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دانشا ده   مددیریت صدنعتی  انشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته د فاطمه نادعلی اینجانب

 یانتقال تکنولوژ یابیارز ناماه پایاندانشگاه صنعتی شاهرود نویسنده  صنایع و مدیریت مهندسی

و  ULWAبدر اسداس اپراتدور     یزبدان  یرهدای بدر متغ  یمبتند  یحیاطالعات ترج یکردبا رو

UDLWAمتعهاد  ناب آقای دکتر رضدا شدیخ   ج راهنماایی تحت  : صنعت نان(ی. )مطالعه مورد

 .شوممی

  توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است. نامهپایانتحقیقات در این 

  محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است. هایپژوهشدر استفاده از نتایج 

  ای دریافت هیچ نوع مدرک یاا امتیاازی در هایچ جاا ارا اه      تاکنون توسط خود یا فرد دیگری بر نامهپایانمطالب مندرج در

 نشده است.

    دانشاگاه صانعتی   »و مقااالت مساتجرج باا ناام      باشاد مای کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صانعتی شااهرود

 به چاپ خواهد رسید. «Shahrood University of Technology»و یا  «شاهرود

 ناماه پایاان در مقاالت مساتجرج از   اندبودهتأثیرگذار  نامهپایاناصلی  جینتابه دست آمدن  حقوق معنوی تمام افرادی که در 

 .گرددمیرعایت 

  اساتفاده شاده اسات ضاوابط و اصاول       (هاا آن یهابافت)، در مواردی که از موجود زنده نامهپایاندر کلیه مراحل انجام این

 اخالقی رعایت شده است.

  در مواردی که به حوزه اطالعات شجصی افراد دسترسی یافته یاا اساتفاده شاده اسات     نامهپایاندر کلیه مراحل انجام این ،

 اصل رازداری، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است.
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 تولیدات علمی مربوطه ذکر شود .
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 مقدمه 3-3

فراهم  گیریتصمیممحیط عدم اطمینانی را برای  یو اقتصاد اجتماعی یطمح یچیدگیپ یشافزا

انجاام   یگروها  صاورت باه  یواقع یایدر دنروزمره  اتتصمیم(. Kim, Choi, & Kim, 1999) .آوردمی

 (.Hwang & Lin, 1987است )همراه  یناناطم عدمبا و همواره  شودمی

شاده اسات. واژه    یلمهام تباد   یقااتی موضاوع تحق  یات به  یت نولوژانتقال  یر،اخ یهادر سال

شاده اسات.   از آن ارا اه  یمتعادد  یفاسات و تعاار   یدر عرصه رقابات جهاان   یدجد یمفهوم یت نولوژ

 یمحصاوالت  و رونادها  ،هاا یستمها، سروش یندها،آتمام دانش، ابزار، فر توانمیرا  یت نولوژ یطورکلبه

 یت نولاوژ  (. انتقاال 1391 ،خلیال شاود ) مای به هدف مطلوب ب اار گرفتاه    یابیدست یدانست که برا

 ,Saad, Cicmil and Greenwoodکناد ) مای  یجااب را ا یگار به م اان د  یاز م ان یت نولوژ ییجابجا

است، مساا ل   کنندهیافتو در هدهندانتقال یبرا رییابس یایمزا یموفق دارا ی، انتقال ت نولوژ(2002

 ،کنناده یافات در یینجاذب پاا   یات ظرف ی،ت نولاوژ  یاایی انتقاال، پو  یچیاده پ یندفرآ یلاز قب یمجتلف

 یهاا سبب شده است تاا بااوجود تاالش    یزی یو ف یانسان ی،به منابع هنگفت مال یازو ن گذارییهسرما

بماند. مطالعات نهار و هم ااران،   یباال باق یستو با ر چیدهیپ یهمچنان کار یمجتلف، انتقال ت نولوژ

انتقاال   یبارا  یناان عادم اطم  یطدر شرا یرانمد یحصح یصتشجکه عدم دهدمینشان  2556در سال 

شاده اسات.    یاز عدم انتجاب درست انتقال ت نولوژ یناش یهنگفت هایینههز یجادموجب ا یت نولوژ

(Nahar & et al, 2006.) 

تار و  و چرخاه عمار محصاوالت کوتااه     باوده  ییار همواره در حال تغ یانمشتر یازهاین ازآنجاکه

 یآن بارا در انتقاال   یات و موفق یاد جد یبه ت نولوژ یابیدست ییشده است، توانا یدترشد یریپذرقابت

گیاری و داناش   با توجه به عدم اطمینان محیط تصامیم  (.Lai & Tsai, 2009است ) یاتیح هاسازمان

 Jabar, Soosay and) است غیرقطعیگیرندگان نامشجص و گیرندگان ترجیحات تصمیممناکافی تصمی

Santa, 2011) تصمیمات در شرایط عدم  ترینمهممناسب ی ی از  ت نولوژی و انتقال انتجاب ینبنابرا؛
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 اطمینان است.

 و داناش محادود کارشناساان باعاه شاده اسات       یطدر محا  ینانو عدم اطم یچیدگیپ افزایش

 یمعرفا  یبر اطالعات ناقص و اجماع نظر گروه یمبتن گیریتصمیم ینددر فرای را یهات نیتن محققا

رواباط ترجیحای    ارتبااط باا   در اولویتتعیین  بر مطالعات انجام شدهبسیاری از  و (xu, 2012) نمایند

 .است متمرکزشده قطعی

شارایطی   چناین در  پاذیرد مای صاورت   یناان عادم اطم  یطدر شارا  یانتقال ت نولاوژ  ازآنجاکه

ترجیحات را متناسب با ترجیحاات خاود    و هااولویتگیرندگان مم ن است تمایل داشته باشند تصمیم

 در ینانعدم اطم یطشرا زداییابهامپژوهش  ینلذا هدف ا .(xu.2012کنند )بیان  کالمی هایقالبدر 

و  ULWA اپراتورهاای  مبتنای بار   روابط ترجیحای  ی ردبا رو یانتقال ت نولوژمرتبط با  گیریتصمیم

UDLWA باشدمی. 

 مسئلهبیان  3-2

بااالتر   یبه استانداردها یابیدست جهت توسعه در یهابهبود برنامه یضرورت برایت  1یت نولوژ

 & Al-Mabrouk) مشاهود اسات   کاامالا توسعه درحال یدر کشورها ژهیوآن به تیاست و اهم یزندگ

Soar, 2009لهیوسا باه  توانناد مای  هاا ساازمان در بازار است.  زیتما یبرا یابزار مهم دیجد ی(. ت نولوژ 

عمل ارد محصاوالت    ایا  موردنیاز مشتریان را تولیاد نمایناد   محصوالت نوآورانه و دیجدی هایت نولوژ

 (.Magnusson and Johansson, 2008موجود را بهبود بجشند. )

در ایجاد تغییراتی در  و است هاسازماندر  یریپذرقابتافزایش  ی جهتابزار 2یانتقال ت نولوژ 

موجاب   رد،یا صاورت گ  تیا باا موفق  یانتقال ت نولوژ ندیاگر فرآ .دارد یمؤثرنقش  هاآنراستای بقای 

. شاود مای  کنناده افات یسازمان و کشور در یت نولوژ تیقابل شیافزا زیو ن یتصادو اق یتوسعه اجتماع

                                                 
1 Technology 
2 Technology Transfer 
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(szogs, 2010.) 

 یوربهره شیافزا علت ترینمهمی ت نولوژ، سریع و مداوم 1ی یت نولوژ راتییتغ به دلیل

 طیمنظور رقابت در مح. بهشودمیمحسوب  ی جهان سومکشورها ژهیوبه کشورهاتوسعه و  هاسازمان

به  یابیدست یی، تواناشودمی دتریشد یریپذتر و رقابتکوتاهکه در آن چرخه عمر محصوالت  یجهان

 یانتقال ت نولوژ (.Lai & Tsai, 2009است ) یاتیح هاسازمان یآن برا تیموفق و دیجد یت نولوژ

 لیاز قب یمجتلف مسا ل به همراه دارد، اما کنندهافتیدرو  دهندهانتقال یبرا یاریبس یایموفق مزا

به منابع هنگفت، از  ازیو ن کنندهافتیدر نییجذب پا تیظرف ،یت نولوژ ییایانتقال، پو دهیچیپ ندیفرآ

 یمجتلف، انتقال ت نولوژ یهاتالش وجود باسبب شده است تا  ی یزیف و یانسان ،یلمنابع ما لیقب

اغلب در دنبال  هاسازمانها، چالش نیبماند. با توجه به ا یباال باق ستیو با ر دهیچیپ یهمچنان کار

رو ها با ش ست روبهپروژه نیدر ا تیفیبه ک یابیو دست نهیهز تیریمد یبندزمان یهاکردن برنامه

 Nahar & et) شوندمیموردنظر لغو و متوقف  جیبه نتا یابیها قبل از دستاز پروژه یاریبس و شوندمی

al, 2006). 

عوامل  ییشناساانتقال ت نولوژی و در رابطه با  یاریمسا ل سبب شده تا مطالعات بس نیا 

یند انتقال مجتلفی بر فرا طیو شراعوامل  کهنیابا توجه به . انجام شود آن تیموفق یکنندهلیتسه

و ریست باالیی در این  نانیعدم اطم ت نولوژی با کنندگانافتیدر مؤثرندت نولوژی و موفقیت در آن 

 .حوزه مواجه هستند

آن الزم است عوامل  موفق یاجرا یالزم برا یو کسب آمادگمناسب  یمنظور انتقال ت نولوژبه

 اعم از اقتصادی،) یطیمح، شرایط انرندگیگمیتصمی ذینفعان و هاتیاولوآن و  تیمؤثر بر موفق

از میان انبوهی از  تیدرنهاو  شدهیابیبا دقت ارز و حتی کشورها هاسازمانسیاسی( در  و یاجتماع

 .برای انتقال انتجاب شود هاآن نیترمناسبی موجود هایت نولوژ

                                                 
1 Technological 
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ی از طریق پیرامون اهداف عین رندهیگمیتصم یهاتیاولودر بیان ترجیحات و  1روابط ترجیحی

سیاست، روانشناسی اجتماعی، مهندسی،  ازجملهی مجتلف )هانهیزمدر  حاتیترج دو به دومقایسه 

بدین ترتیب  (،Herrera-Viedma,2002) باشدمی کارآمدبسیار  و اقتصاد و ...( وکارکسبمدیریت، 

 .انجام شودارزیابی جامع انتقال ت نولوژی بر اساس روابط ترجیحی 

 ,Xu) رودمیبه شمار  گیرندگانتصمیم ترجیحی اطالعات بیان برای مؤثر ابزاری ترجیحی روابط

در  متعددی و دانشمندان مطالعات است قرارگرفته موردتوجهبسیار ی اخیر هاسالدر طی  و( 2007

Viedma, & Chiclana, -Herrera, Herrera) 2ضربی ترجیحی روابط همانند ،انددادهاین زمینه انجام 

aaty, 19802001; S)، 3فازی ترجیحی روابط (Viedma, Chiclana, Herrera, & Alonso, -Herrera

2007; Tanino, 1984)، 4زبانی ترجیحی روابط (Viedma, & -Xu, 2008 Herrera, Herrera

Verdegay, 1996; Xu, 2006 )5شهودی فازی ترجیحی روابط و (Viedma, -Herrera

Chiclana,Herrera, & Alonso, 2007; Tanino, 1984.) 

 بر اساسی ریگمیتصم نتایج تصمیمات افراد،به دلیل پیچیدگی و عدم قطعیت در اهداف و 

، ارزیابی عمل رد کارکناناطالعات زبانی در یت طیف وسیع از مسا ل کاربردی مثل ارزیابی 

ی هاصیتشج ی وگذارهیسرما، ریست نیتأم رهیزنجی آنالین، مدیریت هادهیمزای نظامی، هاستمیس

 .دهدمیبر اساس مقادیر عددی را ارا ه  گیریتصمیمنگرش واقع بینانه تری را نسبت به پزش ی 

 گیریتصمیم اقتصادی و اجتماعی محیط پیچیدگی تواندمیقضاوت بر اساس ترجیحات زبانی  

دلیل در  به ی زبانیرهایمتغ(. سنجش و ارزیابی بر مبنی Kim, Choi, & Kim,1999را در نظر بگیرد )

ی صورت هایابیارزتری از بینانهتر و واقعنتایج منطقی تواندمینظر گرفتن تمامی عوامل کمی و کیفی 

                                                 
1 preference relation 
2 multiplicative preference relation 
3 fuzzy preference relation 
4 linguistic preference relation 
5 Fuzzy intuitiveness Preference relations 
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 (.Xu,2007دهد )گرفته ارا ه 

 یزبان یرهایخود را با متغ حاتیو ترج هاتیمم ن است افراد خبره اولو یواقع یایدر دن

 نهیگز تی تیخود در مورد درجه اولو و محدود همو با توجه به دانش مب کنندمیبرآورد  یرقطعیغ

و تغییرات  افراد ماتیتصم جیابهام نتا ،در اهداف تیو عدم قطع یدگیچیپ، هانهیگز رینسبت به سا

 .نمایندمیاستفاده  یرقطعیغ یحیاز روابط ترجی ریگمیتصممداوم محیط 

ی، گاذار هیسارما از قبیال   در مسا لیروزمره ای چند شاخصه در زندگی گیری چند دورهتصمیم

ا توجه باه این اه در ایان پاژوهش هادف      . بدهدمیرخ  تشجیص پزش ی، ارزیابی پویایی کارکنان و ...

کاه بارای    1UDLWAو  ULWAی اپراتورهاا ارزیابی انتقال ت نولوژی در فرایند عدم اطمینان اسات  

ی سادگبهتقال ت نولوژی را ی گزینش و انبندرتبهو  (Xu, 2012) شرایط عدم اطمینان مناسب هستند

 .دادخواهد و با ریست ش ست کمتر انجام 

 وهشژضرورت انجام پ 3-1

دهه  یلاز اوا یانتقال ت نولوژ یهاپروژه یرانمد یرو یشپ هایپیچیدگیبا توجه به مش الت و 

جام حوزه به ان ینرا در ا یاریبس هایپژوهش ی،، محققان، مشاوران و شاغالن امر انتقال ت نولوژ1975

 شده ارا ه لوژیانتقال ت نو یبرا یو کم یفیک یهااعم از مدل یمتعدد یهامدل هاآنرساندند که در 

 .است

 یحای اطالعاات ترج  یبرمبناا  یانتقال ت نولوژ یابیاست که ارز ینا یانگرپژوهش ب یاتمرور ادب

 یرانماد  یقتحق ینحوزه صورت نگرفته است. با انجام ا یندر ا یقیبوده و تاکنون تحق یدیمبحه جد

 ینهمچنا  تر انجام دهند.خود را راحت یسازمان یطمناسب با شرا یو انتجاب ت نولوژ یابیارز توانندمی

 گیاری، یمزماان تصام   یتو محادود  گیاری یمتصم هاییطدر مح یتو عدم قطع یچیدگیبا توجه به پ

                                                 
1 Uncertain Linguistic Weighted Averaging, Uncertain Dynamic Linguistic Weighted Averaging 
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 کهینا یلو به دل هاینهز گزا یبودن برخ یسهمقا یرقابلو غ هاآنپردازش  یتاطالعات و قابل یتمحدود

باه   دسترسای  یاا سنجش باشند و محاسابه   یرقابلمم ن است غ یتشانبا توجه به ماه یاطالعات کم

بار اسااس    یزباان  یاابی ( و باا اساتفاده از ارز  Wang & Xu, 2015داشاته باشاد )   ییبااال  یناه هز هاآن

 تریینانهبنگرش واقع یعدد یرمقاد یجابه یزبان یرهایمتغ یقاز طر UDLWAو  ULWA یاپراتورها

فرایند تحلیل گیری از قبیل تصمیم هاییتت ناین در حالی است که سایر  (.Xu, 2007) شودمیارا ه 

ایان مزیات را    ...یی مبتنی بر منطق فازی، خاکساتری و  هاتیت ن، ال تری، تاپسیس و سلسله مراتبی

باا   ،اسات  شارفته یو پ دهیچیپ اتیاضیر ازمندین شرایط عدم اطمیناندر را که  ییهاوهیشتنها ندارند و 

؛ (Zadeh, 1965 & Mendel, 2001) کنناد مای  نیگزیو دانش فرد خباره جاا   یزبان ریاستفاده از مقاد

از ارزیابی جامع یت در  UDLWAو  ULWAی اپراتورها اساساز ترجیحات زبانی بر  توانمیبنابراین 

جهت گزینش ت نولوژی مناسب و انتقال موفاق آن بهاره    هشدمعرفی اپراتورهایاز  موردنیازت نولوژی 

 گرفت.

 وهشژاهداف پ 3-4

. بادین  باشدمیعدم اطمینان  در محیطهدف از انجام این پژوهش ارزیابی انتقال ت نولوژی 

 یریکاارگ باه و مقادیر عاددی   یجابهزبانی  یرهایمتغبا استفاده از  سعی شده است منظور

گزینش و انتقال ت نولاوژی مناساب    جهت گیریمتصمی، UDLWAو  ULWA اپراتورهای

 .شودو واقع بینانه تر  ترساده ،یرانگ یمتصمبرای 

 پژوهش سؤاالت 3-9

زبانی بر  متغیرهایترجیحی مبتنی بر  اطالعات روی رد انتقال ت نولوژی را با توانمیچگونه 

 ؟قرارداد مورد ارزیابی UDLWAو  ULWAاساس اپراتورهای 
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 قلمرو پژوهش 3-6

 موضوعیقلمرو  3-6-3

 یان ا کاه  آنجاا از  و گیارد مای قارار   یکم هایپژوهش حوزهپژوهش حاضر در  یتماه یدگاهاز د

انجاام   یمتناوع  یارهاای مع یار و ز یارهاا آن بر اسااس مع  یابیو ارز یپژوهش به مبحه انتقال ت نولوژ

 یان ا اطالعات در مراحال مجتلاف   ی. گردآورگیردمیقرار  حوزه مطالعات انتقال ت نولوژیدر  شودمی

 یال و تحل ینترنتیمنابع ا ی،ااز مطالعات کتابجانه ینظر یمبان ینمنظور تدوپژوهش متفاوت است و به

 است. شدهاستفاده یشینپ هایپژوهش

 قلمرو مکانی 3-6-2

 اسات  یت نولوژ کنندهدریافتصنعت  عنوانبه صنعت نانقلمرو م انی مطالعه  پژوهش یندر ا 

 انتجاب شده است. لپوششرکت نان گستران کابدین منظور که 

 قلمرو زمانی 3-6-1

 .انجام گرفته است 1394-1395 در بازه زمانی ی ساله پژوهش حاضر

 پژوهش کنندگاناستفاده 3-7

 باه طاور مساتمر در حاال     های موجود در بازارت نولوژیجوامع،  نیازهایامروزه به دلیل تغییر 

ی منظاور حفات تاوان رقاابت    به آن و انتقال موفق یت نولوژ ینشگزبنابر این  هستند یشرفتپتحول و 

در  اساتفاده ل قابا پژوهش حاضر بدین ترتیب اهمیت باالیی برخوردار است.  ازدر بازار جهانی  کشورها

 .باشدمیخاص در صنعت نان  طوربهو  ییغذا یعگوناگون ازجمله صنا یعصنا
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 شهنوآوری پژو 3-8

طالعاات در هنگاام   ، محادودیت زماان و ا  گیاری تصامیم  هاای محیطپیچیدگی و عدم قطعیت 

 هاگزینهپردازش اطالعات و مقایسه  شودمیباعه پیش رو  هایگزینهو همچنین ماهیت  گیریتصمیم

اساتفاده از اصاطالحات    پاژوهش این نوآوری  ترینمهماز  باشد. غیرمم ن امری یو در مواردرا دشوار 

 UDLWAو  ULWA راتورهایاپ ب ارگیری و مرتبط با انتقال ت نولوژیگیری زبانی در فضای تصمیم

 .استارزیابی انتقال ت نولوژی در اطالعات ترجیحی  بر اساس

 توصیف واژگان و اصطالحات 3-5

هاا و رونادهایی   ها، سیستمتمام دانش، ابزار، محصوالت، فرآیندها، روش یت نولوژ تکنولوژی: 

 (.1391خلیل، ) شودمیاست که برای دستیابی به هدف مطلوب ب ار گرفته 

ت نولاوژی را از طریاق    کنناده عرضاه ی آن لهیوسا باه اسات کاه    ینادی فرآ ل تکنولوژی:انتقا

  یمنجر باه افازایش قابلیات ت نولاوژی     تیدرنهاو  کندمیمنتقل  کنندهافتیدرهای متعدد به فعالیت

 (.Nahar & et al, 2006) شودمی کنندهافتیدر

 هاای ساازمان هاا و  ولتای، دانشاگاه  هاای د از قبیال آژاناس  ی هاییا نهاد سازمان دهنده:انتقال

 (.Bozeman, 2000) که در پی انتقال ت نولوژی است یخصوص

 یهاا گروهو  کنندهمصرفاز قبیل شرکت، آژانس، سازمان،  یهایسازمان یا نهاد کننده:دریافت

 (.Bozeman, 2000) کندمیکه موضوع انتقال را دریافت ی ررسمیغ

اصی از روابط باینری است و ی ی از مراحل بنیاادی در  روابط ترجیحی نوع خ :روابط ترجیحی

هاای  گیرناده پیراماون مجموعاه گزیناه    ی و نمایش ترجیحات تصمیمسازمدلگیری، کمت به تصمیم

  .(Xu, 2012) موجود است
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 دوم فصل

   مرور و ادبیات پژوهش



12 

 

 مقدمه 2-3

 یت نی  و عملی وظایف رایب شده دهیسازمان هایدانش و علوم کاربرد سیستماتیتت نولوژی 

 و امر ت نولوژی در هنگفت گذاریسرمایه علیرغم .دهدمی توضیح را ستاده به داده تبدیل فرآیند و است

 انتقاال  فرآیند و ت نولوژی شناخت عدم و ت نولوژی انتقال برای الزم نهادهای فقدان علت به آن انتقال

در تماامی   با موفقیات  توأم کشور در ت نولوژی تقالان تاکنون ،دهیسازمان و مدیریتی هایضعف و آن

 علاوم  شدن کاربردی در تنها را صنعتی انقالب وقوع توسعه، اقتصاد جدید . نظریاتنبوده است هاینهزم

 باین  شا اف  رفتن بین از را شده صنعتی تازه کشورهای شتابان رشد اصلی علت و کنندمی قلمداد پایه

 اندیشندمی اقتصادی و صنعتی توسعه به که کشورهایی بنابراین؛ ننددامی یت نی  دانش و علمی دانش

 (.1367شریف  )نواز هستند خود صنایع ت نولوژی توسعه از ناگزیر

انتشاار   در مطالعاات باه یات موضاوع تحقیقااتی مهام       یت نولاوژ اخیار، انتقاال    هاای سالدر 

ری جدیادی نیسات، اماا ادبیاات     ی تجاا ت نولوژی ی تبدیل شده است. اگرچه انتقال ت نولوژی پدیده

ی که با توجه به ماهیت پیچیده اندمطلباند، مؤید این ها پدید آمدهسال در طولکه  انتقال ت نولوژی

 ,Jabar and Soosay and Santa) یسات نسااده  فرایند انتقال ت نولاوژی، تعریاف انتقاال ت نولاوژی     

جه نمود و الزم است بر موانع بسیاری فا ق آماد.  های بسیاری توفرآیند انتقال باید به جنبه (. در2011

دهاد  مای بر موفقیات انتقاال رانشاان     مؤثراین امر پیچیدگی این فرآیند و طیف وسیع عوامل مجتلف 

(Szogs, 2010). 

 باه  حرکت درنهایت و کشور یت اورینف سطح ارتقای در اساسی و مهم مقوله ت نولوژی انتقال

 کار دنیای در رقابت طالیی کلید ت نولوژی. (1395 ،ینیام فارسی، یداللهیاست )پایدار  توسعه سمت

 ساالح  یت همچنین. (1388 زارع، انصاری،) است هاملت و هاسازماناقتصادی  رشد الزمه و تجارت و

 ت نولاوژی  از اساتفاده  باه  اماروز  جهاان  در موفقیات  کهطوریبه ،باشدمی هاشرکت بین رقابتی اصلی

 تجااری،  هاای ساازمان  اجازا   تارین حیاتیاز  ت نولوژی لذا. (1395 ،مفتاحی و دهزا باقر) است وابسته
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 ،یموریاان ت فارسایجانی، شاود ) مای  افزوده آن اهمیت و نقش بر مرورزمانبه و است خدماتی و صنعتی

 ت نولوژی ی ش اف پر کردن و کشورها صنعتی توسعه در آن نقش و ت نولوژی انتقال اهمیت. (1388

 بر انتقال ت نولوژی. است نشدنی ان ار حقیقتی ،نیافتهتوسعه کشورهای و توسعهدرحال کشورهای بین

 ناصاری  زهتابچیاان، شاود ) مای  انجاام  مجتلفی هایروش به ت نولوژی گیرنده و دهنده شرایط اساس

 دهناده انتقال طرفیتاست که در  طرف چند یا دو مشارکت نیازمند ت نولوژی انتقال. (1389 گیگلو،

 یاداللهی ) شاود مای  منتفاع  ساازی تجاری یا ت نولوژی انتقال این از که است صنعتی دیگر سوی و در

انتقاال   هاای گیریتصمیم در اساسی مقوله یت ت نولوژی انتجاب ترتیباینبه. (1395 امینی، فارسی،

 انتقاال  درنهایات  و اسات  وابساته  ت نولاوژی  انتقاال  باه  عمیقااا  شدن صنعتی امروزه. است ت نولوژی

 شارکت بهشرکت یت از آالتماشین ت نولوژی یا یت نی  دانش آن طریق از است که روشی ت نولوژی

باشاد   دیگاری  کشاور  یاا  و کشاور  هماان  در است مم ن ت نولوژی گیرنده و کندمی پیدا انتقال دیگر

ماان  پذیرناده یاا ه   شارایط  باا  بایاد  ت نولاوژی  ناوع  انتقاال هار   ازآنجاکه. (1395 مفتاحی، باقرزاده،)

 کاار  معیارهاایی باه   ت نولاوژی  انتقال برای سازمان یا صنعت هر است الزم باشد منطبق کنندهدریافت

 بادین . ساازد  فراهم را خود محیط با جدید ت نولوژی بیشتر چه هر انطباق برای الزم یینهزم تا گیرد

 (.1388 زارع، انصاری،) شودمی تسهیل ت نولوژی آتی یتوسعهترتیب، 

 :است برخوردار اهمیت از عمده دلیل دو به ت نولوژی

 است خدمات از بسیاری نیز و تولید محصول ،وکارکسب در موفقیت زیربنای ت نولوژی .1

 کااظم ) قرارداد رقابتی موقعیت در را خود توانمین ت نولوژی از مؤثر استفاده بدون و

 مسایر  کنندهینتعی و اصلی عامل ت نولوژی بنابراین(؛ 1388 خانی، موسی واقفی، نژاد

وکاار  کسب جدید هایفرصت ایجاد ،هاهزینه کاهش ،محصول متمایزسازی اصلی برای

 تغییارات  پشاتیبان  و کنناده تساهیل ، جاایگزینی(  از ناشای  تهدیادات  باا  مقابلهو یا )

 (.1395 مفتاحی، باقرزاده،است ) راهبردی



14 

 

 است اقتصاد و تصنع درازمدت توسعه و رشد مسیر تنها محور، ت نولوژی هاینوآوری .2

 هاای گاذاری و سیاسات  هاا ریازی برناماه  برای ت نولوژی کاربرد مدیریت جهتبدین و

 دقیق بررسی به مجتلف یهاشرکت و هاسازمان بدین منظور،. است ضروری درازمدت

 هاای ساازمان  در. پردازناد می سازیتجاری و ت نولوژی انتقال موفقیت در مؤثر عوامل

راستا  همین در .ندارد معنایی محصول یت سازیتجاری بدون تحقیقات، نیز تحقیقاتی

 انتقاال  فرآیناد  گفات  تاوان مای ن نیاباد،  توساعه  ،شاده منتقل وریفنازمانی که  تا نیز

 (.1395فرامرزی،گرد  سلطانی)است  شده ت میل ت نولوژی

 :مبانی نظری 2-2

 تکنولوژی 2-2-3

 شاده شاناخته ط رقابات جهاانی   عوامل باقی ماندن در محی ترینمهمی ی از  عنوانبهت نولوژی 

و  Techneی یونانی ی ت نولوژی ی برگرفته از واژه(. واژهJabar and Soosay and Santa, 2011است )

Logos  ،استTechne مهارت عملی و ت نیت و  به معنیLogos دانش و علم است. با توجاه   به معنی

 & Al-Mabroukاسات )  ت نیات رت یاا  گفت که ت نولوژی دانش یا علم مهاا  توانمیبه این دو واژه 

Soar, 2009ی علام یاا مطالعاه    -1اسات:   شدهارا هبرای ت نولوژی سه تعریف  1ی وبستر(. در لغتنامه

علام   -3ی، ت نی ا در علم یاا مجموعاه اصاطالحات     شدهاستفادهضوابط -2هنرهای صنعتی کاربردی، 

مربوط به انتقاال ت نولاوژی از ایان     هایمو اقدااز مطالعات  یتهیچاما حقیقت آن است که ؛ کاربردی

توجاه دارناد.    2یات پدیاده   عناوان باه کنند. ایان مطالعاات اغلاب باه ت نولاوژی      تعاریف استفاده نمی

مرز برای ت نولوژی  قرار دادن، هرحالبهاست. « ابزار»دیدگاه این است که ت نولوژی یت  ترینیمعمول

ی (، ت نولوژی قابلیت جامعه1989) 3یر استورپر و واکربه تعب (.Bozeman, 2000ای نیست )کار ساده

                                                 
1Webster’s New Collegiate Dictionary 
2 Entity              
3 storper and Walker 
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 ,Al-Mabrouk & Soarبارای افاراد اسات )    استفادهقابلبشری در تبدیل منابع طبیعی به محصوالت 

)داناش و مهاارت( و    1(. یت تعریف ویژه از ت نولوژی اشاره دارد به این ه ت نولوژی غیار عینای  2009

Al-را بهتار نمایناد )   شاان یتاا زنادگ   کناد می، به افراد کمت تیبتراینبه)محصوالت( است و  2عینی

Mabrouk & Soar, 2009 .) ت نولاوژی روش انجاام   کناد مای ( بیاان  1391) کاه خلیال   طاور هماان ،

یاابیم. ت نولاوژی تماام داناش، ابازار،      آن به اهاداف دسات مای    یوسیلهبهکارهاست، ابزاری است که 

ها و روندهایی است که برای دساتیابی باه هادف مطلاوب ب اار      ها، سیستممحصوالت، فرآیندها، روش

های . ت نولوژی کاربرد دانش برای ایجاد محصوالت و خدماتی است که نیازها و خواستهشودمیگرفته 

هاا،  افزارساجت  یال قبمجتلف از  یهاحوزه یرندهدربرگ، ت نولوژی ترتیباینبه. کندمیافراد را برطرف 

 (.1391خلیل، ) باشدمیو دانش ، مغز افزار افزارنرم

ت نولاوژی، تنهاا تمرکاز بار      3آنچه حا ز اهمیت است، این است که در مطالعات انتقال و انتشار

وقتی یت محصول ت نولاوژی ی منتقال یاا منتشار      یرا؛ زموضوع انتقال، کافی نیست عنوانبهمحصول 

. اناد جدانشادنی ایان دو مفهاوم    قعدروا. شودمی، دانشی که مبنای آن پدیده است نیز منتقل شودمی

ی ، دانش مشجصاه ترتیباینبهتواند مورد استفاده قرار گیرد. ی فیزی ی نمیبدون مبنای دانش، پدیده

نیاز در   5و انتقاال ت نولاوژی   4ی فرعی آن و تفاوت بین انتقال دانشذاتی ت نولوژی است نه مشجصه

ت نولاوژی را از ساایر محصاوالت متماایز      خریادوفروش (، آنچاه  Bozeman, 2000است )همین ن ته 

دانش مدون )قابال کدگاذاری( و داناش    ت نولوژی دو نوع  زیرا؛ ماهیت ت نولوژی است درواقع کندمی

به دیگاران   راحتیبهتوان است اما دانش ضمنی را نمی انتقالقابلگیرد؛ دانش مدون را در برمیضمنی 

 تواناد مای ی داناش ضامنی نیاز ن   شجص یا شارکت دارناده  ادعا کرد که  توانمی، درواقعمنتقل نمود. 

بناابراین ت نولاوژی   ؛ «؟دهاد مای را انجاام   کااری چهچگونه »کامل اعالم نماید که  طوربهو  قدمبهقدم

                                                 
1 Intangible 
2 Tangible 
3 Diffusion       
4 Knowledge Transfer 
5 Technology Transfer(TT) 
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ای باشد و آنچه از اهمیت ویاژه قابل پیروی نمی هایدستورالعملها و یت مجموعه از نقشه وجههیچبه

)امین ناصری و  باشدمی انتقال ت نولوژیر است دانش بشری نهفته در امر در انتقال ت نولوژی برخوردا

 (.1387نامدار، 

 ساختارها ،هاروش ابزارها، فرایندها، محصوالت، دانش، مجموعه ت نولوژی پورتر بر اساس مطالعه

( Porter, 1985شاود ) مای  ب اار گرفتاه   سیساتم  یت در افزودهارزش ایجاد که در است هاییسیستم و

 ساخت در ب اررفته هایسیستم و هاروش ابزارها، فرآیندها، ،هادانشکلیه  توانمی را ت نولوژی بنابراین

 (.1389آزادی، خمسه،کرد )تعریف  خدمات، ارا ه و محصوالت

 انتقال تکنولوژی 2-2-2

که در طول  انتقال ت نولوژیی تجاری جدیدی نیست، اما ادبیات انتقال ت نولوژی پدیده اگرچه

ی فرآیناد انتقاال ت نولاوژی،    اند که با توجه به ماهیات پیچیاده  اند مؤید این مطلبها پدید آمدهسال

 و درتعاریف بستگی به این دارند که کاربر ت نولوژی را چگوناه  اده نیست و تعریف انتقال ت نولوژی س

 (.Bozeman, 2000کند )میای تعریف چه زمینه

عدم درک صحیح و ابهام موجود  به دلیلکه  شودمینجام اپویا ت نولوژی به سه طریق جابجایی 

اسات کاه   « 1ی ت نولاوژی توسعه». اولین راه روندمیبجای هم ب ار  اشتباهبهها اغلب ، این راههاآندر 

. گیارد برمای ساازی و غیاره را در   ی تحقیق، خلق، ناوآوری، تجااری  حرکت ت نولوژی از طریق زنجیره

. راه دوم شاوند مای رسانند در این حوزه متمرکاز  ت نولوژی را بفروش میت نولوژی که  کنندگانعرضه

اساات کااه یاات جابجااایی مبتناای باار عرضااه و بااا ماادیریت خاارد اساات. اکثاار  « انتقااال ت نولااوژی»

از داناش   کننادگان دریافات . تعداد اندکی از شوندمیت نولوژی در این حوزه متمرکز  کنندگاندریافت

 کنندهعرضهبه کمت  معموالا کنندگاندریافتبر این راه برخوردارند. این  تأثیرشجصی و سازمانی برای 

« انتشاار ت نولاوژی  »سوم که ظرفیت سازمانی برای انتقاال را دارد، نیااز دارناد. راه ساوم      طرفیتیا 

                                                 
1 Technology development  
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ی ت نولوژی با مدیریت کالن است. اغلب نهادهای که مبتنی بر تقاضا بوده و جابجایی گسترده باشدمی

، انتقاال ت نولاوژی جابجاایی ت نولاوژی از     هرحاال به .شوندمیحوزه متمرکز مشابه آن در این  عام یا

یت سازمان به سازمانی دیگر؛ از یت دانشگاه به یت سازمان و یاا از یات   همانند دیگر م انی به م ان 

مهم  تهدانستن این ن  (، اماSaad, Cicmil and Greenwood, 2002، )باشدمیکشور به کشوری دیگر 

ی ت نولوژی از م انی به م ان دیگر اسات.  تر از انتقال سادهپیچیده مراتببهاست که انتقال ت نولوژی 

 ,Szogsانتقال ت نولوژی تنها دستیابی به دانش در تولید نیست، بل ه ایجاد قابلیت ت نولوژی ی است )

که از طریاق   کنندمیرآیندی تعریف ف عنوانبهنیز انتقال ت نولوژی را  (2556( نهار و هم اران )2010

 درنهایات و  کناد مای کننده منتقل های متعدد به دریافتکننده ت نولوژی را از طریق فعالیتآن عرضه

در تعریفی گسترده، انتقاال  همچنین  هاآن .شودمی کنندهدریافتمنجر به افزایش قابلیت ت نولوژی ی 

 توساعه درحالی ت نولوژی ی در اقتصاد کشورهای سعهتو پیشبردبرای  اثربجشم انیزمی را  ت نولوژی

( انتقاال ت نولاوژی جابجاایی    1997) 1(. طبق تعریف میتلمن و پاشاKumar & et al, 2007) داندمی

 Jagodaتولید به محل اتجاذ و کاربرد آن اسات )  ینقطهها و سرمایه از دانش، مهارت، سازمان، ارزش

and Lonseth and Maheshwari, 2010 .)UNCTAD (1979     انتقاال ت نولاوژی را انتقاال داناش )

، درمجموع .کندمیی خدمت تعریف سیستماتیت برای تولید یت محصول، کاربرد یت فرآیند و یا ارا ه

یات کشاور دساتاوردهای علمای یاا      یاا  انتقال ت نولوژی فرآیندی است که از طریق آن یت ساازمان  

 یهای اداری یا تولیدپروژه موردنیازی ت نی طراحی و دانش  ت نولوژی ی، کاربردهای جدید ت نولوژی،

انتقال  هایراهاز  ایگستردهدر انواع  تواندمیکه این انتقال  کندمیمنتقل به سازمان یا کشور دیگر را 

 (.Mohaghar & et al, 2010شود )ی انجام ت نی دانش 

 انتقال تکنولوژی بندیدسته 2-2-1

 .پاذیرد انجاام مای   یمجتلفا  اشا ال به انتقال  هایکانالو  هانگیزهبا امتناسب انتقال ت نولوژی 

                                                 
1 Mittleman & Pasha  
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جاامعی از اشا ال مجتلاف انتقاال      بنادی دساته انجاام داد   2555کاه در ساال    ایمطالعهدر  1ریزمن

هار  نموده اسات کاه   بندی چهار مشجصه اصلی را مطرح ت نولوژی ارا ه نموده است. وی در این دسته

ایان چهاار    مجتصاراا در اداماه   .گیرناد برمای متعددی را در  هاییرمجموعهزها ابعاد و یت از این گروه

 :اندشدهدادهمشجصه شرح 

 درگیر در فرآیند انتقال تکنولوژی بازیگران 2-2-3-1

و  دهناده ارا اه حداقل دو باازیگر   تواندمی( انتقال ت نولوژی 2555ریزمن ) بندیدستهبر اساس 

هاای  مثال آژاناس  ساازمان یاا نهاادی     (دهناده ارا ه) دهندهانتقالمنظور از  .داشته باشد کنندهدریافت

کنناده ساازمان یاا    که در پی انتقال ت نولوژی است. دریافتخصوصی  هایشرکتها و دولتی، دانشگاه

است که موضوع انتقاال را  کننده، گروه غیررسمی و نهادها مثل شرکت، آژانس، سازمان، مصرفنهادی 

صنایع، جوامع/  توانندمیی ت نولوژی کنندهدریافتو  دهندهانتقال (.Reisman, 2005) کندمیدریافت 

 (.Reisman, 2005و مراکز تحقیقاتی باشد ) هاشرکتهای اقتصادی، نواحی جغرافیایی، کشورها، بجش

ها گرفته تا مؤسسات بین انواع مجتلفی از نهادها، از دانشگاه تواندمی، انتقال ت نولوژی هرحالبه

صاورت   شارکت باه شارکت اما انتقال ت نولاوژی تجااری صانعت، از    ؛ ، اتفاق افتدهاشرکت تحقیقاتی و

اغلاب تباادالت   . ایان مسایرها   اناد غیرتجااری . سایر مسیرها اکثراا مسیرهای انتقال ت نولوژی گیردمی

 R&Dهاای  هم ااری به صاورت  بیشتر  که باشندمی  )(2OOAاداری یتوسعه هایکمتدانشگاهی و 

 (.Nahar & et al, 2006) یرندگیمانجام 

 از مرزهایفراتر  تواندمیکه انتقال ت نولوژی  این استدیگری که باید به آن توجه شود  ین ته

و حتای درون یات شارکت     هاشرکتکشور بین مناطق، صنایع،  در داخلیت کشور صورت گیرد و یا 

نماود   بنادی طبقاه به انواع ذیال   وانتمیاتفاق افتاد. بر این اساس سطوح مجتلف انتقال ت نولوژی را 

                                                 
1  Reisman  
2 Official Development Aids  
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 (؛1391خلیل، )

و  گیارد مای فرآیند، انتقال فراتار از مرزهاای ملای صاورت      در این: المللیبینانتقال ت نولوژی 

 .شودمیت نولوژی از یت کشور به کشوری دیگر منتقل 

ای منطقاه نوع انتقال، ت نولوژی از یت منطقه از کشاور باه    در اینای: انتقال ت نولوژی منطقه

 یابد.دیگر از آن انتقال می

دیگر مثال انتقاال    شرکتبهشرکتمورد ت نولوژی از یت  در اینانتقال ت نولوژی بین شرکتی: 

آالت صنعتی به یت شارکت تولیدکنناده   از یت شرکت تولیدکننده ماشین CAM یا CAD ت نولوژی

 .شودمیمنتقل مبلمان 

یت شرکت و از یت  در درونین نوع انتقال، ت نولوژی انتقال ت نولوژی درون شرکتی: در طی ا

از یت دپارتمان به دپارتماانی   توانمیهای درون شرکتی را . انتقالشودمیمحل به محل دیگر منتقل 

 دیگر در داخل یت محل انجام داد.

 معامالت انتقال تکنولوژی 2-2-3-2

جهت سودآوری و رشد  شانیت نولوژی های از دارایی برداریبهرهزیادی برای  هایراه هاشرکت

ت نولوژی ی داخلی از طریق طراحی، توسعه، تولیاد   هایداراییاز  برداریبهره کهدرحالیرو دارند. پیش

برداری خارجی از طریاق انتقاال   اند، عالقه به بهرهو فروش محصوالت و فرآیندها همچنان حا ز اهمیت

 ,Jagoda and Lonseth and Maheshwariت )اسا  یافتاه افازایش های اخیر بسایار  ت نولوژی در سال

2010.) 

 گاذاری سارمایه ) جاامع  هاای روشت نولوژی را به ساه گاروه    اتجاذ هایروش( 2555) ،1کندو

                                                 
1 Kondo  
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اتجااذ ت نولاوژی    هایروش، ((BOT) 2برداری و انتقالبهره-قرارداد ساخت ،  )(1FDIمستقیم خارجی

اتجاذ ت نولاوژی غیار    هایروشو  و مواد خام( اییهسرما)کلید در دست، خرید کاالهای  مشاهدهقابل

 ()لیسانس، انتقال داناش چگاونگی، اشاتراک نشاریات، خادمات مشااوره و ت نولاوژی ی        مشاهدهقابل

 (.Nahar & et al, 2006) .کندمی بندیدسته

؛ انتقال پرداخته است هایروشبندی ( بر اساس نوع عناصر مورد انتقال به دسته1994) 3هانگ

هاا،  ؛ اطالعات از طریق پتنات اعزام پرسنل مبادله یابندی، انتقال نیروی انسانی از طریق براین دستهبنا

و  مواد تحقیقااتی و تجهیزات،  آالتماشین خریدوفروشمنابع از طریق های ت نولوژیت و اداری؛ کتاب

 گاردد مای تقال  صانعتی من هاای  گذاری مشترک و یا هم اری؛ و سرمایه از طریق سرمایهمواد تولیدی

 (.1393حیدری، )

های مجتلفی برای انتقاال  های مجتلف و منابع در دسترس، م انیزم، با توجه به انگیزههرحالبه

 به ساه گاروه  را انتقال ت نولوژی  هایروش( 1391خلیل )طارق ب ار گرفته شوند.  تواندمیت نولوژی 

 کرده است.تقسیم  شدهیزیربرنامههای های مهندسی مع وس و کانالهای عمومی، کانالکانال

و  شاود مای نوع انتقال، فرآیند انتقال ت نولوژی ناخواسته انجاام   در این عمومی: هایکانال -3

آموزش  شاملاین نوع جریان  هایکانالمم ن است بدون مشارکت و درگیری منبع در کار، آغاز شود. 

 باشاد مای  بازدیادهای علمای  هاا و  موریتها، بررسی مأنظری، آموزش عملی، مجالت علمی، کنفرانس

 (.1391خلیل، )

روش نیز انتقال ت نولوژی بادون مشاارکت منباع     در این :4مهندسی معکوس هایکانال -2

ایان کاار باا خریاد      معماوالا با ش ستن کد ت نولوژی ام ان تقلیاد مجادد آن را دارد.    و شودمیانجام 

                                                 
1  Forign Direct Investment  
2  Build – Operate –and –Transfer  
3  Hong, J.C.  
4 Reverse engineering  
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این مسیر، یت  .(1391خلیل، ) شودمیاجزا  انجام محصول نهایی و خرد کردن آن به اجزا  و بررسی 

کانال قوی در انتقال ت نولوژی است اما در این روش انتقال دانش ضمنی که در حین فرآیناد توساعه   

 (.Lall, 1998باشد )مین دسترسیقابل شودمیمحصول کسب 

عال و مستقیم ف طوربهروش منبع و گیرنده  در این )رسمی(: شدهریزیبرنامه هایکانال -1

ذیال   هاای روش(، در ایان دساته،   Lall, 1998باشاند ) می انتقال ت نولوژیدرگیر قراردادهای رسمی 

 :باشندمی بررسیقابل

در این روش حقوق ب اارگیری ت نولاوژی یات ساازمان یاا کشاور        اعطای مجوز(:) یسانسل

ی، ت نی شامل فروش دانش  رکلیطوبهو  باشدمیو مذاکره  یزنچانهقابل. این حقوق شودمیخریداری 

ی اعطاای لیساانس، اجاازه   (. Lall, 1998) شاود مینام تجاری، حق ثبت انحصاری و خدمات آموزشی 

، این حق که کمتر از انتقاال حاق مال یات دارایای     دهدمیاستفاده از دارایی ف ری را به شجص ثاله 

هاای کوچات   وکارکساب در  معموالاانس نباشد. استفاده از لیس باشد یاانحصاری  تواندمیف ری است، 

 (.Lee & win, 2004) ترجیح دارد

کاه در آن منباع ت نولاوژی ناوعی حمایات       باشدمینوعی لیسانس  تقریباااین روش  فرانشیز:

در بازاریابی(. ایان روش   هایو حمایت)با تأمین مواد اولیه، آموزش  آوردمی به عملمستمر از گیرنده 

 (.Lall, 1998) خدماتی کاربرد دارد هایسازمانی( و ازنجیره) ییغذا صنایع

تاا داناش و    شاوند مای ترکیاب   باهمدر این روش دو یا چند شرکت  گذاری مشترک:سرمایه

 (.Lall, 1998) یرندگی ت نولوژی و محصوالت جدید ب ار منابع ی دیگر را جهت توسعه

 معماوالا  دارد و آالتاشاین ماز خریاد   تریبزرگ: این روش مقیاس کلید در دست هایپروژه

را که بارای خاودش یات     ایکارخانهو اصوالا شرکت منبع،  باشدمیخرید کامل یت کارخانه  صورتبه

رسااند. ایان روش شاامل خریاد خاط تولیاد، آماوزش و        بفروش نمای  شودمیمزیت رقابتی محسوب 
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 (.Lall, 1998) باشدمیهای عملیاتی حمایت

بجشی از منابع خاود را در ساایر    چندملیتی هایشرکتروش  در این خارجی؛ گذاریسرمایه

پاذیرد اماا ت نولاوژی و داناش     در این روش انتقال انجام می هرچندنمایند. گذاری میکشورها سرمایه

و  باشدمیطرفین  به نفع معموالاماند. این روش باقی می چندملیتیی شرکت وابسته به آن در محدوده

 (.Lall, 1998برند )از ام انات ی دیگر سود می ملیتیچندکشور میزبان و شرکت 

و چنادین   شاده اعماال این روش بیشتر برای کشورهای پیشارفته   تحقیق و توسعه مشترک:

هاای تحقیقااتی خاود اقادام باه ایجااد تغییارات        با ترکیب داناش و توانمنادی   یقراردادشرکت طی 

 (.Lall, 1998نمایند )ت نولوژیت می

دانشگاه و صانعت،   R&Dگذاری مشترک در خصوص سرمایه ؛R&Dرک مشت گذاریسرمایه

های مربوط به کار طبق که هزینه شودمیکار منعقد قراردادی بین مرکز تحقیقات دانشگاه و یت پیمان

کار کنند،  باهم سازیتجاریتا  R&Dی از مرحله توانندمی. طرفین شودمیسرش ن  هاآنقرارداد بین 

 (.Lee & win, 2004برای صنعت و مراکز تحقیقاتی و جود داشته باشد ) دوجانبه البته باید منافعی

 R&Dآن قراردادی بین مرکاز تحقیقااتی و یات شارکت اسات کاه طای         تحقیق قراردادی:

صنعت سرمایه و دانشگاه ف ار )از چناد مااه تاا      معموالا. شودمیقراردادی توسط مرکز تحقیقات انجام 

از طریق تحقیق قراردادی، از یت قابلیات   برای کسب سود تجاریصنعت  .کندمیرا فراهم چند سال( 

 (.Lee & win, 2004) کندمیمرکز تحقیقاتی استفاده  فردمنحصربه

های پیچیده و سطح های محدود تا مشاورهها از مشاورهاین نوع مشاورهی: تکنیکهای مشاوره

پیچیده، نظارت بر روند انجام کار و مشاوره در  هایو شامل طراحی پروسه باشندمیباال در حال تغییر 

 (.Lall, 1998) شوندمیهای سنگین مدیریت پروژه
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مهاارت و اطالعاات باین     یمبادلاه بارای   تواناد میانتقال پرسنل  ی مبادالتی پرسنل:برنامه

شاود  جتنااب  ب ار رود. در این م انیزم باید از تناقض منافع طارفین ا  و صنایعها ها، دانشگاهآزمایشگاه

(Lee & win, 2004.) 

ایان مؤسساات اغلاب نزدیات باه       های علم، تحقیقات و تکنولوژی یا مراکدز رشدد:  پارک

ایان  کاه  هم ااری دارناد    1دارای ت نولوژی پیشرفته هایشرکتبا ی ی از اعضای  و ها هستنددانشگاه

 (.Lee & win, 2004) .کندمیرسمی را در فازهای اولیه دریافت  یهاافراد کمت

کاار و   هاای روشدر قالب آماوزش عملای    تواندمیانتقال ت نولوژی از طریق آموزش  آموزش:

 کاه هنگاامی  هام هاای خااص   های مشاغل به دانش آموزان یا کارکنان باشد. برخی آماوزش نیازمندی

و یاا بارای پاذیرش یات      شوندمیمدیران بالقوه در یت سجنرانی در خصوص موضوعات اداری حاضر 

 (.Lee & win, 2004ی جدید توسط کارکنان، مفیدند )ت نولوژ

 بنادی دساته به  مدت، هزینه، شرایط و چگونگی معامالتکاراکتر ( بر اساس سه 2555ریزمن )

معاملاه، مم ان اسات معاملاه در      زماان مادت بر اساس  .انواع معامالت انتقال ت نولوژی پرداخته است

باین طارفین شا ل     بلندمدت ایرابطهیا مم ن است  به پایان برسد مثل خرید یت ت نولوژی، باریت

بارای معاامالت    جهات ازاینمعامله(  زمانمدتهای مشترک، این بعد )گذاریسرمایهگیرد، مثل موارد 

ی ماهیت ت نولوژی مبادله مدت معامله چیزهایی درباره معموالاانتقال ت نولوژی حا ز اهمیت است که 

و  کنناده دریافات و  دهناده انتقاال هاای  و قابلیات  هاا استراتژی، های هر یت از طرفینشده، مسئولیت

گفات کاه    تاوان مای معامالت انتقال بر اساس هزیناه   بندیدسته. در کندمیطرف سوم بیان  تأثیرات

مم ن است یت معامله التزام و انشعاب مالی مستقیم داشته باشد یا نداشته باشد. برخای از معاامالت   

هایچ  مقااالت نشاریات   ، گفتگوها، م اتبات و یا هاکنفرانسها، ای در همایشمثل موارد تبادالت حرفه

، از قبیل برخی از معامالت ،ندارند کنندهدریافتبرای  ایهزینهو هیچ  دهندهانتقالای برای درآمد مالی

                                                 
1  high- tech  
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 تاوجهی قابلم ن است مقدار نیز م افزار و یا دارایی ف ری در معامالت ی باره یا بلندمدتفروش سجت

، کیفیت و چگونگی کندمیاز التزام مالی را بطلبند. بعد سومی که معامالت انتقال ت نولوژی را توصیف 

انتقال خارجی از یت سازمان باه یات ساازمان دیگار،     آن را به هفت دسته  توانمیمعامالت است که 

تقاال، جریاان   ی انزمان، شرایط پرداخت، شب هانتقال داخلی بین واحدهای مجتلف یت سازمان، مدت

 (.Reisman, 2005)تقسیم کرد انتقال ت نولوژی و تناسب ت نولوژی 

 انتقال تکنولوژی هایو انگیزهها محرک 2-2-3-3

گاذاری  افزایش بازگشت سرمایه مدهع سه دلیلبه  دهندهانتقالمعتقد است  (1367) شریفنواز 

 نولوژی در گذشته تصمیم به ی، ب ار بردن ت، مبهم بودن نحوه ب ار گیری ت نولوژی استفادهR&Dدر 

از قبیال   ییهافرصتایجاد ت نولوژی باعه  (. انتقال1367)شریف،  گیردیمت نولوژی فروش و انتقال 

 زایای و اشاتغال  ،جذب هایظرفیت باال بردن ،دسترسی به دانش جدید ،باال بردن ظرفیت تولید داخلی

، لذا بسیاری از کشورها بارای  گرددمی نندهکدریافتدر کشور و کیفیت محصوالت  وریبهرهباال بردن 

 (.Guark, 2003) کنندمیها اقدام به انتقال ت نولوژی دستیابی به این فرصت

هااای انتقااال ت نولااوژی انجااام داده اساات. بناادی جااامعی از محاارک( دسااته2555ریاازمن ) 

هاا  مطرح است. این محارک  هات نولوژی، در انواع انتقال طورکلیبهبیان نموده،  هایی که ویانگیزاننده

 اند:بندی شدهجمع 1-2جدول  در
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 انتقال هایانگیزهو  هامحرک 1-2جدول 

 عوامل اقتصادی
وش، جویی در هزینه، رشد اقتصادی، جذب ارز، بهبود برابری صادرات و واردات، ایجاد صادرات، افزایش فرصرفه

 افزایش سودآوری، بهبود و افزایش دانش

 عوامل اجتماعی
بهبود کیفیت زندگی، بهبود سطح بهداشت، افزایش اشتغال، بهبود وضع سیاسی، ت امل فرهنگی، پیشرفت 

 جامعه، بهبود محیط از طریق ت نولوژی جدید، بهبود قابلیت کاهش جرم

 عوامل عملیاتی

از  کاراتری بود مواد ورودی، بهبود قابلیت اعتماد تاریخ تحویل، استفادهتغییر در مقیاس تولید یا خدمات، به

کنندگان جایگزین، تدبیر در رابطه با های کارکنان، دستیابی به عرضهو نیروی کار، ارتقا  مهارت -سرمایه

های حل مسئله، بینی تقاضا، بهبود مهارتها، کاهش ریست در پیشمعامالت تجاری تحت محدودیت

های خرید بهتر، افزایش اتوماسیون و م انیزه سازی، بهبود بازده فرآیند، تغییر از جریان فرآیند متناوب یتقابل

ی، استانداردسازی سوبهتر انجام دادن کار، حرکت یعوسبه انبوه، بهبود قابلیت ارتباطات، بهبود زمانی: توانایی 

ی بازار، بازارهای هابجششود، طراحی برای میی بلندمدتی که منجر به باال بردن سطح ت نولوژی هاطرح

، ادغام عمومی یا افقی یت صنعت، بهبود R&Dهای چندملیتی، بهبود تر برای سهیم شدن در شرکتبزرگ

های فرصت های ت نی ی در آینده، بهبودی استفاده از آن، ام ان نوآوریدسترسی به ت نولوژی جدید و نحوه

وکار جدید، دستیابی به جدید، تسریع معرفی محصول جدید، فرصت شروع کسبفروش، دستیابی به بازارهای 

وری، بهبود رضایت کاربر، بهبود نوآوری فرآیند، سطح باالتر کامپیوتری کردن که منجر به دقت و سرعت بهره

 های مربوط به وب و اینترنتشود، بهبود قابلیتبیشتر می

 عوامل استراتژیت

پذیری در حجم المللی، بهبود انعطافخدمات، نوآوری در محصول، ورود به بازار بینبهبود کیفیت محصوالت و 

های عمل رد پذیری محصول و خدمات، بهبود مشجصات فیزی ی محصول، بهبود مشجصهتولید، بهبود انعطاف

ت محصول/ خدمت، کاهش موانع از طریق اینترنت، مدیریت ت نولوژی )برای پاسجگویی به تغییرات(، خدما

 اینترنتی

 عوامل جهانی
های ت نولوژی ی فضایی، بهبود های نظامی، بهبود قابلیتهای اکتشافی و شناسایی، بهبود قابلیتبهبود قابلیت

 تصویر سیاسی، افزایش نفوذ کشور بهبود ونقل،های حملقابلیت

عوامل شجصی/ 

 سازمانیدرون

ای، افزایش حرفه ، افزایش هماهنگیبا هم ارانیض مزایای یادگیری، رضایت از آموزش و تسهیم دانش، تعو

 های سفرافزایش فرصت ،های کارآفرینی، بهبود مزایا و درآمد شجصیقابلیت عرضه به بازار، افزایش مهارت
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 علمی مختلف هایرشتهانتقال تکنولوژی در  2-2-4

ه کردند، تعریف ادبیات انتقال ت نولوژی اشار یمطالعه( در 1992) 1و و ریزمنکه ژا  گونههمان

 2ماتسافیلد  (. حدود سه دهه قبال، Bozeman, 2000است )متفاوت در علوم مجتلف انتقال ت نولوژی 

تأثیرگاذار   هاشرکتها و ( بیان کرد که ی ی از فرآیندهای بنیادی که بر عمل رد اقتصادی ملت1975)

ت نولاوژی در قلاب فرآیناد رشاد      بر این باورند که انتقال اقتصاددانان. باشدمیاست انتقال ت نولوژی 

هاا بساتگی دارد.   این انتقال کاراییبه  توسعهدرحالافته و یتوسعهو پیشرفت کشورهای  اقتصادی است

بار   یاژه وباه مشجصات دانش عمومی تعریاف نمایناد و   اقتصاددانان تمایل دارند ت نولوژی را بر مبنای 

های اخیر نیاز،  سال در (.Bozeman, 2000اند )مربوطمتغیرهایی متمرکز شوند که به تولید و طراحی 

. اناد بردهبر سایز و الگوهای تجارت جهانی پی  المللیبینمهم انتقال ت نولوژی  تأثیراتاقتصاددانان به 

، تمرکز بر رشد اقتصادی و دستیابی باه اهاداف   کندمیکه ماتسفیلد بیان  طورهمان، برای اقتصاددانان

 (.Jagoda and Lonseth and Maheshwari, 2010اقتصادی مطرح است )

انتقال ت نولاوژی را باه ناوآوری پیوناد      اندیلما( جامعه شناسان 1992طبق نظر ژا و و ریزمن )

طرحی بارای اقادامی مفیاد     عنوانبهت نولوژی اجتماعی است(  یدربردارندهدهند و به ت نولوژی )که 

. دهدمیجود در دستیابی به نتایج مطلوب را کاهش که عدم اطمینان روابط علت و معلولی مو نگرندمی

هایی ای در حصار تغییر فرهنگی و راهگسترده طوربهتمایل دارند که انتقال ت نولوژی را  3شناسانمردم

 (.Bozeman, 2000گذارد، بنگرند )می تأثیرکه ت نولوژی بر فرهنگ 

ی ظرفیت افراد و جوامع برای توسعه ایوسیله عنوانبه جامعه شناسان بیشتر به نقش ت نولوژی

انتقال  تأثیرمردم شناسان بر  کهدرحالیبرای فا ق آمدن بر مدرن سازی و تغییرات مرتبط توجه دارند، 

 Jagoda and Lonseth and) دارنااد تأکیاادباار تغییاار در الگوهااای فرهنگاای و جامعااه  ت نولااوژی

                                                 
1 Zhao and Reisman 
2  Mansfield 
3 Anthropologists  
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Maheshwari, 2010.) 

نولوژی، توسط دانشمندان و محققاان مادیریت صاورت گرفتاه     بیشترین مطالعات انتقال ت  اما

تشریح مراحل طراحی و تولیاد و   ویژهبهکه بر مراحل انتقال ت نولوژی،  مندندعالقهاست. این محققان 

 1نیز فروش آن، متمرکز شوند. محققان مدیریت بیش از سایر محققان تمایل دارند که بر بجش داخلی

(. از دیدگاه تجارت و Bozeman, 2000) یندنمال ت نولوژی و استراتژی تمرکز انتقال و نیز ارتباط انتقا

از طریاق افازایش ارزش    هاا شرکتبهبود مزیت رقابتی  انتقال ت نولوژیشناسان تمرکز اصلی  ت نیت

مشتری است و طرفین درگیر در انتقال ت نولوژی از طریق بهبود مزیت رقابتی، به مزایای مالی و سایر 

 (.Jagoda and Lonseth and Maheshwari, 2010ستراتژیت دست خواهند یافت )مزایای ا

( در جادول  2555ریازمن )  بندیدستهعلمی طبق  هایگرایشانتقال ت نولوژی بر اساس انواع 

 است. شدهارا هذیل 

 علمی هایرشتهانتقال ت نولوژی بر اساس انواع  بندیدسته 2-2جدول

 اقتصاد

های یتمآ یت نولوژانتقال ت نولوژی عمودی، انتقال ت نولوژی افقی، انتقال 

فیزی ی، انتقال ت نولوژی اطالعات، انتقال ت نولوژی صنعت به صنعت، انتقال ت نولوژی 

ای، انتقال ت نولوژی بومی، انتقال ت نولوژی بجش به بجش، انتقال ت نولوژی منطقه

 المللیبین

انتقال  یشناسمردم

 تکنولوژی

 میان فرهنگی

 برنامه گروهی، برنامه ارتباطات، برنامه روستایی، برنامه شهری

 یشناسجامعه
انتشار نوآوری، پذیرش نوآوری، انتشار ت نولوژی اجتماعی، انتشار ت نولوژی 

 یراجتماعیغ

                                                 
1  intrasector  
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 مدیریت و مهندسی 

های آیتم لوژیانتقال ت نولوژی عمودی، انتقال ت نولوژی افقی، انتقال ت نو

فیزیت، انتقال ت نولوژی اطالعات، انتقال ت نولوژی صنعت به صنعت، انتقال ت نولوژی 

المللی، انتقال ت نولوژی بجش به بجش، انتقال ت نولوژی بومی، انتقال ت نولوژی بین

مواد، انتقال ت نولوژی برای بهبود طراحی، انتقال ت نولوژی برای افزایش ظرفیت، 

مند مند شدن از قابلیت عملیاتی، انتقال ت نولوژی برای بهرهولوژی برای بهرهانتقال ت ن

شدن از قابلیت نوآوری، انتقال ت نولوژی سطح بازار، انتقال ت نولوژی سطح تولید، 

، انتقال ت نولوژی درون شرکتی، انتقال ت نولوژی بین R&Dانتقال ت نولوژی سطح 

گذاری مشترک، انتقال ت نولوژی به شرکت شرکتی، انتقال ت نولوژی برای سرمایه

 های مبتنی بر وب، تعامالت مشتری مبتنی بر وبمستقل، نوآوری

 مدیریت فرآیند انتقال تکنولوژی 2-2-9

دقیق، در دستیابی، به نتاایج   ریزیبرنامهنداشتن  به دلیلانتقال ت نولوژی  هایپروژهبسیاری از 

انتقال ت نولاوژی فرآینادی    طورکلیبه(. Kumar & et al, 2007) شوندمی، با ش ست مواجه موردنظر

ی مرباوط باه انتقاال و    هاا فعالیتو با  شودمیاز شناسایی نیازها و تقاضا برای ت نولوژی آغاز  کهاست 

 ,Nahar & et alیاباد ) اداماه مای   کنندهدریافتو نهایتاا تضمین اکتساب ت نولوژی توسط  سازیپیاده

هاای خریاد کااال رفتاار     انتقال ت نولوژی همانناد پاروژه   هایپروژهلب با زیادی اغ هایشرکت(. 2006

های جدید و موفقیت انتقال ت نولوژیهای مهمی را که برای بسیاری از فعالیت ترتیباینبهو  کنندمی

رسانند. باید یت روی رد سیستماتیت وجاود داشاته باشاد کاه     اند، به انجام نمیپیشرفت سریع حیاتی

هاای اصالی و کلیادی در ایان فرآیناد      فعالیات  تر بار مناابع و  ز طریق ایجاد تمرکز هوشمندانهبتواند ا

 Jagoda and Lonseth andکمات نمایاد )   انتقاال ت نولاوژی   اثاربجش اساتراتژیت، باه مادیریت    

Maheshwari, 2010.) 

ی گیات بارا   6گاام و   6یت چارچوب عملیااتی متشا ل از   ( 2555، 2553) 1جگودا و راماناتان

است. هر گام  انتقال ت نولوژیبرای مدیریت  انتقال ت نولوژی ارا ه نمودند که یت روی رد سیستماتیت

                                                 
1 Jagoda & Ramanatan 
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، ادغام و تحلیال  آوریجمع آن از بعدو گیت ها و وظایف تجویزی است یت سری فعالیت یدربردارنده

کاز محاوری تایم    ها بار اسااس تمر  است. گام گیریتصمیمبرای  انتقال ت نولوژیاطالعات توسط تیم 

را قادر  هاشرکت. این مدل اندشده بندیگروهو اجرا  ریزیبرنامهمدیریت در هر گام، در سه فاز شروع، 

 Jagoda and Lonseth and) یناد نمارا حداقل  انتقال ت نولوژیهای تا ریست ش ست پروژه سازدمی

Maheshwari, 2010). 

 انتقال تکنولوژی بر مؤثرعوامل  2-2-6

 در بااالتر  افازوده ارزش ایجااد  و کیفیات  بهبود در نوین هایت نولوژی روزافزون نقش به توجه با

 طرف از اقتصادی مطمئن هایروش به پژوهشی هایایده تبدیل مدتطوالنی فرایند و طرفازیت تولید

 بنگااه  یات  یاا  و کشور یت یت نی  افتادگیعقب جبران عملی راه تنها که ماندینم باقی تردیدی دیگر

 حجازیاان، طباطبا یاان،  اسات )  جدید هایعرصه در دیگران موفق تجارب از استفاده به اقدام اقتصادی

 هار  اسات  الزم باشاد  منطباق  پذیرناده  شرکت شرایط با باید ت نولوژی نوع هر انتقال ازآنجاکه (1382

 بیشاتر  چاه  هار  انطبااق  بارای  الزم یزمیناه  تاا  گیارد  کار به معیارهایی ت نولوژی انتقال برای شرکت

 ت نولاوژی  انتقاال  فرایناد  موفقیات  عوامل گوناگونی بار  .سازد فراهم را خود محیط با جدید ت نولوژی

 ابعااد  از را ت نولاوژی  انتقاال  و انجاام داده  بسایاری  مطالعات زمینه این در نظرانصاحب و تأثیرگذارند

، در فرایناد انتقاال بایاد باه     هاد دمیکه مرور ادبیات نشان  طورهمان .اندداده قرار موردبررسی مجتلف

بسیاری توجه نمود و الزم است بر موانع بسیاری فا ق آمد. این امر پیچیدگی ایان فرایناد و    هایجنبه

(. فرآیناد انتقاال   Szogs, 2010) دهاد مای بر موفقیت انتقال را نشان  مؤثرطیف وسیع عوامل مجتلف 

کننده، روش انتقال ع انتقال )ت نولوژی(، دریافتدهنده، موضوانتقال از قبیل ت نولوژی اجزای مجتلفی

هریت از این اجزا در موفقیات یاا ش سات انتقاال ت نولاوژی نقاش        .گیردرا در برمیو محیط انتقال 

و  کنناادهعرضااه هااایسااازمانتعااامالت انتقااال، عااالوه باار   (. درBozeman, 2000مااؤثری دارنااد )

هاا  مثل وکال، مهندسان مشاور، آژانس طرفین انتقال کنندهکمت، مم ن است سایر افراد کنندهدریافت
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یی هاا فعالیتو  هامسئولیت کنندهدریافتو  کنندهعرضههریت از طرفین  هرحالبهنیز باشند،  و غیره،

صالحیت باشاند و درک کااملی از    ، طرفین انتقال باید دارایآل یدها طوربهبر انتقال دارند.  تأثیربرای 

 موردنیااز نحوه تغییر آن( داشته باشد و در خصوص مناابع  )یش در محیط جدید ت نولوژی و کاربردها

واقعیت دور از وضعیت ایده آل است.  متأسفانهبرای تضمین موفقیت انتقال آگاهی الزم را داشته باشد. 

. همچناین،  بارد مای و مش الت آن رنج  غیراستانداردمنفی یت انتقال  تأثیراتاز  کنندهدریافت معموالا

بتوانند از ت نولوژی جدید برای اهداف تجاری استفاده کنند، بایاد درک کنناد    هاسازماناز این ه  قبل

منجر به توانایی تولید محصوالت جدید و نوآوری نجواهد شد. درک  تنهاییبهکه دستیابی به ت نولوژی 

ری از پیچیااده نیازمنااد تعهااد و درگیااری هاار دو طاارف انتقااال و برخااوردا هااایت نولااوژیو جااذب 

 (.Jabar and Soosay and Santa, 2011)ساختاری و شناختی ویژه است  هایشرطپیش

 پیشاین  هاای پاژوهش با توجه به  موفق ت نولوژیانتقال  بر مؤثر عوامل ترینمهمدر این بجش 

 ,Lai& Tsai؛ 1367؛ شاریف،  1389ی، و آزاد؛ خمساه  1389مهدی زاده و هم ااران، گردد )میارا ه 

2009; Gibson & Smilor, 1991; Lee & et al, 2010; Greiner & Franza, 2003; Lin & Berg, 

2001): 

شامل اثر ت نولوژی بر دفع ماواد زا اد، کااهش آلاودگی محایط      : محیطیزیست  عوامل -1

زیست، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، انرژی و انتشار گازهاای آلاوده و خطارات پایاان عمار      

 .ودشمیت نولوژی بر محیط زیست 

زیرسااخت انساانی، زیرسااخت ساازمانی، مشاارکت       ماواردی از قبیال  عوامل سدازمانی:   -2

ی، تناسب ت نولوژی باا سااختار   نوآورهای کاربردی و بروز خالقیت و کارکنان، ایجاد انگیزه

 گیردیدر برمها، استفاده از منابع، دانش و انرژی داخلی را ها و موسسهسازمانی شرکت

سته از عوامل به مواردی از قبیال کشاش باازار ت نولاوژی و میازان      این دعوامل تجاری:  -3

دسترسی به بازار ت نولوژی اشاره دارد که به بقای سازمان در صحنه تجارت جهانی کمات  
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 .کندمی

جذب )سجت افزار، نرم افزار، ساازمان افازار، انساان     هایهزینهشامل میزان  عوامل مالی: -4

ساازی  گذاری جهت توسعه و بومیبرداری، سرمایهبه بهره افزار و اطالع افزار(، زمان رسیدن

 ،انادازی(، تعمیار و نگهاداری   های عملیاتی )نصاب و راه ت نولوژی، قیمت ت نولوژی، هزینه

 .باشدمیونقل، آموزش کارکنان و بازگشت سرمایه حمل

رف توانمندی در نگهداری و تعمیرات، نرخ تبدیل مواد، نرخ مصا  به معنی: عوامل تکنیکی -5

یناد و  فراپذیری در برابر تغییارات )محصاول   منابع، پایایی )خدمات پس از فروش(، انعطاف

ت نولوژی بر بهبود کیفیت، ظرفیت و توان تولید، میزان افزایش کاارایی   تأثیرآالت(، ماشین

روزآوری، کیفیت تجهیزات و ت نولوژی تولید، به یتقابل تولید، سادگی و ایمنی در عمل رد،

 .باشدمیهای تعمیراتی مات و نیازمندیسطح خد

بارداری از ت نولاوژی   ل ام ان بازسازی ت نولوژی، سهولت کپای شام عوامل تکنولوژیکی: -6

زمان انتقال ت نولاوژی، توانمنادی ساازمان در جاذب ت نولاوژی، میازان       شده، مدتمنتقل

الت در همراهی با تحوالت ت نولوژی، میزان جذب اجزای ت نولوژی، حاداقل ساازی مشا    

نگاری در  بینای و آیناده  پذیری در جاذب ت نولاوژی و پایش   ونقل ت نولوژی، انعطافحمل

 .باشدمی وارداتی هایت نولوژیخصوص 

 تکنولوژی انتقال مختلف موانع 2-2-7

به معنی  . این امرطبیعی نوآوری است پیامدهایانتقال ت نولوژی ی ی از  هایپروژهش ست در 

جهات   مناساب  زیربناهاای  تغییر و مراحل نیازمند پیشرفت بود وجواهد ن کنندهدریافتعدم توانمندی 

 نهایی کنندهمصرف تا دارد نیاز زیادی تالش به ت نولوژی انتقال موارد، برخی در .باشدمی موانع عبور از

 انتقال حاضر حال (. در1388هم اران،  و چاشمی) یدنماکمت  انتقال این موانع شدن ش سته جهت در

 کمتر توسعه یادرحال کشورهای درو  کندمی ایفا مدرن اقتصادهای توسعه در را حیاتی نقش ت نولوژی
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 .(1394، یاورزاده و آزادهدارد )نقشی کلیدی  گذار حال در اقتصادهای در بجصوص افتهیتوسعه

 گاروه سه  و درموانع انتقال موفق ت نولوژی شناسایی ( در پژوهش خود 2553) 1گرینر و فرانزا

 نمودند: بندیدسته

  :آزمایشی عملیاتی و ریست گریزی هایدادهت نی ی،  هایریستموانع ت نی ی 

 های خاص ت نولوژی، زمان تدارک و توسعه، حقوق مال یت موانع تنظیمی: محدودیت

 ف ری، کمبود سرمایه / تأمین وجه

 های  نولوژیی انتقال، عدم آگاهی از تموانع انسانی: عدم اعتماد، نبود ارتباطات، تجربه

 (.Greiner & Franza, 2003) جدید، نبود اطالعات

به شارح زیار   انتقال  هایپروژهبر ش ست  مؤثرعوامل  از دسته 5 ینستجاسمطالعات  بر اساس

 است:

 ف ری؛ مال یت حقوق عمده مسا ل مربوط به طوربه قانونی، موانع 

 ستقرار یت ت نولوژی؛برای ا موردنیازکمبود و یا نبود منابع مالی  مالی، موانع 

 انسانی؛ نیروی محدودیت مهارت و دانش 

  و کارا بین صنعت و دانشگاه؛ مؤثرعدم ارتباط 

  ی یت نولوژ موانعو مش الت (Jasinsk, 2009). 

 موانع انتقال تکنولوژی در ایران 2-2-8

 هاا تنناه  الزم بررسی و مطالعه بدون آن و انجام است دشواری و پیچیده فرآیند ت نولوژی انتقال

. بینجامد هم ملی ت نولوژی تضعیف به زمان، و سرمایه رفتن هدر بر عالوه است مم ن بل ه نیست مفید

برخوردی سازنده و مثبات   هاش ستبا ایجاد فضای مساعد برای نوآوری با  توانندمی رتبهعالیمدیران 

                                                 
1 Greiner & Franza   
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در افته یتوسعهو کمتر  توسعهدرحال کشورهایانتقال ت نولوژی در  هایپروژهدر  ش ست .داشته باشند

 مقدم و فیروزجایی(.) یردگمیسه بعد ساختاری، ت نولوژی ی و رفتاری ش ل 

 کلای  دودساته  باه مهدی زاده و هم ارانش موانع انتقاال ت نولاوژی در ایاران را     جامعدر یت بررسی 

 (4-2)ول در جاد کاه   اندنمودهدر تحقیق و توسعه تقسیم  گذاریسرمایهعوامل کالن اقتصادی و عدم 

 است. شدهارا ه

 موانع انتقال ت نولوژی 3-2جدول 

 عوامل کالن اقتصادی

 اندازپسنرخ پایین 

 چند نرخی بودن ارز خارجی

 و پایدار متناسب با رشد اقتصادی مندنظامنبود قوانین 

 مالیاتی منسجم هاینظام عدم

 

 

 

 در تحقیق و توسعهگذاری م سرمایهعد

 

 

 

 

 

 

 

 کمبود نیروی انسانی متجصص

 کمبود سرمایه و اعتبارات مالی

از ارا ه علم  ت نولوژیصاحب  کشورهایعدم هم اری 

 متناسب با آن

در فرایند  ایحرفهی و ت نی  هایآموزشعدم توجه به نقش 

 ت نولوژیانتقال 

فرایند انتقال  نندهکحمایتی هاآژانسعدم گسترش 

 ت نولوژی

 عدم حمایت مالی مناسب از فرایند انتقال موفق ت نولوژی

بجش آموزش صنعتی در برابر عدم  پذیریمسئولیتعدم 

 رشد صنعت

 و مهندسان هات نسیننبود فرهنگ کار صنعتی در 

 نسبت به ت نولوژی هادیدگاهتعدد 

ی و مصرف زیاد انرژی و واردات هایت نولوژیبودن  برسرمایه

 ایجاد آلودگی زیاد

 

 تکنولوژی انتقال موفقیت ارزیابی 2-2-5

ی مجتلاف، موفقیات   هاا دیادگاه و  هاا زمینهگستره وسیع تحقیقات انتقال ت نولوژی با  به دلیل

مجتلفای در نظار گرفتاه شاود      هاای جنباه تمرکز بر یت بعد خااص، از   جایبهانتقال ت نولوژی باید 
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(Bozeman, 2000.)          انتقال ت نولاوژی فراینادی اسات شاامل تعاامالت انساانی، ت نولاوژی جدیاد و

(. Greiner & Franza, 2003افزایش موانع انتقال موفق را دارناد )  پتانسیلتشریفات اداری؛ که همگی 

؛ ماهیتاا با درجات مجتلفی از سهولت انتقال هماراه  شودمیت نولوژی از منابع مجتلفی ایجاد  ازآنجاکه

 شاده منتقال بتواناد از ت نولاوژی    کنناده دریافات یت انتقال موفق است که  شودمیوقتی گفته  .است

اگر فرایند انتقال ت نولوژی با موفقیات صاورت   نماید و نهایتاا آن را جذب کند.  برداریبهرهکارا  طوربه

 کنندهریافتدگیرد موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز افزایش قابلیت ت نولوژی سازمان و کشور 

یابناد. انتقاال ت نولاوژی    انتقال ت نولوژی با فاز تحویل پایان نمی هایپروژه(. Szogs, 2010) شودمی

شا ل   شاود مای ای پویا است و از تعامالت بین فاکتورهای مجتلفی که از مناابع مجتلاف ناشای    پروژه

الی حاصال از عوامال ت نی ای،    ، زیارا عادم اطمیناان باا    اندپرمجاطرهپیچیده و  هاپروژه. این گیردمی

انتقاال ت نولاوژی اغلاب     هاای پاروژه سازمانی، بازاری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به هماراه دارد.  

ارزیابان مستقیم و غیرمستقیم متعددی دارند که هرکدام طبق معیارهای خود در مورد عمل رد پاروژه  

، موفقیات  ترتیاب ایان باه (. Saad, Cicmil and Greenwood, 2002. )کنناد میو خروجی آن قضاوت 

روی کارکناان   تاأثیر سیاسای،   تأثیراتبازار،  تأثیراتمعانی متعددی از قبیل  تواندمیانتقال ت نولوژی 

روی منابع در دسترس برای مقاصد و اهداف علمی و ت نی ی داشته باشاد   تأثیراتدرگیر در آن و نیز 

(Bozeman, 2000.) 

 انتقاال ، کرد ارزیابی و گیریاندازه مجتلفی یاندازهاچشم از توانمی ار ت نولوژی انتقال موفقیت

 صورتبه ت نولوژی انتقال فرآیند فازهای کلیه که شودمی حاصل زمانی ت نولوژی آمیزموفقیت و کامل

 از توانمی که دارند وجود ییهاشاخص بنابراین؛ (1389 آزادی،و  )خمسهشوند  طی موفقیت با و کامل

 (.1388 قدیم، زاد )کاباران. کرد استفاده موفقیت میزان گیریاندازه در هاآن
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 ترجیحات زبانی 2-1

توسط  2552مطرح و سپس در سال  1968در سال  1اولین بار توسط سانتوس یزبان یحاتترج

 رنادگان یگمیتصام توساط   هاا تیا اولواغلاب ترجیحاات زباانی جهات مادیریت       .یافات توسعه  2یینگ

از مقاادیر عاددی    ترمهمو زمانی که مفاهیم کیفی  (Zheng & Da, 2010گیرد )میقرار  مورداستفاده

جنباه اساسای    .کناد مای مقایسات زوجی کمات   لهیوسبه هاتیاولودر بیان  رندگانیگمیتصمبه  باشد

ی ریا گمیتصام ی زباانی در  رهاا یمتغی درجه سازگاری در هنگام استفاده از ریگاندازهترجیحات زبانی 

گونااگون و   از ترجیحاات زباانی بارای ارزیاابی مساا ل      توانمیی طورکلبه(. Wang, Xu.2015است )

 .(Bouyssou and et al, 2006گرفت )بهره  هاآن در موردگیری تصمیم

ی زبانی کلمات و جمالت واقعی یا ساختگی در زبان است که بدون استفاده از اعداد باه  رهایمتغ

 (.Xu, 2012پردازند )یمارزیابی مسا ل 

آن و خااانواده  OWA، اپراتااور (ترجیحااات زبااانی) یحاایترجاطالعااات  باار اساااسابی در ارزیاا

(&…3LOWA, LWGA, LOWGA)  شودمیت نیت کاربردی و مفیدی محسوب (Xu, 2004.) 

 ارزیابی زبانی هایمقیاس 2-4

 هگیرندتصمیمبا توجه به این ه مقیاس ارزیابی زبانی مناسب باید از پیش تعریف شده باشند یت 

زیر  هایبجش در و ترجیحات خود پیرامون یت هدف با اصطالحات زبانی دارد. هااولویتنیاز به تعیین 

 :شودمیارزیابی زبانی رایج را معرفی  هاییاساز مقبرخی 

 مقیاس ارزیابی زبانی افزایشی 

 مقیاس ارزیابی زبانی ضربی 

                                                 
1 Santos 
2 Ying 
1 linguistic ordered weighted averaging, linguistic weighted geometric averaging, linguistic ordered 

weighted geometric averaging 
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 مقیاس ارزیابی زبانی افزایشی 2-4-3

 تعریف کرد: گونهاین ( راترتیبی )وصفی هایمقیاس( 1992؛1995) یاگر

𝐿 = {𝐿𝑖|𝑖 = 1, 2, … , 𝑚} (2-1) 

𝑖در صورت  به طوری که > 𝑗  𝐿𝑖 > 𝐿𝑗   دباش. 

ویدما و -(، هررا1996؛ 2555؛ 2551(، هررا و هم اران )2552) 1کردون و هم ارانپس از آن،   

مقیاس ارزیابی زبانی محدود و ( 2551تورا )( و 2555) 2(، مارتینز و هم اران2553؛ 2554هم اران )

 (:لیبل زبانیمعرفی کردند )مجموعه  دستوری را به صورت زیر کامالاافزودنی گسسته 

(2-2) 𝑆1 = {𝑠𝛼|𝛼 = 0, 1, … , 𝜏} 

معنی 𝑆𝜏 و 0 است. به طور خاص، لیبل زبانییت مقدار مم ن برای  دهندهنشان 𝑆𝛼که در آن

یت عدد  𝜏 ،شودمیکاربردهای عملی استفاده  در گیرندهتصمیمتوسط یت  لیبل زبانیو پایین حد باال 

است و 11است ، از حد کاردینالیتی  9و  7اعداد فرد مانند  𝑆1  صحیح مثبت است. ارزش کاردینالیتی

باه   فایاده یبا نیست، بایاد آن باه انادازه کاافی کوچات باشاد باه طاوری کاه دقات            13یا بیشتر از 

  ییدهد کارا تحمیل نشود، و نیز باید به اندازه کافی غنی باشد به این منظور که  اجاز گیرندگانتصمیم

دارای  𝑆𝛼  لیبال زباانی  (.Bordogna, 1997)شای( در تعاداد محادودی از تمییاز داده شاود)       هار ه 

 مشجصات زیر است:

𝑆𝛼منظم است: ایمجموعه >  𝑆𝛽 اگر ،𝛼 > 𝛽 ؛ 

𝑛𝑒𝑔(𝑆𝛼)تعریف شده است:  گونهاین سازیخنثی گرعمل =  𝑆𝛽    که𝛼 𝛽 = 𝜏. 

                                                 
1 Cord´on O, Herrera F, Zwir I 
2 Mart´ınez L, Liu J, Yang J B, et al 
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 لیبال زباانی  مم ن است هار یات از    به دست آمده در این روند از جمع آوری اطالعات، نتیجه

نداشته باشاد. باه منظاور حفات تماام       مطابقت 1Sمقیاس ارزیابی  اصلی در مجموعه زبانی افزایشی با

گسساته را باه مقیااس ارزیاابی      مقیاس ارزیابی زبانی 1S(2558) 1دای و هم ارانده شده، اطالعات دا

 .مستمر زبانی توسعه دادند

(2-3) 𝑆1̅ = {𝑠𝛼|𝛼 ∈ [0, 𝑞]} 

 𝛼S، سپس 1S∈𝛼S( یت عدد صحیح مثبت و به اندازه کافی بزرگ است. اگر q> 𝜏) qکه در آن 

توسعه یافته )مجازی( نامیاده   لیبل زبانییت  S𝛼غیر این صورت، ؛ ر  شودمیاصلی نامیده  لیبل زبانی

 .ه در باال توضیح داده شده است داردک( را 2( و )1توسعه یافته نیز ویژگی ) لیبل زبانی. شودمی

 (هاگزینهانی اصلی برای ارزیابی اشیا  )با استفاده از برچسب های زب گیرندهتصمیمبه طور کلی، 

 در محاسبات ب ار روند. تواندمیی تنها مجاز لیبل زبانیو 

ی قاوانین  ( برخا 2558، دای و هم اران )S̅1بر اساس مقیاس ارزیابی زبانی توسعه یافته افزایشی

 عملیاتی را مطرح کردند:

,𝑠𝛼( فرض کنید2558دای و هم اران )با توجه به پژوهش  𝑠𝛽 ∈ 𝑆̅     و𝜆 ∈  . آنگاه :[0,1]

1- 𝑠𝛼⨁𝑠𝛽 = 𝑠𝛼+𝛽 

2- 𝜆𝑠𝛼 = 𝑠𝜆𝛼 . 

𝑠2عملیات، اگر در این فرآیند ازبا این حال،   = 𝑠4   کم  =  و سپس  گرفته شودنظر     باال

(2-4) 𝑠2⨁𝑠4 = 𝑠6 

این مطابق باا شارایط    است. «کامل»، «باال»و  «پایین» لیبل زبانیه، نتیجه جمع کبه این معنی است 

                                                 
1 Dai Y Q, Xu Z S, Da Q L 
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 واقعی نیست.

بهباود   ( مقیاس ارزیابی زبانی افزایشای بااالرا  2558ی غلبه بر مسئله فوق، دای و هم اران )برا

 :مطرح کردنداس ارزیابی زبانی متقارن را و مقی دادند

(2-5) 𝑆2 = {𝑠𝛼|𝛼 = −𝜏, … , −1, 0,1, … , 𝜏} 

هاای   و بقیاه برچساب   اسات  «بی تفاوتی»یت ارزیابی از  دهندهنشان 0S لیبل زبانیکه در آن 

حد باال و پایین از   𝑆𝜏و  𝜏-S زبانی به صورت قرینه در گرداگرد آن قرار داده شده است. به طور خاص، 

یت عادد صاحیح    𝜏، گیردمیدر در عمل مورد استفاده قرار  گیرندهتصمیماست که توسط  لیبل زبانی

 :( را برآورده سازدXu,2005باید شرایط زیر )  مثبت، و 

β( اگر1) < α سپس𝑠𝛽 < 𝑠𝛼 

𝑛𝑒𝑔(𝑠𝛼) : شودمیتعریف  ( اپراتور نفی به این صورت2) = 𝑠−𝛼 خاص  رو، به ط  𝑛𝑒𝑔(𝑠0) =

𝑠0 . 

( مقیااس ارزیاابی   2555برای راحتی محاسبات و به منظور حفت تمام اطالعات داده شده، خو )

�̅�2 را به مقیاس ارزیابی زبانی مستمر 2Sزبانی گسسته   =  {𝑠𝛼|𝛼 ∈  [−𝑞, 𝑞]} که در آن  توسعه داد

q (q > τ)   لیبل زبانییت عدد صحیح مثبت و به اندازه کافی بزرگ است. قوانین عملیاتی  �̅�2  ( 1در )

، گرفتاه شاود  بااال در نظر  = 2Sکام و   = S-2یت سان هستند. در این مورد، اگار   �̅�1 ( در تعریف 2و )

 آنگاه:

(2-6) 𝑆−2⨁𝑠2 = 𝑠0 

، اسات کاه باه وضاوح باا      «متوسط» «باال»و  «پایین» لیبل زبانینتیجه جمع  کهبه این معنی 

در مقیاس ارزیابی زبانی باال به  لیبل زبانی( مطابقت دارد. 4-2موقعیت های واقعی شرح داده شده در )
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ی واقعی، با توجه به ماهیت متغیرهاای  طور ی نواخت و متقارن توزیع شده است. با این حال، در زندگ

 Herrera &Herrera)زبانی مورد استفاده در مسا ل اطالعات زبانی مم ن است نامتعادل به نظر برسد 

– viedma, 2003) ادل یت موضوع تحقیقاتی جالب و مهام  نامتع لیبل زبانیبنابراین، توسعه مجموعه ؛

 است.

و ارزیاابی   مالی هایسیاستب پروژه برای انواع مجتلف در فرایند کاربردهای عملی، مانند انتجا

کاه اطالعاات زباانی باه صاورت       شودمیاین نتیجه حاصل هیئت علمی دانشگاه برای تصدی و ارتقا ، 

مجاور بایاد باه عناوان     لیبل زبانی، ارزش مطلق انحراف بین شاخص های دو رسدمیبه نظر  نامتعادل

 این ایده مقیاس ارزیاابی زباانی   پیوسته افزایش یابد. به وسیلهبه طور  لیبل زبانیارزش مطلق شاخص 

 (، به این ش ل:Xu,2009) شودمیاز دیدگاه سادگی، ام ان سنجی و عملی ارا ه  دیگری

 

(2-6) 𝑠3 = {𝑠𝛼|𝛼 =  −
2(𝜏 − 1)
𝜏 + 2 − 𝜏 , −

2(𝜏 − 1 − 1)
𝜏 + 2 − (𝜏 − 1)

, … , 0, … ,
2(𝜏 − 1 − 1)

𝜏 + 2 − (𝜏 − 1)
,

2(𝜏 − 1)
𝜏 + 2 − 𝜏} 

 به این صورت نوشته شود تواندمی 3S ( 0S)بعداز سمت راست

(2-7) s3
+ = {𝑠𝛼|𝛼 =  

𝜏 + 𝑖
𝜏 + 2 − 𝑖 − 1 =

2(𝑖 − 1)
𝜏 + 2 − 𝑖  , 𝑖 = 2, … , 𝜏 − 1, 𝜏} 

 به این صورت نوشته شود تواندمی 3S (0S )قبل از سمت چپ

(2-8) s3
− = {𝑠𝛼|𝛼 = −

2(𝑖 − 1)
𝜏 + 2 − 𝑖  , 𝑖 = 𝜏, 𝜏 − 1, … ,2} 

 به صورت ساده تر و بدیهی:

(2-9) 𝑠3 = {𝑠𝛼|𝛼 =  −(𝜏 − 1), −
2
3

(𝜏 − 2), … , 0, … ,
2
3

(𝜏 − 2), 𝜏 − 1} 

و بقیاه برچساب هاای     اسات  «بی تفاوتی»یت ارزیابی از  دهندهنشان 0S لیبل زبانیکه در آن 
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حد باال و  𝜏(S −(1و   S−)𝜏  − (1زبانی به صورت قرینه در گرداگرد آن قرار داده شده است. به طور خاص، 

یت عدد  Τ، گیردمیدر در عمل مورد استفاده قرار  گیرندهتصمیماست که توسط  لیبل زبانیپایین از 

از کاراکتر هاای   3S. برچسب های زبانی در 𝜏2  – 1با برابر است  3S ارزش کاردینالیتیصحیح مثبت، و

 .کنندمیزیر پیروی 

α( اگر 1) > β ،آنگاه𝑠𝛼 > 𝑠𝛽 

𝑛𝑒𝑔(𝑠𝛼) :شودمیتعریف  ( اپراتور نفی به این صورت2)  = 𝑠−𝛼به طور خاص ،،  𝑛𝑒𝑔(𝑠0)  =

𝑠0. 

 

�̅�3 بااه مقیاااس ارزیااابی زبااانی پیوسااته    3Sهمچنااین، مقیاااس ارزیااابی زبااانی اصاالی     =

{𝑠𝛼|𝛼 ∈ [−𝑞, 𝑞]}   که  یافته استتوسعه𝑞 (𝑞 >  𝜏 − یح مثبت باه انادازه کاافی    یت عدد صح (1

 .باشدمی 1. 1( در تعریف 2و ) 1مشابه )  �̅�3 نون عملیاتی برچسب های زبانی در ابزرگ است. ق

مجاور باید  لیبل زبانی، ارزش مطلق انحراف بین دو شاخص 3Sبرای مقیاس ارزیابی زبانی  :قضیه

 ,Dai & et al) دهاد مییوسته افزایش به طور پ افزایش یابد لیبل زبانیبه عنوان ارزش مطلق شاخص 

2008). 

3 لیبل زبانیمجموعه مطابق اثبات: ابتدا 
+S اجازه دهید𝑠𝛼1  و𝑠𝛼2  3مجاور در  لیبل زبانیدو

+S 

مطاابق زیار محاسابه      𝑠𝛼2و  𝑠𝛼1 لیبل زبانی. بون از دست دادن کلیت، اجازه دهید که شاخص باشد

 :شود

(2-15) 𝛼1 =
2(𝑖 − 1)

𝜏 + 2 − 𝑖
 , 𝛼2 =

2(𝑖 + 1 − 1)

𝜏 + 2 − (𝑖 + 1)
 

 سپس:
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(2-11) 

|𝛼1 − 𝛼2| =
2(𝑖 + 1 − 1)

𝜏 + 2 − (𝑖 + 1)
−

2(𝑖 − 1)

𝜏 + 2 − 𝑖

=
2𝑖

𝜏 − 𝑖 + 1
−

2(𝑖 − 1)

𝜏 + 2 − 𝑖

=
2(𝜏 + 1)

(𝜏 + 2 − 𝑖)(𝜏 + 1 − 𝑖)
 

 

، اماا  مای ماناد  بدون تغییر باقی ( 11-2، صورت کسر )iبا افزایش مقدار ، (15-2) رابطه مطابق

𝛼1|و در نتیجه، ارزش مطلق انحراف، مجرج آن کاهش می یابد − 𝛼2|،  می یابدنیز افزایش . 

𝑠𝑖، (𝑖متعادل یارزیابی زبانی افزایش مقیاسدر موارد فوق، سه نوع  =  𝑠2و  𝑠1که در آن  (1,2,3

 .زیابی زبانی افزودنی نامتعادل معرفی شدارمقیاس یت 𝑠3 ومقیاس ارزیابی زبانی افزودنی ی نواخت 

 بانی ضربی:مقیاس ارزیابی ز  2-4-2

 شرح زیر تعریف کرده است: ( مقیاس ارزیابی زبانی ضربی را به2004خو ) 

(2-12) 𝑠4 = {𝑠𝛼|𝛼 =
1
𝜏 , … ,

1
2 , 1,2, … , 𝜏} 

  

است که توسط  لیبل زبانیپایین  حد باال و τsو  τs / 1است. به طور خاص،  لیبل زبانییت  𝑠𝛼که در آن

ت یت عدد صحیح مثبت اس τ، شوندمیدر برنامه های کاربردی واقعی هستند تعیین  گیرندگانتصمیم

 دارای مشجصات زیر است: 4S و

𝛼( اگر 1) > 𝛽 سپس𝑠𝛼 > 𝑠𝛽 

𝑟𝑒𝑐( 𝑠𝛼)به این صورت تعریف شده است:  ( اپراتور متقابل2)  =  𝑠𝛽ری که، به طو𝛼𝛽 = ، به 1

𝑟𝑒𝑐( 𝑠1)طور خاص،   =  𝑠1 . 
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 دارای خاصیت زیر است: 4S مقیاس ارزیابی زبانی ضربی

باه صاورت    4Sو راست و چپ قسمت های  ( تعریف شود12-2به عنوان ) 4S دهید اجازهقضیه: 

 زیر تعریف شود

(2-13) 𝑠4
+ = {𝑠𝛼|𝛼 = 1, 2, … , 𝜏 − 1, 𝜏} 

 و

(2-14) 𝑠4
− = {𝑠𝛼|𝛼 =

1
𝜏 ,

1
𝜏 − 1 , … ,

1
2 , 1} 

 به ترتیب. سپس

4مجاور در  لیبل زبانی( انحراف مطلق بین دو شاخص 1)
+S ثابت است؛ 

4مجااور در   لیبال زباانی  ( ارزش انحراف مطلق دو شاخص 2)
+S      بایاد باه عناوان ارزش مطلاق

 به طور پیوسته افزایش یابد. لیبل زبانیشاخص 

 :شودمیباز نویسی  (15-2)رابطه به صورت  (13-2)رابطه  ( اکنون1اثبات )

(2-15) 𝑠4
+ = {𝑠𝛼𝑖

|𝛼𝑖 = 𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝜏} 

 سپس

(2-16) |𝛼𝑖+1 − 𝛼𝑖| = (𝑖 + 1) − 𝑖 = 1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝜏 − 1 

𝑖 از این رو برای هر = 1,2, … , 𝜏 − 𝛼𝑖+1|و  1 − 𝛼𝑖| .یت عدد ثابت است 

 :شودمیباز نویسی  (17-2)( به صورت 14-2)بطه ( را2اثبات )
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)2-11( 𝑠4
− = {𝑠𝛼𝑖

|𝛼𝑖 =  
1

𝜏 − 1 , 𝑖 = 1,2, … , 𝜏} 

 سپس

 )2-11( |𝛼𝑖+1 − 𝛼𝑖| =
1

𝜏 − (𝑖 + 1 − 1)
−

1

𝜏 − (𝑖 − 1)
=

1

(𝜏 − 𝑖 + 1)(𝜏 − 𝑖)
 , 

 𝑖 = 1,2, … , 𝜏 − 1 

 

𝛼𝑖+1|مقدار i یشافزا( با 18-2) بر اساس − 𝛼𝑖| افزایش می یابد. 

 نی ضربی دیگر را تعریف کرده است:( مقیاس ارزیابی زبا2009خو )

(2-19) 𝑠5 = {𝑠𝛼|𝛼 =
1
𝜏 ,

2
𝜏 , … ,

𝜏 − 1
𝜏 , 1,

𝜏
𝜏 − 1 , … ,

𝜏
2 , 𝜏} 

  

𝑠1که در آن  𝜏⁄  وτs  هاای  در برناماه   گیرنادگان تصامیم اسات کاه توساط     لیبل زبانیحد باال و پایین

 دارای مشجصات زیر است: 5Sو یت عدد صحیح مثبت است  𝜏، شوندمیکاربردی واقعی تعیین 

α( اگر 1) > βآنگاه ، 𝑠𝛼 > 𝑠𝛽 

𝑟𝑒𝑐( 𝑠𝛼)به این صورت تعریف شده است:  ( اپراتور متقابل2)  =  𝑠𝛽به طوری که ،𝛼𝛽 = ، به 1

𝑟𝑒𝑐( 𝑠1)طور خاص،   =  𝑠1. 

 دارای ویژگی های زیر است: 5S رزیابی زبانی ضربیمقیاس ا

به ایان شا ل تعریاف     5Sو قسمت های راست و چپ  (19-2به صورت ) 5Sاجازه دهید  قضیه:

 (Xu, 2009شوند )
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(2-25) 𝑠5
+ = {𝑠𝛼|𝛼 = 1,

𝜏
𝜏 − 1 , … ,

𝜏
2 , 𝜏} 

 و

(2-21) 𝑠5
− = {𝑠𝛼|𝛼 =

1
𝜏 ,

2
𝜏 , … ,

𝜏 − 1
𝜏 , 1} 

 ه ترتیب، سپس:ب

5در  لیبل زبانی( بزرگترین ارزش شاخص یت 1)
+S  بیشترین مقدار انحراف بین شاخص هاای ،

5مجاور خوددر  لیبل زبانیو  لیبل زبانیاین 
+S است؛ 

5در  لیبل زبانی( بزرگترین ارزش شاخص یت 2)
-S کوچ ترین مقدار انحراف بین شاخص های ،

5در خود مجاور  لیبل زبانیو  لیبل زبانیاین 
-S باشدمی. 

𝑠5( برای سهولت درک آنچه توضیح داده شد،1اثبات )
+

 شودمیباز نویسی  (22-2)به صورت   

(2-22) 𝑠5
+ = {𝑠𝛼𝑖

|𝛼𝑖 =  
𝜏

𝜏 − (𝑖 − 1)
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝜏} 

 سپس

 (2-23) 𝛼𝑖

𝛼𝑖−1
=

𝜏
𝜏 − (𝑖 − 1)

𝜏
𝜏 − [(𝑖 − 1) − 1]

=
𝜏 − (𝑖 − 2)

𝜏 − (𝑖 − 1)
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝜏 

𝛼𝑖مقدار iمقدار  مداوم( با افزایش 23-2) بر اساس 

𝛼𝑖−1
 می یابد.افزایش   

(2 )𝑠5
 :شودمینویسی باز  (24-2)را به صورت −

(2-24) 𝑠5
− = {𝑠𝛼𝑖

|𝛼𝑖 =
𝑖
𝜏 , 𝑖 = 1,2, … , 𝜏} 

 سپس
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(2-25) 𝛼𝑖+1

𝛼𝑖
=

𝑖 + 1
𝜏
𝑖
𝜏

=
𝑖 + 1

𝑖
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝜏 − 1 

 .می یابدکه پیوسته درحال افزایش است افزایش  iاز مقدار  ( کمتر25-2)بنابر این مقدار 

 1S بیشاتر  از 5S در لیبال زباانی   یات که  شودمیاین نتیجه حاصل  ،(2) و( 1) اثبات بر اساس

 بهاره  ارزیاابی  و پرسانل  بررسای  پزش ی، یصتشج مانند عمل در و واقعی شرایط به توجه با که است

 لیبال زباانی   و ضربی لیبل زبانی های شاخص بین انحراف مقدار بیشترین غیره و نظامی سیستم وری

 .است آن مجاور

 :به صورت زیر جایگذاری شود( 23-2) اگر

(2-26) 𝛼𝑖 − 𝛼𝑖−1 =
𝜏

𝜏 − (𝑖 − 1)
−

𝜏

𝜏 − [(𝑖 − 1) − 1]
=

𝜏

(𝜏 − 𝑖 + 1)(𝜏 − 𝑖 + 2)
, 

 𝑖 = 1,2, … , 𝜏 

 ( به صورت زیر جایگذاری شود:25-2و رابطه )

(2-27) 𝛼𝑖+1 − 𝛼𝑖 =
𝑖 + 1

𝜏
−

𝑖

𝜏
=

1

𝜏
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝜏 − 1 

 ضاربی  زباانی  ارزیابی مقیاس که است آن دهندهنشان( 27-2) و( 26-2) از حاصل نتایج سپس

5S 1 لیبل زبانی از قبل هاآن که زمانیS و اسات  شده توزیع  مقیاس در لیبل خطی صورت به هستند 

 و( 26-2) دو هار  کاه  است این علت. باشدمی قضیه با تضاد در که هستند ،1S از پس که یی هاآن نه

لیبال   گیاری  اندازه برای کلی طور به اما نیستند، مناسب ضربی لیبل زبانی گیری اندازه برای( 2-27)

لیبل  گیری اندازه برای کلی طور به( 25-2) و( 23-2) دو هر که حالی در است، مناسب افزایشی زبانی

 .هستند نامناسب افزایشی لیبل زبانی گیری اندازه برای نامناسب اما هستند، مناسب ضربی زبانی

 لیبال زباانی   از جفات  هر بین انحراف مقادیر تمام ،(25-2) و( 23-2)به وسیله  صورت این در
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 .(Xu, 2009) آیدمیبه دست  S5 در مجاور ضربی

در این روند از محاسبات، به منظور حفت تمام اطالعات، ما مقیاس ارزیابی زبانی گسسته ضربی 

5Sرا به یت  مقیاس ارزیابی زبانی ضربی پیوستهS̅5 = {𝑠𝛼|𝛼 ∈ [1
𝑞⁄ , 𝑞]}  در  شاود مای داده توسعه(

𝑞 (𝑞کاه در آن   (،ساخت 4Sضربییت فرمت برای مقیاس ارزیابی زبانی  توانمی، روش مشابه یت  ≥

𝜏) یت عدد صحیح مثبت به اندازه کافی بزرگ است. اگر𝑠𝛼 ∈ 𝑆5  سپس𝑠𝛼   ضاربی   لیبال زباانی  یات

 ضربی مجازی است. لیبل زبانیاست یت  𝑠𝛼؛ در غیر این صورت،  شودمی نامیده اصلی

,𝑠𝛼اجازه دهید   𝑠𝛽 ∈ S̅5 و 𝜆 ∈ شارح زیار    تاوان میرا  هاآنقوانین عملیاتی  . پس از آن[0,1]

 ( Xu, 2009تعریف نمود )

(1)𝑠𝛼⨂𝑠𝛽 = 𝑠𝛼𝛽 

(2)𝑠𝛼
𝜆 = 𝑠𝛼𝜆. 

در باال معرفی شد پایه هاای خاوب و شارط الزم بارای     ی زبانی و قوانین عملیاتی آن که مقیاس ارزیاب

 ،موقعیات هاای واقعای    متناسب باا  توانمیعملی، با اطالعات زبانی است. در کاربردهای  گیریتصمیم

 .مقیاس مناسب را انتجاب کرد

 OWAاپراتور  2-9

 طاور  باه  کاه  اناد شاده  معرفای  جمعای  یعملگرها از زیادی بسیار تعداد گذشته سال ده ظرف

 این .اند گرفته قرار مطالعه مورد کالسیت غیر هایگیریتصمیم و فازی هایمجموعه حوزه در گسترده

 اقتصااد،  جملاه  از مجتلاف  علاوم  در زیاادی  کاربردهاای  دارند، مندی نیرو ریاضی شالوده که عملگرها

 .(Yager & Rybalov, 1998) اندیافته روباتیت و بنیان دانش های سیستم آموزش، شناسی، زیست

 ایان  باه  درواقاع  شودمی واقع مفید خاص حوزه یت در حد چه به تا جمعی عملگر یت که این
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. باشاد  داشاته  مطابقت حوزه آن شرایط با مقدار چه ریاضی نظر از عملگر این که اردد بستگی موضوع

 شوند، توصیف رفتاری پارامترهای عنوان به توانندمی که دارند خاصی ریاضی خواص عملگرها از برخی

 یاا  orness مثاال  عناوان  باه . باود  خواهاد  یرگاذار تأث عملگار  رفتار روی بر هاآن مقدار دیگر عبارت به

maxness عملگر که کندمی تعیین یا بیشینگی OWA رفتاار  مااکزیمم  عملگار  همانناد  میزان چه به 

 .کندمی

ی ذهنای  هاا یابیا ارزو  هاا تیا اولوی اسات کاه   ریا گمیتصام  هایت نیتی ی از  OWAاپراتور 

. با استفاده از این روش جواب و تصامیم نهاایی دقیاق و نزدیات باه      گیردمیرا در نظر  رندهیگمیتصم

ی گوناگون و انواع ارا ه شد 1988برای اولین بار توسط یاگر در سال  OWAواقعیت خواهد شد. اپراتور 

متعاددی بارای محاسابه باردار وزنای       هایروش .شودمیمتمایز  شانیوزندارد که تنها از طریق تابع 

 ازجمله: وجود دارد OWAاپراتور 

 ی نمونههادادهمحاسبه با استفاده از  .1

 (.Yager,1988) 1ی زبانیهاتیکماستفاده از محاسبه با  .2

( Yager,1988. )نمایاد مای به عنوان یت تابع ارزیاابی عمال    OWAمیانگین ترتیبی یا  عملگر

 یت نگاشت به ش ل زیر است: OWAتعریف: یت عملگر 

(2-28) f ∶  Rn  → R 

 :گرددمیتعریف  گونهیناکه بردار وزن مربوط به آن 

(2-29) w = [ w1   , w2   , … , wn   ], wi ∈  [0,1],       ∑ wi

i

 =  1 

 و همچنین:

                                                 
2 linguistic quantifiers 
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(2-35) 
 f  (a1, … , an) = ∑ wi.

n

i=1

bi 

 )na,…,1a(مجموعاه   یشدهمرتببه ترتیب از بزرگ به کوچت از نظر مقدار  )knb,…,k1b(که 

 .باشندمی

آن مجموعه اولیه دوباره مرتب است که در  ایمرحله OWAبنیادین  هایجنبهی ی از 

. شاخص خواهد بود هاآرگوماندر ترتیب  موقعیت یا رتبه یتمتناظر به i wدر این حالت وزن  .شودمی

orness برای توصیف رفتار یت ارزیابی ، مانند  تواندمی،  و نمایدمیاختار بردار وزن را کمی س

 :گرددمیبه صورت زیر تعریف به کار گرفته شود. این شاخص  ینیبدبو یا  ینیبخوش

(2-31) 
orness (W) =

1

n − 1
∑(m − i). wi

 n

i=1

 

 رعملگا تابهگن کنناده    OWAباشد، عملگر  1وزن برابر  مربوط به یت بردار ornessچنانچه 

مقدار یا بهتارین مقادار از مجموعاه     ینتربزرگرا با  معیارها، به طوری که مجموعه گرددمیماکزیمم 

کاه عملگار    دهاد مای یات باردار وزن نشاان     orness. بالع س، مقدار صافر  نمایدمی تجمیع معیارها

OWA  معیار یاا   تریننامناسببه سمت  معیارهاو تجمیع مقادیر  نمایدمیمانند عملگر مینیمم عمل

نشاانگر   orness، مقادیر بازرگ  متعاقباا. خواهد بود ؛داردکمترین معیار یا معیاری که کمترین ارضا را 

و بنابر این  باشدمییی با بیشترین ارضا در عمل تجمیع معیارهای بهتر یا معیارهابیشتر بر روی  دتأکی

 .(Yager,1988را ش ل خواهد داد. ) بینخوش یت مدل رفتاری

 (LOWAعملگر میانگین وزنی ترتیبی زبانی ) 2-6

و  تعریف شده (Herrera & Verdegay,1996توسط )که  OWAبر پایه عملگر  LOWAعملگر 

 اپراتورهاا اخیر انواع مجتلفی از ایان   یهادههکه طی  قرار گرفته است های زبانیبر پایه مفاهیم لیبل 
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 (.Xu, 2012اند )یافتهمجتلف توسعه  هایینهزممطرح شده و در 

 :ULWA اپراتور 2-7

بار  است که برای گزینش یت گزیناه از باین چناد گزیناه      LOWAی ی از اپراتورهای خانواده 

مورد اساتفاده  عدم اطمینان  با توأم یدر فرایند گیریتصمیمی معیارهااهمیت هریت از  اساس درجه

 .(Xu, 2012) شودمیمحاسبه های موجود ارزش کلی گزینهو از طریق آن  گیردمیقرار 

 :UDLWAاپراتور  2-8

ایان   در ULWA باا اپراتاور   این اپراتورتفاوت و است  LOWAاز اپراتورهای خانواده دیگر ی ی 

. ایان در  باشاد مای ی موجود هانهیگزت که به دنبال متمرکز کردن ارزش کلی جنبه عدم اطمینان اس

 ,Xu) روناد می ب ار زمانهم عدم اطمینان هردو اپراتور در فرایند مسئلهحالی است که برای حل یت 

2012). 

 پیشینه پژوهش 2-5

انتقاال   هاای روژهپا  گیرنادگان یمتصام پایش روی   هایو پیچیدگی هامحدودیتوجود  رغمعلی

تساهیل   هاا آن هایپژوهشکه نتیجه  اندنمودهت نولوژی، پژوهش گران متعددی در این حوزه فعالیت 

. در ایان پاژوهش تاالش    باشدمیمربوط به انتجاب و انتقال ت نولوژی  هایریزیبرنامهو  گیریتصمیم

جامع  بندیدستهبر آن یت  مؤثرشده است عالوه بر بررسی ادبیات مربوط به انتقال ت نولوژی، عوامل 

 از مطالعات ترجیحات زبانی ارا ه شود.

بار  و مبتنی بر واقعیات، انتقاال ت نولاوژی را    مؤثر این مطالعه عالوه بر استفاده از یت ت نیت 

ملای و  . در ادامه مروری جامع از ادبیات قراردادهاست موردبررسیعوامل  از متفاوتی بندیگروه اساس

 .گرددمیارا ه  حاضر ژوهشپ المللیبین
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 انتقال تکنولوژیمروری بر ادبیات  2-5-3

بر آن  مؤثرتحقیقات بسیاری در حوزه انتقال ت نولوژی، مراحل آن و عوامل  1975از اوایل دهه 

 شده است.ارا ه کیفی و کمی برای انتقال ت نولوژی  هایمدلمتعددی اعم از  هایمدل انجام گرفته و

تقال ت نولوژی جامعی بر مبنای روی رد مدیریت پاروژه ارا اه نماوده    ( مدل ان1971زکای ) -رب

 بنادی دساته و نگهاداری   ساازی پیااده ، 1تحقق، توافق هایگامرا به  انتقال ت نولوژیاست. وی فرایند 

-Barدهاد ) مای شرح  هاگامرا در هریت از این  گیریتصمیمها، مراحل مهم و نقاط فعالیت ؛ وکندمی

Zakay, 1971). 

ارا اه کاه    المللای باین برای انتقال ت نولوژی  ایمرحله( یت فرایند هفت 1976) 2هرمن والندرب

 هاای پاروژه نتیجه نهایی این مدل بیانگر این اسات کاه    .بوط استمر چندملیتی هایشرکتبیشتر به 

و  ریازی ماه برناآغااز   ت نولوژی از کنندهدریافت، حضور یابندنمیایان پانتقال ت نولوژی با شروع تولید 

گفت که انتقال ت نولوژی موفق است که از طریق  توانمیدر صورتی و  ضروری است پروژه سازیپیاده

 .(1393حیدری، شود )اطمینان حاصل ، شدهمنتقلدقیقی از سازگاری ت نولوژی  هایمقیاس

 . ایان درنظار گرفات  اولین مدل کمی انتقال ت نولاوژی   توانمیرا  (1985) 3مدل شریف و حق

و  کناد مای را بیاان   کنندهدریافتو  دهندهانتقال( بین PTD) 4ی ت نولوژی ی بالقوهمدل مفهوم فاصله

این فاصله بین طرفین انتقال بیش از اندازه زیاد یا کام باشاد، موفقیات انتقاال      هرگاهکه  کندمیادعا 

 (.sharif and Haq, 1980. )ت نولوژی کم خواهد بود

ا انجام یت مطالعه گسترده در جمهوری کره، یات مادل فراینادی    ( ب1981) 5دهلمن و ستفال

 استاین مدل بهبودی از مدل بهرمن و والندر  که اندنمودهبرای انتقال ت نولوژی ارا ه مرحله  8شامل 

                                                 
1  Adaptation  
2  Behrman and Wallender  
3  sharif and Haq 
4  Potential Technological Distance  
5  Dahtman and westphal 
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(Dahlman & Westphal, 1981.) 

بار   رماؤث کاه هفات عنصار     اندنمودهرا ارا ه  عمومی( مدل ساده و 1987) 1ور و وادناس لی، راد

 ,Schlie) دهناد مای را شارح   انتقال ت نولوژی یپروژهو موفقیت احتمالی هر  سازیپیادهریزی، برنامه

Radnor, and Wad, 1987.) 

ی در حال صانعتی  کشورهاانتقال ت نولوژی در  یدرباره یامطالعهدر ( 1988) 2لی و هم اران

اتجاذ، جذب و بهبود  هایگامای طی کردن برت نولوژی  کنندهدریافتبه این نتیجه رسیدند که شدن، 

انتجاب م انیزم های  نیازمند ی عمر ت نولوژی و قابلیت ت نولوژی ی شرکت،احتمالی با توجه به چرخه

، به تازگی نسابی  دهندهانتقالاشاره کردند که م انیزم های انتجاب شده توسط  هاآن. باشندمیانتقال 

دارایای ف اری بساتگی     سطح حفاظت از و دهندهانتقالی شرکت ت نولوژی، اهمیت استراتژیت آن برا

 .(Lee & et al, 1988داشت )خواهد 

ی یات  تحلیل فرایند انتقاال ت نولاوژی در اقتصااد رسامی و ارا اه      با استفاده از( 1989) 3مادو

باه   چنادملیتی  هاای شرکتو  یافتهتوسعهانتقال ت نولوژی از کشورهای  جهت گیریتصمیمچارچوب 

در کشااور ، هشاات عاماال کلیاادی باارای موفقیاات انتقااال ت نولااوژی یافتااهتوسااعهرهای کمتاار کشااو

 (.Madu, 1989)نمود مطرح  کنندهدریافت

 یپاروژه که هر  یافتنددر( 1987( در مدلی مشابه مدل اس لی و هم اران )1995) 4وردی و ژا 

ر میزبان و معامله را بررسی نمایاد.  ، کشودهندهانتقالالمللی باید سه عنصر کشور انتقال ت نولوژی بین

(Bozman, 2000.) 

                                                 
1  Schlie, Radnor, and Wad  
2  Lee, J., Bae , Z.T., Choi, D. Y.,  
3 Madu 
4  Reddy and Zhao 
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که موفقیت انتقال ت نولوژی از طریق مادیریت مواناع انتقاال و     معتقدند( 1995) 1کلر و چینتا

همچنین  هاآن. شودمیتعیین  کنندهدریافتدهنده و ی آن توسط انتقالکنندهتقویت مقدمات تسهیل

 (.Keller & Chinta, 1990) کنندمی تأکیدقال ت نولوژی بر اهمیت انتجاب صحیح م انیزم انت

فاز  5( مدلی شامل 1981وستفال )( در راستای بهبود مدل دهلمن و 1995) 2چنترامون لسری

در محایط   ایسارمایه ام اان تولیاد کاالهاای    در مادل وی  برای انتقال ت نولوژی ارا ه نماوده اسات.   

 هاا آنی مورد نیاز تولید رداد انتقال دربردارنده انتقال ت نولوژمگر این ه قرا است نامعلوم کنندهدریافت

اناد  افتااده . در این مادل همانناد مادل دهلمان و وساتفال عناصار ماذاکره و جاذب از قلام          نیز باشد

(Chantramonklessi, 1990). 

انتقاال ت نولاوژی دارای ساه    در  یاری درگمشارکت و ( معتقدند که 1991گیبسون و اسمایلر )

انجام دادناد  که  ایمطالعهطی  هاآن .استکاربرد ت نولوژی  ،پذیرش ت نولوژی ،جاد ت نولوژیایسطح 

 فراینادهای مرتبط با سطوح درگیری انتقال ت نولاوژی، نشاان دادناد کاه در      هایفعالیتپس از شرح 

یی و ، چهار متغیر محوری ارتباطاات تعااملی، فاصاله جغرافیاا    هاسازمانانتقال ت نولوژی درون و بین 

گذارند. سپس با ارا ه مدل شب ه انتقال ت نولوژی،  تأثیرفرهنگی، دوپهلویی ت نولوژی و انگیزش فردی 

بر توسعه زیرساختی مبنی بر افزایش ارتباطات تعاملی و انگیزش فردی و نیز کاهش فاصله فرهنگای و  

 (.Gibson & Smilor, 1991کردند ) تأکیددو پهلویی ت نولوژی ی برای تسریع فرایند انتقال ت نولوژی 

کاه بارای تضامین     کندمیاست، بیان  زی کا–مدل بر  ییدکنندهتأکه  UNIDO (1996)مدل 

تولید، مراحل جستجو، ارزیابی، مذاکره، اجرای قرارداد و ب ارگیری  در بجش ت نولوژیانتقال  موفقیت

 (.Unido, 1989شود )رتیب اجرا و جذب ت نولوژی باید به ت

                                                 
1 Keller & Chinta  
2  Chantramonklessi 
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مرحله برای انتقاال ت نولاوژی    5یت مدل شامل  در پژوهش خود (1998) 1اراندورانی و هم 

انتقاال  آن بر شناسایی نیااز باه پاروژه     تأکید قابل مشاهده استکه از این مدل  یان ته. اندارا ه نموده

 & Durraniبرای انتقال است ) بهینهو نیاز به شناسایی منابع چندگانه برای داشتن انتجابی  ت نولوژی

et al, 1998.) 

، شا اف ت نولاوژی باین صانایع     3( با استفاده از یت مدل اقتصااد سانجی  1997) 2لیم کلین و

نشاان   هاا آنهاای  . یافتاه قراردادناد ، ال تری ی و ال ترونی ی کره و ژاپن را ماورد مطالعاه   آالتینماش

 هاای شرکت نولوژی ی نقشی حیاتی در ارتقا  سطح ت تواندمیکه انتقال ت نولوژی از رهبران،  دهدمی

 (.Klein & Lim, 1997. )پیرو داشته باشد

( سیر ت امل انتقال ت نولوژی و اطالعات را در برزیال ماورد مطالعاه    1998) 4دایس و ورگو یرو

اناد.  های مدیریت اطالعات در فرآیند انتقال ت نولوژی را در این کشور بررسی نمودهقرار داده و دیدگاه

، کااهش  پاذیری رقابتها برای افزایش ترین مش التی که اغلب شرکت ی از عمدهدریافتند که ی هاآن

اناد، نباود ام اناات و خادماتی اسات کاه       ی محصوالت و خدمات جدید با آن مواجهها و توسعههزینه

 (.Jabar, Soosay and Santa, 2011مستمر فراهم نماید. ) طوربهاطالعات الزم و مفید را 

 ز رسانی ادبیات، مدل موفقیت اقتضایی انتقال ت نولوژی را ارا ه نموده است( با برو2555بزمن )

هاای مجتلفای   که این مدل بجای تمرکز بر یت بعاد خااص، موفقیات انتقاال ت نولاوژی را از جنباه      

ها و البراتوارهای دولت باه صانعت،   این مدل بر انتقال ت نولوژی از دانشگاه تأکید. کندمیگیری اندازه

 (.Bozeman, 2000ته این مطالعه به انتقال ت نولوژی درون شرکتی هم مرتبط است. )است، الب

                                                 
1 Durrani,T.S.Ferbes,S,M., Broadfoot,C.and Carrie,A.S. 
2 Klein and Lim 
3 Econometric model 
4 Diss, M. K.& Vergueiro, W. 
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هاای انتقاال   های فرهنگی بر پروژهتفاوت تأثیر»( در پژوهشی تحت عنوان 2551) 1لین و برگ

سه گروه از عوامل یعنی ماهیت  تأثیری به مطالعه« تولیدی تایوان هایشرکتدر  المللیبینت نولوژی 

 انتقاال ت نولاوژی   موفقیت های فرهنگی بین طرفین انتقال، برو تفاوت المللیبینی ژی، تجربهت نولو

 (.Lin & Berg, 2001)پرداختند 

ی است که به بررسای  هایمدل ترینمهم(، ی ی از 2551)الزم به ذکر است که مدل لین و برگ 

بسایاری از تحقیقاات دیگار قارار      ماهیت ت نولوژی بر موفقیت انتقال پرداخته است، لذا مرجاع  تأثیر

 گرفته است.

 هاای پاروژه الجزایار   کشاور  دو مطالعه ماوردی در  با انجام( 2552ساد، سی میل و گرین وود )

ماورد بررسای    1995تاا   1965از ساال   –3و محصاول در جریاان   2کلیاد در دسات   انتقال ت نولوژی

دالیال    )(4PMMPمادیریت پاروژه  با استفاده از یات چاارچوب چناد دیادگاهی از      هاآن. قراردادند

 ,Saad, Cicmil and Greenwood) را شناسایی کردند انتقال ت نولوژی در الجزایر هایپروژهش ست 

2002.) 

انتقاال   خصاوص را در  (TAM) 6مدل پذیرش ت نولاوژی  (2553) 5کلنتون و ژانگبندتو، دی 

اساس بناا شاده اسات کاه نگارش افاراد        این . این مدل براندنمودهت نولوژی محصول ارا ه  المللیبین

و نیت رفتار و عمل رد واقعی آن اثیار گاذار    است مؤثرنسبت به یت رفتار، بر تمایلشان به انجام رفتار 

 (.Di Benedetto, 2003است )

                                                 
1  Lin, B., & Berg, D 
2  turnkey  
3  product – in – hand  
4  The Project Management Multiple Perspective Framework(PMMPF) 
5  Di Benedetto, C.A., Calanton, R.J. & Zhang, C.  
6  Technology Acceptance Model  
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ی ت نولاوژی ی بهباود شارایط محیطای وزارت دفااع      ( به تحلیل جنباه 2553) 1گرینر و فرانزا

 را موردند و پنج مورد از انتقال ت نولوژی محیط عملیاتی در نیروی هوایی آمری ا پرداخت متحدهیاالتا

در ایان تحقیاق را باه ساه دساته       شاده ییشناساموانع انتقال موفق ت نولوژی  هاآن. قراردادندبررسی 

 (.Greiner & Franza, 2003) نمودند بندیدسته

شارکت ایرانای مپناا، سسا و،     (، در تز دکتری خود، با انجام تحقیقی در چهاار  2553موحدی )

این تحقیق اهمیات   .گوهر فام و نیرو گستران، ده عامل را در موفقیت انتقال ت نولوژی شناسایی نمود

سیاسای، عادم وجاود     -کرده و عدم ثبات اقتصادی تأییدگذاری دولت و شرایط بازار را عوامل سیاست

R&D های ها، پایین بودن مهارتدر شرکت ژیانتقال ت نولو یاتتجربها، میزان پایین فعال در شرکت

شرایط حاکم بر کشور را موانع پایش روی   یلبه دل کنندگانتأمین زنیچانهبازاریابی و باال بودن قدرت 

 (.Movahedi, 2003داند )انتقال ت نولوژی می

ای ی خود سعی نمودند تا چاارچوبی از موضاوعات کلیادی   در مطالعه (2554هریس و هریس )

 هاا آن .ی دیگر باید مورد توجه قرار گیرندمایند که قبل از انتقال ت نولوژی از یت حوزه به حوزهارا ه ن

هر چه دهنده و گیرناده ت نولاوژی    ، معتقدند کهقش مدیریت در مورد محصوالت تجاریبر ن تأکیدبا 

لاوژی بیشاتر   ، احتمال موفقیات انتقاال ت نو  توجه نمایند هاآنو هماهنگی بین  عامل 5بیشتر به این 

 (.Harris & Harris, 2004خواهد شد )

محیطای )باازار و محایط فرهنگای( بار       یفاکتورهاا  تأثیر( به بررسی 2556) 2کو ی و هم اران

مساتقیمی بار    تاأثیر بازار  فاکتورهایاند. این مطالعه نشان داد که استراتژی انتقال ت نولوژی پرداخته

 (.Cui, 2006) انتقال ت نولوژی دارند

                                                 
1 Greiner & Franza   
2 Cui, A. S., Griffith, D.A., Cavusgil, S. T., & Dabic, M 



56 

 

و  دداناش ت نولاوژی ی پرداختنا    هاای دارایای ( به شناسایی و ارزیاابی  2556) 1ز و هم اراننیو

 Jabar and Soosay and) قراردادناد ، مورد مطالعه زندیمرا رقم  هاآنکه استفاده از  اییضمنعوامل 

Santa, 2011.) 

مقیاس بازرگ را  ( عناصر مهم در موفقیت فرایند انتقال ت نولوژی در 2557) 2کومار و هم اران

مقیااس بازرگ از هماان     هاای پروژهکه مسئولین  دهدمینشان  هاآنپژوهش شناسایی نمودند. نتایج 

 .(Kumar & et al, 2007)مناسب دارند  ریزیبرنامهیاز به مراحل اولیه پروژه ن

 فاکتورهاای ( با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و منطق فاازی،  2559) 3الی و تی سای

این محققاان   .قراردادندتایوان مورد بررسی  آالتماشینبر موفقیت انتقال ت نولوژی را در صنعت  مؤثر

 .(Lai & Tsai, 2009تحلیل آماری استفاده نمودند ) واز قواعد فازی  آمدهدستبهنتایج  تأییدبرای 

موضاوعات در   رینتمهمآیتم را به عنوان  15 یدلف( با استفاده از روش 2559المبروک و سوار )

 ,Al-Mabrouk & Soar) باه کشاورهای عربای شناساایی نمودناد      تسهیل انتقال ت نولوژی اطالعات

2009). 

( به شناسایی موانع محوری در انتقال ت نولوژی باومی در اقتصااد در حاال    2559) نستیجاس

ت نولاوژی در  روش دلفی نشان داد که وضعیت ضاعیف انتقاال    هاییافتهگذار لهستان پرداخته است. 

 (.Jasinsk, 2009). لهستان ناشی از موانع متعددی استکشور 

انتقاال   یشاده شاناخته  هاای یاساتراتژ وت و ضاعف  قا  یامقالاه ( در 2515) هم اران و محقر

این مطالعه  قراردادند. درت نولوژی را در صنعت پتروشیمی ایران با توجه به شرایط کشور مورد ارزیابی 

، برای انتجاب استراتژی مناسب برای انتقاال ت نولاوژی   (AHP) یمراتبیل سلسله از روش فرایند تحل

                                                 
1 Nieves, Inmaculada, and Petra  
2  Komar, U., Kumar, V., Dutta, S., & Fantazy, K.  
3 Lai & Tesi 
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 (.Mohaghar & et al, 2010) موفق استفاده شده است

تانزانیاا   یررسامی غ هایشرکت( را در 1989دکتری خود مدل مادو ) یرساله(، در 2515زاگز )

بر عواملی که ماادو ارا اه نماود عوامال     وه عال غیررسمیمورد بررسی قرار داد و دریافت که در اقتصاد 

 .(Szogs, 2010) مؤثرنددیگری نیز 

باه   کنناده عرضاه از  انتقال ت نولوژی تجهیازات جدیاد   بر مؤثرعوامل  (2515لی، ونگ و لین )

به ارزیابی  (FANP) 1ای فازییت مدل فرایند تحلیل شب ه با ارا هو  قراردادندمورد بررسی  راخریدار 

 .(Lee, Wang & Lin) ت نولوژی پرداختندعمل رد انتقال 

کوچات و   هاای شارکت ( به منظور بررسی تجارب انتقال ت نولاوژی  2515) 2جگودا و هم اران

توساط جگاودا و راماناتاان     ارا اه شاده    انتقال ت نولاوژی  3گیت –، از روی رد گام (SMES)متوسط 

 .(Jagoda and Lonseth and Maheshwari, 2010) اندنمودهاستفاده  (2555، 2553)

 تاأثیر بررسی  ساختار بهبا استفاده از مدل معادالت  ایمطالعه( در 2511ر، سوسی و سانتا )اجاب

و محیط یادگیری( بر انتقال ت نولوژی  هایمانپیادگیری سازمانی )شامل ظرفیت جذب، ماهیت و نوع 

 Jabar)دی مالزی پرداختناد  ژی صنایع تولیاستراتژیت ت نولو هایپیمانو توسعه محصول جدید، در 

and Soosay and Santa, 2011.) 

و توساعه   المللیبین( به مرور گسترده مسا ل و موضوعات انتقال ت نولوژی 2511) 4چان و دیم

در مجموع این مطالعه به دولات و صانایع چاین    . اندپرداختهاثربجش ت نولوژی در چین  هایسیاست

را افزایش  المللیبینی را پرورش داده و کارایی انتقال ت نولوژی که ظرفیت نوآوری بوم کندمیتوصیه 

 (.1393حیدری، دهند )

                                                 
1  Fuzzy Analytic Network Process (FANP) 
2  Jagoda, K., Maheshwari,B.& Lonseth, R  
3  Stage-Gate  
4  Chan, L., & Daim, T.U.  
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عوامل  تالش نمودند AHPبا استفاده از ت نیت در پژوهش خود  (2512) 1و هم ارانلی 

از طریق تسهیل  هاآنهمچنین  .ت نولوژی را تعیین نمایند پذیرش انتقالی هاتیاولومؤثر بر  نامشهود

 Lee & et) پیشینه پژوهش را گسترش دادند ،توسعهدرحالی کشورهاحق امتیاز به ویژه در  اعطای

al, 2012.) 

ی فرایند انتقال سازنهیبه ی داخلی را در مدیریت نوآوری وهاواسطهنقش  2آلبرز و هم اران

ن موضوع در این پژوهش به دنبال روشن کردن ای هاآنمطالعه نمودند. در صنایع متقابل  ت نولوژی

در  تواندمیداخلی و بجش تحقیق و توسعه چگونه  یهاواسطههستند که انتقال ت نولوژی با تمرکز بر 

 (.Albers & et al, 2014)بهترین حالت مم ن قرار بگیرد 

المللی و آموزش در جذب ظرفیت انتقال ت نولوژی بین وپرورشآموزشنقش  3و هم اران هیدن

 مؤثرو هفت عامل کلیدی  قراردادندمطالعه را مورد شده آسیا  یصنعتزه ی تاکشورهادر بجش هوافضا 

 (.Heiden & et al, 2015) .بر آموزش را در انتقال ت نولوژی بررسی نمودند

(، در رساله دکتری خود، سعی در طراحی یت الگوی مدیریت انتقال ت نولوژی 1373جعفرنژاد )

 هایمهارتی، سجت افزار، توان و ت نی ار عامل دانش ایران نموده است. وی چه در صنعت ال ترونیت

نیروی انسانی و ساختار تش یالتی را به عنوان عوامل مهم در جذب و ب ارگیری ت نولاوژی شناساایی   

نیروی  هایمهارترا در مدیریت ت نولوژی، توان و  تأثیرنمود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین 

ی و سااختار تشا یالتی و ساجت افازار دارناد )جعفرناژاد،       ت نی دانش  ببه ترتیانسانی و پس از آن 

1373.) 

( به بررسی و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر انتقال ت نولوژی پرداخته اسات.  1378) یلش ر

 (.1378)لش ری، بندی نموده است دسته سازمانیبرونو  سازمانیدرونوی عوامل را به عوامل 

                                                 
2 Lee S. Kim W. , Kim Y.M. & , Oh K.J 
3 Albert Albers, Nikola Bursac, Ludwig Maul, Marius Mair 
4 Heiden. P, Pohl. C, Mansor. S, Genderen. J 
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در رساله دکتری خود، تالش نمود تا عوامل مهم در جذب و توسعه موفق (، 1387زنگنه )نامدار 

تجهیزات برق، شناسایی و سپس میزان اهمیات هار یات از     تولیدکنندهایرانی  هایبنگاهت نولوژی در 

 (.1387)نامدار زنگنه،  محاسبه نماید ت نولوژیانتقال  هایپروژهاین عوامل را در موفقیت 

( عوامل موفقیت انتقال ت نولوژی برای رسیدن به کالس جهاانی  1388) یموریانتفارسیجانی و 

مثبات باین    یرابطاه آماری، وجود  هایروشو با استفاده از  قراردادندشرکت هپ و مورد بررسی  را در

 (.1388)فارسیجانی و تیموریان،  نمودند تأییدموفقیت انتقال ت نولوژی و رسیدن به کالس جهانی را 

ی و تجاری و با معرفی و اهیسرمابه الزامات ساختاری، حقوقی، مدیریتی،  عطاردی با توجه

. او معتقد است نمودالزامات و نتایج انتقال مدیریت ت نولوژی را معرفی  ،یعملتحلیل یت نمونه 

ند به استقالل صنعتی کشور توانمیپرورش ایده یت ارزش ملی است که  از طریقدستیابی به محصول 

 (.1384دی، عطار) کمت کند

است و  ادکردهاز انتقال ت نولوژی تحت عنوان انتقال فرهنگ ی پژوهشیدر صفوی نایینی 

اصلی فرهنگ که  هایمؤلفه. او در پژوهش خود سعی نمود استی قرار داده موردبررسجوانب آن را 

ی اکشورهرا برای  ییراه ارهابررسی نماید. در پایان نیز  نقش اساسی در توسعه آن دارند را

 (.1385سید رضا صفوی نایینی، نمودند )ارا ه  توسعهدرحال

بررسی استراتژی انتقال »تحت عنوان  مقطع کارشناسی ارشد خود نامهانیپا( در 1388راصد )

انتقال ت نولوژی را  یشدهشناخته یهایاستراتژقوت و ضعف « ت نولوژی فرایند تولید در پتروشیمی

 ,Mohaghar & et al. )قراردادندوجه به شرایط کشور مورد ارزیابی در صنعت پتروشیمی ایران با ت

2010.) 

بر موفقیت انتقال  مؤثربهروزی و تباربا ی در پژوهشی سعی بر شناسایی و تحلیل عوامل 

–کولومگروف آزموناز  انجام این بررسی برای هاآن. اندداشته و متوسطهای کوچت ت نولوژی در بنگاه
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بهروزی و محمدعلی تباربا ی، )استفاده نمودند  SPSSافزار  نرمدر  فریدمن و تست تی اسمیرنوف،

1393.) 

ی هاا ساازمان در  ت نولاوژی ( عوامل مؤثر بر انتجاب روش کساب  1393هم اران )کرمی پور و 

بیانگر این است  هاآننتیجه مطالعه  .انددادهی قرار موردبررسخود  پژوهشمحور ایران را در  ت نولوژی

 بارای  هاا ساازمان تمایال   یعامل اندازه سازمان و تجارب موفق گذشته سازمان در خرید فنااور دو که 

 (.1393ژولی و بولی،  کرمی پور،) .دهدیمرا افزایش  خرید

به این نتیجه رسید که فرایند انتقال  توانمی (1394محمدی و یعقوبی ) مطالعه بر اساس

 مالحظاتگرفتن  در نظری بدون هایت نولوژیگاهی  ودشمیت نولوژی در ایران به صورت ناقص انجام 

و  یافتهتوسعهی کشورهامنسوخ  هایت نولوژیو حتی گاهی  اندموزهدینی و فرهنگ اسالمی وارد 

برای پذیرش ت نولوژی متناسب با  شدهاصالحیت مدل  هاآنبنا بر این  .شوندمیپیشرفته وارد کشور 

 تبدیل مثبت یهاجنبه به را یفرهنگ منفی اثرات کهینحوبهاند شرایط فرهنگی ایران ارا ه نموده

 (.1394یعقوبی،  محمدی و). نماید

 زبانی اپراتورهایو  ترجیحیروابط  2-5-2

 مجتلف ترجیحات ساختار با گروهی گیریتصمیم برای کلی مدل یت( 2552) 1هم اران و ویدما هررا

 Herrera-Viedma) کردند ارا ه توافق از ایدرجه به رسیدن در کارشناسان نظر تغییر به کمت برای

et al, 2002). 

 مثل ترجیحی روابط مجتلف انواع ترکیب برای کلی فرایند یت( 2555) 2سانچز و مارتینز هررا،

 .(Herrera-Viedma & et al, 2005) کردند ارا ه اطالعات ایفاصله ارزش و عددی زبانی،

                                                 
1 Herrera-Viedma et al 
2 Herrera, Martínez, and Sánchez 
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 مسا ل حل برای هدف برمبنای ریزیبرنامه دلم یت( 2556) 1ما و سان جیانگ، ما، فان،

 روابط بر اساس جایگزین هایگزینهبرای  ترجیحی اطالعات آن در که دادند ارا ه گروهی گیریتصمیم

 .(Fan & et al, 2006) است شده مطرح ضربی ترجیحی

 وشر دو هاآن. قراردادند بررسی مورد را ضربی و فازی ترجیحی روابط( 2557) 2فان و وانگ

 توانمی کهطوریهب کردند مطرح فردی فازی ترجیحی روابط نسبی وزن تعیین برای را سازیبهینه

 (.Wang & Fan, 2007) داد تعمیم گروهی فازی ترجیحی رابطه یت به را هاآن

 ارا ه را ترجیحی روابط بر مبتنی زبانی گروهی گیریتصمیم مدل( 2559) 3یو و خو دونگ،

 .(Dong et al, 2009) شودمی زبانی ترجیحی روابط و ضربی فازی، ترجیحی بطرواکه شامل  دادند

 ازجمله ناهمگن و ناقص ترجیحی روابط با گروهی گیریتصمیم مش الت با مقابله منظوربه

 جهت هدف یبرمبنا یزیربرنامه مدل یت( 2515) 4ژانگ و فان زبانی ترجیحات و فازی ضربی،

 .کردند مطرح هاگزینه جامع ارزیابی

 ریزیبرنامه مدل یت و گرفت نظر در را ناقص ترجیحی روابط از ش ل چهار( 2511) خو

 .(Xu,2011) کرد ارا ه هاگزینه بندیرتبه برای دودرجه

 با گروهی گیریتصمیم برای سیار پشتیبانی سیستم یت( 2515) 5ویدما -هررا و ریزو کابر پرز،

 هاگزینه از ایمجموعه که ایگونهبه کردند ارا ه ضربی و بیترتی فازی، ترجیحی روابط از استفاده

 گروهی گیریتصمیم مدل یت 2511 سال در هاآن همچنین. کنند تغییر فرایند طول در توانندمی

 شده استفاده زبانی و ضربی فازی، ترجیحی روابط از آن در که کردند مطرح متغیر تصمیم محیط برای

 (.Palomares & et al, 2013) است

                                                 
3 Fan, Ma, Jiang, Sun, and Ma 
4 Wang and Fan 
5 Dong, Xu, and Yu 
1 Fan and Zhang 
2 Pérez, Cabrerizo, and Herrera-Viedma 
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 گیرندگانتصمیم آن در که کردند مطرح را جامع مدل یت( 2513) 1هم اران و پالومارس

 گیرندگانتصمیم از زیادی هایگروه با و کنندمی بیان مجتلف اطالعات از استفاده با را خود نظرات

 ت نیت زا استفاده با گروه به نسبت توافقی نگرشو  مدیریت از ترکیبی این مدل .شوندمی مواجه

 (.Palomares & et al, 2013) شودمی را شامل 2OWAاپراتور

( در نتیجاه  Xu, 2004اناد ) مواجهدر تصمیمات خود با اطالعات زبانی  معموالا گیرندگانتصمیم

( بجصوص زمانی که تصامیمات باه   Delgado & et al, 1998است )استفاده از یت روی رد زبانی الزم 

زیاادی در ایان    هاای روش تااکنون  در شرایط عدم اطمینان انجام شود.صورت گروهی و چند شاخصه 

 زمینه ارا ه شده است.

تعمایم دو اپراتاور    ULHAرا توسعه داده است. اپراتور  3ULHAو  ULWA( اپراتور 2554خو )

ULWA  4وULOWA اسات. او یات    هاا آنو موقعیت آرگومان و بیانگر درجه اهمیت هر دو  باشدمی

 اپراتورهایرا با ب ار گیری  یرقطعیغاطالعات زبانی  بر اساسچند معیاره گروهی  گیریتصمیمروی رد 

ULOWA  وULHA ارا ه نمود (Wu wei, 2008). 

 یرهایمتغضربی و برخی از قوانین عملیاتی  غیرقطعیمفهوم روابط ترجیحی زبانی  (2556) خو

، 5ULGM ،6ULWGMی از جملاه  جمعای جدیاد   اپراتورهایرا تعریف نمود و  غیرقطعیزبانی ضربی 

ULOWG  7وIULOWG .اپراتور  را معرفی نمودIULOWG  اپراتورهای جمعی  تریعمومی ی از انواع

. عااالوه باار ایاان وی یاات روی اارد باشاادماای ULOWGو  ULGMاساات کااه مبتناای باار دو اپراتااور 

 (.Xu, 2006) گروهی با روابط ترجیحی ضربی نامشجص توسعه داد گیریتصمیم

                                                 
3 Palomares, I. Rodríguez, R. M. & Martínez, L 
4 Ordered weighted averaging aggregation operator 
3 uncertain linguistic hybrid aggregation 
4 uncertain linguistic ordered weighted averaging 
5 uncertain linguistic geometric mean 
6 uncertain linguistic weighted geometric mean 
7  uncertain linguistic ordered weighted geometric  and induced uncertain linguistic ordered weighted 

geometric 
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اطالعاات   یآور جماع که اپراتورهاای بااال بارای اجمااع در خصاوص       رسدمیاده به نظر این س

مجتلاف جماع آوری    یهاا دوره سان است. زمانی که اطالعات تصامیم در  یدورهدر یت  گیریتصمیم

( 2557خاو ) ایان   بناا بار  موجود برای برخورد با چناین شارایطی مناساب نیساتند.      اپراتورهایشوند 

گروهی با اطالعات زبانی را مورد بررسی قرار داد و دو اپراتور جدیاد باه    گیریصمیمتمتعدد  هایدوره

را ارا ااه نمااود و یاات ماادل باار اساااس ایاان دو اپراتااور باارای حاال مسااا ل     1DLWAو  DLAنااام 

مجتلف توساعه داد کاه در آن تماام اطالعاات در ماورد ارزش       هایدورهگروهی در  هایگیریتصمیم

. با این حال ایان دو اپراتاور بارای حال     شوندمیعات ترجیحی زبانی جمع آوری به ش ل اطال معیارها

مناسب هستند به همین دلیال   غیرقطعی با اطالعات ترجیحی زبانی یادورهچند  گیریتصمیممسا ل 

برای غلبه بر  3DULAو  DULWAاساس دو اپراتور  بر ی ردرو( یت 2558خود )در پژوهش  2وی وی

 داد.این محدودیت توسعه 

 گیریتصمیمبه دنبال تسهیل  درواقع یادشده اپراتورهای ساساو توسعه یت مدل بر  را هابا او  

این مطالعه با استفاده از این  بر اساسعدم اطمینان بوده است.  ایدورهچند معیاره در فرایند چند 

و  شوندمی بندیطبقهو در نهایت  آیدبه دست  هاگزینهیت رتبه کلی برای  توانمیابتدا  اپراتورها

 .(Wu wei, 2008شود )میگزینه با بهترین رتبه انتجاب 

به  یشترببه این نتیجه رسید که تمرکز مطالعات انتقال تاکنون  توانمی یبندجمعدر یت 

متعدد و  هایمدلبا ارا ه  اندنمودهو تالش  بوده استبر انتقال موفق ت نولوژی  مؤثرشناسایی عوامل 

تحلیل رگرسیون، تحلیل سلسله مراتبی، روش دلفی، منطق فازی و  یلقباز  هایییتت نب ار گیری 

 عوامل متعدد را بر انتقال ت نولوژی تعیین کنند. تأثیرمعادالت ساختاری  هایمدل

ی گروه گیریتصمیممطالعات پیرامون روابط ترجیحی و ترجیحات زبانی نیز به دنبال تسهیل 

                                                 
1 dynamic linguistic averaging and dynamic linguistic weighted averaging 
2  Gui-Wu Wei 
3dynamic uncertain linguistic averaging and dynamic uncertain linguistic weighted averaging 
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و در  اندبوده، مسا ل نظامی، تشجیص پزش ی و آموزش و پرورش گذاریسرمایهمسا لی از قبیل  در

متعدد ارا ه  هایمدل OWAآرمانی و ت نیت  ریزیبرنامهمنطق فازی،  با استفاده از همین راستا

 کرده و توسعه دادند.

و  ULWA اپراتورهایهای زبانی و  لیبلارزیابی انتقال ت نولوژی با ب ار گیری  تاکنونلذا 

UDLWA  با استفاده از ترجیحات زبانی  شودمیانجام نشده است. از این رو در پژوهش حاضر تالش

در خصوص انتجاب و انتقال ت نولوژی مناسب را برای مدیران و صاحبان صنایع و به طور  گیرییمتصم

 بهبود دهد. خاص فعاالن عرصه تولید نان صنعتی
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 مه:مقد 1-3

بار   هاا حال راهو  هاا گزینهنیازمند بررسی و ارزیابی  هاگیرییمتصمدر دنیای رقابتی امروز اغلب 

گروهای توجاه زیاادی     گیاری تصامیم به  هاسازماناساس چند معیار است. در چنین فضای تصمیمی 

 اناد تومای که یات گاروه بهتار از یات فارد       کنندمیفعالیت  اییچیدهپاغلب در محیط  چراکهدارند، 

 کند. گیریتصمیم

چند معیاره یات چهاارچوب کلای بارای ارزیاابی مساا ل        گیریتصمیمبا توجه به این ن ته که 

کاه باا در نظار     دهدمیاین ام ان را  گیرندگانتصمیم، به دهدمی، متناقض و ناسازگار ارا ه یچندبعد

و میزان اهمیت هر یت  رهامعیامشاهدات خود را در قالب  زمانهمگرفتن عوامل کمی و کیفی به طور 

 از اهداف بیان کنند و با وجود نظرات مجالف و ناسازگار دست به حل مسا ل بزنند.

 یرقطعیغ یزبان یرهایخود را با متغ حاتیو ترج هاتیافراد خبره اولو اغلب در تصمیمات واقعی

 رینسابت باه ساا    هنا یگز تیا  تیا در مورد درجه اولو و محدود دانش مبهمو به دلیل  نمایدمیبرآورد 

و تغییارات ماداوم محایط     افاراد  ماتیتصام  جیابهام نتا ،در اهداف تیو عدم قطع یدگیچیپ، هانهیگز

به همین دلیل در ایان پاژوهش ساعی     ،هستند رو به روبا عدم اطمینان و ریست باالیی  یریگمیتصم

را  گیاری تصامیم ، چناد معیااره   گیریتصمیمدر  یرقطعیغشده است با ب ار گیری اطالعات ترجیحی 

در این پاژوهش   نماید. ترسادهو  تریواقعو مدیران در حوزه انتجاب و انتقال ت نولوژی  هاسازمانبرای 

 اند.شدهیینتع (1-3ش ل ) صورتبهگیری یمتصمی هاگام
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 گام های تصمیم گیری 1-3ش ل 

 چند معیاره گیریتصمیم 1-2

شامل  تحقیق در عملیات است که یشدهشناخته هایشاخهی ی از چند معیاره  گیریتصمیم

علمی از  هایشاخهو در بسیاری از  نمایدمیی تصمیم بررسی معیارهااز را تحت تعدادی  گیریتصمیم

 دارد. ایگستردهجمله اقتصاد، صنعت، نظامی، فنی مهندسی، پزش ی و علوم انسانی کاربرد 

 ریزیبرنامه و مدیریت مسا ل مجتلف هایجنبه در ند معیارهچ گیریتصمیم هایروش کاربرد

 گیریتصمیمبرای  متفاوتیبسیار  هایروش هاآنکه در  شده است داده نشان متعددی مطالعات در

، تئوری مطلوبیت CPسازشی یا  ریزیبرنامه GPآرمانی یا  ریزیبرنامهشده است.  ارا هچند معیاره 

، روش AHP، تحلیل سلسله مراتبی ELECTRE I-III ،TOPSIS هایروش، MAUTچند شجصه یا 

هستند که گستره وسیعی در  هاروشاز این  ییهانمونه، PROMETHEE، روش LAتجصیص خطی 

رتبه بندی و گزینش ت نولوژی

محاسبه وزن هر ت نولوژی

تش یل ماتریس ام ان پذیری

 UDLWAمحاسبه ارزش نهایی هر ت نولوژی براساس اپراتور 

ULWAمحاسبه ارزش کلی هر ت نولوژی در  دو دوره براساس اپراتور 

تعیین وزن معیار ها

جمع آوری اطالعات و تش یل ماتریس تصمیم
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 تحقیقات کاربردی دارند.

 نظریه فازی 1-1

برای اولین بار توسط پرفسور لطفی عساگرزاده مطارح    1965فازی در سال  یهامجموعهنظریه 

 گوناگونی از آن عرضه شده است. یکاربردهاگسترش و تعمیم زیادی یافته و  تاکنونشد و 

این نظریه برای اقدام در شرایط عدم اطمینان بسیار مفید و کاربردی است، همچنین قادر است 

مفااهیم، زباان و منطاق     ،تف راتنماید و  با ریاضیات را وارد دنیای ریاضیات بیگانه مفاهیمبسیاری از 

 ت ساختار ریاضی نظم و ترتیب ببجشد.بشری را در ی

 درواقعزبان و فهم افراد هستند  متناسب با معمولی هایمجموعهفازی تعمیمی از  هایمجموعه

 .(1387طاهری، باشند )می هایژگیو وتحلیلیهتجزو  یبندصورتیت قالب جدید برای 

 عملکرد مجموعه استاندارد فازی 1-1-3

، بادین خااطر کاه    ترناد سجتاز تئوری مجموعه سنتی  معموالاریاضیات تئوری مجموعه فازی 

𝕌 فاصله پیوسته = 𝔹 از مجموعه دوتایی تریچیدهپ ذاتاا [0,1] = بعالوه اگر با این فرض  .است {0,1}

عضاویت تعریاف شاوند، بتاوان     با استفاده از توابع  توانندمیهردو مجموعه فازی و غیر فازی  قبلی که

 .فاازی هساتند   هاای مجموعاه غیار فاازی نموناه خاصای از      یهاا مجموعاه  صورت ینادر پیش رفت؛ 

غیار فاازی    یهاو مجموعهت در فاصله واحد جا دارد ی غیر فازی با مقدار عضویت صفر و هایجموعهم

بجش  یندر ادر نظر گرفته شوند.  محدودشدها تصویر مجموعه ب یفاز هایمجموعه عنوانبهند توانمی

همچنین عملگر  .زی در مجموعه فازی دیگر شرح داده خواهد شدچگونگی قرار گرفتن یت مجموعه فا

 برابرند. «نیست» و «یا» ،«و»فازی در نظر گرفته شده است که در منطق انسانی با  هایمجموعهبرای 

یت متمم فاازی بارای    و ،«یا»اتحاد فازی برای نمایش  ،«و»اشتراک فازی برای نمایش یت  ،ینجادر ا

برحساب   هاا ماتمم ، اتحادات و رفته شده است. همه تعاریف برای اشتراکاتدر نظر گ «نیست»نمایش 



69 

 

مفهاوم   فازی و غیر فاازی از  یهامتممبرای اشتراکات و اتصاالت و توابع عضویت ارا ه داده شده است. 

را  {0,1}اسات کاه اگار    یباه نحاو  . تعریف ارا ه شده برای اشتراک فازی مشابه ای استفاده شده است

که اشتراک  کندمیعمل  یاگونهبه، بنابراین اشتراک فازی مجموعه در نظر گرفته شود تصویر عنوانبه

و رابطه زیرمجموعه فاازی    ،. این امر برای اتحاد فازی  متمم فازیکندمیغیر فازی عمل  هایمجموعه

موعاه  هر زمان کاه مج   .به این عوامل نیست «فازی»راین نیازی به اضافه کردن نابب؛ کندمینیز صدق 

 غیر فازی هم هست.  برابر باشد اشتراک فازی ، اشتراکمورد نظر با مجموعه فازی 

 .دهاد میارا ه  یرتریپذانعطافچارچوب   رودمیب ار  گیریتصمیمتئوری مجموعه فازی که در 

باا توجاه باه تعاداد        هاا آنفازی مجتلفی  وجود دارد ، در بر خای تحقیقاات    گیریتصمیم یهامدل

گروهای را   گیاری تصامیم .  فرآیناد  اندشده یبندگروه کنندمیاتجاذ  گیریتصمیمکه قبل از مراحلی 

دو یا چند فرد حضور دارند که هر کدام  ادراک ،   (i)تعریف کرد : موقعیتی که در آن گونهاین توانمی

در  (iii) و اناد دادهکه مش ل موجاود را تشاجیص    (ii) ،انگیزه و شجصیت خاص خود را دارندنگرش ،

گروهای   گیاری تصامیم تالش برای رسیدن به یت تصمیم جمعی هستند .  در محیط فازی ، مشا ل  

 :شودمیمرتفع  گونهاین

 وجود دارد  هاگزینهمجموعه متناهی از یت فرض است که 

(3-1) 𝑋 = { 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} 

 ، همچنین مجموعه متناهی از خبرگان 

(3-2) 𝐸 = { 𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑚} 

 و هر خبره
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(3-3) 𝑒𝑘  ∈ 𝐸 

 یعنی دهدمیارا ه  Xنسبت ترجیح خود را با 

(3-4) 𝑝𝑘  ∈ 𝑋 × 𝑋 

  𝑥𝑗بار      𝑥𝑖درجه  ترجیح گزینه   و  Xبر روی مجموعه  Kرابطه ترجیحی خبره 

  . دهدمیرا نشان 

 (3-5) 𝜇𝑝𝑘
(𝑥𝑖  , 𝑥𝑗) 𝜖 [0, 1] 

داشاته باشاد و    𝑥𝑗بار   𝑥𝑖هی فردی مم ن است دانش مبهمی نسبت به درجه ترجیح گزیناه گا

ه تر آن اسات کاه از   پس شیوه واقع گرایان .با ارزش عددی تجمین بزند یدرستبهخود را نتواند ترجیح 

سائله  دخیال در م  یرهاای متغفرض کنید که  ،ارزش عددی استفاده کنیم؛ یعنی یجابه ارزیابی زبانی

( باه افاراد   (. مقیاسی از عبارات )ارزیابی زباانی Meunier & etal, 1993) واژگان ارزیابی شوند یلهوسبه

 هاای موقعیات ند از آن برای بیان درجاات اطمینانشاان اساتفاده کنناد . در     توانمی، که  شودمیداده 

، در ماوقعیتی کاه   رفای دیگار  انی برای اظهار عقاید فردی داریم.  از طترجیح زب هاینسبتما  گونهاین

، مفروض است، دو راه برای ایجاد شمای تصمیم مجتلاف  محتمل هاییمتصمو  هاگزینهاز  ایمجموعه

، شامل فرایند انتجااب گروهای شاده و یات     شودمیوجود دارد. راه نجست که به آن راه جبری گفته 

 حال راه. راه دوم کاه  کناد مای  گروهای ارا اه   گیریتصمیمشمای تصمیم را به عنوان را حل به مساله 

. محققاین  شودمی، شامل ایجاد مقیاس فاصله  برای شماهای مجتلف تصمیم شودمیتوپولوژی نامیده 

 .(Cox, 1992) اندکردهفضای فازی را در هر دو مسیر بررسی  مسا لبسیاری 

 افتهیمیتعمعملگرهای مجموعه فازی  1-4

. دهندمیه غیر فازی را تعمیم تئوری مجموع ؛عملیات مجموعه فازی استاندارد
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خالصه به تئوری متمم مجموعه  طوربه. این قسمت ، این تنها راه انجامش نیستهرحالبه

 .پردازدمی عملگرهاو  یافتهتعمیمفازی 

 عملگر امگا –عملگر تفاضل   3-4-1

نیاز   ωعملگر تفاضال ، کاه عملگار امگاا      در نظر گرفت. تعریف tپیوسته را  t-normاگر بتوان  

 ،شودمی امیدهن

 :باشدمیزیر  به ش ل یجادشدها a, b ∈ [0, 1]برای هر  ,t, ωtو توسط 

(3-6) 𝜔
𝑡
(𝑎, 𝑏) = 𝑠𝑢𝑏{𝑥 ∈ [0,1]|𝑡(𝑎, 𝑥) ≤ 𝑏}. 

چاه میازان ساند     شودمی، پرسیده اساساا .مادی است استنباط، الگوی از به بیانی عملگر تفاضل

(x) به  تواندمی aبه  اعتقادنه آستا اضافه شود قبل از این هb .ش سته شود 

 فازی استنباط  1-4-2

نتیجه شوند  یسازمدل A → B منطق کالسیت با پی ان رو به راستدر  B و سپس Aاگر 

نمایه  5 . که در آنول درستی زیر نمایش داده شده استاستنباط برای هرگونه درستی محتمل در جد

 . نمایه درست است 1غلط و 

 کاربرد روابط منطقی 1-3جدول 

 

 

 

 A → Bویژه یا تابع عضویت به و  -، منطق کالسیت را با بسط ساده قانون تامنطق  فازی

:𝑖عملگر استنباط فازی گسترش داده است.  𝑋 × 𝑌 → 𝐴)اجازه محاسبه مقدار  [0,1] →

A ⟶B B A 

1 0 0 

1 1 0 

0 0 1 

1 1 1 
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𝐵)(𝑢, 𝑣)   با مقادیر داده شده 𝐵(𝑣)  و𝐴(𝑢)   دهدمیرا . 

(3-7) (𝐴 → 𝐵)(𝑢, 𝑣) = 𝑖(𝐴(𝑢), 𝐵(𝑣)). 

 :از این مفهوم استفاده کرد  توانمیهمچنین 

(3-8) (𝐴 → 𝐵)(𝑢, 𝑣) = 𝐴(𝑢) → 𝐵(𝑣). 

باه   Bو A کاه  زمانی، برابر است ,U is A then V is Bبرای ارا ه مجموعه فازی که با استنباط  

 ییهااستنباطمحتمل استنباط مادی به  یهابسطهستند . ی ی از  Yو Xی در فاز هایمجموعه یبترت

 :با مقدار درستی متوسط

(3-9) 𝐴(𝑢) → 𝐵(𝑣) = {
1 if 𝐴(𝑢) ≤ 𝐵(𝑣)

0 otherwise
 

، دیگری از بسط عملگر استنباط مادینوع  . شودمینامیده   مؤثراین عملگر استنباط استاندارد 

. جموعه تئوری کالسایت سرچشامه بگیارد   بین منطق کالسیت و م یش لهم از توالی بدیهی تواندمی

 تواناد مای هستند ،رابطه هم ارزی و تساوی  زیار  Xکالسیت در جهان  هایمجموعه A,B,C که یزمان

 ش ل بگیرد :

(3-15) 𝐴 → 𝐵 ≡ 𝑠𝑢𝑝{𝐶|𝐴 ∩ 𝐵 ⊂ 𝐶}. 

تعریف  W ∈ [0, 1]مانی که فازی زیر را ز استنباطعملگر  توانمی ،(15-3)با استفاده از تساوی 

 :کرد 

(3-11) 𝐴(𝑢) → 𝐵(𝑣) = 𝑠𝑢𝑝{𝑤|𝑚𝑖𝑛{𝐴(𝑢), 𝑤} ≤ 𝐵(𝑣)} 

 

(3-12) 
𝐴(𝑢) → 𝐵(𝑣) = {

1  𝑖𝑓 𝐴(𝑢) ≤ 𝐵(𝑣)

𝐵(𝑣) 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
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 هاای مجموعاه و اتحااد زیر  ساازی خنثی. با استفاده از مفاهیم شودمی یدهنام 1این عملگر گودل

فازی باا تعریاف    هایمجموعهبه ش ل  تواندمی P → Q = ￢P ∨ Qلگر استنباط مادی فازی ، عم

 :زیر درآید

(3-13) 𝐴(𝑢) → 𝐵(𝑣) = max {1 − 𝐴(𝑢), 𝐵(𝑣)} 

 3ممادانی  در موارد عملای از عملگار اساتنباطی    توانمی .شودمینامیده  2دینز-این عملگرکلین

استفاده کرد. این عملگر از کمترین مقدار درساتی  فازی  یمقدارهاارتباط معمول بین  یسازمدلبرای 

 کندمیمسندات فازی استفاده 

(3-14) 𝐴(𝑢) → 𝐵(𝑣) = min {𝐴(𝑢), 𝐵(𝑣)} 

نمونه صحیح گسترش استنباط مادی نیست ، کار آسانی است ،  درک این مطلب که این یت

سیت مقدار درستی کال منطقدر جدول درستی برای  کهدرحالیصفر  دهدمی 0 → 0بدین خاطر که 

قوانینی که اشتباه و غلط هستند  محوردانش هایسیستمدر  هرحالبه .برابر یت است 0 → 0

بارانی است ، چتر خود  زمانی که هوا»گویدیماست که  یقانونمانند  ؛شوندمینادیده گرفته  سادگیبه

و اهمیتی به گفته آن  شودنمی ر حتی به آنچه این قانون گفته ف اما زمانی که بارانی نیست «را باز کن

کاربرد نمادین ، مهم  . این بدان خاطر است که منطق فازی برای استفاده و کاربرد عملی است.دهدینم

، کاربری نمادین تمام مطلب  همهینادیجیتال داشت ، با  یوترهایکامپ توانمیاست ، بدون آن ن

ی استنباط فازی وجود عملگرهاروه مهم در سه گ نیست ، اگرچه برخی ادعا کردند که چنین است.

 دارد:

 :S یکاربردها -

                                                 
1 Gödel implication. 
2 Kleene-Dienes implication 
3 Mamdani   
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(3-15) 𝑎 → 𝑏 = 𝑠(𝑐(𝑎). 𝑏) 

 ایان  .اسات  [0,1]عملگر منفای در   یت c( و S– استنباط ،s-norm)یا  t-conormبرابر با  Sکه 

 :اندبرخاسته booleanاز فرمول  هااستنباط

(3-16) 𝑎 → 𝑏 ≡ ¬𝑎 ∨  𝑏. 

 1متعلق به لوکازیه ویچ و کلین دینز یهااستنباط،  S یکاربردهامرسوم  هایمثال

 پیوسته: های t-norm ییهپا: بر R کاربردهای

(3-17) 𝑎 → 𝑏 = 𝑠𝑢𝑝{𝑐 ∈ [0,1]|𝑡(𝑎. 𝑏) ≤ 𝑐} 

-R یناه ی درزم مرساوم  هاای مثاال . منطقای ذاتای دارناد   ریشاه در سااختار    هاا اساتنباط این 

Implications  یافتی گودل هااستنباطدر  توانمیرا. 

 

(3-18) 

t − norm implications: if t is a t − norm then 

𝑎 → 𝑏 = 𝑡(𝑎, 𝑏). 

مدل استنباط برای مصارف منطق فازی ب ار برد. ایان   عنوانبه توانمیرا  t-normی هااستنباط

 برای مجصوصاا،  کندمیعملگر استنباط صحت خواص استنباط مادی را بررسی ن

(3-19) t − norm t(0,0) = 0. 

و  mamdani(a → b= min{a, b}) هاای استنباط در t-normی هااستنباطمرسوم از  هایلمثا

larsen (x → y = xy) که  توجه داشت باید .هستندR–implication  با عملگر امگا که پیشتر توضیح

 .داده شد ی سان است

                                                 
1 Lukasiewicz and Kleene-Dienes. 
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 گیریمیانگینعملگر   1-4-1

برای میانگین نشانوند  هستند کهی دوتایی عملگرهاسومین گروه از  گیریمیانگینی عملگرها

است و  bو  aاز حداقل  ترپایینی اشتراک ، عملگرها. از آنجا که نتایج تمام روندمیب ار  bو  aهای 

وسیعی از  بازه عملگرهااست ، این دو گروه از  bو  aاز ماکسیمم  تربزرگی واحد عملگرهانتایج تمام 

پرداخته خواهد  h(a, b) یریگمیانگینن به تعریف عملگر میا یندر ا. دهندمیمقادیر را در خود جا 

ی عملگرهای اشتراک یا عملگرها با هیچ دام از پیوندهای منطقی با مدل معموالا عملگرهااین  .شد

یا استدالل برای تولید نتایجی که  نشانوند از دو معموالا عملگرها ینا واقعی برابر نیستند. طوربهواحد 

یت . کنندمیهستند استفاده  (a,b)و کمتر یا برابر با ماکسیمم  (a,b)م ا مینیمتر یا برابر ببزرگ

 :مراه دارده است که اصول زیر را به h: [0, 1]× [0, 1] →[0, 1]تابعی از  گیریمیانگینعملگر 

 محدب بودن -

 ی نوایی -

(3-25) t(a, b) ≤ t(c, d) هرگاه a ≤  c   ,    b ≤ d 

 جاییجابه -

(3-21) t(a,b)=t(b,a) 

 پیوستگی -

به عنوان یت شرط لیست شوند ، ولی از آنجا که پیامدهای اصول قبلی  توانندمیمشجصات زیر 

اصل  عنوانبهدو شرط زیر را  اگر ند در نظر گرفته شوند.توانمیاصل موضوع نیز  عنوانبههستند ، 

که آن عملگر  دمورد را یت تمرین نشان دهد تا مشجص شو 6باید  آموزدانشبدیهی در نظر گرفته، 

 مراتببهتنها مجبورند دو مورد را نشان دهند که  هاآنگیر است. با این حال یت عملگر میانگین 

 است. ترآسان

 حد -
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(3-22) h(0,0) = 0 and h(1,1) = 1 

 شرایط مرزی -

min(a, b) ≤ h(a, b) = max(a, b) (3-23) 

. اجاازه  دهناد مای فازی را  اجازه ایجاد ارتباط بین مقادیر دو مجموعه گیریمیانگینی عملگرها

حقیقات   در تا برآیند مقدار میانگین بهتر از بدترین حالت ، اما کمتر از بهتارین حالات باشاد.    دهدمی

ی عملگرهاا  حاال  یان اکه البتاه جاای تعجاب نادارد. باا       در میانه درست است معموالا مقدار میانگین

یات تاابع    fکنید  فرض اعداد متقابل. دمانن ،غیر از میانگین هندسی وجود دارد دیگری گیریمیانگین

. از آنجا که وجود یت مع وس (بدین معنی که همیشه در حال افزایش یا کاهش است) استی نواخت 

 :نابراینب ،نیز وجود دارد 𝑓−1که با توجه به اینبرای تمامی توابع ی نواخت امری مسلم است ، 

(3-24) 
ℎ(𝑎, 𝑏) = 𝑓−1 [

𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)

2
] 

 .است گیریمیانگینعملگر  یشههم hبنابراین تابع ؛ شودمیشبه حسابی نامیده  هاییانگینم هک

𝛼اگر ∈  پس: [0.1]

(3-25) ℎ(𝑎, 𝑏) = 𝑓−1[𝛼𝑓(𝑎) + (1 − 𝛼)𝑓(𝑏)] 

 گیاری میاانگین ی عملگرها ترینمهماز  یبرخ شبه حسابی است. هاییانگینم تریکلاین حالت 

 شده است.داده  یش( نما4-3جدول )در 

 ی جمعیعملگرها 1-4-4

 ازگسترش داد.  m-aryی جمعی عملگرهابه  توانمیرا  گیریمیانگینی عملگرها ییدها

 هاآن( ندارند، associative) پذیریشرکتبه طور کلی خاصیت  گیریمیانگینی عملگرهاآنجایی که 

یت  h گیریمیانگین یعنی، یت عملگر؛ (m ≥ 2)تعریف شوند  mبه عنوان توابع آرگومان  بایستمی

 تابع به ش ل زیر است:
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(3-26) ℎ: [0,1]𝑚 → [0,1] 

 :شوندمیزیر تعریف  یموضوعهاز اصول  ایمجموعهی میانگین گیر به صورت عملگرها

𝑎ازای هر  هب –ضرب پذیری   ∈ [0,1] : 

(3-27) ℎ(𝑎, 𝑎, 𝑎, … , 𝑎) = 𝑎. 

,𝑎1〉، [1 ,0]یقی در از اعداد حق tuples-mبه ازای هر جفت  – (2h) ی نوایی 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚〉  

,𝑏1〉و 𝑏2, 𝑏3, … , 𝑏𝑚〉    اگر ،𝑎𝑘  ≤  𝑏𝑘    برای همهk ∈ Nm ( برقرار خواهد بود28-2رابطه ): 

(3-28) ℎ(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚) ≤ ℎ(𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … , 𝑏𝑚) 

 که m–tuple، به ازای تمامی  نمایدمیکه این اصول را ارضا  Hر تابع بسیار مهم است که ه

(3-29) 〈𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚〉 ∈ [0,1]𝑚 

 بسته تعریف شده توسط نامساوی قرار گیرد. یبازهدر 

(3-35) 
𝑚𝑖𝑛(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚) ≤ ℎ(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚)

≤ 𝑚𝑎𝑥(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚). 

دارای خاصیت اشتراک و  ، به خاطر ضرب پذیر بودن ، به ترتیب maxو  minی عملگرها

 کراندار را نیز دارند. گیریمیانگینی عملگرهاخواص  و هستند کالسیت هایمجموعهاجتماع 

اشاره  یافتهتعمیمنگین به میا توانمیمتقارن  گیریمیانگینی عملگرهابه عنوان یت نمونه از 

 که برای تمامی نمود

(3-31) 𝑚 − 𝑡𝑢𝑝𝑙𝑒𝑠〈𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚〉 𝑖𝑛[0,1]𝑚 
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 :شودمیبه صورت زیر تعریف 

(3-32) ℎ𝑝(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚) =
1

𝑚
(𝑎1

𝑝 + 𝑎2
𝑝 + 𝑎3

𝑝 + ⋯ + 𝑎𝑚
𝑝 )

1
𝑝 , 

 صافر که شاامل هماه اعاداد حقیقای باه جاز        هایمجموعه یهابازهارامتری است برای پ pکه 

 .شوندمی

میاانگین هندسای همگارا     ساوی به hp،  آنگاه p → 0اگر ، اما شودنمیتعریف  p = 0 ، hpاگر 

 .شودمی

 به عبارت دیگر:

ℎ0(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚) = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚)
1
𝑚. (3-33) 

 .شوندمیتبدیل  maxو  minی عملگرهابه ترتیب به  p → ∞، hpو  ∞− → pبرای 

 یت تابع همگرای مطلق باشد، آنگاه f اگر فرض شود

(3-34) 
ℎ(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚) = 𝑓−1 [

1

𝑚
∑ 𝑓(𝑎𝑖)

𝑚

𝑖=1

] 

 هایوزن. اگر با شودمیه تابع باال نیز یت میانگین شبه حسابی نامید

wi ∈ [0, 1] (3-35) 

 آنگاهباشد 

(3-36) 
ℎ(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚) = 𝑓−1 [∑ 𝑤𝑖𝑓(𝑎𝑖)

𝑚

𝑖=1

] 

 .ی شبه حسابی استعملگرهااز  ترییعمومش ل 
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 OWAی عملگرها 1-9

 Ordered Weighted Averaging (OWA) یاترتیبی  داروزنی عملگرهایاگر برای اولین بار 

هستند که با یت  گیریمیانگینی عملگرهانوعی  اصالتاا ، عملگرهااین . معرفی کرد 1988سال  را در

 دارند. اگر قرار دهید سروکارمجموعه فازی در تعریف تئوری احتمال 

(3-37) 𝐚 = 〈𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚〉 

 و بعدی باشد mکه بردار از مقادیری در فضای 

(3-38) 𝐰 = 〈𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … , 𝑤𝑚〉 

 i ≤ m ≥ 1و به ازای هر  باشد هاوزناز   mبردار یت 

(3-39) 𝑤𝑖 ∈ [0,1], 𝑎𝑖 ∈ [0,1] 

 قرار دهیم

(3-45) 𝐛 = 〈𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, … , 𝑏𝑚〉 

 شدهمرتب آن به ترتیب از بزرگ به کوچت از نظر بزرگی یهامؤلفهکه  aبرابر باشد با بردار 

 باشند، پس

(3-41) bi ≥ bi+1 

 برابر خواهد بود با: aبرای بردار  OWAمیانگین 

(3-42) 𝑂𝑊𝐴𝑊(𝑎) = ∑ 𝑤𝑖𝑏𝑖 .

𝑚

𝑖=1

 

هستند، اما با  غیرکاربردیبسیار ساختگی و  OWAی عملگرهاکه  رسدمیدر ابتدا به نظر 

 .گرددمی خالف این موضوع آش ار هاآنبررسی سه حالت خاص 

 اگر
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(3-43) 𝑤∗ = 〈1,0,0, … ,0〉 

 آنگاه

(3-44) 𝑂𝑊𝐴𝑤∗
(𝑎) = 𝑏1 = 𝑚𝑎𝑥[𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚] 

 که همانا عملگر ماکزیمم است و اگر

(3-45) 𝑤∗ = 〈0,0,0, … ,1〉 

 آنگاه

(3-46) 𝑂𝑊𝐴𝑤∗
(𝑎) = 𝑏𝑚 = 𝑚𝑖𝑛[𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚] 

 که برابر با عملگر مینیمم است و همچنین اگر قرار دهیم 

(3-47) 𝑤∗ = 〈
1

𝑚
,

1

𝑚
,

1

𝑚
, … ,

1

𝑚
〉 

 برابر خواهد بود با OWAآنگاه عملگر 

(3-48) 𝑂𝑊𝐴𝑤∗
(𝑎) =

1

𝑚
∑ 𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

=
1

𝑚
∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

 

ترکیبی از مقادیر  توانندمی OWAی عملگرهااین برا؛ بنکه برابر با عملگر میانگین حسابی است

بیشتری داشته باشد )در صورتی که  تأکیدمجموعه  تربزرگ مجموعه را ایجاد کنند که بر روی مقادیر

wi  برای مقادیر پایین iو یا خروجی  (باشند تربزرگOWA ترکوچتر یبر روی مقاد تأکید تواندمی 

 (باشند تربزرگ i برای مقادیر باالی wiه )در صورتی کمجموعه داشته باشد 

 Rدودویی  رابطه 2-3جدول 

3 2 1 R 

1 0 1 A 

0 1 0 B 

1 1 0 C 
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 گروهی گیریتصمیمروابط ترجیحی زبانی در  1-6

 گیرناادهتصاامیمیی باشااد کااه گاارایش تاارجیح فااازی یاات  هاااگزینااهاز  ایمجموعااه Xاگاار 

بیااان  در تحقیقاااتش ,(1984) کااه تااانینو گونااههمااانمطااابق بااا آن تعریااف شااده اساات ، سااپس  

 :(Tanino,1984) شودمی ارا هزیر  به ش لترجیح فازی  کندمی

؛ یت مجموعه انتجااب فاازی بارای نماایش گارایش تارجیح کلای هار کارشاناس یاا خباره            .1

یعنای، باا تاابع عضاویت     ؛ شاود مای داده  یحتوضا  Xفاازی از   یرمجموعاه زیات   یلهوسبه که

μ بر روی X    که مقادار آن یعنای Xμ     باه درجاه تارجیحX    کاه  یادرجاه یاا باه X   باا آن

 .کندمیایده آل در نظر گرفته شده ، اشاره  گزینه به عنوان

کااه یاات  𝑣 کااه ایاان گونااه تعریااف شااده اساات: نگاشاات فااازی   ؛تااابع مطلوبیاات فااازی  .2

( باا هار   Rفاصاله اعاداد واقعای     معماوالا ا )فاازی از فضاای مقاادیر مطلوبیات ر     زیرمجموعاه 

𝑣. ساااازدمااای، مااارتبط  𝑥گزیناااه  ∶ 𝑋𝑥 𝑅 ⟶ ,𝑣 (𝑥، کاااه  [0,1] 𝑡)  را   ایدرجاااه

 است .  𝑡برابر با    𝑥که در آن ارزش مطلوبیت گزینه  کندمیتعریف 

،  شاود مای توضایح داده   𝑋بار روی   𝑅دودویای   یرابطاه  وسایله باه رابطه ترجیحای فاازی؛    .3

 که توسط تابع عضویت 𝑋 𝑥 𝑋ی ، یت مجموعه فازی بر مجموعه محصول یعن

(3-49) 𝜇𝑅: 𝑋 𝑥 𝑋 ⟶ [0,1] 

𝜇𝑅(𝑥𝑖؛ کااهشااودماایمشااجص  , 𝑥𝑗)    درجااه تاارجیح گزینااه     بااه معناای𝑥𝑖   باار𝑥𝑗       

ی بیااان نظاار باارا گیااریتصاامیم هااایموقعیااتتاارجیح فااازی در  هاااینساابتاساات . اسااتفاده از 

 گیااریتصاامیم فرایناادهایمجموعااه گزینااه ، اباازار مفیاادی باارای مدلسااازی   یدربااارهمتجصصااان 

گروهاای   گیااریتصاامیماساات .  زمااان تجمیااع عقایااد متجصصااان در یاات گااروه ، یعناای پروسااه   

 تواناد مای کاه در بااال ذکار شاد گااهی متجصاص ن       طاور همانبسیار کاربردی است .   ذکرشدهمورد 

عااددی بیااان کنااد . در ایاان مواقااع اسااتفاده از لیباال هااای  صااورتبااهخااود را بااا درجااات تاارجیح 
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باا اساتفاده    هاا گزیناه . یعنای بیاان عقایاد در ماورد      اسات زبانی ام ان دیگری است کاه در اختیاار   

یاات مجموعااه از لیباال هااا امااری الزاماای اساات .    یسااازآمااادهاز نساابت تاارجیح زبااانی .بنااابراین 

ساات ، لیباال مجموعااه لیباال بااا اعااداد اصاالی مفاارد بررساای شااده ا  از ( اسااتفادهTanino,1984در)

قریناه در اطاراف    صاورت باه  ماناده یبااق اسات . لیبال هاای     «5/5 تقریبااا  »میانی نمایش احتماالت 

قارار دارناد و باا     [0,1]آن جایگذاری شده است . معنای لیبال هاا باا اعاداد فاازی کاه در فاصاله          

ارزیااابی  صاارفااا ااه شااده اساات.  از آنجااایی کااه ارزیااابی زبااانی ، , ار اناادشاادهتااابع عضااویت تعریااف 

، تواباع خطای عضاویت بارای رفاع ابهاماات موجاود         شاود مای تقریبی است که توساط افاراد انجاام    

بااه نظاار  هااایااابیارزدر ایاان  تااریااقدق یهاااارزش، چاارا کااه دریافاات  اناادمناساابدر ایاان ارزیااابی 

 ییچهارتااااپارامترهاااای  وسااایلهباااهماااایی . ایااان بازن آیااادیمااا یرضاااروریغیاااا  یااارمم نغ

(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 , 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖)   ارزش  در آنکااه   یافاصااله؛کااه  دو پااارامتر نجساات بااه    گیااردماایانجااام

و چهااارم بااه پهنااای  هااای چااپ و راساات توزیااع     سااوماساات اشاااره دارد ، پااارامتر   1عضااویت 

 : درا در نظر بگیریمنظم نیز زیر  کامالا. یت مجموعه محدود و  پردازدمی

(3-55) 𝑆 = {𝑠𝑖}, 𝑖 ∈ 𝐻 = {0, … , 𝑇} 

ارزش محتمال بارای یات متغیار      𝑆𝑖هار لیبال   معنای متاداول آن و باا اعاداد اصال مفارد      به

ت ،  خصوصاایا[0,1] خاصاایت نااامعین یااا محاادودیت در ؛ یعناای دهاادماایواقعاای زبااانی را نمااایش 

 :زیر برای این مجموعه متصور است

 : مجموعه منظم -

(3-51) 𝑠𝑖  ≥  𝑠𝑗  if 𝑖 ≥ 𝑗 

 : سازیخنثعملگر  -

(3-52) 𝑛𝑒𝑔 (𝑠𝑖)  =   𝑠𝑗 , 𝑗 = 𝑡 − 𝑖 
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 :عملگر بیشینه ساز -

(3-53) max(𝑠𝑖 , 𝑠𝑗) =  𝑠𝑖  𝑖𝑓𝑠𝑖  ≥ 𝑠𝑖  

 :ازس بیشینهعملگر  -

min(𝑠𝑖 , 𝑠𝑗) =  𝑠𝑖  if 𝑠𝑖  ≤ 𝑠𝑖  (3-54)  

 :در نظاار بگیریااد  متغیرهااایاات چااارچوب زبااانی را بااه همااراه یاات مجموعااه محاادود از     

𝑋 = { 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}     گاارایش تاارجیح یاات متجصااص باار Xعنااوانبااه تواناادیماا 𝑛 × 𝑛  

𝑅 بنااابراین ،Rنساابت تاارجیح زبااانی    .تعریااف شااود  = (𝑟𝑖𝑗)   ، 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛  کااه𝑟𝑖𝑗 ∈

𝑆 ه درجه ترجیح گزینهب 𝑥𝑖 بر𝑥𝑗 دارد، ارزیابی زبانی با      : 

(3-55) 𝑠0 ≤ 𝑟𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑇   (𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛), 

 :که در آن

-  t= s ijr ترجیح  یدرجهبیشینه  یدهندهنشان ix  بر jx  .است 

-   t< s ij< rt/2 s مطلق ترجیح  یدرجه یدهندهنشان ix  بر jx است. 

- t/2 = s ijr عدم ترجیح  یدرجه یدهندهنشان ix  بر jx است. 

، ادای برخاای از خصوصاایات زیاار کااه کناادماایپااس نساابت زبااانی یاات تاارجیح را ماانع س 

 تواناد مای ،  ر اینجاا در محایط زباانی تفسایر شاده     در محایط فاازی ارا اه شاده و د     taninoتوسط 

 مطلوب باشد ،

 :مقابله -

(3-56) rij = neg (rji) and rii = s0 ∀ 𝑖 , 𝑗   

 :  max – min  یریپذانتقال -



84 

 

(3-57) 𝑟𝑖𝑘  ≥ min(𝑟𝑖𝑘,  𝑟𝑗𝑘) 

  :مطلقmax – min  یریپذانتقال -

(3-58) 𝑟𝑖𝑘  ≥ 𝑠𝑡
2

 , 𝑟𝑗𝑘 ≥  𝑠𝑡
2

  →  𝑟𝑖𝑘  ≥ min(𝑟𝑖𝑘,  𝑟𝑗𝑘).    

بااانی باارای تجمیااع ترجیحااات    تاارجیح ز هااایتنسااباسااتفاده درساات از   منظااوربااه

مجتلااف پیشاانهاد  اپراتورهااای (Xu, 2012. در)متجصصااان، بااه  یاات اپراتااور تجمیااع نیاااز اساات

 .شده است

 (LOWAعملگر میانگین وزنی ترتیبی زبانی ) 1-7

( 1998و هم ااارانش ) هااررا ویاادما کااه توسااط OWAباار پایااه عملگاار  LOWAعملگاار 

,𝑎1}اگار   .قارار گرفتاه اسات   لیبال هاای زباانی    بار پایاه مفااهیم    و  تعریاف شاده   𝑏2, … , 𝑎𝑚}   یات

تعریااف شااده  گونااهایاان ∅، LOWAمجموعااه از لیباال هااا باارای تجمیااع باشااد ، بنااابراین عملگاار 

 است :

(3-59) 

∅(a1, … , a m) = w. bt = cm{wk, bk, k = 1, … , m} 

= w1⨀b1  ⊕ (1 − w1) ⊙ cm−1{βh, bh, h = 2, … , m}, 

𝑊 که = {𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑚}   بردار وزن است، بنابراین𝑤𝑖𝜖[0,1]   و∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖 و 

(3-65) 𝛽
ℎ

= 𝑤ℎ

1

∑ 𝑤𝑘

𝑚
2

 

 هستند. مرتبط ترتیبی بردار لیبل Bو 

𝐶𝑚  عملگر ترکیبی محدب است که در مجموعهM  بارای   عناوان مثاال   به، شودمیها تعریف

M =  :شودمیبه صورت زیر تعریف  2
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𝐶2{ 𝑤,𝑖, 𝑏𝑖, 𝑖 = 1, 2 } =  𝑤1⨀𝑠𝑗  ⊕ (1 − 𝑤1) ⊙ 𝑆𝑖 =  𝑆𝑘, 𝑆𝑠, 𝑆𝐼 = 𝑆 (𝑗 ≥ 𝑖) (3-61)  

  در آنکه 

𝑘 = min{ 𝑇, 𝑖 + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ( 𝑤1. ( 𝑗 − 𝑖))} (3-62) 

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 ومولی رندبرابر است با عملگر مع ، 

(3-63) 𝑏1 = 𝑠𝑗 , 𝑏2 = 𝑠𝑖 

1اگر  = 𝑤𝑗  0و = 𝑤𝑖  شودمیآنگاه این عملگر به صورت زیر تعریف: 

𝐶𝑚{ 𝑤𝑖  , 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚} =  𝑏𝑖  (3-64) 

 

 LOWAعملگر  هایوزنچگونگی محاسبه  1-8

ب ااار رونااد .  شاادهبینااییشپاا اییهاایااتمآنااد باارای نمااایش مقاادار توانماای هاااساانجکمیاات 

 » و دیگااری 1« وجااود دارد »دارد ، ی اای  تأکیاادمنطااق کالساایت باار اسااتفاده از دو کمیاات ساانج 

امااا زبااان  دارنااد. «and)( و»و  «(or)یااا » رابطااه نزدی اای بااا کلمااات ربااط کااه 2«بااه ازای همااه

همااه، اناادکی،  یبااااتقر، 5؛ نزدیاات از ایاان اساات باارای مثااال تاارگوناااگونو  تااریغنااانسااان بساایار 

، در تاالش بارای   نیمای از  تقریبااا ، تعدادی بیشتر از همه، تا آنجاا کاه ام اان دارد، نزدیات نیمای از     

بارای   تاری منعطاف پر کردن  این فاصاله باین سیساتم رسامی و زباان طبیعای و بارای تهیاه ابازار          

کارد کاه    ادپیشانه  زباانی را پیشانهاد داد. وی  مفهاوم کمیات سانج     لطفای زاده  نماایش معلوماات،  

. وی باین  اخاذ کارد  فاازی   هاای زیرمجموعاه  وسایله باه  تاوان مای معنای یت کمیت سانج زباانی را   

                                                 
1 There exists 
2 For all 
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،  کمیات سانج   لاق و دیگاری نسابی   زباانی تفااوت قا ال شاد ی ای مط      هاا سانج دو گونه از کمیات  

. ایاان مطلااق هسااتند ذاتااااکااه  رودماایب ااار  5و بیشااتر از  2حاادود  مانناادمطلااق باارای مقااادیری 

وی  .عااددی رابطاه نزدیاات دارنااد باا مفاااهیم شامارش و عناصاار    درواقااعمطلااق  ایها ساانجکمیات  

تعریاف    R+  فاازی اعاداد واقعای غیار منفای      هاای زیرمجموعاه را تحات عناوان    هاا سنجاین کمیت 

. نماایش داده شاود   Qفاازی    زیرمجموعاه باا   تواناد مای . در این شیوه یت کمیت سانج مطلاق   کرد

 ایدرجاه کاه باه چاه     دهاد مای نشاان  Q  در Rدرجاه عضاویت    +𝑟 𝜖 𝑅 که به ازای هر یاگونهبه 

R  در کمیاات ساانجQ  .بیشااتر، حااداقل نیماای از نساابی ماننااد هااایساانجکمیاات همساااز اساات ،

کمیاات هاار یاات از  .نمااایش داده شااوند [0,1] فااازی بااا فاصااله  واحااد زیرمجموعااهنااد بااا توانماای

نسابی ایفاای نقاش کنناد، یاا در       ایها سانج کمیات   عناوان باه ناد  توانمای زباان طبیعای    هایسنج

 معماوالا  هاا سانج  کمیات . کمیات سانج مطلاق عمال کنناد      عناوان باه اعداد اصلی عناصر داده شاده  

تعلاق دارناد. نسابت گوناه افزایشای بادین       ، و یات نماایی   به ی ی از  ساه گاروه افزایشای، کاهشای    

 :ش ل است

(3-65) 𝑄(𝑟1) ≥ 𝑄(𝑟2)   if 𝑟1 < 𝑟2. 

، مشااجص از قبیاال بیشااتر از همااه، حااداقل نیماای از  هاااییارزشبااا  هاااساانج تکمیااایاان 

 :زیر است به ش لگونه کاهشی  هایسنج کمیتنسبت  .شوندمی

(3-66) 𝑄(𝑟1) ≤ 𝑄(𝑟2)   if 𝑟1 < 𝑟2. 

 کمیاات. اساات ... نیماای و حااداقل، خیلاایواژگااانی از قبیاال  هاااساانج مشجصااه ایاان کمیاات

 :زیر را دارند هاییژگیویت نمایی  هایسنج

(3-67) 𝑄(𝑎) ≤ 𝑄(𝑏) ≤ 𝑄(𝑐) = 1 ≥ 𝑄(𝑑) 

𝑎  کاااه ≤ 𝑏 ≤ 𝑐 ≤ 𝑑 رودمااای؛ ب اااار «در حااادود» بااارای نماااایش واژگاااانی چاااون   .
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کاه چگوناه باردار وزنای       اسات  یان ا شاود مای مطارح   LOWAطبیعی که در تعریف عملگار   یسؤال

 :شایوه نجسات   . شانهاد کارده اسات   پیدو شایوه بارای ایان امار      . یااگر آیدبه دست میمرتبط با آن 

، شایوه  کنناد مای نموناه اساتفاده    هاای دادهاز  هاستفاده از برخای م اانیزم هاای یاادگیری اسات کا      

چندگانااه در  کاربردهااای. ایاان شاایوه اجااازه   اساات هاااوزندوم: تااالش باارای دادن معناای بااه   

 هاای یاع جمت  هاای سانج ، کمیات  چناد ارزشای، تئاوری شاواهد     یهاا اساتدالل فاازی و   یهاا حوزه

. تمایال بار آن اسات کاه اینجاا حاوزه       دهاد مای را فاازی   یگرهاا کنتارل و طراحای   شاده بینییشپ

چارا کاه هادف محاسابه      ،ماورد بررسای قارار گیارد     شاده بینای یشپا  هاای یعتجم هایسنجکمیت 

زبااانی باارای  نمااایش مفهااوم اکثریاات فااازی  در     هااایساانجاساات کااه  از کمیاات   ییهاااوزن

،  اسااتفاده شااودماای آورده بااه دسااتگروهاای  هااایگیااریتصاامیمآینااد کااه در فر هااایییااعتجم

در  هاااوزن وساایلهبااهمفهااوم اکثریاات فااازی  LOWAی عملگرهااادر تجمیااع  ؛ بنااابراینکنناادماای

کااه در OWAی تجمیااع عملگرهااایاااگر راه جااالبی باارای محاساابه اوزان  .زیاار قاارار گرفتااه اساات

کاه در ماورد یات عملگار متناساب غیار        .سات هاد داده اپیشان  رودمای زباانی ب اار    هایسنجکمیت 

 :شودمی، در این عبارت نمایش داده Qکاهشی  

(3-68) 𝑤𝑖 = 𝑄
(

𝑖
𝑛

)
− 𝑄

(
𝑖−1

𝑛
)
  ,         𝑖 = 1, … 𝑛 

 زیر: به ش ل 𝑄تابع عضویت یت کمیت سنج متناسب غیر کاهشی 

(3-69) 
𝑄(𝑟) = {

0          𝑟 ≤ 𝑎
𝑟 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
1      𝑟 ≥ 𝑏      

  𝑎 ≤ 𝑟 ≤ 𝑏   

باارای محاساابه اوزان  𝑄 ی کااه در کمیاات ساانج زبااانی فااازی. زمااانa, b, r ϵ [0,1] بااا  

( در 1996هااررا ). شااودمااینشااان داده  𝑄∅نماااد ، باااشااودماایاسااتفاده  LOWAعملگاار 

در حاال مشاا الت   LOWAکااه چگونااه بااا  اسااتفاده از عملگاار   کناادماایتحقیقااات خااود بیااان 
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 تااوانمای شایوه مساتقیم ، مطاابق باا دو گونااه از اکثریات فاازی        وساایلهباه گروهای   گیاری تصامیم 

 :استفاده کرد

 دارد  هاا گزیناه کاه یات گزیناه بار دیگار       یاسالطه ، برای تعیین میران سلطه اکثریت فازی

 . شودمی)بر اساس نظر یت کارشناس( استفاده 

 هاا گزیناه ناه بار دیگار    کاه یات گزی   یاسالطه ، برای تعیین میازان  اکثریت فازی متجصصان 

 شده باشد. ی پارچه، مطابق با نظر چند متجصص که دارد

 LOWAمشخصات عملگر  1-5

از قبیااال OWA ی عملگرهاااارای برخااای از خصوصااایات  اد  LOWAعملگااار 

بااودن  «orand» عملگاار ، خاصاایت یااتیی پااذیریجاااجابااه، خاصاایت خاصاایت ی نااواختی

قباال از اثبااات ایاان   .(1998) اساات کااه توسااط یاااگر مااورد تحقیااق قاارار گرفتااه اساات     

 :اثبات شودقضیه زیر  بایدخصوصیات ، 

 اگر: قضیه

(3-75) A = [a1, … an] 

 

 د، و باش شدهمرتببردار وزن 

(3-71) a1  ∈ 𝑆n ,  a  ≥…  ≥2a ≥ 1a 

 آنگاه 

(3-72) ≤ a1) n,  a  2وa , 1aa𝑛 ≤  ∅(  

 

 وم زیر :افزایش ی نواخت دارد ، در مفه LOWA. عملگر 1خاصیت 
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A اگاار  = [ a1, a2, … , a𝑛] یاات بااردار باشااند، و  یشاادهمرتااب هااایمؤلفااه باشااد وB =

[ b1, 𝑏2, … , 𝑏n] باشند،  به طوری کهیت بردار دیگر  یشدهمرتب هایمؤلفه: 

(3-73) ∀ 𝑗 , 𝑎𝑗  ≥  𝑏𝑗 

 آنگاه 

(3-74) ∅ (𝐴) ≥  ∅ (𝐵) 

  :شوندمینشان وندهایی که تجمیع اثبات . با استقرا تعداد  

 a1a ,2باشند ، که متناظر باا  Sاز  شدهمرتب هایمؤلفه q,s p,s i, s js شودمیفرض  =2nبه  ازای 

 درست هستند  (76-3) ( و75-3)روابط  مشجصااهستند،   b1b ,2و 

(3-75) 

(3-76) 

𝑗 ≥ 𝑝 

𝑖 ≥ 𝑞, 

 پس با هر 

(3-77) wiϵ[0,1] 

 آنگاه 

(3-78) 

(3-79) 

𝑗. 𝑤1 ≥ 𝑝. 𝑤1, 

𝑗. (1 − 𝑤1) ≥ 𝑞. (1 − 𝑤1). 

 بنابراین
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(3-85) 𝑗. 𝑤1 + 𝑖. (1 − 𝑤1) ≥ 𝑝. 𝑤1 + 𝑞. (1 − 𝑤1). 

 ی نوای صعودی است:  Round آن رو که  زا

(3-81) 

 

(3-82) 

𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑗. 𝑤1 + 𝑖. (1 − 𝑤1)) ≥ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑝. 𝑤1 + 𝑞. (1 − 𝑤1)) 

⟹ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑((𝑗 − 𝑖). 𝑤1) + 𝑖)) ≥ 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑((𝑝 − 𝑞). 𝑤1) + 𝑞)); 

𝑖 ∈ ℤ  𝑎𝑛𝑑 ((𝑗 − 𝑖). 𝑤1) > 0 

 پس

(3-83) 𝑖 + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑((𝑗 − 𝑖). 𝑤1) ≥ 𝑞 + 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑((𝑝 − 𝑞). 𝑤1) 

⟹ ∅(𝑎1, 𝑎2) ≥ ∅(𝑏1, 𝑏2). 

 :، یعنیدرست است  n-1فرض کنید که برای 

(3-84) ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛−1) ≥ ∅(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛−1). 

(3-85) ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = 𝑤1⨀𝑎1⨁(1 − 𝑤1)⨀𝐶𝑛−1{𝛽
ℎ
, 𝑎ℎ. ℎ = 2, … , 𝑛}, 

(3-86) ∅(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛) = 𝑤1⨀𝑏1⨁(1 − 𝑤1)⨀𝐶𝑛−1{𝛽
ℎ
, 𝑏ℎ. ℎ = 2, … , 𝑛}. 

 که طورهمان

(3-87) 𝐶𝑛−1{𝛽ℎ , 𝑎ℎ . ℎ = 2, … , 𝑛} = ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛), 

(3-88) 𝐶𝑛−1{𝛽ℎ , 𝑏ℎ . ℎ = 2, … , 𝑛} = ∅(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛), 

 سپس  با فرضیه استقرا :
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(3-89) ∅ ( 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ≥  ∅ ( 𝑏2, … , 𝑏𝑛) 

,𝑎2 ) ∅ متناظر باا  هایمؤلفهبه عنوان  i, s jsبا قرار دادن  … , 𝑎𝑛)   و∅ ( 𝑏2, … , 𝑏𝑛)  ؛ و

 is ≥jsبا فرض 

(3-95) ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = ∅(𝑎1, 𝑠𝑗), 

(3-91) ∅(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛) = ∅(𝑏1, 𝑠𝑖), 

(3-92) ∅(𝑎1, 𝑠𝑗) ≥ ∅(𝑏1, 𝑠𝑖), 

(3-93) ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ≥ ∅(𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛). 

 :جابجایی پذیر است، بدین معنا کهLOWA. عملگر 2خاصیت 

(3-94) ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) = ∅(𝜋(𝑎1), 𝜋(𝑎2), … , 𝜋(𝑎𝑛)), 

و مشااجص اساات کااه خاصاایت جابجااایی پااذیری بااازبینی  هااامؤلفااهجایگشاات  πکااه در آن 

مانظم بارای نشاانوندها اساتفاده شاده       هاای وزننگین و اثبات شاده اسات بادین خااطر کاه از میاا      

 است .

و بردار لیبل w ، یعنی برای هر بردار وزنی است «orand»یت عملگر LOWA.عملگر 3خاصیت 

𝐴های منظم = [𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛] 

 : خواهد بود برقرار( 95-3رابطه )  

(3-95) min(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ≤ ∅(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ≤ 𝑚𝑎𝑥 (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) 

 .فرضیه است یاهبرآمداثبات . آش ار است که ی ی از 
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 LOWAاصول عملگر  1-31

فاازی باا در نظار گارفتن عملگار       هاای مجموعاه  از اصاول در اینجا به بررسای برخای   

LOWA   ه خواهد شد، پرداختکنندمیکه در ترجیحات زبانی عمل . 

 که با فرض این

(3-96) 𝐴 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛} 

 اگر  .باشد هاگزینهیت مجموعه محدود از 

(3-97) 𝐸 = {𝑒1, … , 𝑒𝑚} 

 اگرو  .هیئتی از متجصصان باشد

(3-98) 𝑆 = {𝑠𝑖: 𝑖 = 0, … , 𝑇} 

𝑥𝑖𝑗و  دهاادماایه عقایااد متجصصااان را نمااایش   باشااد کاا  لیباال هااایی مجموعااه  ∈ 𝑆 

μاگار  و  باشاد  𝑒𝑗متجصاص  سایله وباه  𝑥𝑖 زبانی بندیدسته
𝐹𝑗

تاابع عضاویت زباانی      برابار باشاد باا      

𝐹𝑗  مانند 

(3-99) 𝑥𝑖𝑗 =  μ
𝑓𝑗

  (𝑥𝑖) 

𝐹زبانی مانند  بندیدسته F و = ∅(𝐹1, … , 𝐹𝑛) آنگاه: .باشد  

 تااارجیح فاااردی هاااایمجموعاااه الگوهاااای. قلمااارو نامحااادود بااارای هااار یااات قضااایه 

{𝐹𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑚}   کااه یاات الگااوی تاارجیح اجتماااعی    جااایF مم اان اساات  وجااود دارد ، 

∀𝐹1, … , 𝐹𝑚 ∈ 𝑆𝑛, ∃𝐹 ∈ 𝑆𝑛 ه:همانطور ک 
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(3-155) 𝐹 = ∅(𝐹1, … , 𝐹𝑚). 

 .کندمیعمل  LOWAت نی ال است و در تطابق با تعریف عملگر  اساساااین مورد 

الگااو تاارجیح  عنااوانبااه، بایااد ه بااا الگااو تاارجیح موافااق باشااند ر هماا.اگااقضاایه : اتفاااق آرا 

 ، اجتماعی انتجاب شود

(3-151) 𝐹𝑗 = 𝐹, ∀𝑗 ⟹ 𝐹 = ∅(𝐹, 𝐹, … , 𝐹). 

. اگر یت فرد شدت ترجیح زبانی خود را اجتماعی و انفرادی یهاارزشارتباط مثبت بین قضیه. 

 یعنی  کاهش یابد؛ تواندمین 𝑥𝑖 ی، سپس ترجیحات زبانی اجتماعی براافزایش دهد 𝑥𝑖برای 

(3-152) 𝜇𝐹𝑗
≤ 𝜇�́�𝑗

, 

 سپس اگر

(3-153) ∅(𝐹1, … , �́�𝑗, … , 𝐹𝑚) = 𝐹,́   

(3-154) ∅(�́�1, … , �́�𝑗, … , 𝐹𝑚) = 𝐹 

 آنگاهو  

(3-155) 𝜇
𝐹

≤ 𝜇�́� . 

خاصاایت افاازایش ی نواخاات  یاماادهایپ ، چاارا کااه ازاساات شااده اثباااتایاان اماار  وضااوحبااه

 است . LOWA  عملگر 

 شاادتبااهتنهااا   𝑥𝑖شاادت تاارجیح اجتماااعی باارای  .ی نااامربوطهاااگزینااهاسااتقالل  قضاایه.

 به ، نهبستگی دارد 𝑥𝑖 یفرد براترجیح 
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(3-156) 

𝑥𝑘 , 𝑘 ≠ 𝑖 , 

𝜇∅(𝐹1 ,…,𝐹𝑚) (𝑥𝑖) = 𝜑(𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑚). 

  شودمیاثبات  LOWAاین یت امر ت نی ال است و با تعریف عملگر 

 :پذیریشرکت، تریقوش ل  -1

(3-157) ∅(∅(𝐹1, 𝐹2), 𝐹3) = ∅(𝐹1, ∅(𝐹2, 𝐹3)). 

 :خودکار پذیرییعتوز ،تریفضعش ل  -2

(3-158) ∅(𝐹1∅(𝐹2, 𝐹3)) = ∅(∅(𝐹1, 𝐹2), ∅(𝐹1, 𝐹3)). 

 یرپاذ شارکت  LOWAبناابراین ، عملگار   نیسات؛   ییرپاذیر تغاین اصل در هیچ دام از اش الش 

 . مثال :نیست

,𝑠5و تجمیع لیبال هاا    وعه با نه لیبل یت مجم 𝑠6, 𝑠7   اگار دو وزن   را در نظار بگیریاد .𝑤1 =

0.3 , 𝑠2 =  :را ثابت در نظر بگیریم پس  0.7

(3-159) ∅(∅(𝑠7, 𝑠6), 𝑠5) = 𝑠5 ≠ 𝑠6 = ∅(𝑠7, ∅(𝑠6, 𝑠5)). 

 :خودکار نیست. مثال پذیرتوزیعLOWAو عملگر 

𝑠1, 𝑠2, 𝑠4  .را عقایدی که باید تجمیع شوند با وزن قبلی در نظر بگیرید 

(3-115) ∅(𝑠1, ∅(𝑠2, 𝑠4)) = 𝑠2 ≠ 𝑠1 =  ∅(∅(𝑠1, 𝑠2), ∅(𝑠1, 𝑠4)). 

ساه   .دارداشااره   گیاری یرأدر شایوه   ییرناپاذیری تغباه خاصایت    طرفای یبا . اصال  طرفای یب

 :گونه از آن موجود است

 𝜇∅(𝐹1,…,𝐹𝑚)(𝑥𝑘) و 𝑥𝑗 ، اگرهاگزینهبا توجه به  طرفیبی .1
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(3-111) 𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑘𝑗  , ∀𝑗 , 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝜇
∅(𝐹1,…,𝐹𝑚)

(𝑥𝑖) 

، در یاات گااروه مشااابه ، ایاان یاات   دهناادگانیرأبااا توجااه بااه  طرفاایباای .2

 .یعنی ؛ جابجایی پذیری∅. است نامییبخاصیت 

𝐹𝑗. اگار   ماتمم  طرفای بای با توجاه باه مقیااس شادت یاا       طرفییب .3
𝑐       ماتمم

𝐹𝑗  باشااااااد ، چنانچااااااه𝐹𝑗
𝑐 = 𝑁𝑒𝑔(𝐹𝑗)   الگااااااوی اجتماااااااعی 

∅(𝐹1
𝑐 , … , 𝐹𝑚

𝑐  :می از الگوی ترجیح اجتماعی باشدمباید مت  (

(3-112) ∅(𝐹1, … , 𝐹𝑚)𝑐 = ∅(𝐹1
𝑐 , … , 𝐹𝑚

𝑐 ). 

را نساابت بااه   طرفاایباای تواناادماایپااذیر اساات  ییجاااجابااه LOWAاز آنجااا کااه عملگاار 

ت باه مقیااس شادت بررسای     را نساب  طرفای بای  تواناد مای ن حاال  یان ا.  با بررسی کند دهندگانرأی

بااا فاارض   .دارد Sهشاات عنصاار   کااهمثااال ، مجموعااه لیباال را در نظاار بگیریااد    باارای  .کنااد

𝑠3, 𝑠2 ∈ 𝑆         هاای ماتمم آن   لیبال هاایی باشاد کاه بایاد تجمیاع شاوند و لیبال𝑠4 , 𝑠5   و𝑤1 =

0.1 . 

(3-113) 𝑛𝑒𝑔(∅(𝑠3, 𝑠2) = 𝑠5 ≠ 𝑠4 = ∅(𝑠4, 𝑠5). 

، و اساتقالل  یرأهام ، : قلمارو نامحادود  کناد میاصول زیر را بررسی  LOWA، عملگر  در پایان

اجرا این اصول شواهدی از تجمیاع منطقای فاراهم     .طرفیبی، ی نامربوط، حاکمیت شهروندیمتغیرها

 . رودمیو  چارچوب خاص ب ار  LOWAکه در عملگر  کندمی

 ULWAاپراتور  1-33

 :گرددمی تعریف گونهاینرا  ULWAاپراتور  (2554) خو مطالعهبا توجه به 

𝑈𝐿𝑊𝐴: �̃�2 فرض کنید
𝑛 → �̃�2 آنگاه باشد: 
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(3-114) 𝑈𝐿𝑊𝐴(�̃�1, �̃�2, �̃�3 … . �̃�𝑛) = 𝑤1�̃�1⨁𝑤2�̃�2⨁ … . . ⨁𝑤𝑛�̃�𝑛 

𝑤که در آن  = (𝑤1, 𝑤2, … . , 𝑤𝑛)𝑇  متغیرهاا دار وزن هار یات از   بار �̃�𝑖 = (𝑖 = 1,2, … . , 𝑛) 

𝑤𝑖است به این شرط که   ≥ 0 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) و ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑛
𝑖=1  باشد.  

𝐸) گیرندهتصمیم بیش از یتحال فرض کنید  = {𝑒1, … , 𝑒𝑚}    در ایان  (  وجاود داشاته باشاد

 :شودمی ییسبازنو( 115-3( به صورت رابطه )114-3صورت رابطه )

(3-115) 
𝑈𝐿𝑊𝐴(�̃�1, �̃�2, �̃�3 … . �̃�𝑛) =

1

𝑚
∑(𝑤1�̃�1⨁𝑤2�̃�2⨁ … . . ⨁𝑤𝑛�̃�𝑛

𝑚

𝑖=1

)𝑖 

 

 UDLWAاپراتور  1-32

 :گرددمیتعریف  گونهاینرا  UDLWAاپراتور  (2554) با توجه به مطالعه خو

𝑈𝐷𝐿𝑊𝐴: �̃�2 فرض کنید 
𝑛 → �̃�2 آنگاه: 

(3-116) 𝑈𝐷𝐿𝑊𝐴(�̃�1, �̃�2, �̃�3 … . �̃�𝑛) = 𝑤1�̃�1⨁𝑤2�̃�2⨁ … . . ⨁𝑤𝑛�̃�𝑛 

𝑤که در آن  = (𝑤1, 𝑤2, … . , 𝑤𝑛)𝑇     متغیرهاا باردار وزن هار یات از �̃�𝑖 = (𝑖 = 1,2, … . , 𝑛) 

𝑤𝑖است به این شرط که   ≥ 0 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) و ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑛
𝑖=1  باشد.  

 :اپراتورهانتایج حاصل از  بندیرتبه 1-31

ی مجتلف وجود دارد که هر یت مزایاا و معایاب خااص    هاگزینه بندیرتبهمتعددی برای  هاییتت ن

 اپراتورهاای بار اسااس    هاا گزیناه خود را دارند.در این پژوهش به منظور گزینش یات گزیناه از باین    

ULWA و  UDLWA  غیرقطعای ی زباانی  متغیرهاابتدا الزم است تمامی �̃�𝑖 = (𝑖 = 1,2, … . , 𝑛)  را
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 Chiclana et al., 2001; 1998; Fan et)مطالعات انجام شاده توساط   اساسدو به دو مقایسه شوند.بر 

al., 2002; Ma et al., 2006; Xu, 2007;  2004; 2001; 2000; Xu and Chen, 2008; Xu and 

Da, 2005; 2002)  استفاده کرد: توانمیبرای این کار از رابطه زیر 

(3-117) 𝑝(�̃�1 ≥ �̃�2) = min {𝑚𝑎𝑥 {
𝛽1 − 𝛼2

𝑙𝑒𝑛(�̃�1) + 𝑙𝑒𝑛(�̃�2)
, 0} , 1} 

𝑙𝑒𝑛(�̃�1) که = 𝛽1 − 𝛼1 و𝑙𝑒𝑛(�̃�2) =  𝛽2 − 𝛼2   و 𝑝(�̃�1 ≥ �̃�2)پذیریام انرجه د �̃�1 ≥ �̃�2 

 ( دو ش ل دیگر از رابطه باال را ار ه نمود:2004,2006خو ). باشدمی

(3-118) 𝑝(�̃�1 ≥ �̃�2) = 𝑚𝑎𝑥 {1 − 𝑚𝑎𝑥 {
𝛽2 − 𝛼1

𝑙𝑒𝑛(�̃�1) + 𝑙𝑒𝑛(�̃�2)
, 0} , 0} 

 و

(3-119) 
𝑝(�̃�1 ≥ �̃�2) =  

𝑚𝑎𝑥{0, 𝑙𝑒𝑛(�̃�1) + 𝑙𝑒𝑛(�̃�2) − 𝑚𝑎𝑥{𝛽2 − 𝛼1, 0}}

𝑙𝑒𝑛(�̃�1) + 𝑙𝑒𝑛(�̃�2)
 

𝑃یریپذام انماتریس  آمدهدستبه یها ijpبا استفاده از  توانمیسپس    = (𝑝𝑖𝑗)𝑛×𝑛  را برای

 :ی موجود تش یل داد کههاگزینه

(3-125) 𝑝𝑖𝑗 ≥ 𝑝𝑖𝑗 و 0 + 𝑝𝑗𝑖 = ,𝑖 و 1 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝑃 پاذیری ام اان واضح است کاه مااتریس    کامالا = (𝑝𝑖𝑗)𝑛×𝑛     قضااوت م مال  یات مااتریس 

 .باشدمی

را  هاگزینهبردار وزنی هر یت از  (2001)با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط خو   توانمیدر پایان 

  نمود. بندیرتبهرا  هاآنمحاسبه و 

(3-121) 
ζi =

1

𝑛(𝑛 − 1)
(∑ 𝑝𝑖𝑗 +

𝑛

2
− 1

𝑛

𝑗=1

) , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 
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 فصل چهارم

 هاداده لیوتحلهیتجز
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 مقدمه 4-3

عواملی نیست اما  یاتازه و نو تجاری پدیده اگرچهحاضر انتقال ت نولوژی  عصر در دنیای رقابتی

از ت نولوژی و فرایند انتقال آن،  یو کاف موجود در بازار، عدم شناخت الزم هایت نولوژیاز قبیل تعدد 

منجر  پویا گیریتصمیممدیریتی و محیط  یهاضعفدانش و تجصص محدود، پیچیدگی فرایند انتقال، 

 نان در فرایند گزینش و انتقال ت نولوژی شده استیبه پیچیدگی ماهیت ت نولوژی و افزایش عدم اطم

تبادیل کارده    توساعه درحالی کشورهابه ویژه در  گیرییمتصمی هاحوزه ترینمهمآن را به ی ی از  و

برای انتجااب و انتقاال    ترینههزکمو  ترساده ییهاراهلذا صاحبان صنایع مجتلف به دنبال یافتن است. 

گروهای از خبرگاان    دیاد صاالح شرکت نان گستران کالپوش به فق ت نولوژی هستند. در این راستا مو

 مورد نیاز را در قالب اصطالحات زبانی بیان کرده است. ترجیحات خود پیرامون ت نولوژی

بار   ،شارکت ناان گساتران کاالپوش     مجتصر صنعت نان و این در این فصل پس از معرفی بنا بر

جهت  مناسبت نولوژی ی موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت هاگزینهاساس مدل پیشنهادی 

 .شودمیانتقال گزینش 

 مطالعه موردی 4-2

. نان ی ی دهندمیرا تش یل  هاملتغذای اصلی بسیاری از ، آن به ویژه نان هایفرآورده و التغ

شش هزار ساله دارد و از  یاجچهیتار نان مصرفی امروزه. آیدمی تولیدات بشر به شمار ترینقدیمیاز 

 .تجربی کشف شده بود طوربهجهت پجت نان  آمدهوراستفاده از خمیر  ربازید

غالت  صادرکنندگانکه  شودمیی، اقتصادی غالت به ویژه گندم از آنجا ناشی اهمیت سیاس

که این انسجام منجر به قدرت فزاینده این کشورها مشهور به  باشندمیگروهی متش ل و منسجم 

بنابراین در ؛ روندیمی حربه این قدرت به شمار یهای غذاتحریمشده است که  «قدرت سبز»

ا مصرف نان باال باید تمام سعی و تالش مبتنی بر کشت صحیح گندم، باال ب ایرانکشورهایی مانند 
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 .نگهداری دانه و آسیاب آن و در نهایت جلوگیری از ضایعات آن باشد نحوه بردن مرغوبیت دانه،

در کنار  تدریجبهو ه صد در صد سنتی بود صورتبهقبل، روش تهیه نان در ایران  هتا سه ده

شیوه جدید تولید بدون  نیا حجیم نیز شروع به کار نمودند، هاینانتولید واحدهای سنتی واحدهای 

 خمیر، یآورو عملنوین تهیه  هایروش یریکارگبه با .هیچ پژوهش و برنامه مدون ادامه یافت

با ارزش غذا ی باالتر و از نظر اقتصادی  نانی خوب، توانمیمناسب و ت نولوژی مدرن  آالتماشین

که ابتدا نان به  دهدمیتاریجچه تولید و مصرف نان در جهان نشان  .تهیه و تولید نمود صرفهبهمقرون 

نیمه حجیم و در کشورهای پیشرفته به ش ل  جیتدربهلی ن  دهیگردیمصورت نازک و مسطح تولید 

  .درآمدهاستحجیم  کامالا

ی آرد را آزمایش های کامپیوترصنعتی مدرن با توجه به فرمول و با کمت سیستم یهاکارخانه

درصدی از مواد را به  دهدمیبه مقداری که نشان  هیرمایخمیا  ، گلوتن، نمتو از نظر رطوبت کنندمی

وجود ندارد. وقتی پجت  تیفیباکبرای پجت نان  یازهیانگاما در نانوایی سنتی  کنندمیآرد اضافه 

 .خواهد کردودش نان خوب تولید خ نانوا با توجه به اعتقاد اش افزایش درآمد نباشدیجهکیفی نت

درصد مربوط به  25نان مربوط به هزینه پرسنلی،  شدهتمامدرصد از قیمت  75در حال حاضر 

های جاری همچون آب، برق، گاز و تلفن و پنج درصد مربوط به هزینه آرد است و قیمت آب، هزینه

یابد و در صورتی که ه افزایش میبرق، گاز، بیمه و حقوق کارگر بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ساالن

 .ها حذف خواهد شدتولید نان صنعتی در کشور توسعه پیدا کند، هزینه پرسنلی از بین هزینه

 ت نولوژی و مناسب آالتماشین خمیر، آوریعمل و تهیه نوین هایروش ب ارگیری طریق از

 تولید و تهیه. نمود صرفهبه رونمق اقتصادی نظر از را مأکول و خوب نان تولید و تهیه توانمی مدرن

 بلندمدتقادر به ادامه در  ت نولوژی کاربرد بدون فانتزی هاینان سایر و مسطح و نازک هاینان

 .نجواهند بود
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 ضایعات دارای شده بیات و خشت سریعاا آن ه به دلیل مسطح و نازک هاینان تهیه اصوالا

 هاینان از جهان مردم از درصد 55 حدود موجود رآما بر اساس. ندارد اقتصادی صرفه بوده و زیادی

 و جنوبی آمری ای از یهایبجش و آمری ا مرکز در که دیگر نیمی و ودهمن استفاده تغذیه در حجیم

. نمایندمی تغذیه نیز نازک و مسطح نان از دارند قرار آسیا شرقی جنوب و شرق از هاییقسمت و افریقا

 از استفاده با و کرده تغییر کمکم باید نمایندمی نان تولید به داماق سنتی حد در که هایینانوایی

 غذایی خاصیت و بهتر کیفیت با نانی تهیه برای را آرد از استفاده مناسب، هایراه و جدید ت نولوژی

 برشمرد سنتی نان پجت شیوۀ باید را گندم هدر دهنده عوامل از ی ی ایران در. کرد جایگزین بیشتر

 طوربه آن دورریز که پایین کیفیت با نانی تریینپا شاید و گذشته صدساله هاییوهش با زهنو که چرا

 که گرددمی مشجص فوق مطالب به عنایت با بنابراین؛ گرددمی تولید است درصد 33 حدود متوسط

 را لیالملبین استانداردهای و اصالح را هایینانوا این جدید قوانین تعیین با تا یدهفرارس آن زمان

 .نمود فعلی هایروش جایگزین

 یرسا و ایران در (فانتزی و سنتی از اعم کلی طوربه) نان عرضه و تولید یهاروش بین مقایسه

 یلهوسبه کوچت نانوایی واحدهای در سنتی ش ل به غالباا ایران در نان که دهدیم نشان کشورها

 فرموالسیون رعایت جمله از ن اتی به تولید فرآیند در رو این از شودیم تولید غیرمتجصص کارگران

 صحیح شرایط رعایت آرد، کیفیت نوسان گرفتن نظر در ضمن نان نوع هر تولید برای صحیح و دقیق

 در مش الت این البته. شودینم چندانی توجه پجت صحیح یهاروش نهایت در و خمیر یآورعمل

 .است یدترشد سنتی یهانان مورد

 این و شودیم عرضه فله و باز ش ل به نان عموماا ایران در. است نان عرضه ش ل دیگر ن ته

 در نان دیگر کشورهای در کهیدرحال ،گذاردیم آن ماندگاری زمان در نامطلوبی یرتأث مسئله

 این در آن ذکر که این ته. شودمی عرضه بازار به طوالنی ماندگاری قابلیت با مناسب هاییبندبسته

 (مشجص یهااندازه در) عدد نان عرضه واحد ایران در که است این رسدمی نظر هب ضروری مقایسه
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 عرضه متنوع و متفاوت اوزان و تعداد با هاییبندیبسته در نان دیگر کشورهای در که یحال در است،

 مسئله این. کند تهیه را نان خود نیاز به بسته تواندمی و داشته انتجاب حق کنندهمصرف لذا شودمی

 .دارد ایران در نان ضایعات بر زیادی تأثیر

 نان تکنولوژی ضعف و قوت نقاط 4-2-3

 کلی طوربه. است آن بودن سنتی ایران، در نان تولید ت نولوژی ضعفنقطه بارزترین

 از واحدها گونهینا در و اندشده حرفه این وارد الزم هایآموزش بدون ایران در نان تولیدکنندگان

 و استاندارد فرموالسیون با یدشدهتول خمیر دلیل همین به .شودینم فادهاست متجصص کار نیروی

 دلیل به مطلوب چندان نه کیفیت با محصولی نتیجه در و شودنمی تهیه اولیه مواد کیفیت با متناسب

 .آیدیم به دست تجمیری نامساعد شرایط

 تولید فرآیند در ماده این از استفاده عدم بر مبنی قوانینی وجود علیرغم یرینشجوش از استفاده

. است تولیدی واحدهای فعالیت بر دقیق نظارت عدم امر این علت که باشدیم ضعف نقاط یگراز د نان،

 در مش ل این البته که است دیگری ضعفنقطه سنتی یهانان تولید در مستقیم حرارت از استفاده

 سنتی تنورهای یجابه صنعتی ایفره شدن جایگزین دلیل به حجیم نیمه و حجیم هاینان تولید

 حرارت و جرم تبادل سطح کم، ضجامت و زیاد سطح داشتن دلیل به سنتی یهانان. است رفعقابل

 و حجیم هاینان که یحال در ،شودمی نان ماندگاری زمان شدن کوتاه موجب امر این و دارند بیشتری

 .دارند ترییطوالن گاریماند زمان بیشتر تجلجل و ضجامت داشتن دلیل به حجیم نیمه

 نظر به یبررسقابل ضعفنقطه عنوان به کشور در نان تولید فرآیند در که دیگری مسئله

 مصرف بازار در باز صورتبه و یبندبسته بدون ا اکثر یدشدهتول یهانان. است نان یبندبسته ،رسدیم

. شودیم فانتزی یا سنتی از اعم نان ماندگاری زمان شده ترکوتاه باعه نیز مسئله این. شوندیم عرضه

 به کوچت تولیدی واحدهای شدنیلتبد صورت در ایران در نان تولید فرآیند ضعف نقاط اکثر
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 ضعفنقطه عنوان به نیز صنعتی یواحدها در اکنونهم آنچه اما .است رفعقابل صنعتی واحدهای

در  که است خمیر فرآوری صحیح و روش مناسب فرموالسیون از استفاده عدم ،باشدیم توجهقابل

 .باشدیم رفعقابل نوین هاییت نولوژ و تجهیزات از استفاده صورت

 کالپوش نان گستران 4-1

منطقه کالپوش در شمال شرق استان سمنان و بین ساه اساتان: گلساتان، خراساان شامالی و      

در  باشاد مای وس شهرستان به این منطقاه، گنبادکاو   ترینیتنزدشاهرود( قرار گرفته است و سمنان )

شامل دو دهساتان رضاوان و   و  کیلومتر و نواحی فندرست )کوهسارات( به این منطقه است 75حدود 

 .باشدمینردین 

گرگاان فعلای باوده اسات و بعاد از آن      -این منطقه در دوره صفویه جز  طبرستان یا اساترآباد 

شاهرود و میامی )سمنان( الحاق  احتماالا در دوره قاجاریه جز  خراسان بزرگ و بعد از آن به شهرستان

 145تا  115این دو شهرستان میامی و شاهرود که فاصله منطقه کالپوش تا میامی بین  ؛ کهشده است

و ناام نیات و    175کیلومتر ناردین تاا شااهرود     255تا  175و با شهرستان شاهرود  باشدمیکیلومتر 

 کیلومتر فاصله دارد. 255دشت شاد حدود 

و شاامل   گرددمیتقسیم  دشتو  یاجلگه ،به سه قسمت کوهستانیکالپوش یی از نظر جغرافیا

 .باشدمی خانوار 3955جمعیت معادل  و روستای جدید( 6روستای قدیم و  6روستا ) 12

ه که در س باشدمی هابلوچو  هازبانترک زبانان،ی این منطقه شامل: فارس متنوع جغرافیایی و قو

 .کنندمیجلگه نردین و جلگه دانیال زندگی ، ت شاهیور یهابنامجلگه کالپوش 

روستایی مناسب،  یهاراهنبود  ، دوری از شهرستان،از جمله اییدهعدبا مش الت مردم کالپوش  

باه   .کناد مای نارم   وپنجاه دستاندک، کمبود آب آشامیدنی مناسب و ...  رفاهی عدم توسعه و ام انات

نیاز به تردد بین شهرساتان و   ییزااشتغالمنطقه عالوه بر  بومی در تولیدکنندههمین دلیل وجود یت 
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 .دهدمیاین منطقه را کاهش  یروستاها

تصامیم باه    شرکت نان گستران کالپوش مسئوالن ذکرشده هاییتمحدودبا توجه به مسا ل و 

خط تولید خود به دنباال یاافتن    یاندازراهجهت  ام ان سنجی احداث شرکت در این منطقه گرفتند و

 .باشدمیجهت انجام پژوهش مورد مناسبی  بردهنام. به همین دلیل شرکت باشندمی هترین ت نولوژیب

 هاخبرهانتخاب  4-4

ی موجود الزم است افرادی به عنوان خبره انتجاب شوند که با هاگزینهو  معیارهاجهت ارزیابی  

دارای انگیزه بارای   ته باشند،اطالعات مداوم از مسأله را برای هم اری داشو  درگیر موردبحهی مسأله

نیاز   هاآنو احساس کنند اطالعات حاصل از یت توافق گروهی برای خود  شرکت در این فرآیند باشند

 (.1382ارزشمند خواهد بود )اصغرپور،

ی مادیریت  ، کارشناسان دارای چندین سال ساابقه ، اغلبانتقال ت نولوژیدر مطالعات موفقیت 

 اند. در این پژوهش سعی شده است ازلعه، به عنوان خبره شناسایی شدهدر صنعت یا شرکت مورد مطا

 و ناان صانعتی   انتقاال ت نولاوژی   ییناه زمساال در   5ی بیش از کارشناسان مرتبط که دارای تجربه

تجهیزات نان صانعتی   تولیدکنندگانو  واردکنندگانده نفر از ، . به این ترتیبهستند، شناسایی گردند

 شدند. تجاببه عنوان خبره ان

 5ت نولاوژی مرباوط باه     ،شرکت تحقیق و توسعهانجام شده توسط گروه  هایپژوهش بر اساس

. قارار گرفتناد   افاراد خباره  و جهت گزینش در اختیار  شناساییتولید نان صنعتی  معتبر در حوزه برند

 کااهش موجب  د،را افزایش دهنراندمان تولید  هک اندشدهانتجاب  یهایت نولوژیذکر است که  هالزم ب

مصارف ساوخت    ،برساانند به حاداقل  را فضای مورد نیاز  ،کاهش ضایعات نان و در پجت دخالت دست

مجهز به سیستم کنترل ، فراهم نمایند بهداشتی جهت تولید نان کامالابستری ، باشندداشته  بسیار کم
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 باشند. ISO 9001-2008اتحادیه اروپا و  1CE نشانو دارای  باشند ال ترونی ی دما و سرعت

 مورد بررسی یهایت نولوژ یمعرف1-4جدول 

 نام تکنولوژی
کشور 

 سازنده

Rondo  سیسو 

Shenzhou چین 

Ankofood دانمارک 

UkrTechnoFoods اکراین 

Atlasstar 

Machinery 
 تایوان

شده  ارا هپیشین  هایپژوهشبر انتقال ت نولوژی در  ثرمؤمتفاوتی که از عوامل  هاییبنددسته

 باه عناوان   (2-4جادول ) در به همراه افراد خبره عوامل مطرح شده  هاآناست، پس از بررسی و مرور 

 معیار ارزیابی انتقال ت نولوژی انتجاب شدند.

 نتقال ت نولوژیبر ا مؤثری معیارها2-4جدول 

 زیر معیار معیار

 زیست محیطی عوامل

 زا داثر ت نولوژی بر دفع مواد 

 اثر ت نولوژی بر کاهش آلودگی محیط زیست

 اثر ت نولوژی بر آلودگی هوا

 اثر ت نولوژی بر آلودگی صوتی

 آلوده یگازهااثر ت نولوژی بر انرژی و انتشار 

 زیست طیمح بر خطرات پایان عمر ت نولوژی تأثیر

 عوامل سازمانی

 انسانی رساختیز

 سازمانی رساختیز

 مشارکت کارکنان

 ینوآورکاربردی و بروز خالقیت و  هایانگیزهایجاد 

 هاموسسهو  هاشرکتتناسب ت نولوژی با ساختار سازمانی 

 استفاده از منابع، دانش و انرژی داخلی

 عوامل تجاری
 کشش بازار ت نولوژی

 میزان دسترسی به بازار ت نولوژی

 

                                                 
1 Conformity European  
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 زیر معیار معیار 

 

 

 

 

 

 عوامل مالی

 

 یبرداربهرهزمان رسیدن به 

 جذب سجت افزار هایهزینهمیزان 

 جذب نرم افزار هایهزینهمیزان 

 جذب سازمان افزار هایهزینهمیزان 

 جذب انسان افزار هایهزینهمیزان 

 ت نولوژی یسازیمبوجهت توسعه و  گذاریسرمایه

 قیمت ت نولوژی

 (یاندازراهعملیاتی )نصب و  هایهزینه

 تعمیر و نگهداری هایهزینه

 ونقلحمل هایهزینه

 بازگشت سرمایه

 کارکنانهزینه آموزش 

 عوامل فنی

 توانمندی در نگهداری و تعمیرات

 نرخ تبدیل مواد

 نرخ مصرف منابع

 فروش(پایایی )خدمات پس از 

 (آالتماشینو  ندیفرادر برابر تغییرات )محصول  یریپذانعطاف

 ت نولوژی بر بهبود کیفیت تأثیر

 ظرفیت و توان تولید

 میزان افزایش کارایی تولید

 سادگی و ایمنی در عمل رد

 یروزآوربهقابلیت 

 کیفیت تجهیزات و ت نولوژی تولید

 سطح خدمات

 یراتیتعم یهایازمندین

 عوامل ت نولوژی ی

 ت نولوژی یبازساز

 شدهمنتقلاز ت نولوژی  یبرداریکپسهولت 

 انتقال ت نولوژی زمانمدت

 توانمندی سازمان در جذب ت نولوژی

 میزان همراهی با تحوالت ت نولوژی

 میزان جذب اجزای ت نولوژی

 ت نولوژی ونقلحملحداقل سازی مش الت در 

 در جذب ت نولوژی یریپذانعطاف

 ت نولوژی وارداتی( خصوص در) ینگرندهیآو  ینیبشیپ

با در نظر داشاتن دو   مدنظر هایت نولوژیاز افراد خبره خواسته شد ترجیحات خود را پیرامون 
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بر اساس مقیاس ارزیابی زبانی  سال( 5بیشتر از بلندمدت )سال( و  5)کمتر از  مدتیانمدوره فعالیت 

 .تعریف شده است (3-4جدول )مطابق  مقیاس ارزیابی این پژوهشارا ه نمایند.  افزایشی

 

 

 قیاس ارزیابی زبانیم 1-4ش ل 

 مقیاس ارزیابی3-4جدول 

مقیاس ارزیابی زبانی 

 افزایشی
s4 s3 s2 s1 s0 s-1 s-2 s-3 s-4 

 ضعیف کامالا خیلی ضعیف ضعیف تا حدودی ضعیف متوسط تا حدودی خوب خوب خیلی خوب خوب کامالا اصطالحات زبانی

 

افااراد خبااره پااس از بررساای  سااال اساات. 5یاات دوره فعالیاات کمتاار از  ماادتیااانممنظااور از دوره 

مطارح   (4-4)ل نظرات خود را در قالب اصطالحات زبانی به صورت جادو  شدهییشناسا هایت نولوژی

 کردند.

 مدتیانمدر دوره  هایت نولوژماتریس مقایسه  4-4جدول 

 مدتمیان 3معیار  2 معیار 1 معیار 4 معیار 9 معیار 6 معیار
]3, s2[s ]1,s0[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,ss2[ ]2,s1[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

3 ]3s,2[s ]4,s2[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]1,s1-[s ]3,s0[s 2 
]2,s0[s ]3,s1[s ]2,s0[s ]2,s1[s ]2,s0[s ]1,s0[s 1 
]2,s0[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]4,s1[s ]4,s1[s ]1,s0[s 4 
]2,s1[s ]2,s1[s ]2,s0[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s0[s 9 
]2,s0[s ]4,s2[s ]4,s3[s ]0,s1-[s ]1,s0[s ]3,s2[s گیرندهتصمیم 3نولوژیتک 

2 ]3,s2[s ]2,s1[s ]4,s3[s ]3,s2[s ]3,s2[s ]2,s1-[s 2 
]2,s0[s ]1,s0[s ]2,s1-[s ]4,s2[s ]4,s3[s ]2-,s4-[s 1 
]2,s0[s ]4,s3[s ]0,s2-[s ]4,s2[s ]2,s1-[s ]4,s2[s 4 
]0,s2-[s ]2,s0[s ]1,s0[s ]1,s0[s ]3,s0[s ]2,s1[s 9 

 مدتمیان 3معیار  2 معیار 1 معیار 4 عیارم 9 معیار 6 معیار

𝑠−4 𝑠−3 𝑠−2 𝑠−1 𝑠0 𝑠1 𝑠2 𝑠3 𝑠4 
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]2,s1-[s ]3,s1[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]2,s1[s ]3,s1[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

1 ]3,s0[s ]4,s3[s ]4,s2[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]2,s0[s 2 
]2,s1[s ]4,s2[s ]2-,s4-[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]2,s1[s 1 
]4,s3[s ]4,s3[s ]4,s2[s ]4,s3[s ]3,s1[s ]0,s2-[s 4 
]2,s1[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]2,s1[s ]2,s0[s ]4,s3[s 9 
]3,s1[s ]2,s1[s ]4,s3[s ]1,s0[s ]2,s1-[s ]3,s2[s 4گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 
]4,s2[s ]0,s1-[s ]3,s2[s ]3,s2[s ]1-,s3-[s ]2,s0[s 2 
]1-,s2-[s ]3,s2[s ]4,s3[s ]4,s3[s ]2,s1[s ]2,s0[s 1 
]2,s0[s ]4,s2[s ]3,s1[s ]2,s1[s ]1-,s3-[s ]4,s2[s 4 
]4,s3[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]1,s1-[s ]1,s0[s 9 
]3,s2[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]4,s2[s ]3,s2[s ]3,s1[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

9 ]2,s0[s ]4,s3[s ]4,s2[s ]4,s3[s ]1,s0[s ]2-,s4-[s 2 
]3,s1[s ]3,s1[s ]2,s0[s ]0,s1-[s ]3,s2[s ]1,s0[s 1 
]4,s3[s ]3,s2[s ]0,s2-[s ]3,s1[s ]2,s1[s ]4,s3[s 4 
]2,s1[s ]1,s0[s ]1,s1-[s ]3,s1[s ]3,s2[s ]4,s3[s 9 
]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]2,s0[s ]2,s1[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

6 ]1,s0[s ]3,s2[s ]4,s2[s ]2,s1[s ]2,s0[s ]4,s3[s 2 
]4,s2[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]1,s0[s 1 
]4,s3[s ]3,s2[s ]4,s3[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s 4 
]3,s2[s ]4,s3[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]2,s1-[s 9 
]3,s2[s ]0,s1-[s ]1,s1-[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

7 ]2,s0[s ]2,s1[s ]3,s2s[ ]3,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s 2 
]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s1[s ]2,s0[s ]3,s2[s ]3,s1[s 1 
]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]2,s0[s ]3,s2[s ]2,s1[s 4 
]4,s3[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]2,s1-[s ]4,s2[s 9 

]2,s0[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]4,s2[s ]3,s2[s ]4,s3[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

8 ]3,s2[s ]3,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]0,s1-[s 2 
]3,s1[s ]1,s0[s ]2,s0[s ]3,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s 1 
]4,s3[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]4,s2[s ]2,s1[s ]1,s0[s 4 
]3,s1[s ]3,s2[s ]2,s0[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s1[s 9 
]3,s1[s ]4,s2[s ]0,s1-[s ]1,s1-[s ]2,s1[s ]3,s2[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

5 ]2,s1[s ]0,s2-[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]1-,s3-[s ]3,s2[s 2 
]1,s0[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]1,s1-[s ]2,s1[s 1 
]2,s1-[s ]4,s3[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]2,s0[s ]2,s1[s 4 
]3,s1[s ]2,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]1,s0[s 9 
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 میان مدت 3معیار 2معیار  1معیار  4معیار  9معیار  6یار مع
]2,s0[s ]3,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]4,s2[s ]3,s2[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

31 ]3,s1[s ]0,s2-[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]4,s3[s 2 
]2,s1[s ]3,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]0,s1-[s 1 
]3,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]0,s1-[s ]2,s0[s 4 
]0,s2-[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s 9 

یا بیشاتر از   بلندمدتموجود در  هایت نولوژیبیانگر نظرات کارشناسان در مورد  (5-4)جدول 

 است. سال 5

 بلندمدتدر دوره  هایلوژت نوماتریس مقایسه  5-4جدول 

 بلندمدت 3معیار  2معیار 1معیار 4معیار 9معیار 6معیار
]4,s3[s ]2,s1[s ]0,s1-[s ]2,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

3 ]2,s0[s ]3,s1[s ]4,s3[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s 2 
]3,s1[s ]1,s1-[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]4,s3[s 1 
]3,s2[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]0,s1-[s ]2,s0[s 4 
]0,s2-[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]4,s2[s ]3,s2[s ]2,s1[s 9 
]2,s0[s ]4,s2[s ]3,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]2,s1[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

2 ]2,s0[s ]4,s3[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]1,s0[s 2 
]3,s1[s ]1,s1-[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]0,s2-[s ]3,s2[s 1 
]0,s2-[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]0,s2-[s 4 
]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2,s1-[s ]3,s1[s ]2,s1[s 9 
]2,s1[s ]2,s1-[s ]2,s1[s ]4,s3[s ]2,s0[s ]2,s1[s گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 

1 ]1,s1-[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]4,s2[s ]3,s2[s ]2,s0[s 2 
]2,s1[s ]3,s1[s ]1,s2-[s ]3,s2[s ]3,s2[s ]1,s0[s 1 
]2,s1[s ]3,s2[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]1,s1-[s 4 
]2,s0[s ]0,s2-[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s 9 
]2,s0[s ]1,s1-[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s1[s 4گیرندهتصمیم 3تکنولوژی 
]3,s2[s ]1s,0[s ]2,s1[s ]4,s2[s ]1,s1-[s ]3,s2[s 2 
]2,s1[s ]2,s0[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s 1 
]3,s2[s ]2,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]0,s1-[s 4 
]3,s2[s ]3,s1[s ]1,s1-[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]2,s1[s 9 
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 بلند مدت 3معیار  2معیار  1معیار  4معیار  9معیار  6معیار 

]2,s0[s ]2,s1[s ]4,s2[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]1,s0[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

9 ]3,s2[s ]1,s0[s ]0,s2-[s ]3,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s 2 
]2,s0[s ]2,s0[s ]2,s1-[s ]1,s0[s ]1,s0[s ]2,s1[s 1 
]3,s1[s ]3,s1[s ]3,s2[s ]1,s1-[s ]3,s2[s ]1,s0[s 4 
]3,s2[s ]0,s1-[s ]3s,1[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s 9 
]1,s0[s ]3,s1[s ]1,s1-[s ]4,s3[s ]2,s1[s ]1,s0[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

6 ]4,s3[s ]2,s1-[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s 2 
]2,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]1,s1-[s ]1,s0[s ]2,s1[s 1 
]3,s2[s ]2,s1[s ]4,s3[s ]3,s0[s ]3,s2[s ]0,s1-[s 4 
]0,s1-[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]2,s1[s 9 
]4,s3[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]1,s0[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

7 ]2,s1[s ]2,s0[s ]0,s1-[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]2,s1[s 2 
]4,s2[s ]3,s2[s ]1,s1-[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]3,s2[s 1 
]2,s0[s ]4s,2[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]0,s2-[s ]2,s0[s 4 
]3,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2-,s4-[s ]3,s1[s ]2,s1[s 9 
]0,s1-[s ]3,s1[s ]1,s0[s ]3,s2[s ]4,s3[s ]2,s1[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

8 ]1,s0[s ]1-,s3-[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]1,s0[s 2 
]4,s2[s ]1-,s2-[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s 1 
]1,s0[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]3,s2[s 4 
]2,s1[s ]1,s0[s ]2,s1[s ]0,s1-[s ]0,s1-[s ]3,s2[s 9 
]2,s1[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]2,s1[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

5 ]1,s0[s ]0,s1-[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]1,s1-[s ]3,s2[s 2 
]0,s2-[s ]3,s2[s ]2,s1[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]2,s1[s 1 
]1,s0[s ]3,s2[s ]3,s1[s ]1,s0[s ]2,s0[s ]2,s1[s 4 
]2,s0[s ]2,s1[s ]0,s1-[s ]2,s1[s ]1,s0[s ]1,s0[s 9 
]2,s1[s ]4,s2[s ]2,s1[s ]0,s2-[s ]2,s0[s ]2,s1[s گیرنده تصمیم 3تکنولوژی

31 ]2,s1[s ]0,s2-[s ]2s,0[s ]3,s2[s ]1,s0[s ]3,s2[s 2 
]3,s2[s ]2,s1[s ]2-,s3-[s ]1,s0[s ]3,s1[s ]2,s1[s 1 
]2,s1[s ]3,s2[s ]1-,s2-[s ]2,s0[s ]1,s1-[s ]3,s2[s 4 
]3,s0[s ]2,s1[s ]2,s1[s ]4,s3[s ]3,s2[s ]0,s2-[s 9 
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 معیارهاوزن دهی به  4-9

قایسات زوجی بنا نهاده شده است که در آن در این پژوهش بر مبنای ماتریس م یوزن دهروش 

گیرنده ترجیحات نسبی خود را به هر یت از معیارها در قالب یت ماتریس تحت عنوان ماتریس تصمیم

 .کندمیمقایسات زوجی وارد 

 هار  لیا وتحلهیا تجز باه  تا دهدمیگیرندگان این اجازه را تصمیم نسبی به بندیرتبه از استفاده

 .دهدمیرا نشان  معیارهامقادیر ارجحیت  (6-4جدول )بپردازند.  هاسایر معیار به توجه با معیار

 

 معیارهامقادیر ارجحیت  6-4جدول 

 بینابین یهاارزش مرجح کامالا ترجیح بسیار زیاد ترجیح زیاد مرجح نسبتاا اهمیت ی سان تعریف

8،6،4،2  9 7 5 3 1 درجه اهمیت  

 

تشا یل   هار دوره ماتریس مقایسه زوجی برای هار معیاار در    معیارهابر اساس مقادیر ارجحیت 

 .شودمی

 مدتیانمدر دوره  معیارهاوزن 7-4جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 معیار
 مجموع هر سطر

C1 1 2 
1

2
 2 

1

2
 1 

7 

C2 
1

2
 1 2 1 1 

1

2
 

6 

C3 2 
1

2
 1 2 

1

2
 

1

2
 

6.6 

C4 
1

2
 1 

1

2
 1 1 1 

6 

C5 2 1 2 1 1 3 11 

C6 1 2 2 1 
1

3
 1 

33.7  
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 بلندمدتدر دوره  معیارهاوزن 8-4جدول 

 جمع هر سطر C1 C2 C3 C4 C5 C6 معیار

C1 1 2 
1

2
 2 

1

4
 2 7.76 

C2 
1

2
 1 2 

1

2
 

1

2
 1 6.6 

C3 2 
1

2
 1 1 1 

1

2
 6 

C4 
1

2
 2 1 1 

1

2
 

1

2
 6.6 

C5 4 2 1 2 1 1 11 

C6 
1

2
 1 2 2 1 1 7.6 

 

حاصال   معیارهاا  باردار وزن از جمع هار ساطر    آمدهدستبهپس از نرماالیز کردن بردار ستونی 

 .شودمی( استفاده 1-4رابطه ) . بدین منظور ازشودمی

(4-1) 
𝑤𝑖 =

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

 

𝑊 مدتیانمدر دوره  معیارهابردار وزنی  = (0.17, 0.14, 0.16, 0.11, 0.24, 0.18) 

𝑊 بلندمدتدر دوره  معیارهابردار وزنی  = (0.18, 0.13, 0.14, 0.13, 0.25, 0.17) 

و نتیجه آن در یت مااتریس مقایساات زوجای مانع س      شوندمیدوره با هم مقایسه سپس دو 

 .شودمی( محاسبه 1-4از محاسبه جمع هر سطر وزن هر دوره بر اساس رابطه ) و بعد گرددمی

 ماتریس مقایسه زوجی دو دوره 9-54جدول 

 
 جمع بلندمدت مدتانیم

 1 مدتانیم
1

2
 1.6 

 3 1 2 بلندمدت
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 وزن هر دوره
𝑊 = (0.33, 0.67) 

 پژوهش یهاافتهی 4-6

باا اساتفاده از اپراتاور     ،شاده مشاجص ی معیارهاا ی پیش رو بار اسااس   هاگزینهپس از بررسی 

ULWA  شودمیمحاسبه  بلندمدتو  مدتیانمدوره  دودر  هایت نولوژیمقدار ارزش کلی هریت از .

 است. بلندمدتو  مدتانیمارزش کلی هر ت نولوژی در دوره  دهندهنشان (11-4)و  (15-4)جدول 

 مدتانیم یدوره ارزش کلی ت نولوژی در 1–4جدول 

((339-1)رابطه مدت )میانارزش کلی هر تکنولوژی در دوره  تکنولوژی  

Rondo 
�̃�1(𝑡1) = [𝑠1.06, 𝑠2.35] 

Shenzhou 
�̃�2(𝑡1) =  [𝑠0.67, 𝑠2.23] 

Ankofood 
�̃�3(𝑡1) =  [𝑠0.69, 𝑠2.07] 

UkrTechnoFoods 
�̃�4(𝑡1) =  [𝑠1.05, 𝑠2.51] 

Atlasstar Machinery 
�̃�5(𝑡1) = [𝑠0.92, 𝑠2.3] 

 

 بلندمدتی دورهارزش کلی ت نولوژی در  11-4جدول 

((339-1رابطه )) بلندمدتارزش کلی هر تکنولوژی در دوره  تکنولوژی  

Rondo 
�̃�1(𝑡2) =  [𝑠0.83, 𝑠2.17] 

Shenzhou 
�̃�2(𝑡2) =  [𝑠0.66, 𝑠1.9] 

Ankofood 
 �̃�3(𝑡2) =  [𝑠0.58, 𝑠1.92] 

UkrTechnoFoods 
 �̃�4(𝑡2) =  [𝑠0.52, 𝑠1.85] 

Atlasstar Machinery 
�̃�5(𝑡2) =  [𝑠0.56, 𝑠1.85] 
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 :شودمیزش کلی هر محصول محاسبه مقدار ار UDLWAسپس بر اساس اپراتور 

 �̃�𝑗 = 𝑈𝐷𝐿𝑊𝐴𝑤(𝑡) ( �̃�𝑗(𝑡1), �̃�𝑗(𝑡2) , … ,  �̃�𝑗(𝑡𝑝)) 

= 𝑤(𝑡1) �̃�𝑗(𝑡1) ⨁𝑤(𝑡2)�̃�𝑗(𝑡2)⨁ … ⨁𝑤(𝑡𝑝) �̃�𝑗(𝑡𝑝) 

 ارزش کلی ت نولوژی 12-4جدول 

((336-1)رابطه ) یتکنولوژهر ارزش کلی  تکنولوژی  

Rondo 
�̃�1 = [𝑠0.92, 𝑠2.24] 

Shenzhou 
�̃�2 = [𝑠0.69, 𝑠2.1] 

Ankofood 
�̃�3 = [𝑠0.62, 𝑠1.98] 

UkrTechnoFoods 
�̃�4 = [𝑠0.72, 𝑠2.09] 

Atlasstar 

Machinery 

�̃�5 = [𝑠0.69, 𝑠2.02] 

 

دو به دو با هم  ULWAاز اپراتور آمدهدستبهیر مقاد (119-3رابطه )از در گام بعدی با استفاده 

 .شودمیو نتیجه در یت ماتریس ثبت  شوندمیمقایسه 

𝑙𝑒𝑛(�̃�𝑗) که = 𝛽𝑗 − 𝛼𝑗  و  و 𝑝(�̃�1 ≥ �̃�2)   پذیریام اندرجه �̃�1 ≥ �̃�2 مقدار باشدمی ،ijp  ها

 .گیردمی ش ل پذیریام انتریس را محاسبه نموده و ما

اختالف حد باال و حد پایین  یرمقاد( 12-4جدول )در نهایت براساس اطالعات به دست آمده از 

 .دهنده این مقادیر می باشدنشان ( 13-4جدول )محاسبه می شود، ارزش کلی هر ت نولوژی را 
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 برای هر ت نولوژی �̃�𝑗ن اختالف حد باال و پایی 13-4جدول 

𝒍𝒆𝒏(�̃�𝒋) = 𝜷𝒋 − 𝜶𝒋 تکنولوژی 

𝑙𝑒𝑛(�̃�1) = 1.32 Rondo 

𝑙𝑒𝑛(�̃�2) = 1.41 Shenzhou 

𝑙𝑒𝑛(�̃�3) = 1.36 Ankofood 

𝑙𝑒𝑛(�̃�4) = 1.37 UkrTechnoFoods 

𝑙𝑒𝑛(�̃�5) = 1.33 Atlasstar Machinery 

 

در یت ماتریس همانناد   آمدهدستبهایسه دو به دوی ارزش کلی هر ت نولوژی نتیجه پس از مق

  .رندیگیم ( قرار14-4جدول )

 

 

 ها �̃�𝑗ماتریس مقایسه دو به دو  14-4جدول 

  3تکنولوژی  2 1 4 9

 3یتکنولوژ 5/5 5678/5 6545/5 565/5 5849/5

5291/5 4964/5 5342/5 5/5 4322/5 2 

4796/5 4615/5 5/5 4658/5 3955/5 1 

5167/5 5/5 5385/5 5536/5 435/5 4 

5/5 4833/5 5254/5 4759/5 4151/5 9 
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. شاود مای موجود محاسابه   هایت نولوژیوزن هریت از  (121-3رابطه )در نهایت با استفاده از 

 .دهدمیولوژی را نشان بردار وزنی هر ت ن (15-4جدول )

 وزن هر ت نولوژی 15-4جدول 

 تکنولوژی ((323-1رابطه )وزن ) اولویت

1 3161/5 Rondo 

3 1996/5 Shenzhou 

5 1951/5 Ankofood 

2 1997/5 UkrTechnoFoods 

5 5945/5 Atlasstar Machinery 
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 فصل پنجم

 یریگجهینت



125 

 

 مقدمه 9-3

ی کشاورها باه ویاژه    کشاورها تصمیمات استراتژیت  ینترمهمی ی از انتجاب ت نولوژی امروزه 

 تواناد می. یت انتجاب غلط و بدون توجیه اقتصادی شودمیمحسوب  یافتهتوسعهو کمتر  توسعهدرحال

 یهاا دهاه اقتصااد جهاانی در طای     ین اه اه به با توج را به دنبال داشته باشد. یریناپذجبرانخسارات 

مواجه شده و این امر تغییر مداوم ساختار صانایع را باه دنباال     یتوجهقابلگذشته با تغییر و تحوالت 

را برای انتقال انتجاب کنند که از بسایاری   یت نولوژی اندتالشدر  مجتلف جهانی صنایع داشته است، 

مالی کالن  هاییهسرمااز هدر رفت  تنهانهباشد تا  برداریهرهبجهات مطابق با فرهنگ و شرایط محیط 

 .و پرورش نیروی انسانی متجصص شود یارزآوربل ه منجر به  جلوگیری شودو انسانی 

ساطح  . ن ته دیگری که باید در انتجاب و انتقال ت نولوژی در نظر داشت مسااله تحاریم اسات   

یات  انتقاال  و باالسات   توساعه درحاال ا کشاورهای  در مقایساه با   یافتهتوسعهت نولوژی در کشورهای 

را فراهم نمایاد و آن را باه    یافتهتوسعهی کمتر کشورهاولوژی اساسی مم ن است زمینه وابستگی ت ن

این در انتقال ت نولاوژی بایاد    بنا بردر کشور مقصد تبدیل کند.  مبدأبرای کشور  نفوذ اعمالیت ابزار 

داشات تاا    مادنظر را  دهناده انتقالو قدرت سیاسی  کنندهدریافت و دهندهانتقالروابط سیاسی کشور 

 به یت ابزار اعمال نفوذ و قدرت تبدیل نشود. شدهمنتقلت نولوژی 

 یریگجهینت 9-2

خط  یاندازراهمطرح شد شرکت نان گستران کالپوش سعی دارد برای  4که در فصل  طورهمان

منطقه کاالپوش، ماردم اساتان و حتای کشاور  از      تولید خود و ارا ه نان صنعتی با کیفیت به ساکنان 

 تولیدکنناده  5شارکت   R&Dروز جهان بهره بگیارد. در هماین راساتا بجاش      هایت نولوژیبهترین 

 تولید نان صنعتی را شناسایی نموده است. آالتماشین

از بااین  UDLWAو  ULWA اپراتورهااایدر ایاان پااژوهش تااالش شااده اساات بااا اسااتفاده از 



121 

 

جهات خریاد و انتقاال باه      هاآن ینترمناسبشرکت  R&Dتوسط بجش  شدهییاساشن هایت نولوژی

بار   ماؤثر دساته از معیارهاای    6و مرور مطالعات پیشین  یبندجمعپس از  داخل کشور گزینش شود.

و ده نفر از مهندسان صنایع اتاق بازرگانی کشور و فعاالن حوزه تولید ناان   شدهیینتعانتقال ت نولوژی 

توساط   معیارهاا وان خبره انتجاب شدند. پس از تعیین وزن و درجه اهمیت هر دساته از  صنعتی به عن

مقیاس  اساسخواسته شد تا نظرات و ترجیحات خود را در قالب اصطالحات زبانی بر  هاآنخبرگان از 

ساال   5( و بیشاتر از  مادت میاان ساال )  5در دو دوره کمتار از   هاا یت نولاوژ زبانی افزایشای دربااره   

میزان ارزش کلی هر ت نولاوژی در دو   یادشده ULWA( مطرح نمایند. با ب ار گیری اپراتور دتبلندم)

ارزش کلای هار    UDLWAساپس  باا اساتفاده از اپراتاور      محاسابه شاد   بلندمادت و  مدتمیاندوره 

دو به دو باهم مقایسه شدند و ماتریس  هایت نولوژت نولوژی مشجص شد و بر اساس نتایج این اپراتور 

 .تش یل شد پذیریام انایسات مق

باردار  بر اسااس  و  تعیین شد هایت نولوژوزن هریت از ( 121-3)در نهایت با استفاده از رابطه 

ایان   دهندهنشان هایبررسنتایج  . شدند بندیرتبهی مجتلف کشورها هایت نولوژی شدهمحاسبهوزنی 

این دو ت نولوژی . اندکردهدوم را کسب و اکراین رتبه اول و  سو یساست که ت نولوژی ساخت کشور 

، کاهش و کاهش ضایعات از نظار زیسات محیطای و    و مصرف سوخت کمتر شدهتمامتوجه به بهای  با

به علت سادگی ت نولوژی، نیاز به نیروی انسانی  سو یساما ت نولوژی ساخت کشور ؛ ترندصرفهبهمالی  

، نرخ مصارف ماواد و ساوخت    شدهتمامین بهای و همچن دهدمیجهت نگهداری و تعمیرات  را کاهش 

  خواهد بود. ترصرفهبهو  سودآورتری دارد به همین دلیل ترپایین

رترت نولوژی ب وزن 1-5جدول   

 رتبه وزن کشور سازنده نام تکنولوژی

Rondo 1 3161/5 سو یس 

Ukrtechnofoods 2 1997/5 اکراین 
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 پژوهش یهاتیمحدود 9-1

ی انسابت باه موضاوع پاژوهش دار    شناسایی افارادی کاه    با توجه به جدید بودن روش انجام پژوهش،

در اجارای ایان   محدودیت  ینترمهم بررسی دقیق است به همین دلیل یازمندن ،اشراف و آگاهی باشند

  .هاستآنیافتن افراد خبره  و گرفتن اطالعات از پژوهش 

 برای شرکت نان گستران  کاربردی ایهپیشنهاد 9-4

یس جهت خریاد و انتقاال    از پژوهش ت نولوژی ساخت کشور سو آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

یی از قبیل سادگی ت نولوژی، نیاز به نیروی انسانی کمتار جهات   معیارهازیر بر اساس  به داخل کشور

 باشاد می ترصرفهبه تراد و سوخت پایین، نرخ مصرف موشدهتمامنگهداری و تعمیرات و همچنین بهای 

 .استفاده نمایند آالتماشینشرکت نان گستران در خط تولید خود از این مدیران  شودمیپیشنهاد لذا 

 یآت هایپژوهش یشنهادهایپ 9-9

در ایاان پااژوهش از شااش معیااار )عواماال زیساات محیطاای، تجاااری، سااازمانی، مااالی، فناای و 

 بنادی دساته در پژوهش خود  شودمیه سایر پژوهش گران پیشنهاد بت نولوژی ی( استفاده شده است 

ی معیارهاا بارای تعیاین وزن    تاوان میرا ب ار بگیرند. همچنین  پژوهشاین ی معیارهاهای متفاوت از 

 آرماانی   ریازی برناماه و  تحلیل سلسله مراتبای ی همچون هایروش ازنیز  هاگزینه بندیرتبهو پژوهش 

از  شاود مای بار ایان پیشانهاد     عاالوه  .را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه نمایند و نتایج آن بهره بگیرند

 استفاده نمایند. غیرقطعیاطالعات ترجیحی ناقص و فازی نیز بجای اطالعات 

ارزیاابی زباانی ضاربی بارای انجاام       هایمقیاساز  کهپیشنهاد کرد  توانمیبرای سایر محققان 

در انجام پژوهش خود بهره زبانی  اپراتورهایسایر ند از توانمیهمچنین  . خود  استفاده نمایندپژوهش 

بگیرند. با توجه به این که پژوهش حاضر به بررسی انتقال ت نولوژی در صنعت نان پرداخته است سایر 

 .صنعت انجام دهند دیگر یهاحوزهند پژوهش خود را در توانمی محققان 
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Abstract 

Complexity and rapid change of the political, social and economic communities has led 

to increased uncertainty in decision-making, selection and transfer of technology. 

Transfer of technology without sufficient study is possible in addition to capital losses, 

weakening domestic technologies to be followed. Therefore, long-term planning and 

decision-making in this area could boost the status of countries in the global market. 

Evaluation of Factors Affecting Technology transfer is based on linguistic information. 

ULWA and UDLWA operators, including operators, which are based on linguistic 

terms that helps to obtain optimal decision under uncertainty. According to the Case 

Study in Nan Gostaran Kalpoosh, five brand in the bread industry discussed and Using 

the proposed technique, based on the brand, assessment of technology transfer is done. 

Keywords: technology transfer, ULWA and UDLWA operators, linguistic terms. 
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