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شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثز بز انتقال تكنولوصي با استفاده اس تكنيكهاي MADM
*،2

هشتضي هَػيخبًي ،1داٍد قشاخبًي

 1داًـيبس داًـنذُ هذیشیت ٍ حؼبثذاسي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ قضٍیي ،قضٍیي ،ایشاى
 2هشثي داًـنذُ هذیشیت ٍ حؼبثذاسي ،داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ قضٍیي ،قضٍیي ،ایشاى (عُدٌدار مكاتبات)
تبسیخ دسیبفت :ؿْشیَس ،1391اكالحيِ :اػفٌذ  ،1391پزیشؽ :هشداد1392

چكيده
اًتقبل تنٌَلَطي هٌبػت ،یني اص ثْتشیي ساُّبي ثشطشف مشدى ضؼفّبي تنٌَلَطیني ٍ مؼت هضیت سقبثتي هيثبؿذ .یل اًتقبل تنٌَلَطي هٌبػت هؼتلضم
ؿٌبخت ػَاهلي اػت مِ دس ایي اًتقبل هؤثش ّؼتٌذ.اص ایي سٍ تحقيق حبضش ثِ ؿٌبػبیي ٍ ستجِثٌذي ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلوَطي هويپوشداصد .دس ایوي
تحقيق ثب اػتفبدُ اص هذل اسایِ ؿذُ تَػط الي ٍ تؼبي ٍ ّوچٌيي هلبحجِ ثب اػبتيذ ٍ خجشگبى ،ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي ؿٌبػبیي ؿوذًذ .ػوسغ
ثشاي ستجِثٌذي ایي ػَاهل اص تنٌيلّبي  ،AHPتبپؼيغ ٍ النتش اػتفبدُ ؿذُ اػت .اص آىخبیي مِ ّشیل اص سٍؽّبي هزمَس ،دس ثشخي هَاسد ستجِثٌوذي
هتفبٍتي سا اسایِ مشدُاًذ ،ثشاي سػيذى ثِ یل ستجِثٌذي ٍاحذ اص سٍؽّبي ادغبم (هيبًگيي ،ثشدا ٍ مپلٌذ) اػتفبدُ ؿوذُ اػتً .تبیح ایووي تحقيوق ًـوبى
هيدّذ مِ ػبهل تنٌَلَطیني ،هْنتشیي ػبهل هؤثش دس اًتقبل تنٌَلَطي اػتّ .وچٌيي ثِ تشتيت ،ػَاهل مبسمٌبى ،ػَاهل كٌؼتيّ ،ضیٌِ ٍ ػوبصهبًي داساي
ثيـتشیي اّويت یب اٍلَیت ّؼتٌذ.
واژههای كليدی :اًتقبل تنٌَلَطي ،ELECTRE ،TOPSIS ،AHP ،سٍؽّبي ادغبم.
 -1مقدمه

اقتلبدي هي ؿَد [ً .]31نتِ مليذي ٍ هْن دس ثحث اًتقوبل تنٌَلوَطي،
هٌبػت ثَدى تنٌَلَطياي اػت مِ هيخَاّين اًتقبل دّين.
یل ؿشمت هيتَاًذ ثب ػشهبیِگوزاسي ثوش سٍي تنٌَلوَطي ًبهٌبػوت ٍ دس
صهبى ًبهٌبػت ثبػث اص ثيي سفتي هضیت سقبثتي خَد ؿَد [ّ .]35وچٌيي
یل ؿشمت هيتَاًذ ثب ػشهبیِگوزاسي ثوش سٍي تنٌَلوَطيّوبي هٌبػوت،
هضیت سقوبثتي خوَد سا ثْجووَد دّووذ [. ]22اًتخوبة تنٌَلوَطي ینوي اص
چبلؾّبي هْوي اػت مِ اغلت هذیشاى دس حَصُ تلوينگيشي خَد ثب آى
هَاخِ ّؼتٌذ [ .]35اص ایي سٍ ّذف ایي هقبلِ ًيض ؿٌبػبیي ٍ ستجوِثٌوذي
ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلوَطي اػوت توب اص ایوي طشیوق ثتوَاى هوذیشاى
ؿشمتّب سا دس اًتخبة تنٌَلَطي هٌبػت یبسي مشد.

تحَالت تنٌَلَطي گؼتشدُ دس خْبى سقبثتي اهشٍصي ثبػث ؿوذُ اػوت توب
ػبصهبىّب ثشاي ایيمِ اص ػشكِ سقبثت ػقت ًوبًٌذ ثِ فنش خلق ٍ یب اًتقبل

تنٌَلَطيّبي هَسد ًيبص خَد ثبؿٌذ.
ّيچ لضٍهي ًذاسد مِ مبسثش یل تنٌَلَطي ،خَدؽ خبلق یب هجذع آى ثبؿذ.
ثؼيوبسي اص مـوَسّب ثوِ ٍیووظُ مـووَسّبي دس حوبل تَػوؼِ ثوِ خووبي
ػشهبیِگزاسي ثش سٍي خلق تنٌَلَطي ثِ دًجبل اًتقبل تنٌَلَطي ّؼوتٌذ.
ثؼيبسي اص هحققيي اػتقبد داسًوذ موِ اًتقوبل تنٌَلوَطي ینوي اص ػٌبكوش
اػبػي ػوليبت خْبًي ٍ اتحبدیِّبي ثييالوللي اػت [ .]20دس مـَسّبي
تَػؼِ یبفتِ ،تنٌَلَطي یني اص اثضاسّبي ثؼيبس هْون دس سؿوذ هلوي آىّوب
اػت [.]27
اًتقبل تنٌَلَطي یل اػتشاتظي هْن ثشاي ؿشمتّب اػت تب اّذاف مؼت ٍ
مبس خَد سا ثِ ًحَ ؿبیؼتِ اًدبم دٌّوذ ٍ ثتَاًٌوذ ثوب ثٌگوبُّوبیي موِ دس
هقيبع ٍػيغ تَليذ هيمٌٌذ سقبثت ًوبیٌذ [ .]32دس ٍاقغ اًتقبل تنٌَلَطي
هٌبػت ٍ كحيح ثبػث افضایؾ دسآهوذ ؿوشمت دس فشآیٌووذ مؼوت ٍ موبس
هيؿَد [ً .]13تيدِ تحقيق دیگشي ثيوبًگش ایوي اػوت موِ یول اًتقوبل
تنٌَلَطي هٌبػت هَخت ثبال سفتي تَاًبیيّوبي ًوَآٍسي ،افوضایؾ هضیوت
سقبثتي ،ثبال سفوتي تَاًوبیيّوبي فٌوي ،ثْجوَد ثْوشٍُسي ،افوضایؾ تَػوؼِ
تنٌيني كٌؼت ،افضایؾ اثشثخـي ،یبدگيشي ػبصهبًي ٍ ثْجوَد ًوشر سؿوذ

 -2مزوري بز ادبيات تحقيق

 1-2تكنولوژي
ثؼيبسي اص كبحتًظشاى تنٌَلَطي سا ثوِ ػٌوَاى یول ًيوبص ثوشاي ثْجووَد
ثشًوبهِّوبي تَػؼِ ٍ سػيووذى ثوِ ػو ح ثوبالیي اص اػوتبًذاسدّب تؼشیوف
مشدُاًذ .آىّب هؼتقذًذ تنٌَلَطي دس سؿذ اقتلبدي ٍ كٌؼتي ًقؾ ثؼيبس
هْوي سا ایفب هيمٌذ.
طجووق یوول تؼشیووف تخللووي تنٌَلووَطي ػجووبست اػووت اص هبؿوويٌ الت ٍ
تدْيضات فيضیني (ػَاهل هحؼَع) ٍ هْوبستّوب ،تنٌيول ّوب ،داًوؾ ٍ
دػتَسالؼولّب (ػَاهل ًبهحؼَع) موِ ثوِ هٌظوَس خلوق مبالّوب ٍ اسایوِ
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خذهبت ثِ مبس گشفتِ هيؿًَذ تب ثتَاى یل صًذگي ثْتشي سا ثِ ٍخَد آٍسد
[.]15
تنٌَلَطي هيتَاًذ اص طشیق مـف مشدى ،اًتقبل ،اًتـبس ٍ ثوِ موبسگيشي
داًؾ خذیذ ثِ تَػؼِ خبهؼِ ،آهَصؽ ٍ اقتلبد ّش هلتي مول مٌذ [.]34

هؼبٍي ثشاي تَػؼِ اقتلوبدي یول ؿوشمت هْون ّؼوتٌذ.اهشٍصُ اًتقوبل
تنٌَلووَطي دس تَػووؼِ اقتلووبد ثبصاسّووبي هووذسى ًقووؾ قووبطؼي ایفووب هووي
مٌذ.اًتقبل تنٌَلَطي هي تَاًذ یل ًقؾ مليوذي سا دس مـوَسّبي موتوش
تَػؼِ یبفتِ ایفب مٌذّ .ش چٌذ هوني اػت هَاًغ هتؼذد اًتقبل تنٌَلوَطي
دس ػول ًوبیبى ؿَد [.]3

هذیشیت تنٌَلَطي یل ػبثقِ پٌدبُ ػبلِ داسد [ .]2ایي حَصُ تخللي ثِ
خَثي تَخِ هحققيي ٍ كٌؼتگشاى سا ثِ خوَد خلوت موشدُ اػوت [.]10
هذیشیت تنٌَلَطي یل هضیت سقبثتي پٌْبى ٍ ثِ هبًٌذ پلي ثويي داًوؾ ٍ
ػول اػت[.]29
طجق یل تؼشیف ػوَهي هذیشیت تنٌَلَطي ،فشآیٌذ ثشًبهِسیضي ،ساّجشي،
مٌتشل ٍ ّوبٌّگي خْت تَػؼِ ٍ ثِ مبسگيشي تَاًوٌذيّبي تنٌَلوَطي،
ثشاي طشاحي ٍ اخشاي اّذاف ػوليبتي ٍ اػتشاتظیل ػبصهبى اػت [.]18
گشگَسي دس ػبل  1995چْبسچَثي سا ثوشاي فشآیٌوذ هوذیشیت تنٌَلوَطي
اسایِ مشدُ اػت .ثِ پيـٌْبد اٍ هذیشیت تنٌَلَطي ؿوبهل  5فشآیٌوذ ملوي
اػت مِ دس ًگبسُ ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت [.]12

1-3-2موانع انتقال تكنولوژي

 2-2مديريت تكنولوژي

مشملٌذ پٌوح گووشٍُ اص هَاًغ اًتقبل تنٌَلَطي سا ثوِ ایوووي كوَست ثيوبى
هيمٌذ:
 -1هَاًووغ هووبلي  -2هَاًووغ قووبًًَي  -3هحووذٍدیتّووبي ًيووشٍي اًؼووبًي
(هْبستّب)  -4هَاًغ استجبطبت هٌبػت ثيي كٌؼت ٍ داًـوگبُ  -5هَاًوغ ٍ
دؿَاسي ّبي فٌي [.]17
اص دیگش هَاًغ اًتقبل تنٌَلَطي هي توَاى ثوِ ضوؼف دس صهيٌوِ تحقيوق ٍ
تَػؼِ ،ضؼف دس صیش ػبخت ّب ،ضؼف دس استجبطبت هيبى اًتقبل دٌّوذُ ٍ
دسیبفت مٌٌذُ تنٌَلَطي ٍ ضؼف دس ػيؼتن ّوبي اطالػوبتي اؿوبسُ موشد
[.]19

2-3-2روش هاي انتقال تكنولوژي
ثشاي اًتقبل تنٌَلَطي مبًبل ّبي هختلفي ٍخَد داسد مِ ثشخوي اص اكولي
تشیي ایي مبًبل ّب ػجبست اًذ اص :ػشهبیِ گزاسي هؼتقين خبسخي -ػشهبیِ
گزاسي هـتشك -اػ بي هدَص -خبثِخبیي پشػٌل -طوش ّوبي مليوذ دس
دػت -هـبٍسُ ّبي فٌي ثِ ٍػيلِ هـبٍساى یوب ؿوشمت ّوبي خوبسخي-
هٌْذػي هؼنَع-آهَصؽ ّبي فٌي ثِ ٍػيلِ مـَسّبي تَػوؼِ یبفتوِ-
ثيغ هتقبثل [.]25

 4-2فرآيند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
هتذلَطي فشآیٌذ تحليل ػلؼلِ هشاتجي دس ػبل 1980ثوِ ٍػويلِ تَهوبع
ػبػتي اثذاع گشدیذ  AHPیل اثضاس قَي ٍ اًؼ بف پزیشاػت مِ هي تَاًذ
دس حل هؼبئل پيچيذُ ٍ تلوين گيشي ّبي چٌذ هؼيوبسُ ،هوَسد اػوتفبدُ
قشاس گيشد.ایي تنٌيل ّن خٌجِ ّبي موي ٍ ّن خٌجِ ّبي ميفوي سا هوذ
ًظش قشاس هي دّذ [ AHP .]24یل هؼبلِ سا ثِ ػِ ثخؾ ّذف ،هؼيبسّوب
ٍ صیش هؼيبسّب تقؼين هيمٌذ ٍ ثٌوبثشایي یول ػوجل (چيوذهبى) ػلؼولِ
هشاتجي ایدبد هويؿوَد [ AHP .]14داساي چْوبس گوبم اكولي اػوت موِ
ػجبستاًذ اص:
گبم :1تـنيل دسخت ػلؼلِ هشاتجي تلوين موِ داساي ّوذف ،هؼيبسّوب ٍ
صیش هؼيبسّب هي ثبؿذ.
گبم :2تـنيل خذاٍل هقبیؼبت صٍخي هؼيبسّب ٍ صیش هؼيبسّب
گبم :3ثشسػي ًشر ًبػبصگبسي :یؼٌي خوذاٍلي موِ داساي ًوشر ًبػوبصگبسي
ثيؾ اص ّ . / 1ؼتٌذ ثِ فشد یب افشاد پبػخ دٌّذُ ثشگـت دادُ هي ؿَد توب
دس قضبٍت خَد مِ داساي ًبػبصگبسي اػت تدذیذ ًظش مٌذ.
گبم :4ایي گبم ثشاي صهبًي اػت مِ ثيؾ اص یول تلووين گيشًوذُ داؿوتِ
ثبؿين ،مِ دس تلفيق ًظشات افشاد (تلوين گيشًذُ ّب) ایوي حبلوت ًظوشات
افشاد هختلف ثب اػتفبدُ اص هيبًگيي ٌّذػي ثب ینذیگش تلفيق هي ؿَد [.]7

شکل شمارٌ ( :)1چُارچًب فرآیىد مدیریت تکىًلًژی []12

 3-2انتقال تكنولوژي
اًتقبل تنٌَلَطي ،خب ثِ خب مشدى تنٌَلَطي اص یل هٌجغ تَػؼِ یبفتوِ ثوِ
ػبیش هٌبثغ هي ثبؿذ [ .]26اًتقبل تنٌَلَطي یل اثضاس ثؼيبس هْووي اػوت
مِ ؿشمت ّب سا قبدس هي ػبصد تب هضیت سقبثتي خَدؿبى سا ثْجَد دٌّذ ثِ
اًضوبم ایٌنِ ثبػث ثْجَد ؿشایط فٌوي ،هوبلي ؿوذُ ٍ هَخوت هوي ؿوَد
ػبصهبى دس سقبثت ثبصاس ثبقي ثوبًذ [.]16
یل اًتقبل تنٌَلَطي هٌبػت ،ثبػث افضایؾ موبسایي ٍ ثْوشُ ٍسي ػوبصهبى
ؿذُ ٍ ثبػث هي ؿَد مِ ؿشمت تؼبهالت ثيي الوللي خَد سا افضایؾ دادُ
ٍ هضیت سقبثتي خَد سا حفظ مٌذ [.]9
اًتقبل تنٌَلَطي هي تَاًذ ثِ كَست ػوَدي ٍ یب افقي ثبؿذ.هبّيت اًتقبل
ػوَدي،اطالػبت ػلوي ٍ یبفتِ ّبي تحقيقبت مبسثشدي اػت مِ ثِ هشحلِ
طشاحي هٌْذػي اًتقبل هي یبثذ ٍ ػسغ ثب تدوبسي ؿوذى تنٌَلوَطي ثوِ
فشآیٌذ تَليذ ٍاسد هي ؿَد.هبّيت اًتقبل افقي ،خشیبًبت تنٌَلوَطي هيوبى
ثٌگبُ ّب ٍ ؿشمت ّب اػتّ .ش دٍ ًَع اًتقوبل تنٌَلوَطي ثوِ یول ًؼوجت
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اًٍي ،5تَاًبیي ّبي فٌي ؿشمت سا ثِ ػٌَاى یني اص هْوتشیي ػَاهل هوؤثش
ثش اًتقبل تنٌَلَطي ثيبى هي مٌذ .اٍ ّوچٌيي هؼتقذ اػوت ػوبیش ػَاهول
هووؤثش ثووش اًتقووبل تنٌَلووَطي ػجبستٌووذ اص  :ػ و ح تحلوويالت ٍ آهووَصؽ،
فشٌّگ،قَاًيي ٍ تَاًبیي ّبي هحي ي [.]4
ًيَع ،6داًؾ فٌوي ؿوشمت سا هْوتوشیي ػَاهول توبثيش گوزاس ثوش اًتقوبل
تنٌَلَطي هي داًذّ ،ش چٌذ ػَاهل دیگشي اص خولِ :اًوذاصُ ؿوشمت ،ػوي
ؿشمت ٍ ثخـي مِ ؿشمت دس آى صهيٌوِ فؼبليوت هوي مٌوذ سا ًيوض خوض
ػَاهل تبثيش گزاس ثش اًتقبل تنٌَلَطي ثشهي ؿوبسد [.]28
ثچ ، 7دس هقبلِ خَد ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي سا دس ػِ دػوتِ ملوي
قشاس دادُ اػت مِ ػجبستٌذ اص -1 :ؿنل تنٌَلَطیني  -2ؿوجنِ استجبطوبت
 -3تَاًب یي ّبي فٌي [.]5
ػبهلي، 8ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي سا دس پٌح دػتِ ملي طجقِ ثٌذي
مشدُ اػت مِ ػجبستٌذ اص -1 :فشٌّگي  -2ػوبختبسي  -3خْوبًي  -4صیوش
ػبختي  -5ػَاهل فٌي [.]30
الي ٍ تؼبي ،9ػَاهل هوؤثش ثوش اًتقوبل تنٌَلوَطي سا دس قبلوت یول هوذل
هفَْهي ،دس چْبس ػبهل اكلي ٍ پبًضدُ صیش هؼيبس طجقوِ ثٌوذي موشدُ اًوذ
[ .]21اص آًدبیي مِ هذل آى ّب تقشیجب توبهي هؼيبسّبي رمش ؿوذُ تَػوط
ػبیش هحققيي سا دس ثش هي گيشد ٍ ّوچٌيي ثِ دليل پيـٌْبد آى ّب هجٌي
ثش آصهَى ایي هذل دس ػبیش مـَس ّبي دس حبل تَػؼِ ،هذل هزمَس (هذل
الي ٍ تؼبي) مِ دس ؿنل ً 2ـبى دادُ ؿذُ اػت ثِ ػٌَاى هذل هجٌوب دس
ایي هقبلِ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت.

 5-2روش TOPSIS

اص ثيي ثؼيبسي اص سٍؽ ّبي تلوين گيشي چٌوذ هؼيوبسُ ،تبپؼويغ یول
تنٌيل ػولي ٍ هفيذ ثشاي ستجِ ثٌذي ٍ اًتخبة ساُ حل هونوي اص طشیوق
اًذاصُ گيشي فَاكل (اقليذػي یب ثلَمي) اػت [ .]36سٍؽ تبپؼيغ تَػط
َّاًگ ٍ یَى 1دس ػبل  1981تَػؼِ یبفت .قبػذُ اكلي ایي سٍؽ ثِ ایوي
كَست اػت مِ ثْتشیي ساُ حل(گضیٌِ اًتخبثي) ،ثبیذ موتشیي فبكولِ سا اص
حل ایذُ آل هثجت ٍ ثيـتشیي فبكلِ سا ثب حل ایذُ آل هٌفي داؿتِ ثبؿوذ.
[ .]11حل هؼئلِ ثِ ٍػيلِ تنٌيل تبپؼيغ هؼتلضم اًدبم گبم ّوبي صیوش
اػت:
 -1ثي هقيبع ػبصي هبتشیغ اسصیبثي
 -2هحبػجِ ٍصى ؿبخق ّب ثِ ٍػيلِ ٍصى اطالػبت آًتشٍپي
 -3هـخق مشدى حل ایذُ آل هثجت ٍ حل ایذُ آل هٌفي
 -4هحبػجِ اًذاصُ خذایي(فبكلِ)
 -5هحبػجِ ًضدیني ًؼجي ثِ حل ایذُ آل
 -6ستجِ ثٌذي گضیٌِ ّب[.]36
 6-2روش ELECTRE
سٍؽ النتش ،یني اص هؼشٍف تشیي سٍؽ ّوبي غيوش ستجوِ اي دس MADM

هي ثبؿذ.ثِ طَس ملي سٍؽ ّبي غيش ستجِ اي ثِ دًجبل خؼوتدَ ٍ حوزف
گضیٌِ ّبي غيش هوؤثش ّؼوتٌذ.اهشٍصُ اص سٍؿوْبي النتوش ً ΙVٍ Ш ،Πيوض
اػتفبدُ هي ؿَد مِ ایي سٍؽ ّوب مووي پيچيوذُ ثوَدُ ٍ فْون آى ثوشاي
تلوين گيشًذُ موي دؿَاس اػت ثِ ّوويي دليول دس ایوي تحقيوق ثوشاي
هشتت مشدى گضیٌِ ّب اص سٍؽ النتش  Ιاػتفبدُ ؿوذُ اػوت .اػوبع سٍؽ
النتش  Ιثش پبیِ هقبیؼبت صٍخي ثيي گضیٌِ ّوب ثوب اػوتفبدُ اص دٍ هدوَػوِ
ّوبٌّگ ٍ ًب ّوبٌّگ اػت .یؼٌي دس ایي سٍؽ مليِ گضیٌِ ّب ثب اػتفبدُ
اص هقبیؼبت صٍخي غيش ستجِ اي هَسد اسصیبثي قشاس گشفتوِ ٍ ثوذیي كوَست
گضیٌِ ّبي غيش هؤثش حزف هي ؿًَذ [.]6

 7-2عوامل مؤثر بر انتقال تكنولوژي
دس هَسد ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي دیذگبُ ّبي هتفبٍتي ٍخَد داسد.
تفبٍت دس دیذگبُ ّب ،اّذاف ٍ ًظشات هي تَاًذ ثِ ؿٌبػبیي ػَاهل هؤثش ثش
اًتقبل تنٌَلوَطي موول مٌوذ .هوبدٍ ،2ػَاهول مليوذي هوؤثش ثوش اًتقوبل
تنٌَلَطي سا دس ّـوت هوَسد ثيوبى هوي مٌوذ -1 :ػوبختبسي  -2ػو ح
تحليالت  -3تَاًبیي ّبي ؿشمت  -4ػيؼوتن ػيبػوي  -5هوذیشیت -6
اّذاف  -7تؼشیفي دسػت اص تنٌَلَطي  -8تحقيق ٍ تَػؼِ [.]23
چيً ، 3ـبى هي دّذ مِ اًتقبل دٌّذُ تنٌَلوَطي ثبیؼوتي صهيٌوِ الصم سا
ثشاي گيشًذُ تنٌَلوَطي فوشاّن آٍسد توب تَاًوبیي ّوبي آهَصؿوي گيشًوذُ
تنٌَلَطي افضایؾ یبثذ [ .]8اػسبى ، 4ػَاهل اكلي ٍ تبثيش گزاس ثوش اًتقوبل
تنٌَلَطي سا دس ػِ دػتِ  :قذهت ؿوشمت ،ػوبثقِ آهوَصؽ ٍ تحلويالت
مبسمٌبىٍ ،تدشثِ مبسي طجقِ ثٌذي هي مٌذ [.]33
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مَچل داساي ػشهبیِ ثيـوتشي ّؼوتٌذ ٍ هوي تَاًٌوذ ثيـوتش ثوش سٍي
تحقيق ٍ تَػؼِ ػشهبیِ گزاسي مٌٌذ .اص ایي سٍ دس ؿشمت ّبي ثضسگتوش
تنٌَلَطي ّبي خذیذ هؼوَال اص طشیق تحقيق ٍ تَػؼِ داخلوي كوَست
هي گيشد [.]21
 فشٌّگ :تفبٍت ّبي فشٌّگي داساي تیثيش قبثل توَخْي دس هَفقيوت یوب
ؿنؼت اًتقبل تنٌَلَطي اػتّ .وچٌيي ٍ ،اضح اػت ّش چقذس ؿجبّت
ّبي فشٌّگي طشفيي اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًوذُ تنٌَلوَطي ثيـوتش ثبؿوذ،
فؼبليت ّبي اًتقبل تنٌَلَطي تؼْيل هي ؿَد [.]21
 تدشثِ :اثش ثخـي اًتقبل تنٌَلَطي سا هي تَاى ثشاػبع تدشثيبت هَفوق
یل ؿشمت دس ّونبسي ّبي تنٌَلَطیني ثب ػبیش ؿشمت ّب مـف موشد
[.]21
 ػي :دس ؿشمت ّبي تبصُ تبػيغ ٍ هيبى ػبل احتووبل سٍي آٍسدى ثوِ
ثجت اختشاع ثيـتش اص ؿشمت ّبي قذیوي اػوت دس حوبلي موِ ؿوشمت
ّبي قذیوي ثيـتش توبیل ثِ ثذػت آٍسدى داًؾ كشیح اص طشیق قشاسداد
ّبي ليؼبًغ داس ًذ .ػالٍُ ثش ایي ؿشمت ّبي قذیوي ثيـتش ثِ ػوشهبیِ
گزاسي هـتشك توبیل داسًذ ٍلي ؿوشمتّوبي خذیوذ ثوِ قشاسدادّوبي
ّونبسي ّبي تنٌَلَطي توبیل ثيـتشي داسًذ [.]21
 تحقيق ٍ تَػؼِ :داًؾ ؿخلي،ؿذت تحقيق ٍ تَػؼِ ٍ ػشهبیِ گزاسي
ّبي یل ؿشمت ثش سٍي تنٌَلَطي هؼوَال فشآیٌذ اًتقوبل تنٌَلوَطي سا
تؼْيل هي مٌذ [.]21
 طشص تفنش :طشص تفنش اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ تنٌَلَطي یل ػبهول هْون
دس هَفقيت اًتقبل تنٌَلَطي اػتً .گشؽ هثجت دٍ طشف اًتقبل دٌّذُ
ٍ گيشًذُ تنٌَلَطي ثبػث ایدبد فشكت ّبي ثضسگتش ثشاي هَفقيت ّش دٍ
طشف خَاّذ ؿذ [.]21
 تَاًبیي :تَاًبیي اؿبسُ ثِ اختيبس،هـشٍػيت ٍ قذست هذیشاى اسؿذ ؿشمت
ّبي اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ تنٌَلَطي داسد .اگش اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ
تنٌَلَطي اص تَاًبیي ّبي ثبالیي ثشخَسداس ثبؿٌذ،فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي
ثب هَفقيت ثيـتشي ّوشاُ خَاّذ ؿذ [.]21
 آهَصؽ :پيـيٌِ آهَصؿي اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ تنٌَلَطي تیثيش ثؼويبس
هْوي دس هَفقيت ٍ یب ؿنؼت اًتقبل تنٌَلَطي داسد ثِ ٍیظُ صهبًي موِ
تنٌَلَطي پيچيذُ ثبؿذ [.]21
 استجبطبت :دس فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ثؼيبسي اص هْوبست ّوب دس خشیوبى
تؼبهلي مِ طشفيي ثب ّن داسًذ هٌتقل هوي ؿوَد .ثٌوبثشایي یول استجوب
سٍؿي،هثجت ٍ قبثل فْن دس فشآیٌذ اًتقوبل تنٌَلوَطي هؼووَال سضوبیت
طشفيي سا ثِ اسهغبى هي آٍسد [.]21
 دسخِ پيچيذگي :پيچيذگي تنٌَلَطي ثش اػتشاتظي ّبي تحقيق ٍ تَػؼِ
ؿشمت ّب تیثيش هي گزاسدّ .وچٌويي تنٌَلوَطي ّوبیي موِ پيچيوذگي
ثيـتشي داسًذ ًيبصهٌذ ّونبسي ّبي ًضدیل توش ثويي اًتقوبل دٌّوذُ ٍ
گيشًذُ تنٌَلَطي ّؼتٌذ [.]21
 تذٍیي قَاًيي :تذٍیي قَاًيي اؿبسُ ثِ قَاًيي هشثَ ثوِ فشآیٌوذ اًتقوبل
تنٌَلَطي ثيي اًتقبل دٌّوذُ ٍ گيشًوذُ تنٌَلوَطي داسدّ .وش چوِ ایوي
قَاًيي ؿفبف تش ٍ كشیح تش ثبؿذ هي تَاى اًتظبس داؿت فشآیٌوذ اًتقوبل
تنٌَلَطي ثب هَفقيت ثيـتشي اًدبم گيشد [.]21

 -3روش تحقيق

ایي تحقيق اص ًظش ّذف خض تحقيقوبت موبسثشدي ٍ اص ًظوش سٍؽ اص ًوَع
تَكيفي ٍ اص ؿبخِ هيذاًي هي ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ایٌنِ ّذف ایوي تحقيوق
ؿٌبػبیي ٍ ستجِ ثٌذي ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي اػت،ایي ؿٌبػبیي
ٍ ستجِ ثٌذي دس دٍ هشحلِ كَست گشفتِ اػت.دس هشحلِ اٍل ،ثِ ؿٌبػوبیي
ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي پشداختِ ؿذُ اػت مِ ثذیي هٌظَس،پغ اص
ه بلؼِ هذل ّبي هختلف اسایِ ؿذُ دس صهيٌِ اًتقبل تنٌَلَطي ،هحقوق اص
هذل اسایِ ؿذُ تَػط الي ٍ تؼبي ثِ ػٌوَاى هوذل هجٌوب اػوتفبدُ موشدُ
اػت .هؼيبسّبي ثِ مبس سفتِ دس هذل هزمَس مِ ؿنل  2هالحظِ هي ؿَد
دس اختيبس چٌذ تي اص هتخلليي ٍ خجشگبى اًتقبل تنٌَلَطي قشاس دادُ ؿذ
تب دس كَست ًيبص تغييشاتي دس آى اػوبل ؿَد.خجشگبى هؼتقذ ثَدًوذ چوَى
ػبهل ّضیٌِ دس ؿشمت ّبي ایشاًي ًقؾ هْوي دس اًتقبل تنٌَلوَطي داسد،
ایي ػبهل ثب دٍ صیوش هؼيوبسّ ،ضیٌوِ مؼوت تنٌَلوَطي ٍ ّضیٌوِ تؼويوش ٍ
ًگْذاسي تنٌَلَطي ثِ هذل هجٌب اضبفِ گشدیذ.ضوي ایٌنِ ػبهل ّضیٌِ دس
چٌذیي تحقيق اص خولِ هقبلِ اي مِ تَػط لي ٍ دیگشاى اسایِ ؿذُ اػوت
ثِ ػٌَاى یني اص هْوتشیي ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي ؿوٌبختِ ؿوذُ
اػتًْ .بیتب هذل هفَْهي ایي تحقيق،مِ ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلوَطي
سا ًـبى هي دّذ دس  5ػبهل ٍ  17هؼيبس ؿٌبػبیي ٍ توذٍیي گشدیوذ .ایوي
هذل دس ؿنل ً 3ـبى دادُ ؿذُ اػت.
دس هشحلِ دٍم ثِ ستجِ ثٌذي ػَاهل ٍ هؼيبسّب پشداختِ ؿذُ اػت.مِ ثذیي
هٌظَس اص تنٌيل ّبي TOPSIS ٍ ELECTER ٍ ،AHPاػوتفبدُ ؿوذُ
اػت ٍ اص آًدبیي مِ هوني اػت ّشیول اص تنٌيول هوزمَس ستجوِ ثٌوذي
هتفبٍتي سا اسایِ دٌّذ ثشاي ستجِ ثٌذي ًْبیي اص سٍؽ ّبي ادغبم(هيبًگيي
ستجِ ّب ،ثشدا ٍ مبپلٌذ) اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 1-3تعاريف معيارهاي مدل تحقيق

 هقيبع ثبصاس :تقبضب ثشاي یل تنٌَلَطي خذیذ ثِ ٍػيلِ اًتظبسات ثبالي
ثبصاس ایدبد هي ؿَدٍ یل ثبصاس یل ػبختبس اختوبػي تَػؼِ یبفتِ ثوشاي
هجبدالت كحيح مبال ٍ خذهبت اػت .هؼوَال ثبصاسّوب افوشاد سا قوبدس هوي
ػبصًذ تب اص هحلَالت ٍ خذهبت ؿشمت ّب یول اسصیوبثي خوَثي داؿوتِ
ثبؿٌذ[.]21
 چشخِ ػوش هحلَل :چشخِ ػوش هحلَل ثِ ؿشمت ّب ًـبى هوي دّوذ
مِ آیب یل تنٌَلَطي خذیذ اسصؽ ػشهبیِ گزاسي داسد یب خيش .اگش یول
هحلَل ٍ تنٌَلَطي ّبي پيشاهَى آى ثِ هشحلِ ثلَؽ سػيذُ ثبؿوذ ( دس
چشخِ ػوش هحلَل) ،دس ایي ؿوشایط ؿوشمت ّوب ثوشاي ثذػوت آٍسدى
تنٌَلَطي خذیذ اص طشیق اًتقبل تنٌَلوَطي تلووين گيوشي هوي مٌٌوذ
[.]21
 ػيبػت ّبي دٍلت :ػيبػت ّبي دٍلت ّويـِ یني اص ػَاهل مليوذي
توویثيش گووزاس دس اًتقووبل تنٌَلووَطي هووي ثبؿووذ .ینسووبسچگي قووَاًيي ٍ
دػتَسالؼول ّب هي تَاًذ فؼبليت ّبي اًتقبل تنٌَلَطي سا تؼوْيل مٌوذ
[.]21
 اًذاصُ :اًذاصُ ؿشمت ّب هي تَاًذ دس اًتخبة ساُ ّبي اًتقوبل تنٌَلوَطي
هؤثش ثبؿذ .ؿشمت ّبي ثضسگتش دس هقبیؼِ ثوب ؿوشمت ّوبي هتَػوط ٍ
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 اًتـبس :اًتـبس تنٌَلَطي هيضاى پخؾ ؿذى تنٌَلَطي دس ثوبصاس سا ًـوبى
هي دّذّ .وچٌيي اًتـبس تنٌَلَطي ثيبى مٌٌذُ هيضاى تیثيشاتي اػت مِ
فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ثش ثبصاس گزاؿتِ اػت [.]21
 امتؼبة تنٌَلَطي :ثَدخِ دس دػتشع ػبصهبى ّب دس ثشخي هَاسد اخبصُ
اًتقبل ّش ًَ ع تنٌَلَطي سا ًوي دّذ  .ثٌبثشایي ّضیٌِ اًتقبل ٍ ثوِ ٍیوظُ
امتؼبة تنٌَلَطي هي تَاًذ ثِ ػٌَاى یني اص ػَاهل هْن ٍ تویثيش گوزاس
دس فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ؿٌبختِ ؿَد [.]21
 تؼويش ٍ ًگْذاسي :دس فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ثبیؼتي ثوِ ّضیٌوِ ّوبي
تؼويش ٍ ًگْوذاسي تنٌَلوَطي تَخوِ ؿوَد،چشا موِ هونوي اػوت یول
تنٌَلَطي اص ًظش ّضیٌِ امتؼبة آى هٌبػت ثبؿذ ٍلي داساي ّضیٌِ ّبي
تؼويشات ٍ ًگْذاسي گضافي ثبؿذ [.]21

 -4تجشيه و تحليل داده ها

پغ اص هـخق ؿذى ػلؼلِ هشاتت دسخت تلوين ،هحقق پشػـٌبهِ اي
مِ ؿبهل  6خذٍل صٍخي (یل خذٍل هشثَ ثِ هقبیؼبت صٍخي ػَاهل ٍ
 5خذٍل هشثَ ثِ هقبیؼبت هؼيبس ّب دس صیش گشٍُ) اػت سا طشاحي مشدُ
ٍ دس اختيبس خجشگبى قشاس داد ،مِ ّش  15خجشُ ثِ ػَاالت پبػخ دادًذ.

 1-4تكنيك  AHPگروهي
پغ اص خوغ آٍسي پشػـٌبهِ ّب (خذاٍل هقبیؼبت صٍخي)  ،ثب اػوتفبدُ اص
ًشم افضاسً ECظشات افشاد ثب ینذیگش تلفيق ؿذ ٍ ستجِ ثٌذي ًْبیي  5ػبهل
ٍ  17هؼيبس ثِ ّوشاُ ٍصى ًؼجي ٍ ًْبیي آًْب ثِ دػت آهذ مِ ایي ستجوِ
ثٌذي دس خذٍل ً 1ـبى دادُ ؿذُ اػت.
جديل شمارٌ ( :)1ايزان وُایی 11معیار مؤثر بر اوتقال تکىًلًژی با استفادٌ
از تکىیك AHP
رتبٍ
6

يزن

يزن معيار

معيارَا

وُايي درزير گريٌ
9/969

9/473

 -1مقياس بازار

9/933 14

9/131

 -1چرخٍ عمر محصًل

9/971

9/485

 -4سياست َاي ديلت

9/949 16

9/131

 -3اودازٌ

9/9481 15

9/193

 -5فرَىگ

9/936 11

9/146

 -6تجربٍ

9/913 17

9/114

 -7سه

9/969

9/495

 -8تحقيق ي تًسعٍ

9/951 11

9/113

 -9طرز تفكر (وگرش)

1

9/987

9/468

 -19تًاوايي

9

5

8

9/956

9/145

 -11آمًزش

9/934 13

9/184

 -11ارتباطات

1

9/194

9/491

 -14درجٍ پيچيدگي

3

9/978

9/193

 -13تدييه قًاويه

4

9/984

9/413

 -15تًسعٍ ي بُبًد (اوتشار )

7

9/963

9/534

َ -16سيىٍ اكتساب تجُيسات

9/953 19

9/357

َ -17سيىٍ تعمير ي وگُداري

يزن
عامل
9/183

عًامل

شكل صىعتي

9/197
شكل سازماوي

9/147

9/163

9/118

ماَيت كاركىان

شكل تكىًلًشيكي
َسيىٍ

 2-4رتبهبندي با استفاده از تكنيكهاي  TOPSISو ELECTRE

ثشاي ستجِ ثٌذي هؼيبسّب ثش اػبع تنٌيل ّبي تبپؼيغ ٍ النتوش ًيوبص ثوِ
هبتشیغ تلوين داسینً .حَُ ایدبد ایي هبتشیغ تلوين ثذیي كَست اػت
مِ ّشیل اص  15پشػـٌبهِ خوغ آٍسي ؿذُ سا ثِ كَست تل تل ٍاسد ًشم
افضاس  ECهي مٌين ،ثٌبثشایي ًشم افوضاس15 ،ػوشي ٍصى هؼيبسّوب سا موِ ثوب
ینذیگش هتفبٍت ّؼتٌذ ثِ هب هي دّذ ،موِ ایوي  15ػوشي ٍصى هؼيبسّوب
ػتَى ّبي هبتشیغ تلووين سا تـونيل هوي دٌّوذ ٍ ثوذیْي اػوت موِ
ػ شّبي هوبتشیغ تلووين سا هؼيبسّوب ( 17هؼيوبس) تـونيل هويدٌّوذ.
ثٌبثشایي هبتشیغ تلوين تـنيل ؿذُ ثشاي ستجِ ثٌذي هؼيبسّب ثوش اػوبع
سٍؽ ّبي تبپؼيغ ٍ النتش داساي  17ػ ش (تؼذاد هؼيبسّب) ٍ  15ػوتَى

شکل شمارٌ ( :)3مدل مفًُمی تحقیق (مدل تًسعٍ یافتٍ الی ي تسای)

 2-3جامعه آماري  :خبرگان تحقيق
خبهؼِ آهبسي ایي تحقيق ؿبهل ً 15فش اص هوذیشاى ٍ مبسؿٌبػوبى كوٌؼت
ًؼبخي اػتبى ّبي قضٍیي ٍ صًدبى اػت  .ایي افشاد داساي ٍیظگي ّبي صیش
هي ثبؿٌذ  -1 :داساي حذاقل دُ ػبل ػبثقِ موبسي  -2هوذسك تحلويلي
مبسؿٌبػي ٍ ثبالتش  -3آؿٌب ثب هجبحث اًتقبل تنٌَلَطي .اص مليِ ایي افوشاد
ثِ ػٌَاى خجشگبى تحقيق اػتفبدُ گشدیذ.

5
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ًوبیؾ دادُ هيؿَد .ثشاي هثبل سٍؽ ّبي هختلفي مِ هؼيبس چشخِ ػووش
هحلَل سا ثش هؼيبس هقيبع ثبصاس تشخيح هي دٌّوذّ،ش ػوِ سٍؽ (،AHP
تبپؼيغ ٍ النتش ) هي ثبؿٌذ ،اص ایوي سٍ ّويچ سٍؿوي ًيؼوت موِ هؼيوبس
هقيبع ثبصاس سا ثش هؼيبس چشخِ ػوش هحلَل تشخيح دّوذ ،ثٌوبثشایي طجوق
امثش سٍؽ ّب هؼيبس چشخِ ػوش هحلَل ثش هؼيبس هقيبع ثبصاس تشخيح داسد
ٍ ایي هَسد سا دس ایي هقبیؼِ صٍخي ،ثب ً Mـبى هي دّين M .ثوِ هٌضلوِ
آى اػت مِ ػ ش ثش ػتَى اسخحيت داسد ٍ ً Xـبًگش آى اػت مِ ػتَى
ثش ػ ش اسخحيت داسد .هؼيبس اٍلَیت ایي سٍؽ آى اػوت موِ چٌوذ دفؼوِ
ثشدّبي گضیٌِ ( یؼٌي  )Mدس ػ ش داساي امثشیت اػت.

(تؼذاد پبػخ دٌّذگبى) هي ثبؿذً .تبیح اخشاي تنٌيول ّوبي تبپؼويغ ٍ
النتش دس خذٍل ً 2ـبى دادُ ؿذُ اػت.
جديل شمارٌ ( :)2رتبٍ بىدی  11معیار مؤثر بر اوتقال تکىًلًژی بر اساس
تکىیك َای  ELECTREي TOPSIS
ELECTER

معيارَا

TOPSIS

6

7

 -1مقياس بازار

13

14

 -1چرخٍ عمر محصًل

7

8

 -4سياست َاي ديلت

17

17

 -3اودازٌ

15

15

 -5فرَىگ

11

11

 -6تجربٍ

16

16

 -7سه

5

5

 -8تحقيق ي تًسعٍ

19

19

 -9طرز تفكر (وگرش)

1

4

 -19تًاوايي

8

6

 -11آمًزش

14

13

 -11ارتباطات

1

1

 -14درجٍ پيچيدگي

4

3

 -13تدييه قًاويه

3

1

 -15تًسعٍ ي بُبًد (اوتشار )

9

9

َ -16سيىٍ اكتساب تجُيسات

11

11

َ -17سيىٍ تعمير ي وگُداري

عًامل
شكل صىعتي

 6-4روش کپ لند

شكل سازماوي

ایي سٍؽ ،ثب پبیبى سٍؽ ثشدا ؿشٍع هي ؿَد .سٍؽ مپ لٌذ ًِ فقط تؼذاد
ثشدّب ثلنِ تؼذاد ثبخت ّب سا ّن ثشاي ّش گضیٌِ هحبػجِ هي مٌذ .اهتيبصي
مِ مپ لٌذ ثِ ّش گضیٌِ هي دّذ ،ثب من مشدى تؼذاد ثبخت ّب اص تؼذاد
ثشدّب هحبػجِ هي ؿَد.تـشیح سٍؽ ّبي ثشدا ٍ مپ لٌذ ثِ طَس مبهل دس
هٌجغ [ ٍ ]1دس كفحِ  65آهذُ اػت .پغ اص حل سٍؽ ّبي هيبًگيي
ستجِّب ،ثشدا ٍ مپ لٌذ ،ستجِ ثٌذي اي مِ ایي سٍؽ ّب اسایِ مشدُ اًذ ،دس
خذٍل ً 3ـبى دادُ ؿذُ اػت.

ماَيت كاركىان

شكل

جديل شمارٌ ( :)3رتبٍ بىدی  11معیار مؤثر بر اوتقال تکىًلًژی بر اساس

تكىًلًشيكي

تکىیك َای میاوگیه ،بردا ي كپ لىد

َسيىٍ

 3-4روش هاي ادغام
ّوبى طَس مِ هالحظِ هي ؿَد ّشیل اص سٍؽّوبي ٍ TOPSIS ،AHP
 ELECTREستجِ ثٌذي ثٌذي هتفبٍتي سا اسایِ مشدُ اًوذ .ثٌوبثشایي ثوشاي
سػيذى ثِ یل ستجِ ثٌذي ٍاحذ اص سٍؽ ّبي ادغبم (هيبًگيي ستجِ ّب ،ثشدا
ٍ مپ لٌذ) اػتفبدُ هي مٌين.

معيارَا

كپ لىد

بردا

مياوگيه

6

6

6

 -1مقياس بازار

14

14

14

 -1چرخٍ عمر محصًل

7

7

7

 -4سياست َاي ديلت

17

17

17

 -3اودازٌ

15

15

15

 -5فرَىگ

11

11

11

 -6تجربٍ

 4-4روش ميانگين رتبه ها

16

16

16

 -7سه

5

5

5

-8تحقيق ي تًسعٍ

دس ایي سٍؽ،گضیٌِ ّب سا ثش اػبع هيوبًگيي ستجوِ ّوبي ثذػوت آهوذُ اص
سٍؽّبي  ،AHPتبپؼيغ ٍ النتش اٍلَیت ثٌذي هوي مٌوين .ثوشاي هثوبل
هؼيبس هقيبع ثبصاس دس سٍؽ  AHPستجِ  ، 6دس سٍؽ تبپؼيغ ستجِ  ٍ 7دس
سٍؽ النتش دس ستجِ  6قشاس گشفتِ اػت،مِ هيبًگيي ػِ ػذد هزمَس ثشاثوش
ثب  6/33هي ثبؿذ .ایي مبس سا ثشاي توبهي هؼيبسّبي دیگش ًيوض اًدوبم هوي
دّين ٍ دس ًْبیت ثشاي ستجِ ثٌذي ،مَچنتشیي ػذد هيبًگيي حبكل ؿذُ،
ثْتشیي ستجِ سا ثِ خَد اختلبف هي دّذ ،مِ ستجِ ثٌذي ملي ثب اػوتفبدُ
اص ایي سٍؽ دس خذٍل ً 3ـبى دادُ ؿذُ اػت.

19

19

19

 -9طرز تفكر (وگرش)

1

1

1

 -19تًاوايي

8

8

8

 -11آمًزش

13

13

13

 -11ارتباطات

1

1

1

 -14درجٍ پيچيدگي

3

3

3

 -13تدييه قًاويه

4

4

4

 -15تًسعٍ ي بُبًد (اوتشار )

9

9

9

َ -16سيىٍ اكتساب تجُيسات

11

11

11

َ -17سيىٍ تعمير ي وگُداري

عًامل
شكل صىعتي

شكل سازماوي

ماَيت
كاركىان

شكل
تكىًلًشيكي
َسيىٍ

 5-4روش بردا

 7-4رتبه بندي نهايي

ایي سٍؽ ثش اػبع قبػذُ امثشیت اػتَاس اػت .دس ایي سٍؽ ،ستجِ ّبي ّش
صٍج گضیٌِ دس تشميت ّبي هتفبٍت ستجِ ثٌذي ثب ینذیگش هقبیؼِ هيؿًَذ
ٍ اگش تؼذاد تشميت ّبیي مِ دس آى  SKثش  SLاسخح اػت ،ثيـتش اص تؼوذاد
سٍؽ ّبیي ثبؿذ مِ دس آى  SLثش  SKاسخحيت داسد ،ثوب  ٍ Mدس كوَستي
مِ تؼذاد اسخحيت ّبي  SKاص  SLموتش ٍ یب ثوب آى هؼوبٍي ثبؿوذ ثوب X

پغ اص ایٌنِ هؼيبسّب ثب اػتفبدُ اص ػِ سٍؽ هيبًگيي ،ثشدا ٍ مپ لٌذ ستجوِ
ثٌذي ؿذًذ،امٌَى ثبیؼتي ًتبیح ایي ػِ سٍؽ سا ثب ینذیگش تلفيق مٌين تب
ثِ یل ستجِ ثٌذي ٍاحذي ثشػين مِ ثِ ایي تنٌيل ،سٍؽ ادغبم گفتِ هي
ؿَد .سٍؽ ادغبم ثذیي كَست اػت مِ اص ستجِ ّبي ثذػت آهذُ ثشاي ّش
هؼيبس هيوبًگيي هي گيشین .دسایي تحقيق ثب تَخوِ ثوِ ایويموِ ّووشیل اص

6
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سٍؽ ّبي هيبًگيي ،ثشدا ٍ مپ لٌذ ستجِ ثٌذي ٍاحذي سا اسایوِ موشدُ اًوذ
ثٌبثشایي هيبًگيي آى ّب تفبٍتي ًوي مٌذ .ستجوِ ثٌوذي ًْوبیي هؼيبسّوب دس
خذٍل ً 4ـبى دادُ ؿذُ اػت.

 -5نتيجهگيزي

ّوبى طَس مِ یل اًتقبل تنٌَلَطي هَفق ٍ هٌبػت هي تَاًذ تبثيش چـون
گيشي دس تَػؼِ اقتلبدي ،فٌي ٍ هبلي یل مـَس داؿتِ ثبؿذ ،ثوِ ّووبى
اًذاصُ یل اًتقبل تنٌَلَطي ًبهٌبػت ًيض تبثيشات هٌفي ثش اقتلبد ٍ ؿشایط
ػبصهبًي داؿتِ ٍ ؿشمت سا اص هضیت سقوبثتي خوَد دٍس هوي مٌوذ.ثٌبثشایي
ثشاي هذیشاى ؿشمت ّوب ثؼويبس ثوب اّويوت اػوت موِ ثوِ دًجوبل اًتقوبل
تنٌَلَطي اي ثبؿٌذ مِ توبهي خٌجِ ّب دس آى دیذُ ؿوذُ ثبؿوذ ٍ ثتَاًوذ
ثشاي ػبصهبى هضیت سقبثتي ایدوبد مٌوذ .ثوشاي ایوي هٌظوَس هوذیشاى ًيوبص
داسًذ،ثِ خَثي ػَاهل تبثيش گزاس ثش اًتقبل تنٌَلَطي سا ؿٌبختِ ٍ آى ّب سا
دس تلوين گيشي ّبي خَد هذ ًظش قشاس دٌّذ.دس ٍاقغ تحقيوق حبضوش ثوب
ؿٌبػبیي ٍ ستجِ ثٌذي اي مِ اص ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي اسایِ مشدُ
اػت ،ثِ ًَػي هذیشاى سا دس تلويوبتي مِ هي خَاٌّذ دس خْوت اًتقوبل
تنٌَلَطي ثگيشًذ یبسي هي مٌذ.
ًتبیح تحقيق ًـبى هيدّذ اص ثيي ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي ،ػبهول
ؿنل تنٌَلَطیني ثِ ػٌَاى هْنتشیي ػبهل هيثبؿذ .دس ثيي صیشهدوَػوِ
ایي ػبهل ،دسخِ پيچيذگي تنٌَلَطي ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقبل تنٌَلَطي
داسد .ثٌبثشایي هذیشاى ثبیؼتي ثِ ایي ػبهل تَخِ ٍیظُاي داؿتِ ثبؿٌذ ،صیشا
دسخِ پيچيذگي تنٌَلَطي تیثيشات صیوبدي ثوش اػوتشاتظيّوبي تحقيوق ٍ
تَػؼِ داسد ،ضوي ایيموِ ّوش چقوذس تنٌَلوَطي اص پيچيوذگي ثيـوتشي
ثشخَسداس ثبؿذ ًيبص ثِ ّونبسيّبي قَيتشي ثيي اًتقبل دٌّذُ ٍ دسیبفوت
مٌٌذُ تنٌَلَطي اػت تب اص ایي طشیق ثْتشیي ه لَثيت حبكل ؿَد.
دٍهيي ػبهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي ،هبّيت مبسمٌبى اػت .دس ثيي صثوش
هدوَػِ ایي ػبهل ،تَاًبیي هذیشاى ٍ مبسمٌبى ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقوبل
تنٌَلَطي داسد .یؼٌي هذیشاى ثشاي اًتقبل تنٌَلوَطي ثبیؼوتي ثوِ تَاًوبیي
ّبي خَد ٍ مبسمٌبًـبى تَخِ مٌٌذ.
ػَهيي ػبهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلوَطي ،ؿونل كوٌؼتي اػوت موِ دس آى
فؼبليت هي مٌين .دس ثيي صیش هدوَػِ ایي ػبهل ،ػويب ػوت ّوبي دٍلوت
ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقبل تنٌَلوَطي داسد .ثٌوبثشایي هوذیشاى ثبیؼوتي دس
اًتقبل تنٌَلَطي ثِ ػيبػت ّبي دٍلت مِ ّويـِ ثِ ػٌَاى یول فوبمتَس
ثؼيبس هْن دس صهيٌِ اًتقبل تنٌَلَطي ه ش اػت تَخِ ًوبیٌذ.
چْبسهيي ػبهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطيّ ،ضیٌِ اًتقبل تنٌَلَطي اػت .ثٌب
ثشایي هذیشاى ثبیؼوتي ثوِ ػبهول ّضیٌوِ ٍ ثوِ خلوَف ّضیٌوِ امتؼوبة
تدْيضات تَخِ ًوبیٌذ.
ٍ ًْبیتب آخشیي ػبهلي مِ هي تَاًذ ثش اًتقبل تنٌَلَطي تبثيش گوزاس ثبؿوذ،
ػبهل ؿنل ػبصهبًي اػت .دس ثيي صیش هدوَػِ ایي ػبهل ،ثحث تحقيق ٍ
تَػؼِ ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقبل تنٌَلَطي داسد.
دس آخش ؿٌبػبیي ٍ ستجِ ثٌذي ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي دس كوٌبیغ
دیگش اص خولوِ كوٌؼت النتشًٍيول ،خوَدسٍ ػوبصي ،پتشٍؿويوي ٍ غيوشُ
پيـٌْبد هي گشدد.

جديل شمارٌ ( :)4رتبٍبىدی  11معیار مؤثر بر اوتقال تکىًلًژی با استفادٌ از
تکىیك ادغام
معیارَا

رتبٍ
6

 -1مقياس بازار

14

 -1چرخٍ عمر محصًل

7

 -4سياست َاي ديلت

17

 -3اودازٌ

15

 -5فرَىگ

11

 -6تجربٍ

عًامل
شكل صىعتي

شكل سازماوي

16

 -7سه

5

 -8تحقيق ي تًسعٍ

19

 -9طرز تفكر (وگرش)

1

 -19تًاوايي

8

 -11آمًزش

13

 -11ارتباطات

1

 -14درجٍ پيچيدگي

3

 -13تدييه قًاويه

4

 -15تًسعٍ ي بُبًد (اوتشار )

9

َ -16سيىٍ اكتساب تجُيسات

11

َ -17سيىٍ تعمير ي وگُداري

ماَيت كاركىان

شكل تكىًلًشيكي

َسيىٍ

ثشاي ستجِ ثٌذي ًْبیي ػَاهل  ،اص ستجِ هؼيبسّبي ّش مذام اص ػَاهول پوٌح
گبًِ هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي هيبًگيي هي گيشین ،مِ ًتيدوِ ایوي موبس دس
خذٍل ً 5ـبى دادُ ؿذُ اػت.
جديل شمارٌ ( :)5رتبٍ بىدی عًامل مؤثر بر اوتقال تکىًلًژی
رتبٍ
معيارَا

معيارَا

6

-1مقياس بازار

14

-1چرخٍ عمر محصًل

7

-4سياست َاي ديلت

17

-4اودازٌ

15

 -5فرَىگ

11

 -6تجربٍ

16

 -7سه

5

-8تحقيق ي تًسعٍ

19

 -9طرز تفكر (وگرش)

1

 -19تًاوايي

8

 11آمًزش

13

 -11ارتباطات

1

 -14درجٍ پيچيدگي

3

 -13تدييه قًاويه

4

 -15تًسعٍ ي بُبًد (اوتشار )

9

َ -16سيىٍ اكتساب تجُيسات

11

َ -17سيىٍ تعمير ي وگُداري

مياوگيه رتبٍ

رتبٍ

زير معيارَا

عًامل

8/66

4

14

8/5

1/66

19

5

1

1

3

عًامل

شكل صىعتي

شكل سازماوي

ماَيت كاركىان

شكل
تكىًلًشيكي

 -6منابع و مآخذ

َسيىٍ

[]1

مًمىي ،مىصًر( ، )1485مباحث وًیه در تحقیق در عملیات ،چاپ ايل ،تُران،
داوشگاٌ تُران

7

MADM ؿٌبػبیي ٍ ستجِثٌذي ػَاهل هؤثش ثش اًتقبل تنٌَلَطي ثب اػتفبدُ اص تنٌيلّبي/هشتضي هَػي خبًي ٍ ّونبس

[24] Marcello.B, Gionata.C , Marco.F,& Andrea.G. (2006) , AHP-based
evaluation of CMMS software. Journal of Manufacturing
Technology Management Vol. 17 No. 5, pp. 585-602.
[25] Marcotte, C., Niosi, J. (2005), “Small and Medium-sized
Enterprises involved in technology transfer to China. What did
their Partners Learn?”, International Small Business Journal,
23(1): 27–47.
[26] Martyniuk, A. O., Jain, R. K. & Stone, H. J. (2003) , Critical
Success Factors and Barriers to Technology Transfer: Case
Studies and Implications, International Journal of Technology
Transfer & Commercialization, 2: 307, 318.
[27] Millman, A.F. (2001). Technology Transfer in the International
Market, European Journal of Marketing, 17(1), p. 26-74 .
[28] Nieves, L. D., Inmaculada, A. D., & Petra, D. S. P. (2006) .
Technological knowledge assets in industrial firms . R&D
Management, 36(2), 189–203.
[29] Richard Li-Hua.Tarek M. Khalil .(2006). Technology management
in China: a global perspective and challenging issues. Journal of
Technology Management in China Vol. 1 No. 1, pp. 9-26.
[30] Samli A C (1985), Technology Transfer, Quorum Books,
University of Bradford, UK.
[31] Sazali ,A .W&Haslinda, A, Jegak U. Raduan,C. R.(2010). InterFirm Technology Transfer and Performance in International
Joint Venture Firms, International Journal of Business and
Management, Vol. 5, No. 4; April .pp 93-103.
[32] Schacht, W. H. (2007) . Technology Transfer: Use of Federally
Funded Research and Development (2-3). Washington, D.C:
Congressional Research Service, Library of Congress.
[33] Spann, M. S., Adams, M., & Sounder, E. (1995) . Measures of
technology transfer effectiveness: Key dimensions and
differences in their use by sponsors, developers and adopters. IEEE
Transactions on Engineering Management, 42, 19–29.
[34] Tae Kyung Sung .(2009)Technology transfer in the IT industry: A
Korean perspective. Technological Forecasting & Social Change 76
PP. 700–708.
[35] Torkkeli, M., & Tuominen, M. (2002), The contribution of
technology selection to core competencies. International Journal of
Production Economics, 77(3), 271–284.
[36] Zhang H.,C.Gu, L. Gu, Y. Zhang. (2011). The evaluation of
tourism destination competitiveness by TOPSIS & information
entropy e A case in the Yangtze River Delta of China. Tourism
Management 32.PP. 443-451.

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

8

Allen T. (2004) 50 years of engineering management through the
lens of the IEEE Transactions, IEEE Trans Eng
Manage;51(4):391–5.
Andrzej H. Jasinski (2009) . Barriers for technology transfer: the
case of a country in transition , Journal of Technology
Management in China Vol. 4 No.2, pp. 119-131.
Awny, M. M. (2005) . Transfer and implementation processes in
developing countries. International Journal of Technology
Management, 32(1/2), 213–220.
Bach, L., Cohendet, P., & Schenk, E. (2002) . Technological
transfers from the European space programs: A dynamic view and
comparison with other R&D projects. Journal of Technology
Transfer, 27, 321–338.
Bojkovic N., Anic I., Tarle S.p. (2010) one solution for crosscountry transport-sustainability evaluation using a modified
ELECTRE method, Ecological Economics 69.pp.1176–1186.
Chandima Ratnayake R.M., Tore Markeset. (2010). Technical
integrity management :measuring HSE awareness using AHP in
selecting a maintenance strategy. Journal of Quality in
Maintenance Engineering Vol. 16 No. 1, pp. 44-63.
Chen, Y. (1995). Teaching material in technology transfer. Jongli
City: Yuan Ze University Press.
Cui A.S., Griffith D.A., Cavusgil S.T., Dabic M., (2006) the
influence of market and cultural environmental factors on
technology transfer between foreign MNCs and local subsidiaries:
a Croatian illustration, J. World Bus. 41. 100–111.
Drejer A. (1997) ,The discipline of management of technology,
based on considerations Related to technology. Technovation;
17:253–65.
Emel Kızılkaya Aydogan.(2011) ,Performance measurement
model for Turkish aviation firms using the rough-AHP and
TOPSIS methods under fuzzy environment.Expert Systems with
Applications 38 pp. 3992–3998.
Gregory, M.J. (1995), ``Technology management: a process
approach'', Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers,
Vol. 209, pp. 347-56.
Jih-Ming Hsu, (2010). Effectiveness of Technology Transfer
Measures in Improving SME Productivity: An Empirical Study of
Taiwan. The Journal of American Academy of Business, Cambridge
Vol. 15 Num. 2 March p.206-212.
Jyotirmoy.D, Pratap K.J.M, Gopal.C.M. (2010). Prioritization of
rural roads: AHP in group decision. Engineering, Construction
and Architectural Management Vol. 17 No. 2, pp. 135-158.
Khalid Al-Mabrouk & Jeffrey Soar(2009) An analysis of the
major issues for successful information technology transfer in
Arab countries. Journal of Enterprise Information Management
Vol. 22 No. 5, pp. 504-522.
Klevorick A. , Levin R., Nelson R., winter S. (1995) on the sources
and significance of inter industry differences in technological
opportunities, Res. Policy 24 185–205.
Kirkland, J. (1999), Introduction, in Kirkland, J. (Ed.) , Barriers
to International Technology Transfer, Kluwer Academic
Publishers, Dordrecht.
Kun-Huang Huarng (2010). Essential research in technology
management ,Journal of Business Research 63 pp.451–453.
Kunnumkal, C.M. (2004), ‘‘Transfer of rural technology for India’s
growth – a model’’, Journal of Rural Development, Vol. 23 No. 1,
pp. 99-113.
Lai, W., & Chao, P. (2008), managing technology transfer in
multinational corporations, International Journal of Chinese
Culture and Management, 1(3), 261–273.
Lai, W, H. Tsai, C, T (2009), Fuzzy rule-based analysis of firm’s
technology transfer in Taiwan’s machinery industry. Expert
Systems with Applications 36, 12012–12022.
Lee, Y. G., & Song, Y. I. (2007) . Selecting the key research areas
in nano-technology field using technology cluster analysis: A case
study based on national R&D programs in South Korea,
Technovation, 27(1–2), 57 64.
Madu, N. C. (1989) . Transferring technology to developing
countries-critical factors for success . Long Range Planning, 22(4),
115–124.

