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ش تحليل سلسله مراتبى فازى
تبيين كاركردهاى مديريت فناورى در توسعه محصول جديد با رو

               

          

 
                     
                   
                
                  

               
                  
                   
                      
                  
                   

              
                 
                    
                 
                    
                 
                  
                    
                    
                    
                   

محصولجديد توسعه تبيينكاركردهاىمديريتفناورىدر
مراتبىفازى روشتحليلسلسله با

حسنوى3 رادفر2-رضا خانشير1*- رضا جعفرى سعيد

پذيرش: 1391/10/15       دريافت: 1391/6/25        تاريخ                   تاريخ

چكيده
واسطهاى موفقيت كليدى عوامل و است رقابتى محيط در بقا براى نوين رويكرد يك جديد محصول توسعه فرآيند
و فناورى كسب براى برنامهريزى هدف فناورى (با تغيير مديريت است. همراستايى رقابتى مزيتهاى كسب براى
اولويتبندى تحقيق اين مىباشد. هدف جدى ضرورت يك محصول توسعه فرآيند فناورانه) و شكاف كردن پر
كليدى عوامل طريق از و فرآيند اثربخشى ارتقاى معيار با محصول توسعه فرآيند در فناورى مديريت كاركردهاى
توصيفى نوع از تحقيق مىباشد. اين دانشبنيان صنعت يك در موردى مطالعه از گيرى بهره با و فرآيند موفقيت
قرار استفاده مورد فازى مراتب سلسله تحليل روش قطعى، دادههاى فقدان به توجه با آن، در كه است پيمايشى
موفقيت كليدى عوامل و 3 گروه شناسايى فناورى مديريت اصلى صاحبنظران، 5 كاركرد ديدگاه اساس گرفت. بر
كاركرد داد نشان تحقيق شد. نتايج استفاده فناورى مديريت كاركردهاى اولويتبندى فرآيند) براى اثربخشى (معيار
كاركرد و سيستمى توسعه مرحله در فناورى اكتساب كاركرد امكانسنجى، مرحله در فناورى انتخاب و شناسايى
تحقيق (شناسايى اين نتايج اساس است. بر برخوردار اولويت بيشترين از فناورى توسعه مرحله در بهرهبردارى
هدف با فرآيند بستر در فناورى مديريت الگوى طراحى زمينه فرآيند)، مراحل و فناورى مديريت كاركردهاى رابطه

علمى - پژوهشى نشريه
مديريتنوآورى

شماره 1 پائيـز 1391 اول، سال
صفحه

مكاتبات   عهدهدار تهران  / نويسنده تحقيقات علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه فناورى مديريت رشته ارشد كارشناسى 1*- دانشجوى
مديريت و اقتصاد تحقيقات- دانشكده علوم اسالمى- واحد آزاد دانشگاه علمى هيئت 2- عضو

اشتر مالك صنعتى دانشگاه علمى هيئت 3-عضو
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مىگردد.  ايجاد مديريتى نظامهاى كل بهرهورى افزايش و تناسب تقويت و يكپارچگى همسويى،

موفقيت. كليدى عوامل جديد، محصول توسعه فرآيند فناورى، مديريت كليدى:  كاركردهاى واژگان

1- مقدمه
بستگى آنها آفرينى ارزش توان و قدرت به سازمانها رشد و بقا و است ارزش خلق سازمانها اصلى هدف
هر موثر اداره براى مىشود.  پيچيدهتر و حياتىتر روز به روز سازمان كردن اداره مهم پديده بنابراين، دارد. 
آفرينى ارزش راستاى در مديريتى نظامهاى همسويى و يكپارچگى دارد، بيشترى اهميت كه آنچه سازمان،
هماهنگى و همسويى ضرورت محور، پروژه و دانشبنيان سازمانهاى براى آنكه ويژه است. به پايدار و متوازن

است. شده چندان دو دانش مديريت و فناورى مديريت پروژه، مديريت مانند مختلف نظامهاى بين
توليد و ساخت تسهيالت اوليه، مواد مالى، منابع قبيل از منابع ساير مشابه فناورى، به سنتى مديريت نگاه
يكى امروزى پيشرفته و دانشبنيان صنايع در ويژه به فناورى، كه حالى است. در وصول قابل كه و ... مىباشد
به آن از استفاده مدت، بلند در پايدار منافع و مطلوب رشد به سازمانها رسيدن براى و است راهبردى منابع از
پيشرفته و متعدد فناورىهاى به محصول وابستگى كه زمانى امر اين است؛ ضرورى محورى منبع يك عنوان
باشد، پيچيده و سامانهاى نوع از سازمان محصول اگر اينكه ويژه است. به برخوردار بااليى اهميت از باشد، شديد

مىگردد. بيشتر آنها توليد و طراحى در نياز مورد كليدى فناورىهاى مديريت ضرورت
مديريت از تخصصى حوزه يك عنوان به فناورى مديريت سازمانها، در نوين رويكردهاى بكارگيرى وجود با
كمى توجهى آن به كه مواردى از است. يكى مانده مغفول مديران اغلب سوى از فناورى، از موثر بهرهبردارى در
سطح ارتقاى براى سازمانها مىشود مشاهده متعددى موارد است. در فناورى به دستيابى راهبردهاى مىشود
اتخاذ را ديگران تجربيات و دانش از استفاده و فناورى انتقال يعنى راه سادهترين فنى، نيازهاى رفع و فناورانه
خواستگاه با است. فناورى مديران غفلت زمينههاى از ديگر يكى فناورى، مناسببودن مفهوم به مىنمايند. توجه
فناورى انتخاب جريان در نيست. لذا فناورى يك براى ذاتى ويژگى يك بودن، مناسب و دارد تناسب آن اوليه
و عمر نقش به توجه در مديران ديگر است. غفلت زيادى اهميت داراى مفهوم اين به توجه آن، بومىسازى و
آن عمر چرخه دورههاى از يك هر فناورى، عمر چرخه اساس مىباشد. بر سازمان تعالى بر فناورى عمر چرخه
عقبافتادگان و دنبالهروان پيشتازان، ريسكهاى و منافع به توجه و بررسى دارد. بنابراين را خود محاسن و مزايا
نظامها بودن عملياتى الزامات نظر از طرفى است[1]. از ضرورى امرى فناورى يك از بهرهبردارى و انتخاب در
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ساير و فناورى مديريت نظام اجرايى مولفههاى بين كامل هماهنگى و انسجام يك كه است الزم بنگاه، يك در
هم در گونهاى به مديريت كاركردهاى ساير با فناورى مديريت كاركردهاى و گردد ايجاد مديريتى ابزارهاى
فعاليتهاى اثربخشى ارتقاى و تحقق راستاى در راهبردى منابع ويژه به و سازمان منابع كليه كه شوند تنيده

شود. گرفته بكار سازمان
مىرود بكار محيطى تغييرات به پاسخگويى براى نوين رويكردى عنوان به 1(NPD) جديد محصول توسعه
سال 1981 حدود است. در امروز پوياى جهان در رقابتى مزيت كسب و رقابتى فضاى به ورود براى مقدمهاى و
اين سال 1970، در كه حالي در بود، جديد محصول عرضه واسطه به آمريكايي، سود 700 شركت از سوم يك
محصول توسعه هر 11 پروژه از آمد، دهه 1990 بدست اوايل در كه آمارى است[2]. طبق بوده پنجم يك مقدار
مى شركتها صاحبنظران، از بسيارى اعتقاد به طرفى مىشد[3]. از ختم موفقيت به مورد يك تنها جديد،

نمايند.  ايجاد رقابتى مزيت خود براى عوامل، اين در خوب نتايج كسب و موفقيت كليدى عوامل شناخت با توانند
اغلب و كردهاند تحليل و تجزيه را جديد محصوالت شكست و موفقيت مختلف عوامل از 35 سال، بيش محققان
ديگر، سويى مىشود. از مربوط محصوالت اين مديريت به عوامل اين مهمترين كه رسيدهاند نتيجه اين به آنها
جديد محصول توسعه فرآيند است[2]. اهميت متفاوت ديگر صنعت به صنعت يك از موفقيت كليدى عوامل
است.  چندان دو فناورى، به زياد وابستگى دليل به 2(CoPS) پيچيده و سامانهايى محصوالت در آن جايگاه و
عدم توسعه، زياد هزينه داراى فرد، به منحصر پيشرفته، و متعدد فناورىهاى برداشتن در ضمن محصوالت اين
صورت به اغلب و خاص مشترى براى و هستند مجموعهها زير از زيادى تعداد از متشكل و باال فنى قطعيت
پيچيدگى و اجزا شديد وابستگى بدليل طرفى، نيست. از مطرح آنها براى انبوه توليد و مىشود ساخته سفارشى
رويكردهاى جديد، مواد پيشرفته، كنترلى نظامهاى بكارگيرى محصوالت اين توسعه مديريت براى زياد، فنى

است [4].  ضرورى بديع و نوين
صنعت اين در نتيجه، در است، پيچيده و سامانهايى نوع از تحقيق اين در مطالعه مورد صنعت محصوالت
پروژهها، اينگونه اجراى مىشود. براى انجام جديد محصوالت توسعه پروژههاى شكل به ماموريتها پروژهمحور،
نقاط مناسب تعداد مرحله، هر تحويل قابل اقالم مراحل، ارتباطات چگونگى مناسب، مراحل تعيين منظور به
مورد صنعت در راستا، همين مىشود[5]. در گرفته بكار و طراحى پروژه، اختصاصى عمر چرخه و تصميمگيرى
سيستمى، توسعه فناورى، توسعه سنجى، امكان و پردازى ايده مراحل شامل محصول تحقق عمر چرخه نظر،

است. شده طراحى فروش از پس خدمات و تحويلدهى و توليد صنعتى، تجهيز و طراحى
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روشى به مديريتى زمينههاى ساير مشابه كشور، نوپاى و جوان صنعتهاى در فناورى مديريت كاركردهاى
از پشتيبانى منظور به فناورى مديريت كاركردهاى موثر استفاده ضرورت لذا و است شده گرفته بكار سنتى
مقتضيات و پيچيده و سامانهاى محصوالت ماهيت به توجه مىشود. با احساس شدت به محصول تحقق چرخه
پروژهها اين در فناورى مديريت نظام قبيل از جديد و بديع رويكردهاى بكارگيرى ،(CoPs) محصوالت اين
به و محصول تحقق چرخه پشتيبان مديريتى نظامهاى استقرار راستاى در است. همچنين حياتى و ضرورى
پيچيده و سامانهاى پروژههاى شديد وابستگى گرفتن نظر در با چرخه، اين عملياتى قابليتهاى تقويت منظور
اساسى گام يك مىتواند صنعت، اين براى شده بومى فناورى مديريت كاركردهاى بر تاكيد و توجه فناورى، به
براى بسترى ايجاد تحقيق اين آرمانى باشد. هدف جديد محصول توسعه فرآيند اثربخشى افزايش جهت در
اثربخشى ارتقاى بر تاكيد با محصول تحقق چرخه و فناورى مديريت كاركردهاى بين هماهنگى و همراستايى
اثربخشى ارتقاى در فناورى مديريت كاركردهاى نقش تبيين آن اصلى هدف و است محصول توسعه فرآيند
كليدى عوامل تقويت يا و شكلگيرى بر تاثيرگذارى ميزان اساس بر كاركردها اولويتبندى روش با فرآيند

مىباشد. محصول توسعه فرآيند موفقيت

تحقيق 2- پيشينه
و انسانى نيروي مواد، دانش، منابع (پول، ساير همانند سازمان يك منابع مهمترين از يكى عنوان به فناورى
استفاده و كسب ايجاد، به كه است سيستمهايى مديريت مفهوم به فناورى است. مديريت مديريت ...) نيازمند
شامل فناورى مديريت كاركردهاى فناورى، مديريت اروپايى موسسه ديدگاه مىكنند[6]. از كمك فناورى از
در موقعيت حفظ براي كه مىباشد فناورى اثربخش محافظت و بكارگيري توسعه، اكتساب، انتخاب، شناسايى،

باشند[7].  مى نياز بنگاه اهداف مطابق مطلوب عملكرد و بازار
راهبردى اهداف با فناورى يكپارچهسازى شامل خليل ديدگاه از فناورى مديريت فعاليتهاي اصلى محور
كردن كوتاه فناورى، انتقال بهتر ،امكان فناورى ارزيابى در بيشتر اثربخشى فناورى، توسعه در تسريع شركت،
فراسازمانى، و چندتخصصى پيچيده و بزرگ پروژههاي مديريت جديد، محصول توسعه و ايجاد عمر طول

مىباشد[6]. فناورى حرفهاي بخشى اثر قراردادن اهرم و سازمان داخلى فناورى مديريت
از: عبارتند كرد. كه تشريح قالب 4 مكتب در را فناورى مديريت تكاملى سير سال 1996، در مقالهاي در درجر

توسعه و تحقيق مديريت 1- مكتب
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نوآوري مديريت 2- مكتب
فناورى ريزي برنامه 3- مكتب

فناورى راهبردى مديريت 4- مكتب
رويكردها اين كاملترين فناورى راهبردى مديريت رويكرد زمان، طول در مكاتب اين بودن تكاملى به نظر

است[8]. راهبردى مديريت جنس از فناورى مديريت و
عنوان به رويكرد سه اين از كردند. آنها مطرح را فناورى مديريت سال 1999 رويكرد در همكارش و جولى
فناورانه  ياد مديريت و فناورى مديريت توسعه، و تحقيق مديريت فناورى (شكل(1)) شامل مديريت رشته سه
تحقيق مديريت رويكرد در تحليل هستند. واحد تكاملى درجر رويكردهاى همانند نيز رويكرد سه كنند. اين مى
ارزيابى از: تعريف، عبارتند رويكرد اين در اصلى هستند. مباحث توسعه و تحقيق برنامههاي و پروژهها توسعه، و
به فناورى سبد با فناورى پيمايش. مديريت و توسعه و تحقيق پيشبينى توسعه، و تحقيق پروژههاي انتخاب و
توسعه و تحقيق مديريت از وسيعتر آن حوزه دارد. درنتيجه، سروكار سازمان فناورانهى دارايىهاي مثال عنوان
توزيع، برداري، بهره اكتساب، توسعه، و خلق پيمايش، فناورى، از  پيشبينى عبارتند آن اصلى مباحث و است
است.  مديريت كاركردهاي فناورانه، مديريت در تحليل رهاسازي. واحدهاي و سازي پياده انتقال، سازي، تجاري
فناورى، و انسانى منابع فناورى، و مالى فناورى، و بازاريابى مانند مباحث فناورانه  با مديريت ديگر، عبارت به

دارد[7]. سروكار فناورى و استراتژي
اول، گروه نظر است: طبق كرده بندى دسته در 3 گروه فرآيندي نظر از را نظران صاحب ديدگاه آراستى
يكباره صورت به كه نيست عملى فناورى مديريت آن اساس بر و است كلى فرآيند يك فناورى مديريت

جولى [7] نگاه از فناورى مديريت هاى شكل(1) پارادايم
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و Sumanth&Sumanth (مدلهاى مىشود  تكرار پيوسته كه است دائمى فرآيند يك بلكه شود، انجام
و است هم به مرتبط ولى مختلف فرآيندهاى از گروهى فناورى مديريت كه معتقدند دوم (Gregory. گروه

فناورى)  پيشبينى هستند (مانند فناورانه) مرتبط راهبردى برنامهريزى ويژه برنامهريزى (به با فرآيندها، برخى
اعتقاد با سوم گروه نظر فناورى). طبق انتقال هستند (مثل مرتبط عمل در برنامهها پيادهسازى با ديگر برخى و
خروجى به ورودى تبديل براى فرآيندى هر در فناورىها كار، و كسب فرآيندهاى طريق از فناورى مديريت به
در آن موثر بكارگيرى و مناسب فناورى اقتباس و انتخاب شناسايى، با فناورى مديريت و مىشود استفاده

دارد [9]. ارتباط سازمانى فرآيندهاى
فناورى بكارگيرى و محافظت اكتساب، انتخاب، شناسايى، شامل گريگوري مدل فرآيندي، هاي مدل ميان در
مديريت براى را زير مدل همكارانش، و سال 2004 فال است [10]. در صاحبنظران از بسياري پذيرش مورد
مديريت كاركردهاى شامل پراهميت و اصلى فرآيند مدل، 2 گروه قلب در كردند (شكل (2)).  ارائه فناورى
آمده عمليات و نوآورى راهبرد، شامل؛ سهگانه فناورى) و  فرآيندهاى مديريت پشتيبان شامل (5 فرآيند فناورى

است [11]. شده تاكيد بنگاه فناورانه و تجارى كاركردهاى بين پيوند بر و است
فناورى مديريت كاركردهاى پويا،  مدل قابليتهاى چارچوب اساس سال 2009 بر در همكارانش و ستيندامار

از [12]:  شكل 3) عبارتند مدل (مطابق اين ويژگىهاى كه نمودند ارائه را پشتيبان فعاليتهاى و

ديگران [11] و فال ديدگاه از فناورى مديريت شكل (2) چارچوب 46



ش تحليل سلسله مراتبى فازى
تبيين كاركردهاى مديريت فناورى در توسعه محصول جديد با رو

       

         

                
               

                       
                  
                   

               

  
                 

                     
                   
                 

پشتيبان[12] هاى فعاليت و فناورى مديريت شكل (3)  كاركردهاى

شد. اضافه يادگيرى كاركرد و شده تكميل پويا قابليتهاى نظريه اساس بر 1- الگو
مرتبطاند. فعاليتها ديگر با پازل تكه يك مثل فناورى مديريت فعاليتهاى از 2- هريك

است.  شده اجتناب مىكند توصيه را هرمى فرآيندهاى كه خطى تفكر 3- از
دارد. بستگى بنگاه مدير هنر به پازل، يك در هم كنار در فناورى مديريت فعاليتهاى 4- چيدن

بيش كه آنچه اما است رقابتى مزيت ايجاد عامل متحد(يونيدو) فناورى ملل صنعتى توسعه سازمان ديدگاه از
را بحث اين و است فناورى تغييرهاى پاسخگوى فناورى است. مديريت فناورى مديريت دارد اهميت فناورى از

به فناورى مديريت بماند؟ باقى رقابت صحنه در بتواند تا شود اداره بايد چگونه شركت يك كه مىكند دنبال
و است زمانبر و پيچيده فرآيندى شركت، يك در فناورى است. تغييرهاى فناورى تغييرهاى موثر مديريت معنى
داراى فناورى مديريت است. فرآيند دقيقى برنامهريزى نيازمند تغييرى دارد. چنين نياز زيادى بسيار هزينههاى
برنامهريزى و انتخاب تحليل، تغيير، هاى نشانه يافتن براى محيط جستجوى شامل كه است اصلى 5 مرحله
يادگيرى و بازنگرى نهايت در سازى) و پروژه (پياده اجراى فناورى، اكتساب براى بهينه روش بررسى راهبردى،

است [13].
توسط شده معرفى طاهرى 5 كاركرد و فرحى فناورى، مديريت نظام زمينه در شده انجام تحقيقات معدود در
استفاده مورد را ستيندامار كاركردهاى 6 گانه زاهدى و نمودند انتخاب بررسى، براى الگوى 2004 را طبق فال

داد [14]. قرار
كاركردهاى فناورى، مديريت نظران صاحب نظرات بندى جمع و بررسى سال 2009 با در فال و 47ستيندامار
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نمودند (جدول (1)) [13] .  بندى دسته قالب 6 كاركرد در را فناورى مديريت

فال [13] و ستيندامار ديدگاه از فناورى مديريت كاركردهاى بندى جدول (1) دسته

كاركردهاى خبرگان و اساتيد با مشورت و فناورى مديريت كاركردهاى حوزه در موضوع ادبيات بررسى با
شد.  انتخاب تحقيق اين در استفاده براى فناورى يادگيرى و محافظت بهرهبردارى، اكتساب، انتخاب، شناسايى،
و محصول تحقق از بعد و نيست مطرح انبوه توليد آنها در كه پيچيده و سامانهاى پروژههاى ماهيت به توجه با
سفارشى بصورت و كم خيلى مقياس در محصوالت اين توليد نهايى، محصول موفق تست و ساخت طراحى، اتمام
توسعه فرآيند با محصوالت اين تحقق چرخه اشتراك وجه صنعت، متخصصان خبرگى نظر با نيز و مىشود انجام
شد. تعيين سيستمى توسعه و فناورى توسعه سنجى، امكان و پردازى ايده فرآيند؛ شامل 3 زير جديد محصول

پژوهش 3- روش
است.  پيمايشى توصيفى نوع از تحقيق، روش لحاظ به و كاربردى تحقيق يك نتايج، نظر از تحقيق اين
شناسايى مرحله دو در كه مىباشد كيفى نوع از است شده گردآورى تحقيق اين در استفاده براى كه دادههايى
مراحل از يك هر در اثربخشى ارتقاء بر تاثير ميزان نظر از كاركردها اولويتبندى و فناورى مديريت كاركردهاى
شناسايى قابل پيچيده، و تركيبى سامانههاى محصول تحقق چرخه در جديد محصول توسعه فرآيند سهگانه 48
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دوم مرحله دادههاى و كتابخانهاى مطالعه طريق فناورى) از مديريت اول (كاركردهاى مرحله مىباشند. دادههاى
تحقيق، اين آمارى شد. جامعه آورى جمع مثلثى فازى اعداد صورت به خبرگان، از پرسشنامه ابزار طريق از
محدوديت به توجه مىباشد. با محور فناورى و دانشبنيان دولتى صنايع از يكى توسعه و تحقيق بخش خبرگان
مطالعه مورد شده، ياد صنعت خبرگان و متخصصان از تعداد 50 نفر آن، به دسترسى محدوديت و آمارى جامعه
كه گرديد دريافت قبول قابل تعداد 32 پرسشنامه نهايت در شده، توزيع پرسشنامههاى ميان گرفتند. از قرار
با ارشد مديران توسط و 5 عدد كارى 18 سال سابقه ميانگين با ميانى مديران توسط تعداد، 27  عدد اين از

بود.  شده تكميل كار 24 سال سابقه ميانگين
فناورى مديريت كاركردهاى ارتباط درباره قطعى دادههاى فقدان و تصميمگيرى شاخصهاى ماهيت
روشهاى از يكى شد.  خبرگان و متخصصان قضاوت از استفاده به منجر جديد، محصول توسعه فرآيند با  
فازى روش است، انسانى قضاوتهاى از ناشى كه مبهم و قطعى غير تصميمگيرى فضاى در تصميمگيرى
پديده شود، پيچيده هاى سيستم همچنين و انسانى نيروى درگير بيشتر تصميمگيرى، يك چه مىباشد. هر
پيچيدگى از مراتب، سلسله بكارگيرى طريق از روش اين و مىگردد مسلط بيشتر سيستمها اين توضيح بر فازى
توسط ، (EA) توسعهاى تحليل روش عنوان تحت سال 1996 روشى مىكاهد [15]. در تصميمگيرى هاى
هستند[16].  فازى مثلثى اعداد روش، اين در استفاده مورد شد. اعداد ارائه چانك را- يونگ نام به چينى محقق
ميانگين آن در كه است فازى گروهى مراتب سلسله تحليل روش تحقيق، اين در شده بكارگرفته تحليل روش
اين گرفت. در قرار استفاده مورد محاسبات در تصميمگيرى ماتريس عنوان به شده دريافت نظرات هندسى

شامل20  و مىشود تلقى تحقيق مفروضات از يكى محصول توسعه پروژههاى موفقيت كليدى عوامل تحقيق
سازمانى نظامهاى و منابع توسعه، تيم توانمندىهاى گروه سه در جدول (2) ، مطابق كه است كليدى عامل

است [17]. شده بندى دسته
مىسنجد [18]. سازه را نظر مورد خصيصه حد چه تا اندازهگيرى ابزار كه مىكند بررسى اعتبار، يا روايى
با كه است شده تشكيل محصول تحقق چرخه مراحل و فناورى مديريت كاركردهاى شامل بخش دو از تحقيق
مىباشد. مقصود سازه و محتوا روايى داراى صنعت، خبرگان نظرات به اتكا و نظرى پشتوانه بودن دارا به توجه
اندازهگيرى ابزار كه است اين نشاندهنده و است اندازهگيرى ابزار ثبات و پايايى اعتماد، قابليت پايايى،
زير از يك هر دادههاى اينكه به توجه با مىدهد [18].  بدست يكسانى اندازه حد چه تا يكسان شرايط در
نرم از استفاده با شد آورى مستقل) جمع پرسشنامه پرسشنامه (سه ابزار طريق از محصول توسعه فرآيندهاى

49
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ترتيب به بدستآمده گرفت. اعداد قرار محاسبه مورد پرسشنامه هر براى كرونباخ آلفاى ضريب SPSS افزار
و نظرات دريافت از هستند. بعد تحقيق ابزار قبول قابل پايدارى نشاندهنده كه 0/73 ، 0/81 و 0/87 بودند
اين كه مواردى در و محاسبه زوجى هاى مقايسه براى ناسازگارى ضريب قطعى، به مثلثى فازى اعداد تبديل
نمايد.  بازنگرى شده انجام مقايسههاى در شد درخواست دهنده پاسخ از بود باالتر قبول، قابل مقدار از ضريب
محاسبات نتايج بخش در كه گرديد. همانگونه محاسبه نيز نظرات ميانگين براى ناسازگارى ضريب همچنين

بودند: زير شرح به تحقيق اجراى هاى دارد. گام قرار پذيرش قابل محدوده در ضريب اين مىشود مشاهده
كتابخانهاى مطالعات طريق از فناورى مديريت كاركردهاى 1- شناسايى

متخصصان خبرگى نظر و كتابخانهاى مطالعات طريق از جديد محصول توسعه فرآيند مراحل 2- شناسايى
فازى AHP و نظرات هندسى ميانگين محاسبه و زوجى مقايسههاى درباره صنعت خبرگان نظرات 3- اخذ
پيشنهاد ارائه و فازى AHP از آمده دست به نتايج تحليل و فناورى مديريت كاركردهاى 4- اولويتبندى

محصول توسعه فرآيند بخشى اثر ارتقاى راستاى در فناورى مديريت كاركردهاى نقش تشريح تحقيق، هدف
توسعه فرآيند اثربخشى واسطه عنوان به موفقيت كليدى عوامل بر تمركز رويكرد از تحقيق اين است. در جديد
فناورى مديريت كاركردهاى گروهى، مراتب  فازى سلسله تحليل روش است. در شده استفاده جديد محصول
تصميمگيرى (همان شاخصهاى توسعه، فرآيند براى تحقيق اين در شده فرض سهگانه مراحل زير از يك هر در
مطابق فرآيند مراحل زير از يك هر اثربخشى ارتقاء تصميمگيرى) هستند، هدف و فرآيند موفقيت كليدى عوامل
كاركردها) راهنمايىهايى تحقيق (اولويتبندى خروجى اساس بر و شكل (4) مىباشد در شده ارائه ساختار

محصول توسعه پروژههاى موفقيت كليدى عوامل بندى جدول(2)دسته

50
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فرآيند اثربخشى ارتقاء هدف با فرآيند، طول در فناورى مديريت كاركردهاى از عملياتى الگوى يك تمركز براى
بود.  خواهد ارائه قابل

مقدار، كوچكترين دهنده نشان ترتيب به كه m3 و m2 ، m1 .است شده تشكيل جزء سه از مثلثى عدد
M  است.  مجموعه m  در عضويت درجه μ .هستند محتمل مقدار بزرگترين و محتمل مقدار بيشترين

M =(m1 , m2 , m3 )

تحقيق (پژوهشگر) فازى تحليل مراتب شكل (4)  سلسله

ماتريس سطرهاى از يك هر براى شى K امين به توجه AHP  فازى (S) با توسعهى اول : ارزش مرحله
سطر شماره بيانگر  K آن در كه AHP) است ى توسعه ارزش رابطه (1) (رابطه صورت به زوجى مقايسههاى

باشد. شاخصها  مى و گزينه دهنده نشان ترتيب به j و i و
(1)

51
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رابطه (2) (رابطه طريق از هم به نسبت زوجى صورت توسعه (V) به ارزشهاى بزرگى دوم: درجه مرحله
مىشود: است) محاسبه يك برابر V،باشد m2 < m1 اگر آن در كه بزرگى درجه

 (2)

عضو بزرگترين رابطه (3) (رابطه مطابق فازى محدب عضو يك پذيرى (D) براى امكان سوم : درجه مرحله
فازى عضو بزرگترين از است عبارت كه مىشود امكانپذيرى) محاسبه درجه رابطه (4) (رابطه محدب) و فازى

مىگردد: محاسبه Skها از يك هر براى V و محدب

V(M≥M1,M2,…,Mk )=V[(M≥M1 )and(M≥M2 )…(M≥Mk )]                         (3)

D(Si )=Min V(Si ≥ Sk)                                                                                    (4)
است AHP فازى بهنجار غير ضرايب بردار همان كه زير صورت به شاخصها وزن چهارم: محاسبه مرحله

غيربهنجار): (رابطه (5) وزن

                                                                                                                      (5)
است. محاسبه قابل گزينه نهايى وزن آمده، بدست ضرايب كردن نرمال با پايان پنجم: در مرحله

بيشتر، تشريح براى مىشود.  انجام  (10) و   (9)  ،(8)  ،(7)  ،(6) روابط  طبق ناسازگارى ضريب محاسبه
ماتريس مثلثى اعداد ابتدا مصاحبه اين انجام براى  .((3) است(جدول  شده ارائه مثال همراه به روابط اين

مىگردد. تبديل قطعى اعداد فازى) به عدد قطعىسازى رابطه (6) (رابطه اساس بر تصميمگيرى

(L+2 x M+R)/4                                                                                               (6)
سطرى سطرى (A)=ميانگين سطرى(B) / ميانگين ميانگين ستون در سطر ضرب (7)                 حاصل

λ=Avrage (B/A)                                                                                             (8) 

CI = (λ-n)/(n-1)                                                                                              (9)   
برابر 3 است) فوق جدول براى كه مىباشد گزينهها تعداد n ) 
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(CR): CR = CI/RI                                                                                           (10)
اين براى كه مىگردد استخراج مشخصى جدول از گزينهها تعداد اساس بر كه است تصادفى RI  شاخص

مقايسههاى كه است آن معناى به از 0/1 باشد كمتر اگر كه است ناسازگارى ضريب CR و مثال 0/58 مىباشد
قابل سازگارى داراى كه آمد ناسازگارى 0/11 بدست ضريب مثال اين است. در مناسب سازگارى داراى زوجى

است. قبول

ناسازگارى ضريب جدول(3) محاسبات

ها يافته تحليل 4- تجزيه
گروهى فازى مراتب سلسله تحليل سازى پياده  -1-4

هر كه مىشود انجام زير مراحل مطابق فناورى مديريت كاركردهاى اولويتبندى يا وزندهى مرحله، اين در
زوجى مقايسههاى بر فازى مراتب سلسله تحليل روش در تحليل مىباشد. اساس بعدى مرحله پيشنياز گام
بر شاخصها اهميت يا وزن نهايت در و مىشود انجام شاخصها خود بين زوجى مقايسه است. اولين استوار
گزينههاى بين مقايسه به مربوط زوجى مقايسه مىگردد. آخرين مشخص شاخصها اولويتبندى نتيجه اساس
و شاخصها تعداد به مقايسهها، اين در كه مىباشد تصميمگيرى شاخصهاى سطح آخرين اساس بر و انتخاب

مىشوند.  مقايسه هم با گزينهها ها، آن از يك نظر از بار هر
محصول. توسعه فرآيند موفقيت كليدى عوامل كلى گروه سه اول- اولويتبندى گام

هم عوامل به عوامل (نسبت گروه هر محصول توسعه فرآيند موفقيت كليدى عوامل دوم- اولويتبندى گام
گروهى).

توسعه موفقيت كليدى عوامل از يك هر اساس بر فناورى مديريت كاركردهاى اولويتبندى سوم-  گام
محصول.

53



13
91

ييز
، پا

ول
ره ا

شما
ل، 

ل او
 سا

ى /
آور

ت نو
يري

مد
ى 

هش
پژو

 - 
مى

 عل
امه

صلن
ف

                  
                
                
                   

             
                

                

        
     

  
  
 

      
  

 
 

  
 

  
 

     

   
  

  
 

  
     

  
   

  

  

  

   
    

 
  

محصول. توسعه فرآيندهاى زير يك هر در فناورى مديريت كاركردهاى چهارم- اولويتبندى گام
بار (مستقل يك اختصاصى طور به محصول توسعه سهگانه فرآيندهاى زير از يك هر براى تحقيق، اين در
زير يك هر براى مذكور گام (چهار مىشود  انجام فازى مراتب سلسله تحليل روش فرآيندها)  زير ساير از
ذكر چهارگانه گامهاى مطابق اهميت ضريب يا وزن فوق، رويه مىشود). مشابه تكرار توسعه فرآيندهاى 3 گانه
است. شده داده جداول (4) و (5) نشان در آن نتايج كه است شده محاسبه توسعه فرآيندهاى زير ازاى شده  به
شكلگيرى بر تاثيرگذارى ميزان اساس بر فناورى مديريت كاركردهاى اولويت يا وزنها فوق، روش مطابق
از يك هر تفكيك (به  (6) جدول  مطابق جديد محصول توسعه فرآيند موفقيت كليدى عوامل تقويت يا و
به موفقيت كليدى عوامل اهميت ضريب يا وزن شد. همچنين جديد) محاسبه محصول توسعه زيرفرآيندهاى
وزن ضرب گرديد. با جدول (7) ارائه در و محاسبه محصول توسعه سهگانه فرآيندهاى زير از يك هر تفكيك

هاى فرآيند زير در كليدى عوامل گروه نهايى جدول (4) وزنهاى
محاسبات) اول گام محصول (نتيجه توسعه

( ) 

51 36 8
19 52 57
30 12 35

  100 100 100  

نهايى اولويتبندى فناورى (جدول 7)، مديريت كاركردهاى وزنبندى موفقيت ( جدول (6)) در كليدى عوامل
دست جدول (8) به مطابق محصول توسعه گانه سه زيرفرآيندهاى از يك هر در فناورى مديريت كاركردهاى براى
محاسبه مستقل طور به نظريهدهندگان زوجى مقايسههاى از هريك براى ناسازگارى ضريب كه اين وجود آمد. با
به خود نظر در كه شد خواسته مربوط متخصص و خبره از از 0/1 بود باالتر ضريب اين كه مواردى در و شد،

نمايد. بازنگرى شده انجام مقايسههاى در سازگارى بردن باال منظور

تحقيق هاى 5- يافته
عوامل بر كاركردها اين تاثيرگذارى ميزان اساس بر فناورى مديريت كاركردهاى اولويتبندى تحقيق، اين در
در كليدى عوامل نظر از گرديد.  تعيين محصول توسعه فرآيندهاى زير از يك هر تفكيك به موفقيت كليدى

54



ش تحليل سلسله مراتبى فازى
تبيين كاركردهاى مديريت فناورى در توسعه محصول جديد با رو

                 
                
                 

             

             
          

 
  

           

            

انتخاب و شناسايى كاركرد فنى، پيوست تدوين و محصول ايدهپردازى امكانسنجى، و ايدهپردازى فرآيند زير
قوى، تأمينكنندگان كليدى عوامل نظر از فناورى توسعه فرآيند زير در دارند.  را اولويت بيشترين فناورى
بيشترين فناورى انتخاب و شناسايى كاركرد نظاممند پروژه مديريت و راهبردى برنامهريزى محصول انتخاب
تصميمگيرى نقاط پيشرفته، فناورىهاى بكارگيرى و موقع به تعريف كليدى عوامل نظر از و دارند را اولويت
هستند.  اولويت بيشترين داراى فناورى اكتساب كاركرد داخلى، فناورى انتقال و ريسك مديريت ادامه/توقف،
اولويت بيشترين داراى فناورى يادگيرى كاركرد سازمانى، ساختار و داخلى فناورى انتقال كليدى عوامل نظر از

فنى،   پيوست تدوين و محصول پردازى ايده كليدى عوامل نظر از سيستمى توسعه فرآيند زير مىباشند. در

فرآيندهاى زير در كليدى عوامل نهايى جدول (5)  وزنهاى
محاسبات) دوم گام جديد (نتيجه محصول توسعه

  ( ) 

   : 

CSF1 14 5 1
CSF2 8 4 0
CSF3 12 6 1
CSF4 2 3 1
CSF5 4 5 1
CSF6 3 7 2
CSF7 8 6 6
CSF8 3 13 13
CSF9 4 15 9

CSF10 2 9 8
CSF11 5 9 11
CSF12 2 4 7
CSF13 3 7 5
CSF14 4 2 6
CSF15 16 1 1
CSF16 2 1 9
CSF17 2 1 2
CSF18  / 2 1 3
CSF19 3 1 11
CSF20 1 0 3
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و شناسايى كاركرد راهبردى، برنامهريزى محصول انتخاب و قوى تأمينكنندگان اقتصادى، و فنى سنجى امكان
فناورى انتقال و ادامه/توقف تصميمگيرى نقاط كليدى عوامل نظر هستند. از باال اولويت داراى فناورى انتخاب
قبلى، پروژههاى تجربيات و اطالعات به دسترسى كليدى عوامل نظر از و فناورى اكتساب كاركرد داخلى،

مىباشند.  باال اولويت داراى فناورى يادگيرى كاركرد سازمانى، ساختار و موازى نيمه فرآيندهاى

عوامل بر گذارى تاثير ميزان اساس بر فناورى مديريت وزنهاى) كاركردهاى جدول (6)  اولويتبندى (يا
محاسبات) سوم گام درصد (نتيجه به فرآيند زير هر تفكيك به كليدى

2 I&S A U P L I&
S A U P L I&

S A U P L

CSF1 60 0 11 0 28 37 2 24 6 31 86 0 8 0 6
CSF2 59 25 8 0 8 22 12 36 0 30 65 0 27 0 8
CSF3 55 26 6 0 12 43 28 12 0 17 89 0 1 0 10
CSF4 0 46 29 0 25 0 33 40 18 9 38 18 38 0 6
CSF5 35 24 22 0 18 21 40 8 0 31 52 8 28 0 12
CSF6 33 25 1 17 23 6 37 6 31 20 0 36 20 19 25
CSF7 7 27 21 14 32 46 0 25 0 29 22 39 9 8 22
CSF8 32 15 23 23 7 30 33 19 8 10 44 21 12 12 11
CSF9 24 3 19 24 30 25 9 7 23 36 53 1 0 25 20
CSF10 23 15 15 22 25 52 9 34 5 0 49 25 20 5 0
CSF11 36 26 20 13 5 0 55 13 0 32 54 13 32 0 0
CSF12 0 22 13 29 35 0 21 18 0 61 0 24 24 4 47
CSF13 41 0 3 36 19 48 24 0 4 23 70 29 0 0 1
CSF14 0 47 0 0 53 0 20 9 0 71 0 26 13 17 44
CSF15 50 24 0 5 21 79 2 0 0 19 76 4 0 10 10
CSF16 37 20 13 1 29 68 3 0 0 29 55 23 11 0 11
CSF17 38 4 0 24 34 34 0 0 13 53 29 0 8 8 55
CSF18 33 27 8 5 26 6 72 0 0 22 11 48 25 0 15
CSF19 28 22 12 12 26 24 53 1 0 22 49 22 0 0 29
CSF20 6 18 21 26 29 0 71 4 0 25 0 59 16 0 25

I&S :A :U :P :L.  :  
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درصد به جديد محصول توسعه هاى فرآيند زير در فناورى مديريت كاركردهاى جدول(7) اولويتبندى
محاسبات) چهارم گام (نتيجه

42 27 21
17 24 39
10 16 13
8 8 8
22 25 19

  100 100 100  

توسعه فرآيند زير در فناورى، انتخاب و شناسايى كاركرد امكانسنجى، و ايدهپردازى فرآيند زير در نهايت در
توسعه فرآيند زير در و فناورى يادگيرى و فناورى اكتساب فناورى، انتخاب و شناسايى كاركردهاى فناورى،
مقابل هستند. در اولويت بيشترين داراى فناورى اكتساب و فناورى انتخاب و شناسايى كاركردهاى سيستمى،

مىباشد. اولويت كمترين داراى فرآيند زير سه هر در فناورى از محافظت كاركرد

بحث و گيرى 6- نتيجه
مىباشد، فناورى انتخاب و شناسايى كاركرد به مربوط اولويت بيشترين آنها در كه كليدى عوامل بررسى با
ايدهپردازى مثال طور هستند(به جهتساز و تصميمگيرى جنس از عوامل اين تمامى كه مىگردد استنباط
بيشترين فناورى اكتساب كاركرد آنها در كه كليدى عوامل راهبردى).  برنامهريزى و امكانسنجى محصول،
از توانمندساز، عوامل و پشتيبان عنوان به عمده طور به و دارند كار و سر پروژه اجرايى مفاهيم با دارد را اولويت
فرآيندهاى بكارگيرى ماژوالريتى، بكارگيرى فناورانه، قابليت مثال طور مىكنند (به حمايت توسعه فرآيند اجراى
متخصص). كاركرد انسانى نيروى يا و نظاممند پروژه مديريت استقرار توسعه، تيم بيرونى ارتباطات موازى، نيمه
ارتباط قبلى پروژههاى اطالعات به دسترسى و داخلى فناورى انتقال قبيل از عواملى با فناورى از بهرهبردارى
و بومىسازى و تسلط و فناورى در شدن خبره به آن متعاقب و فناورى از استفاده بر عوامل اين ماهيت كه دارد
عامل با مىباشد، سرمايهبر و هزينهبر فرآيندى كه فناورى اكتساب است. كاركرد متمركز فناورى تدريجى توسعه
باالست، اولويت داراى آنها در فناورى از محافظت كاركرد كه كليدى عوامل بررسى دارد. با ارتباط مالى منابع
از داشت انتظار توان مى كاركرد اين با و مىباشند پايهاى عوامل جنس از عوامل اين كه مىگردد 57استنباط
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اين از يك هر بنگاه، اصلى فرآيندهاى طول در شده انباشت يادگيرى و شده كسب تجربيات از محافظت طريق
گردد.  مدت بلند مالى منافع كسب نهايت در و سازمان ارزش با دارايىهاى جز عوامل

كاركرد محصول، توسعه زيرفرآيندهاى از يك هر در مديريت كاركردهاى اولويتبندى بيشتر بررسى با
مرحله اين در توسعه، فرآيند اول مرحله تصميمگيرى و مطالعه ماهيت به توجه با فناورى انتخاب و شناسايى
اكتساب كاركرد عوض، دارد. در را آفرينى نقش بيشترين كاركردها ساير به نسبت محصول تحقق چرخه از
است، غالب آن اجرايى جنبه كه سيستمى توسعه فرآيند زير در مىباشد اجرايى و عملياتى جنس از كه فناورى
بيشترين با يادگيرى كاركرد و دارد تمايل پايانى مراحل به بردارى بهره است. كاركرد اولويت بيشترين داراى

است.  داده پوشش تحت را چرخه كل تقريبا محصول، تحقق چرخه طول در مراحل تعداد نظر از آفرينى نقش
يادگيرى كاركرد اينكه، ضمن است، فراگير و مستمر فرآيند يك يادگيرى فرآيند كه است امر اين از حاكى اين
مصرف منابع كليه پايانى، مراحل در كه دليل اين به و مىباشد باالترى اولويت داراى چرخه پايانى مراحل در

مىكند.  توجيه را محافظت ضرورت شدهاند نامشهود و مشهود ارزشمند خروجىهاى و دستاورد به تبديل شده
مديريت كاركردهاى اولويتهاى مىكند. توزيع پيدا نمود پايانى مراحل در يادگيرى و دانش سرريز طرفى، از
فناورى از محافظت مىكند. كاركرد تبعيت پذيرش قابل و شفاف منطق يك از شد، تشريح كه همانگونه فناورى
كه دارد آن از نشان مطلب اين شايد و اولويت) است ترين يكسان (پايين اولويت داراى فرآيند زير سه هر در
دليل به نامشهود، و مشهود داراىهاى از حفاظت و تجارى منافع كسب جهت در كاركرد اين اهميت وجود با
شده داده اختصاص اولويت ، كاركرد اين دستاوردهاى و نتايج از كافى آگاهى عدم و كاركرد اين پيچيدگىهاى

است. پايين كاركرد اين به
مىباشد.  ستيندامار فناورى مديريت فرآيندهاى الگوى ويژگىهاى همان نمود ارائه مىتوان كه ديگرى تحليل
اينكه وجود با مثال، طور نمىكنند. به تبعيت خطى الگوى از فناورى مديريت كاركردهاى الگو، اين اساس بر
شدت بودن كمتر درصورت حتى دارد، وجود محصول تحقق چرخه اوليه مراحل در فناورى شناسايى كاركرد
اصلى فرآيندهاى فراخور به كاركردها اين چيدمان نتيجه، در مىشود، تكرار همچنان بعدى، مراحل در تاثيرش
هنر عنصر چيدن باعث ويژگى همين و است سازمان هاى ماموريت و اقتضايى شرايط با متناسب و سازمان
براى فرآيندها ساير در آنها آميختن و اصلى فرآيندهاى دل در فناورى مديريت كاركردهاى جهت مديريت

مىگردد. افزايى هم و همسويى
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ها 7- پيشنهاد
عنوان به فناورى مديريت كاركردهاى اهميت به توجه با مىشود پيشنهاد تحقيق، اين يافتههاى اساس بر
اولويت ميزان تحليل مبناى بر فناورى مديريت نظام الگوى طراحى در فناورى، مديريت نظام در مهم مولفه يك
كاركردها، با مرتبط كليدى عوامل از استفاده با و محصول تحقق چرخه طول در فناورى مديريت كاركردهاى
طراحى پيشنياز عنوان به همچنين شود.  تعريف فناورى مديريت نظام عملكرد ارزيابى براى شاخصهايى
با فناورى مديريت كاركردهاى نظر از سازمان موجود وضعيت فناورى، مديريت نظام براى عملياتى الگوى يك
شكاف موجود، ضعف و قوت نقاط اساس بر و شود ارزيابى و شناسايى موجود، رايج روشهاى از يكى از استفاده
گردد تعيين موزون شكاف توسعه، فرآيند در كاركردها اولويت اساس بر و مشخص فناورى مديريت نظام الگوى

شود. گرفته بكار بهينه عملياتى الگوى طراحى در و

8- منابع:
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45،صص.178-147، 1386.
مديريت. المللى بين كنفرانس محصول”. چهارمين توسعه تيم سازماندهي بر اثرگذار عوامل عبدالحميد.” 3- مدرس،

4- Hobday, Mike. “The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and 

systems” Research Policy, 29, pp.871-893, 2000.

5- Archbald Russelld. “Life cycle models for high-technology projects-Applying systems thinking to man-

aging projects” PMI-Central Iowa Chapter Professional Development Day. Iowa, 2003.

اعرابى. تهران:  محمد ترجمه: سيد سوم، چاپ ثروت” خلق و رقابت در موفقيت رمز تكنولوژى، طارق. ”مديريت 6- خليل،
فرهنگى، 1382. هاى پژوهش دفتر

7- Chanaron, J.J. Domenic, Jolly. “Technological management expanding the perspective of management  

of technology” Management Decision, 37(8), pp. 613-621, 1999.

8- Drejer A. “Framework for the management of technology : toward a contingent approach” Technology 

analysis and strategic management, 8(1), pp. 9-20, 1996.

9- Arasti M.R. and Khamseh H.M. “The fifth school of management of technology” the 4th PICMET 
59



13
91

ييز
، پا

ول
ره ا

شما
ل، 

ل او
 سا

ى /
آور

ت نو
يري

مد
ى 

هش
پژو

 - 
مى

 عل
امه

صلن
ف

        
    

      

  

 
                
                  
                
                   
                    
                    

           

            

 
                 

 
 

  

      
       

           

conference, Portland, 2003.

10- Phaal, Robert. et al. “Technological management  assessment guide” University of Cambridge Publi-

cation, 2000.

11- Phaal, Robert. et al. “A framework for supporting the management of technological knowledge” Inter-

national Journal of Technology Management, 27(1), pp.1–15, 2004.

12- Dilek, C. etal.” Understanding technology management as a dynamic capability: A framework for 

technology management activities” Technovation, 29, pp.237-246, 2009.

ترجمه:  اول، چاپ متوسط” و كوچك هاى شركت در تكنولوژى متحد(يونيدو). ” ارزيابى ملل صنعتى توسعه 13- سازمان
صنعتى، 1389. مديريت تهران:سازمان رناسى، فاطمه

مالك صنعتى دانشگاه ارشد، كارشناسى نامه پايان تكنولوژى” مديريت نظام عملكرد ارتقاء الگوى فريبرز. ” ارائه 14- زاهدى،
تهران، 1389. اشتر،

تهران، 1386. دانشگاه تهران: انتشارات هفتم، چاپ معياره” چند گيرى تصميم هاى جواد. ”روش پور، 15- اصغر
نشر، 1387. مهربان كتاب تهران: موسسه سوم، چاپ فازى” مديريت عادل. ”علم 16- آذر،

تهران:  اول، چاپ علمى” مقاله و پژوهشى پروژه رساله، نامه، پايان تدوين ديگران.” و الدين.  جمال سيد طبيبى،  -17
فردوس،  1388. انتشارات

استنتاج سيستم رويكرد با جديد محصول توسعه موفقيت كليدى عوامل بندى اولويت و سعيد. ”شناسايى خانشير، 18- جعفرى
صنعتى، 21، 1391.  مديريت نامه فصل فازى”

1- New Product Development 

2- Complex products and systems 

60


