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Abstract: 
In order to obtaining competitive advantages from complex, costly and changing 

technologies, firms need to manage theis thecnologies strategically. Technology strategy 

includes several technology related decisions and actions that adopted by managers in order 

to acuiering competitive advantages in the firm level through transforming inputs to outputs. 

The problem of current paper is that, finding a process framework for designing and 

formulating technology strategy in industrial firms that includes identification, selection and 

acquisition of technologies and presents proper tools for each stage, is fairly difficult. So, this 

paper through applying action research strategy, introduces a process framework for 

designing and formulating technology Strategy in industrial firms. In this framework, 

identification of technologies was done by applying Technology Tree tool and Strategic 

Technology Unit (STU) concepts. Then, Attractiveness-Capability Matrix was used as a 

method for technology selection. Also, a multi criteria decision making (MCDM) method that 

it is called PROMETHEE was applied in order to determine best way for technology 

acquisition. This framework is implemented in an Iranian industrial automation equipment 

manufacturer named Qeshm Voltage and identification, selection and acquisition activities are 

done for a product that it is called Human Machin Interface (HMI). Applying the introduced 

framework can lead to improving effectiveness of technology related strategic and operational 

decision makings in industrialized firms by systemizing the process of technology strategy 

formulating and assissting managers in decision making process. 
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   صنعتی هايدر بنگاه آوريفن راهبرد ینو تدو طراحی براي فرآیندي الگوي
  )یصنعت یوناتوماس تجهیزات تولیدکننده یکمطالعه موردي ( 

  
  ) 11/09/1395: تاریخ پذیرش 22/03/95: تاریخ دریافت(  

  
  3توکلی غالمرضا ،2الیاسی مهدي ،* 1رنجبر صفدري مصطفی

 
  چکیده

. آنهـا دارنـد   یکاستراتژ  یریتمد به یازن هابنگاه تغییر، حال در و پرهزینه پیچیده، هايآوريفن یقاز طر یرقابت یتمزکسب  منظوربه
 بـه  هـا ورودي تبـدیل  منظوربه یداست که با آوريفن ینهدر زم راهبرديو اقدامات  هاتصمیم از ايمجموعهشامل  آوري،فن ياستراتژ
 مسـاله  .اسـت  بنگـاه  سطح در رقابتی مزایاي به یابیدست    ها،استراتژي گونهاین نهایی هدف. ذ گردنداتخا یرانتوسط مد ها،خروجی

-همهکه  یصنعت هايدر بنگاه آوريفن ياستراتژ ینو تدو یطراح يبرا یمناسب ینديفرآ يالگو یافتنحاضر آن است که  پژوهش اصلی
 يداده باشـد، امـر   یشـنهاد را پ یابزار مشخصـ  مراحل، از یک هر براي و شود لشام را آوريانتخاب و اکتساب فن یی،مراحل شناسا ي

 ینو تـدو  طراحـی  براي فرآیندي الگوي یک یبه معرف ی،پژوهش اقدام پژوه راهبردبا استفاده از  مقاله این اساس، این بر .دشوار است
-فن واحدو  آوريفن درخت مفاهیمبا استفاده از  هاآوريفن ییشناسا الگو، یندر ا. است پرداخته یصنعت هايبنگاه در آوريفن ياستراتژ
-تصمیم روش طریق از هاآوريفنروش اکتساب  یینو تع يتوانمند -یتجذاب یسماتر یقاز طر هاآوريفنانتخاب  یک،استراتژ آوري
 کـار بـه  ولتاژ، قشم نام با صنعتی سیوناتوما تجهیزات تولیدکننده ایرانیدر شرکت  الگو ینا. گیردیصورت م پرومته، معیاره چند گیري
. است گرفته صورت ینمحصول با نام واسط انسان و ماش یک يبرا آوريفن اکتساب و انتخاب شناسایی، هايیتشده است و فعال گرفته

-تصمیم اثربخشی يموجب بهبود و ارتقا آوري،فن ياستراتژ ینو تدو یطراح فرآیند کردن مند نظام طریق از تواندمی شده یهارا يالگو
  .گردد صنعتی هايبنگاه در آوريفنمرتبط با  یاتیو عمل یکاستراتژ هايگیري

  :یديکل واژگان
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  مقدمه  - 1

 ندهایفرآ محصوالت، توسعه با که شدیم گرفته نظر در یمفهوم عنوانبه فقط يآورفن، 1970طول دهه  در
 کی عنوانبه ز،ین يآورفن تیریمد به زمان، آن در]. 42[ است مرتبط کار و کسب درون در هاستمیس و

در ]. 26[ گرفتیمورد توجه قرار م ک،یاستراتژ موضوع کی عنوانبه ندرت به و شدیم نگاه یاتیعمل موضوع
 شدند گرفته نظر در کیاستراتژ و يدیکل عوامل عنوانبه آورانهفنو مالحظات  يآورفنبعد،  يهال سالخال

   است، هاشرکت کیاستراتژ يهاییاز منابع و دارا یکی يآورفن کهنیدر رابطه با ا یعموم رشیپذ کی و
 يهايآورفن قیاز طر یرقابت تیمزکسب  منظوربه" که کندیم انیب ،1مثال داجسون يبرا]. 44[ آمد وجودبه
 ].25[ کنند تیریمد ک،یاستراتژ صورترا به يآورفندارند که  ازین هاشرکت ر،ییتغ حال در و نهیپرهز ده،یچیپ

 يبرا یرقابت یتمز یجادا یاز عوامل اصل یکی ،اثربخش آوريفن ياستراتژ يو اجرا نـیتدو ی،از طرف
 ياستراتژ یناست که تدو ینا دارند، توافق آن بر محققین و نظرانصاحب که چهآن]. 23[ است هاشرکت

   هايیتقابل یبرخ ینهدر زم یکاستراتژ یماتتصم یمتشکل از اتخاذ برخ ،است ینديشامل فرآ آوريفن
در  ،2و همکارانش کرمثال،  يبرا]. 27، 28[ است هاآوريفناز  برداريانتخاب، اکتساب و بهره یرنظ آورانهفن

 ،4انتخاب ،3ییشناسا تیه کردند که در آن پنج فعالیارا يورآفن کیاستراتژ تیریمد يرا برا یمدل 2012 سال
توسط  قبالً هاتیفعال نیالبته ا]. 37[ اندگرفته قرار اشاره مورد يآورفناز  7و محافظت 6يبرداربهره ،5اکتساب
 تیریمد یاصل يهاتیفعال عنوانبه، ]6، 17[ 10همکاران و ندماریست و] 45[ 9همکاران و فال ، ]30[ 8يگرگور

 .اندشده یمعرف هابنگاه در يآورفن
 از که اندگردیده یهدر سطح بنگاه ارا آوريفن ياستراتژ ینتدو يبرا یمتنوع هايچارچوبالگوها و  تاکنون

 و هکس ،]28[ سارن و فورد ،]46[11پورتر توسط یافته توسعه هايمدل و الگوها به توانمی آنها میان
 هر. نمود اشاره، ]51[  15سولومون ،]20[ زا چیه ، ]19[14ینیو مانز زا چیه ،]33[ 13نو و هکس ، ]31[12مجلوف

در حوزه  یمشخص هايو به سوال هستند خود، خاص قوت نقاط و هامزیت داراي هامدل این از یک
در سطح  فناوري ياستراتژ یندوت يموجود برا يو تنوع الگوها تعدد. دهندیپاسخ م آوريفن ياستراتژ

 فرآیندي الگوي یکخال  اساس، این بر. امر را دشوار ساخته است ینا يمناسب برا يها، انتخاب الگوبنگاه

                                                        
١ Dodgson 
٢ Kerr et al. 
٣ Identification 
٤ Selection  
٥ Acquisition 
٦ Exploitation  
٧ Protection 
٨ Gergory  
٩ Phaal et al. 
١٠ Cetindamar et al. 
١١ Porter 
١٢ Hax and Majlof 
١٣ No 
١٤ Chiesa and Manzini 
١٥ Solomon  
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 هر در کاربردي ابزارهاي و هاروشو  باشد گرفته بر در مندنظام ايگونهرا به الزم هايیتمناسب که فعال

. گرددمی احساس باشد، برشمرده را هاگیريیمتصم يالزم برا هايشاخصو  یارهاو مع کرده معرفی را فعالیت
   در آوريفن ياستراتژ ینتدو يبرا ینديفرآ يالگو: که است این پژوهش این اصلی سوال عبارتی،به 

  :داد پاسخ سوال دو به باید سوال این به گوییپاسخ منظوربه است؟ چگونه صنعتی هايبنگاه
 است؟ هایییتشامل چه مراحل و فعال ،در سطح بنگاه آوريفن ياستراتژ ینتدو ینديفرآ الگوي  
 کنند؟می تبعیت توالی و ترتیب چه از هافعالیت و مراحل این 

 آوريفن ياستراتژ تدوینو  طراحی يبرا فرآیندي الگوي یک ارایه مقاله این نگارش از هدف اساس، این بر
 این در. باشد گرفتهبر در مشخصی توالی و ترتیب با و مندنظام ايگونه به را یديکل هايفعالیتاست که 
پژوهش  یرنظ يمتعدد ینبا عناو ،روش ینا. استفاده شده است ،1یاقدام پژوه یپژوهش ياز استراتژ پژوهش،
 استراتژي یندر ا]. 4[ شودیم یادعمل  یطو پژوهش در مح 4عمل در آموختن ،3همکارانه پژوهش ،2یمشارکت

    و آمده پایین است،با مشکل  یرباالتر از موضع فرد درگ یگاهیاز موضع خود که پا گرژوهشپ پژوهش،
 یهارا لگويا]. 24[ کند ارزیابی را هاحلراه و کند یابیحلراه کرده، ییرا شناسا مساله او همراه به تا کوشدمی

 یونرکت فعال در حوزه اتوماسش یکدر شرکت قشم ولتاژ که  آوريفن ياستراتژ ینتدو یندفرآ يشده برا
، )HMI( 5ماشین و انسان واسطمحصول به نام  یک يو برا است یافته توسعه است، یراندر کشور ا یصنعت
  .قرار گرفته است برداري،بهرهمورد 

 ياستراتژ موضوع پژوهش یشینهو پ ينظر مبانیدر بخش دوم مقاله به : شرح است ینمقاله به ا ینساختار ا
 شناسیبه روش ،سوم مقاله شبخ. پرداخته شده است آوريفن ياستراتژ یاصل یکردهايروو  آوريفن

 روش یمعرف و آوريفن ياستراتژ ینتدو الگو ارایه داده، گردآوري روشپژوهش،  یاصل روش شامل پژوهش
    مشتمل بر هاداده تحلیلشرکت قشم ولتاژ و  معرفیبخش چهارم مقاله، . است یافته اختصاص پرومته،

 بخش. گیردیدر شرکت قشم ولتاژ را در بر م آوريفن ياستراتژ ینتدو فرآیندي الگوي کارگیريبه هايگام
 یریتحوزه مد گرانپژوهشو  یرانمد يبرا پیشنهادهایی یهو ارا نتایج درباره بررسی و بحثبه  مقاله، پنجم

  .اختصاص داده شده است آوري،فن
  
  پژوهش پیشینه و نظري مبانی - 2

 در يآورفن تیریمد اتیدهنده ادب لیتشک ياجزا از یکی عنوانبه ،1970از دهه  ،يآورفن ياستراتژ فهومم
مطرح  نیو محقق رانیمد انیدر م ریحوزه مجزا و فراگ کی عنوانبه ،1980اما تا دهه . است شده گرفته نظر

در تفکر و عمل  يورآو فنمشخص نبود  يورآفن ياستراتژ تی، اهم1980قبل از دهه ]. 26[نشده بود 
   کرد از کدام یشرکت بود که مشخص م ياستراتژ یخروج نینداشت و ا یگاهیجا ک،یاستراتژ تیریمد

                                                        
١ Action Research 
٢ Participatory Research 
٣ Collaborative Research 
٤ Action Learning research 
٥ Human Machin Interface 
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 ،يورآفن با مرتبط يکارها از ياریبس ،1980 دهه لیاوا از اما ].29[استفاده شود  يو به چه نحو يورآفن
  ریدر سطح سا يآورفن ياستراتژ ،یطرف از .گرفت قرار بحث مورد کیاستراتژ ریمتغ کی عنوانبه

 ياثرگذار يبرا يآورفن يباال لیو پتانس زیمتما يهایژگیو اما است، هاشرکت در يافهیوظ يهاياستراتژ
 ،2کفوردیو ب 1تالیاسپ]. 29[ است کرده لیتبد یاتیح و يدیکل یموضوع به راآن ها،بر سرنوشت شرکت

که  دانند یم يآورفن نهیزمدر  کیاستراتژو اقدامات  ماتیاز تصم يامجموعه" عنوانرا به يآورفن ياستراتژ
 به یابیها دست آن ییاتخاذ گردند، که هدف نها رانیتوسط مد ها یبه خروج ها يورود لیتبد منظوربه دیبا

   يراتژاست نیتدو يالگوهاو  هاهینظر از یبرخ به ،1 جدول در .]49["است بنگاه سطح در یرقابت يایمزا
      يزیربرنامه يبرا ییالگوها هیارا به گرانپژوهش یالبته برخ. است شده اشارهسطح بنگاه  در يآورفن
 يدارا يهاشرکت در يآورفن ياستراتژ و کالن ياستراتژ يهمراستاسازو ] 7[ یدر سطح فرابنگاه يآورفن

  .اند، پرداخته]1[ یصنعت يهاگروه ای متنوع يکارها و کسب
 يآورفن ياستراتژ نیتدو يو الگوها هاهینظر ها،دگاهید از یبرخ -1 دولج

 و نظرانصاحب
  فناوري ياستراتژ ینتدو يها و الگوها نظریه  گرانپژوهش

  پورتر
[46]  

 فناوريانتخاب  ینهدر زم یريگ تصمیم: عبارتند از فناوري ياستراتژ ینهدر زم یدياو سواالت کل یدگاهد از
 ینهدر زم یريگ تصمیم و فناوري ینهدر زم يدنباله رو یا يرهبر ینهدر زم یريگ یمعه، تصمخلق و توس يبرا

 يها فناوري شناسایی: عبارت است از فناوري ياستراتژ ینتدو ینداو فرآ یدگاهاز د همچنین .فناوريفروش 
بخش  یرامرتبط و در دسترس در س يها فناوري ییشناسا ←ارزش شرکت  یرهزنج يها یرفناوريخاص و ز

 یرقابت یتمز يکه برا ییها فناوري ییشناسا ← فناورانه ییرتغ یاحتمال يالگوها ییشناسا ← یصنعت يها
شرکت  يها یتقابل يارزش برا یینتع ←ساختار صنعت مطلوب هستند  يحال برا ینو در ع یشرکت بحران

 یتموقع یتکه قادر به تقو وريفنا ياستراتژ یکانتخاب  ← فناوريتوسعه  يبرا یازمورد ن يگذار یهو سرما
  .شرکت باشد یرقابت

   لیتل
[39]  

 یازمورد ن يها فناوري شناسایی: کرده است یمعرف فناوري ياستراتژ وینتد يرا برا يروش ساختارمند او
 یینتع ←صنعت  یتموفق یديبه عوامل کل سیدنر يبرا فناوريو انتخاب  یکاستراتژ یتاهم یفتعر ←
   فناوري ياستراتژ ینتدو ←شرکت  اورانهیفن يها و ضعف ها تقو

و  بوزآلن
   یلتونهم

[14]  

و  تیاهم یابیارز: استمراحل  نیکردند که شامل ا یمعرف يفناور ياستراتژ نیتدو يرا برا یروش زین آنها
 ← يفناور يکسب وکار با استراتژ يتطابق استراتژ ← يفناور يویپورتفول توسعه ← يفناور تیموقع
   يفناور نهیدر زم يگذار هیسرما يها تیاولو فیتعر

 و هکس
   مجلوف؛

  و نو  هکس
[31،32،33] 

شرکت  يا فهیوظ يها ياز استراتژ یکیبه عنوان  يفناور ياستراتژ نو و هکس و مجلوف و هکس دید از
آنها،  دگاهیاز د. نام دارد  (STU)3کیاستراتژ يفناور واحد ،يفناور ياستراتژ ندیفرآ لیتحل واحداست و 

 ؛توسعه يبرا ییها يفناورانتخاب : که عبارتند از است یماتیتصم شامل يفناور ياستراتژ نیتدو ندیفرآ
 ،یابیانتخاب، ارز ؛يفناور یافق ياستراتژ ؛يفناوراکتساب  يروش ها ؛به بازار دیجد يفناورارائه  يزمانبند

  . يفناور یتیریو مد یزمانسا يها رساختیز نهیدر زم يریگ میمنابع و کنترل پروژه ها؛ تصم صیتخص
                                                        

١ Spital 
٢ Bickford 
٣ Strategic Technology Unit 
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 و نظرانصاحب

  فناوري ياستراتژ ینتدو يها و الگوها نظریه  گرانپژوهش

 نییتع(سطح بنگاه  ياستراتژ یطراح: مراحل است نیآنها شامل ا دگاهیاز د يفناور ياستراتژ نیتدو ندیفرآ
 ←) يفناور يها يازمندین نییتع(سطح کسب و کار  ياستراتژ یطراح ←) يفناور يها يازمندین

 يفرصت ها و تهدها ،يفناور يهوشمند( يفناور یطیمح شیپا ← کیاستراتژ يفناور يواحدها ییشناسا
 يمحور يها یستگیشا ،يفناور يقوت ها و ضعف ها( يفناور یداخل لیتحل) / يفناور تیو جذاب يفناور

طرح ها و  يبند بودجه ← يفناور کیاستراتژ يزیبرنامه ر ← يفناور ياستراتژ نیتدو ←) یداخل فناورانه
  پروژه ها

فورد و  ؛ فورد
  سارن 

]28،27[  

که در آن به دو  اندکرده هیارا يآورفن ياستراتژ نیتدو يبرا ينظر يالگو کی زین سارن و فوردو  ردفو
 یبرخ م،یتصم دو نیا بر عالوه. است شده پرداخته يورآاز فن يبرداربهره و يورآبه فن یابیدست میتصم
   .اندشده یمعرف ،يآورفن تیریتحت عنوان مد گرید يهاتیفعال

   ینیمانز زا و چیه
]19[  

 و هامدل جزو که اندکرده هیارا ایپو و ریغمت یرقابت طیدر مح يآورفن ياستراتژ نیتدو يالگو برا کی آنها
 کیاستراتژ يمعمار: از اندعبارت الگو نیا یاساس يهاگام. شودیمحسوب م ،1منبع بر یمبتن يکردهایرو

 يکاربردها ییکننده شرکت و شناسا زیمتما انهآورفن يهايتوانمند ییشناسا( یداخل لیتحل ←شرکت 
 ییو شناسا انیارزش در نزد مشتر ییشناسا( یخارج لیتحل ←) موجود آورانهفن يهايتوانمند هبالقو

کننده  زیمتما آورانهفن يهايتوانمندانتخاب  و ییشناسا ←) ندهیآ يبرا يدیکل آورانهفن يهايتوانمند
  کسب و کار  ندهیآ در شرکت

  زا  هچی
]20[  

مدل  کی، يورآفن ياستراتژ یاز ارکان اصل یکیعنوان تالش کرده است با در نظر گرفتن زمان به زین او
 يآورفن نهیدر زم کیاستراتژ ماتیتصم مدل، نیا در. دینما هیارا بنگاه سطح در يورآتوسعه فن يبرا ایپو

 ينگارندهیآ از زاهیچ .است يبندو زمان يرآوفنبه  یابیدست ،يآورفنانتخاب  نهیدر زم میشامل تصم
 از یبانیپشت و صنعت يروندها و عیوقا از اطالعات کسب جهت يمحور تیفعال کی عنوانبه ،)صنعت( 2بافتار
  .کرده است ادی ،يآورفن نهیدر زم ک،یاستراتژ يهايریگمیتصم

و  برلگمن
  همکاران 

]15[  

شده،  هیارامدل . استوار است ،)یسازمان يریادگی( یتکامل ندیفرآ کی يبر مبنا ،3همکاران و برلگمن اتینظر
گرفت  جهینت توان یمه شده یارا ينظر ياز الگو یول کند، ینمه یارا يآورفن ياستراتژ نیتدو يبرا يندیفرآ

 تیعمدل به موق نیدر ا. کنند یم فایا ينقش محور ،ياستراتژ نیبنگاه در تدو آورانهفن يها تیقابلکه در آن، 
  .شده است ژهیوسازمان توجه  طیصنعت و مح طی، برنامه، محآورانهفن

  سولومون
]50[  

 يآوراکتساب فن: است یاصل گام سه شامل که است داده هیارا يآورفن ياستراتژ نیتدو يبرا ییالگو
 تیریدم ←...) و اتحادها و ها شبکهو توسعه،  قیقرارداد تحق وم،یو توسعه، اخذ مجوز، کنسرس قیتحق(

 و يفکر يها ییدارا مستمر، يها ينوآور( يآورفن از يبرداربهره ← آورانهفن يها یستگیشا و ها تیبلقا
  . است ،)مجوز ياعطا

  و آنسوف  آنتونیو
]11[ 

 ها يریگمیتصم نیدر ا رانیها و نقش مد در سازمان يآورفن نهیدر زم کیاستراتژ يها میموضوع تصم به آنها
 يآورفن نهیدر زم يریگمیاقدام به تصم ر،یز يها تیانجام فعال قیاز طر دیبا رانیمد ها، آن دید زا. اند پرداخته

موجود در  آورانهفن يها تیو قابل تیوضع ییشناسا ← ندهیدر آ يآورو تحوالت فن رییتغ ینیبشیپ: ندینما
 ینیبشیپ يها يآورفن با ازمانس آورانهفن يها تیقابل سهیمقا( سازمان آورانهشکاف فن نییتع ←سازمان 

                                                        
١ Resource Based View 
٢ Context Foresight 
٣ Burgelman et al. 
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 و نظرانصاحب

  فناوري ياستراتژ ینتدو يها و الگوها نظریه  گرانپژوهش

   ندهیآ در يآورفن توسعه يبرا ها آن يبندتیاقدامات و اولو نیتدو ←) شده
 و انصاري

  همکاران
]3[ 

 ییابزارها عنوانبه ،يتوانمند – تیجذاب سیماتر و يآورفن يویپورتفول نیتدو از زین همکاران و يانصار
  .بهره گرفته اند آهن، يایاح ندیفرآ يآورنف نهیدر زم يآورفن ياستراتژ نیتدو يبرا

  
پرداختند  يندیاز منظر فرآ يآورفن ياستراتژ نیتدو يها مدل يبندبه دسته همکارانش، و یآراست ن،یهمچن
در  ییعقال( و) 2محوردر مقابل منبع 1یابیتیموقع( اریدو مع يرا بر مبنا يآورفن ياستراتژ نیتدو يها و مدل

 عنوانبه تل،یل و مجلوف و هکس پورتر، يها مدل ار،یمع دو نیا يمبنا بر. کردند يبنددسته ،)ینیمقابل تکو
 يها مدل که،یحال در کنند، یم يرویپ ییعقال يندیفرآ از که شدند شناخته یابیتیموقع کردیرو با ییها مدل

 يدارا و کنند یم استفاده محورمنبع کردیرو از که شدند شناخته ییها مدل عنوانو برلگمن و همکاران، به زایک
  ].2[هستند ینیتکو يندیفرآ
 
  پژوهش یشناس روش - 3

 کارگرفتنبه قیطر از کندیم تالش یعنی. است يکاربرد پژوهش، کی تیغا و هدف نظر از حاضر پژوهش
 یصنعت بنگاه کی سطح در مساله کی ،يآورفن ياستراتژ نیتدو يالگوها نهیو دانش موجود در زم هاهینظر

 روش با که ییهاپژوهش در. است "یپژوه اقدام" نظر، موردپژوهش  ياستراتژ ،یاز طرف]. 5[ دینما حل را
 در مساله صاحبان با ارانهیهم يگریباز ،يتماشاگر يجابه گر،پژوهش موضع رند،یگیم انجام یپژوه اقدام

در عمل را  يریادگی ینوع ،سازمان ياز اعضا یبه همراه گروه گر،پژوهش روش، نیا در. است سازمان
 يهاطیمح لیدرك و تحل ياست که برا نیا ،یپژوه اقدام روش یاصل فرض شیپ]. 4[ کنندیم نیتمر

مختلف، دست زد و آثار آن اقدام را  یراتییدر قالب تغ یاقدام عمل یبه نوع دیبا ،)هاسازمان رینظ( یاجتماع
 هایژگیو نیا يدارا رندیگیم انجام یپژوه اقدام روش با که ییهاعمده پژوهش]. 24[مورد پژوهش قرار داد 

 کردن یط مستلزم که کیارگان و مندنظام يندیفرآ مساله؛ بر تمرکز ر؛ییتغ و یعمل اقدامبر  دیتاک: هستند
 مشارکت انیم متقابل اعتماد بر یمبتن يهمکار است؛ يتکرار موارد یبرخ در و بوده مشخص مراحل

 ندیدر فرآ گرانپژوهش ماحصل مشارکت پژوهش نیاست که ا نیامر ا تیواقع ].24[ پژوهش در کنندگان
  شرکت نیآن در صحنه عمل توسط ا جیشرکت قشم ولتاژ است و نتا يآورفن ياستراتژ نیو تدو یطراح

  . است داشته دنبالمثبت به ییو بازخوردها اندشده گرفته کارهب
  
  

                                                        
١ Positioning  
٢ Resource Based 
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  داده يگردآور روش - 1- 3
و کارشناسان  نیمتخصص از ینظرسنج قیاست و از طر یدانیم روش مقاله، نیه در اداد يگردآور روش

. صورت گرفته است آنها، انیم پرسشنامه عیتوز نیهمچنو  یدر قالب جلسات گروه ،شرکت قشم ولتاژ
را  افرادبا  میتماس مستق يامکان برقرار شرکت، کارشناسان و نیمتخصص از یگروه ینظرسنج جلسات
پرسشنامه . پرداخت آنها قیعال و هانگرش ها،ادراك قیعم یابیارز به توانیم آن کمک با و ازدسیفراهم م

 انتخاب روش. است پژوهش نیا در هاکسب داده يبرا میمستق یو روش قیتحق جیرا ياز ابزارها یکی زین
 که شوندیم انتخاب نمونه يبرا يافراد ،يبردارنمونه روش نیا در. است یقضاوت وهدفمند  صورتبه افراد

  است ممکن یقضاوت يبرداراگرچه نمونه. قرار دارند تیموقع نیدر بهتر از،ین مورد اطالعات هیارا يبرا
 يبرا توانیم که است يریگتنها روش نمونه وه،یش نیا یول دهد، کاهش را پژوهش يهاافتهی يریپذمیتعم
 اطالعات توانندیم و هستند مربوز دانش يدارا که خاص يافراد از است الزم که یاطالعات آوردن دستبه

 نیا کارشناسان و نیمتخصصنفر از  12 ،یکل طوربه]. 5[ داد قرار استفاده مورد دهند، هیارا را نظر مورد
و  بودندنفر از آنها زن  4افراد مرد و  نینفر از ا 8 که اندداشته مشارکت هاداده يگردآور ندیدر فرآ شرکت،

 ک،یالکترون یمهندس ک،یمکان یمهندس يهارشته در يارشد و دکتر یکارشناس یدانشگاه التیتحص يدارا
 واست  بودهسال  32افراد  نیا یسن نیانگیم. اندبوده افزارسخت و افزارنرم یمهندس ک،یمکاترون یمهندس

  .اندبودهسال  5 يتجربه کار يحداقل دارا
  يآورفن ياستراتژ نیتدو يندیفرآ يالگو - 2- 3
   ياستراتژ نیتدو ندینشان داده شده است، فرآ) 1شکل ( يآورفن ياستراتژ نیتدو الگوکه در  طورهمان

 درخت ،يبعد گام در. شودیم شروع شرکت ياستراتژ اساس بر محصول کی انتخاببا  الگو نیدر ا يآورفن
 يآورفن يواحدها ییپس از آن به شناسا. گرددیم میترس نظر، مورد محصول يبرا،  ]21[ يآورفن

انتخاب  منظوربه ،يو توانمند تیجذاب يارهایمع نییدر ادامه پس از تع. شودیپرداخته م ،(STU) هاياستراتژ
 و اکتساب يارهایمع نییتع از پس انیپا در و شودیاستفاده م ،يتوانمند -تیجذاب سیاز ماتر هايآورفن

 يآورفن کی يبرا يآورفنمناسب اکتساب  روش، ]16[مته پرو ارهیمع چند يریگمیتصم روش از يریگبهره
  .گردد یمشخص م ،خاص
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  يآورفن ياستراتژ نیتدو ندیفرآ يالگو - 1 شکل

  
  پرومته روش یمعرف - 3- 3

 داست،یپ روش اسم از که گونههمان]. 16[ دیگرد یمعرف ،1نکهیتوسط برنس و و 1985روش در سال  نیا
 ،روش نیا اساس، نیا بر اند،بوده يریگمیبهبود تصم يبرا یاساس يکارراه افتنی دنبالبه آن، دهندگانهیارا
انتخاب  دنبالبه یتفاوتیب و حیترج مفهوم دو از يریگشناخته شده است که با بهره کارا، یروش عنوانبه

     به  ،1 پرومته روش :وجود دارد پرومته يبندرتبه روش نیچند ،یکل طوربه]. 10[ است نهیگز نیبهتر
 را آنها و پردازدیم هانهیگز کامل يبندبه رتبه ،2 پرومته روش که،یحال در پردازدیم هانهیگز ییجز يبندرتبه

توسط  شتریب ،انواع پرومته گریبا د سهیدر مقا روش، نیا. دینمایم يبندرتبه نه،یگز نیبدتر تا نهیگز نیبهتر از
با  الهحل مس ندیفرآ لیتسه يبرا ،2يمتعدد يافزارهانرم ،یطرف از .مورد استفاده قرار گرفته است نیمحقق

 قرار اشاره مورد ادامه در خالصه طوربه ،روش پرومته ییاجرا يهاگام]. 13[اندافتهیتوسعه  ،روش پرومته
  ]:10[ از اندعبارت هاگام نیا. ردیگیم صورت مقاله چهارم بخش در آنها حیتشر و است گرفته

 میتصم سیماتر لیو تشک 3ارهایمع ها،نهیگز ییشناسا آن، اهداف و لهمسا فیتعر .1
 و میمستق يارهایمع و یکم و یفیک يارهایمع قالب در آنها يبنددسته و ارهایمع نوع نییتع .2

 میرمستقیغ
                                                        

١ Brans and Vinke 
  DECISION LABو  PROMCALCمانند   ٢

٣ Criteria  
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 ارهایاز مع کیهر  يمناسب برا 1حیترج تابع انتخاب .3
 ارهایمع از کی هر ینسب نوز نییتع و ازین صورت در ارهایمع به یتیاهم اوزان صیتخص .4
 ارهایمع گرفتن نظر در با گریکدی به نسبت هانهیگز تک تک تیارجح نییتع .5
 هانهیاز گز کیهر  2تیارجح شاخص محاسبه .6
 هانهیگز از کی هر يبرا کل و یخروج ،يورود انیجر محاسبه .7
 2 پرومتهبر اساس روش  نهیگز نیبهتر نییو تع يبندتیاولو .8

  
   پژوهش يهاافتهی هیارا و هاداده لیتحل - 4

  ولتاژ قشم شرکت یمعرف - 1- 4

 ق،یدق ابزار ک،یمکاترون يهاستمیس ،یصنعت ونیاتوماس قطعات دیتول نهیزم در که است یشرکت ولتاژ، قشم
 نیا. دینمایم تیفعال ،یصنعت يهاو ربات (PLC) 3کنترل برق يتابلوها ،یآموزش و یشگاهیآزما زاتیتجه

واسط  يهاستمیو س (FMS) 4منعطف يدیتول يهاستمیس دیوارد حوزه تول ندهیدر آ قصد دارد که شرکت،
 و آلمان منسیز چون یمطرح و بزرگ يهاشود که در حال حاضر توسط شرکت ،(HMI) نیانسان و ماش

 نیا بر. است هاشرکت نیا دست در آنها، در رفته کاربه يدیکل يهايآورفنو  شوندیساخته م ن،یچ نکویک
به  آنها، در رفته کاربه يهايآورفندارد که در رابطه با محصوالت مذکور و  ازیشرکت قشم ولتاژ ن ساس،ا

 ندیبه فرآ ،مقاله نیدر ا. دیخود را در قبال آنها مشخص نما يآورفن يپرداخته و استراتژ یمطالعه و بررس
  .رداخته شده استپ ،(HMI) نیواسط انسان و ماش ستمیس يبرا يآورفن ياستراتژ نیتدو

  يآورفندرخت  میترس - 2- 4

 در را خاص يهايآورفن يو کارکردها هامولفه ها،يآورفناست که   ياشاخه اگرامید کی ،يآورفن درخت
 و يدیکل يهايفناور ییشناسا لیتسه قیاز طر ،يآورفندرخت . کشدیم ریبه تصو سامانه، ای محصول کی

 کندیم ،يآورفن نهیدر زم نهیبه يهامیتصم اتخاذ به یانیشا کمک محصول، کی در رفته کاربه کیاستراتژ
 يآورفنو کارشناسان شرکت قشم ولتاژ، درخت  نیبا استفاده از نظرات متخصص ،بخش نیدر ا]. 21[

 یبرخ). 2شکل ( شدمشخص  آن، در رفته کاربه يهايآورفنو  دیگرد میترس ،(HMI)محصول مورد نظر 
قاب دستگاه و صفحه ( هستندرفته در محصول  کارساخت مواد و قطعات به يآورفنمربوط به  اهيآورفناز 

 ،)محصول و برد يعملکرد تست و يکار میلح( يندیفرآ يهايآورفنمربوط به  هايآورفن یو برخ) یلمس
  . هستند

 و یسینوبرنامه افزارنرم( ستنده يافزارنرم آورانهفن يهاتیقابل نوع از هم هايآورفن یبرخ ن،یعالوه بر ا
  ).OS ستمیس اتیعمل افزارنرم

                                                        
١ Preference function 
٢ Preference index 
٣ Programable Logic Controller 
٤ Flexible Manufacturing System 
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 HMI محصول يآورفندرخت  - 2 شکل

 
  (STU) کیاستراتژ يآورفن يواحدها ییشناسا - 3- 4

 ،(STU) کیاستراتژ يآورفن يواحدها ،]33[و هکس و نو ] 31،32[بر اساس نظر هکس و مجلوف 
. شوندیرا شامل م) محصول کیساخت  يالزم برا آورانهفن ياهتیقابل و مجسم يهايآورفناز  متشکل(

 ،OS افزارنرم ،یکیالکترون برد ،یسینوبرنامه افزارنرم ،LCD ،یمانند قاب دستگاه، صفحه لمس ییهايآورفن
و تست ) برد يتست عملکرد ،يکار میلح ،یارتباط يپورت ها ه،یمدار تغذ ،CPU( برد يافزارسخت ياجزا

  .دهندیم لیرا تشک HMIمحصول  کیاستراتژ يآورفن يدر کل واحدها ییحصول نهام يعملکرد
  يتوانمند -تیجذاب سیماتر لیتشک - 4- 4

و ] 31،32[و مجلوف  هکس يورآفن ياستراتژ نیاست که در مدل تدو يابزار ،يتوانمند – تیجذاب سیماتر
و اتخاذ  يآورفن يها تیاولو ییشناسا است که در يابزار س،یماتر نیا. ه استشده ی، ارا]33[هکس و نو 

  ].3[ رودیم کارهب ،مناسب نسبت به آنها ياستراتژ
ان زیم يکه نشان دهنده ،"يورآفن يتوانمند"بعد آن عبارت است از  کی. دو بعد است يدارا س،یماتر نیا

ها يورآاز فن یه خاصورانه در رابطه با مجموعآفن يهاتیشرکت از قابل يمندبهره نیو همچن يتوانمند
، از ]31[ مجلوف و هکس. انددهشمشخص  يورآفن کیاستراتژ يواحدها ییشناسا ندیفرآ یاست که در ط

 یفن داتیعا نیو همچن) هاپتنت و یخارج منابع به یدسترس زات،یتجه ،یانسانمنابع ( یفن يهاتیظرف
 زین 1یجول. اندبرده نام يتوانمند يارهایمع عنوانبه ،)يآورفناکتساب  زهیو انگ دیو تول یطراح نهیکاهش هز(

 منابع و) یدانش و یانسان منابع و رمحسوسیغ يهاییدارا محسوس، يهاییدارا( آورانهفنو  یفن تیاز ظرف
 ،)یمال منابع و کنندگاننیتام ،يآورفن و علم يهاپارك ها،دانشگاه رینظ یرونیب ينهادها باارتباط ( مکمل

  . ]35،24[کرده است ادی ،يتوانمند يهاشاخص عنوانبه
رقبا و  يبرا يورآفن تیجذاب زانیکه نشان دهنده م "يورآفن تیجذاب"عبارت است از  سیبعد دوم ماتر

 و هکس دید از. ها استيورآفن نیا يریکارگهاکتساب و ب يآنها برا لیتما زانیصنعت و م گرانیباز ریسا
                                                        

١ Jolly  
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 ند؛یدر محصول و فرآ یرقابت تیمز تیتقو لیپتانس: از اندعبارت يتوانمند تیجذاب يارهای، مع]31[ مجلوف
 ریتاث و تیفیک و عملکرد ها،نهیبر هز يآورفنبلندمدت  ریارزش افزوده؛ تاث جادیا لیپتانس ؛يآورفن ریینرخ تغ

 لیپتانس: از دانعبارت يآورفن تیجذاب يهاشاخص زین] 34،35[ یجول دگاهید از. صنعت ياستانداردها بر
 به همزمان توجه و بعد نیا بیاز ترک. یو اجتماع یاسیس تیو وضع یفن لیپتانس ،یرقابت تیوضع بازار،

 نییها تعيورآمورد نظر، چهار دسته از فن يهايورآفن يو توانمند تیورانه بنگاه و جذابآفن يهايتوانمند
  ]:3[ ردیگیم ورتص یخاص يریگمیتصم تهگردند که در رابطه با هر دسیم

 نییپا آنها در زین شرکت يتوانمند و نبوده برخوردار ییباال تیجذاب از که ییهايآورفن: اول دسته 
 ).و عدم تمرکز است يمناسب در قبال آنها واگذار يکه استراتژ 1يدیرکلیغ يها يآورفن( است

 است زیناچ آنها در بنگاه يانمندتو یول هستند برخوردار يباال تیجذاب از که ییهايآورفن: دوم دسته 
 ای گرید يهابنگاه يتوانمند از يریگحالت بهره نیمناسب در ا يکه استراتژ 2شگامیپ يهايآورفن(
 ).است بنگاه درون در يتوانمند نیا جادیا
 يهايآورفن(دارد  يشرکت در آنها توانمند یول ندارند ییباال تیجذاب که ییهايآورفن: سوم دسته 

 در هايتوانمند از يریگبهره ای گرید يهابه بنگاه يواگذار طیشرا نیمناسب در ا يکه استراتژ 3هیپا
 ).است گرید محصوالت

 يهايآورفن( باالست آنها در بنگاه يتوانمند ودارند  ییباال تیکه جذاب ییهايآورفن: چهارم دسته 
 ایو توسعه  قیتحق قیآنها از طر يو ارتقا هايتوانمند حفظحالت  نیمناسب در ا يکه  استراتژ 4يدیکل

  ).است يهمکار
  تیجذاب سیماتر لیتشک - 1- 4- 4

 اتیاستفاده از ادب با. گردند نییتع تیجذاب يارهایابتدا مع ستیبایم ها،يآورفن تیجذاب سیماتر لیتشک يبرا
در  یرقابت تیمز ادجیا لیپتانس": شدند انتخاب ارهایمع نیاو کارشناسان شرکت،  نیموضوع و نظر متخصص

 نهیهز کاهش بر يرگذاریتاث بلندمدت، افزوده ارزش جادیا لیپتانس ،يآورفنو تحوالت  رییتغ نرخمحصول، 
 زیتما جادیا لیمحصول و پتانس تیفیک يبر ارتقا يرگذاریبر بهبود عملکرد محصول، تاث يرگذاریمحصول، تاث
به  يآورفن کیاگر : تورالعمل استفاده شده است کهدس نیاز ا تیجذاب سیپر کردن ماتر يبرا. "در محصول

در خانه  بیشود، به ترت تیجذاب اریکم منجر به برآورده ساختن مع یلیمتوسط، کم و خ اد،یز اد،یز یلیخ زانیم
 از نفر 12 انیم در پرسشنامه کی قالب در نظر مورد سیماتر. ردیگیقرار م 1و  2، 3، 4، 5مربوطه عدد 

 تیجذاب ازیامت نییتع يبرا ها،پرسشنامه همه لیتکم از پس و دیگرد عیتوز شرکت اسانکارشن و نیمتخصص
 ،2در جدول  ها،يآورفن از کیهر  تیکل جذاب ازیامت. استفاده شد يریگنیانگیم از هايآورفناز  کیکل هر 

  .نشان داده شده است
                                                        

١ Non-key Technology 
٢ Pacing Technology 
٣ Base Technology 
٤ Key Technology 
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  يتوانمند سیماتر لیتشک - 2- 4- 4

با استفاده از . گردند نییتع ،يتوانمند يارهایمع ابتدا که است الزم ها،يرآوفن تیجذاب سیماتر لیتشک يبرا
 يرویبه ن یدسترس": دندیانتخاب گرد ارهایمع نیو کارشناسان شرکت، ا نیموضوع و نظر متخصص اتیادب

 د،یتول يهارساختیزو  زاتیبه تجه یروز، دسترس یبه اطالعات و دانش فن یمتخصص، دسترس یانسان
 نیا از يتوانمند سیماتر کردن پر يبرا. "یرونیب تجربه و دانش به یدسترس و هیاول مواد هب یدسترس

 اد،یز اد،یز یلیخ زانیم به شرکت يتوانمند ،يآورفن کیاگر در رابطه با : استفاده شده است که دستورالعمل،
مورد  سیماتر. ردیگیمر قرا ،1 و 2، 3، 4، 5 عدد مربوطه خانه در بیترت به است، کم یلیخ ای کم متوسط،

 لیو پس از تکم دیگرد عیو کارشناسان شرکت توز نینفر از متخصص 12 انیپرسشنامه در م کینظر در قالب 
 ازیامت. استفاده شد ،يریگنیانگیماز  ها،يآورفناز  کیکل هر  يتوانمند ازیامت نییتع يبرا ها،پرسشنامههمه 

  .نشان داده شده است ،2ل در جدو ها،يآورفنهر از  يکل توانمند
  هايآورفن يو توانمند تیکل جذاب ازیامت -2 ولجد

 يتوانمند کل ازیامت تیجذاب کل ازیامت هايآورفن  شماره

 17/20 33/21 دستگاه قاب  1

 83/17 33/23 یلمس صفحه  2

3 LCD 67/24 33/17 

 18 25 یسینو برنامه افزار نرم  4

 OS 33/31 33/15 افزار نرم  5

6 CPU 67/29 16 

 17/18 23 هیتغذ مدار  7

 83/17 67/24 یارتباط يها پورت  8

 67/20 33/21 يکار میلح  9

 5/20 5/22 برد يعملکرد تست  10

 21 67/22 محصول يعملکرد تست  11
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   يتوانمند - تیجذاب سیماتر - 3- 4- 4

 سیماتر ،)2جدول ( هايآورفناز  کی هر يتوانمند و تیجذاب يبرا آمده دستبهکل  ازاتیبر اساس امت
از  کیهر  يشده است و برا میقسمت تقس 9به  سیماتر نیا). 3شکل ( گرددیم میترس يتوانمند -تیجذاب

 به سیماتر نیا در هرچه. است شده گرفته نظر در ادیز و متوسط کم، بخش سه يو توانمند تیابعاد جذاب
 کمتر يتوانمند و تیجذاب سمت به هرچه و است مطلوب میینما حرکت شتریب يتوانمند و تیجذاب سمت

  .است نامطلوب میینما حرکت
  

  
  اهيآورفن يتوانمند – تیجذاب سیماتر - 3شکل 
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  هايآورفنانتخاب  - 5- 4

رفته در محصول  کاربه يهايآورفن ،)3شکل ( يتوانمند – تیجذاب سیآمده از ماتر دستبه جیبا توجه به نتا
HMI،  را  هايآورفنو  نمود يریگمیتصمدر رابطه با آنها اقدام به  ستیبایمکه  شوندیم میتقسبه سه دسته

که در بخش قبل  يبنددستهبا توجه به  اساس، نیا بر. کرددارند انتخاب  سیکه در ماتر یتیبسته به موقع
  :گرددیماتخاذ  هايآورفنمختلف  يهادستهدر رابطه با  ماتیتصم نیانجام شد، ا

 3 ،یصفحه لمس: 2(باال  يباال و توانمند تیجذاب يدارا يهايآورفن :LCD، 4 :یسینوبرنامه افزارنرم :(
آنها در طول  يارتقا نیو همچن آورانهفن يبه فکر حفظ توانمند دیشرکت با ها،يآورفن نیدر رابطه با ا

  .زمان باشد
 افزارنرم: 5(متوسط  يباال و توانمند تیجذاب يدارا يهايآورفن OS، 6 :CPU :(نیدر رابطه با ا  

روش  نیبهتر تا است الزم جه،ینت درباشد و  يآورفن يبه فکر اکتساب توانمند دیشرکت با ها،يآورفن
  .دینما انتخاب را هايآورفناکتساب  يبرا
 يهاپورت: 8 ه،یمدار تغذ: 7قاب دستگاه، : 1(باال  يمتوسط و توانمند تیجذاب يدارا يهايآورفن 

در ): ییمحصول نها يتست عملکرد: 11 ،یکیبرد الکترون يتست عملکرد: 10 ،يکار میلح: 9 ،یارتباط
 که دتریجد يهايآورفنبا  هايآورفن نیکردن ا نیگزیبه فکر جا دیشرکت با ها،يآورفن نیرابطه با ا

  .باشد هستند، يباالتر تیجذاب يدارا
  يآورفنروش اکتساب  نییتع - 6- 4

 نیتدو ندیفرآدر  يدیکل کیاستراتژ ماتیاز تصم یکی از،یمورد ن يآورفناکتساب  يروش مناسب برا بانتخا
 کیاز تکن يآورفنروش اکتساب  نییتع يبرا مقاله، نیا در]. 38[ شودیممحسوب  يآورفن ياستراتژ

انتخاب روش  يبرا ،ومتهپر کیتکن ییاجرا يهاگام. استفاده شده است ،با نام پرومته ارهیچند مع يریگمیتصم
  ]:10[در ادامه آورده شده است  ،يآورفناکتساب      نهیبه

   هدف نییتع و مساله فیتعر - 1- 6- 4

 افزارنرم يآورفناز  ،يآورفنروش اکتساب  نییتع يبرا ،کردن روش پرومته ییاجرا منظوربه بخش، نیا در
خاص آن است که  يآورفن نیانتخاب ا لیدل. ستاستفاده شده ا مثال، کی عنوانبه ،(OS) ستمیس اتیعمل

 جادیا يبراو شرکت  استشرکت در آن متوسط  يبوده و توانمند ییباال اریبس تیجذاب يدارا يآورفن    نیا
 که است نیا یحال سوال اساس. دیرا اکتساب نما يآورفن نیاست که ا ریخود ناگز يبرا یرقابت تیمز

  ؟کدام است يآورنف نیاکتساب ا يبرا روش نیبهتر
  يریگمیتصم يارهایو مع هانهیگز ییشناسا - 2- 6- 4

]. 27،28[ يآورفن دیو خر يهمکار ،یو توسعه درون قیاز تحق اندعبارت مساله نیا در نظر مورد يهانهیگز
 ،یطرف از. اندشده یمعرف نیمحقق ياز سو يمتعدد يارهایمع ها،يآورفنانتخاب روش اکتساب  يبرا
   نهیهز: از اندعبارتمقاله  نیدر ا يآورفنانتخاب روش مناسب اکتساب  يبرا يریگمیتصم يارهایمع
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 ؛]43[ تیقابل يسازیدرونو  يریادگی ؛]28[  يآورفنبه  یابیدست زمان ؛]22[ يآورفنبه  یابیدست

  .]40[ یرقابت تیمز جادیا و] 18[ یشامل منابع انسان ،یفعل يتوانمند
 يارهایمع ،يآورفنبه  یابیو زمان دست يآورفنبه  یابیدست نهیهز يارهایمع که است ذکر به الزم

 يارهایمع ،یاز طرف. آنها نامطلوب و کاهش آنها مطلوب است شیافزا رایز شوند،یممحسوب  میرمسقیغ
 رایهستند، ز میمستق يارهایمع ،یرقابت تیمز جادیو ا یفعل يتوانمند ،يآورفن يسازیدرونو  يریادگی

 ،يآورفن يساز یو درون يریادگی يارهایمع ن،یعالوه بر ا. است نامطلوبآنها مطلوب و کاهش آنها  شیافزا
 یبه اعداد کم میتصم سیکه الزم است در ماتر هستند یفیک يارهایمع ،یرقابت تیمز جادیو ا یفعل يتوانمند

  .گردند لیتبد
  میتصم سیماتر لیتشک - 3- 6- 4

 سیماتر نیا يسطرها. است جادیقابل ا م،یتصم يارهایو مع هانهیگزداشتن  با در دست میتصم سیماتر
 يها نهیاز گز کیبه هر . است میتصم يارهایمرتبط با مع آن، يهاستونو  میتصم يهانهیگزمرتبط با 

که الزم است  شود،یمنسبت داده  یفیواژه ک کی ایو  یمقدار کم کی ارها،یاز مع کیدر رابطه با هر  میتصم
نفر از  12و توسط  یگروه صورتبه سیماتر نیا لیتکم. گردند لیتبد یکم ریبه مقاد یفیک يهاواژهتا 

 نیالزم به ذکر است که در ا). 3جدول (صورت گرفته است  ،و کارشناسان شرکت قشم ولتاژ نیمتخصص
 .اندشده لیتبد یکم ریبه مقاد یفیک ریمقاد س،یماتر
 سیماتر نیا يسطرها. است جادیقابل ا م،یتصم يارهایو مع هانهیگز با در دست داشتن میتصم سیماتر

 يها نهیاز گز کیبه هر . است میتصم يارهایمرتبط با مع آن، يهاستونو  میتصم يهانهیگزمرتبط با 
که الزم است  شود،یمنسبت داده  یفیواژه ک کی ایو  یمقدار کم کی ارها،یاز مع کیدر رابطه با هر  میتصم
نفر از  12و توسط  یگروه صورتبه سیماتر نیا لیتکم. گردند لیتبد یکم ریبه مقاد یفیک يهاهواژتا 

 نیالزم به ذکر است که در ا). 3جدول (صورت گرفته است  ،و کارشناسان شرکت قشم ولتاژ نیمتخصص
  .اندشده لیتبد یکم ریبه مقاد یفیک ریمقاد س،یماتر
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  يآورفن اکتساب روش تخابان میتصم سیماتر  -3 جدول

  يریگ میتصم يارهایمع

  
 جادیا

 تیمز
  یرقابت

 میمستق(
  )یفیک/

 يتوانمند
  یفعل

/  میمستق(
  )یفیک

 و يریادگی
  يساز یدرون

/  میمستق(
  )یفیک

 یابیدست زمان
  يفناور به
/  میرمستقیغ(

  )یکم

 یابیدست نهیهز
  يآورفن به
/  میرمستقیغ(

  )یکم

 ردال 500000  ماه 24  5  2  5
 و قیتحق

 توسعه
 يها نهیگز  یدرون

-میتصم
  يهمکار  دالر 250000  ماه 12  3  4  3  يریگ

      دیخر  دالر 1000000  ماه 6  1  5  1
  يآورفن

  
  تیو محاسبه ارجح ارهایمع تیارجحتابع  نییتع - 4- 6- 4

خص خاص، شا کیدر رابطه با  گرید يهانهیگزنسبت به  هانهیگزاز  کیهر  تیارجح زانیمحاسبه م يبرا
 که دارند وجود يمتعدد حیترج توابع. شودمناسب انتخاب  1حیترج تابع کی شاخص نوع به توجه با ستیبایم

 کی]. 10[ نیگوس حیشکل و تابع ترج V حیشکل، تابع ترج U حیترج تابع از اندعبارت آنها از یبرخ
شده است که در آن بسته  هیارا ،]47[ یو کودال 2يتوسط روترو ح،یترج توابع انتخاب يدستورالعمل راهنما برا

شکل  U حیاز تابع ترج یفیک يارهایمع يبرا مساله، نیا در. شودیم شنهادیپ حیتابع ترج کی ارها،یبه نوع مع
 هانهیگزتک تک  تیارجح زانیم). 4شکل (استفاده شده است  شکل V حیاز تابع ترج یکم يارهایمع يو برا

 .نشان داده شده است ،4 جدول در ارهایمع از کیر در رابطه با ه گر،یکدی به نسبت
 

                                                        
١ Preference Function 
٢ Routroy 
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  ]10[شکل  Vشکل و  U تیتابع ارجح - 4 شکل

 ارهایمع با رابطه در و گریکدی به نسبت هانهیگز تیمحاسبه ارجح -4 جدول

 C1 اریمع  C2 اریمع  C3 اریمع  C4 اریمع  C5 اریمع

  شکل V حیترج تابع  شکل V حیترج تابع  شکل U حیترج تابع  شکل U حیترج تابع  شکل U حیترج تابع
A٥=١ 
A٣=٢ 
P٥(A١,A٢)=٠ 
P٥(A٢,A١)=٠  

A٢=١ 
A٤=٢ 
P٤(A١,A٢)=٠ 
P٤(A٢,A١)=٠  

A٥=١ 
A٣=٢ 
P٣(A١,A٢)=٠ 
P٣(A٢,A١)=٠  

A٥٠٠،٠٠٠=١ 
A٢٥٠،٠٠٠=٢ 
P٢(A١,A٢)=١/٢ 
P٢(A٢,A١)=١  

A٢٤=١ 
A١٢=٢ 
P١(A١,A٢)=١/٢ 
P١(A٢,A١)=١ 

A٥=١ 
A١=٣ 
P٥(A١,A٣)=١ 
P٥(A٣,A١)=٠  

A٢=١ 
A٥=٣ 
P٤(A١,A٣)=٠ 
P٤(A٣,A١)=١  

A٥=١ 
A١=٣ 
P٣(A١,A٣)=١ 
P٣(A٣,A١)=٠  

A٥٠٠،٠٠٠=١ 
A١،٠٠٠،٠٠٠=٣ 
P٢(A١,A٣)=١ 
P٢(A٣,A١)=١/٢  

A٢٤=١ 
A٦=٣ 
P١(A١,A٣)=٣/٤ 
P١(A٣,A١)=١  

A٣=٢ 
A١=٣ 
P٥(A٢,A٣)=١ 
P٥(A٣,A٢)=٠  

A٤=٢ 
A٥=٣ 
P٤(A٢,A٣)=٠ 
P٤(A٣,A٢)=٠  

A٣=٢ 
A١=٣ 
P٣(A٢,A٣)=١ 
P٣(A٣,A٢)=٠  

A٢٥٠،٠٠٠=٢ 
A١،٠٠٠،٠٠٠=٣ 
P٢(A٢,A٣)=١ 
P٢(A٣,A٢)=٣/٤  

A١٢=٢ 
A٦=٣ 
P١(A٢,A٣)=١/٢ 
P١(A٣,A٢)=١  

 
  تیارجح شاخص محاسبه - 5- 6- 4

با در نظر گرفتن همه  گرید نهینسبت به گز نهیگز کیکل  تیارجح زانیم ينشان دهنده ،1تیشاخص ارجح
وزن هر  ينشان دهنده wj رابطه، نیا در. گرددیممحاسبه  ،1رابطه  قیاز طر ،شاخص نیا. است ارهایمع
  که  گذاردیم نیاست که فرض را بر ا نیا ،2 روش پرومته يهایژگیواز  یکی. است ارهایاز مع کی

                                                        
١ Preference Index 
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 نیا در]. 41[ باشد کم ارهایمع تعداد که یزمان حداقل هستند، ارهایمع وزن نییتع به قادر رندگانیگمیتصم

، 1بر اساس رابطه . است 2/0و برابر  است يمساو ارها،یهمه مع یتیزن اهماست که و نیفرض بر ا مساله،
  .است شدهمحاسبه  گر،یکدی به نسبت هانهیگزتک تک  تیشاخص ارجح

휋(퐴푖,퐴푖 ) = 푤푗푃푗(퐴푖,퐴푖 )   ퟏ رابطه  

푖 = 1,2, … ,푚 ; 푗 = 1,2, … ,푛  
(A1,A2)=0,2(0,5+0,5+0+0+0)=0,2π  

(A1,A3)=0.2(0,75+1+1+0+1)=0,75π  
(A2,A1)=0,2(1+1+0+0+0)=0,4π 

(A2,A3)=0,2(0,5+1+1+0+1)=0,75π 
(A3,A1)=0,2(1+0,5+0+1+0)=0,5π 

(A3,A2)=0,2(1+0,75+0+0+0)=0,35π 

  یخروج انیجر و يورود انیجر محاسبه - 6- 6- 4
 ياست و از جمع سطرها اهنهیگز رینسبت به سا نهیگز کی حیترج زانیم ينشان دهنده ،1یخروج انیجر

 کی به نسبت هانهیگز ریسا حیترج زانیم يدهندهنشان ،2يورود انیجر). 2رابطه ( دیآیم دستبه سیماتر
 یو خروج يورود يهاانیجر). 3رابطه ( دیآیم دستبه س،یماتر يهاستونو از جمع  استخاص  ينهیگز

  .نشان داده شده است ،5در جدول  ها،نهیگزتک تک 
휑 + (퐴푖) =

1
푚 − 1 휋(퐴푖,퐴푖 )  푖 = 1,2, … ,푚 ; 푖 = 1,2, … ,푚                  ퟐ رابطه 

∈

 

휑 − (퐴푖) =
1

푚 − 1 휋(퐴푖 ,퐴푖)  푖 = 1,2, … ,푚 ; 푖 = 1,2, … ,푚
∈

                   ퟑ رابطه 

 هانهیگزتک تک  یو خروج يورود يهاانیجر -5 جدول

+ø  A٣  A٢  A١    
٠٫٢  ٠٫٧٥  ٠٫٤٧٥  -  A١  
٠٫٤  -  ٠٫٧٥  ٠٫٥٧٥  A٢  
٠٫٧٥  ٠٫٣٥  -  ٠٫٥٥  A٣  
  ٠٫٥٧٥  ٠٫٢٧٥  ٠٫٧٥  -ø  

  کل انیجر محاسبه - 7- 6- 4

 ادامه، در). 4رابطه ( دیآیم دستبه ،يورود انیو جر یخروج انیاز تفاضل جر نه،یهر گز يبرا ،3کل انیجر
  .سبه شده استمحا ها،نهیگزاز  کی ره يکل برا انیجر

                                                        
١ Entering Flow 
٢ Leaving Flow 
٣ Net Flow 
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휑(퐴푖) = 휑 + (퐴푖)− 휑 − (퐴푖)   ퟒ رابطه 
(A1) = 0,475 – 0,575 = -0,1  ø 
(A2) = 0,575 – 0,275 = 0,3 ø 
(A3) = 0,55 – 0,75 = -0,2 ø 

  
  2برتر بر اساس روش پرومته  نهیانتخاب گز - 8- 6- 4

 يریبا توجه به مقاد. است هانهیگزز ا کیکل هر  انیجر زانیبرتر، م نهیانتخاب گز يمبنا ،2در روش پرومته 
 يدارا ،)3/0( يهمکار نهیکه گز گرفت جهینت توانیم است،آمده  دستبه هانهیگزکل  انیجر يکه برا

 نیترکم يدارا ،)-2/0( يآورفن دیدوم و خر تیاولو يدارا ،)-1/0( یدرون توسعه و قیتحق ت،یاولو نیترشیب
 ،OS اتیعمل ستمیس افزارنرم يآورفناکتساب  يکه شرکت برا شودیم شنهادیو پ) 5شکل ( هستند تیاولو
 يسپاربرون رینظ هاروشاز  یعیدامنه وس يدارا آورانهفن يهايهمکار.   فکر کند آورانهفن يهايهمکاربه 

و  ومیکنسرس مشترك، توسعه و قیتحق ک،یاستراتژ ياتحادها مشترك، يگذارهیسرماو توسعه،  قیتحق
دست به  گر،ید طیشرا یبا در نظر گرفتن اهداف و برخ شرکت،است که  الزم]. 20[ است گرید يهاروش

 .دبزن فوق يهاروشاز  یکیانتخاب 
 

 
 

 يآورفناکتساب  يهاروشاز  کیهر  تیاولو زانیکل و م ازیامت  - 5 شکل
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  يریگجهینتبحث و  - 5

 ياستراتژ ینتدو يبرا فرآیندي الگوي یک ،]12[وهیپژاقدامپژوهش  ياستفاده از استراتژ با ،مقاله ینا در
 آوريفنو اکتساب  ابانتخ یی،شناسا یديکل هايفعالیت شاملکه  شد ارایه صنعتی هايبنگاهدر  آوريفن

 ییشناسا براي ،(STU) یکاستراتژ آوريفنواحد  و] 21[ آوريفنچون درخت  یمیاست و در آن از مفاه
و از  هاآوريفنانتخاب  منظوربه ،]3، 31، 32، 33، 34، 45[ يتوانمند – یتجذاب یساز ماتر ها،آوريفن
استفاده  آوريفنمناسب اکتساب  روش تعیین منظوربه ،]10، 13، 16[پرومته  یارهچندمع گیريتصمیم یکتکن

 یکدر شرکت قشم ولتاژ که  آوريفن ياستراتژ ینتدو یندفرآ يشده برا یهارا فرآیندي الگوي. شده است
 نام به محصول یک براي و درآمده اجرا به است، ایراندر کشور  یصنعت یونشرکت فعال در حوزه اتوماس

    آن در صحنه عمل هايیافتهو  یجمورد استفاده قرار گرفته است و از نتا HMI ینواسط انسان و ماش
  .است شده برداريبهره

 ، درخت)شرکت يبا توجه به استراتژ( HMIنام  محصول خاص با یکپس از انتخاب  الگو، یندر گام اول ا
 ،محصول مورد نظر ،(STU) یکاستراتژ آوريفن يواحدها یقطر ینو از ا دش یممحصول ترس آوريفن

در محصول،  یرقابت تیمز جادیا لیپتانس( آوريفن یتجذاب یارهايمع ییپس از شناسا ،در ادامه. شد ییشناسا
محصول،  نهیهز کاهش بر يرگذاریتاث بلندمدت، افزوده ارزش جادیا لینسپتا ،يآورفنو تحوالت  ریینرخ تغ

در  زیتما جادیا لیمحصول و پتانس تیفیک يبر ارتقا يرگذاریبر بهبود عملکرد محصول، تاث يرگذاریتاث
 یبه اطالعات و دانش فن یمتخصص، دسترس یانسان يرویبه ن یدسترس( آوريفن يتوانمند و) محصول

 تجربه و دانش به یدسترس و هیاول مواد به یدسترس د،یتول يهارساختیزو  زاتیتجه به یروز، دسترس
  . داده شد یلتشک ي،توانمند – یتجذاب یسنظر خبرگان و کارشناسان، ماتر یقطر از ،)یرونیب

 یکاستراتژ آوريفن يمشخص شد که واحدها ي،توانمند – یتجذاب یسآمده از ماتر دستبه یجبر اساس نتا
باال  يباال و توانمند یتبا جذاب هاییآوريفندسته اول، . شوندمی یمبه سه دسته تقس ،مورد نظر محصول

 دسته دوم، . باشد آورانهفن يتوانمند يحفظ و ارتقا دنبالبهدر رابطه با آنها  بایستمیهستند که شرکت 
 دنبالبه آنها، با رابطه در بایستمیهستند که شرکت  متوسط توانمندي و باال جذابیت با هاییآوريفن

باال که در رابطه  يمتوسط و توانمند یتبا جذاب هایی-آوريفندسته سوم، . باشد آورانهفن ياکتساب توانمند
 تامین بیرونی منابع از را هاآوريفن ینتمرکز خود را کاهش دهد و در صورت امکان ا تواندمیبا آنها شرکت 

  .نماید
پرومته  یارهچند مع گیريتصمیماز روش  ها،آوريفناکتساب  يبرا ینهروش به ینیتع منظوربه ،در ادامه

و  يو توسعه، همکار یقتحق( گیريتصمیم هايگزینهابتدا  ،روش یناستفاده از ا يبرا. استفاده شده است
به  یابیدست زمان آوري،فنبه  یابیدست ینههز( گیريتصمیم یارهايمع ینهمچن و] 40) [آوريفن یدخر
و بر  یدندگرد یین، تع]20) [یرقابت یتمز یجادا یلو پتانس یفعل يتوانمند ي،ساز یو درون یادگیري آوري،فن

 يروش برا ینا ،روش پرومته يبا استفاده از دستورالعمل اجرا. داده شد یلتشک یم،تصم یسماتر ،اساس ینا
 اکتساب براي روش بهترین که بود این آن از حاصل نتیجه و شداجرا  ،)OS افزارنرم(خاص  آوريفن یک
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       و توسعه، یقتحق سپاريبرون مانند هاروشاز  یفیاست که خود شامل ط همکاري آوري،فن ینا

  ].20[ شودمی دیگر هايروشو  یومکنسرس استراتژیک، اتحاد مشترك، گذاريسرمایه
     یشنهادمختلف پ هايسازمانو  هاشرکتدر  آوريفن یریتو کارشناسان فعال در حوزه مد یرانبه مد پایان، در

  :که شودمی
 محصوالت با رابطه در هاآوريفنانتخاب و اکتساب  یی،شناسا منظوربه یشنهادي،پ فرآیندي الگوي از 

 .یندمختلف، استفاده نما هايسیستمو 
  ییشناسا منظوربه، باشد یادز آوريفندرخت  یمآمده از ترس دستبه هايآوريفنکه تعداد  یدر مواقع 

 عنوانبهصنعت  ،(KSF) یتموفق یدياز مفهوم عوامل کل ،(STU) یکاستراتژ آوريفن يواحدها
 ].39[ شودانتخاب، استفاده  يبرا یمناسب یارمع
 رفته در محصوالت دارد  کاربه هايآوريفنبه  یستاا یمقاله، نگاه ینشده در ا یهارا الگو کهجاییآن از

 ترسیمکه پس از  شودمی یهتوص گیرد،نمیرا در بر  یدجد يو روندها آورانهفنالت و تحو ییرو تغ
-روشابزارها و  و] 12، 36، 48[ 1آوريفن يهوشمند مفهوم از گیريبهرهبا  محصول، آوريفندرخت 

 مورد هاتحلیلو در  گردند شناسایی محصوالت با مرتبط اثرگذار و جدید هايآوريفنآن،  هاي
  .گیرند قرار مالحظه

  :که شودمی یشنهادپ حوزه این گرانبه پژوهش ینهمچن 
 بهبود و  ي، برا]19[ یاو پو یرقابت يدر فضا آوريفن ياستراتژ ینتدو يبرا شده ارایه يها مدل از

 .نمایند استفاده مقاله این در شده یهارا يالگو يارتقا
 تحت  تولید یرنظ مختلفی هايروش يهمکار یقاز طر آوريفناکتساب  يبرا کهاین به توجه با

 کنسرسیوم و توسعه و تحقیق سپاريبرون مشترك، گذاريسرمایه یک،استراتژ ياتحادها یسانس،ل
در  يکه قادر به انتخاب روش مناسب همکار یندنما یلتکم يشده را طور ارایه الگوي دارد، وجود

 ].20[باشد  یزن آوريفناکتساب  ینهزم
 یتیدر نظر گرفته شد و وزن اهم یارمع 5 آوري،فنانتخاب روش مناسب اکتساب  يبرا مقاله، این در 

به هر  دهیوزن ینو همچن بیشتر معیارهاي به توانمی که،حالیدر  ید،برابر در فرض گرد یزهمه آنها ن
  .زد آوريفندست به انتخاب روش مناسب اکتساب  یارهااز مع یک

 مانند دیگري معیاره چند يگیرتصمیم هايروش از توانمی همچنین ANP، TOPSIS، VIKOR، 
SIR استفاده نمود آوري،فنروش مناسب اکتساب  انتخاب براي آنها، فازي هايمدل و. 
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