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  MADMهايثز بز انتقال تكنولوصي با استفاده اس تكنيكؤبندي عوامل مشناسايي و رتبه

  *،2داٍد قشاخبًي ،1خبًيهشتضي هَػي
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 1392هشداد :شؽیپز ، 1391اػفٌذ : اكالحيِ، 1391ؿْشیَس :بفتیدس خیتبس

   چكيده

ثبؿذ. یل اًتقبل تنٌَلَطي هٌبػت هؼتلضم ّبي تنٌَلَطیني ٍ مؼت هضیت سقبثتي هيّبي ثشطشف مشدى ضؼفیني اص ثْتشیي ساُ ،اًتقبل تنٌَلَطي هٌبػت
دس ایوي   پوشداصد. ثش اًتقبل تنٌَلوَطي هوي   هؤثشثٌذي ػَاهل ّؼتٌذ.اص ایي سٍ تحقيق حبضش ثِ ؿٌبػبیي ٍ ستجِ هؤثشي اػت مِ دس ایي اًتقبل ؿٌبخت ػَاهل

ػوسغ  ثش اًتقبل تنٌَلَطي ؿٌبػبیي ؿوذًذ.   هؤثشػَاهل  ،ٍ ّوچٌيي هلبحجِ ثب اػبتيذ ٍ خجشگبى ِ ؿذُ تَػط الي ٍ تؼبيیتحقيق ثب اػتفبدُ اص هذل اسا
ثٌوذي  دس ثشخي هَاسد ستجِ ،ّبي هزمَسخبیي مِ ّشیل اص سٍؽاص آى تبپؼيغ ٍ النتش اػتفبدُ ؿذُ اػت. ، AHPّبيثٌذي ایي ػَاهل اص تنٌيلثشاي ستجِ

ي تحقيوق ًـوبى   وًتبیح ایو  ت.ذُ اػولٌذ( اػتفبدُ ؿثشدا ٍ مپ ،ادغبم )هيبًگيي ّبيثٌذي ٍاحذ اص سٍؽثشاي سػيذى ثِ یل ستجِ ،اًذِ مشدُیهتفبٍتي سا اسا
ّضیٌِ ٍ ػوبصهبًي داساي   ،ػَاهل كٌؼتي ،ػَاهل مبسمٌبى ،دس اًتقبل تنٌَلَطي اػت. ّوچٌيي ثِ تشتيت هؤثشتشیي ػبهل هْن ،دّذ مِ ػبهل تنٌَلَطینيهي

 ثيـتشیي اّويت یب اٍلَیت ّؼتٌذ.

 .ادغبمّبي سٍؽ ،AHP ،TOPSIS ،ELECTRE ،اًتقبل تنٌَلَطي: كليدی هایواژه

 مقدمه -1

توب   اػوت  تحَالت تنٌَلَطي گؼتشدُ دس خْبى سقبثتي اهشٍصي ثبػث ؿوذُ 
سقبثت ػقت ًوبًٌذ ثِ فنش خلق ٍ یب اًتقبل  مِ اص ػشكِّب ثشاي ایيػبصهبى

 ّبي هَسد ًيبص خَد ثبؿٌذ.تنٌَلَطي
 یب هجذع آى ثبؿذ. خَدؽ خبلق ،لضٍهي ًذاسد مِ مبسثش یل تنٌَلَطيّيچ 
بي وَسّبي دس حوبل تَػوؼِ ثوِ خو    وظُ مـو وَسّب ثوِ ٍیو  واص مـ بسيوثؼي

 ثش سٍي خلق تنٌَلَطي ثِ دًجبل اًتقبل تنٌَلَطي ّؼوتٌذ.  گزاسيػشهبیِ
اػتقبد داسًوذ موِ اًتقوبل تنٌَلوَطي ینوي اص ػٌبكوش        ثؼيبسي اص هحققيي

س مـَسّبي [. د20] الوللي اػتّبي ثيياػبػي ػوليبت خْبًي ٍ اتحبدیِ
ّوب  تنٌَلَطي یني اص اثضاسّبي ثؼيبس هْون دس سؿوذ هلوي آى    ،تَػؼِ یبفتِ

 .[27] اػت
مؼت ٍ ّب اػت تب اّذاف اًتقبل تنٌَلَطي یل اػتشاتظي هْن ثشاي ؿشمت

    ُ ّوبیي موِ دس   مبس خَد سا ثِ ًحَ ؿبیؼتِ اًدبم دٌّوذ ٍ ثتَاًٌوذ ثوب ثٌگوب
َطي دس ٍاقغ اًتقبل تنٌَل .[32] مٌٌذ سقبثت ًوبیٌذهقيبع ٍػيغ تَليذ هي

دسآهوذ ؿوشمت دس فشآیٌووذ مؼوت ٍ موبس      هٌبػت ٍ كحيح ثبػث افضایؾ
ًتيدِ تحقيق دیگشي ثيوبًگش ایوي اػوت موِ یول اًتقوبل       . [13] َدؿهي

افوضایؾ هضیوت    ،َآٍسيًو ّوبي  هٌبػت هَخت ثبال سفتي تَاًبیيتنٌَلَطي 
تَػوؼِ  افوضایؾ   ،ٍسيثْجوَد ثْوشُ   ،ّوبي فٌوي  ثبال سفوتي تَاًوبیي   ،سقبثتي

یبدگيشي ػبصهبًي ٍ ثْجوَد ًوشر سؿوذ     ،فضایؾ اثشثخـيا ،ؼتتنٌيني كٌ
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 ،ًنتِ مليذي ٍ هْن دس ثحث اًتقوبل تنٌَلوَطي  . [31] اقتلبدي هي ؿَد
 خَاّين اًتقبل دّين.مِ هي اػت ياهٌبػت ثَدى تنٌَلَطي

تنٌَلوَطي ًبهٌبػوت ٍ دس   گوزاسي ثوش سٍي   تَاًذ ثب ػشهبیِیل ؿشمت هي
ّوچٌيي . [35] دتي هضیت سقبثتي خَد ؿَصهبى ًبهٌبػت ثبػث اص ثيي سف

 ،ّوبي هٌبػوت  گوزاسي ثوش سٍي تنٌَلوَطي   تَاًذ ثب ػشهبیِیل ؿشمت هي
اًتخوبة تنٌَلوَطي ینوي اص    . [22] ذوَد دّو وهضیت سقوبثتي خوَد سا ثْجو   

گيشي خَد ثب آى ّبي هْوي اػت مِ اغلت هذیشاى دس حَصُ تلوينچبلؾ
ِ اص ایي سٍ ّذف ایي هق. [35] هَاخِ ّؼتٌذ ثٌوذي  بلِ ًيض ؿٌبػبیي ٍ ستجو

ثتوَاى هوذیشاى   ثش اًتقبل تنٌَلوَطي اػوت توب اص ایوي طشیوق       هؤثشػَاهل 
 اًتخبة تنٌَلَطي هٌبػت یبسي مشد. سا دس ّبؿشمت

 تحقيقادبيات  مزوري بز -2

  تكنولوژي  2-1
َد وًظشاى تنٌَلَطي سا ثوِ ػٌوَاى یول ًيوبص ثوشاي ثْجو      ثؼيبسي اص كبحت

ذى ثوِ ػو ح ثوبالیي اص اػوتبًذاسدّب تؼشیوف      وسػيو  ٍ بي تَػؼِوّبهِوثشً
ّب هؼتقذًذ تنٌَلَطي دس سؿذ اقتلبدي ٍ كٌؼتي ًقؾ ثؼيبس آى اًذ.مشدُ

 مٌذ.هْوي سا ایفب هي
طجووق یوول تؼشیووف تخللووي تنٌَلووَطي ػجووبست اػووت اص هبؿوويٌ الت ٍ 

داًوؾ ٍ   ،تنٌيول ّوب   ،ّوب )ػَاهل هحؼَع( ٍ هْوبست  تدْيضات فيضیني
ِ موِ ثوِ هٌظوَس خلوق مبالّوب ٍ اسایو       )ػَاهل ًبهحؼَع( ّبدػتَسالؼول
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 ؿًَذ تب ثتَاى یل صًذگي ثْتشي سا ثِ ٍخَد آٍسدخذهبت ثِ مبس گشفتِ هي

[15]. 
اًتـبس ٍ ثوِ موبسگيشي     ،اًتقبل  ،مـف مشدى تَاًذ اص طشیقتنٌَلَطي هي

  .[34] ذآهَصؽ ٍ اقتلبد ّش هلتي مول مٌ ،ػؼِ خبهؼِداًؾ خذیذ ثِ تَ

 ديريت تكنولوژيم 2-2

ایي حَصُ تخللي ثِ  .[2] داسدهذیشیت تنٌَلَطي یل ػبثقِ پٌدبُ ػبلِ 
[. 10] گشاى سا ثِ خوَد خلوت موشدُ اػوت    خَثي تَخِ هحققيي ٍ كٌؼت

ثويي داًوؾ ٍ    يهبًٌذ پلِ ث هذیشیت تنٌَلَطي یل هضیت سقبثتي پٌْبى ٍ
 .[29]ػول اػت

 ،ساّجشي ،سیضيثشًبهِفشآیٌذ  ،طجق یل تؼشیف ػوَهي هذیشیت تنٌَلَطي
 ،ّبي تنٌَلوَطي ٍ ّوبٌّگي خْت تَػؼِ ٍ ثِ مبسگيشي تَاًوٌذيمٌتشل 

 .[18] هبى اػتثشاي طشاحي ٍ اخشاي اّذاف ػوليبتي ٍ اػتشاتظیل ػبص
چْبسچَثي سا ثوشاي فشآیٌوذ هوذیشیت تنٌَلوَطي      1995دس ػبل گشگَسي 

فشآیٌوذ ملوي    5ثِ پيـٌْبد اٍ هذیشیت تنٌَلَطي ؿوبهل   مشدُ اػت. اسایِ
 .[12] ًـبى دادُ ؿذُ اػت 1 ًگبسُاػت مِ دس 

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

 انتقال تكنولوژي 2-3
خب ثِ خب مشدى تنٌَلَطي اص یل هٌجغ تَػؼِ یبفتوِ ثوِ    اًتقبل تنٌَلَطي،
ت یل اثضاس ثؼيبس هْووي اػو   اًتقبل تنٌَلَطي. [26] ثبؿذػبیش هٌبثغ هي 

جَد دٌّذ ثِ دس هي ػبصد تب هضیت سقبثتي خَدؿبى سا ثْبمِ ؿشمت ّب سا ق
هوبلي ؿوذُ ٍ هَخوت هوي ؿوَد       وبم ایٌنِ ثبػث ثْجَد ؿشایط فٌوي، اًض

 .[16] ثوبًذػبصهبى دس سقبثت ثبصاس ثبقي 
ثبػث افضایؾ موبسایي ٍ ثْوشُ ٍسي ػوبصهبى     یل اًتقبل تنٌَلَطي هٌبػت،

بهالت ثيي الوللي خَد سا افضایؾ دادُ ؿذُ ٍ ثبػث هي ؿَد مِ ؿشمت تؼ
   .[9] یت سقبثتي خَد سا حفظ مٌذضٍ ه

هي تَاًذ ثِ كَست ػوَدي ٍ یب افقي ثبؿذ.هبّيت اًتقبل  اًتقبل تنٌَلَطي
مبسثشدي اػت مِ ثِ هشحلِ ػوَدي،اطالػبت ػلوي ٍ یبفتِ ّبي تحقيقبت 

ي ثوِ  طشاحي هٌْذػي اًتقبل هي یبثذ ٍ ػسغ ثب تدوبسي ؿوذى تنٌَلوَط   
خشیبًبت تنٌَلوَطي هيوبى    فشآیٌذ تَليذ ٍاسد هي ؿَد.هبّيت اًتقبل افقي،

ثٌگبُ ّب ٍ ؿشمت ّب اػت. ّش دٍ ًَع اًتقوبل تنٌَلوَطي ثوِ یول ًؼوجت      

هؼبٍي ثشاي تَػؼِ اقتلوبدي یول ؿوشمت هْون ّؼوتٌذ.اهشٍصُ اًتقوبل       
تنٌَلووَطي دس تَػووؼِ اقتلووبد ثبصاسّووبي هووذسى ًقووؾ قووبطؼي ایفووب هووي 

تنٌَلَطي هي تَاًذ یل ًقؾ مليوذي سا دس مـوَسّبي موتوش     مٌذ.اًتقبل
هَاًغ هتؼذد اًتقبل تنٌَلوَطي  ّش چٌذ هوني اػت  تَػؼِ یبفتِ ایفب مٌذ.

  .[3] ػول ًوبیبى ؿَددس 

 موانع انتقال تكنولوژي2-3-1
ي كوَست ثيوبى   ووو شٍُ اص هَاًغ اًتقبل تنٌَلَطي سا ثوِ ای ووح گومشملٌذ پٌ

 :مٌذهي
 شٍي اًؼووبًيوّووبي ًيووهحووذٍدیت -3 هَاًووغ قووبًًَي -2 هووبلي هَاًووغ -1

ُ  -4 ّب()هْبست هَاًوغ ٍ   -5 هَاًغ استجبطبت هٌبػت ثيي كٌؼت ٍ داًـوگب
 .[17] دؿَاسي ّبي فٌي

دس صهيٌوِ تحقيوق ٍ    ضوؼف اص  دیگش هَاًغ اًتقبل تنٌَلَطي هي توَاى ثوِ   
ٍ  ضؼف دس صیش ػبخت ّب، تَػؼِ،  ضؼف دس استجبطبت هيبى اًتقبل دٌّوذُ 

 دسیبفت مٌٌذُ تنٌَلَطي ٍ ضؼف دس ػيؼتن ّوبي اطالػوبتي اؿوبسُ موشد    
[19]. 

 روش هاي انتقال تكنولوژي2-3-2
ثشاي اًتقبل تنٌَلَطي مبًبل ّبي هختلفي ٍخَد داسد مِ ثشخوي اص اكولي   

ػشهبیِ  -ػشهبیِ گزاسي هؼتقين خبسخي تشیي ایي مبًبل ّب ػجبست اًذ اص:
طوش  ّوبي مليوذ دس     -خبیي پشػٌلخبثِ -اػ بي هدَص -گزاسي هـتشك

 -هـبٍسُ ّبي فٌي ثِ ٍػيلِ هـبٍساى یوب ؿوشمت ّوبي خوبسخي     -دػت
ِ  آهَصؽ ّبي فٌي ثِ ٍػيلِ -هٌْذػي هؼنَع  -مـَسّبي تَػوؼِ یبفتو

 .[25] ثيغ هتقبثل

 (AHPفرآيند تحليل سلسله مراتبي ) 2-4
ثوِ ٍػويلِ تَهوبع    1980تحليل ػلؼلِ هشاتجي دس ػبل هتذلَطي فشآیٌذ 

یل اثضاس قَي ٍ اًؼ بف پزیشاػت مِ هي تَاًذ AHP  ذػتي اثذاع گشدیػب
هوَسد اػوتفبدُ    ،ُدس حل هؼبئل پيچيذُ ٍ تلوين گيشي ّبي چٌذ هؼيوبس 

ّن خٌجِ ّبي موي ٍ ّن خٌجِ ّبي ميفوي سا هوذ    قشاس گيشد.ایي تنٌيل
ّذف، هؼيبسّوب   یل هؼبلِ سا ثِ ػِ ثخؾ AHP .[24] ًظش قشاس هي دّذ

ػلؼولِ   )چيوذهبى(  مٌذ ٍ ثٌوبثشایي یول ػوجل   ّب تقؼين هيٍ صیش هؼيبس
داساي چْوبس گوبم اكولي اػوت موِ       AHP .[14] ؿوَد ایدبد هوي  هشاتجي
 اًذ اص:ػجبست
هؼيبسّوب ٍ   ،تـنيل دسخت ػلؼلِ هشاتجي تلوين موِ داساي ّوذف   :1گبم

 صیش هؼيبسّب هي ثبؿذ.
 تـنيل خذاٍل هقبیؼبت صٍخي هؼيبسّب ٍ صیش هؼيبسّب: 2گبم
یؼٌي خوذاٍلي موِ داساي ًوشر ًبػوبصگبسي      ثشسػي ًشر ًبػبصگبسي:: 3مگب

/ . ّؼتٌذ ثِ فشد یب افشاد پبػخ دٌّذُ ثشگـت دادُ هي ؿَد توب  1ثيؾ اص 
 دس قضبٍت خَد مِ داساي ًبػبصگبسي اػت تدذیذ ًظش مٌذ.

ایي گبم ثشاي صهبًي اػت مِ ثيؾ اص یول تلووين گيشًوذُ داؿوتِ     : 4گبم
ایوي حبلوت ًظوشات     )تلوين گيشًذُ ّب( ًظشات افشاد قيمِ دس تلف ثبؿين،

  .[7] ٌّذػي ثب ینذیگش تلفيق هي ؿَدافشاد هختلف ثب اػتفبدُ اص هيبًگيي 
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تبپؼويغ یول    اص ثيي ثؼيبسي اص سٍؽ ّبي تلوين گيشي چٌوذ هؼيوبسُ،  

ػولي ٍ هفيذ ثشاي ستجِ ثٌذي ٍ اًتخبة ساُ حل هونوي اص طشیوق    تنٌيل
سٍؽ تبپؼيغ تَػط . [36] اػت )اقليذػي یب ثلَمي( ُ گيشي فَاكلاًذاص

قبػذُ اكلي ایي سٍؽ ثِ ایوي   تَػؼِ یبفت. 1981دس ػبل  1َّاًگ ٍ یَى
كَست اػت مِ ثْتشیي ساُ حل)گضیٌِ اًتخبثي( ،ثبیذ موتشیي فبكولِ سا اص  

 ٍ ثيـتشیي فبكلِ سا ثب حل ایذُ آل هٌفي داؿتِ ثبؿوذ. حل ایذُ آل هثجت 
ثِ ٍػيلِ تنٌيل تبپؼيغ هؼتلضم اًدبم گبم ّوبي صیوش    حل هؼئلِ .[11]

 :اػت
 ثي هقيبع ػبصي هبتشیغ اسصیبثي -1

 هحبػجِ ٍصى ؿبخق ّب ثِ ٍػيلِ ٍصى اطالػبت آًتشٍپي -2

 هـخق مشدى حل ایذُ آل هثجت ٍ حل ایذُ آل هٌفي -3

 هحبػجِ اًذاصُ خذایي)فبكلِ( -4

 هحبػجِ ًضدیني ًؼجي ثِ حل ایذُ آل -5

 .[36]ضیٌِ ّبستجِ ثٌذي گ -6

 ELECTREروش  2-6

 MADM یني اص هؼشٍف تشیي سٍؽ ّوبي غيوش ستجوِ اي دس   ، سٍؽ النتش
هي ثبؿذ.ثِ طَس ملي سٍؽ ّبي غيش ستجِ اي ثِ دًجبل خؼوتدَ ٍ حوزف   

ًيوض   Π ، Ш ٍVΙْبي النتوش اهشٍصُ اص سٍؿو ّؼوتٌذ.  هوؤثش گضیٌِ ّبي غيش 
ن آى ثوشاي  سٍؽ ّوب مووي پيچيوذُ ثوَدُ ٍ فْو      مِ ایي اػتفبدُ هي ؿَد

تلوين گيشًذُ موي دؿَاس اػت ثِ ّوويي دليول دس ایوي تحقيوق ثوشاي      
ع سٍؽ باػتفبدُ ؿوذُ اػوت. اػو    Ιهشتت مشدى گضیٌِ ّب اص سٍؽ النتش 

ثش پبیِ هقبیؼبت صٍخي ثيي گضیٌِ ّوب ثوب اػوتفبدُ اص دٍ هدوَػوِ      Ιالنتش 
دُ مليِ گضیٌِ ّب ثب اػتفب اػت. یؼٌي دس ایي سٍؽ ب ّوبٌّگًّوبٌّگ ٍ 

اص هقبیؼبت صٍخي غيش ستجِ اي هَسد اسصیبثي قشاس گشفتوِ ٍ ثوذیي كوَست    
 .[6] حزف هي ؿًَذ هؤثشغيش گضیٌِ ّبي 

 بر انتقال تكنولوژي مؤثرعوامل  2-7
ثش اًتقبل تنٌَلَطي دیذگبُ ّبي هتفبٍتي ٍخَد داسد.  هؤثشدس هَسد ػَاهل 

ثش  هؤثشیي ػَاهل تفبٍت دس دیذگبُ ّب، اّذاف ٍ ًظشات هي تَاًذ ثِ ؿٌبػب
ثوش اًتقوبل    هوؤثش ػَاهول مليوذي    ،2اًتقبل تنٌَلوَطي موول مٌوذ. هوبدٍ    

ػو ح    -2ػوبختبسي   -1تنٌَلَطي سا دس ّـوت هوَسد ثيوبى هوي مٌوذ:      
 -6هوذیشیت   -5ػيؼوتن ػيبػوي    -4تَاًبیي ّبي ؿشمت  -3تحليالت 

 .[23] تحقيق ٍ تَػؼِ -8تؼشیفي دسػت اص تنٌَلَطي  -7اّذاف 
ي دّذ مِ اًتقبل دٌّذُ تنٌَلوَطي ثبیؼوتي صهيٌوِ الصم سا    ًـبى ه ، 3چي

ثشاي گيشًذُ تنٌَلوَطي فوشاّن آٍسد توب تَاًوبیي ّوبي آهَصؿوي گيشًوذُ        
ػَاهل اكلي ٍ تبثيش گزاس ثوش اًتقوبل    ، 4اػسبى .[8] تنٌَلَطي افضایؾ یبثذ

تنٌَلَطي سا دس ػِ دػتِ : قذهت ؿوشمت، ػوبثقِ آهوَصؽ ٍ تحلويالت     
  .[33] مبسي طجقِ ثٌذي هي مٌذمبسمٌبى، ٍتدشثِ 

                                                 
1.Hwang and Yoon  

2. Madu 
3. Chen  

4. Spann  

 هوؤثش ، تَاًبیي ّبي فٌي ؿشمت سا ثِ ػٌَاى یني اص هْوتشیي ػَاهل 5يًاٍ
ثش اًتقبل تنٌَلَطي ثيبى هي مٌذ. اٍ ّوچٌيي هؼتقذ اػوت ػوبیش ػَاهول    

ثووش اًتقووبل تنٌَلووَطي ػجبستٌووذ اص : ػوو ح تحلوويالت ٍ آهووَصؽ،   هووؤثش
  .[4] فشٌّگ،قَاًيي ٍ تَاًبیي ّبي هحي ي

داًؾ فٌوي ؿوشمت سا هْوتوشیي ػَاهول توبثيش گوزاس ثوش اًتقوبل          ،6يَعً
داًذ، ّش چٌذ ػَاهل دیگشي اص خولِ: اًوذاصُ ؿوشمت، ػوي     تنٌَلَطي هي

ؿشمت ٍ ثخـي مِ ؿشمت دس آى صهيٌوِ فؼبليوت هوي مٌوذ سا ًيوض خوض        
 .[28] ػَاهل تبثيش گزاس ثش اًتقبل تنٌَلَطي ثشهي ؿوبسد

ثش اًتقبل تنٌَلَطي سا دس ػِ دػوتِ ملوي    ؤثشهدس هقبلِ خَد ػَاهل  ، 7ثچ
ؿوجنِ استجبطوبت    -2ؿنل تنٌَلَطیني  -1قشاس دادُ اػت مِ ػجبستٌذ اص: 

 .[5] تَاًب یي ّبي فٌي -3
ثش اًتقبل تنٌَلَطي سا دس پٌح دػتِ ملي طجقِ ثٌذي  هؤثشػَاهل ، 8ػبهلي

ش صیو  -4خْوبًي   -3ػوبختبسي   -2فشٌّگي  -1مشدُ اػت مِ ػجبستٌذ اص: 
  .[30] ػَاهل فٌي -5ػبختي 

ثوش اًتقوبل تنٌَلوَطي سا دس قبلوت یول هوذل        هوؤثش ػَاهل  ،9الي ٍ تؼبي
 هفَْهي، دس چْبس ػبهل اكلي ٍ پبًضدُ صیش هؼيبس طجقوِ ثٌوذي موشدُ اًوذ    

اص آًدبیي مِ هذل آى ّب تقشیجب توبهي هؼيبسّبي رمش ؿوذُ تَػوط    .[21]
ِ دليل پيـٌْبد آى ّب هجٌي ػبیش هحققيي سا دس ثش هي گيشد ٍ ّوچٌيي ث

)هذل  ثش آصهَى ایي هذل دس ػبیش مـَس ّبي دس حبل تَػؼِ، هذل هزمَس
ًـبى دادُ ؿذُ اػت ثِ ػٌَاى هذل هجٌوب دس   2 ؿنلالي ٍ تؼبي( مِ دس 

 ایي هقبلِ هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت.

 
ی. (: چُارچًب سلسٍ مراتبی عًامل مؤثر بر اوتقال تکىًلًژ2شمارٌ ) شکل

 [.21، ]2002مىبع الی ي تسای، 

                                                 
5. Awny 

6. Nieves  

7. Bach  
8. Samli 

9. Lai and Tsai 
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 روش تحقيق -3

ایي تحقيق اص ًظش ّذف خض  تحقيقوبت موبسثشدي ٍ اص ًظوش سٍؽ اص ًوَع     
ثب تَخِ ثِ ایٌنِ ّذف ایوي تحقيوق    تَكيفي ٍ اص ؿبخِ هيذاًي هي ثبؿذ.

 یيثش اًتقبل تنٌَلَطي اػت،ایي ؿٌبػب هؤثشؿٌبػبیي ٍ ستجِ ثٌذي ػَاهل 
ؿٌبػوبیي   ثِحلِ كَست گشفتِ اػت.دس هشحلِ اٍل، ٍ ستجِ ثٌذي دس دٍ هش

ثش اًتقبل تنٌَلَطي پشداختِ ؿذُ اػت مِ ثذیي هٌظَس،پغ اص  هؤثشػَاهل 
ؿذُ دس صهيٌِ اًتقبل تنٌَلَطي، هحقوق اص   اسایِه بلؼِ هذل ّبي هختلف 

ؿذُ تَػط الي ٍ تؼبي ثِ ػٌوَاى هوذل هجٌوب اػوتفبدُ موشدُ       اسایِهذل 
هالحظِ هي ؿَد  2 ؿنلسفتِ دس هذل هزمَس مِ  اػت. هؼيبسّبي ثِ مبس

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،  

ؼيوبس، ّضیٌوِ مؼوت تنٌَلوَطي ٍ ّضیٌوِ تؼويوش ٍ       ایي ػبهل ثب دٍ صیوش ه 
ذ.ضوي ایٌنِ ػبهل ّضیٌِ دس یًگْذاسي تنٌَلَطي ثِ هذل هجٌب اضبفِ گشد

اػوت   ؿذُ اسایِچٌذیي تحقيق اص خولِ هقبلِ اي مِ تَػط لي ٍ دیگشاى 
ثش اًتقبل تنٌَلَطي ؿوٌبختِ ؿوذُ    هؤثشثِ ػٌَاى یني اص هْوتشیي ػَاهل 

ثش اًتقبل تنٌَلوَطي   هؤثشایي تحقيق،مِ ػَاهل  اػت. ًْبیتب هذل هفَْهي
هؼيبس ؿٌبػبیي ٍ توذٍیي گشدیوذ. ایوي     17ػبهل ٍ  5سا ًـبى هي دّذ دس 

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت.  3 ؿنلهذل دس 
دس هشحلِ دٍم ثِ ستجِ ثٌذي ػَاهل ٍ هؼيبسّب پشداختِ ؿذُ اػت.مِ ثذیي 

ؿوذُ  اػوتفبدُ    AHP، ٍ  ELECTERٍTOPSISهٌظَس اص تنٌيل ّبي
اػت ٍ اص آًدبیي مِ هوني اػت ّشیول اص تنٌيول هوزمَس ستجوِ ثٌوذي      

دٌّذ ثشاي ستجِ ثٌذي ًْبیي اص سٍؽ ّبي ادغبم)هيبًگيي  اسایِهتفبٍتي سا 
 ستجِ ّب، ثشدا ٍ مبپلٌذ( اػتفبدُ ؿذُ اػت.

 تعاريف معيارهاي مدل تحقيق 3-1

 بسات ثبالي ٍػيلِ اًتظِ تنٌَلَطي خذیذ ث تقبضب ثشاي یل : هقيبع ثبصاس
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     

 .[21]ثبؿٌذ
 دّوذ   چشخِ ػوش هحلَل ثِ ؿشمت ّب ًـبى هوي : چشخِ ػوش هحلَل

مِ آیب یل تنٌَلَطي خذیذ اسصؽ ػشهبیِ گزاسي داسد یب خيش. اگش یول  
هحلَل ٍ تنٌَلَطي ّبي پيشاهَى آى ثِ هشحلِ ثلَؽ سػيذُ ثبؿوذ ) دس  

دس ایي ؿوشایط ؿوشمت ّوب ثوشاي ثذػوت آٍسدى       ،چشخِ ػوش هحلَل(
 تنٌَلَطي خذیذ اص طشیق اًتقبل تنٌَلوَطي تلووين گيوشي هوي مٌٌوذ     

[21]. 
  ػيبػت ّبي دٍلت ّويـِ یني اص ػَاهل مليوذي  : دٍلتػيبػت ّبي

گووزاس دس اًتقووبل تنٌَلووَطي هووي ثبؿووذ. ینسووبسچگي قووَاًيي ٍ    توویثيش
 دػتَسالؼول ّب هي تَاًذ فؼبليت ّبي اًتقبل تنٌَلَطي سا تؼوْيل مٌوذ  

[21]. 
  :ُاًذاصُ ؿشمت ّب هي تَاًذ دس اًتخبة ساُ ّبي اًتقوبل تنٌَلوَطي   اًذاص

ي ثضسگتش دس هقبیؼِ ثوب ؿوشمت ّوبي هتَػوط ٍ     ثبؿذ. ؿشمت ّب هؤثش

مَچل داساي ػشهبیِ ثيـوتشي ّؼوتٌذ ٍ هوي تَاًٌوذ ثيـوتش ثوش سٍي       
 تحقيق ٍ تَػؼِ ػشهبیِ گزاسي مٌٌذ. اص ایي سٍ دس ؿشمت ّبي ثضسگتوش 

هؼوَال اص طشیق تحقيق ٍ تَػؼِ داخلوي كوَست    تنٌَلَطي ّبي خذیذ
 .[21] هي گيشد

 قبثل توَخْي دس هَفقيوت یوب     تیثيشاي ّبي فشٌّگي داس تفبٍت :فشٌّگ
ٍاضح اػت ّش چقذس ؿجبّت اػت. ّوچٌيي ،  اًتقبل تنٌَلَطيؿنؼت 

 ،تنٌَلوَطي ثيـوتش ثبؿوذ   ٍ گيشًوذُ   ّبي فشٌّگي طشفيي اًتقبل دٌّذُ
 .[21] اًتقبل تنٌَلَطي تؼْيل هي ؿَد فؼبليت ّبي

 َِفوق  اثش ثخـي اًتقبل تنٌَلَطي سا هي تَاى ثشاػبع تدشثيبت ه :تدشث
 یل ؿشمت دس ّونبسي ّبي تنٌَلَطیني ثب ػبیش ؿشمت ّب مـف موشد 

[21]. 
  :دس ؿشمت ّبي تبصُ تبػيغ ٍ هيبى ػبل احتووبل سٍي آٍسدى ثوِ   ػي

ثجت اختشاع ثيـتش اص ؿشمت ّبي قذیوي اػوت دس حوبلي موِ ؿوشمت     
ّبي قذیوي ثيـتش توبیل ثِ ثذػت آٍسدى داًؾ كشیح اص طشیق قشاسداد 

ًذ. ػالٍُ ثش ایي ؿشمت ّبي قذیوي ثيـتش ثِ ػوشهبیِ  ّبي ليؼبًغ داس
ّوبي خذیوذ ثوِ قشاسدادّوبي     گزاسي هـتشك توبیل داسًذ ٍلي ؿوشمت 

 .[21] ّونبسي ّبي تنٌَلَطي توبیل ثيـتشي داسًذ
 ِؿذت تحقيق ٍ تَػؼِ ٍ ػشهبیِ گزاسي ،داًؾ ؿخلي: تحقيق ٍ تَػؼ

تنٌَلوَطي سا  ّبي یل ؿشمت ثش سٍي تنٌَلَطي هؼوَال فشآیٌذ اًتقوبل  
 .[21] تؼْيل هي مٌذ

 طشص تفنش اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ تنٌَلَطي یل ػبهول هْون   : طشص تفنش
دس هَفقيت اًتقبل تنٌَلَطي اػت. ًگشؽ هثجت دٍ طشف اًتقبل دٌّذُ 

یدبد فشكت ّبي ثضسگتش ثشاي هَفقيت ّش دٍ اٍ گيشًذُ تنٌَلَطي ثبػث 
 .[21] طشف خَاّذ ؿذ

 هـشٍػيت ٍ قذست هذیشاى اسؿذ ؿشمت ،سُ ثِ اختيبستَاًبیي اؿب: تَاًبیي
ّبي اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ تنٌَلَطي داسد. اگش اًتقبل دٌّذُ ٍ گيشًذُ 

فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ،تنٌَلَطي اص تَاًبیي ّبي ثبالیي ثشخَسداس ثبؿٌذ
 .[21] ثب هَفقيت ثيـتشي ّوشاُ خَاّذ ؿذ

 ثؼويبس   تیثيشيشًذُ تنٌَلَطي پيـيٌِ آهَصؿي اًتقبل دٌّذُ ٍ گ: آهَصؽ
ُ صهبًي موِ  هْوي دس هَفقيت ٍ یب ؿنؼت اًتقبل تنٌَلَطي داسد ثِ ٍیظ

 .[21] تنٌَلَطي پيچيذُ ثبؿذ
 دس فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ثؼيبسي اص هْوبست ّوب دس خشیوبى    : استجبطبت

تؼبهلي مِ طشفيي ثب ّن داسًذ هٌتقل هوي ؿوَد. ثٌوبثشایي یول استجوب       
ثل فْن دس فشآیٌذ اًتقوبل تنٌَلوَطي هؼووَال سضوبیت     ،هثجت ٍ قبسٍؿي

 .[21] طشفيي سا ثِ اسهغبى هي آٍسد
 پيچيذگي تنٌَلَطي ثش اػتشاتظي ّبي تحقيق ٍ تَػؼِ : دسخِ پيچيذگي

هي گزاسد. ّوچٌويي تنٌَلوَطي ّوبیي موِ پيچيوذگي       تیثيشؿشمت ّب 
ثيـتشي داسًذ ًيبصهٌذ ّونبسي ّبي ًضدیل توش ثويي اًتقوبل دٌّوذُ ٍ     

 .[21] ّؼتٌذ گيشًذُ تنٌَلَطي
 تذٍیي قَاًيي اؿبسُ ثِ قَاًيي هشثَ  ثوِ فشآیٌوذ اًتقوبل    : تذٍیي قَاًيي

تنٌَلَطي ثيي اًتقبل دٌّوذُ ٍ گيشًوذُ تنٌَلوَطي داسد. ّوش چوِ ایوي       
تظبس داؿت فشآیٌوذ اًتقوبل   ًقَاًيي ؿفبف تش ٍ كشیح تش ثبؿذ هي تَاى ا

 .[21] َطي ثب هَفقيت ثيـتشي اًدبم گيشدتنٌَل
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 اًتـبس تنٌَلَطي هيضاى پخؾ ؿذى تنٌَلَطي دس ثوبصاس سا ًـوبى   : اًتـبس
اتي اػت مِ تیثيشهي دّذ. ّوچٌيي اًتـبس تنٌَلَطي ثيبى مٌٌذُ هيضاى 

 .[21] فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ثش ثبصاس گزاؿتِ اػت
 ثَدخِ دس دػتشع ػبصهبى ّب دس ثشخي هَاسد اخبصُ : امتؼبة تنٌَلَطي

ع تنٌَلَطي سا ًوي دّذ . ثٌبثشایي ّضیٌِ اًتقبل ٍ ثوِ ٍیوظُ   اًتقبل ّش ًَ
گوزاس   تویثيش امتؼبة تنٌَلَطي هي تَاًذ ثِ ػٌَاى یني اص ػَاهل هْن ٍ 

 .[21] آیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ؿٌبختِ ؿَددس فش
 دس فشآیٌذ اًتقبل تنٌَلَطي ثبیؼتي ثوِ ّضیٌوِ ّوبي    : تؼويش ٍ ًگْذاسي

،چشا موِ هونوي اػوت یول     ؿوَد تؼويش ٍ ًگْوذاسي تنٌَلوَطي تَخوِ    
تنٌَلَطي اص ًظش ّضیٌِ امتؼبة آى هٌبػت ثبؿذ ٍلي داساي ّضیٌِ ّبي 

 .[21] تؼويشات ٍ ًگْذاسي گضافي ثبؿذ

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

 : خبرگان تحقيق جامعه آماري 3-2
اى ٍ مبسؿٌبػوبى كوٌؼت   هوذیش  ًفش اص 15ؿبهل خبهؼِ آهبسي ایي تحقيق 

اػتبى ّبي قضٍیي ٍ صًدبى اػت . ایي افشاد داساي ٍیظگي ّبي صیش  ًؼبخي
هوذسك تحلويلي    -2داساي حذاقل دُ ػبل ػبثقِ موبسي   -1هي ثبؿٌذ : 

آؿٌب ثب هجبحث اًتقبل تنٌَلَطي. اص مليِ ایي افوشاد   -3مبسؿٌبػي ٍ ثبالتش 
 ثِ ػٌَاى خجشگبى تحقيق اػتفبدُ گشدیذ.

 تجشيه و تحليل داده ها -4

هحقق پشػـٌبهِ اي  پغ اص هـخق ؿذى ػلؼلِ هشاتت دسخت تلوين،
)یل خذٍل هشثَ  ثِ هقبیؼبت صٍخي ػَاهل ٍ  خذٍل صٍخي 6مِ ؿبهل 

اػت سا طشاحي مشدُ  خذٍل هشثَ  ثِ هقبیؼبت  هؼيبس ّب دس صیش گشٍُ( 5
  پبػخ دادًذ. خجشُ ثِ ػَاالت 15 مِ ّش  ،دس اختيبس خجشگبى قشاس داد ٍ

 گروهي AHPتكنيك  4-1
)خذاٍل هقبیؼبت صٍخي( ، ثب اػوتفبدُ اص   پغ اص خوغ آٍسي پشػـٌبهِ ّب

ػبهل  5ٍ ستجِ ثٌذي ًْبیي  ؿذًظشات افشاد ثب ینذیگش تلفيق  ECًشم افضاس
هؼيبس  ثِ ّوشاُ ٍصى ًؼجي ٍ ًْبیي آًْب ثِ دػت آهذ مِ ایي ستجوِ    17ٍ 

 ُ ؿذُ اػت.ًـبى داد 1س خذٍل ثٌذي د
بر اوتقال تکىًلًژی با استفادٌ  مؤثرمعیار 11: ايزان وُایی (1) شمارٌ جديل

 AHPاز تکىیك 

 رتبٍ
يزن 

 وُايي

يزن معيار 

 درزير گريٌ
 معيارَا

يزن 

 عامل
 عًامل

 مقياس بازار -1 473/9 969/9 6

183/9 
 

 شكل صىعتي
 چرخٍ عمر محصًل -1 131/9 933/9 14

 ياست َاي ديلتس -4 485/9 971/9 5

 اودازٌ -3 131/9 949/9 16

197/9 

 

 

 شكل سازماوي

 فرَىگ -5 193/9 9481/9 15

 تجربٍ -6 146/9 936/9 11

 سه -7 114/9 913/9 17

 تحقيق ي تًسعٍ -8 495/9 969/9 8

 طرز تفكر )وگرش( -9 113/9 951/9 11

147/9 
 

 ماَيت كاركىان

 يتًاواي -19 468/9 987/9 1

 آمًزش -11 145/9 956/9 9

 ارتباطات -11 184/9 934/9 13

 درجٍ پيچيدگي -14 491/9 194/9 1

163/9 
 

 شكل تكىًلًشيكي
 تدييه قًاويه -13 193/9 978/9 3

 تًسعٍ ي بُبًد )اوتشار ( -15 413/9 984/9 4

 َسيىٍ اكتساب تجُيسات -16 534/9 963/9 7
 َسيىٍ 118/9

 َسيىٍ تعمير ي وگُداري -17 357/9 953/9 19

  ELECTRE و TOPSIS هاي بندي با استفاده از تكنيكرتبه 4-2
تنٌيل ّبي تبپؼيغ ٍ النتوش ًيوبص ثوِ     عثشاي ستجِ ثٌذي هؼيبسّب ثش اػب

ًحَُ ایدبد ایي هبتشیغ تلوين ثذیي كَست اػت . هبتشیغ تلوين داسین
ا ثِ كَست تل تل ٍاسد ًشم پشػـٌبهِ خوغ آٍسي ؿذُ س 15مِ ّشیل اص 

ػوشي ٍصى هؼيبسّوب سا موِ ثوب     15 ثٌبثشایي ًشم افوضاس،  مٌين، هي ECافضاس 
ػوشي ٍصى هؼيبسّوب    15ینذیگش هتفبٍت ّؼتٌذ ثِ هب هي دّذ ،موِ ایوي   

هوي دٌّوذ ٍ ثوذیْي اػوت موِ       تـونيل ػتَى ّبي هبتشیغ تلووين سا  
 ٌّوذ. دتـونيل هوي   هؼيوبس(  17) ػ شّبي هوبتشیغ تلووين سا هؼيبسّوب   
ثشاي ستجِ ثٌذي هؼيبسّب ثوش اػوبع    ثٌبثشایي هبتشیغ تلوين تـنيل ؿذُ

ػوتَى   15ػ ش )تؼذاد هؼيبسّب( ٍ  17ّبي تبپؼيغ ٍ النتش داساي  سٍؽ



 MADMّبيتنٌيل اص اػتفبدُ ثب تنٌَلَطي اًتقبل ثش هؤثش ػَاهل ثٌذيؿٌبػبیي ٍ ستجِ/ هشتضي هَػي خبًي ٍ ّونبس

6 

ًتبیح اخشاي تنٌيول ّوبي تبپؼويغ ٍ     )تؼذاد پبػخ دٌّذگبى( هي ثبؿذ.
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 2النتش دس خذٍل 

بر اوتقال تکىًلًژی بر اساس  مؤثرعیار م 11رتبٍ بىدی  (:2شمارٌ ) جديل

 TOPSIS  ي ELECTREتکىیك َای 

ELECTER TOPSIS عًامل معيارَا 

 مقياس بازار -1 7 6
 چرخٍ عمر محصًل -1 14 13 شكل صىعتي

 سياست َاي ديلت -4 8 7

 اودازٌ -3 17 17

 شكل سازماوي
 فرَىگ -5 15 15
 تجربٍ -6 11 11
 سه -7 16 16
 تحقيق ي تًسعٍ -8 5 5

 طرز تفكر )وگرش( -9 19 19

 ماَيت كاركىان
 تًاوايي -19 4 1
 آمًزش -11 6 8
 ارتباطات -11 13 14

 درجٍ پيچيدگي -14 1 1
شكل 

 تكىًلًشيكي
 تدييه قًاويه -13 3 4
 تًسعٍ ي بُبًد )اوتشار ( -15 1 3

 َسيىٍ اكتساب تجُيسات -16 9 9
 َسيىٍ

 يىٍ تعمير ي وگُداريَس -17 11 11

 هاي ادغام روش 4-3
ٍ   AHP،TOPSISّوبي  ّوبى طَس مِ هالحظِ هي ؿَد ّشیل اص سٍؽ

ELECTRE  ثٌوبثشایي ثوشاي    مشدُ اًوذ.  اسایِستجِ ثٌذي ثٌذي هتفبٍتي سا
، ثشدا ستجِ ّب)هيبًگيي  ّبي ادغبم سػيذى ثِ یل ستجِ ثٌذي ٍاحذ اص سٍؽ

 اػتفبدُ هي مٌين. ٍ مپ لٌذ(

 روش ميانگين رتبه ها 4-4
دس ایي سٍؽ،گضیٌِ ّب سا ثش اػبع هيوبًگيي ستجوِ ّوبي ثذػوت آهوذُ اص      

ثوشاي هثوبل    تبپؼيغ ٍ النتش اٍلَیت ثٌذي هوي مٌوين.   ،AHPّبي سٍؽ
ٍ دس  7دس سٍؽ تبپؼيغ ستجِ  ، 6ستجِ  AHPهؼيبس هقيبع ثبصاس دس سٍؽ 

ػذد هزمَس  ثشاثوش  ػِ  ًگييمِ هيب،قشاس گشفتِ اػت  6سٍؽ النتش دس ستجِ 
سا ثشاي توبهي هؼيبسّبي دیگش ًيوض اًدوبم هوي     مبس هي ثبؿذ. ایي 33/6ثب 

 ،مَچنتشیي ػذد هيبًگيي حبكل ؿذُ ،دّين ٍ دس ًْبیت ثشاي ستجِ ثٌذي
مِ ستجِ ثٌذي ملي ثب اػوتفبدُ   ،ّذثْتشیي ستجِ سا ثِ خَد اختلبف هي د

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 3اص ایي سٍؽ دس خذٍل 

 برداوش ر 4-5
ستجِ ّبي ّش  ،دس ایي سٍؽ ایي سٍؽ ثش اػبع قبػذُ امثشیت اػتَاس اػت.

ؿًَذ صٍج گضیٌِ دس تشميت ّبي هتفبٍت ستجِ ثٌذي ثب ینذیگش هقبیؼِ هي
ثيـتش اص تؼوذاد   ،اسخح اػت SLثش  SK ٍ اگش تؼذاد تشميت ّبیي مِ دس آى

دس كوَستي   ٍ Mثوب   ،اسخحيت داسد SKثش  SL سٍؽ ّبیي ثبؿذ مِ دس آى 
 Xموتش ٍ یب ثوب آى هؼوبٍي ثبؿوذ ثوب      SLاص  SK مِ تؼذاد اسخحيت ّبي 

ؿَد. ثشاي هثبل سٍؽ ّبي هختلفي مِ هؼيبس چشخِ ػووش  ًوبیؾ دادُ هي
 ،AHPّش ػوِ سٍؽ ) ،هحلَل سا ثش هؼيبس هقيبع ثبصاس تشخيح هي دٌّوذ 

اص ایوي سٍ ّويچ سٍؿوي ًيؼوت موِ هؼيوبس        ،تبپؼيغ ٍ النتش ( هي ثبؿٌذ
ثٌوبثشایي طجوق    ،حلَل تشخيح دّوذ هيبع ثبصاس سا ثش هؼيبس چشخِ ػوش هق

امثش سٍؽ ّب هؼيبس چشخِ ػوش هحلَل ثش هؼيبس هقيبع ثبصاس تشخيح داسد 
ثوِ هٌضلوِ     Mًـبى هي دّين.  Mثب  ،ٍ ایي هَسد سا دس ایي هقبیؼِ صٍخي

ًـبًگش آى اػت مِ ػتَى   Xآى اػت مِ ػ ش ثش ػتَى اسخحيت داسد ٍ 
هؼيبس اٍلَیت ایي سٍؽ آى اػوت موِ چٌوذ دفؼوِ       ش اسخحيت داسد.ثش ػ

 ( دس ػ ش داساي امثشیت اػت.Mثشدّبي گضیٌِ ) یؼٌي 

 کپ لندروش  4-6
سٍؽ مپ لٌذ ًِ فقط تؼذاد  ثب پبیبى سٍؽ ثشدا ؿشٍع هي ؿَد. ،ایي سٍؽ

ثشدّب ثلنِ تؼذاد ثبخت ّب سا ّن ثشاي ّش گضیٌِ هحبػجِ هي مٌذ. اهتيبصي 

ثب من مشدى تؼذاد ثبخت ّب اص تؼذاد  ،لٌذ ثِ ّش گضیٌِ هي دّذ مِ مپ

ّبي ثشدا ٍ مپ لٌذ ثِ طَس مبهل دس  تـشیح سٍؽثشدّب هحبػجِ هي ؿَد.

ّبي هيبًگيي  آهذُ اػت. پغ اص حل سٍؽ 65ٍ دس كفحِ  [1]غ جٌه

دس  ،مشدُ اًذ اسایِّب  اي مِ ایي سٍؽستجِ ثٌذي  ثشدا ٍ مپ لٌذ، ّب،ستجِ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 3خذٍل 
بر اوتقال تکىًلًژی بر اساس  مؤثرمعیار  11رتبٍ بىدی  (:3شمارٌ )جديل 

 میاوگیه، بردا ي كپ لىد تکىیك َای

 عًامل معيارَا مياوگيه بردا كپ لىد

 مقياس بازار -1 6 6 6

 چرخٍ عمر محصًل -1 14 14 14 شكل صىعتي

 سياست َاي ديلت -4 7 7 7
 ازٌاود -3 17 17 17

 شكل سازماوي
 فرَىگ -5 15 15 15
 تجربٍ -6 11 11 11
 سه -7 16 16 16
 تحقيق ي تًسعٍ-8 5 5 5
 طرز تفكر )وگرش( -9 19 19 19

ماَيت 
 كاركىان

 تًاوايي -19 1 1 1
 آمًزش -11 8 8 8
 ارتباطات -11 13 13 13
 درجٍ پيچيدگي -14 1 1 1

شكل 
 تكىًلًشيكي

 ه قًاويهتديي -13 3 3 3
 تًسعٍ ي بُبًد )اوتشار ( -15 4 4 4
 َسيىٍ اكتساب تجُيسات -16 9 9 9

 َسيىٍ
 َسيىٍ تعمير ي وگُداري -17 11 11 11

 رتبه بندي نهايي 4-7
ثشدا ٍ مپ لٌذ ستجوِ   پغ اص ایٌنِ هؼيبسّب ثب اػتفبدُ اص ػِ سٍؽ هيبًگيي،

تلفيق مٌين تب  ینذیگش امٌَى ثبیؼتي ًتبیح ایي ػِ سٍؽ سا ثبثٌذي ؿذًذ،
سٍؽ ادغبم گفتِ هي  ثِ یل ستجِ ثٌذي ٍاحذي ثشػين مِ ثِ ایي تنٌيل،

ؿَد. سٍؽ ادغبم ثذیي كَست اػت مِ اص ستجِ ّبي ثذػت آهذُ ثشاي ّش 
شیل اص وموِ ّو  ثب تَخوِ ثوِ ایوي    .دسایي تحقيقبًگيي هي گيشین وهؼيبس هي
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ِ ي سا ثشدا ٍ مپ لٌذ ستجِ ثٌذي ٍاحذ ّبي هيبًگيي، سٍؽ موشدُ اًوذ    اسایو
ستجوِ ثٌوذي ًْوبیي هؼيبسّوب دس      هيبًگيي آى ّب تفبٍتي ًوي مٌذ. ثٌبثشایي
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 4خذٍل 
بر اوتقال تکىًلًژی با استفادٌ از  مؤثرمعیار  11بىدی رتبٍ (:4شمارٌ ) جديل

 تکىیك ادغام

 عًامل معیارَا رتبٍ

 مقياس بازار -1 6
 عمر محصًلچرخٍ  -1 14 شكل صىعتي

 سياست َاي ديلت -4 7
 اودازٌ -3 17

 شكل سازماوي
 فرَىگ -5 15
 تجربٍ -6 11
 سه -7 16
 تحقيق ي تًسعٍ -8 5
 طرز تفكر )وگرش( -9 19

 ماَيت كاركىان
 تًاوايي -19 1
 آمًزش -11 8
 ارتباطات -11 13
 درجٍ پيچيدگي -14 1

 يهتدييه قًاو -13 3 شكل تكىًلًشيكي
 تًسعٍ ي بُبًد )اوتشار ( -15 4

 َسيىٍ اكتساب تجُيسات -16 9
 َسيىٍ

 َسيىٍ تعمير ي وگُداري -17 11

پوٌح   ػَاهول ، اص ستجِ هؼيبسّبي ّش مذام اص ػَاهل ثشاي ستجِ ثٌذي ًْبیي 
ایوي موبس دس    ِثش اًتقبل تنٌَلَطي هيبًگيي هي گيشین، مِ ًتيدو  هؤثشگبًِ 

 اػت. ًـبى دادُ ؿذُ 5خذٍل 
 بر اوتقال تکىًلًژی مؤثررتبٍ بىدی عًامل  (:5شمارٌ ) جديل

رتبٍ 

 معيارَا
 معيارَا

مياوگيه رتبٍ 

 معيارَازير 

رتبٍ 

 املًع
 عًامل

 مقياس بازار-1 6
 چرخٍ عمر محصًل-1 14 شكل صىعتي 4 66/8

 سياست َاي ديلت-4 7
 اودازٌ-4 17

 شكل سازماوي 5 14
 فرَىگ -5 15
 تجربٍ -6 11
 سه -7 16
 تحقيق ي تًسعٍ-8 5
 طرز تفكر )وگرش( -9 19

 ماَيت كاركىان 1 5/8
 تًاوايي -19 1
 آمًزش 11 8
 ارتباطات -11 13
 درجٍ پيچيدگي -14 1

66/1 1 
شكل 

 تكىًلًشيكي
 تدييه قًاويه -13 3
 تًسعٍ ي بُبًد )اوتشار ( -15 4

 كتساب تجُيساتَسيىٍ ا -16 9
 َسيىٍ 3 19

 َسيىٍ تعمير ي وگُداري -17 11

 گيزينتيجه -5

ّوبى طَس مِ یل اًتقبل تنٌَلَطي هَفق ٍ هٌبػت هي تَاًذ تبثيش چـون  
ثوِ ّووبى    ،فٌي ٍ هبلي یل مـَس داؿتِ ثبؿذ ي،دگيشي دس تَػؼِ اقتلب

ؿشایط بد ٍ اًذاصُ یل اًتقبل تنٌَلَطي ًبهٌبػت ًيض تبثيشات هٌفي ثش اقتل
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    

ص ثوشاي ایوي هٌظوَس هوذیشاى ًيوب     . ثشاي ػبصهبى هضیت سقبثتي ایدوبد مٌوذ  
ّب سا  داسًذ،ثِ خَثي ػَاهل تبثيش گزاس ثش اًتقبل تنٌَلَطي سا ؿٌبختِ ٍ آى

 دس تلوين گيشي ّبي خَد هذ ًظش قشاس دٌّذ.دس ٍاقغ تحقيوق حبضوش ثوب   
مشدُ  اسایِثش اًتقبل تنٌَلَطي  هؤثشستجِ ثٌذي اي مِ اص ػَاهل  ؿٌبػبیي ٍ

ْوت اًتقوبل   ثِ ًَػي هذیشاى سا دس تلويوبتي مِ هي خَاٌّذ دس خ ،اػت
 .ذ یبسي هي مٌذًتنٌَلَطي ثگيش

ػبهول   تنٌَلَطي، اًتقبل ثش هؤثشدّذ اص ثيي ػَاهل ًتبیح تحقيق ًـبى هي
هدوَػوِ  ثبؿذ. دس ثيي صیشتشیي ػبهل هيؿنل تنٌَلَطیني ثِ ػٌَاى هْن

ایي ػبهل، دسخِ پيچيذگي تنٌَلَطي ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقبل تنٌَلَطي 
، صیشا اي داؿتِ ثبؿٌذثبیؼتي ثِ ایي ػبهل تَخِ ٍیظُ یشاىثٌبثشایي هذ .داسد

ّوبي تحقيوق ٍ   ثيشات صیوبدي ثوش اػوتشاتظي   یدسخِ پيچيذگي تنٌَلَطي ت
موِ ّوش چقوذس تنٌَلوَطي اص پيچيوذگي ثيـوتشي       تَػؼِ داسد، ضوي ایي

تشي ثيي اًتقبل دٌّذُ ٍ دسیبفوت  ّبي قَيثشخَسداس ثبؿذ ًيبص ثِ ّونبسي
 ػت تب اص ایي طشیق ثْتشیي ه لَثيت حبكل ؿَد.مٌٌذُ تنٌَلَطي ا

ثش اًتقبل تنٌَلَطي، هبّيت مبسمٌبى اػت. دس ثيي صثوش   هؤثشدٍهيي ػبهل 
مبسمٌبى ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقوبل  هذیشاى ٍ هدوَػِ ایي ػبهل، تَاًبیي 

ثشاي اًتقبل تنٌَلوَطي ثبیؼوتي ثوِ تَاًوبیي     . یؼٌي هذیشاى تنٌَلَطي داسد
 ِ مٌٌذ.ختَ ـبىسمٌبًمب خَد ٍ ّبي

آى ثش اًتقبل تنٌَلوَطي، ؿونل كوٌؼتي اػوت موِ دس       هؤثشػَهيي ػبهل 
. دس ثيي صیش هدوَػِ ایي ػبهل، ػويب ػوت ّوبي دٍلوت     فؼبليت هي مٌين

ثٌوبثشایي هوذیشاى ثبیؼوتي دس     ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقبل تنٌَلوَطي داسد. 
اى یول فوبمتَس   اًتقبل تنٌَلَطي ثِ ػيبػت ّبي دٍلت مِ ّويـِ ثِ ػٌَ

 ثؼيبس هْن دس صهيٌِ اًتقبل تنٌَلَطي ه ش  اػت تَخِ ًوبیٌذ.
ثٌب اػت.  ّضیٌِ اًتقبل تنٌَلَطي ثش اًتقبل تنٌَلَطي، هؤثشچْبسهيي ػبهل 

ثشایي هذیشاى ثبیؼوتي ثوِ ػبهول ّضیٌوِ ٍ ثوِ خلوَف ّضیٌوِ امتؼوبة         
 تَخِ ًوبیٌذ.   تدْيضات

ثبؿوذ،   تبثيش گوزاس ًتقبل تنٌَلَطي ٍ ًْبیتب آخشیي ػبهلي مِ هي تَاًذ ثش ا
دس ثيي صیش هدوَػِ ایي ػبهل، ثحث تحقيق ٍ ػبهل ؿنل ػبصهبًي اػت. 

 تَػؼِ ثيـتشیي تبثيش سا ثش اًتقبل تنٌَلَطي داسد. 
ثش اًتقبل تنٌَلَطي دس كوٌبیغ   هؤثشدس آخش ؿٌبػبیي ٍ ستجِ ثٌذي ػَاهل 

وي ٍ غيوشُ  دیگش اص خولوِ كوٌؼت النتشًٍيول، خوَدسٍ ػوبصي، پتشٍؿوي      
  پيـٌْبد هي گشدد.
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