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 چكيده
 کیه ب یابیو دست استشرکت  یهاهیاز اتلاف سرما یریو جلوگ شرفتیپ یمهم برا عواملاز  یکیمناسب  راهبردامروزه انتخاب 

هد، مورد توجه قرار د یدیکل عواملموثر و  یرهایتغگرفتن تمام منظرمختلف را با در یهاراهبردانتخاب  طیکه شرا کپارچهی ستمیس

و رفتار  فناوری یهاراهبرد نهیدر زم نیشیشده پبا استفاده از مطالعات انجام ،مقاله نیدر اهر شرکت است.  یبرا یساسا یالزام

-کپارچهینش و با دا یسازیو ضمن یفرصت، انباشتگ ،یشدگحفاظت ریموثر نظ یدیکل یهاشده است براساس مولفه یشرکت، سع

 نیموازنه ب یحاصل از بررس جینتا متناسب ارائه گردد. راهبرد فناوریجهت انتخاب  یمدل شرکت،و رفتار  راهبردهای فناوری یساز

 یشده استخراج و  بر مبنایبندصورت دستههعنوان جدول تطابق و ببه یدر جدول منیفر راهبردهای فناوریو  یاهیپا یهافناوری

 تاس روکاکسب طیمختلف مح هایشده شامل حالت کپارچهیشده است. جدول  کپارچهیمشترک با جدول رفتار شرکت  یاهمولفه

استفاده شده و بر  یفاز لیدر تحل یداخل یعنوان فاکتورهاجذب به بیضر و یشدگفاش بیضر و شرکت یخارج عواملان عنوو به

 یدر فضا یاضیر یسازمدل یهااستفاده از روش شرکت توسعه داده شده است.مناسب  راهبرد فناوریانتخاب  یاساس مدل فاز نیا

از  ادهبا استف ،روایناز ؛ارائه دهد طیمندرج در مح طیشرا هیمتناسب با کل یتواند جوابینم راهبرد فناوریمسائل مربوط به انتخاب 

 .شده استمسئله استفاده  نیحل ا یبرا یفاز یسازمدل یهاتیظرف
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 11 9911چهل، تابستان شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 مقدمه -1
 یهایابیمساااتلزم ارز راهبرد فناوری یطراح ای یزیربرناامه

ها سکیمقابله با ر یهاها و منابع، راهساکیر نهیجانبه در زمهمه

. است به اهداف مهم یابیدست یو اساتفاده موثر از منابع در راستا

 یخود را به شااکل یرونیب طیو مح یمنابع داخلباید سااازمان  کی

 ید، در مدت زمانشاااویم ساااریآن مراهبرد فناورانه کاه اهداف 

 .دیبا هم هماهنگ و منطبق نما یمنطق

 یبرا یضاارور عامل کی یسااازمان راهبرد نییشااک تع بدون

بازده  کیبه  دنیرساا و شاارکت یانجام دادن موفق امورات داخل

راهبرد  نیی. تعاسااتانجام شااده  یگذارهیز ساارماقابل حصااول ا

 یبرا یسااازشاارکت عموما شااامل آماده کیدر سااط   فناوری

 یامر راه را برا نی. ااست ازارها و روند بسکیر نده،یآ یهافرصات

 یقیو انجام دادن امورات به طر یابی، ارزلیمنظور تحلشااارکت به

کند.  یرد، باز ماز اهداف وجود دا یابه مجموعه یابیکه قصد دست

عنوان عاااماال بااه دیاابااا یزیرو برنااامااه راهبرد نییتع نطوریهم

پوشش قرار  دمور یو خارج یداخل عوامل نهیدر زم یریگمیتصام

و جذب در جهت  یشااادگفاش عاملمانند  یداخل عوامل. ردیبگ

را  و سازمان است شده میتنظ جیو نتا امدهایبه اهداف، پ یابیدست

 [.97]منعطف نگه خواهد داشت یخارج رییدر مقابل هرگونه تغ

 ،مدتیطولان یبه ساااودها یابیجهات دسااات ،گریطرف د از

کشاااند. یم یدرون طیتمرکز بر مح یسااوآنها را به راهبرد فناوری

رهنمون سااااختن آنها به سااامت  یبرا لازم ناانیاطم ،همزماان

، مقابله یخارج هایکشمکش برای مراقبت از یاحتمال یهافرصت

 نیدر اط منفی و تحلیل تهدیدها ایجاد شاااده اسااات. با شااارای

و رفتار شرکت، راهبردهای فناوری  یسازکپارچهیابتدا با  ،پژوهش

 نیارائه شده است که از اآن جهت انتخاب مناسب  کپارچهی یمدل

 یبعد یهالیجهت انجام تحل کپارچهی یفضاااا کی جادیا ثیح

 یهافناوری نیب یاموازنه ،راسااتا نی. در ااساات یضاارور یامر

عنوان جدول به یدر جدول منیفر راهبردهاای فناوریو  یاهیاپاا

 هایهمولف یشده استخراج و بر مبنا یبندصورت دستههتطابق و ب

ز ا یمندشده است. بهره کپارچهیمشاترک با جدول رفتار شرکت 

 یبرا راهبرد فناوریانتخاب  یدر فضاااا کپارچهیسااااختار  کیا

 یریگمیو تصم یابینهیبه یبرا یسازمختلف مدل یوکارهاکسب

 یاضیر یسازمدل یها. استفاده از روشاست یضرور یامر ،قیدق

 یتواند جوابینم راهبرد فناوریمسائل مربوط به انتخاب  یدر فضا

 نیهمبه ؛ارائه دهد طیمندرج در مح طیشااارا هیمتناساااب با کل

 نیا حل یبرا یفاز یسازمدل یهاتیتلاش شده تا از ظرف ،خاطر

شاده حاصل که کپارچهیجدول  ،ادامه شاود. درمسائله اساتفاده 

 یخارج عاملعنوان وکار بهکسب طیمختلف مح یهاشامل حالت

 عواملعنوان جذب به بیضاار و یشاادگفاش بیضاار وشاارکت 

مدل  کیاساااس  نیاسااتفاده شااده و بر ا یفاز لیدر تحل یداخل

و ارائه شده مناسااب شاارکت توسعه  راهبرد فناوریانتخاب  یفاز

مدل ارائه شاااده  یمورد واقع کیبا اساااتفاده از  ،اسااات. در انتها

 شده است. یاعتبارسنج
 

 پژوهش  هنيشيو پ ينظر یمبان -2
در ساااط  واحد  یکل یهاراهبردو فناوری ارتبااط و تطاابق 

 و راهبردمملو از موضااوعات مرتبط به  یطور نساابکسااب وکار به

متفاوت،  یهارچوباسااات. مقالات موجود چا فناوری تیاریماد

بااا  و مقصاااود نیا یرا برا یریگمیتصااام یهااا و ابزارهاااماادل

 یمعرف ابیااتیااموقع ایاامحور منبع یهاااافااتیاادرنظرگرفتن ره

 نیارتباط ب نیاز محقق یبعضااا ،حال نیبا ا [.72و  6، 5]اندکرده

، 7]اندقرار داده یها را مورد بررسفناوریکارها و وکسب یگوناگون

 یتیحائز اهم ارینقش بس فناورانه یدیکل یهایتگسیشاا [.4و  3

و  9]کندیم یکاره بازوچند کساااب یهاگروه یرقاابت تیادر مز

99.]   

و رفتار  راهبردهای فناوریپژوهش تلاش شده است تا  نیا در

 یتئور لهیبه وس راهبرد نیا ،شود. در ادامه یسازکپارچهیشرکت 

مقالات مطالعه شده  یمبناو بر  آن یاهیپا فیاساس تعارربو  یفاز

و  فیدر ابتدا تعار ،منظور نیا یقرار گرفته اساات. برا لیمورد تحل

و  یساز کپارچهیشود و در ادامه یم نییاستفاده تبمورد لاحاتاص

 .ردیگیمورد بحث قرار م کپارچهیجدول  لینحوه تشک

 هیهر مقدار سرما یبه ازا یبودن نوآور ساریم زانیم فرصات،

 یهابیکردن ترک دایمفهوم است که پ نیکننده او منعکس است

و در  استتا چه حد آسان  یگذارهیسرما زانیهر م یبه ازا دیجد

 که فرصت یشود. زمانیم یبنددسته یریسط  و فراگ ساتهد دو

 یهاتیمشاااارکت در فعال یبرا ییهامشاااو  انگرینما ،بالا باشاااد

 ایکه فقدان ت اساا یاقتصاااد طیدهنده شاارانوآورانه بوده و ارائه

لق خ یبرا یقدرتمند اری. دانش منبع بسستیکمبود متوجه آن ن

 نییپا ایبالا  یسطوح فراوان ید داراتوانیها ماست. فرصتفرصات 

 [.99و  92]دباش

در  تواندیم دیجد فناوریاساات که  نیا یبالا به معن یریفراگ

. از طرف ردیمورداساااتفاده قرار بگ یادیز یمحصاااولات و بازارها

تواند یفقط م فناوریاست که  یمعن نیبه ا نییپا یریفراگ ،گرید

اساااتفاده قرار ها موردندیاز محصاااولات و فرآ یدر تعداد محدود

 [.  8و  2]ردیبگ

 یو اساااتخراج ساااود برا دیمحافظت کردن از تقل ییاناوت به

امل ع نیا یشود. وقتیمحافظت گفته م طیشرا ،گرید یهاشرکت
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از  یزسااایرونیباشااد که ب یطیمح انگریبتواند یم ،باشااد نییپا

شرکت  کیدهد که ینشان م اریمع نیبارز آن اسات. ا یهایژگیو

محافظت  دیتقل گزندخود را از  یهایتواند نوآوریتاا چاه حاد م

 اکتشاااف ای یمیقد یهایاسااتفاده از توانمند نی. انتخاب بدینما

 انهورفنادانش  یبه درجه انباشااتگ یبسااتگ دیجد یهایتوانمند

 [.96]دارد مرتبط با آن

 فناوری ریدر مس یداریدهنده درجه پانشان یدرجه انباشتگ 

  ،یو فرد فناورانهوجود دارد. سطوح  یاسات. سه سط  از انباشتگ

  ،یتواند ضمنیشرکت م کیو سط  شرکت. دانش  یسط  سازمان

باشد که  یجهان شاده ونیتدو ایو خاص آن شارکت باشاد  یبوم

ت قابل محافظ یبه آسان یآن آسان است. دانش ضمن به یابیدست

توان آن را به شرکا منتقل یم یاسات اما به سخت دیدر مقابل تقل

 راهبرد فناوری یهایبنددسته لیاز آغاز تحل قبل [.92و  94]کرد

 منیفر راهبرد فناوریتا با  میآن هساات ازمندین گویمالربا و اورساان

 راهبرد فناوری 6 ،منیفر راهبرد فناوری. براساااس میآشاانا شااو

 راهبرد ،یمتهاجراهبرد هر شرکت وجود دارد که عبارتند از:  یبرا

راهبرد  وابساااتااه وراهابارد ماقالاادانااه،  راهابارد ،یتاادافاعا

 [.95]لبانهطفرصت

 کیبه  دنیرس یبرا یضرور عامل کی یسازمان راهبرد نییتع

انجام شده است. حال سوال  یگذارهیبازده قابل حصاول از سارما

شرکت با توجه به رفتار  کیدر ساط   راهبرد فناوری ،اسات نیا

جهت  کپارچهی یشااود و مدلیم نیشاارکت چگونه تدو یسااازمان

 ؟چه صورت است بهمناسب  راهبرد فناوریانتخاب 
 

 پژوهش یشناسروش -3
اساااات.  یکاااربرد پژوهش کیاا جیپژوهش از نظر نتااا نیا

 یزمدل فا کی پژوهش به دنبال ارائه نیا نکهیا لیبه دل نیهمچن

  لذا ،متناسااب با رفتار شاارکت است راهبرد فناوریجهت انتخاب 

 یهااست و داده شیمایپ-یفیبه لحاظ روش پژوهش از توع توصا

اطلاعات در  یگردآور ی. برااسااات یفیشاااده از نوع ک یگردآور

الات مق ،ایپژوهش، از منابع کتابخانه اتیو ادب ینظر یمبان نهیزم

 یآورجهت جمع، یکیالکترون یهاو مجله یلماطلاعات ع گاهیو پا

 یاو برحوزه  نیپژوهش از جاامعاه خبرگان ا ازیاموردن یهااداده

( FIS)یفاز سااتمیاز روش ساا مدل اعتبارساانجی و هاداده لیتحل

 استفاده شده است.
 

 هایافته -4

  كپارچهیمدل  ارائه -4-1

راهبردهای  نیب یاموازنه گویمطالعه مالربا و اورساان یبر مبنا

 یاهمولفه راتییتغ یبر مبنا فناورانهمختلف  یهاو نظام اوریفنا

. انجام گرفته است یهمچون محافظت، فرصت و انباشتگ یمتفاوت

شده است تا آن  یموازنه سع نیضامن اشاره به ا ،پژوهش نیدر ا

 جادیاز ا یگردد. هدف اصل یبندهدسات 9 شاماره در قالب جدول

 یفاز مستیاستفاده در س یابر یفیک یفضا جادیا یبنددسته نیا

 گویمالربا و اورساان یاهیپا راهبردهایها به . سااتون بخشاساات

 یمحتوا ،هاساااط  یبندملاک رتبه یارجاع دارد و در جدول فعل

 ها بوده است.راهبرد

گونه که به آن اشاااره شااده فریمن همان راهبردهای فناوری

بندی رمولکردن و ف مندها برای نظاماشیکی از اولین تل ،اسااات

بر مبنای  راهبرد. اگر چه این اساااتبهینه  ، راهبرد فناوریکردن

شااده سااازیتواند از منظر عبارات بومیمی ،تعمیم تجربی اساات

ای هبنیان تفسیر گردد. نتایج حاصل از این تفاسیر در ستوندانش

آورده شاده است. همچنین نکته  7 شاماره چهارم و پنجم جدول

تطابق نتایج موازنه  ،7 شااماره ط به جدولحائز اهمیت دیگر مربو

های ای و نظامپاایاه راهبردهاای فنااوریکیلااهیکو و فریمن باا 

شماره  جدولکه در  است 9 شاماره مورد بحث در جدول فناوری

 ارائه شده است.  7

و بررسااای فراگیری در مقابل  7 براسااااس جادول شاااماره

 3 مارهشا جدولدر شاده و پیچیدگی دانش، رفتار شارکت تبیین

ارائه گردیده اساات. تفاساایر حاصاال از این جدول بیشااتر از نظر 

تبیین نقش مولفاه فراگیری در مقاابال پیچیدگی دانشااای حائز 

ای که اگر در شارایطی باشیم که حفاظت و گونهبه ؛اهمیت اسات

تنوع  ،که فراگیری بالا باشددرصورتی ،ساازی پایین باشادضامنی

مناساااب یک فتار اتخاذ شااده تواند رمحصااولات و گوناگونی می

که فراگیری در سط  پایینی قرار داشته صورتیشارکت بوده و در

های حاضر در ساازی از ساوی شرکتتمایل به تخصاصای ،باشاد

در ادامه تلاش شده است تا  کار بیشتر مشاهده خواهد شد.وکسب

انه ارائه گای سااههای پایهدول اسااتاندارد واحد براساااس جدولج

شااادگی، توان براسااااس حفاظتشااارکات را میشاااود. رفتاار 

ی شدگحفاظت ،سازی و فراگیری تعریف کرد. از طرف دیگرضمنی

 .استاصلی شرکت  راهبردکلیدی در تبیین  عاملیک 
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 راهبرد فناوريبندي : دسته1 جدول 

 هاي فناوريظامن ايپایه راهبردهاي فناوري بخش انباشتگی فرصت محافظت

 برداریشاف و بهرهاکت I بالا بالا بالا

 های افزایشی نوآوری –ای های ریشهنوآوری

 یشنهادها:پ

 ؛ای و افزایشیادل برقرار کردن بین نوآوری ریشهعت 

  ؛های موجود وابسته نباشیدفناوریصرفا به 

  های جدید باز کنیدفناوریپنجره را به سوی. 

 اکتشاف III پایین بالا بالا

  ایهای ریشهنوآوری

 ا:یشنهادهپ

 به نوآور بودن ادامه دهید 

 های جدید باز کنیدپنجره را به سوی فناوری 

 برداریبهره V بالا پایین بالا

 های افزایشینوآوری

 یشنهادها:پ

 تر نمائیدهای کلیدی خود را قویوانمندیت. 

 میسر نیست مندیسامانگونه فعالیت نوآورانه هیچ ای میسر نیستهیچ فعالیت نوآورانه VII پایین پایین بالا

 II بالا بالا پایین

 یابداکتشاف و محافظت افزایش می 

 یابدبرداری و محافظت افزایش میبهره 

 تقلید 

 تقلید-های افزایشینوآوری-ایهای ریشهنوآوری

 I پیشنهاد به نوآورها مانند بخش

  منحنی یادگیری را پایین بیاورید 

 های مکملستیابی به دارایید 

 IV یینپا بالا پایین
 یابداکتشاف و محافظت افزایش می 

 تقلید 

 تقلید-ایهای ریشهنوآوری

 :علاوهبه IIIکنندگان مانند بخش پیشنهاد به تقلید

 ؛ها کسب سود شوده سرعت از نوآوریب 

 های مکملتیابی به داراییدس 

 VI بالا پایین پایین
 یابدبرداری و محافظت افزایش میبهره 

 تقلید 

 تقلید-یشیهای افزانوآوری

 علاوه:به Vپیشنهاد به تقلیدکنندگان مانند بخش 

 های مکملدستیابی به دارایی 

 ای میسر نیستهیچ فعالیت نوآورانه ای میسر نیستهیچ فعالیت نوآورانه VIII پایین پایین پایین

 : جدول تطابق2 جدول

 بخش
 راهبردهاي فناوري

 ايپایه
 اي فریمنراهبرده  ايهاي پایهفناوري فناوريهاي نظام

I برداریاکتشاف و بهره 

 های افزایشی نوآوری –ای های ریشهنوآوری

 یشنهادها:پ

 ای وتعادل برقرار کردن بین نوآوری ریشه 

 ؛افزایشی

   های موجود وابسته فناوریصرفا به

 ؛نباشید

  های جدید باز فناوریپنجره را به سوی

 .کنید

سرمایه گذاری تهاجمی روی 

های موجود انجام داده و یتوانمند

 های خود را ثبت نمائید.نوآوری

های کم و بیش جسورانه یا راهبرد

 های تهاجمیراهبرد

III اکتشاف 

 یشنهادها:پ ایهای ریشهنوآوری

 ؛به نوآور بودن ادامه دهید 

  های جدید باز فناوریپنجره را به سوی

 .کنید

های گذاری روی توانمندیسرمایه

وسعه( و دانش جدید)تحقیق و ت

 عمومی و/یا شبکه

های کم و بیش جسورانه یا راهبرد

 های تهاجمیراهبرد

V برداریبهره 

 های افزایشینوآوری

 :یشنهادهاپ

 تر نمائیدهای کلیدی خود را قویندیوانمت 

-های موجود سرمایهبر روی توانمندی

-گذاری کرده اما تلاش کنید تا فرصت

های جدیدی را از طریق جستجوی 

 شناسایی کنید عالانهف

 راهبرد -های تدافعی یا وابستهراهبرد

 تقلید

VII 
-هیچ فعالیت نوآورانه

 ای میسر نیست

 یسرسامانمندی مگونه فعالیت نوآورانه هیچ

 نیست

های تلاش کنید تا در حد امکان تکه

دانشی خاص شرکت را که محافظت 

 شده اند ثبت نمائید.

طلبانه یا فرصت راهبرد فناوری

 صصیتخ
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II 

اکتشاف و محافظت 

 –یابد افزایش می

برداری و بهره

-محافظت افزایش می

 تقلید-یابد

-های افزایشینوآوری-ایهای ریشهنوآوری

 تقلید

  Iپیشنهاد به نوآورها مانند بخش 

 نحنی یادگیری را پایین بیاوریدم 

 های مکملدستیابی به دارایی 

-صورت تهاجمی بر روی توانمندیبه

 و گذاری کردهد سرمایههای موجو

تلاش کنید تا با ایجاد شبکه یا حتی 

های دانشی خاص شرکت فروش تکه

ها کسب سود کرده یا تلاش از نوآوری

کنید تا حفاظت دانشی خود را 

 افزایش دهید.

های کم و بیش جسورانه یا راهبرد

 های تهاجمیراهبرد

IV 
اکتشاف و محافظت 

 یدقلت-یابدافزایش می

  تقلید-ایریشه هاینوآوری

 IIIپیشنهاد به تقلید کنندگان مانند بخش 

 :علاوهبه

 ها کسب سود شوده سرعت از نوآوریب 

  های مکملدستیابی به دارایی 

های بر روی اکتشاف توانمندی

جدید)تحقیق و توسعه( و دانش 

منظور عمومی و/یا ایجاد شبکه به

محافظت از منابع فرصت قدرتمند  

 ید.گذاری کنسرمایه

طلبانه یا فرصت راهبرد فناوری

 تخصصی

VI 

برداری و بهره

-محافظت افزایش می

 تقلید-یابد

  تقلید-های افزایشینوآوری

به  Vپیشنهاد به تقلیدکنندگان مانند بخش 

 علاوه: 

 های مکملدستیابی به دارایی

-های موجود سرمایهبر روی توانمندی

-گذاری کنید اما تلاش کنید تا فرصت

دید را از طریق جستجوی های ج

 . فعال و تقلید پیدا کنید

 تدافعی یا وابسته راهبرد

VIII 
-هیچ فعالیت نوآورانه

 ای میسر نیست
 - بدون آینده ای میسر نیستیچ فعالیت نوآورانهه

 : رفتار شركت3 جدول

 رفتار شركت فراگيري سازيضمنی حفاظت شماره

 راهبردیاتحاد  پایین بالا بالا 9

 راهبردیاتحاد  بالا بالا ابال 7

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه پایین پایین بالا 3

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه بالا پایین بالا 4

 سازی کاملیکپارچه پایین بالا پایین 5

 سازی کاملیکپارچه بالا بالا پایین 6

 یسازتخصصی پایین پایین پایین 2

 سازی و گوناگونیتخصصی بالا پایین پایین 8

 شدهسازيجدول یكپارچه :4 جدول

 رفتار شركت بخش انباشتگی فرصت فراگيري سازيضمنی حفاظت ردیف

 راهبردیاتحاد  9 بالا بالا پایین بالا بالا 9

 راهبردیاتحاد  3 پایین بالا بالا بالا بالا 7

 راهبردیتحاد ا 5 بالا پایین پایین بالا بالا 3

 راهبردیاتحاد  2 پایین پایین بالا بالا بالا 4

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 9 بالا بالا پایین پایین بالا 5

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 3 پایین بالا بالا پایین بالا 6

 سازی و ایجاد شبکهیستم تخصصیسازی سیکپارچه 5 بالا پایین پایین پایین بالا 2

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 2 پایین پایین بالا پایین بالا 8

 سازی کاملیکپارچه 7 بالا بالا پایین بالا پایین 1

 سازی کاملیکپارچه 4 پایین بالا بالا بالا پایین 92

 لسازی کامیکپارچه 6 بالا پایین پایین بالا پایین 99

 سازی کاملیکپارچه 8 پایین پایین بالا بالا پایین 97

 سازیتخصصی 7 بالا بالا پایین پایین پایین 93

 سازی و گوناگونیتخصصی 4 پایین بالا بالا پایین پایین 94

 سازیتخصصی 6 بالا پایین پایین پایین پایین 95

 یسازی و گوناگونتخصصی 8 پایین پایین بالا پایین پایین 96

 سازی و ایجاد شبکهتخصصی - پایین متوسط بالا متوسط متوسط 92

 

 

صورت صحی  در جدول وارد سازی بهکه پارامتر ضمنیرصاورتید .استمولفه حفاظت  ،در حقیقت نقطه اتصال جداول موردنظر



 متناسب با رفتار شرکت راهبرد فناوري انتخاب يارائه مدل فاز
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که مولفه فراگیری تاثیر چشاامگیری در اتخاذ جاییاز آن شااود و

ول جدید خواهیم رسااید که بر به یک جد ،شاارکت ندارد راهبرد

صااورت ای شاارکت و رفتار شاارکت بههای پایهراهبردمبنای آن 

همزمان تحلیل خواهد شاااد. بنابراین جدول موردنظر برای تمام 

 ،در نهایت ایجاد شااده اساات. 4 شااماره شاارایط ممکن در جدول

سااازی براساااس سااتون برای بدساات آوردن جدول نهایی مرتب

 بندی شده است.جمع 5 شماره جدول شده و درانجام  "بخش"

 جدول نهایی :5 جدول

 رفتار شركت بخش انباشتگی فرصت فراگيري سازيضمنی حفاظت ردیف

 اتحاد راهبردی 9 بالا بالا پایین بالا بالا 9

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 9 بالا بالا پایین پایین بالا 7

 سازی کاملیکپارچه 7 الاب بالا پایین بالا پایین 3

 سازیتخصصی 7 بالا بالا پایین پایین پایین 4

 راهبردیاتحاد  3 پایین بالا بالا بالا بالا 5

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 3 پایین بالا بالا پایین بالا 6

 سازی کاملیکپارچه 4 پایین بالا بالا بالا پایین 2

 سازی و گوناگونیتخصصی 4 پایین بالا ابال پایین پایین 8

 راهبردیاتحاد  5 بالا پایین پایین بالا بالا 1

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 5 بالا پایین پایین پایین بالا 92

 سازی کاملیکپارچه 6 بالا پایین پایین بالا پایین 99

 یسازتخصصی 6 بالا پایین پایین پایین پایین 97

 راهبردیاتحاد  2 پایین پایین بالا بالا بالا 93

 سازی و ایجاد شبکهسازی سیستم تخصصییکپارچه 2 پایین پایین بالا پایین بالا 94

 سازی کاملیکپارچه 8 پایین پایین بالا بالا پایین 95

 سازی و گوناگونیتخصصی 8 پایین پایین بالا پایین پایین 96

 سازی و ایجاد شبکهتخصصی - پایین متوسط بالا متوسط متوسط 92

ای مالربا و اورسنیگو ارجاع های پایهراهبردها به ساتون بخش

 9 شماره معیارهای اصلی جدول از هر بخش براساس یکی و دارد

هر بخش دو بار تکرار  ،اکنون در جدول نهایی .ایجاد شااده اساات

ای که براست  این تفسیر این تکرار بر مبنای مفهوم ؛شاده اسات

دو رفتار متفاوت خواهیم  ،هاهر کدام از بخش یهااراهبرداجرای 

تواند توسااط یک شاارکت مورد انتخاب قرار بگیرد. داشاات که می

 سازیانتخاب هرکدام از رفتارها تحت تاثیر ساط  پارامتر ضامنی

که تمام پارامترهای  9عنوان مثال در بخش شاااماره . باهاسااات

 راهبرد، باید اسااتشااتگی( بالا سااازی و انباآن)حفاظت، ضاامنی

ورت صبرداری انتخاب شود که در این بخش باید بهاکتشاف و بهره

گذاری کرده و های موجود ساارمایهای بر روی توانمندیجسااورانه

های فناوریثبت شااود. صاارفا نباید بر روی های شاارکت نوآوری

مورد غفلت قرار گذاری شاود و نوآوری و اکتشاف موجود سارمایه

جدید باز نگه  یاهبرای فنااوریبلکاه همواره باایاد پنجره  رد؛گی

 راهبردداشااته شااود. اما نکته اصاالی در این جدول مطابقت دادن 

که بررساای وضااع موجود صاارفا با  اسااتدرساات با رفتار درساات 

پذیر صاااورت تمام و کمال امکاندرنظرگرفتن آن ساااه پارامتر به

سااطرهای اول و دوم جدول مشااخ  گونه که از همان نیساات.

 برای ،استسازی بالا زمانی که پارامتر ضامنی 9اسات، در بخش 

اشااره شده و برای ایجاد امکان اکتشاف و بهره  راهبردادامه دادن 

رای ایجاد اتحاد بهای موجود، باید شااارایط برداری از توانمنادی

ای ( راهکاری برراهبردیحل)اتحاد مهیاا شاااود. این راه راهبردی

. در استسازی در آن بالا مقابله با محیطی است که پارامتر ضمنی

سااازی آن بالا که سااط  ضاامنی فناوریچنین شاارایطی دانش و 

د و براساااس آنچه از شااوموجب ایجاد پیچیدگی بالایی می ،اساات

امکان انتقال یک دانش  ،آیدسازی شده برمیتعریف دانش ضمنی

ر . داستسیار سختی ضامنی از شاخ  به شخ  دیگر موضوع ب

به انتقال دانش و  راهبردینهاادن یاک اتحااد چنین مواقعی بناا 

ز ا نماید.و خلق نوآوری و اکتشااف کمک بسیار زیادی می فناوری

 ،سااازی پایین باشاادکه سااط  پارامتر ضاامنیزمانی ،طرف دیگر

ه سازی و ایجاد شبکسازی سیستم، تخصصیممکن است یکپارچه

یکی  هدف باشااد. راهبردتسااهیل در اجرای رفتار مناساابی برای 

 92مربوط به سطر  ،اسااتدیگر از نقاطی که قابل تفسایر و تامل 

ت در سااط  سااازی و فرصااشااود که در آن حفاظت، ضاامنیمی

د و رفتار متناسب با آن در چنین شرایطی ایجاد متوساط قرار دار

. برای تفسیر این سطر در ابتدا ما اساتساازی گوناگونی و شابکه

دوازدهم و شاااانزدهم را تفسااایر نمائیم.  ،ید ساااطرهای چهارمبا

ای ههای فراگیر ممکن است موجب ایجاد تنوع و گوناگونیفناوری
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های کلیدی فناوریزیادی شااود که این مهم از طریق اسااتفاده از 

. عکس این موضوع استاصالی در محصاولات و بازارهای مختلف 

که  ستاانباشتگی بالا  ناظر به شارایط غیرفراگیر همزمان با سط 

سازی وجود یط تمایل بسایار زیادی برای تخصااصاایدر این شارا

 تمایل ،کنندهایی که محصااولات متنوعی تولید میدارد. شاارکت

بساایار زیادی برای ظهور در شاارایط با فراگیری بالا و انباشااتگی 

ا دهند تهای تخصاصی ترجی  میدر حالیکه شارکت ؛پایین دارند

ظهور  استط  فراگیری پایین و انباشتگی بالا در شارایطی که س

یاز ن ،اسااتتر که پایگاه دانشاای ضاامنیجائی ،کنند. از طرف دیگر

های ارتباطات قوی بیشااتری برای توسااعه کدهای داخلی و کانال

ر تهای دیگر ضاااعیفوجود دارد و توانایی برای انتقال به شااارکت

ای تعریف گانهشاود. با این اوصاف در جدول نهایی شرایط جدامی

شااده اساات که بین شاارایط مربوط به سااطور چهارم، دوازدهم و 

سازی و فرصت در سط  و شرایط حفاظت، ضمنی استشانزدهم 

متوساااط درنظرگرفته شاااده اسااات و رفتار متناظر با آن ایجاد 

ری که در مورد . نکته مهم دیگاساااتسااازی گوناگونی و شاابکه

فراگیری است. با  عامله مربوط ب ،جدول نهایی لازم به ذکر اسات

توجه به رفتار مشاااابه برای شااارایط بالا یا پایین در جدول رفتار 

جز حالت مربوط به ها بهشرکت مالربا و اورسنیگو برای تمام حالت

ز منظور اجتناب اسازی و گوناگونی و بهسازی و تخصصیتخصصی

تکرار موارد مشااااباه در جادول نهاایی، فاکتور فراگیری برای هر 

های خود)بالا یا پایین( درنظرگرفته خش فقط در یکی از حاالاتب

 شده است. 

 يارزش خلق شده با استفاده از روش فاز یابیارز -4-2

در این پژوهش با اساااتفاده از منطق فازی ارزش خلق شاااده 

ای هیک شارکت محاسبه و ارزیابی شده است. برای تعریف مولفه

 خلق ارزش شرایط زیر درنظرگرفته شده است. 

راسااس مفروضات این مقاله برای خلق ارزش در هر شرکتی ب

پاارامترهای تعیین کننده، ظرفیت محیط، توان جذب و ضاااریب 

 است:شدگی فاش

ظرفیت محیط: برای خلق ارزش در هر شرکتی قبل از بررسی  ■

نیازمند بررساای ظرفیت موجود در  ،درونی هر شاارکت عوامل

اساااس برف شاارکت اساات که تحلیل این ظرفیت محیط اطرا

یعنی معیارهای  ؛اصااالی جدول نهایی اسااات عوامالهماان 

عنوان مثال شدگی، فرصت و پایداری. بهسازی، حفاظتضمنی

های شاادگی شرکتساازی و حفاظتدر شارایطی که ضامنی

ر رغم وجود فرصت)بنابعلی ،یب در سط  بسیار بالایی باشدقر

الای ب تعریف این پارامتر( مناسب برای نوآوری و حتی پایداری

در  .ظرفیت محیط برای خلق ارزش پایین خواهد بود فناوری

چنین فضاایی حتی اگر شرکت ضریب جذب بسیار بالایی هم 

ارزش  ،شااادگی آن هم پایین باشااادداشاااته و ضاااریب فاش

تواند ارزش بالایی باشد. در ادامه و پس شده برای آن نمیخلق

های لاز حل مدل اصلی به روش منطق فازی و براساس تحلی

حاصاال از خروجی، برای هر کدام از شاارایط محیطی خاص، 

شده شرکت تعیین متناسب برای بالا بردن ارزش خلق راهبرد

 شود.می

توان جذب: ضریب جذب پایین به این معنی است که شرکت  ■

هاای موجود را جاذب نماید و تواناد هیچ کادام از دانشنمی

ارزش در  ضااریب جذب نیز برای خلق اهمیت عامل .بالعکس

که ظرفیت محیط صورتیاست. دریک شارکت کاملا مشخ  

 ،های موجود را جذب نمایدبالا باشااد اما شاارکت نتواند دانش

 عملا ارزشی خلق نخواهد شد.

شااادگی: این عاااماال بر مبنااای دو پااارامتر ضاااریااب فاااش ■

شود و شدگی درون شرکت تعیین میسازی و حفاظتضامنی

عنی اسااات هر دو پارامتر به این م ،زماانی کاه باالاا بااشاااد

 د. شدگی مقادیر بالایی دارسازی و حفاظتضمنی

 6 شااماره برای هرکدام از عوامل اصاالی وزنی به شاارح جدول

لحاظ شااده اساات که اوزان از نظرات خبرگی این حوزه بدساات 

 آمده است: 
 وزن پارامترهاي كليدي :6 جدول

 انباشتگی فرصت سازيضمنی حفاظت

2335 2335 237 239 

حالت ممکن در جدول نهایی برای تحلیل ظرفیت  92تمامی 

محیط تحلیل شده و بر مبنای ستون محیط مرتب شده که نتایج 

 آورده شده است. 2 شماره در جدول

بندی آن از نظر  برای محاسبه امتیاز هر سطر و در نهایت رده

ای هظرفیت محیطی به سااه دسااته بالا، پایین یا متوسااط سااتون

 ،باشااد بالاد. یعنی اگر سااازی ضااریب منفی دارمنیحفاظت و ضاا

مقدار متناظر با وزن خود را دریافت  ،دصااافر و اگر پاایین باشااا

ابی بازه انتخاست. های فرصت و انباشتگی مثبت کند و ساتونمی

این  نیز بر ن اینکه ظرفیت محیط در کدام ساط  است،برای تعیی

متوسط  236و  233پایین، بین  233اساس است که امتیاز کمتر از 

بالا لحاظ شده است. 9تا  232و بین 
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 بندي شرایط محيطیرتبه :7 جدول

 بخش انباشتگی فرصت فراگیری سازیضمنی حفاظت ردیف
ضریب 

 حفاظت

ضریب 

 سازیضمنی

ضریب 

 فرصت

ضریب 

 انباشتگی
 محیط امتیاز

 بالا 2365 239 237 2335 2 9 بالا بالا پایین پایین بالا 7

 بالا 2365 239 237 2 2335 7 بالا بالا پایین بالا پایین 3

 بالا 9 239 237 2335 2335 7 بالا بالا پایین پایین پایین 4

 بالا 231 2 237 2335 2335 4 پایین بالا بالا پایین پایین 8

 بالا 238 239 2 2335 2335 6 بالا پایین پایین پایین پایین 97

 بالا 232 2 2 2335 2335 8 پایین پایین بالا پایین پایین 96

 متوسط 2355 2 237 2335 2 3 پایین بالا بالا پایین بالا 6

 متوسط 2355 2 237 2 2335 4 پایین بالا بالا بالا پایین 2

 متوسط 2345 239 2 2335 2 5 بالا پایین پایین پایین بالا 92

 متوسط 2345 239 2 2 2335 6 بالا پایین پایین بالا پایین 99

 متوسط 2335 2 2 2335 2 2 پایین پایین بالا پایین بالا 94

 متوسط 2335 2 2 2 2335 8 پایین پایین بالا بالا پایین 95

 متوسط 2345 2 235 235 235 - پایین متوسط بالا متوسط متوسط 92

 پایین 233 239 237 2 2 9 بالا بالا پایین بالا بالا 9

 پایین 237 2 237 2 2 3 پایین بالا بالا بالا بالا 5

 پایین 239 239 2 2 2 5 بالا پایین پایین بالا بالا 1

 پایین 2 2 2 2 2 2 پایین پایین بالا بالا بالا 93

شددده با اسددتفاده از منطق فازي بدون ارزش خلق -4-3

 رفتن ضریب جذبنظرگدر

در این شااارایط ضاااریب جذب در تحلیل فازی درنظرگرفته 

برای این پارامتر لحاظ  FIS نشاااده و تابع ورودی در سااایساااتم

، نه قاعده فازی در سیستم 1 شماره شاد. براساس جدول نخواهد

 .فازی تعریف شده است
 : وزن پارامترهاي كليدي بدون اثر ضریب جذب8 جدول

 فاش شدگی محيط

236 234 

مشخ  است وقتی که ضریب  9 شماره همانطور که از شکل

است که هر موردی  عنوان یک عامل حل شده)فرض شدهجذب به

قابل دسااترساای به لحاظ  ،که برای یک شاارکت مورد نیاز باشااد

( برای رسیدن به ارزش ماکزیمم، لازم است تا ضریب اساتجذب 

شدگی کاهش یابد و به سمت صفر میل کند که این موضوع فاش

ای و استفاده از موارد محافظتی سازی دانش پایهبا افزایش ضمنی

با توجه به شرایط محیطی، ارزش  ،رف دیگراز ط .پذیر استامکان

زمانی قابل حصااول اساات که نظام حفاظتی رقبا خیلی  حداکثری

برداری مهیا باشااد. نبوده و فرصاات برای اکتشاااف و بهرهبسااته 

ر ای دکنندهشرایط محیطی نقش تعیین ،طور که اشااره شدهمان

ا بمناسب و رفتار متناسب  راهبردگیری به لحاظ انتخاب تصامیم

ای که در حال کند. ساااپس با مشاااخ  کردن نقطهآن بازی می

کلیدی که شرکت در آن موقعیت قرار دارد،  عواملراساس حاضر ب

در  اگر شرکت ،گیری لازم انجام شود. برای مثالبایست تصمیممی

شارایط محیطی مانند ساطر سوم جدول نهایی قرار داشته باشد، 

سااازی بالای دانش منیدلیل نظام حفاظتی ضااعیف رقبا و ضاابه

منظور کساااب ساااود از فرصااات موجود و اکتشااااف بهو  ایپایه

 ،های قابل دسترسهای جدید و کساب ساود از توانمندیفناوری

صاااورت عمودی و افقی با دارنده بهترین رفتار این اسااات که به

 سازی صورت گیرد.یکپارچه فناوری
 قواعد فازي :9 جدول

 محیط
-فاش

 شدگی
ضریب 

 محیط

ب ضری

 شدگیفاش
 امتیاز

ارزش 

 شدهخلق

 متوسط 236 2 9 بالا بالا

 بالا 9 9 9 پایین بالا

 بالا 238 235 9 متوسط بالا

 پایین 2 2 2 بالا پایین

 متوسط 234 9 2 پایین پایین

 پایین 237 235 2 متوسط پایین

 پایین 233 2 235 بالا متوسط

 بالا 232 9 235 پایین متوسط

 متوسط 235 235 235 متوسط متوسط
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 سطح خروجی بدون ضریب جذب :1 شكل

 كليدي عواملتمام  با لحاظشده ارزش خلق -4-4

کلیدی درنظرگرفته شاااده  عواملدر این حاالت تحلیل تمام 

شدگی کمی بیشتر از و برای تحلیل خود وزن ضاریب فاش اسات

 دو پارامتر دیگر درنظرگرفته شده است.
 وزن پارامترهاي كليدي :10 جدول

 شدگیضریب فاش جذب محیط

233 234 233 

 :نشان داده شده است 99 شماره قواعد فازی در جدول
 

 عواملبا لحاظ تمام قواعد فازي  :11 جدول
 ارزش امتیاز شدگیضریب فاش جذبضریب  ضریب محیط شدگیفاش جذب محیط ردیف

 بالا 232 2 9 9 بالا بالا بالا 9

 پایین 233 2 2 9 بالا پایین ابال 7

 متوسط 235 2 235 9 بالا متوسط بالا 3

 بالا 9 9 9 9 پایین بالا بالا 4

 متوسط 236 9 2 9 پایین پایین بالا 5

 بالا 238 9 235 9 پایین متوسط بالا 6

 بالا 2385 235 9 9 متوسط بالا بالا 2

 متوسط 2345 235 2 9 متوسط پایین بالا 8

 بالا 2365 235 235 9 متوسط توسطم بالا 1

 متوسط 234 2 9 2 بالا بالا پایین 92

 پایین 2 2 2 2 بالا پایین پایین 99

 پایین 237 2 235 2 بالا متوسط پایین 97

 بالا 232 9 9 2 پایین بالا پایین 93

 پایین 233 9 2 2 پایین پایین پایین 94

 متوسط 235 9 235 2 پایین متوسط پایین 95

 متوسط 2355 235 9 2 متوسط بالا پایین 96

 پایین 2395 235 2 2 متوسط پایین پایین 92

 متوسط 2335 235 235 2 متوسط متوسط پایین 98

 متوسط 2355 2 9 235 بالا بالا متوسط 91

 پایین 2395 2 2 235 بالا پایین متوسط 72

 متوسط 2335 2 235 235 بالا متوسط متوسط 79

 بالا 2385 9 9 235 پایین لابا متوسط 77

 متوسط 2345 9 2 235 پایین پایین متوسط 73

 بالا 2365 9 235 235 پایین متوسط متوسط 74

 بالا 232 235 9 235 متوسط بالا متوسط 75

 پایین 233 235 2 235 متوسط پایین متوسط 76

 متوسط 235 235 235 235 متوسط متوسط متوسط 72

 

 ارزیابی موردي مدل -4-5

نشان داده شده  7 شماره نمای کلی سایستم فازی در شکل

 ارائه شده است. شاکلاسات. نام توابع و ارتباط بین آنها در این 

 و اساااتتابع فازی گوسااای تمام متغیرهای ورودی و خروجی 

میانگین و واریانس تعریف شده در سه حالت مختلف)بالا، پایین 

پس از ست. تعریف شده ا 97 شماره و متوساط( به شرح جدول

الگوی هر پارامتر تاثیر  ها،تعریف قواعد فازی و استخراج خروجی

رفت تاثیرات طورکه انتظار میدهاد و هماانآنهاا را نشاااان می

و ضریب ب در خلق ارزش تاثیر مساتقیم محیطی و ضاریب جذ

ی شدگشادگی تاثیر معکوس دارد و با افزایش ضااریب فاشفاش
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 .(4 شماره یابد)شکلیشده در یک شرکت کاهش مقارزش خل

شده برای دهنده کمترین ارزش خلقنشان 5 شاماره شاکل

که در آن ضریب جذب و پارامترهای محیطی  استیک شارکت 

. بیشترین مقدار در نقطه سوپریمم استدر کمترین حالت خود 

که درحالی ،ظرفیت محیطی و پارامتر جذب اتفا  افتاده اسااات

 .استمنحنی شدگی در نقطه اینفیمم ضریب فاش

 
متغيرهاي فازي: 2 شكل

 

  

  
 هاي فازيدي و خروجیوور :3 شكل
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 شدگیمحيطی، جذب و ضریب فاش عواملخروجی : 4 شكل

  

 
 سطح خروجی :5 شكل

  مدل یاعتبارسنج -4-6

درنظرگرفته شااده اساات  صااورت نیبه ا یداخل عوامل ریمقاد

و  2333برابر با  یشدگفاش بی، ضر2366جذب برابر با  بیکه، ضر

گرفته شاااده اسااات. نظردر 2326 نیهمچن زین یطیمح تیظرف

شااده است.  23482پارامترها ارزش شارکت برابر با  نیبراسااس ا

گرفته شاده نظردر رتصاونیبد یدیکل یطیمح عاومل طورنیهم

، فرصت برابر  233برابر با  یسازی، ضمن232: حفاظت برابر با ستا

مفهوم  نیبا ا ریمقاد نیااسااات.  232برابر با  یشاااتگو انبا 238با 

 ن،یی: بالا، پابیترتاشاره شده به یطیمحعوامل د که دار یهماهنگ

است.  ییمعادل خط دوم جدول نها طیشرا نیکه ا اساتبالا و بالا 

اکتشااااف و  راهبردانجام  یبرا ییخط دوم جادول نها یبر مبناا

 مسااتیساا یازسااکپارچهیرفتار متناظر شاارکت  دیبا یبرداربهره

 شبکه باشد. جادیو ا یسازیتخصص

 
 نماي قواعد در سيستم فازي :-6 شكل
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 ي و پيشنهادهاريگجهينت -5
 راهبردانتخاب  جهت کپارچهیسااااختار  کیااز  یمنادبهره 

و  یابیاانااهیبه یمختلف برا یوکااارهاااکسااااب یبرا فناااوری

 یاه. اسااتفاده از روشاساات یضاارور یامر قیدق یریگمیتصاام

 راهبردمسااائل مربوط به انتخاب  یدر فضااا یاضاایر یسااازمدل

 طیمندرج در مح طیشرا هیمتناسب با کل یتواند جوابینم فناوری

 یفاز یساااازمدل یهاتیاز ظرف با اساااتفاده ،روازاین ؛ارائه دهد

 یزساکپارچهیمنظور به. شده استمسائله استفاده  نیحل ا یبرا

 یدیکلعوامل  یفتار شرکت بر مبناشرکت با ر فناوری یهاراهبرد

 طیخلق مح یبرا ،ارائه شااد. در ادامه کپارچهیمفهوم  کی یاصاال

 بیمانند ضاار یداخل عواملدر کنار  یخارج عواملموردنظر  یفاز

 سبهمحا یرا برا یفاز ستمیساا یهایورود ،یشادگجذب و فاش

مرتبط  یهادهد. براساس وزنیم لیشده شرکت تشکارزش خلق

 یداخل عواملو  یخارج یدیکل عاملچهار  یه که براشااد فیتعر

 .استشده  جادیو قواعد آن ا یروابط فاز است، درنظرگرفته شاده

مختلف رفتار  یهاشاااده، حالت جاادیا یلیتحل طیبراسااااس مح

ده و ش فیشرکت، تعر نهیبه راهبردبه  یابیمنظور دستشارکت به

قرار گرفته  نییمورد تب یمثال عدد کیبا  زیمادل ارائه شاااده ن

هر  یلیتحل یتوان فضااایاساات. با اسااتفاده از مدل ارائه شااده م

 نیارتباط ب نیکه ا ایجاد کردمرتبط  یعدد ریرا با مقاد یشااارکت

هر شرکت با اعداد و ارقام به ما کمک  رامونیپ یفیکاملا ک یفضاا

 یهاراهبرد لیجهت تحل یدل کمما کیاباه کناد تاا بتوان یم

البته  یاضاایر یهاکرد. ارائه مدل دایهر شاارکت دساات پ فناوری

 یفضااا ریو تفساا یعدد یهالیو تحل یسااازهیتواند به شاابیم

است  یکار یسازیکم یتیریاما در مسائل مد ،موجود کمک کند

اصاال  نیمهمتر سااتارا نیباشااد. در ایم ییدقت بالا ازمندیکه ن

ها را اساات تا بتوان آن یطیمح یاصاال یهاشاااخ  دقیق فیتعر

 لیتحل یهاسااتمیساا تیپژوهش از ظرف نیکرد. در ا یسااازیکم

ا شده ر یکم یابتدا فضا ،منظور نیاساتفاده شاده است. بد یفاز

 یهایمنحن یفاز لیتحل طیکرده و با استفاده از مح یسااز یفاز

 استخراج شده است. یلیتحل

درخصوص ادامه این پژوهش، با توجه به نتایج و کیفیت مدل 

شود در مسائل واقعی متنوع از این مدل ارائه شاده، پیشانهاد می

استفاده شود تا شاهد افزایش دقت سیستم فازی باشیم. همچنین 

ازدحام  ساااازیر بهینهالگوریتم ترکیبی تکامل تفاضااالی مبتنی ب

عنوان تواناد بهتر میهاای دقیقآوردن مادلدساااتذرات برای با

ن مچنیپیشنهاد دیگر ادامه این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد. ه

، فناوری راهبردهای تاثیرگذار بر انتخاب بندی شاخ جهت رتبه

گردد از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده پیشانهاد می

 گردد.
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