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 چکیده
 رو تحلیل و در نظرگیریایناست. از شده جادیاهای مختلف های زیادی برای سازماندر محیط رقابتی امروز، پیچیدگی

ود. هدف این شانجام می سازی سیستمیهای مختلف شبیهز روشهای راهبردی با استفاده اگیریها در تصمیماین پیچیدگی
 است. تمهای سیسسازی پویاییبا استفاده از شبیه مقاله ارزیابی راهبردهای منتخب برای یک شرکت فناورانه دانشگاهی

یفی، وصت پژوهشروش  ی،کاربرد نوع هدفرا از نظر پارادایم تفسیری،  توان این پژوهشمی پژوهش شناسیباتوجه به روش
می مناسب طراحی مدل سیستبرای  بندی کرد.دسته ای و میدانیکتابخانههای دادهگردآوری یفی(، ک و یکم) یکرد ترکیبیرو

. دهای پویای سیستمی مختلف بررسی شدند و روابطی اولیه برای شرکت موردمطالعه پیشنهاد شابتدا مدل در این پژوهش،
عوامل  ترین. همچنین مهمشدهایی ارزیابی رچوب پرسشنامهشده با استفاده از نظرات خبرگان در چاروابط مدل اولیه طراحی

ها رسشنامهت که پیش از توزیع پالزم به ذکر اس د.شدنای دیگر بررسی نیز در پرسشنامههای این شرکت برای بررسی خروجی
ای کرونباخ ه و آلفهای الوشبراساس روش هاپرسشنامه وایی و پایاییر شده در این شرکت،های جمعیتی شناسایینمونه بین

اد مختلف آن در ابعو اعتبارسنجی راحی مدل پویای سیستم برای این شرکت ط براساس نتایج مراحل ذکرشده، .شدبررسی 
ن ای شده برایشناسایی ترین معیارهایشده باتوجه به مهمهای راهبردی منتخب بر مدل طراحی. اثرات طرحشدبررسی 

های مختلفی دارد که اعمال هر راهبرد های زمانی مختلف نوسانهر معیار در بازه باتوجه به نتایج، د.شرکت مشخص ش
های شود. لذا انتخاب راهبرد باتوجه به اهمیت هرمعیار از دیدگاه مدیران شرکت موردمطالعه و بازهها میموجب تغییر در نوسان

 .شدرای این شرکت معرفی ب بین راهبردهای منتخب راهبرد تریناثربخش زمانی متفاوت انجام شد و
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 همقدم .1

وضوع برانگیز بیشتری شده است. این متی و چالشدارای ابعاد رقاب های پیشبه سال شرایط امروزه بازارها نسبت
های افزایش پیچیدگی .]۲۰[ مختلف شده استی هاها و سازمانهای زیادی در شرکتموجب ایجاد پیچیدگی

یچیدگی را برای بازارهای های بازارهای امروزی در حدی است که بسیاری از محققین سطح جدیدی از پمحیط
 اندشرایط امروزی نامناسب دانستهارزیابی راهبردها در های قدیمی را برای اند و بسیاری از روشعریف کردهامروزی ت

های مختلفی هستند، بلکه مملو تنها دارای سطوح و الیهی مطرح در بازارهای دنیای امروزی نههاپیچیدگی .]6[
ند. اگرچه شناسایی روابط خطی نسبت به روابط غیرخطی بسیار ساده اشده ناشناختهاز روابط خطی و غیرخطی 

ها ندادی از آو نادیده گرفتن تعشوند واسطه هر دوی این روابط ایجاد میاست، اما اثرات ایجادشده در بازار به
بخش  در نظرگیری به دنبالشده ادهای ایجبنابراین بسیاری از روش؛ شودمی نسنجیده هایگیریموجب تصمیم

پیش از  برای این منظور الزم است درک مناسبی از ماهیت روابط های خود هستند.این روابط در مدل اثرگذار
  .]1[ایجاد شود  ارزیابی راهبردها

توانند پاسخگوی نیازهای مطرح در بازارهای امروزی باشند. گیری سنتی نمیهای تصمیمروش ،بنابراین
انسان  ها با ذهنعوامل مختلف بر آن یراتتأثهای پیچیده و بررسی سیستم مختلف ابعاد یریدر نظرگهمچنین 

های دلتوانند ممی یابد کهضرورت می سازی سیستمی مختلفهای شبیهاستفاده از روشرو اینممکن نیست. از
 اگرچهد. نگیری نمایها را اندازهختلف بر آنتغییرات م یرتأثایجاد کنند و  شدهسازییهشبسازمانی را در بسترهای 

سازمانی  هایسازی سیستمقرار دهند؛ اما در شبیه یموردبررستوانند جزئیات مختلفی را سازی میهای شبیهروش
سازی یههای شبای از روشدسته .ح را تعریف کردوجزئیات تمام سط نیست الزموکارهای مختلف بو مرتبط با کس

 .]۲۰و  1۹و ۱،1۲[ شوندتعریف و استفاده می منظور برای این معموالًها های پویایی سیستمروش مانند
عتی ی در دانشگاه صنشده برای یک شرکت فناورانه دانشگاهارزیابی راهبردهای تعریف به دنبالاین مقاله 

زه علوم و حو های مختلفی دربر طرحاین شرکت وکار کسب .است سازی پویایی سیستمبراساس مدل امیرکبیر
این حوزه  .های زیادی هستندنیازهای روز دنیا، نیازمند مدیریت پیچیدگی خاطربهتمرکز دارد که های حیاتی فناوری

توسعه  منظوربه در ارتباط هستند. و جامعه انسانی است که با سالمت انسانمرتبط با تعدادی از علوم مختلف علمی 
ی صنعت حمایتی دانشگاههای طرح ی روز این شرکت،هاعملکرد این شرکت، تعدادی راهبرد براساس توانمندی

شده اییاسراهبردهای شنکلی  هایاست. عنوان یشنهادشدهپالمللی بینداخلی و مشاورین مختلف نظرات  ،امیرکبیر
 زیر هستند: صورتبه

  های قبلیبه سازمان برای حمایت از طرح یافتهیصتخصوتوسعه پژوهشاز بودجه  %۲۰اختصاص : 1راهبرد 
 های ناتمام؛سازی طرحو تمرکز بر تجاری

  ها نسازی آگذاری و شریکسرمایه برگشت میزانگذاران خارج از دانشگاه با تضمین جذب سرمایه: ۲راهبرد
 شده؛های مشترک انجاماز درآمد خالص نهایی حاصل از فعالیت %1۰های موفق به میزان طرحدرآمد در 

  از بودجه  %۲۰های حیاتی با تخصیص های جدید در حوزه علوم و فناوریتعریف پروژه: ۲راهبرد
 هایی در دانشگاه؛به سازمان با تعریف همایش یافتهیصتخصوتوسعه پژوهش

  های حیاتی برای تعریفهای حوزه علوم و فناوریآپای مرتبط با استارتم کارشناسان حرفهاستخدا: 4راهبرد 
براساس تغییرات بازارها و عملیاتی ساختن تغییرات با  هاسازمان، بازنویسی استراتژیساختار جدید برای 

 به سازمان؛ یافتهیصتخصوتوسعه پژوهشاز بودجه  %۲۰تخصیص 
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  از بودجه  %1۰های شرکت با اختصاص های داخلی دانشگاه برای توسعه فعالیترکتاستفاده از ش: ۰راهبرد
های از درآمد خالص نهایی حاصل از فعالیت %1۰ها در سازی آنشریکیافته و وتوسعه تخصیصپژوهش

 شده؛مشترک انجام
 کی که یدباتوجه به ابعاد زیا اثرات هر راهبردارزیابی شود که از آنجا ناشی می پژوهشضرورت و اهمیت این 

ها لذا ارائه مدلی مناسب برای ارزیابی راهبردها و اثرات آن؛ است دشوار و پیچیده ها روبروست،آنشرکت فناورانه با 
ینه و با حداقل هزیابد تا عملیاتی ساختن راهبردها ضرورت می گیری وتصمیم های زمانی مختلف پیش ازدر افق

رای ب از طرفی معیارهای خروجی کلیدی هر شرکت بهترین راهبرد در شرکت عملیاتی شود. ،هنشدبینیمسائل پیش
های هرکدام آگاهی ها و اولویتفرد است که مدیران و کارشناسان شرکت از آنارزیابی اثرات هر راهبرد منحصربه

 های آن با نظراتردن خروجیدارند. بنابراین ارائه مدلی برمبنای عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت و سازگار ک
 قرار گرفته است.  موردتوجه پژوهشیابد که در این می ایویژه کارشناسان و مدیران شرکت اهمیت

 عوامل ترینوکار پرداختیم و مهمشده کسبسازیهای شبیهبه مطالعه و بررسی مدل پژوهشدر این  بنابراین
شده یای برای شرکت تعریف شد و روابط شناسایمطالعات ، مدل اولیه را شناسایی کردیم. با استفاده از نتایج اثرگذار

ت که از اس ذکرقابلهایی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مدل براساس نظر کارشناسان با استفاده از پرسشنامه
ایج . مدل جدید براساس نت]۲۲[ ه استشدها استفادهی طراحی این پرسشنامهبرا 1مدل استاندارد سروکوال

ن شرکت ای معیارهای خروجیترین مهم سپسشده بروز شد و مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. های تکمیلپرسشنامه
نج پ های دیگری براساس شاخص لفناورانه براساس نظر برخی دیگر از کارشناسان این شرکت در پرسشنامه

 یفاالوشه و آل یهاروشقرار گرفت. روایی و پایایی هر دو پرسشنامه براساس  و امتیازدهی سنجش موردایگزینه
های معیارترین مهم شده ومدل طراحی شده در این شرکت براساس. درنهایت راهبردهای مطرحدش یکرونباخ بررس

 این شرکت هر راهبرد بر معیارهای مختلف خروجی درشده مورد ارزیابی قرار گرفتند و اثرات شناسایی خروجی
 شود.ترین راهبرد شناسایی تا اثربخش دتحلیل ش

 

 و پیشینه پژوهش ینظر یمبان .2

راهبرد به معنای مشخص کردن  یطورکلبه. شوددر ابتدا الزم است مفهوم راهبرد بررسی  :ارزیابی راهبرد

راهبرد مانند طرحی درازمدت است که برای دستیابی  یگردعبارتبهها است. ی دستیابی به آنای برااهداف و برنامه
ریزی مهبرنارو ازاین. گیردای را برای دستیابی به اهداف منتخب در نظر میو برنامه شودبه اهداف خاصی طراحی می
بی دهد. ارزیایقرار م یرتأثریزی سازمانی مانند سطح عملیاتی، تاکتیکی و فنی را تحت راهبردی سایر سطوح برنامه

نگری، اهمیت سازگاری و هماهنگی با تغییرات روز ضرورت های مختلف باتوجه به لزوم آیندهدر شرکت راهبردها
ذیرند، اهمیت ارزیابی پها اثر میها از آنهای رقابتی بازار و ابعاد زیادی که سازمانپیچیدگی همچنین یابد.می

ه شود کای از اقدامات و فرایندها گفته میبه مجموعه بردهاسازد. ارزیابی راهش پررنگ میازپیرا بیش راهبردها
نابع جهت از امکانات و م ینهسطح استفاده به ارزشیابی و سنجش برای مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب،

 هااهبردشود. بنابراین ارزیابی رمیانجام  یو اثربخش ییتوأم با کارا یاقتصاد یهایوهشطراحی به اهداف و  یابیدست
های مختلف سازمان سازی راهبردهاست که موجب درک اثرات یک راهبرد بر خروجیبخش مهمی از مراحل پیاده

ی هافرد هر سازمان، ارزیابی راهبردشود. همچنین باتوجه به شرایط منحصربهنشده آن میبینیو اصالح ابعاد پیش
 .]11[بایستی باتوجه به شرایط سازمان هماهنگ شود آن 
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 ۰۰در دهه  ۲سازی است که فاسترهای شبیهاین روش یکی از روش :1های سیستمسازی پویاییمدل

. در این روش بر موضوع بازخورد اثرات بین عوامل مختلف کردبرای اولین بار معرفی  ۲تیآیمیالدی در دانشگاه ام
اثرپذیر از  اثرگذار و کلیدی واملع تعریف مرز مناسبی از سیستم،شود با شود و تالش مییک سیستم تمرکز می

عوامل زیادی در مدل، روابط  یریدر نظرگتواند ضمن قرار گیرد. این روش می یموردبررستغییرات هر عامل 
رای ها بها ایجاد کند و اثر تغییرات هر عامل بر عامل دیگر را شناسایی نماید. این دسته از مدلمنطقی بین آن

را  های پیچیده دنیای امروزیمدل یسادگبهتوانند ناسب هستند؛ بنابراین میتعریف روابط غیرخطی بسیار م
های های بازخوردی مثبت )حلقهشده در این مدل با استفاده از حلقهسازی کنند. عوامل مختلف شناساییشبیه

ین دسته از در ا شدهاستفادهشوند. همچنین عوامل متصل می به همکننده( های کنترلکننده( و منفی )حلقهتقویت
ند. شده باشتوانند یکی از متغیرهای جریان )نرخ(، حالت و مقادیری ثابت یا توابعی از پیش تعریفها میمدل

پردازند و متغیرهای حالت برای متغیرهای جریان به تعریف میزان عوامل ورودی و خروجی برای یک عامل می
 .]11و  16[ شوندمی نشان دادن وضعیت یک عامل در زمانی مشخص استفاده

ددی های متعاز روش سازییهشب مدلبرای بررسی و ارزیابی یک  :سازییهشبهای اعتبارسنجی مدل

 :]۲[ صورت زیر هستندها بهشود که برخی از آناستفاده می

  بر مدل درون مدل  یرگذارتأثشود که تمامی متغیرها و عوامل در این روش بررسی می :4مرز مدلسنجش
 شده در این روشهای طراحیبسته بودن سیستم ویژگیباشند. دلیل اهمیت این موضوع  شدهیفتعر

 باشند. دهشیفتعردرون مرز سیستم  یبه صورت مؤثرسازی است؛ بنابراین الزم است تمامی عوامل شبیه

  جاد ایشود که ارتباطی متناسب بین متغیرهای مختلف مدل در این روش تالش می :۰ساختار مدلسنجش
 باشد. ییدتأشود که از نظر اطالعات و دانش فعلی مورد 

  ا شود تابعاد متغیرها و عوامل در تعیین ارتباطات تمرکز می تناسببهدر این روش  :6تناسب ابعادسنجش
 طوری مناسب با سایر عوامل در ارتباط قرار گیرد.هر عامل به

  شود و اثرگذاری در عوامل ورودی مدل داده می یتوجهقابلدر این روش تغییرات  :7یحد یتوضعسنجش
 گیرد.قرار می یموردبررسهای مدل ها بر رفتار سایر بخشآن

  تواند شده میسازیه تا چه اندازه مدل شبیهشود کدر این روش به این نکته توجه می :۱رفتار یدبازتولسنجش
 دارند. خوانیهای واقعی تا چه اندازه همدادهسازی با به تقلید رفتار مدل در واقعیت بپردازد و نتایج شبیه

 رزیابیا های سیستم بهسازی پویاییامروزه پژوهشگران زیادی با استفاده از شبیه پیشینه پژوهش.

سیستم پویای ( مدل ۲۰17زاد و همکاران )مقاله قلی اند. برای مثال درهای مختلف پرداختهسازمان یهاراهبرد
تم داینامیک سیس المللی کاربردهایدولت بر بازارهای الکترونیکی که در مجله بین هایدخالتکاهش ارزیابی اثرات 

ای فعال در هی و راهبردهای شرکتها بر بازارهای الکترونیککاهش کنترل و نفوذ دولت یراتتأثمنتشر شده است، 
و  دکنندهیتول، کنندهینتأممختلف  هایهای الیهبازارها و پیچیدگیاین  است. ابعاد مختلف شدهیبررس این حوزه

 یله دلبها کننده توسط دولتکننده موجب بازار رقابتی سنگینی در این حوزه شده است و عوامل کنترلمصرف
 اند. به ابعاد دیگری متمرکز شده ،المللیهای بینشرایط رقابتی سنگین و سیاست

                                                                                                                                                 
1 System dynamics 
2 Jay W. Forester 
3 M.I.T 
4 Boundary Adequacy 
5 Structure Assessment 
6 Dimensional Consistency 
7 Extreme Conditions 
8 Reproduction 
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ای مناسب در این بازارها و ارزیابی راهبرده داینامیکبر شناسایی مدل سیستم  پژوهشاصلی این  سؤال روایناز
کاهش  اثرات بررسی به با درنظرگیری عوامل مختلف پژوهشاست. این  متمرکزشدههای فعال در این حوزه شرکت

. ]1۰[ت اس پرداختهو طراحی مدل جهت شناسایی بهترین راهبرد برای شرایط فعلی ها بر این بازارها کنترل دولت
 فروشی لوازمهای تجدیدپذیر بر بازار خردهبا عنوان بررسی اثرات استانداردهای انرژی (۲۰۲۰و همکاران )ژو  مقاله

 هایتاثرات سیاس به ارزیابی سیستم که در مجله سیاست انرژی چاپ شد،پویایی الکتریکی با استفاده از 
 اساسبرکه  هاپیشنهادی آن مدل پردازد.میی لوازم برقی فروشخرده بر بازار یرپذیدتجدهای انرژی یاستانداردها

توان ونه میچگ است، نشان داد که شدهیطراحها سازی پویایی سیستمو شبیه جانبهسه یتکامل یبازنظریۀ  مدل 
کرد.  اجراترین حالت های تجدیدپذیر را در بازارهای مربوطه در اثربخشهای استاندارد مرتبط با انرژیبرنامه

 .]۲۲[ها در نظر گرفته شد های زمانی مختلف برای تحلیلهایی در بازهیهمچنین ارزیاب
های مرتبط با بیودیزل در دولت کلمبیا که در ارزیابی پایداری سیاستدر ( ۲۰17اسپینوزا و همکاران ) مقاله

 ر این کشورد های دولت کلمبیا برای استفاده از سوختی پاکسیاست یراتتأثبه بررسی  مجله تولید پاک منتشر شد،
رای ب دهد که بهترین راهبردهاپس از ارزیابی عملکرد راهبردهای مختلف نشان میتحقیق  پرداخته است. این 

( با ۲۰1۱مقاله مرکیلو و همکاران ) همچنین. ]۹[سازی قوانین مرتبط با این سوخت در این کشور کدامند پیاده
های ی الکتریکی کلمبیا با سیستم داینامیک که در مجله انرژیسازی سناریوهای رشد تقاضا در بازارهاعنوان شبیه

اسب به من شور و ارزیابی راهبردهای پاسخگویرشد نیازهای بازار محصوالت برقی در این ک کاربردی منتشر شد،
 همچنین. ]17[ ندقرار گرفت و ارزیابی عملکرد چندمعیاره یموردبررساستفاده از یک مدل پویای سیستمی  ها باآن

( با عنوان تحلیل راهبردهای کاهش انتشار کربن در چین که در مجله اندیکاتورهای ۲۰1۱لیو و همکاران ) مقاله
 ها و راهکارهای کشور چینپردازد که چالشه طراحی مدل پویای سیستمی جدیدی میب شناختی منتشر شد،بوم

نشان ا رهای کاهش تولید کربن این کشور برنامههرکدام را بر  یراتتأثکند و برای کاهش تولید کربن را بررسی می
  .]1۰14دهد می

 یپسماند جامد شهر یریتبر مد های جدید دولت چینیاستس یراتتأثشناخت ( در ۲۰۲۰اکساو و همکاران )
با مدل پویایی سیستم ، به ارزیابی راهبردهای مرتبط با مدیریت پسماندهای شهری پرداختند و پس  یدر شانگها

 .]۲1۲۰ پرداختند ها برای مقابله با این مشکلراهبردبهترین  به شناسایی ابی اثرات بلندمدت هر راهبرداز ارزی
های تجدیدپذیر در توجه به انرژی های کاهش کربن و آب باارزیابی راهبرددر  ( ۲۰1۹کلی و همکاران )تحقیق 

ارزیابی  و متحدهیاالتاهای تجدیدپذیر بر مصرف آب و تولید کربن در کشور اثرات استفاده از انرژی ، متحدهیاالتا
 راهبرد اثرات هر. برای این منظور نیز از مدل پویایی سیستم برای ارزیابی دادندقرار  یموردبررسرا  هاراهبردهای آن

 .]1۲[است  شدهاستفاده
ساخته در چین با مدل سیستم های پیشان بررسی مدیریت ریسک پروژهبا عنو( ۲۰17لی و همکاران )مقاله 

ر مورد د پژوهشسازی پویایی سیستم برای به ارائه مدل شبیه وساز منتشر شد،داینامیک که در مجله ساخت
و ارزیابی اثرات راهبردهای مختلف در این  ینیساخته چیشپ یساختمان یهاپروژه یگذاریهسرما یسکر یریتمد

های سیاست و یتیجمع یسن ییراتتغها در گرو توجه به پرداخته است. طبق نتایج این مقاله توسعه این پروژه حوزه
ها، سهم بزرگی از بازار این محصوالت از دست آن یریدر نظرگاست و بدون  یادن یدر سراسر کشورها بازار آزاد

های ر بحرانپذیری در برابمنظور کاهش آسیبهای اتخاذشده برای بازار مسکن بههمچنین سیاست. ]1۲[رود می
های بازارهای ( با عنوان مدل سیستم داینامیک برای ارزیابی پاسخ۲۰۲۰مختلف در مقاله مرشدی و همکاران )

 ت. قرار گرف یدبررسمورکه در مجله کاهش ریسک بالیا چاپ شد،  پذیریهای کاهش آسیبخانگی به سیاست
به دنبال کاهش اثرات سوء بر بازار مسکن هستند، اما  ظاهراًها اگرچه نشان داد که برخی سیاستتخقیق این 

 .]1۱[قرار گیرند  یموردبازنگرشوند و بایستی می بازار مسکندر بلندمدت موجب آسیب شدید 
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از یک مدل جدید محاسبات ابری  یهبر پاهایی وتحلیل تکنولوژیتجزیه در ( ۲۰14تسای و همکاران )تحقیق 
 است شدهفادهاستهای مطرح در این حوزه و ارزیابی راهبرد انتشار تکنولوژیتحلیل چگونگی پویایی سیستم برای 

ی در کحصوالت تکنولوژیهای مختلف بر هزینه، عوامل رقابتی و میزان تقاضای مسیاست یراتتأث. همچنین ]۲۹[
های بررسی اثرات مختلف بر بازارهای رقابتی گاز در چین که در مجله انرژی برای ( ۲۰1۰یومانا و همکاران )تحقیق 

  .]۲۲[ شداستفاده های سیستم سازی پویایییهاز مدل شب پایدار و تجدیدپذیر منتشر شد،
اله در مقآن  اطالعاتیهای نبهج های مختلف باتوجه بهدر تکنولوژی صورت گرفتهاثرات تحوالت  ارزیابی

های ( با عنوان ارزیابی اثرات تحوالت فناورانه در ابعاد اطالعاتی که در مجله نوآوری۲۰1۰دانگلیکو و همکاران )
 یهبر پا. ]7[قرار گرفت  و ارزیابی راهبردی یموردبررسبا استفاده از یک مدل پویای سیستمی  فناورانه چاپ شد،
ن با ها و علوم نویولوژیهای نوآوری ملی در حوزه تکنهای نوآورانه بر سیستمسیاست یراتتأثنتایج این مدل، 

بر های نوآورانه سیاست یراتتأث( با عنوان ۲۰۲۰سامارا و همکاران )تحقیق سیستم در پویایی سازی استفاده از مدل
 ردیراهب مورد ارزیابی چاپ شد، های هوشمندسیستم نوآوری ملی که در کنفرانس علوم و مهندسی داده عملکرد

در مقاله  پیچیده های ی سیستمیپویابا روندهای جدید فناوری بر بازارهای مختلف  یراتتأثالبته .]۲4[قرار گرفت 
ر این های مختلف درسیستمزی یریدر نظرگ. دلیل پیچیدگی باالی این مدل، منتشر شد، (۲۰11اسکولیمویسکی )

 .]۲۰[ حوزه است
موضوع ( با ۲۰17کاسنز )تحقیق وکار در های کسبها در حوزهآپف حمایت از استارتهای مختلمدل

 کارهای نوپاوهای مختلف کسبساختار مناسب حمایت از دستهوکار های کسبارزیابی مدلپویایسازی سیستم مدل
سازی کاربرد مدلدر ( ۲۰1۹تریوپاتی و همکاران )تحقیق  .]۰[ شدمعرفی  براساس ارزیابی راهبردهای منتخب

دهد برای برای یک کارخانه تولید قطعات اتومبیل در هند پرداخته است و نشان میتولید پایدار  پویای سیستم 
 . ]۲۱[گرفته شود  های راهبردی متفاوتی در نظرید این شرکت باید ارزیابیپایدار ساختن خطوط تول

نقلیه در کشور چین در مقاله سان و همکاران ی وسایل های موردنیاز براهای انرژیهمچنین تغییرات در سیاست
ی اهراهبرد یابیرز، ارزیابی بازارهای انرژی وسایل نقلیه در یسیستمپویای سازی مدلموضوعیت ( با ۲۰۲۰)

ها در مقاله های حاکم بر آنروندو  ارزیابی راهبردها در بازارهای نفتی .]۲۰[ شدمتناسبی برای هرحالت ارائه 
ن نشااطالعات آماری  یهبر پاسازی پویای سیستمی بازارهای نفت مدلموضوع  ( با ۲۰17همکاران ) رفیساخی و

 ده بایک های کالن این بازارهای نفتی استداد که تغییرات جهانی در استفاده از انرژی نیازمند بازنگری در سیاست
. همچنین ارتباطات ]۲1[ سازی پویای سیستمی صورت گیرندهای راهبردی و نتایج مدلبر پایه ارزیابی

کویرینن  سازیسازی عددی براساس بهینههای شبیهتحقیق روشندگان این بازارها در کنو مصرف کنندگانینتأم
 .]1۹[گرفت قرار  یسموردبرربراساس ارزیابی راهبردهای منتخب اثرات تغییرات مختلف ( ۲۰17)

ی نبود مدلی برای ارزیابی راهبردی در یک هاپژوهشهای ترین شکاف، مهمتحقیق  پیشینهباتوجه به مرور 
ها و معیارهای کلیدی در شرکت فناورانه دانشگاهی در بازارهای ایران است. همچنین مشخص نبودن خروجی

موردتوجه قرار  پژوهشنکاتی است که در این  از دیگر برای ارزیابی راهبردهای مختلف های زمانی مختلفبازه
ده برای شسازییههای شببودن هر سازمان و شرایط آن، مدل فردمنحصربهخاطر است که به ذکرقابلگرفته است. 
 هایی برای طراحی مدلتوانند ایدهو تنها می نددارنرا  بلیت پاسخگویی به یک سازمان خاصقا هاسایر سازمان

آمد های قبلی را ناکارکه مدل است یجادشدهاهای جدیدی در بازارهای جدید ؛ همچنین پیچیدگیمناسب ارائه کنند
ی اثرات ارزیابهای مختلف را در نظر بگیرد، برای بنابراین استفاده از مدلی که بتواند پیچیدگی .ساخته است

ها سازی پویایی سیستمبرای درنظرگیری این ضرورت از مدل پژوهشتلف ضروری است که در این های مخراهبرد
های هایی که بتوانند اثرات هر راهبرد را در بازهاست. از طرفی نیازمندی تصمیمات مدیریتی به ارزیابی شدهاستفاده
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 هشپژوی است که اهمیت این زمانی مختلف براساس معیارهای خروجی کلیدی در یک شرکت نشان دهد، بدیه
 دهد.را نشان می

 زیر بیان کرد: صورتبه این مقاله را هاینوآوری توانمیرو ازاین

 شرکت فناورانه در کشور ایران؛ی ارائه مدل پویای سیستمی ارزیابی راهبردها 

 براساس نظرات کارشناسان؛ گی صورت مطالعه موردی با هماهنشده بهاجرای مدل طراحی 

  ساختن معیارهای خروجی کلیدی جهت ارزیابی راهبردها براساس نظر کارشناسان؛مشخص 

 های زمانی مختلف.شده در بازهارزیابی راهبردهای منتخب براساس معیارهای شناسایی 

 

 پژوهششناسی روش .3

ل م، جامعه آماری شااستی شرکت فناورانه دانشگاه یکراهبردها در  یابیارزکه تحقیق هدف این باتوجه به 
 یتصادفیرغ گیریهای ممکن، روش نمونهدسترسی . طبقباشدمی موردمطالعه شرکت متخصصان و تمامی مدیران

های برای انجام مصاحبه و شرکت در مصاحبه . بنابراین گروهی از کارشناسان شرکتانتخاب شد پژوهشبرای این 
. تخاب شدندان انتخاب معیارهای خروجی مناسب، مدل پویای سیستمی اولیه و روابطبرای شناخت ساختاریافته نیمه

 تفادهسروکوال اس برمبنای مدل از پرسشنامه استاندارد ی مرتبط با ارتباطات بین عوامل مدلهابرای گردآوری داده
بهترین پس از شناسایی . ]۲۲[ ستا روابطیابی دی برای ارزبررکاهای ترین مدلاز گستردهیکی ل سروکوال . مددش

ساس برا معیارهای خروجی شرکتها، به استخراج باتوجه به نتایج پرسشنامهشده ین عوامل مدل طراحیروابط ب
یارهای هر راهبرد بر مع یرتأث یتدرنها .شداستفاده پرسشنامهاز . برای این منظور پرداخته شدپرسشنامه دیگری 

 .شدوتحلیل شده شناسایی شد و نتایج آن تجزیهخروجی مختلف در مدل پویای سیستمی طراحی
 وهشپژکاربردی، از نظر روش  پژوهشحاضر از نظر پارادایم به حالت تفسیری، نوع هدف  تحقیق بنابراین 

ای، موردنظر، روش کتابخانه پژوهشش ی و کیفی )ترکیبی( است. روصورت کمّتوصیفی و از نظر رویکرد به
 ها و مقاالت علمی، صنعتی وها از طریق مطالعه کتابباشد. برای این منظور تمامی دادهتفسیری و تحلیلی می

تحقیق راین بنابد؛ دنشبندی طبقه و صورت فارسی، انگلیسی و همچنین تارنماهای مرتبط گردآوریتجاری موجود به
ای عالوه بر مطالعات کتابخانه ،پژوهششده در این های طراحیپرسشنامه در طراحینین . همچاست نگرحاضر کلی

 . است شدهاستفادهکارشناسان نیز نظرات  از
وابط در ر شناسایی برمیدانی  هاپژوهشتمرکز شده است. میدانی نیز استفاده هاپژوهشاز تحقیق در این  پس

هااز است که برای طراحی مدل ذکرقابل .نامه، مصاحبه و تحلیل محتواستبا استفاده از پرسش کاروهای کسبمدل
 است. شدهاستفاده SPSSافزار ها از نرمهای آماری پرسشنامهو برای بررسی سنجه Vensimافزار نرم

 محتوایی های متعددی برای سنجش روایی وجود دارد که شاخص نسبت رواییروش .هاروایی پرسشنامه
شده است. جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان طراحی 1ها است. این شاخص توسط الوشهیکی از آن
ها و ارائه تعاریف شود و با توضیح اهداف آزمون برای آندر زمینه محتوای آزمون موردنظر استفاده می متخصص

هریک از سؤاالت را براساس جایگاه شود تا خواسته میها ها، از آنعملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آن
 کنند.  شده مشخصهای از پیش تعیینبندیطبقه

𝐶𝑉𝑅سپس براساس فرمول  =
𝑁𝑒−

𝑁

2
𝑁

2

برابر تعداد  Nشود. در این فرمول ، نسبت روایی محتوایی محاسبه می

رو براساس . ازاین]۲[ اند، استردهبرابر تعداد متخصصینی که ضروری بودن سؤال را تائید ک eNکل متخصصین و 
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قبول محاسبه نسبت روایی محتوایی قابل اند، حداقل مقدارتعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده
ها کمتر از میزان موردنظر باتوجه به تعداد شده برای آننسبت روایی محتوایی محاسبه . سؤاالتی که مقدارشودمی

کننده سؤال باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند چراکه براساس شاخص روایی محتوایی، یمتخصصین ارزیاب
 مرتبط با شناسایی) 1 کارشناس در مورد پرسشنامه 11روایی محتوایی قابل قبولی ندارند. در این مرحله از نظرات 

مرتبط با معیارهای خروجی ) ۲ کارشناس در مورد پرسشنامه ۱و  (شدهروابط درون مدل پویای سیستم طراحی
خبره و  11برای  ۰۹/۰قبول در روش الوشه )باتوجه به حداقل نسبت روایی محتوایی قابلاستفاده شد.  (شرکت

 .شدانتخاب  پرسشنامهخبره( تعدادی از سؤاالت برای هر  ۱برای  7۰/۰
تلف را های مخیری که خصیصهگبرای ارزیابی و محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه .هاپایایی پرسشنامه

کند، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس گیری میاندازه
∝𝑟های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول های هر زیرمجموعه سؤالنمره =

𝐽

𝐽−1
(1 −

∑ 𝑆𝑗
2𝑛

𝑗=1

𝑆2
⁄ های برابر تعداد زیرمجموعه Jرمول ف در اینکنیم. یب آلفا را محاسبه میر ضرمقدا (

S𝐽 های پرسشنامه یا آزمون، سؤال
. ]۲7[ برابر واریانس کل پرسشنامه است 𝑆2ام و  Jبرابر واریانس زیر آزمون 2

 ۲۰و  1پرسشنامه  ۲۰گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ یک نمونه اولیه شامل منظور اندازهبنابراین به
زار افها و به کمک نرمآمده از این پرسشنامهدستهای بهه و سپس با استفاده از دادهشدآزمون پیش ۲پرسشنامه 

 ۲و  1 هاید. مقدار پایایی پرسشنامهش برای این ابزار محاسبه نباخ، میزان پایایی با روش آلفای کروSPSSآماری 
 هانامهتوان پرسشآمده است، بنابراین میدستبه ۹۱۲/۰و  ۹۰6/۰برابر با  یببه ترتپس از انجام محاسبات مربوطه 

 .را برخوردار از اعتبار کافی دانست
 یعدادت یاردر اخت های نهاییپرسشنامه شده،یطراح یهانامهپرسش یاییو پا ییروا یدر ادامه باتوجه به بررس

 ژوهشپدر این  کارشناسانبرای انتخاب حجم نمونه  است که ذکرقابلگرفت. قرار  پژوهشافراد جامعه هدف این از 
 شده است. ن استفادهنظریه کالی از

𝑛 1فرمول کوکران از حجم نمونهانتخاب  برای نظریه،این  طبق =
𝑁𝑍∝

2⁄
2 𝑝(1−𝑝)

(𝑁−1)𝑑2+𝑍∝
2⁄

2 𝑝(1−𝑝)
. دوشمی استفاده 

برابر نسبت عدم موفقیت  (p-1)برابر نسبت موفقیت در جامعه؛  pبرابر جامعه؛  Nبرابر حجم نمونه؛  nدر این فرمول 
شده توسط محقق یا بازه برابر خطای پذیرفته dبرابر توزیع جامعه نرمال و  α/2Zبرابر دقت برآورد؛  αدر جامعه؛ 

همچنین شود. در نظر گرفته می ۰۰/۰که معموالً در علوم اجتماعی برابر است از برآورد پارامتر موردنظر  تحملقابل
. در این حالت، ]4[ را برای آن در نظر گرفت ۰/۰توان مقدار در دسترس نباشد، میبرای این فرمول  pمقدار  اگر

 ۰/۰نیز عدد  پژوهش ندست خواهد داد که در ایترین عدد ممکن را به کارانهترین و محافظهاین فرمول بزرگ
مدل  روابط بررسی حجم نمونه مناسب برای ،پژوهشبراساس اطالعات مرتبط با این برای آن در نظر گرفته شد. 

برای هر  این سازمان و خبرگان انکارشناسنفر از  ۰۰حداقل  های سیستمیپویای سیستمی و تعیین خروجی
در  به کارمشغول  استاد دانشگاه ۱ ،شرکت مدیر 11 ین منظور جامعه آماری متشکل ازبرای ا .شدتعیین  پرسشنامه

این شرکت  درون بخشی کارشناس 1۹و بیش از  در این شرکت به کارمشغول  دانشجوی دکتری 17، این شرکت
اسی شنجمعیتسایر اطالعات ها پرسیده شد. همچنین از آن پرسشنامههای ذکرشده در هر سؤال د وششناسایی 
 صورت زیر است:به پژوهشدر این  یموردبررسه آماری نمون مرتبط با

  :نفر زن؛ 1۲نفر مرد و  4۲جنسیت 
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  :نفر بیشتر از  ۹ سال، 4۰تا  ۲۰نفر بین  11سال،  ۲۰تا  ۲۰نفر بین  1۲سال،  ۲۰تا  ۲۰نفر بین  ۲۲سن
 سال؛ 4۰

  :نفر دکتری؛ 14ارشد، نفر کارشناسی ۲۱نفر کارشناسی،  1۲میزان تحصیالت 

  :سال؛ ۲۰نفر بیشتر از  ۲۲سال،  1۰تا  ۰نفر بین  11سال،  ۰تا  1نفر بین  ۲1سابقه کاری 
 کارشناسان وشامل طیف وسیعی از  مقالهشده در این توان ادعا داشت که جامعه آماری انتخاببنابراین می

اشباع نظری  ،شرکتاین  خبرگاند از برگزاری جلسات با برخی از توجه آنکه بعنکته قابل است. مدیران این شرکت
 ایلسهجها نیز یل پرسشنامهتکم ازقبل با هریک از نفرات موردنظر  . همچنینحاصل شددر مورد ارزیابی راهبردها 

عیار اطمینان حاصل شود. م شده،طراحی سؤاالتدهی به مطلوب برای پاسخ برگزار شد تا از رسیدن به اشباع نظری
 د.بو هاشده در پرسشنامهدرک مناسب از مسائل مطرحانتخاب این افراد، دارا بودن زمینه تحصیلی مرتبط و 

 

 پژوهش هایافتهیها و داده لیتحل .4

. شد تفادهاسو مطالعه مقاالت مختلفی  پیشینهاز مرور ا پژوهشرای طراحی مدل پویای سیستمی اولیه در این ب
 شوند:شده در ادامه ارائه میمدل اصلی بررسی ۰ای درک بهتر، بر

های نوآورانه بر و همکاران مدل سیستمی جدیدی برای ارزیابی اثر سیاست 1سامرا تحقیق در  .مدل اول
های گذاریشده، سرمایههای اعمال. در این مدل ابعاد مختلفی از جمله سیاست]۲4[ شدسیستم نوآوری ملی ارائه 

ا شده است. این محققان توانستند بهای مالی مشخصهای علمی و تعامالت آن با سیستمنوآورانه، سطح فعالیت
ها نشان بینی و بررسی ابعاد مختلفی از سیستم نوآوری ملی بپردازند. نتایج بررسی آناستفاده از این مدل به پیش

موجب  توانندهای سیستمی چطور میسیاست و عاتیهای مطالگذاریهای مختلفی مانند سرمایهدهد که شاخصمی
های مخوبی ابعاد مختلفی برای بررسی ابعاد مختلف سیستاین مدل به تغییر سیستم نوآوری ملی یک کشور شوند.

 دهد. های مختلف نشان میکند و نتایج مناسبی از بررسینوآورانه یک حوزه را مشخص می
ر ده استفاده از مدلی مشابه با این مدل بتواند در مورد حوزه نوآورانه توان انتظار داشت کبر این اساس می

طالعه شرکت موردمهای مختلف این مدل برای صهبنابراین مشخ؛ شابهی داشته باشدنتایج م موردمطالعهشرکت 
 است. شده ئهارا 1این مدل در شکل شود. ها ایجاد میو روابطی متناسب با مدل این مقاله بین آن کنندتغییراتی می

 

 
 موردمطالعهشرکت در  یهاپژوهش یهاطرح یبررس ییافته براتوسعه یمدل .1شکل 
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در بازارهای فروش و همکاران مدل سیستمی جدیدی برای ارزیابی سطح رقابت  1یونا تحقیقدر  .مدل دوم
شده، قیمت، سطح تکنولوژی و های اعمال. در این مدل ابعاد مختلفی از جمله سیاست]۲۲[ شده استگاز ارائه

ی و بررسی بینشده است. این محققان توانستند با استفاده از این مدل به پیشچگونگی ارائه محصوالت مشخص
مانند  های مختلفیخصدهد که شاها نشان میابعاد مختلفی از بازار فروش گاز در چین بپردازند. نتایج بررسی آن

توانند موجب تغییر بازارهای فروش گاز در کشورها شوند. های سیستمی و ... چطور میقیمت تکنولوژی، سیاست
 مختلف بازارهای رقابتی تکنولوژیکی یک حوزه را مشخص هایجنبهبرای بررسی را خوبی ابعاد مختلفی این مدل به

 توان انتظار داشت که استفاده ازدهد. بر این اساس میتلف نشان میهای مخکند و نتایج مناسبی از بررسیمی
ای مختلف این هصهبنابراین مشخ؛ نتایج مشابهی داشته باشد موردمطالعهشرکت مدلی مشابه با این مدل بتواند در 

شود. این میها ایجاد و روابطی متناسب با مدل این مقاله بین آن کنندتغییراتی میشرکت موردمطالعه مدل برای 
 است. شدهارائه ۲مدل در شکل 

 
 موردمطالعهشرکت در  ابعاد رقابتی یبررس ییافته براتوسعه یمدل. ۲شکل 

و همکاران مدل سیستمی جدیدی برای ارزیابی اثرات متقابل بازار بر روندهای  ۲دنگلیکو تحقیقدر  .مدل سوم
ها و گذاری. در این مدل ابعاد مختلفی از جمله نرخ رشد بازار، سرمایه]7[ شدارائه  هاآن ی و توسعههاپژوهش

شده است. این محققان توانستند های تجاری مشخصهای علمی و تعامالت آن با سیستمها، سطح فعالیتبودجه
ها نشان ی آنسی بپردازند. نتایج بررهاپژوهشبینی و بررسی ابعاد مختلفی از سیستم با استفاده از این مدل به پیش

ب توانند موجچطور میهای مطالعاتی، ساختارهای سیستمی گذاریهای مختلفی مانند سرمایهدهد که شاخصمی
خوبی ابعاد مختلفی برای بررسی ابعاد مختلف تغییر بازارها و روندهای علمی یک کشور شوند. این مدل به

دهد. بر های مختلف نشان مییج مناسبی از بررسیکند و نتاهای تجاری و علمی یک حوزه را مشخص میسیستم
یج مشابهی نتا موردمطالعهشرکت استفاده از مدلی مشابه با این مدل بتواند در  توان انتظار داشت کهس میاین اسا

طی متناسب و رواب کنندتغییراتی میشرکت موردمطالعه های مختلف این مدل برای صهبنابراین مشخ؛ داشته باشد
 است. شده ارائه ۲شود. این مدل در شکل ها ایجاد میین مقاله بین آنبا مدل ا
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 موردمطالعهبا شرکت  مرتبط وتوسعهپژوهش یبازار از روندها یرپذیریو تأث یرگذاریتأث یبررس ییافته براتوسعه یمدل. ۲شکل 

 
مدل سیستمی جدیدی برای چگونگی انتشار تکنولوژی یارانش  و همکاران 1تسایی تحقیقدر  .مدل چهارم

ها های تکنولوژیکی و چگونگی ارتباط آن. در این مدل ابعاد مختلفی از جمله زیرساخت]۲۰[شده است ابری ارائه
شده است. این محققان توانستند با استفاده از این های بازار مشخصبا ابعاد اقتصادی، حفاظت اطالعات و شاخص

های ه شاخصدهد کها نشان میبینی و بررسی ابعاد مختلفی از یارانش ابری بپردازند. نتایج بررسی آنمدل به پیش
یارانش  توانند موجب تغییر انتشار تکنولوژیهای سیستمی و ... چطور میمختلفی مانند قیمت تکنولوژی، زیرساخت

رای بررسی ابعاد مختلف تکنولوژیکی یک حوزه را مشخص خوبی ابعاد مختلفی بابری در جامعه شوند. این مدل به
فاده از است توان انتظار داشت کهس میبر این اسادهد. های مختلف نشان میکند و نتایج مناسبی از بررسیمی

ای مختلف این هصهبنابراین مشخ؛ نتایج مشابهی داشته باشد موردمطالعهشرکت مدلی مشابه با این مدل بتواند در 
شود. این ها ایجاد میو روابطی متناسب با مدل این مقاله بین آن کنندتغییراتی میشرکت موردمطالعه رای مدل ب

 است. شده ارائه 4مدل در شکل 

 
 تییبازار و نوسانات جمع هاییری رقابتنظرگ بازار با در یطدر مح عملکرد شرکت موردمطالعه یبررس ییافته براتوسعه یمدل. 4شکل 

 
مدل سیستمی جدیدی برای ارزیابی سطح رقابت در بازارهای فروش  ۲اسکیولیمویسکی تحقیقدر  .پنجممدل 

های . در این مدل ابعاد مختلفی از جمله سیاست]۲۰[ شدهای مختلف تهیه محصوالت ارائه گاز با درنظرگیری هزینه
ها و چگونگی ارائه وتوسعه، اثرگذاری هریک از هزینهپژوهشهای شده، قیمت، سطح تکنولوژی، بودجهاعمال
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تلفی از بینی و بررسی ابعاد مخشده است. این محققان توانستند با استفاده از این مدل به پیشمحصوالت مشخص
های دهد که شاخصها نشان میبازار فروش گاز در چین با درنظرگیری ابعاد مختلف بپردازند. نتایج بررسی آن

ازارهای توانند موجب تغییر بهای سیستمی چطور میی، قیمت تکنولوژی، سیاستهاپژوهشمانند بودجه مختلفی 
خوبی ابعاد مختلفی و جامعی برای بررسی ابعاد فروش گاز و اثرگذاری آن بر توسعه کشورها شود. این مدل به

های و نتایج مناسبی از بررسیکند ای در بازارهای رقابتی تکنولوژیکی یک حوزه را مشخص میمختلف هزینه
رکت شاستفاده از مدلی مشابه با این مدل بتواند در  توان انتظار داشت کهس میبر این اسادهد. مختلف نشان می

غییراتی تشرکت موردمطالعه های مختلف این مدل برای صهبنابراین مشخ؛ نتایج مشابهی داشته باشد موردمطالعه
 است. شده ارائه ۰شود. این مدل در شکل ها ایجاد میمدل این مقاله بین آنو روابطی متناسب با  کنندمی

 
 محصوالت یهاهزینه مختلف ابعاد یرینظرگ بازار با در یطدر مح بررسی عملکرد شرکت موردمطالعه ییافته براتوسعه یمدل. ۰شکل 

 
مدلی اولیه برای بررسی عملکرد این شرکت طراحی شد. این مدل  ،هاشده در آنها و روابط شناساییطبق مدل

شرکت سال قبل  1۰اطالعات  بازتولید رفتار براساس از نظر مرز مدل، ساختار مدل، تناسب ابعاد، وضعیت حدی و
مناسبی از خود نشان دهد. سپس روابط این مدل در چارچوب عملکرد و توانست  شدبررسی  موردمطالعه
 تشریح شد و تغییرات جدید درون مدل پیشنهادی برمبنای نتایج شدهتعیین هایی برای نمونه جمعیتیپرسشنامه

 ،مالی هایو ظرفیت بودجه تکنولوژی، هایزیرسیستم مدلی شامل یتدرنهاها ایجاد شد. شده از پرسشنامهحاصل
های واسطه، ها، هزینهشرکت لمیع تولیدات، موردمطالعه شرکتوتوسعه در پژوهشهای ظرفیت ،جمعیت
براساس ساختار شرکت موردمطالعه ایجاد ، بازار و وضعیت تقاضای جامعه شرکت فیزیکی وکار، محصوالتکسب

 است. شدهارائه 7و  6های در شکل ساختار کلی و جزئی مدل نهایی .شد
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 بررسی عملکرد شرکت موردمطالعه نهایی برای یمدلساختار کلی . 6شکل 

 
ها و مدل نهایی نیز از نظر مرز مدل، ساختار مدل، تناسب ابعاد، وضعیت حدی و بازتولید رفتار براساس داده

شد، بررسی شد. هر موضوعی که موجب کاهش اعتبار مدل می موردمطالعهسال قبل شرکت  1۰اطالعات 
وانست یت مدل پیشنهادی تدرنها سازی شد.ی قرار گرفت و اصالحاتی متناسب با این مشکل در مدل پیادهموردبررس

 عملکرد مناسبی از خود نشان دهد.
های مناسب پس از مشخص شدن مدل پویای سیستم برای این شرکت فناورانه دانشگاهی، به شناسایی خروجی

شده بودند، یطراحهایی که برمبنای شاخص لیکرت در این سازمان پرداخته شد. این موضوع با استفاده از پرسشنامه
شده شد. معیار شناسایی 4۰معیار خروجی از میان  6ها موجب انتخاب ی قرار گرفت. نتایج این پرسشنامهردبررسمو

یسات قامشده تعیین شد. برای این منظور از های تکمیلشده از پرسشنامهوزن هر معیار نیز باتوجه به نتایج گرفته
 وجی استانداردسازی شد.زوجی بین معیارها استفاده شد و نتایج نهایی مقایسات ز
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 بررسی عملکرد شرکت موردمطالعه نهایی برای یمدلساختار جزئی . 7شکل 

 
 صورت زیر شناسایی شدند:بهو وزن هرکدام خروجی منتخب برای این شرکت  معیارهای

 ؛(1۱7/۰: 1 یارمع)وزن  تولیدیدرآمد نهایی محصوالت : 1 یارمع 

 ؛(1۰۹/۰: ۲ یارمع)وزن  هاطرح کلبههای موفق نسبت تعداد طرح: ۲ یارمع 

 ؛(176/۰: ۲ یارمع)وزن  : هزینه نهایی مرتبط با محصوالت۲ یارمع 

 ن )وز گذارانشده به سرمایههای معرفیواسطه جذابیت طرحشده در شرکت بهمیزان سرمایه جذب: 4 یارمع
 ؛(1۱۰/۰: 4 یارمع

 ؛(۰۹۰/۰: ۰ یارمع)وزن  توانایی زیرساختی کلبههای شرکت نسبت میزان استفاده از زیرساخت: ۰ یارمع 

 (1۹۱/۰: 6 یارمع)وزن  موردمطالعه شرکت الت نهاییشده براساس محصوسهم بازار کسب: 6 یارمع. 
. دهای مطرح در این شرکت پرداخته شددر ادامه براساس معیارهای خروجی منتخب به بررسی اثرات راهبر

ن اعمال هیچ راهبردی مشخص بدو شدهمعیارهای خروجی شناساییمقادیر ابتدا ، یراتتأثبرای درک بهتر این 
 تصویر شدند 1تا  ۰ترین مقداری که داشتند، به بازه ترین و کوچکتمامی معیارهای خروجی باتوجه به بزرگ. شدند

خاطر که بهاست  ذکرقابل سال آینده در این شرکت بررسی شدند. 1۰. همچنین نتایج خروجی برای )استانداردسازی(
. نمودار شدند تعییناجرای مختلف  ۲۰براساس میانگین  ماهیت تصادفی برخی پارامترها در این مدل، نتایج نهایی

 دهد.را نشان می اشیفعلوضعیت  براساسنمایشی از معیارهای خروجی شرکت موردمطالعه  1
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 یفعل یتبا حفظ وضع سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه یخروج یارهایمع. 1نمودار 

 
ها را و نتایج معیارهای خروجی مرتبط با آن شوندشده اعمال میبر مدل طراحیراهبردهای مختلف  در ادامه

خاطر ماهیت تصادفی برخی پارامترهای مدل اجرای مختلف به ۲۰. همچنین میانگین گردندنیز استانداردسازی می
 هر معیار برای راهبردهای مختلفاثرات نتایج نهایی مربوط به د. وشمی گرفته در نظربرای بررسی اثرات هر راهبرد 

 اند.ارائه شده 7تا  ۲نمودارهای در 
 

 
 راساس راهبردهای مختلفب سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه 1یار معوضعیت  .۲نمودار 

 

 
 راهبردهای مختلفراساس ب سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه ۲یار معوضعیت  .۲نمودار 
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 راساس راهبردهای مختلفب سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه ۲یار معوضعیت . 4نمودار 

 

 
 راساس راهبردهای مختلفب سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه 4یار معوضعیت  .۰نمودار 

 

 
 راهبردهای مختلفراساس ب سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه ۰یار معوضعیت  .6نمودار 

 

 
 راساس راهبردهای مختلفب سال آینده 1۰برای  شرکت موردمطالعه 6یار معوضعیت  .7نمودار 
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از  ار،براساس هر معی هاشده، برای مشخص شدن بهترین راهبردانجام هایبینییشپباتوجه به ماهیت نوسانی 
 بهترین. شودگیری میمیانگین سال 1۰و  1۰، ۰های زمانی در افق شده راهبردهای مختلفاثرات استانداردسازی

 اند.شده مشخص 1جدول  در هرحالتدر  نتایج
 

 سال 1۰و  1۰، ۰های زمانی نتایج مرتبط با اثرات راهبردها براساس هر معیار در افق .1جدول 

 ساله 15افق  ساله 11افق  ساله 5افق   ساله 15افق  ساله 11افق  ساله 5افق  

 ۰۹۲/۰ 4۲7/۰ ۲۲۰/۰ 4 اریمع 6۲7/۰ 7۰۲/۰ 7۰۰/۰ 1 اریمع

 6۰۲/۰ 4۱۹/۰ ۲۱۹/۰ 1پس از اعمال راهبرد  4 اریمع 6۱۲/۰ 7۰6/۰ 771/۰ 1پس از اعمال راهبرد  1 اریمع

 677/۰ ۰۲1/۰ ۲۰6/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  4 اریمع 6۱۹/۰ 7۲7/۰ 7۱۲/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  1 اریمع

 66۰/۰ ۰۰1/۰ ۲6۹/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  4 اریمع 7۰4/۰ 7۱6/۰ ۱۲7/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  1 اریمع

 666/۰ ۰۰۲/۰ ۲۹۰/۰ 4پس از اعمال راهبرد  4 اریمع 7۲7/۰ ۱۲4/۰ ۹۰۱/۰ 4پس از اعمال راهبرد  1 اریمع

 6۹۰/۰ ۰14/۰ ۲۰۹/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  4 اریمع 711/۰ 7۱۲/۰ ۱۲۲/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  1 اریمع

 ۰۲۲/۰ ۲۰۲/۰ 1۲۲/۰ ۰ اریمع ۰۰۰/۰ 4۰7/۰ ۲14/۰ ۲ اریمع

 ۰۹۰/۰ 411/۰ 1۱۰/۰ 1پس از اعمال راهبرد  ۰ اریمع 61۲/۰ 461/۰ ۲۰۹/۰ 1پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 61۰/۰ 4۲۱/۰ 171/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  ۰ اریمع 674/۰ ۰۲۲/۰ ۲1۹/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 6۰7/۰ 4۲۲/۰ ۲۲۰/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  ۰ اریمع 6۲۲/۰ 4۱۱/۰ ۲71/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 6۱۲/۰ ۰۲۲/۰ ۲6۰/۰ 4پس از اعمال راهبرد  ۰ اریمع 6۰۱/۰ 4۰۰/۰ ۲۰۲/۰ 4پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 6۰۲/۰ 41۲/۰ 17۰/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  ۰ اریمع 616/۰ 46۲/۰ ۲66/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 ۲۰۱/۰ ۲۰۲/۰ ۲۰۰/۰ 6 اریمع ۲۱۹/۰ ۰46/۰ 74۰/۰ ۲ اریمع

 46۱/۰ 46۰/۰ ۲4۰/۰ 1پس از اعمال راهبرد  6 اریمع ۲۹۹/۰ ۰4۰/۰ 716/۰ 1پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 4۲۲/۰ 4۲۲/۰ ۲74/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  6 اریمع 4۰6/۰ ۰۰۰/۰ 7۲4/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 4۲۰/۰ 4۰۱/۰ ۲۲7/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  6 اریمع 4۲۰/۰ ۰77/۰ 7۰۱/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 4۲۰/۰ 414/۰ ۲۹۰/۰ 4پس از اعمال راهبرد  6 اریمع 4۰۲/۰ ۰6۹/۰ 7۱7/۰ 4پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 417/۰ 4۰۹/۰ ۲۰۲/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  6 اریمع ۲6۲/۰ ۰1۲/۰ 7۲4/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  ۲ اریمع

 
اند. سال مشخص شده 1۰و  1۰، ۰های زمانی راهبردها برای هر معیار در افق ینمؤثرتر، 1جدول توجه به  با
ست، ین راهبرد امؤثرتردهنده از جنس هزینه است؛ بنابراین کمترین مقادیر برای آن نشان ۲است که معیار  ذکرقابل

راهبرد برای سایر معیارها باید بیشترین مقدار میانگین را داشته باشد. باتوجه به نتایج این جدول  ینمؤثرتر اما
های زمانی گیرند. همچنین افقبراساس هر معیار می های متفاوتیتوان نتیجه گرفت که راهبردهای مختلف رتبهمی

تواند موجب تغییر راهبرد برتر باتوجه به هریک از معیارها شود. است و می یرگذارتأثمختلف نیز بر اثرات راهبردها 
دهی به گیری را براساس وزنتواند بهترین تصمیممی موردمطالعهبراساس این نتایج شرکت فناورانه دانشگاهی 

 است. شدهمشخص ۲شده مشخص نماید. این موضوع در جدول یارها در مدت افق زمانی تعیینمع
 

 سال 1۰و  1۰، ۰های زمانی نتایج مرتبط با مجموع اثرات راهبردها براساس وزن معیارها در افق .۲جدول 

هرحالتنتایج نهایی مرتبط با   ساله 15افق  ساله 11افق  ساله 5افق  

41۰۰/۰ ها بدون اعمال هیچ راهبردیمعیارمیانگین وزنی   4767/۰  ۰۰44/۰  

4۰۰۲/۰ 1پس از اعمال راهبرد  هامیانگین وزنی معیار  ۰۲1۲/۰  ۰6۰4/۰  

4۰۲4/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  هامیانگین وزنی معیار  ۰۲۰۲/۰  ۰76۲/۰  

4666/۰ ۲پس از اعمال راهبرد  هامیانگین وزنی معیار  ۰4۰7/۰  ۰6۹1/۰  

 ۰/۰7۱4 ۰/۰۰۲۰ ۰/4۱61 4پس از اعمال راهبرد  هاوزنی معیارمیانگین 

4۰۹1/۰ ۰پس از اعمال راهبرد  هامیانگین وزنی معیار  ۰۲۰۲/۰  ۰6۲۲/۰  
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، بهترین 1جدول شده از و نتایج گرفته یارهر معشده برای های شناسایی، باتوجه به وزن۲ایج جدول تطبق ن
بدیهی است که بدون است.  شدهیینتعساله  1۰و  1۰، ۰های زمانی در افق 4راهبرد برای این شرکت، راهبرد 

تعریف مدل پویای سیستمی مناسب و معیارهای خروجی متناسب با این شرکت، ارزیابی مناسبی از راهبردها 
 .نبود یابیدستقابل

 

 یشنهادو پ یریگجهینت .5

با اتی های حیفناورانه دانشگاهی در حوزه علوم و فناوریارتباط باالی شرکت  تحقیق مشخص شد که در این 
روابط در این شرکت شده است. این موضوع موجب شد تا  ازحدیشبهای علمی و بازار موجب پیچیدگی حوزه

بنابراین  ؛سازی پویای سیستمی مشکل باشدارزیابی راهبردهای منتخب برای این شرکت بدون استفاده از مدل شبیه
. اعتبار مدل اولیه ها پرداخته شدها بین عوامل این مدلدهی ارتباطهای مرتبط و سازمانه مطالعه مدلدر ابتدا ب

سال  1۰برای این منظور از اطالعات . شد ییدتأبررسی و  مختلفی های اعتبارسنجیبراساس آزمون شدهیطراح
 قبل این شرکت استفاده شد. 
شده درون مدل اولیه با استفاده از نظر کارشناسان این شرکت مورد بازبینی قرار گرفت در ادامه روابط شناسایی

 جدداً م. پس از هماهنگی مدل با نظرات کارشناسان این شرکت، شودبا شرایط شرکت سازگار  کامالًتا این مدل 
های عملکرد مدل نهایی براساس آزمون ییدتأو تحلیل قرار گرفت. پس از  یموردبررسهای اعتبارسنجی آزمون

 یوردبررسمی دیگری اعتبارسنجی، معیارهای خروجی متناسب با این شرکت باتوجه به نظر خبرگان در پرسشنامه
اتوجه شده نهایی بسازیقرار گرفت. پس از انتخاب معیارهای خروجی مناسب برای این شرکت، عملکرد مدل شبیه

قرار گرفت. باتوجه به ماهیت نوسانی برخی پارامترها  یموردبررسشده معیارهای شناساییبه راهبردهای مختلف و 
است  ذکرقابلقرار گرفت.  موردتوجهاجرای مختلف برای هر راهبرد  ۲۰شده نهایی، میانگین سازیدر مدل شبیه

انی اهبرد در وضعیت یکسهای زمانی برای هر رای تنظیم شدند که شرکت در شروع افقگونهکه متغیرهای مدل به
 یارر معهبهترین راهبردها باتوجه به  یتدرنهاحفظ شود.  برای مقایسه اثرات راهبردهای مختلف باشد تا اعتبار نتایج

ق و در هر اف یارهر معدهد که بهترین راهبرد براساس . این نتایج نشان میشدهای زمانی مختلف مشخص در افق
ختلف، های زمانی مدر افق یارهر معبنابراین شرکت بایستی براساس اهمیت ؛ باشدتواند متفاوت ریزی میبرنامه

 بهترین راهبرد را انتخاب نماید. 
براساس نتایج پرسشنامه و استانداردسازی معیارهای  یارهر معشده برای های شناساییوزن همچنین براساس

خوبی ماهیت پیچیده سازمان در بازارهای به این نتایج .شدخروجی، بهترین راهبرد برای این شرکت شناسایی 
رو الزم است برای ایند. ازندههای مختلف ایجادشده براساس هر معیار خروجی را نشان میامروزی و حساسیت

 معیارهای خروجی متناسب با شرایط فعلی آن مدل پویای سیستمی مناسب،ارزیابی راهبردها در هر شرکت، از 
اتوجه ب .قرار گرفتند موردتوجهها نیز تمامی آن پژوهشکه در این  استفاده شود معیار شرکت و وزن یا اهمیت هر

های کلیدی در اثرگذاری هر راهبرد باتوجه به معیارهای خروجی، نظرات خبرگان ، حساسیتپژوهشهای به یافته
 یروزآوربههای مدل خروجی ایدوره صورتبهشود ریزی مختلف وجود دارد. بنابراین پیشنهاد میهای برنامهو افق

توان مدل را با نظرات کارشناسان و خبرگان نشده در مدل لحاظ شود. همچنین میبینیشوند و اثرات مسائل پیش
 تر شوند.های مدل به واقعیت نزدیکرده میانی و عملیاتی شرکت سازگار ساخت تا خروجی
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