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 مقدمه

های امروز در محجطی بسجار متشن  و پر هجیاهو  سازمان
هایی توانایی نمایند. در این اضای آشفته سازماناعالجت می

تیر و  اسی  سیری   تطبجق خود با شرایط را دارند که بتوانند پ
هیا بنیا بیه نیوه ماهجیت و      بهتری به محجط بدهند. سیازمان 

هایی را کسب نمیوده کیه بیا    بایست توانمندیاهدااشان می
توجه به مکانی که در آن قرار دارنید، بیه مواتجیت برسیند.     

ها متفاوت ها و قابلجتتعریف هر سازمانی از این توانمندی
ای موعییهدهییی مجاز دیگییری اسییت. تییی  بییرای شییک  

. [1]توانیید اولییجن قییدی در اییین زمجنییه باشییدهماهنییم مییی
همچنییجن تحییوقت اقتصییادی، گسییتر  مراکیی  صیینعت   

هییای ناشیی از پجشیرات تکنولییو ی در   بازرگیانی و پدییده  
شهرها مسائ  و مشکیت متعددی برای زندگی شیهری بیه   

هایی را برای تولجد کاق و گجری سازمانوجود آورد و شک 
ی امیور زنیدگی شیهروندان    ل مسئولجت ادارهخدمات و قبو

 ضروری ساخت.  
از طرای، برای هر سازمان یا هر شرکتی در هر مکان و 
صنعتی که باشد کلجد مواتجت تنها اتکاء بر یک منبی  بیرای   

هیا  تیرین سیازمان  کسب م یت نجست، بلکه بهترین و مواق
ی هیای رقیابت  ها و توانمندیدانند که همواره باید قابلجتمی

هیای  خود را ارتتا بخشند و بتوانند از این طریق به مواتجت
.  عوام  استراتژیک عواملی هسیتند  [2]بجشتری دست یابند

که برای مواتجت یک سازمان حجاتی هستند. اساسیا  عوامی    
کنندگان، کارکنان و مالکان استراتژیک روی مشتریان، تأمجن

موعیه  کند. همچنجن، بایید توجیه داشیت کیه مج    تمرک  می
واحدی از عوام  استراتژیک بیرای سیازمان وجیود نیدارد.     

های متعددی از این عوامی  اسیتراتژیک وجیود دارد.    نمونه
مثی  برای مشتریان مواردی ماننید خیدمات بیه مشیتریان و     
کجفجییت آنهییا عوامیی  اسییتراتژیک هسییتند. بییرای کارکنییان، 

ها، شیهرت سیازمان و امنجیت شی لی     مواردی مانند، پادا 
هیا بیرای   .  همچنجن، سازمان[3]باشندم  استراتژیک میعوا

ادامه بتای خود به مناب  مختلفی نجاز دارند و برای اسیتفاده  
هایی مجه  شوند و آنهیا را  بهجنه از این مناب  باید به قابلجت

تتویت کنند. قابلجت از نظیر میدیران، تیوان سیازمان بیرای      
هیا بیرای   اییها و نارسها و تحم  محدودیتایجاد ظراجت

-های سازمانی بیه قابلجت  [.4]رسجدن به اهداف معجن است

عنوان ظراجت شیرکت بیرای گسیتر  منیاب  ملمیو  ییا       

غجرملمو ، برای اجرای یک کار یا اعالجیت جهیت بهبیود    
  [.5]اندعملکرد تعریف شده

بنابراین می توان بجان داشت که ایجاد سیازمانی بیه نیای    
بود که از طرف دنجای متمیدن  ترین تدبجری شهرداری عالی

شمار سیاکنجن  ها و توقعات بیگویی به نجازمندیبرای پاس 
هیا نجی    . از سوی دیگر، شهرداری[6]شهرها به کار برده شد

گویی بیه شیهر و شیهروندان در هیر زمیان،      به منظور پاس 
ای هستند کیه بیر پاییه ارآینید     نجازمند برخورداری از برنامه

نگیری، هدامنیدی و   های آیندهر ویژگیری ی مبتنی ببرنامه
نگیری بیه   عتینجت شک  گراته باشد. در این مجیان، آینیده  

دهید تیا ضیمن پاسیخگویی     ها این توانایی را میشهرداری
معتول و متعادل در زمان به شهر و شهروندان، اقیدای اعیال   

های متنوه داشته باشند تا اینکه همواره بیه  نسبت به ارصت
 ای متکثر واکنش نشان دهند.وقای  و رویداده

 یایاز  تاجاسیتن  یها ستمجمانند س انجدانش بن یمدل ها
1(FISت )تجی تثب یهسیتند کیه بیرا    یمدل سیاز  یها کجکن 

حاصیی  از تجربییه و  نییدیارآ یمهندسییمییدیریت و دانییش 
 .کننید یم منطبقخاص  ستمجس کی عملکردبا را مشاهدات 
ردن خبره به دسیت آورن و بیه کیار بی     ستمجس کیهدف از 

راه حی    کیی بیه   یابجدست یبرا یاستنباط یدانش و روشها
حی  آنهیا    یاست که بیرا  یمسائ  دشوار یتر برا شراتهجپ
 کیی انجای دهنید.   زیادیتی   یاست ااراد خبره علم ازجن
 ینجشییام  قییوان  یعلمیی یمبنییا کیییخبییره از  سییتمجس
 یابی ار اسیتنباط   کیی خیاص،   یتهاجبه وضع یدگج،رسیبرا
 یرهاجاز مت  یا، مجموعهیعلم نجاز قوان  ینتا مجترس یبرا

و اصیح  یدگجرس یما ول برا کی  جو ن نجبه قوان یورود
 کیی که  یاستنتاج ااز ستمجس کیشده است.   جدانش تشک

است متشک   یستمجس شود،جم دهجنام  جن یخبره ااز ستمجس
کیه   یاستنتاج نجو قوان یااز تیواز تواب  عض یاهیاز گردا

یاسیتفاده می   یعلمی  نجدادههیا از قیوان   ستنتاجانجای ا یبرا
دانش از  یبجترک یاستنتاج ااز ستمجس کی نیبنابرا  [.7]کند

 یمنطیق ایاز   مجاست، که در آن مفیاه  یو منطق ااز انسانی
اسیتفاده   هوشمند ستمجس طراحیو  یعلم نجدر توسعه قوان

کیه بیه عنیوان     یایاز  تیشده است. به عیوه تواب  عضیو 
 شیک  لحیا  شیده انید بیه      سیتم جس نیی ا در یعلم نجقوان

 .روندیبه کار م مت جرهای کیمی

                                                 
1 Fuzzy inference systems 
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 شهرداری سازمان یک، مورد مطالعه:استراتژ یسنجش توانمند به منظور ی سیستم استنتاج فازی چندسطحیطراح

برای ح  این موضوه بایستی از رو  ها و مدل هیای  
ماننید   انجی دانیش بن  یمیدل هیا  دانش بنجان اسیتفاده نمیود.   

 یمیدل سیاز   یها کجکن( تFIS) یااز تاجاستن یها ستمجس
 نید یارآ یمهندسی میدیریت و  دانیش   تجتثب یهستند که برا

 سیتم جس کیی  عملکیرد بیا  را   از تجربه و مشیاهدات  حاص
خبره بیه دسیت    ستمجس کیهدف از .کنندیم منطبقخاص 

 یبیرا  یاسیتنباط  یآورن و به کیار بیردن دانیش و روشیها    
 یمسیائ  دشیوار   یتر بیرا  شراتهجراه ح  پ کیبه  یابجدست

تیی    یاست ااراد خبره علمی  ازجح  آنها ن یاست که برا
ابراین، ایین پیژوهش الگیویی جهیت     بن انجای دهند. زیادی

های اسیتان  سنجش توانمندی استراتژیک یکی از شهرداری
 نماید.بوشهر طراحی می

در بخیش  شده است.  تدوین ریمتاله به شرح ز ساختار
های پجشیجن انجیای شیده در زمجنیه     دوی، مروری بر پژوهش

اسییتراتژیک سییازمان و سجسییتم اسییتنتاج اییازی در حییوزه  
شیود. در  میی  مدل مفهومی پژوهش ارائیه مدیریت انجای و 

شود. بخش دوی، ارآیند سجستم استنتاج اازی شرح داده می
در بخش سوی، سجستم استنتاج اازی ممدانی جهت ارزیابی 
توانمندی اسیتراتژیک سیازمان طراحیی و مطالعیه میوردی      

های عیددی پیژوهش   شود. در بخش چهاری، یااتهانجای می
 بخیش  در سرانجای،شود. نجای میبجان و اعتبارسنجی مدل ا

 یبیرا پجشینهادهایی  و نتای  حاص  از پژوهش  ،متالهپنجم 
 شود. یارائه م آتی هایپژوهش

 پیشیاه پ وهش
 ادبیات نظری پژوهش
، در پژوهشییی تحییت عنییوان   [8]ولجییان و همکییاران 

های سازمانی مبتنی بر تئوری طراحی مدل رویکرد قابلجت"
هیای سیازمان را بیه سیه     لجیت ، قاب"نتاط مرج  استراتژیک

هیای رقیابتی، انیاوری اطیعیات و بازارییابی      دسته قابلجت
هیا  تتسجم کردند. در این مطالعه ذکر شده است که شیرکت 

-های محجطی نمیی در دنجای پر رقابت امروز به دلج  چالش

های خیود متمرکی  شیوند و تیی      توانند به تمامی قابلجت
و توانمنیدی خیود بیه    کنند بیا تمرکی  بیر ییک قابلجیت      می

-ها بلندمدت مییابی به قابلجتمواتجت دست یابند و دست

های ی استراتژیها و توسعهباشد و از طریق ت ججر در برنامه
ی نمایند در اضای رقابتی از چرخیه کین سازمان تی  می

 رقابت عتب نجفتند و به مواتجت برسند.

عوامی    بررسیی تیأرجر  "، به [9]زاده و همکاران حمجدی
گیری مت جیر   استراتژیک بیر عملکیرد سیازمانی بیا مجیانجی     

 "کارآارینی )مورد مطالعه: شیرکت گیاز شیهر بنیدرعبا (    
پرداختند. نتیای  پیژوهش نشیان داد کیه تسیلط ایردی بیر        
نوآوری سازمانی تأرجر معناداری ندارد. در حیالی کیه تیأرجر    
-مستتجمی بر یادگجری سازمانی دارد. رهبری تحولی و پجش

امی بییر یییادگجری و نییوآوری سییازمانی تییأرجر معنییاداری گیی
نداشتند. همچنیجن ییادگجری سیازمانی تیأرجر مسیتتجمی بیر       

دهنیده تیأرجر   های دیگر نشیان نوآوری سازمانی داشت. یااته
مستتجم یادگجری و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی در 

 شرکت گاز شهر بندر عبا  بود.
بی سییطر رضییایتمندی ، بییه ارزیییا[10]ملکییی و منفییرد

شهروندان از عملکرد شهرداری در حوزه خیدمات شیهری   
های ارزییابی  )نمونه موردی: شهر اییی( پرداختند. شاخص

سطر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شیهرداری در ایین   
مطالعه عبارتند از: عمران شهری، خدمات شهری، نظیارت،  

ییابی و  شناسیایی، ارز به  [11]ارهنگی. آخوندی -اجتماعی
تشریر جیام  عوامی  اسیتراتژیک محجطیی و سیازمانی در      

 های الکترونجیک منیاطق اصیفهان   شهرداری ۀ خدماتتوسع
 یههای عمدعوام  کین و زمجنهدر این پژوهش  پرداختند.

: سجاسیی، قیانونی،   سیازمانی  بروز عوام  استراتژیک بیرون 
ارهنگیی، انیاوری، مسیائ  و شیرایط     -اقتصادی، اجتمیاعی 

عوام  داخلی سازمان: مدیریت، ساختار سیازمانی،  محجطی 
-مناب  انسانی، ارهنم سیازمانی، ارهنیم سیازمانی، میالی    

حسابداری، بازاریابی، تولجد و عملجات، پژوهش و توسیعه،  
باشند. عدالتجان شیهریاری  اناوری اطیعات و ارتباطات می

، به تدوین مامورییت و ارزییابی عوامی     [12]قامتو خو 
عوام  کیین و  ازمان پرداختند. در این پژوهش راهبردی س

: سیازمانی  بروز عوام  استراتژیک بیرون  یههای عمدزمجنه
ارهنگیی، انیاوری،   -سجاسی، قیانونی، اقتصیادی، اجتمیاعی   

مسائ  و شرایط محجطی عوام  داخلیی سیازمان: میدیریت،    
ساختار سازمانی، مناب  انسانی، ارهنیم سیازمانی، ارهنیم    

سیابداری، بازارییابی، تولجید و عملجیات،     ح-سازمانی، مالی
 پژوهش و توسعه، اناوری اطیعات و ارتباطات ذکر شدند.

اریر  "، پژوهشی تحیت عنیوان   [13]آرزمجو و همکاران
های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نتیش  توانمندی

های مؤرر بر انجای دادند. توانمندی "مجانجی مدیریت دانش
هیای آنیان در ایین مطالعیه     یرشاخصعملکرد سازمانی و ز
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عبارتند از: توانمنیدی ارهنگیی، توانمنیدی تکنولو ییک و     
هییای پییژوهش نشییان داد کییه توانمنییدی سییاختاری. یااتییه

توانمندی ارهنگی، همبستگی مثبت و معناداری با عملکیرد  
هیای پیژوهش تیأرجر    رقابتی سیازمان دارد. همچنیجن، یااتیه   

 رد.مجانجی مدیریت دانش را تأیجد ک
شناسیایی،  "،  پژوهشی تحت عنوان [14]پورنژادجوادی

ارزیییابی و تشییریر جییام  عوامیی  اسییتراتژیک محجطییی و  
هییای الکترونجییک سییازمانی در توسییعه خییدمات شییهرداری

، انجای دادند. در این پژوهش، عوام  خارجی "مناطق تهران
 -سییازمان شییام : حییوزه سجاسییی، اقتصییادی، اجتمییاعی   

ونی و مسیائ  و شیرایط محجطیی و    ارهنگی، انیاوری، قیان  
های میدیریت، سیاختار   عوام  درون سازمانی شام : حوزه

سییازمانی، منییاب  انسییانی، ارهنییم سییازمانی، مییالی و      
حسابداری، بازاریابی، تولجد و عملجات، پژوهش و توسیعه،  
انییاوری اطیعییات و ارتباطییات. زیییر معجارهییای عوامیی    

سییعه ارهنییم ارهنگییی عبارتنیید از: جایگییاه تو-اجتمییاعی
های مردمیی در  شهروندی و مج ان توجه به مج ان مشارکت

گجییری، در پییارادایم سییازی و تصییمجمارآینییدهای تصییمجم
ارهنگی حیاکم بیر جامعیه شیهروندانا آگیاهی،      -اجتماعی

دانش و توانایی شهروندان جهت خدمات الکترونجک. زییر  
معجارهای عوام  اناوری عبارتند از: سطر ارتباط بیا مراکی    

هییایی، مراکیی  آمییوز  عییالی، خبرگییان و پییژوهش-علمییی
صاحبنظران مسائ  شهری و اناوری اطیعات و ارتباطیات  

هیای علمیی و   و مج ان تمای  آنان به همکاری و مشیارکت 
اجرایییی در راسییتای توسییعه خییدمات تعییاملی شییهرداری  
الکترونجکا زیرمعجارهیای عوامی  میدیریت شیام : مجی ان      

ریی ی  یران ارشدا پجشیجنه برنامیه  توجه و پجگجری مستمر مد
راهبردی و اجرایی در راستای استترار و توسیعه خیدماتا   
زیرمعجارهییای عوامیی  منییاب  سییازمانی شییام : مجیی ان      
برخورداری شهرداری از کارشناسان و کادر انی متخصصا 
توانایی شهرداری در جذب و توسعه مناب  انسیانی سیطوح   

دیید بیا توسیعه    های ش لی جمختلفا امکان ایجاد ارصت
خدماتا زیرمعجارهای عوام  ارهنم سازمانی شام : مج ان 

ها در راسیتای  تمای  مدیران، کارمندان و کارکنان شهرداری
هیای نیوینا زیرمعجارهیای    هیا و انیاوری  به کارگجری رو 

اعتبیاری  -عوام  مالی شام : در اختجار داشیتن منیاب  میالی   
صیاص  مورد نجیاز، جهیت توسیعه خیدماتا وضیعجت اخت     

ای ویژه جهت توسعه خدماتا توانیایی  بودجه-ردیف مالی

تخصجص یا احداث اضیای اج یکیی میورد نجیاز در سیطر      
هیا و میدیریت بهجنیه منیاب      منطتها قابلجیت کیاهش ه ینیه   

سیازمانیا زیرمعجارهیای عوامی  بازارییابی شیام : توانیایی       
سازمان در ایجاد مناب  درآمیدی جدیید و پاییدار از طرییق     

ماتا زیرمعجارهییای عوامیی  تولجیید و عملجییات توسییعه خیید
هیای اجراییی   شام : در اختجار داشتن دستورالعم  و شیجوه 

میدونا قابلجییت خیدمات مختلییفا سیطوح بهبییود کجفجییت    
خدمات مختلفا زیرمعجارهای عوامی  پیژوهش و توسیعه    

گجیری اریربخش از واحید پیژوهش و     شام : وجود و بهیره 
ت جدیید ییا توسیعه    توسعه در سازمانا امکان ارائه خیدما 

هیای انیاوری اطیعیات و    دامنه خدمات از طرییق قابلجیت  
ارتباطاتا پجشجنه پژوهشی و داشتن آمار و اطیعیات دقجیق   

ارهنگیی  -های انی، اقتصادی، اجتماعیدر زمجنه زیرساخت
 و....  

، پژوهشییی تحییت عنییوان   [15]یییدالهی و همکییاران  
ای هی شناسایی عوام  داخلیی میؤرر بیر عملکیرد شیرکت     "

انجیای دادنید. در    "کوچک و متوسط و ارائه مدلی ارربخش
این مطالعه به شناسایی عوام  استراتژیک مؤرر بر عملکیرد  

های کوچک و متوسط پرداخته شیده اسیت. عوامی     شرکت
دیریتی، منیاب  انسیانی، سیاختار    شناسایی شده عبارتند از: م

بی و های سازمانی، بازارییا سازمانی، اندازه سازمانی، سجستم
 یهیا اطیعات، تحتجق و توسعه، اسیتراتژی  ارو ، اناوری

. نتیای  نشیان   شرکت، تولجد و عملجات و مناب  مالی سازمان
هیای کوچیک و   داد که کلجیه عوامی  بیر عملکیرد شیرکت     

 متوسط تأرجر معنادار دارند.
ایجیاد  "، پژوهشیی تحیت عنیوان    [16] 1اوا و همکاران

گ ار با ساختار دمتتناسب استراتژیک: هماهنگی رهبری خ
انجیای دادنید. نتیای  نشیان دارد کیه       "سازمانی و استراتژی

گی ار بیه دو عامی  درونیی سیازمان یعنیی       رهبری خیدمت 
استراتژی و سیاختار، و عملکیرد سیازمان بیه ایین عوامی        

، پژوهشیی تحیت   [17]2وابسته اسیت. مجلی  و وان کلجیوف   
تناسییب اسییتراتژیک: کلجییدی جهییت رشیید ارز  "عنییوان 
انجیای دادنید. در ایین     "تی از طریق سیرمایه سیازمانی  شرک

انیداز اسیتراتژیکا   پژوهش به عواملی ماننید داشیتن چشیم   
نییوآوریا رهبییری اسییتراتژیکا سییاختار سییازمانیا منییاب   
انسییانیا طراحییی سییازمانی جهییت پاسییخگویی سییری  بییه 
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سازی سیرمایه  های جدید و تهدیدات خارجیا بهجنهارصت
مانیا پاسییخگویی بییه نجازهییای  وری سییازانسییانی و بهییره

عنییوان عوامیی  اسییتراتژیک مشییتریا حمایییت سییازمانی بییه
 اند. سازمان اشاره نموده

، پژوهشییی تحییت عنییوان  [18] 1داسییجلوا و همکییاران
های انیاوری:  های استراتژیک پارکساختار ارزیابی قابلجت"

 "سیازی در امریکیای قتیجن   چارچوب پجشنهادی برای پجاده
های استراتژیک نای برده بیرای سیازمان   قابلجتانجای دادند. 

در اییین مطالعییه عبارتنیید از: مییدیریت، عوامیی  ارهنگییی،  
گیذاری در پیژوهش و   سجاسی، قیانونی، نهیادی، و سیرمایه   

 توسعه. 
عوامی   "، پژوهشی تحت عنوان [19]2سجلوا و سانتو 

هیای  مالی و استراتژیک مرتبط با سودآوری و رشد شیرکت 
انجای دادند. در این پیژوهش   "پرت الکوچک و متوسط در 

عام  شناسایی شده عبارتند از: قیدرت نفیوذ، نتیدینگی،     8
آموز ، عملکرد صنعت، کاهش ه ینه، تمیای ، تمرکی  بیر    
محصول یا خدمت و تمرک  بر مشتری. نتای  نشان داد کیه  

-گذاری در بخشبدهی کم، مدیریت مؤرر نتدینگی، سرمایه

ه ینیه و تمرکی  بیر مشیتری      های سودآور، تمای ، کیاهش 
گردد و های کوچک و متوسط میموجب سودآوری شرکت

ها میدیریت میؤرر نتیدینگی و    برای رشد باقی این شرکت
 شوند.عنوان عوام  کلجدی محسوب میتمای  به

، در پژوهشییی تحییت عنییوان  [20] 3سییودرلوند و تیی 
ای: پجوند راهبرد ها در شرکت پرو هاستراتژی و توانمندی"

به عیواملی ماننید    "های سازماندهیاستراتژیک با توانمندی
عوام  میدیریتی، تبلج یات، سیاختار سیازمانی، پیژوهش و      
توسیییعه در سیییازمان، انیییاوری اطیعیییات و ارتباطیییات، 

ای های پرو هعنوان عواملی که شرکتکارآارینی، ارزیابی به
جهت حفظ م یت رقابتی در بلندمیدت و بهبیود کیارایی و    

انید.  ها نجاز دارند، اشاره نمیوده خود در بجن شرکتعملکرد 
توسیعه  "پژوهشی تحت عنیوان   ،[21]4رابجنسون و مجنجکجن

 "هیای ورزشیی المکجیک   های استراتژیک در سازمانتوانایی
مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه عوامی  اسیتراتژیک   
سیازمانی ذکیر شیده عبارتنیید از: سیاختار سیازمانی، منییاب       

هیای  و اج یکیی میورد نجیاز، ارتباطیات، اسیتراتژی      انسیانی 
                                                 
1 Da Silva et al., 
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های سیازمانی، میدیریت،   مناسب با نجاز سازمان، زیرساخت
، بیه بررسیی    [22]5بازاریابی و مدیریت میالی. ججلججیو   

هییای هییا و توانمنییدینگرانییی"پژوهشییی تحییت عنییوان  
پرداختند. در این پژوهش عوامی  اسیتراتژیک    "استراتژیک

بارتنید از: عوامی  میدیریتی، میالی،     مؤرر بر کسب و کیار ع 
بازاریابی، مهندسی و تولجد،  مربوط به خدمات، مربیوط بیه   

، در  [23]کارکنان و مربوط به میواد. سیرداری و همکیار    
پژوهشییی بییا ارائییه مفهییومی مییدلی اسییتراتژی نییوآوری،   
اسییتراتژی بازاریییابی، اسییتراتژی خلییق مشییترک ارز ،    

حصیول جدیید بیه    استراتژی طراحی و عملکیرد توسیعه م  
بررسی همبستگی مت جرهای مدل پرداختند. محمدشفجعی و 

 یو میدل سیاز   ییشناسیا ، در پژوهشیی بیه   [24]همکاران 
 ادهجی در پ یو بیرون سیازمان   یعوام  درون سازمان نیمهمتر
در سیازمان   یارتباط با مشیتر  تیریمد ستمجمواق س یساز
 یداخلی  ینیدها یآن بیر بهبیود ارآ   رجو تیار  یاجتمیاع  نجتام

از  یو سیودآور  انیمشیتر  تیسیو و رضیا   کیی سازمان از 
با رو  معیادقت سیاختاری پرداختنید. نتیای       گرید یسو

ارتبیاط بیا    تیریارربخش مید  یکه اجراپژوهش نشان داد، 
و  یسیودآور   ،سازمان یداخل یندهایارآ  بر بهبود یمشتر
 . مثبت دارد رجآن تار انیمشتر تیرضا

نظیور میدیریت صیحجر    ، بیه م [25]یوسفلی و همکاران
تییارجرات زیسییت محجطییی، بییه ارزیییابی درجییه سییب بودن   
محصوقت پاقیشگاهی با استفاده از ییک سجسیتم اسیتنتاج    
، 6سلسیله مراتبیی ایازی مبتنیی بیر پایگیاه قواعید ممیدانی        

ای در مطالعیه [ 26] پرداختند. ایین پژوهشیگر و همکیار    
بیا  دیگر با استفاده از نظیرات خبرگیان صینعت و دانشیگاه     

طراحییی سجسییتم اسییتنتاج سلسییله مراتبییی اییازی آمییادگی  
سیازی میدیریت اسیتعداد را ارزییابی     سازمانی جهت پجیاده 

 یخبره بیرا  ستمجس کی ، [27]کردند. حاج نتی و همکار 
 کیاز  یعاد طجروزانه در مح یتجار ماتجتصم ینجب شجپ

چندگانیه    یاستنتاج ایاز  ستمجچارچوب سرا در  یبازار مال
مجتصم یبرا یاختصاص یااز استنتاج ستمجس یرزشام  سه 

طراحیی کردنید.   حفیظ و ایرو  سیهای     د،یخر یهایرجگ
بیا دو رو  قطعیی و ایازی عیدد     [ 28] خطجر و همکار 

ریسک شکست در ارآیند خریدهای بجمارستان را محاسیبه  
بکییارگجری سجسییتم اسییتنتاج   کردنیید.  نتییای  نشییان داد   
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تواند درک روشنی از هریک از ریسیک هیا را ارائیه دهید.    ای ارایند خرید، می اازی عیوه بر رتبه بندی ریسک ه
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 پ وهش مفهومی مدل اب:یم ت:یریف
گیردد کیه   در این مت جر مشخص میی  :یریتیمدعوامل 

مأموریییت سییازمان را تعجییجن و  چگونییه مییدیران آرمییان و
ورد نجاز برای های مکرده، ارز  دسترسی به آنها را تسهج 

ایجاد و آنهیا را از طرییق اعالجیت و     مواتجت درازمدت را
. ایین بعید دربرگجرنیده    [12]گجرندمی راتار مناسب به کار

عییواملی ماننیید مجیی ان توجییه و پجگجییری مسییتمر مییدیران  
های جدید برای توانایی درک نجازها و ارصت ، [11]ارشد

  ،[11]خییدمات، توانییایی کنتییرل بهتییر عملجییات سییازمان  
گجیری میدیران، و   پذیری مدیران، سرعت تصمجممسئولجت

 باشد.می [12] دانش و تجربه مدیران
این بعد عواملی مانند در اختجیار داشیتن    :عوامل مالی

 اعتباری مورد نجیاز، جهیت توسیعه خیدمات،     -مناب  مالی
ای وییژه جهیت   بودجیه  -وضعجت اختصاص ردیف میالی 

ها و میدیریت بهجنیه   توسعه خدمات، قابلجت کاهش ه ینه

بیه حیداق  رسیاندن ه ینیه و کیارم د       ، [12]مناب  انسانی
 گجرد. را دربر می[26]خدمات شهری مناسب با نوه خدمت

امیان بیازار   در عصر رقابیت بیی   :عوامل منابع انسانی
سه م یت رقابتی محسوب  امروز، کجفجت، قجمت و سرعت

ازارهیای  مهم برای ورود بیه ب  هایشود و یکی از مولفهمی
کارآمد نمودن کارکنان در بخش  جهانی و توسعه کشورها،
هیا از  این رو بسجاری از سیازمان  تولجد و خدمات است. از
گ یننید و بیه سیوی    دوری میی  ارهنم ارماندهی و پایش
که توانایی هر سیازمانی   چرا. روندارهنم توان اا ایی می

-میی  هیا انسانی آن بستگی دارد و زمانی سازمان به عناصر

 مند شوند که در محجطاز توانایی نجروی انسانی بهره توانند
. ایین  [12]آنها عناصر انسانی مناسیب در دسیتر  باشیند   

ها، و تجربه ااراد سازمان مت جر شام  ابعاد آموز ، توانایی
مج ان برخورداری شهرداری از کارشناسیان و کیادر    ،[27]

مناب   انی متخصص، توانایی شهرداری در جذب و توسعه
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هیای شی لی   امکان ایجاد ارصیت  انسانی سطوح مختلف،
هیای مختلیف آموزشیی بیرای     ، برگ اری دوره [11]جدید
 شود.     می  [26]کارکنان

این عوام  شام  مشارکت  :فرهنگی-عوامل اجتماعی
های مربیوط بیه شیهر، وجیود     گجریدادن مردی در تصمجم

دی از محجط حمایتی در سازمان، رسجدگی به شیکایات میر  
شهرداری، تکریم ارباب رجوه، انتشار عملکرد و صیورت  

 ، [7]هیای شیهرداری جهیت اطییه عمیوی     درآمد و ه ینه
توجه و تمرک  بر تعام  با شیهروندان و جیذب مشیارکت    

 شوند.می  [26]شهروندان

این عوامی  کیه خیود از جملیه     عوامل فنی عملیاتی: 
سیه   عوام  ارآیند داخلی سجستم محسوب می گردنید بیه  

بخش پژوهش و توسعه، بازاریابی و ارائه خدمات تفکجک 
  می گردند.

بیا  مدیریت تحتجق و توسیعه   :عوامل تحقیق و توسعه
مستمر و ن دییک بیا شیرایط محجطیی، بیه      توجه به ارتباط 
باشد که بتواند وضعجت داخلی سازمان می دنبال این هدف

 بجرونی آن به نحیو مطلیوب انطبیاه دهید تیا      را با شرایط
محصیوقت جدیید و نیو ارائیه نمایید،       بتواند بطور مداوی

حفظ و مراقبیت از محصیوقت    تی  نماید که در جهت
این عوامی  شیام      .[12]انگاری صورت نگجرداعلی سه 

گجری ارربخش از واحد پژوهش و توسعه در وجود و بهره
سازمان، تخصجص بودجیه و منیاب  اعتبیاری کیاای بیرای      

هیایی،  پیژوهش  -مؤرر با مراک  علمیهای، ارتباط پژوهش
اای ایش سیرعت در شناسیایی     ، [11]مشاوران و محتتیان 

 باشند. می  [12]مسائ ، تی  جهت بهبود عملکرد
بازاریابی اعالجتی انسیانی در جهیت    :عوامل بازاریابی

و از  [12]  از طریق ارآیند مبادله هاارضاء نجازها و خواسته
زمان در ایجیاد درآمیدهای   مانند توانایی سیا هایی شاخص
گراییی و  ارائه خدمات بیه میردی، مشیتری     ،[11] خدماتی

کانون توجه بودن مشیتری، داشیتن سیرعت قزی در ارائیه     
  [19] رسیانی خیود  اطییه  ، [12]خدمات جدید بیه بیازار  

 تشکج  شده است.
ایین   :عوامل ارائه خدمات )تولید و عملیاات         

پییذیری در د انعطییافبعیید دربرگجرنییده عییواملی ماننیی   
، قابلجیت سیازمان در ارائیه خیدمات       [26و  22]خیدمات 

نوآوری در ارائه خدمات نو و جدید  ، [12]متعدد و متنوه

، [19]،بهبییود خییدمات کنییونی خییود [26]بییه شییهروندان
سنجش مستمر انتظیارات و ادراکیات مشیتریان از کجفجیت     
خدمات شهرداری، سرعت در ارائه خدمات به شهروندان، 

 باشد.می [26]اا ایش کجفجت ارائه خدمات برای شهروندان
  ی   اسااای  هی سیساس
ییک  ارآیندی است کیه طیی آن    اازی استنتاج سجستم
 قیوانجن  هیا بیا اسیتفاده از   ها به خروجیاز ورودی نگاشت
شود و با توجیه بیه نگاشیت    سازی میارموله اازی منطتی

-میی  ناسیایی اتخاذ یا یک الگیو ش  تصمجم انجای شده یک

 کیه  اسیت  ارآینیدهایی  مجموعیه  FISدر واق   . [28]شود
 هیا  خروجیی  بیرای  هیا  ورودی نگاشت در را اازی منطق
 ایین  بیه  ایازی  اسیتنتاج  سجستم . اسا [29]کندمی اعمال
 بیا  خروجیی  ایازی  مت جرهیای  که شودمی تعریف صورت
 نظیر  از منطتیی  اسیتنتاج  قیوانجن  از ایمجموعیه  بیه  توجه
 شیوند میی  اسیتنباط  ورودی اازی مت جرهای زا شناسیزبان
 اسیتخراج  اازی سجستم یک دانش پایگاه از قوانجن این که
گردد. یک سجستم استنتاج اازی را در نظر بگجریید کیه   می

 اضیییییییای در آن 

 قاعده یک .است خروجی اضای و است ورودی
. اسیت  ایازی  آنگاه -اگر قوانجن از ایمجموعه شام  اازی
 سیایر  و آنگیاه اسیت  -شام  قوانجن اگیر  FIS اصلی هسته
 بیه  قیوانجن  ایین  اجرای برای عضویت تواب  مانند هامولفه
 [30]است شده استفاده کارآمد و بجنانه واق  منطتی، روشی

. 
نشییان داده شییده اسییت 2 شییک همییان گونییه کییه در 

باشیند:  های استنتاج اازی شیام  چهیار مولفیه میی    سجستم
-، و دیفییازی3قییوانجن، 2، موتییور اسییتنتاج1اییازی سییازی

 .[29]4سازی
 مولفه های سجستم استنتاج اازی به شرح زیر هستند.

 هاالف  فازی سازی ورودی
 مناسیب  (MF)5 عضویت تواب  انتخاب با سازی اازی

 سیازی  ایازی  . [31]شودمی آغاز اازی هایمجموعه برای
 که است اازی متدار به واضر ورودی متدار تبدی  ارآیند

                                                 
1 Fuzzification 
2 Inference engine 
3 Rules 
4 Defuzzification 
5 Membership function 
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 انجیای  دانیش  پایگیاه  در موجود اطیعات از استفاده با
ارایند اازی سازی به طیور کلیی دارای دو گیای     .شود می
 باشد:می

هییا بییه مفییاهجم زبییانی کییه توسییط ترجمییه ورودی. 1
 شوند.مجموعه اازی نمایش داده می

-ها تخصجص داده میگجریتواب  عضویت به اندازه. 2

 گردد. شوند و درجه عضویت تعججن می
 پییارامتر چنیدین  بیا  ریاضییی نظیر  از بی  عضیویت  توا 

در اییین پیژوهش، از تیاب  عضییویت    .شیوند  میی  تعرییف 
گاوسی به دلج  داشتن نرمیی و متیدار غجرصیفر در همیه     

هستند که برد  یتوابع ،یتواب  گاوسشود. نتاط استفاده می
اگیر   بجی ترت نیی اسیت. بیه ا   یتجها مجموعه اعداد حتآن

  یباشد، در اضیا  یگاوسمتعلق به خانواده تواب   
در ریاضییجات خییانواده توابیی   .ی، بُعیید

اعدادی   a,b,cکه  ،گاوسی به اری 
 راحتیی  به ها MF نوه این مخالف صفر است. cحتجتی و 
 در تولباکس اازی متلب شده تعبجه هایکننده کنترل توسط
 .[32]هستند سازی پجاده قاب 

 . فرآیند سیستم استنتاج فازی2شکل

 انین فازیب  قو
 قیوانجن  صیورت  بیه  تخصصیی  دانیش  مرحله، این در
 در اسیت  قیرار  شود که شام  قوانجنی هستند کهمی تدوین
 بیر  مبتنیی  عمومیا   قیوانجن  این .شود استفاده گجری تصمجم
 قیوانجن  از مختلفیی  انیواه  .اسیت  شخصیی  شهود و تجربه
 پجونیدی  قیوانجن  آنهیا  تیرین  معمیول  دارد که وجود اازی
 ممیدانی  در سجستم های استنتاج ایازی  و وندش می نامجده
 اصیلی  قسیمت  دو از قیانون  ییک  . [33]شوند می استفاده
 و( آنگیاه  و اگیر  بجن) پجشجن بلوک یک: است شده تشکج 
 آنگیاه ( پجشیجن ) ، اگیر (آنگیاه  دنبیال  بیه ) پسجن بلوک یک
 .(پسجن)

دو ویژگی مهم قواعید ایازی پجوسیتگی و سیازگاری      
 ز:آنها است که عبارتند ا

اگیر   استآنگاه اازی پجوسته -مجموعه قواعد اگر -1 
اشیتراک در بخیش متیدی خیود      قواعد اازی مجاور دارای

طور شهودی پجوسیته بیودن مجموعیه قواعید بیه      به باشند.

 مفهوی هموار بودن راتار سجستم است.
اگیر   استآنگاه اازی سازگار -مجموعه قواعد اگر -2

بیه   تالی متفاوت باشید. یکسان و  ااقد قاعده هایی با متدی
 عبییارتی مجموعییه قواعیید دارای تضییاد نجسییتند. اگرچییه  

 دارای ایییوه بحییی  در آن متعاقیییب اجییی ا و متیییدمات
 بیا  تیوان  میی  را قانون یک اما، هستند واحدی استدقلهای
 .[32]نوشت متعدد هایاستدقل

 موتور استنتاج ج 
در هو  مصینوعی، موتیور اسیتنتاج یکیی از اجی ای      

ه قوانجن منطتیی را بیرای نتججیه گیراتن و     سجستم است ک
استنباط کردن از اطیعات جدید بیه کیار مجگجیرد. موتیور     
-استنتاج بر اسا  مجموعه قوانجن مرحله قبی  عمی  میی   

 جداگانیه  طیور  بیه  قانون هر ارآیند، این طی . در[29]کند
 تصیمجم  جداگانه قانون هر برای سکس و شود می ارزیابی
 ایازی  تصیمجمات  ن مجموعیه آ شود کیه نتججیه  می گجری
   [32].است

 دیفازی سازی

 فازی سازی

 موتور استنتاج

 قوانین

 Cripsهای ورودی

 مجموعه های خروجی فازی

  

 مجموعه های ورودی فازی

 Cripsهای خروجی
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 بصورت زیر است:  روند اجرای استنتاج ایازی بیرای مجموعیه قیوانجن     

 

 : در    تعججن تاب  عضویت برای رابطه اازی  -1

 

 نری است.  -t(،که در این سجستم )
 تعججن تاب  عضویت قاعده بر اسا  استل ای مجنججم ممدانی: -2

 

 قاعده به رو  اجتماه ممدانی: Mترکجب  ی اازی مربوط به ویت رابطهتعججن تاب  عض -3

 

 است. نری -، که 
 :در  اازی دلخواه استنتاج با استفاده از ترکجیب ممیدانی و مجموعیه     -4

 
 

 )دیفازی سازی سازید  دقیق
 را ایازی  هیای  اسیتنتاج  که است دقجق سازی ارایندی

سیازی  رودی ارآینید دقجیق  کند و می تبدی  متادیردقجق به
یییک مجموعییه اییازی حاصیی  از تجمجیی  مرحلییه قبیی  و  

دقجق سیازی معکیو     .[24]باشدخروجی آن یک عدد می
 خروجیی  ارآیند، این در زیرا باشد،ارایند اازی سازی می

 سجسیتم  روی بیر  تا شود می تبدی  متادیر نااازی به اازی
از: سیازی عبارتنید   های متیداول دقجیق  رو   .شود اعمال

، ب رگتیرین  3، مجانیه ماکسیجمم  2، نجمسیاز 1رو  مرک  جری
 رو ،  کیاربردترین  پر .5و کوچکترین ماکسجمم 4ماکسجمم
 مرک جیری  کیه بیا اسیتفاده از رابطیه زییر      است جری مرک 

گجرد و رویکردی هماهنم و  در نظر می را اازی مجموعه
 .[31]کندمتعادل را اراهم می

                                                 
1 Center of area 
2 Bisector 
3 Middle maximum 
4 Largest maximum 
5 Smallest maximum 

 
 شایسی پ وهشروش

پیژوهش بهبیود وضی      نیی ا که هدف ما در ییاز آنجا
در سیینجش توانمنییدی اسییتراتژیک سییازمان   سییازمان و 

پیژوهش   نیاست، از نظر هدف ا رانیکمک به مد راستای
پیژوهش    .ردجی گ یقیرار می   یکیاربرد  -یادر دسته توسعه

حاضر درصیدد بالنیدگی دانیش کیاربردی در ییک زمجنیه       
-یخاص است و به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می 

در باشید و  هیای کیاربردی میی   شود، لذا از نیوه پیژوهش  
عوام  شناسایی شده با توانمندی ارتباط سازگاری  یهزمجن

 باشید و میهای استان بوشهر استراتژیک یکی از شهرداری
 ارضجات علمی و پجامد آن بیه دسیت   بررسیهدف از آن، 

توانمنیدی اسیتراتژیک    یهآوردن نتای  قاب  اجرا در زمجنی 
توصیجفی و تحلجلیی    ،همچنیجن، از نظیر نیوه    .د بودخواه
هایی است کیه شیرایط   باشدا زیرا شام  مجموعه رو می

نماید. اجرای این های مورد بررسی را توصجف میو پدیده
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توانید در شیناخت بجشیتر شیرایط موجیود و      پژوهش میی 
گجری میورر باشید. از طرایی از    همچنجن در ارآیند تصمجم

هیای  ش بیر اسیا  اطیعیات و داده   که  این پژوهآنجائی
پجمایشی و برقراری ارتباط بجن مت جرهای پیژوهش، انجیای   

هیا  گردد، همچنجن از نظر چگونگی بدسیت آوردن داده می
 .  استهای پجمایشی از نوه پژوهش

 پجمیوده  های زیر، گایپژوهش نیدر امدل ارائه جهت 
 :است شده

 رر بیر میو  یپارامترهیا  شناسایی و تعرییف اول:  مرحله
 (2-2توانمندی استراتژیک سازمان شهرداری)

از چنییید سیییطحی سیییاختار   جدوی: تشیییک مرحلیییه
توانمنییدی اسییتراتژیک سییازمان   مییورر بییر   یپارامترهییا

 (1شهرداری)شک 

-3ی ممدانی)استنتاج ااز ستمجس یسوی: طراح مرحله
1) 

میدل   ی بیا اجیرای  میورد  مطالعهانجای چهاری:  مرحله
 (.4های اسیتان بوشیهر)  ردارییکی از شه در طراحی شده 

 یکاسارات   توانمادساجش   شاهیمیروش پ
      سی می 
بیه   ممیدانی  یاسیتنتاج ایاز   سیتم ج، سپیژوهش  نیا در
 یتوانمنید ی رجی گانیدازه  یبرا یتیحما کردیرو کیعنوان 
 یشینهاد جاسیت. رو  پ شیده  شنهادجپ  سازمان یکاستراتژ
میداده  رجضتو یواقعدنجای  در مورد مطالعه کیهمراه با 

 یکاسیتراتژ  یتوانمنید ی رجی گاندازه یقدی برا نجاول د.وش
اسیت.   یارعی  یارهاجو مع ی اصلیارهاجمع نججتع ،سازمان
 یمطالعییه مییورد یبییرا یدجییکل یارهییاجمتالییه، مع نیییدر ا

 ی، و بررسی نرای، مید نمشخص با توجه به نظرات خبرگیا 
 سیازمان  یکاسیتراتژ  یتوانمنید سینجش   نهجدر زم اتجادب
 سیه  در سه سطر قرار می گجرند کیه  هااند. آنشده فیتعر

میالی در   -عملجیاتی و انسیانی  -معجار اصلی مدیریتی، انی
بازارییابی، پیژوهش و    هیای خیدمات،  ارجو معسطر ییک  

عملجاتی و عوام  -توسعه به عنوان ورودی های عام  انی
هیای معجیار   مالی، اجتماعی و ارهنگیی و انسیانی ورودی  

نشان   باشند. در سطر انتهایی زیر معجارهایم مالی-انسانی
 یاستانداردسیاز  ی. قزی به ذکر است که برا شوندیداده م
هیای زییر   گای .اندنرمال شده 1و  0در ااصله  ارهاجهمه مع

اب ار منطیق  جعبهمنظور طراحی سجستم استنتاج اازی در به

 شود.انجای می 2018اا ار متلب ی نریااز

 
 
 

 عضویتت:یین تیبع 
 یهیا یورود دیی ، بایاستنتاج ااز ستمجسطراحی  یبرا
 تبیدی  بکار گراتیه شیوند. در گیای دوی بیه منظیور       یااز

 یایاز  یها، مجموعهیااز یهایبه ورود نری یهایورود
از  .شییوندیمیی هئییارا تیتوسییط توابیی  عضییو هییایورود
 شینما یبرا 3گاوسیشک   ،2ایذوزنته، 1های مثلثیرو 

شود، در استفاده میمختلف  یهاتجموقع تاب  عضویت در
این پژوهش تاب  عضویت گاوسی به دلج  نرمی و داشیتن  
متدار غجرصفر در کلجه نتیاط و همچنیجن اختصیار،  بکیار     

وجیود   تیتیاب  عضیو   فیی تعر یبیرا  یقانون چجه رود.می
هیا و  داده نجو همچنی  یندارد و براسا  دانیش کارشناسی  

و مسیتندات   یقبلی  یهیا یبایشده از ارزاطیعات استخراج
 تیتواب  عضیو  پژوهش نی. در اشوندمشخص میموجود 

 اسییاتجدنفییر از   5از نظییرات بییا اسیتفاده   و قیوانجن اییازی 
شهرداری، با مشخصات منیدرج   اجرایی ریمد 4دانشگاه و 

 نجیج تع هیا با رویکرد نماگجری از اطیعات آن 1جدول  در
 .شوندمی

 . مشخصات خبرگان2جدول

 لشغ رمیف
میزا  تحصیالت و 

 رتبه علمی
 سن

سیبقه 
 شغلی

 24 54 دانشجار –دکتری  علمیهجات 1
 28 57 دانشجار –دکتری  علمیهجات 2
 10 45 استادیار –دکتری  علمیهجات 3
 20 52 دانشجار –دکتری  علمیهجات 4
 8 42 استادیار –دکتری  علمیهجات 5
 27 55 کارشناسی ارشد اجراییمدیر 6
 20 49 کارشناسی ارشد اجراییمدیر 7
 22 48 کارشناسی ارشد اجراییمدیر 8
 30 58 کارشناسی اجراییمدیر 9

در  ی مت جرهای ورودی سیطر سیوی  ااز یهامجموعه
و   " ادیی ز "و  "متوسط  "، " کم " یزبان یرهاجقالب مت 

                                                 
1 Triangular 
2 Trapezoidal 
3 Gaussian 
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 مکی  خجلیی "مت جرهای خروجی بصورت مت جرهای زبیانی  
 " ادیییزخجلییی  "و     " ادیییز "، "متوسییط  "،" مکیی "،"

نمیودار توابی    ،3شیک   . بیرای نمونیه در  انید شده فجتوص
عضییویت گاوسییی یکییی از مت جرهییای ورودی و مت جییر   

معادل  رهاجمت  نیا خروجی نج  نشان داده شده است. 
 پین   در سیطر دوی . هسیتند  یعدد ا جدر مت یاعداد ااز

 هفیت و  هیا یورود یبیرا  تیتواب  عضیو  یمجموعه ااز
 یهییایخروجیی یبییرا تیتوابیی  عضییو یجموعییه اییازم
 است.مرحله دوی در نظر گراته شده یبرا FIS یهاستمجس

به منظور باق بردن مج ان دقت و با توجه به اهمجت عامی   

سطر اول، در این مرحله مت جرهیای بیرای ورودی هفیت    
تاب  عضویت و عام  خروجی یعنی توانمندی استراتژیک 

شییود.   اییازی تعریییف مییی  سییازمان نییه تییاب  عضییویت 

 
 

 . نمودار توابع عضویت پارامتر ورودی و عامل خروجی سطح سوم3شکل

 ت:ریف قوانین  ی  
اسیت.   یااز نجقوان فیتعر، FISبخش مدل  نیترمهم

تیر از عبیارات   سیاده  یزبیان  طیمعموق   در شرا نجقوان نیا
-اگیر  "و اغلب بیه صیورت    شوندیم یبندارمول یعدد
 یتوسط عبارات شیرط  یکه به راحت ندگردیم انجب "آنگاه 
دو بخش  "آنگاه -اگر " نج. قوانشوندیم یسازادهجپ یااز

 وشیود  انجیای میی   هیا یورود سهیمتاکه متدی  یکیدارند: 
کیه در   ینجآن اسیت. تمیای قیوان    جیه جکیه نت  تالی، دیگری
و به مجموعیه اسیتنتاج    اجرا کنندیها صده مآن اتجارض
آن  به مج انی که متیدی هر قانون  اهند کرد.کمک خو یااز

 ،قجنیادق  قجی تطب نیا. شود یمجرا ابا ورودی مطابتت دارد 
 جادیممکن ا یورود یهاحالت نجب یابیدرون یبرا ییمبنا
 اسا بر ازجمورد ن نجکردن تعداد قوان نهجکم یو برا کندیم

 " نج. قیوان کنید یعم  م یخروج - یرابطه ورود فیتعر
اغلب  یمهارت و دانش انسان رایمهم هستند ز "آنگاه -اگر

. از دانییش و شییودیمیی شیینهادجپ یاییاز نجدر قالییب قییوان
استنتاج  یبرا توانیم سازی اازیو مدلخبرگان تخصص 

. تعییداد مت جرهییای ورودی، اسییتفاده کییرد یاییاز نجقییوان
است. در مجمیوه   3جدول خروجی و قوانجن مدل مطابق 

 آنگاه است. -طی اگرقانون شر 808این مدل دارای 
 تعداد قوانین هر سطح. 4جدول 

 سطح FIS هیوروم  هیخروجی قوانین

 اول خدمات 3 1 27
  بازاریابی 2 1 9
  پژوهش و توسعه 3 1 27
  مالی 2 1 9
  انسانی 2 1 9
  ارهنگی –اجتماعی  2 1 9

 دوی عملجاتی -انی 3 1 125
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  مدیریتی 3 1 125
  لیما -انسانی 3 1 125
 سوی نهایی 3 1 343

  سی  مقیقموتور اسااای  و 

 بجی ترک یبیرا  یاز موتور رابط ایاز  ،مرحله نیا در   
با در نظیر گیراتن قیانون     شدهییشناسا یااز یهامجموعه

مربوطه به صیورت جداگانیه    یااز یاضا بجو ترک یااز
 قاعییده"از  یاسییتنتاج اییاز  نییدی. ارآشییودیاسییتفاده میی 

قیانون براسیا      یمحاسبه نتیا  یبرا "min – maxاستنتاج
 نید یارآ نیی ا جهجنت  .کندیم دهاستفا ستمجس یورود ریمتاد

پیس از ایازی سیازی     .شیود یمی  دهجی نام "یاستنتاج ایاز "
ورودی ها درجه درستی هر ییک از اجی ای متیدی تعجیجن     
شده است. اگر متدی دارای چند بخش باشد از عملگرهای 

ها و تولجید ییک عیدد    اازی برای ترکجب درجه درستی آن
آمده رود. عدد بدستبه عنوان درجه درستی متدی بکار می

در اینجیا از    شود.از این ارآیند به تاب  خروجی اعمال می
منطتیی اسیتفاده    ORسیازی عملگیر   برای پجاده  maxتاب  
 گردد.می

، در ایین مرحلیه کیه    maxپس از اعمال عملگر اازی 
عیدد   minاسیتفاده از تیاب    شود، با رو  دقلت نامجده می

دهد و خروجیی آن  حاص  از قسمت متدی ت ججر شک  می
ازای هیر  شیود. ارآینید دقلیت بیه    یک مجموعه اازی میی 

کردد. در ادامه، با توجیه بیه اینکیه در    سازی میقاعده پجاده
گجری بر اسا  ارزیابی همه قواعد اتخاذ ، تصمجمFISیک 

رکجب شوند. با انجیای  می شود نجاز است که قواعد با هم ت
ازای هر مت جر خروجی، همه قواعید بیا   عملجات تجمج  به 

گردنید، کیه در   هم در قالب یک مجموعه اازی ترکجب می
سیازی اسیتفاده شیده    جهت تجمجی    maxاینجا از عملگر 
 یایاز  رجی غرابطیه   توسیط  یااز یخروجاست. سرانجای، 

 نید یخواهید شید. ارآ    یتبید  یقطعی  یبیه خروجی   یساز
و  یایاز   ینتیا  یمعنی  ییرم گشیا  یبیرا  یسیاز  یاازرجغ

مختلیف    ینتیا  نجها و ح  اختیف بی آن تیعضو ریمتاد
کیه در ایین پیژوهش، رو  مرکی  جیری       است. ازجمورد ن
 رود.بکارمی

 هیاجرا  مدل و تحلیل یی اه
 اجرای مدل و مطالعه موردی

براسییا  مییدل مفهییومی پییژوهش، متییدار عییددی     
در سازمان شهرداری مورد نظر برآورد پارامترهای ورودی 

براسیا    یااز یاز قواعد زبان یامجموعهمی شود. سکس 
 فیی تعر یایاز سینجش   مدل یاجرا یبرا خبرگان دانش 

اسیا  نظیر   بیر   نج. قزی به ذکیر اسیت کیه قیوان    دگردیم
 خبرگییان دانشییگاهی و مییدیران اجرایییی بییرای  سیینجش 

در ده است. توانمندی استراتژیک سازمان نوشته شمناسب 
 FIS ستمجهر س یبرا یرجگنمابراسا  مفهوی  نجواق  قوان

  سیتم جس ، دهمسیاله  نیی ا طی. براسا  شراشوندیم فیتعر
FIS مطابق  .استشده یمدل طراح نیا یبرا، در سه سطر

سیطر چهیاری میدل، مت جیر هیای ورودی میدل        ،4شک  
هیا بیرآورد   هستند که در سازمان مورد بررسیی، متیدار آن  

است. سطر سه شام  شیش سجسیتم اسیتنتاج ایازی      شده
 است که برمبنای مدل مفهومی پژوهش طراحی می شوند. 

قوانجن سجستم استنتاج مربیوط   ،5شک  برای نمونه در 
گراییی، و  به عام  بازاریابی که شام  ورودی های مشتری

قیانون   9رسانی و تبلج ات است. این سجستم شیام   اطیه
ت. برای مثیال قیانون هشیتم بیدین     اس« آنگاه-اگر»شرطی 

رسیانی و  گرایی زیاد و اطیهاگر مشتری»صورت است که 
 «.تبلج ات متوسط باشد آنگاه بازاریابی خجلی زیاد است

شود متدار عیددی  مشاهده می  6شک همانطور که در 
اسیتنتاج  مت جر خروجیی بازارییابی حاصی  از ارآینیدهای     

ازای سیییازی بیییه ی، دقلیییت، تجمجییی  و دقجیییق  ایییاز
( 0.52رسییانی و تبلج ییات )(، و اطیییه0.6گرایییی)مشیتری 
است. در این شیک  در سیمت چیق متیادیر      0.535برابر 

پارامترهای ورودی و در سمت راسیت خروجیی سجسیتم    
شیود. در قسیمت پیایجن سیمت     یعنی بازاریابی دییده میی  

راست خروجی مرحله تجمج  و خط قرم  بجیانگر ارآینید   
 باشد.می (0.535دقجق سازی)عدد 

نمییودار سییطوح دو بعییدی و سییه بعییدی بجییانگر اییین 
که پارامتر اطیه رسانی و تبلج ات تاحدی ( 7شک هستند)

بر بازاریابی خیدمات تارجرگیذار اسیت و اگیر زییاد شیود       
دیگری ارری بر بازاریابی ندارد ولیی اریر پیارامتر مشیتری     
گرایی همواره اا ایشی است.  پن  سجستم اسیتنتاج ایازی   

مرحلیه نجی  بیه همیجن ترتجیب میی باشیند و عوامی          این 
بازاریابی، خدمات، پیژوهش و توسیعه،  میالی، انسیانی و     

ارهنگی ارزیابی می شوند و متادیرعددی آنها  –اجتماعی 
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 گردد. می محاسبه
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 . مدل کلی سیستم استنتاج فازی چند سطحی توانمندی استراتژیک سازمان4شکل 

 
 تنتاج فازی عامل بازاریابی از سطح سوم. قوانین سیستم اس5شکل
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 .  نمایش پایگاه قوانین سیستم استنتاج فازی سطح سوم، عامل بازاریابی6شکل
 

 

 بعدی عامل بازاریابی از سطح سوم. نمودارهای دوبعدی و سه7شکل

سطر دوی، شام  سه سجستم استنتاج ایازی اسیت کیه    
هییای ودیعملجییاتی بییا ور -هییای انییی- FISعبارتنیید از: 

خدمات، بازاریابی، و پژوهش و  توسعه که متادیر عیددی  
های مرحله قب  هستند. سجستم استنتاج اازی آنها خروجی

دیگر عام  مدیریتی است که به خاطر اهمجت ایین عامی ،   
با نظر خبرگان متیادیر ورودی آن بیر اسیا  پارامترهیای     

سوی این سیطر، برآوردکننیده عامی      FISورودی است. و 
مالی بر اسیا  معجارهیای خروجیی مرحلیه قبی       -سانیان

عوامی    FISاست. برای مثال تعدادی از قوانجن مربوط بیه  
مورد  استنتاج اازی ستمجبه عنوان نتشه راه ک  سمدیریتی 

عامی    وانجنقی  ایین   ) 8شیک   )  .ردجی گیاستفاده قیرار می  
و  گجیری سیری   مدیریتی را بر اسیا  معجارهیای تصیمجم   

گجری از دانیش و تجربیه میدیران، و    بهره پذیری،مسئولجت
 از فیی رد کیی هر  گجرند.کنترل و پایش سجستم اندازه می

اسیت.   ارجی مع کیی است و هر ستون  قانون، یک نمودارها
در  خیط قرمی  و   ییجیا با جابیه  توانیرا م یورود ریمتاد

بییه ازای متییادیر را  FIS سییتمجس یمتییدار خروجیینتججییه 
متیادیر شیام  سیه مت جیر      .نمیود محاسبه ورودی  مختلف

 است. 1و0ورودی و یک مت جر خروجی بجن 
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 . پایگاه قوانین سیستم استنتاج فازی عامل مدیریتی از سطح دوم8شکل 

در نهایت در سطر پایانی مت جر هدف یعنی توانمنیدی  
استراتژیک سازمان بر اسا  خروجیی هیای سیطر سیوی      

عملجیاتی   -یمالی،میدیریتی و انی  -های انسیانی یعنی عام 
ارزیابی می شود.  در مرحله سوی برای مت جرهیای ورودی  
هفییت تییاب  عضییویت و بییرای مت جییر خروجییی نییه تییاب  

در  یخروجی  یااز یهامجموعهشود. عضویت تعریف می
 مکی  خجلیی " "،"بی ارر "به صورت یزبان  یرهاجقالب مت 

 تیر از بیجش "، "متوسیط   "، "متوسیط   تر ازکم"،" مک "،"
 فیی تعر " یعیال  "و   " ادیزخجلی  " ،" ادیز "، "متوسط 

 .شوندیم
از 

آنجییا کییه 
تعیییییداد 

قوانجن زیاد هستند برای نمیایش آنهیا در سجسیتم اسیتنتاج     
 9شک  نهایی نمودارهای دو بعدی و سه بعدی سطوح در 

نمایش داده شده است. با توجه با این نمودارها  با اا ایش 
مالی، توانمندی -سانیعملجاتی، و ان -عوام  مدیریتی، انی

 -یابید. تیارجر عوامی  انیی    استراتژیک سازمان اا ایش میی 
مالی بر توانمندی اسیتراتژیک سیازمان   -عملجاتی، و انسانی

کیه عامی    است در صورتی 0.5در بجشترین حالت کمتر از 
توانید برتوانمنیدی اسیتراتژیک    میی  0.7مدیریتی تتریبا تا 

 کند.ا ایفا میتری رسازمان مورر باشد و  نتش مهم
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 بعدی عامل توانمندی استراتژیک سازمان.  نمودارهای دوبعدی و سه9شکل 
ازای پارامترهای ورودی نتای  حاص  از اجرای مدل به

های استنتاج ایازی  های دهگانه سجستمو محاسبه خروجی
شیده اسیت.  در ایین پیژوهش مجی ان       10شیک   در ارائه 

بیرآورد   0.507یک سازمان مورد مطالعیه  توانمندی استراتژ

شده است. مت جرهای کلجدی اریر گیذار بیر مت جیر هیدف،      
میالی   -( و انسانی0.573(، مدیریتی)0.305عملجاتی )-انی
( محاسبه شده است. متدار عددی مت جرهای سطر 0.439)

 شود.مشاهده می 10شک   سوی و پارامترهای ورودی در
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 رامترهای مدل سیستم استنتاج فازی.  مقادیر عددی پا10شکل  

 هی  پ وهشتجزیه و تحلیل یی اه
شیده نمیرات   گیذاری با میحظه مدل عملجاتی و ارز 

اازی برای اسیتنتاج چنید سیطحی توانمنیدی اسیتراتژیک      
 های زیر دست یاات:توان به  یااتهشهرداری می

عوامیی  مییدیریتی نتییش اساسییی را در توانمنییدنمودن 
نماینید.در واقی  میدیریت    ری بازی میی استراتژیک شهردا

سازمان در این راستا بایید توجیه داشیته باشید کیه عامی        
عملجیاتی  –میالی، انیی    -مدیریتی از بجن سه عام  انسیانی 

بجشترین تارجر را در توانمندسازی استراتژیک سازمان بازی 
کند این بدان دلج  است که نمره اازی تارجر ایین عامی    می

این راستا باید توجیه داشیته باشیجم     شده است. در 0.573
تییوان مسییجر اسییتراتژیکی را از اییین نمییودار اسییتنتاج  مییی

چندسطحی استخراج کرد و آن این است کیه بیا میحظیه    
این مدل قاب  تشخجص اسیت کیه عامی  کنتیرل و پیایش      
سجستم سازمانی از عواملی است که در سیطر سیوی روی   

باشد. نمره ایازی  هتواند تارجر بس ایی داشتبعد مدیریتی می
 است. 0.78این عام  

های دیگر این متاله مشخص گردیید  همچنجن در یااته
مالی در رتبه دوی توانمندی اسیتراتژیک   -که عام  انسانی

(. در میدل عملجیاتی   0.439اسیت ) شهرداری قیرار گراتیه  
شود که عام  مالی طبق قواعید و  آمده مشخص میبدست

انید  ان شهرداری بجان داشیته قوانجنی که کارشناسان و خبرگ
برای توانمندی راهبردی شهرداری شیاخص راهبیردی در   

است. این مورد با توجه بیه مسیائ  میالی و    نظرگراته شده
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این عام  را بسیجار   0.657گردد. که عام  مالی نج  با نمره بخش درآمد شهرداری میی توانید در دنجیای کیامی تایجید      
 نماید.زمان قلمداد میمورر در توانمندی استراتژیک سا

عملجیاتی   -در گای بعد یااته دیگری کیه برعامی  انیی   
( گویای این واقعجت است که سیومجن  0.305اصرار دارد )

بنییدی کیسییجک خییود  عییاملی را کییه مییدیریت در رتبییه 
سیازی  بایست به آن توجه کند تتویت بعد انی توانمنید می

رییابی و  تواند با ارائه خیدمات بازا استراتژیک است که می
صیرف  مخیارج    رسانی دقجقگرایی و اطیهتوسعه مشتری

در مسائ  شهری به این مهم دست یابید. ایین دو عنصیرو    
مشخص  0.52و  0.6شاخص مهم هرکدای با نمرات اازی 

تواننید بیه توانمنیدی راهبیردی شیهرداری      اند که میی شده
کمک شایانی داشته باشند. در حتجتت از آنجیا کیه م ییت    

ها از طریق توانمنیدی اسیتراتژیک ر    برای سازمانرقابتی 
ها توجه خاص دهد قزی است به این عوام  و تارجر آنمی

 داشته باشد.

به منظور اعتبار سنجی میدل، سجسیتم اسیتنتاج ایازی     
سطر اول تحت سناریوهای مختلف اجرا و نتای  حاصی   

 شود.ارائه می 5در جدول 

 استنتاج فازی سطح اول تحت سناریوهای مختلف. نتایج عددی اجرای سیستم 5جدول 

  ای -عوامل عملییتی میهی -عوامل اجامیعی توانماد  اسارات یک سی می 
عوامل 
 مدیریای

0.361 0.5 0.5 0.5 
0.066 0.5 0.5 0.1 
0.625 0.5 0.5 1 
0.252 0.5 0.1 0.1 
0.482 0.5 1 0.5 
0.465 1 0.5 0.5 
0.252 0.1 0.5 0.5 
0.46 0.9 0.5 0.5 
0.919 0.5 1 1 
0.675 1 1 0.5 
0.748 1 0.5 1 
0.576 1 0.1 1 
0.363 1 1 0.1 
0.473 0.1 1 1 
0.601 0.7 0.7 0.7 

بررسی نتای  مطالعه موردی توسط کارشناسیان، مویید   
های سجسیتم اسیت.   تطابق شرایط اعلی سازمان با خروجی

و دریاایت  همچنجن، ارائه  نتیای   سیناریوها بیه خبرگیان     
ها مبجن عملکرد مناسب سجستم جهیت سینجش   نظرات آن

توانمندی استراتژیک سازمان است. برای نمونیه در سیطر   
اول که متدار عام  مدیریتی خجلیی کیم اسیت توانمنیدی     
استراتژیک سازمان دارای کمترین متیدار و در سیطرهایی   
که متدار آن خجلی زیاد است توانمندی استراتژیک سازمان 

 متادیر بجشتر است.    دارای

در حالت مشابه، متایسه سطرهای نهم و یازدهم نشان 
اجتماعی علی رغم اینکه در رتبیه دوی  -دهد عام  مالیمی

که خجلی زیاد شود به دلج  وجود اهمجت است، در صورتی
ها تارجر کمتیری نسیبت   عواملی مانند اساد مالی در سازمان

تی، سجسییتم عملجییاتی دارد. بییه عبییار  -بییه عامیی  انییی 
شده توانسته است توانمندی استراتژیک سازمان را طراحی

با دقت قاب  قبول ارزییابی کنید و ابی اری مناسیب بیرای      
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کمیک بییه مییدیران در راسییتای شناسییایی و تعجییجن مجیی ان  
اهمجت پارامترهای مورر بر توانمندی استراتژیک سیازمان،  

 گجری باشد.  و در نهایت تصمجم

  ریگجهیبحث و نا
اسیتنتاج   سیتم جبراسا  س یمدل ااز کیمتاله  نیا در
 توانمنیدی اسیتراتژیک   یرجی گهزانیدا  یبیرا  یممیدان  یااز

 سیتم جسبیا تشیریر   اسیت.  ارائیه شیده  سازمان شیهرداری  
کیاربرد   مطالعه، مورد کمعرای یشده و ارائه یاستنتاج ااز

، مطالعیه  نیی ادر   .اسیت شیده   نشیان داده  یشنهادجمدل پ
 سینجش  یبرا یابیرو  ارز نیبهتر ااتنیبه دنبال  رانیمد

 خدماتسطر  توانندیهستند که م هاسازمان نیا توانمندی
 شیگروه را اای ا  یعملکرد کل جهجدهند و در نت شیرا اا ا

مییدل   .ه و موجییب رضییایت خییاطر مییردی شییوند    داد
-قانون شرطی اگر 808شده در این پژوهش شام  طراحی

سینجش توانمنیدی   آنگاه بیرای تحلجی  و اسیتنتاج ایازی     
استراتژیک شهرداری در سه سطر است.  نتای  حاصی  از  

 گردد:این پژوهش به شرح زیر تبججن می
شاخص و ورودی مختلف برای استنتاج ایازی   25 -1

 مطرح شد.

سه سطر مختلف برای سجستم استنتاج که قرار بود  -2
توانمندی استراتژیک سیازمان را مشیخص کننید، معرایی     

 گردید.

طر اول)بییاقترین سییطر( مجیی ان توانمنییدی  درسیی -3
 محاسبه شد. 0.507استراتژیک سازمان متدار متوسط

سییه بعیید اساسییی در سییطر دوی بییه عنییوان ابعییاد  -4
تارجرگذار بر توانمندی استراتژیک شهرداری معرای شدند. 

عملجاتی کیه مشیخص   -مالی و انی-ابعاد مدیریتی، انسانی
نمنیدی اسیتراتژیک   گردید در این سطر بعد میدیریتی توا 
 دهد.سازمان را بجشتر تحت تارجر قرار می

-میالی و انیی  -در سطر سوی برای ابعیاد انسیانی   -5
عملجاتی شش شاخص حاص  از خروجیی سیطر دوی در   

 شده است.نظرگراته

های مختلف سطر دوی با توجیه  هریک از شاخص -6
به قوانجن متایسات زوجی متناسب با سجستم استنتاج اازی 

گجیری  ا  پارامترهای ورودی مسجری را برای انیدازه بر اس
هیای رسیجدگی بیه    عوام  مربوطه ایجاد کردنید. شیاخص  

شکایات، اا ایش کجفجیت و تسیری  در ارائیه خیدمات، و     
تکریم ارباب رجوه  در نمودار چندسطحی استنتاج ایازی  

به منظیور سینجش توانمنیدی اسیتراتژیک سیازمان قابی        
 میحظه هستند. 

  
هیای پیژوهش،   به سجستم طراحی شده و یااته با توجه

ریی ی بلنید میدت    توانید در برنامیه  سازمان شهرداری میی 
بجشترین توجه را به عام  مدیریتی و شاخص پیر اهمجیت   

( و 0.78زیرین آن تحت عنوان کنتیرل و پیایش سجسیتم )   
-ای به بعد عوام  انسیانی همچنجن در گای بعد توجه ویژه
اهش ه ینیه و میدریت بهجنیه    مالی با تاکجد بر شیاخص کی  

 مناب  اقدامات راهبردی خود را در آینده هدامند نماید.
با توجه به  نجقوان یمبنا ی،استنتاج ااز ستمجدر مدل س

که  ،شده یطراح ،توسط متخصصان شدهتبججن  یوهایسنار
. سیکس  دگیرد یمنجیر می   یانسیان  تاستدقق یسازبه مدل

 سییتمجج و در سدانییش خبرگییان در مییورد مسییاله اسییتخرا
 سیه یدر متا تیم  نیترمهم تجقابل نی. اشوندیم ینگهدار
را بیا   یایاز  یهیا مجموعه یاست که تئور ییکردهایبا رو
 .دنمایی یمی  قجی تلف ارهجی چنید مع  یرجی گمجتصیم  یهیا مدل
تا  دهدیارصت را م نیبه کارشناسان ا FISمدل  ،نجهمچن

دقجیق  ی عملگرهیا  نری، – sنری،  -tی از مختلف یعملگرها
 یریپیذ انعطاف و موجب نمودهرا انتخاب  و تجمج  سازی

هیر تعیداد    یبیرا  توانید یمی  یشنهادجپ مدل .شوند ستمجس
بیرای بکیارگجری آن    یتیمحیدود  چجاجرا شود و ه سازمان

 . وجود ندارد
 سجسییتماسییتفاده ازاییین پییژوهش عبارتنیید از: نییوآوری
قل مفهیوی اسیتد   پاییه بیر  ی،شنهادجدر مدل پ یاستنتاج ااز

را مدل  یاستنباط است که استدقل انسان ندیدر ارآ یبیتتر
 خبرگیان  و ربیت نظیرات   کسبآن،  گرید تیم  .دنماییم

شیده   شینهاد جپسجسیتم خبیره   دانش است.  گاهیپا بر مبنای
تیا   شیود یمی  توانمندی اسیتراتژیک موجیب   سنجش یبرا
 یهیا یرجی گکه منجر به اندازه و غجرمنعطف سخت یابیارز
شیام    یشینهاد جمیدل پ  .کمجنیه گیردد   شیود یمی  هنجبه زیر
یمی  شیده  فیتعر یفجک ای یو اطیعات کم یکم یهاداده
 .شیود و موجب کاهش ه ینه محاسباتی و زمیان میی   باشد

تیا مشیکیت    دهید یامکیان را می   نیا رانیمدل به مد نیا
کرده و  ییرا شناسا سازمان های خدماتیبالتوه موجود در 

 کنند. ینجبشجها را پآن یعملکرد آت
 یبر قواعید ایاز   یپژوهش مبتن نیدر ا یشنهادجمدل پ

یو می  کننید یمی  فایمدل ا نیدر ا ینتش مهم نجقوان است.
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 مج، تصیم نیبنیابرا   دهنید.  رججی را ت   ینتیا  یبه آسان توانند
بیه  مراقیب باشیند تیا قواعید را      دیی با رانیو مد رندگانجگ

هیت  عییوه بیر شیجوه بکارراتیه ج    کننید.   فیی تعردرستی 
 ککیه یی    یااکتور ی آزمایشرو  طراحاعتبارسنجی، از 
قواعید   تجو حساسی  یتسیت سیازگار   یرو  خوب برا
 نجچنی  اعمیال شیود.   رانیتوسیط مید   توانید یاست کیه می  

هیر عامی  بیر     رجدهد تیا تیأر   یبه محتق اجازه م یشیآزما
عوام   نجاع  و انفعاقت ب راتجتأر نجپاس  و همچن رجمت 

، تجحساسی تحلج  ، نجمچنهلعه کند. پاس  را مطا رجبر مت 
در  یو خروج یورود یرهاجمت  نجدرک روابط ب به دقی 

میدل کیه    یهایورود ییشناسا )تجعدی قطع کاهش، مدل
.( و شیوند یمی  یتوجیه در خروجی  قاب  تجباع  عدی قطع
 شود.پجشنهادی می  یدر برابر نتا توانمندی مدل
 یگرهیا عملشیود  از  های آتی پجشنهاد میی در پژوهش

و تجمجی  اسیتفاده    دقجیق سیازی   نری، – sنری،  -tی مختلف
کرد و متناسب با مساله مورد نظر عملگر مناسیب انتخیاب   

توان  سجستم استنتاج اازی سوگنو که از شود. همچنجن می
کند و از دقت بجشتری برخیوردار  تواب  ریاضی استفاده می

زییابی  توان جهیت ار است، را بکاربرد. ازجنبه کاربردی می
هییای مختلییف عملکییرد توانمنییدی اسییتراتژیک سییازمان 

هیییا بیییا یکیییدیگر از سجسیییتم شیییهرداری و متایسیییه آن
توانید چنید   شده، استفاده کرد. بعیوه،  سجستم میی طراحی

خروجییی  ماننیید نتییش مشییارکت مردمییی در پییایش      
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