در آن مشخص نیست باید کدام مدیر را ارضا کنند. در مقابل، دانش عامل از ها با شرایطی روبرو میماتریسی، عامل

 انددهی، باعث شدهپذیر و راهبردهای شکلهای امکانگیری هرچه بهتر کمک کند. تعاملهای دو سازمان، به تصمیممندینیاز

 مشکل باشد.  یطورکلبههای این ساختار که بررسی ویژگی



۳4 

 

 

 ساختار ترکیبی ۱۰-۳شکل 

 پردازیم.می شدهیمعرفهای ساختارهای اجمالی بر بررسی ویژگی طوربه ۱-۳در جدول 

 ، نکات مثبت و منفیهادهی، ویژگیمقایسه ساختارهای سازمان ۱-۳ل جدو

 نکات منفي نکات مثبت ویژگي برجسته پارادایم

 تجزیه سلسله مراتبي
 هایسازگار با بیشتر دامنه

 رایج، کنترل خوب مقیاس

منجر به  ساختارشکننده، 

 شودمی ریتأخایجاد گلوگاه یا 

 تودرتومراتبي سلسله
واحدهای  خودمختارتجزیه 

 عملیاتی

رفتار خودمختار واحدهای 

 عملیاتی

بینی کارایی کل پیش

دلیل سامانه کم است )به 

 ها(بودن گروه کپسول

 استحکامرفتار با  پویا در جهت اهداف ائتالفي
امکان حضور یک عامل در 

 بیش از یک ائتالف

 یکپارچگی و پیوستگی تيمي
برای حل  استفادهقابل

 مشکالت بزرگ

افزایش ارتباطات و 

 پیچیدگی

 جماعتي

های تسهیل کشف عامل

شریک با استفاده از کاهش 

 جمعیت تحت جستجو

تر و ارتباطات قوی

 ترمستحکم

های بسیار مجموعه

 محدودشده

 باز سامانه ایجامعه
خدمات عمومی، 

 قراردادهای معین

ها بسیار پیچیده، عامل

نیازمند توانایی بیشتری مربوط 

 به جامعه هستند



۳5 

 

 وجود عامل نماینده فدراسيوني

کارهایی که نماینده 

تواند انجام دهد مانند یم

 ترجمه

ممکن است واسط به 

 گلوگاه تبدیل شود

 بازاری
رقابت از طریق 

 گذاریقیمت

افزایش عدالت با استفاده از 

 مزایده، افزایش کارایی و سرعت

رفتار ناشایست، پیچیدگی 

 گیریتصمیم

 چند مدیره بودن ماتریسي

گذاری منابع، به اشتراک

چند  ریتأثهایی که تحت عامل

 عامل قرار دارند

های پیچیده، نیاز به عامل

 تضادوجود تناقض و 

 ترکيبي
های استفاده در سازمان

 کنونی

برخورداری از مزایای 

 شوندهبیترکهای روش

افزایش پیچیدگی، داشتن 

 شوندهبیترکهای معایب روش

 

 شده هوشمندهای توزیعدهی برای سامانهمدل سازمان ۳-4

اند که محاسبات خودمختار را برای سازمان در کنار ارائه داده شدهعیتوزهای رفیع و همکاران مدلی را برای عامل [26]در 

. ان دهدنشپذیری همراه بوده که بتواند نحوه استفاده از سازمان خودمختار را کند. این مدل با فرایند تطبیقوظایف آن، فراهم می

است که در کارهای  ۲۸های مدیریت نقشدهی جداگانه و تاکتیکای پیچیده است و نیازمند سازمانپذیری پروسهتطبیقفرایند 

 ها نیز در همین است. راند و وجه تمایز این کار با سایر کاقرار نگرفته یموردبررس لیتفصبهپیشین 

های پذیرند. سازمانهای مکمل میهای مکمل خودمختار، نقشختار در سازمانها برای انجام کارهای خودمدر این مدل عامل

گیرد که بر اساس تغییرات مشخص محیطی، نیازمند ها زمانی صورت میهای موقتی هستند که تشکیل آنخودمختار موجودیت

 دهی دوباره باشیم.سازمان

                                                           

۲۸ Role Management 



۳۶ 

 

 مدل پيشنهادی 3-4-1

ها باید دوباره خود عامل رهبر از بین برود سایر عامل کهیدرصورت. در این مدل، است شدهارائهمدل پیشنهادی در شکل زیر 

 شود. فراهم می سامانهخاصیت خود التیامی برای  جهیدرنتدهی کنند را سازمان

 

 هادهی خودمختار و انتصاب نقشبرای سازمان یشنهادیپمدل  ۱۱-۳شکل 

 

ها بر اساس نماید. عاملدهی مناسب میدر ساختار سازمان موردنظرا برای اخذ نقش ر های دارد که آنهر عاملی توانایی

 شدهمشخصنیز  طور که در شکلگیرند. همانهای مختلفی را به خود میهایی که دارند در ساختارهای مختلف، نقشتوانایی

 ها را داشته باشد و هر نقش ممکن است توسط چندین عامل گرفته شود. تواند شماری از نقشاست، هر عامل می



۳۷ 

 

ی دارهای خودمختار مسئول نگهاز طرف دیگر، هر سازمانی به صفر یا بیشتر سازمان خودمختار منتصب شده است. سازمان

 سازی،هستند. هدف چنین سازمانی غلبه بر تغییرات که نیازمند التیام، بهینه ۲۹ٔ  نهیدرزمر های واقعی در صورت تغییسازمان

ری پذیگذاشته و این موضوع بر تطبیق ریتأثیا محیطی بر ساختارهای عملی  یسامانهرخدادهای  درواقعپیکربندی و غیره است. 

است. وقوع رخداد موجب بروز  شدهدادهساختارها مؤثر است. در شکل زیر فرایند تطبیق ساختار در صورت وقوع رویداد نشان 

د هستند، های خوها که در حال اجرای مسئولیتشود. رخداد توسط یک عامل یا گروهی از عاملتغییراتی در محیط و سامانه می

هایی را برای ها نقشعامل جهیدرنتنمایند ها را نامناسب میآمده ساختار کنونی سامانه و عامل به وجودشود. تغییرات درک می

جرای ا تیدرنهاپذیری و ریزی برای تطبیقحل، برنامهپایش تعریف کرده و یک ساختار خودمختار برای کشف مسئله، تحلیل راه

 شود. کارهای مناسب برای پایداری سامانه، پدیدار می

یابد. این ها انتصاب میهای خودمختار به آنشوند و نقشها به کار گرفته میپس از ایجاد ساختار خودمختار شماری از عامل

ناصر مرحله ع نیازاپسکنند. می اند، با یکدیگر همکاریشده متأثرها برای یافتن نقاطی در ساختار که توسط تغییرات عامل

، شدهیزیربرنامهکنند. پس از اجرای تغییرات ریزی میحل مناسب را تحلیل کرده و برای ساختاردهی مجدد برنامهساختار، راه

 ساختار تیدرنهاکرده و  دیتائکند و در صورت مناسب بودن ساختار جدید را را بررسی می سامانهساختار خودمختار پایداری 

 شود.خودمختار ناپدید می

 

 دهی خودمختارپذیری با استفاده از سازمانپروسه تطبیق ۱۲-۳شکل 

                                                           

۲۹ Context 
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 های خود تطبیقیبر اساس ویژگی چندعاملیهای دهی سامانهخودسازمان ۳-5

های خود تطبیقی واند ویژگیتاند که میپرداخته چندعاملیهای مدلی برای سامانهبه معرفی  [4] زاده و همکاران دررحمان

 کار در ایندهی پیشین را برطرف سازد. های سازماناعمال کند و مشکالت مدل ده هستندهایی که خودسازمانرا در سامانه

 ندعاملیچهای که خود سامانهتوان برای مدیریت و کنترل پیچیدگی استفاده کرد و اینمی چندعاملیهای که از سامانهاین انیباب

 های مناسب این مشکل است و مدلیحلدهی یکی از راهکه سازمان رسیماین نتیجه می نیز نیازمند مدیریت و کنترل هستند، به 

پدیداری و مشکالت ناشی از آن، بهره  رخداد کنترلکه از فواید کنترل جامع برای  چندعاملیهای دهی سامانهسازمانبرای 

عف دهی پیشین یکی از نقاط ضسازی عملی از ساختارهای سازمانکه نبود پیادهاین انیباب تحقیقدر این  .است شدهارائه، بردمی

، اهداف طراحی و سامانههای مدعی در نظر گرفتن نیازمندی شدهارائهنسبت به مدل پردازند و میت، به تعریف مدلی ها اسآن

ها بر این باورند که ساختارهای اند. آن، مدل خود را معمارانه ارائه دادهگریدعبارتبهداری هستند. سازی و نگهپذیری پیادهامکان

، به یک روش معمارانه برای چندعاملیهای در سامانه آنو اعمال  MAPE-Kو با در نظر گرفتن چرخه  نبودهپیشین، معمارانه 

 .توان رسیدمیساختاردهی 

 شدهارائهمدل  3-5-1

بودن سامانه  رمتمرکزیغدارای کنترل مرکزی است و این تمرکز با  MAPE-Kتر نیز گفته شد، چرخه طور که پیشهمان

تنها در ارتباط با استفاده از حلقه  یشنهادیپمدل »است:  شدهحلچنین  شدهارائهل در مدل کدر تضاد است. این مش چندعاملی

MAPE-K سازی شده از طریق چرخه پیاده یقیخود تطبنبوده و در مدل خود،  چندعاملیهای در سامانهMAPE-K تنها ،

کند. را اجرا می MAPE-Kچرخه  یاخذشدهدهی در عمل تصمیمات کند و خودسازمانراهبردهای کلی را تعیین می

و در  گیردیمات اجرایی را میکند، تصم، در این مدل خود تطبیقی سامانه را پایش کرده، تغییرات را تحلیل میگریدعبارتبه

 «. دهی مسئول اجرای تصمیمات احذ شده استی اجرا، خودسازمانهمرحل

سازی مراتبی و فدراسیونی بهترین مدل برای پیادههای مذکور در فصل دو و سه، ترکیبی از دو مدل سلسلهبا توجه به پارادایم

 دهد.شِمای این مدل را نشان می ۳-۳آیند. شکل به نظر می یشنهادیپساختار 
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 [16] مراتبی فدراسیونیدهی سلسلهمدل سازمان ۱۳-۳شکل 

شود در این مدل یک سازمان سلسله مراتبی فدراسیونی از یک تا چند عامل، یک تا چند گروه و طور که مشاهده میهمان

است. هر عامل به یک و فقط یک گروه مربوط است و هر گروه از یک تا چند عامل  شدهلیتشکیک و فقط یک عامل ناظر 

ل است. اما در مقاب است. هر گروه یک و فقط یک نماینده دارد و هر نماینده به یک و فقط یک عامل میانی متصل شدهلیتشک

تواند به صفر با چند نماینده متصل باشد. عوامل میانی ممکن است ارتباطی با عامل ناظر نداشته باشند اما می هر عامل میانی

 . [16] مل میانی در ارتباط استعامل ناظر با حداقل یک تا چند عا
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دهی برای خودسازمان ISA-95و معماری  ۳۰یب ساختار انطباقی کنترلی هولونیکترک ۳-۶

 واحد صنعتی رباتیکارتباطات در 

 توان یافت.را می۳۱(RMSونده تولیدی )سامانه بازپیکربندی شدهی برای اندر تولید، تعریفی مشابه خودسازم [9]بر اساس 

RMS زمان و هزینه برای  ازنظر صرفهبهمقرونای توان به شیوههای تولیدی و عملکردها را میای است که در آن مؤلفهامانهس

دهی اهمیت خودسازماندر درون خود  RMSنمود. تعریف تعریف و/یا تبدیل  ۳۲باز تنظیم های تولید، اصالح،پاسخ به نیازمندی

ه است ک شدهانجامارائه مدل معماری برای کنترل و تعامل  باهدفاین تحقیق کند. را برای تحقق یافتن آن، به ذهن متبادر می

مورد مطالعاتی بر روی واحد صنعتی رباتیک، مدل نیز با یک  تیدرنهاآورد. می به دست RMSدهی را از دیدگاه خودسازمان

 گیرد.مورد آزمایش قرار می شدهارائه

 شدهعنوانها محیط فیزیکی امن و تبادل اطالعات و کنترل رباتبر اساس این تحقیق دو مورد از مشکالت زمینه رباتیک 

ها، بُعد جدیدی را به . وجود محیطی برای مشارکت امن تعامل رباتقرارگرفتهمحققان  موردتوجهکه مورد دوم کمتر  است

 ها افزوده است. RMSپذیری انعطاف

 معماری کنترلي هولونيک 3-6-1

 ۳4کند. دسته اول منابع عملیاتیها را معرفی میدسته از هولون 4( ADACOR) ۳۳پذیرمعماری کنترلی هولونیک تطبیقمدل 

(OHـموجودیت )ـ هستند. دسته دوم، های فیزیکی مانند ربات  هاها هستند که روند پروسه (PH) ۳5های تولیدیهولونهای کارگر

                                                           

Holonic ۳۰  کلمه(Holon  ای برای توصیف ساختارهای زیستی و عنوان پایهتوسط فیلسوف یونانی آرتور کستلر به ۶۰برای اولین بار در اواخر دهه

ن، این کلمه را تر است. برای سازگاری در متـ چیزی که همه چیز است اما در عین حال بخشی از یک چیز بزرگ [9]اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت 

 ام(صورت هولون نوشتهبه

۳۱ Reconfigurable Manufacturing System 

۳۲ Rearrange 

۳۳ ADAptive holonic Control aRchitecture 

۳4 Resource Optional Holon 

۳5 Product Holon 
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( TH) ۳۶های وظیفهکنند. دسته سوم هولون، ذخیره میموردنظررا برای اطمینان از تولید صحیح و یا محصول  ازیموردنو تولیدات 

( SH) ۳۷های ناظرها هستند و دسته چهارم هولونمسئول انتصاب وظایف و اطمینان از نحوه اجرای صحیح آنها هستند که 

لبته ا شود.دهد، در نظر گرفته میهایی برای بهتر شدن میها توصیهعنوان یک متخصص خارجی که به سایر هولونهستند و به

ها مسئول برقراری ارتباط بین سه دسته اول SH برخوردار هستند.ها برای اجرای کارهای مدنظر خود از خودمختاری هولون

 است. ADACORهای دهنده هولونهای خارجی هستند. شکل زیر نشانها با محدودههولون

 

 

 ساختار هولونیک-aو  ADACORمدل  -b ۳-۱4شکل

                                                           

۳۶ Task Holon 

۳۷ Supervisor Holon 



4۲ 

 

 عامل هوشمند خودمختار 3-6-2

مجموعه مشخصی از نماید و برای این کار، دریافت و آن را حل میصی را مسئله مشخگری است که عامل، ماشین محاسبه

وند شهایی که توسط عامل انتخاب میمجموعه فعالیت کند.خود، انتخاب می فهیوظانجامهای مناسب را برای ها و برنامهفعالیت

 نامیم. می ۳۸را رفتار

ANSIمعماری  3-6-3  /I SA-95  

نماید اما توزیع و یکپارچگی ها، قوانین برقراری تعامل و سطح خودمختاری را تعیین میهولون کارکردبرای  ADACORمدل 

المللی توسط جامعه بین جادشدهیاالمللی استاندارد بین ISA-95گیرد. ها در سطوح مختلف سازمانی را در نظر نمیهولون

های کنترلی فراهم وکار سازمانی، مدیریت تولید و سامانهریزی کسب( است که یک مدل یکپارچه از برنامهISA) ۳۹خودمختاری

بر اساس این استاندارد، سطح دوم مسئول پرسش از را مشاهده نمود.  ISA-95های مختلف توان الیهدر شکل زیر میکند. می

 است.  برای کنترل اجرای تولید بر اساس وضعیت کارگاه، ها از سطح یکسطح سه و اطالعات حسگر دستورات

                                                           

۳۸ Behavior 

۳۹ International Society of Automation 
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 ANSI/ISA-95معماری استاندارد  ۳-۱5شکل 

 مدل پيشنهادی 3-6-4

بر این اساس، است.  شدهدادهاست در شکل زیر نشان  ADACORو  مدل  ISA-95ماری پیشنهادی که حاصل ترکیب معمدل 

ند. کبه ترتیب زیر حل می را ی رباتیکدهی واحد صنعتجود در مسئله خودسازمانمشکل مو سرویس، سه با ارائه شدهدادهمدل 

 طورهبتواند در طول فرایند تولید ، میرباتبه این معنا است که هر کارگر )عامل انسانی( یا « کار کردنپالگین و »اولین سرویس، 

، تعداد حلبه این معنا است که راه «سازی و تولیدسفارشی»نام خود را لغو کند. سرویس دوم نام کرده و یا ثبتپویا در واحد ثبت

 انتصاب»دهد و سرویس سوم مطابقت می باهمها را در واحد برای تولید شمار مختلفی از تولیدات جدید، کارگران موجود و ربات
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حل وظایف تولیدی را به منابع موجود منتصب نموده و سپس وضعیت کلی وظایف و منابع عنا است که مدل راهبه این م« و پایش

 کند. پایش می 4۰زمان سکون کردن نهیکمرا برای 

 

 ISA-95و معماری  ADACORمدل مفهومی ترکیب  ۱۶-۳کل ش

                                                           

4۰ Dwell Time 
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 چندعاملیهای مدل هنجاری هولونیک برای سامانه متا ۳-۷

 هوشمند، سامانه ونقلحملهای پیچیده )مانند سامانه شده در سامانههای توزیعمدیریت کار مشارکتی و پردازه [10] بر اساس

 های مختلف درگیرای است که پیچیدگی آن ریشه در نبود هماهنگی و کنترل موجودیتمدیریت شهر هوشمند و غیره( مسئله

 در سامانه دارد. 

تا نظم، هماهنگی، تناظر و کنترل جمعی در سامانه  شدهبیترکدو رویکرد هولونیک و هنجاری با یکدیگر در این کار، 

 نمایند.  نیتأمرا تضمین کرده و سازگاری در سامانه را هولونیک  چندعاملی

 NCRIOمتا مدل  3-۷-1

 های ممکن برایحلو توصیف یک مشکل و راه یبندفرمولبرای تشخیص، و رسمی  شدهفیتعریک انتزاع  درواقع مدلمتا 

هایی است که مراتبی در سامانههای سلسلهسازی سامانهیک متا مدل هنجاری هولونیک برای مدل NCRIOمتا مدل آن است. 

. متا است شدهلیتشکهای هنجاری، با افزودن جنبه CRIOاین متا مدل از ترکیب و بسط متا مدل شود. توسط هنجارها اداره می

مدل جدید ارائه شده، اجازه تعریف گیرد. قرار می مورداستفادههولونیک  چندعاملیهای سازی سامانهبرای مدل CRIOمدل 

 کند.ها را فراهم میها و نقشهنجارها و قوانین مرتبط با سازمان

NCRIO 4۱رانهبر اساس معماری مدل (MDA )است.  شدهفیتعرMDAمدل افزار است و سه سطح، رویکردی برای توسعه نرم 

 گیرد:را در نظر می

 .تمرکز دارد کند برآوردهبر محیط سامانه و مشخص نمودن نیازهایی که سامانه باید : (CIM) 4۲مستقل از محاسباتمدل  .۱

 هستند. نشدهفیتعرجزئیات ساختار و عملکرد سامانه، پنهان، یا 

                                                           

4۱ Model Driven Architecture 

4۲ Computation Independent Model 
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در یک سکوی  یسازادهیپضروری را برای  اتیجزئبر نحوه عملکرد سامانه تمرکز دارد و : (PIM) 4۳مدل مستقل از سکو .۲

کند که از یک سکو به سکوی دیگر تغییر این مدل، بخشی از مشخصات کامل را توصیف می کند.خاص، پنهان می

 کنند. نمی

سازی سکوی مشخصی جزئیات نحوه استفاده پیادهبا مدلی است که  PIMحاصل ترکیب (: PSM) 44سکوی خاصمدل  .۳

 کند.بیان می را

، دامنه (CIM)متناظر با  دامنه مسئلهکند: سه سطح دامنه را معرفی می NCRIOمتا مدل رانه، طبق منطق رویکرد مدل 

 .(PSM)متناظر با  حلو دامنه راه( PIM)متناظر با  45واسط

های بحرانی )که نیازمند های پیچیده )که نیازمند ساختار سلسله مراتبی هستند( و سامانهساخت سامانه NCRIOمتا مدل 

عنوان یک مثال، در مدیریت شهر هوشمند به شدهارائهدر این مقاله مدل سازد. پذیر میهستند( را امکان یاجتماعکنترل 

 . شده استسازی پیاده

 گیرینتیجه ۳-۸

های های هوشمند در سامانهدهی عاملهای مختلف سازماندر ارتباط با روش شدهانجامتعدادی از کارهای در این فصل به 

 ، اشاره شد.چندعاملی

 شدهیبررسهای مختلف دهی مجدد با دیدگاهسنجیده شده و مسئله سازمانمباحث مختلف در مقایسه با یکدیگر  [22]در 

یز صورت گرفته است و اینکه در این کار ن بندی رادیکالیک تقسیم ینوعبهختلف، تعاریف مداشتن به دلیل  وجوداین  با. است

 لحاظ نشده است. قیخود تطبهای ای برای سامانهبندی جداگانهو نقش شدهاشارهمانند کارهای دیگر تنها به پویایی سازمان 

گیرند. قرار می مورداستفادهاست که هر یک در شرایط مختلف  شدهاشاره دهیز ساختارهای سازمانمورد ا دهبه  [24]در 

دهی ترکیبی، از چندین توان گفت با ظهور ساختار سازماندهد. میطور خالصه نمایش میهای این ساختارها را بهویژگی ۱جدول 

                                                           

4۳ Platform Independent Model 

44 Platform Specific Model 

45 Agency 
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که در شرایط مختلف محیطی کدام ساختار استفاده کرد اما در این مقاله به این چندعاملیزمان در یک سامانه طور همساختار به

کند دهی را برای هر سامانه تجویز میگویی این مقاله یک ساختار سازمانای نشده است. قرار بگیرد، اشاره مورداستفادهبهتر است 

 که تا ابد با همان بماند.

است. این ساختار برای برطرف کردن معایب  شدهیمعرف چندعاملیهای دهی جدید برای سامانهیک ساختار سازمان [4] در

هاست. مدل معمارانه نبودن آن [24]های منفی ساختارهای پیشین ویژگیاست. یکی از  شدهارائهموجود در ساختارهای پیشین 

رای سازی بهای معمارانه و قابل پیادهسلسله مراتبی است. این ساختار ویژگی وترکیبی از دو ساختار فدراسیونی  شدهارائه

مناسب  )شرایط محیطی( در این مقاله به زمان توان از آن برای کاربردهای عملی استفاده کرد.های خودمختار دارد و میعامل

 استفاده از این ساختار اشاره نشده است.

 قرارگرفته موردمطالعهها ها با یکدیگر و انسانهای صنعتی و تعامل آندهی برای کنترل رباتیک ساختار سازمان [9]در      

و ساختار هولونیک است، هولون ناظر را  ISA-95که ترکیبی از معماری کنترلی  شدهارائهتوان در مدل رسد میبه نظر میاست. 

ها برای سامانه در نظر بگیرد که در این تحقیق لحاظ تغییر داد که بتواند هر بار ساختار جدید را برای تعامل بین ربات یاگونهبه

 نشده است.

است. این مدل تنها برای  شدهفیتعر چندعاملیهای برای کنترل سامانه انونمندقهای محیطدر  NCRIOمتا مدل  [10]در 

ای ایهعنوان پتوان بهو بهتر است برای تمام ساختارهای دیگر نیز توسعه داده شود. از این مدل می است شدهارائهساختار هولونیک 

 های هنجاری و تمام ساختارها استفاده کرد.برای محیط

ها )در صورت ها و توانایی آنداشتن هوشمندی در عامل باوجودتوان گفت که می [22] مخصوصاً شدهانجامکارهای  بامطالعه

ها را در راه ایجاد یک ساختار منظم و باید عاملتعریف کردن( برای یافتن تطابق با محیط بر اساس شرایط مختلف محیطی، 

یز، ن یقیخود تطبدر صورت داشتن  اًیثانخود تطبیق نباشند. ها، ممکن است همیشه عامل اوالً چراکهمناسب، راهنمایی کرد. 

نجر به م تیدرنهابیاید که  به وجودتی ها برای نحوه چیدمان صحیح و برقراری تعامل با یکدیگر، مشکالممکن است بین عامل

 .دتشخیص ندهن یدرستبهها زمان مناسب برای تغییر ساختار را چنین، ممکن است تمام عاملهم شدن سامانه شود. دهیپاشازهم

 ها از محدود و محلی عاملدانش 
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دهی، به بررسی کاربرد این ساختارها در توان گفت در این تحقیق عالوه بر بررسی ساختارهای جدید سازمانمی تیدرنها

بهترین  های کارائه سامانه توان به این نتیجه رسید که برایمیمختلف،  شدهانجام. با بررسی کارهای شودقعیت نیز پرداخته میوا

 گیرد:،  چند گزینه پیش رو قرار میرا انتخاب کند شرایط مختلف محیطی دهی درساختار سازمان

 شرایط مختلف محیطی  ای که بتواند درگونهبرای آن به یزیربرنامهعنوان ناظر و تعریف هنجارها و تعریف عاملی به

وبی خ لیوتحلهیتجزها، یک ساختار را در نظر بگیرد. این عامل باید توانایی ، برای کل سامانه و عاملمعیارها برحسب

را بهترین زمان ممکن تشخیص دهد. اما این  یدهباز سازمانداشته باشد که انتخاب زمان مناسب برای ایجاد تغییر و 

 کهآنقرار گرفتن و تغییر یافتن کدهای  موردحملهخراب شدن فیزیکی یا  ملهجمنهایی است حل دارای ضعفراه

 شود.رد می حلراهاین بسیار هم محتمل است. بنابراین 

 ها به ای که تمامی عاملگونه. بهچندعاملیهای سامانه حل پیشین در تمامی عاملتعریف کدهای مربوط با عامل راه

و انتخاب ساختار مناسب  یدهباز سازماننتخاب زمان مناسب و همه در ا باشند دهیرساین حد از هوشمندی 

 شامدیپنویسی و توان وجود افزونگی در کدهای برنامهحل را میداشته باشند. معایب این راه نظراتفاقدهی سازمان

 ها دانست. اختالف بین عامل

 این  کهیطوربههای نامحدود است. دهی پویا و ابتدایی و بسیار متغیر با عاملحل بهتر، تعریف یک ساختار سازمانراه

با ساختاری که دارد نگاشت نمود. سامانه پویا، ساختار مناسب را  موردنظری را بتوان بر روی سامانه دهساختار سازمان

ا ، در تعامل بشدهانتخابرا بتواند مطابق ساختار  موردنظرهای سامانه با توجه به شرایط محیطی انتخاب کند و عامل

رسد که ساختاردهی، از روی سامانه اولیه برداشته شود. به نظر میپس از انجام  تواندیمیکدیگر قرار دهد. این سامانه 

 .سازی نمودآن  را پیاده توانیمه و تر بودحل عملیاین راه



سمینار و روش  یشنهادیپفصل چهارم: موضوع 

 تحقیق
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 دقیق مسئلهتعریف  4-۱

 یهاسامانه [6]  طبق. است گسترش به رو امروزه مختلف یکاربردها یسازادهیپ یبرا یچندعامل یهااز سامانه استفاده

به  دیبا اند،شدهیها طراحآن یکه برا یبه اهداف دنیرس یها براعامل نی. اشوندیم لیهوشمند تشک یهااز عامل یچندعامل

مرز سلسله مشخص کردن حدو یبرا ینیقوان فیتعر یها و چگونگعامل نیارتباط ب یارتباط برقرار کنند. برقرار گریکدیبا  یقیطر

 .[24] ها شده استعامل یبرا یدهسازمان یانواع مختلف ساختارها یها، منجر به معرفعامل اراتیاخت

 نیمشخص کردن قوان یساختار برا ایالگو  کیدر نظر گرفتن  ط،یدر مح ریناپذاجتناب راتییوجود تغ لیبه دل یطرف از

 ستمیچراکه در آن صورت س شودیساختار م رییتغ یبرا ادیز یهانهی( منجر به صرف هزستایا یها )الگوعامل انیروابط م یبرقرار

 شود. یاندازمجددًا راه ستمیمتوقف شود، ساختار مناسب اعمال شود و س دیابتدا با

 اند از:ها عبارتروش نیها وجود دارد. اعامل نیانواع ارتباطات ب یبنددسته یبرا یمختلف یهاروش [27] مطابق

 (یسازمان ساختار یطراح هدف گرفتن نظر در)با  شئ بر یمبتن یهاروش .۱

 (یفن ساختار سازمان ایبر متد )با در نظر گرفتن متد  یمبتن یهاروش .۲

 (ردیگیم قرار آن در یکه سامانه چندعامل یطی)با در نظر گرفتن مح طیبر مح یمبتن یهاروش .۳

ها با توجه به آن یمناسب برا یدهانتخاب ساختار سازمان ،یچندعامل یهاسامانه یسازادهیمرتبط با پ یهااز چالش یکی

 راتییکه خود سامانه در زمان اجرا بتواند تغ یاگونهسامانه است به یمندفهیروظیو غ یمندفهیوظ یهایازمندیو ن یدامنه کار

 یدهساختار سازمان تیو درنها یارابطه یالگوها از،یو در صورت ن دهیرا سنج دیجد یازهایداده، ن صیرا تشخ رامونیپ طیمح

 ها در زمان اجرا است. عامل یدهخودسازمان یدهد. موضوع اصل رییخود را تغ

در  یدرستقرار دهند تا بتوانند به یابیرا مورد ارز ستمیسراسر س توانندیداشته و نم یها دانش محدودعامل نکهیتوجه به ا با

 یلاز ساختار ک یرائه مدلها به توافق برسند، اعامل گریاطالعات و استفاده از منابع با د یگذارارتباط، به اشتراک یمورد برقرار

و با در نظر گرفتن  ازیها بوده و در صورت نناظر بر عملکرد عامل یخارج یکنندهکنترل کیها که مطابق آن ، عامل یبرا

هد، بد قیبه وجود آمده، تطب راتییها را با تغعامل نیو روابط ب یدهها، ساختار سازمانحاصل از رفتار تمام عامل یکل یسودمند

 . است[27] در  شدهیمعرف ندهیآ یاز کارها یکیمطلب،  نیالزم است. ا

که  [16]و با توجه به  MAPE-K [21] یچرخه کنترل یارتباط با محاسبات خودمختار و معرف در IBMبر اساس گزارش 

خود  یرو شیرا پ حلراهسه  توانیم ،شده استارائه یبه سامانه چندعامل MAPE-K یافزودن چرخه کنترل یبرا یدر آن مدل

 :آورد دستبه ،هاسامانه چند عامل کیمناسب  یدهکردن ساختار سازمان دایپ یبرا
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تمام  سرعتکه بتواند به یاگونهاست به یکل سامانه چندعامل یگر براعامل هوشمند کنترل کی دیحل، تولراه نیاول .۱

 کی از،یدست آورد و در صورت نکل سامانه را به یها و سودمندعامل یو سودمند یطیمح طیها، شراها، رفتار آنعامل

و  دشوار است اریبس یعامل نیبرنامه چن دیتول داستیطور که پببخشد. همان ستمیبه س دیجد یدهساختار سامان

 . کندیکل عملکرد سامانه را با اختالل مواجه م ردیبه عامل صورت بگ یاحمله کهیدرصورت

 یسامانه موردنظر خود کپ یهاعامل یحل اول را در تماممربوط به عامل هوشمند راه یاست که کدها نیحل دوم اراه .۲

 یحل ضعف بزرگ افزونگراه نیکامل و الزم برخوردار هستند اما ا یها از هوشمندعامل یتمام ،صورت نی. در امیکن

 کد را به همراه دارد. 

 نیطور جداگانه اکرد که درون هر عامل خود به یمعرف توانیرا م ایپو یسامانه چندعامل کیاست که  نیحل سوم اراه .۳

ها در آن عامل دیساخت که تول یرا طور یسامانه چندعامل نیبتوان ا کهیرا اجرا کند. درصورت یقیچرخه خود تطب

بدهد،  رییساختارش را تغ یطیمح طیطبق شرا میخواهیکه م یاسامانه چند عامله یباشد، و بتوان آن را بر رو ایپو

. میکن دایپها دست عامل یدهساختار سازمان نیکردن بهتر دایپ یبه روش موردنظر برا میتوانیدرواقع م م،ینگاشت کن

 است.  یاسامانه نیبه چن دنیدرواقع رس قیتحق یاصل دهیا

 

 دالیل انتخاب موضوع 4-۲

 از: اندعبارتدالیلی که باعث شد این موضوع انتخاب شود 

 مطابق شرایط محیطی مختلف چندعاملیهای بندی ساختارهای سازمانی موجود برای سامانهنیاز به طبقه .۱

 های چندعاملیسامانه ها درعامل دهی مناسبساختار سازماننیاز به ارائه مدلی برای انتخاب  .۲

 هاها و نوآوریوتها، تفاشباهت 4-۳

دهی مناسب دانست. اما تفاوت اصلی انواع ساختار سازمان افتنیدرتوان را می شدهانجامشباهت این تحقیق با سایر کارهای 

در رویکرد و نگاهی است که به ساختارها وجود دارد. در این تحقیق تالش بر این است که ساختارها با توجه به شرایط مختلف 

 لی خود تطبیق برای برگزیدنتحقیق در ارائه مد ینوآورها در شرایط مختلف، سنجیده شوند. محیطی و نقاط مثبت و منفی آن

 و با در نظر گرفتن زمان اجرای سامانه ها در شرایط مختلف محیطیهای آنها و مدیریت تعاملدهی عاملساختار مناسب سازمان

 است.
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 گیریبندی و نتیجهجمع 4-4

و مفاهیم  چندعاملیهای در این تحقیق ابتدا کلیات و ادبیات موضوع مطرح شد که شامل تعاریف و توضیحاتی از سامانه

به  ازآنپسدهی بود. های سازمانو معرفی انواع روش MAPE-Kپذیری، چرخه دهی، تطبیقدهی، خودسازمانمربوط به سازمان

 چندعاملیهای مطالعات موردی استفاده از سامانه ٔ  نهیدرزمپرداخته شد. کارهای زیادی  شدهانجامکار  4بررسی مختصر 

 . است شدهانجام

 

 

 

   



 یکارهای آت شنهادیپگیری و فصل پنجم: نتیجه
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 مقدمه 5-۱

بندی کلی از تحقیق صورت گرفته انجام خواهد شد. ابتدا یک خالصه از تحقیق و مسیر کلی تحقیق در این فصل یک جمع

شوند. در پایان هم ارزیابی نتایج و نتایج ها است مطرح میکه این تحقیق ناشی از آن یسؤاالتارائه خواهد شد، سپس بار دیگر 

 تحقیقات ارائه خواهد شد.

 الصه تحقیقخ 5-۲

ها با توجه به شرایط محیطی دهی مختلف به بررسی انواع ساختارها و کاربرد آناین تحقیق با موضوع ساختارهای سازمان

در ارتباط  شدهانجامو مفاهیم مرتبط، برخی از کارهای  چندعاملیهای ای سامانهپرداخته است. پس از ادبیات موضوع و خالصه

بندی از مطالب نیز یک جمع تیدرنهادر عمل، مطرح شد.  چندعاملیهای دهی مختلف و کاربرد سامانهبا ساختارهای سازمان

 صورت گرفت. شدهمطرح

 مسیر تحقیق 5-۳

، ندعاملیچهای در ارتباط با سامانهپایه اولیه این تحقیق در جلسات گروه تحقیقاتی سلف استار پس از مطالعه تحقیقاتی 

ندی بدسته ٔ  نهیدرزم، شکل گرفت. با توجه به کمبود مطالعه چندعاملیهای دهی سامانهپذیری و انواع مختلف سازمانتطبیق

، تصمیم گرفته شد که بر روی این موضوع مطالعه انجام شود. نگارش این به شرایط محیطی مختلف با توجهساختارهای سازمانی 

 مفاهیم اولیه و چند کار مرتبط، آغاز شد. ٔ  نهیدرزمگزارش پس از مطالعاتی 

 تحقیق سؤاالت 5-4

 ها به شرح زیر بودند:هایی که در فصل اول مطرح شد پاسخ داده شود. این پرسشپرسشدر این تحقیق تالش شد که به 

 ؟اندکدم، اندقرارگرفته مورداستفاده تاکنونکه  چندعاملیهای دهی سامانههای سازمانانواع مختلف روش .۱

 شوند؟با چه شرایط محیطی روبرو می چندعاملیهای سامانه .۲

 کرد؟ یدهباز سازمانها را ها، آنهوشمندی در عامل باوجودچرا باید  .۳

 ها در واقعیت شامل چه چیزهایی است؟دهی این سامانهو ساختارهای سازمان چندعاملیهای کاربرد سامانه .4
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توان به فصل سوم مراجعه کرد. در این فصل سعی شده است که در حد توان، تمام در ارتباط با پاسخ پرسش اول می

گوی این پاسخ ۳-5و  ۳-4، ۳-۳های قرار بگیرند. بخش یموردبررس چندعاملیهای برای سامانه شدهفیتعرساختارهای 

انواع شرایط مراجعه کرد. در این بخش،  ۲-5-۲توان به فصل دوم و بخش پرسش هستند. در ارتباط با پاسخ پرسش دوم می

مراجعه کرد. و پاسخ  ۳-۸توان به بخش برای پاسخ به پرسش سوم می .اندقرارگرفته یموردبررستحقیق  مدنظرمحیطی 

 ( در نظر گرفت.۳-۷و  ۶-۳فصل سوم ) شدهانجامتوان دو مورد از کارهای پرسش چهارم را می

 های تحقیقبازگشت به هدف 5-5

ها و بررسی انواع کاربردهای این نوع سامانه چندعاملیهای دهی سامانهوی ساختارهای سازمانهدف اصلی این تحقیق جستج

شی ارائه رو ٔ  نهیدرزماست که  جانبنیانامه کارشناسی ارشد بود. اما هدف ثانویه این تحقیق استفاده از نتایج آن در پایان

این روش  خواهد بود. سازی عملی این روش در مقیاس بزرگ و واقعیدهی و پیادهبرای انتخاب بهترین ساختار سازمان

 در نظر گرفته شود که خودمختار و بسیار پویا است. چندعاملییک سامانه  صورتبهتواند می

 (ییتا دفاع نها بی)از زمان تصو نامهانیمراحل انجام پا یبندجدول زمان 5-1جدول 

 دفاع نهایی(نامه )از زمان تصویب تا بندی مراحل انجام پایانجدول زمان 

 ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ 5 4 ۳ ۲ ۱ هاشرح فعالیت ردیف

 بررسی منابع علمی و معتبر موجود در زمنیه ۱

 های چندعاملیسامانه

*            

تدوین ادبیات تحقیق و ارائه مدل پیشنهادی  ۲

 اولیه

 * *          

ارائه مدل به صاحبنظران و کسب و اطالعات  ۳

 بیشتر

  *          

         *    بهبود مدل اولیه 4

ارزیابی مدل با استفاده از ابزارهای ارزیابی مورد  5

 نیاز

   *         

       * *     تهیه مدل نهایی ۶

گیری از تحقیق و ارائه مسائلی برای نتیجه ۷

 تحقیقات آینده

     *       

       * *     تدوین مقاله ۸
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