رفتار

بر منطق فازی بارای اتتاااپ وار ژ

Management and
achievement

تویسندگان:مقصود امیری* ، 1بهزاد باقری ،2جمشید صالحی صدقیانی،3
4

محبوبه حسینیان

.1دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
.2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و فرهنگ
 .3استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .4کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و فرهنگ
*Email: amiri@atu.ac.ir

چكید
با توجه به فرايند جهاني شدن و شدت افزايش رقابتها در سطح بینالمللیي تقيییو و توسی ه
ب نوان نمود عیني نوآوري يکي از اثربخشترين ف الیتهاي مورد توجیه میديران بنهیا هیاي

 پذيرش مقاله78/8/31 :

Scientific-Research
Journal of
Shahed University
Eighteenth Year
No. 47-2
Jun.Jul.2011

درگیر در ف الیتهاي تقيیو و توس ه با آن مواجهاند انتخاب پروژ تقيیو و توس ه مناسی
است .هدف اين مياله ارائه چارچوبي ارآمد براي ارزيابي پروژ هاي تقيییو و توسی ه مد
ییردن ناییرات ارشناسییان و در نهايییت انتخییاب مناس ی تییرين پییروژ بییا در ناییر گییرفتن
رويکردهاي مختلف پیشرو است .در اين مياله روش فرايند تقلیل سلسله مراتبیي بیه همیرا
منطو فازي و روش دلفي براي ارزيابي پروژ ها میورد اسیتفاد قیرار گرفتیه و يیط مطال یه
موردي بهمناور تشريح متدولوژي پیشنهادي ارائه شد است .سپس به بقی نتیايو و را -
ارهاي آتي توس ه مياله پرداختهايم .

دوماهنامه علمي -پژوهشي
دانشگاه شاهد

اژگان كلیدی :تکنولوژي انتخاب پروژ تقيیو و توسی ه تقلییل سلسیله مراتبیي منطیو
فازي روش دلفي اصالح شد

سال هجدهم -دوره جديد
شماره 74-2
تير 0931
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دانشور

ارائه یک متالوژی چند معیاار متتنا

ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

پشوهش ارائه چارچابي یاررلد برای ارزيابي پرو ههای

مقدمه
ابتكارات علمي و صنعتي را به يكتي از عاالتک یلیتدی ر

انتااك پرو ه لناسب با ر نظر گرفتن یلیه فایتارهای لاثر

بنگاههتای اقتاتا ی دیتديک یتر ه

اس  .لذا با ر اختیار گرفتن دهارك نظريات و انش
چارچابي سا ه قابک فهم و یاررلد

است  .ابتكتتارات و فنتتاوریهتتای جديتتد عمتتددا از ريت

لديرا و یارشناسا

فعالیت هتای دققیت و داستعه ر ستازلا هتای ولتتي و

را برای ارزيابي پرو ههای دققی و داسعه پیشنها ا هايم

خااصي نیال ليشا  .قدرت رقاب پتذيری ستا روری

یه از قابلی

بسیار لناسیي برای یاربر ر یف وسیعي از

چشمگیر و انقاارات عمالا االنيلدت حاصک از پیا ه-

بنگاههای اقتاا ی برخار ار اس .

سازی لافقی رلیز فعالی های دققی و داسعه سیب شتده

لا ر اين لقاله ابتدا لروری بر ا بیات لسئله انتااك

سازلا های لتعد ی به اينگانه فعالی ها وار شتاند.

پرو ه دققی و داسعه خااهیم اش  .سپس به دفایک

اس

الا دامیمگیری ر لار اجرا و يا عدم اجرای يت
دققی و داسعه با داجه به هزينه هنگف

لعیارها و زيرلعیارهای داثیرگذار بر فرايند انتااك پرو ه-

پترو ه

های دققی و داسعه را ارائه ا ه و به ارزيابي رنها لي-

رگیتر ر ر و

پیچیدگي لرباط به هر فناوری ضروری اس  .عالوهبرايتن

پر ازيم و با دعیین وز اهمی

عاالک گاناگاني ر بته نتیهته رستید و لیتزا لافقیت

استفا ه از فرايند دقلیک سلسله لرادیي به اولاي بندی

فعالی های دققی و داسعه داثیرگذار هستند .لتذا داتمیم

پرو ههای لاتلف و انتااك لناسبدرين رنها ر ي

لهمي یه شتری هتای رگیتر ر فعالیت هتای دققیت و

لطالعه لار ی خااهیم پر اخ  .الیته ر اين لقاله از

داسعه با ر لااجتهانتد انتاتاك یاررلتد پترو ه دققیت و

ا العات

دئاری لهماعههای فازی نیز برای لدل یر
لیهم و نا قی

داسعه اس  .لسئله انتااك یاررلتد پترو ههتای دققیت و

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير / 09سال هجدهم  /شماره 74-2

داسعه از جذابی

هر ي

از اين فایتارها با

لاجا

ر لقايسه لعیارها و گزينهها ر

خاصتي لیتا لقققتین پشوهشتگرا و

لسئله انتااك پرو ه دققی و داسعه استفا ه شده اس .

چرا یه انتااك صقیح پترو ههتای

ر پايا نیز به بقث نتايج اين لقاله و راهیارهای ردي برای

لديرا برخار ار اس

داسعه ر ليپر ازيم.

دققی و داسعه یاهش هزينههای للماس و غیرللماس و
لدت زلا ارائه نتايج و افزايش داا رقتابتي و ستا روری
شری

مر ر ادبیات

را به نیال ار .
و داسعه لستلزم

ر چند هه اخیر روشهای بسیاری برای لسئله انتااك

انتااك صقیح ي

پرو ه دققی

بررسي قی لشااات و ابعا پرو ه نیازها و احتیاجات

پرو ه دققی و داسعه به یار گرفته شده اس  .ردیهبندی از

لشتری الزالات بازار و رقیا داا سا افزاری و نرم-
افزاری ر س

و ريس

و عدم قطعی

ر

و داسعه لار استفا ه قرار گرفته اس  .اين روش بر دعیین

پرو ه اس  .از اينرو شری ها برای یسب انش و

دعدا لقدو ی گزينه و لعیار و بررسي عملكر هر گزينه

قابلی های روني و

به هر لعیار استاار اس  .به عناا نمانه رقای

فناوریهای جديد بايد به ق

لاجا

جمله روشهايي اس

یه به فعات ر فعالی های دققی

نسی

دغییرات لقیطي پیرالا خا را رصد ینند .داجه ینید یه

سا ِر ( )82ي

بنگاههای اقتاا ی به نیال ر هستند یه نتايج حاصک از

پرو ههای دققی و داسعه ارائه ا یه لعیارهايي همچا

فعالی های دققی

و داسعه به یسب دكنالا یهای

روش لیتني بر ردیهبندی را برای ارزيابي

انعطافپذيری سهال

استفا ه هزينه و قابلی های پرو ه

سا رور ( ر بلندلدت و يا لیا لدت) و رون یسب و یار

را ر نظر ليگیر  .روش ردیهبندی يگری نیز داسط

بتااند از پتن های حاصک از ر به-

نِلسا ) )82برای شناسايي ارزيابي و اولاي بندی پرو ه-

لعنای خا لنتفع شا  .هدف اين

انعطافپذير به یار گرفته شد .ر سال

لنتهي شا و شری
عناا ح

لالكی

های سیستم ساخ
344
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فرايند جهاني سازی و افزايش سطح رقابت هتا فنتاوری و

دققی و داسعه لدل یر

رقاب پذيری و لافقی

نظرات یارشناسا و ر نهاي

مقصود امیری و همکاران

 8002نیز ي

همكارانش ( )82چارچابي برای ارزيابي پرو ههای دققی

لدل ردیهبندی برای ارزيابي و اولاي بندی

ارائه شد .اين لقاله همیستگي لاجا بین فناوریهای

یه لعیارهای غیرللماس بسیاری نیز ر انتااك

ا العات لاتلف را ر فرايند ردیه هي خا

ذیر اس

ر نظر لي-

پرو ههای دققی و داسعه داثیرگذارند یه لدلهای لالي از

گیر .
لدل برنالهريزی رياضي ر

لرور جالعي بر لدلهای ردیهبندی برنالهريزی رياضي و

عالوه بر ردیهبندی ي

سال  8221داسط یافین و دِیلار ( )2برای انتااك و

اقتاا ی لار استفا ه ر انااع پرو ههای دققی و داسعه
اشتهاند.

زلا بندی لهماعهای از پرو ههای دققی و داسعه از لیا

هرچند لدلهای لاتلفي برای اين لسئله پیشنها شده

دعدا گستر های از پرو ههای لاجا ارائه شد .اين لقاله
پرو هها را بر اساس سا روری لار انتظاری ر ها ارزيابي

اس

یر ه و روش هیاريستیكي را برای حک لدل خا پیشنها

لشكک رفرين باقي لانده اس

ا ه اس  .ي

لدل لیتني بر برنالهريزی رياضي یه ر و

ولي انتااك پرو ه دققی و داسعه همچنا پیچیده و

لقیالی

و اغلب لدلهای ذیر شده

گستر های را یسب نكر هاند ( .)88اين پشوهشها

لرحله به ارزيابي و انتااك پرو هها ليپر از نیز داسط

ارای لقدوي هايي هستند یه برخي از رنها عیاردند از:

لدل برنالهريزی

اول اينكه لدلهای خطي و برناله ريزی عد صقیح

اُرال و همكارانش ( )82پیشنها شد .ي

عد صقیح نیز ر سال  8002برای انتااك پرو ه دققی

لعیارها و اهداف لقدو ی را با داجه به لقدو ي های

شری

با جه نیال ليینند ر حاليیه لا

و داسعه ارائه شد ( .)82اين لدل یه بنا به نیاز ي
و بهصارت لطالعه لار ی دهیه شده اس

خاصي لانند لقدو ي
ر واقعی

عالوه بر

با دناع بااليي از پرو هها لنابع و لعیارها

 8002یارسا و همكارانش ( )2شیاهای لیتني بر دفكر

برنالهريزی رياضي یاسته و سیب شده اس

یه یاربر های

رپشن را برای انتااك پرو ههای دققی و داسعه بهیار

عملي یمتری اشته باشند ( .)80وم اينیه به عقیده

گرف  .نايسندگا اين لقاله به لنظار داسعه لقاله خا

لديرا دققی و داسعه اين لدلها بهسا گي قابک فهم و

سعي ر هرچه بیشتر به خدل
های ر س

ررور

انعطافپذيری-

استفا ه نیستند ( .)2سام استفا ه لناسیي از دهارك و

لدل

انش لديرا دققی و داسعه را بهعمک نميرورند و نهايتا

لديرا نما ند .ر نتیهه ر ها ي

برنالهريزی عد صقیح فازی را برای لسئله خا پیشنها
ا ند .ر هما سال ي

اينیه یلیه لعیارهای داثیرگذار را ر دامیمگیری ر نظر
نميگیرند.

لدل برنالهريزی عد صقیح

فازی يگر داسط وانگ و هاوانگ ( )28لنتشر شد .ر

فرايند دقلیک سلسله لرادیي يكي از جالعدرين دكنی -

لدل چند هدفه برای انتاااك پرو هها

یه ر اوايک هه

سال  8002نیز ي

پیشنها شد ( .)82هدف اين لدل لایزيمم یر
لینیمم نما

های دامیمگیری و اولاي بندی اس

سا و

 8220لیال ی داسط دالاس ساعتي به لنظار برنالهريزی

انقراف لعیار لنابع داایص يافته بین

لسائک نظالي ابداع شد ( .)81ر ا بیات دامیمگیری چند

زلا های لتاالي پرو ه اس .
لدلهايي نیز برای ارزيابي وضعی
عمددا به لنظار رنالیز هزينه-لنفع
استفا ه شده اس

لعیاره دكنی های لاتلف فرايند دقلیک سلسله لرادیي
اقتاا ی پرو هها و

فازی ارائه شده اس  .اولین فرايند دقلیک سلسله لرادیي

و دقلیک ريس

فازی ر سال  8222داسط بایلي ( )8ارائه شد .نايسنده

( .)80اين گانه لدلها یه از دكنی های

اين لقاله با استفا ه از روش لیانگین هندسي وز های

لالي و اقتاا ی بهره ليگیرند دنها شاخصها و لعیارهای

فازی هر لادريس فازی را لقاسیه و بر اساس وز های

نمانه فُكس و

رلده گزينههای لاتلف را اولاي -

لالي را ر نظر ليگیرند .به عناا

فازی نهائي به س
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انتااك زلا بندی پرو هها را نیز انهام لي هد .ر سال

لااجه هستیم .همین الر به شدت از یارايي لدلهای
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فناوریهای ا العات داسط رقای یین و همكارانش ()82

و داسعه بر اساس ارزش فعلي خالص ارائه ا  .الزم به

ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

بندی نما  .ر سال  8002لیاايلف ( )82روش جديدی
را برای به س

انتااك شري

اولاي ها از لادريس لقايسات

( )88اولاي بندی شری های حمک لاا ضايعادي پرخطر

زوجي فازی با استفا ه از دهزيه عناصر فازی به لقايسات

( )82و غیره به یار رفته اس  .لا نیز ر اين لقاله از اين

یه چندين روش

فازی برای اولاي بندی پرو ههای دققی و داسعه

فاصلهای ر ها ارائه ا  .الزم به ذیر اس

دكنی

استفا ه یر هايم.

فازی يگر از فرايند دقلیک سلسله لرادیي ر ا بیات
دامیمگیری فازی لانند ( )82( )82( )2( )1و ()20
ار یه به لنظار جلاگیری از االني شد بقث

وجا

معیارهای مؤثر در اتتااپ ور ژ

از لعرفي ر ها صرف نظر یر ه و یسب ا العات بیشتر

تحقیق

توسعه

رباره ر ها را به خااننده واگذار ليینیم.

بهرهلندی از ي

دامیمگیری صقیح ر خااص ارزيابي

عالوه بر دكنی های لار بقث ر بند قیک چانگ

پرو ههای دققی و داسعه لستلزم دعیین قی عاالک لاثر

( )2يكي يگر از دكنی های فرايند دقلیک سلسله لرادیي

لفي برای

ر اين فرايند اس  .به همین لیک لا از دكنی

فازی را یه فرايند دقلیک سلسله لرادیي داسعه يافته فازی

لشاص نما

لعیارهای داثیرگذار استفا ه یر هايم .الزم

نالیده ليشا را ر سال  8221پیشنها ا  .اين دكنی

به

به ذیر اس

بسیار باالی ر

ر

نتايج یارشناسي افرا

لیک سهال
جه

ر پیا هسازی و قابلی

دطیی با لسائک نیای واقعي داجه بسیاری را به

خا جلب یر ه اس  .شايا ذیر اس

لفي جمعبندی و دقلیک

یه هدف دكنی

لتااص

ر لار

لاضاعي

لشاص اس  .برای یسب ا العات بیشتر رباره دكنی

یه فرايند دقلیک

لفي ليداانید به لراجع ( )82و ( )81رجاع نمائید.

سلسله لرادیي داسعهيافته فازی ر لسائک بسیاری همچا
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جدول  .1شاخص های ارزیابی پروژههای تحقیق و توسعه
شاخص

شرح

هدف دققی و داسعه )(A1

انهام پرو ه پیشنها ی دا چه اندازهای با لالاري

و استرادشی شری

یسب سهم بازار )(A2

انهام یالک پرو ه سهم بازار شری

زلا لار انتظار )(A3

انهام یالک پرو ه چهقدر ال خااهد یشید؟

هزينه لار انتظار )(A4

انهام یالک پرو ه چه لقدار هزينه ر بر خااهد اش ؟

پیشرفته با

دكنالا ی )(A5

ناروری دكنالا ی )(A6
)(A7

اهمی

استرادشي

قابلی

داسعه )(A8

الكا

س يابي به پتن )(A9

لقتاای برنالهريزی فني )(A10

همخااني ار ؟

را به چه اندازهای افزايش خااهد ا ؟

دكنالا ی لار نظر ر لقايسه با دكنا یهای لاجا دا چه اندازه پیشرفته اس ؟
دكنالا ی لار نظر دا چه اندازه نارورانه اس ؟
اهمی

استرادشي

داسعه دكنالا ی لار نظر برای شری

ريا دكنالا ی لار نظر از قابلی
ريا الكا

س يابي به پتن

به چه لیزا اس ؟

داسعه بیشتر ر رينده برخار ار اس ؟

یه برای حماي

از لقااالت جديد استفا ه ليشا وجا ار ؟

ريا ر پروپزوال ارائه شده لسائک فني پرو ه لانند نقاط یلیدی پرو ه و گلاگاههای فني ر به
روشني دشريح شده اس ؟

قابلی

دیم دققیقادي )(A11

ايمني و زيس
ر سترس با

لقیطي )(A12
لنابع فني )(A13

پشتییاني دههیزادي )(A14
پشتییاني بیروني )(A15

ريا قابلی

گر روری افرا لناسب پرو ه ر شری

ريا لالحظات ايمني و لسائک زيس
ريا قابلی

وجا ار ؟

لقیطي ر پروپزوال ر نظر گرفته شده اس ؟

سترسي به لنابع فني الزم برای انهام پرو ه وجا ار ؟

ريا از لقاظ دههیزات و الكانات لار نیاز پشتییاني الزم از پرو ه به عمک رور ه ليشا ؟
ريا حماي

و پشتییاني لالي و فني از رف نها ها و سازلا های خارج از شری
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رور

دهاری استرادشي

( )2انتااك دالینیننده

مقصود امیری و همکاران

فني )(A16

الكا لافقی

ريس

هزينه )(A17

ريس

ريس

زلا بندی)(A18

ريا پرو ه از ريس

لرباط به ناسا هزينه ها دا چه اندازهای اس ؟

ريس

بااليي ر زلا بندی پیشبیني شده برخار ار اس ؟

س يابي به بازارهای هدف دا چه حدی اس ؟

لا ر اين لقاله بتا داجته بته پیچیتدگيهتای فتراوا

برنالهريزی قابلی

لاجتتا ر انتاتتاك پتترو ه دققیتت و داستتعه و دعتتد

به لنابع و ريس های پرو ه قرار ليگیرند .ر سطح سام

فایتارهای داثیرگذار بر دامیمگیری لستئله را بته چهتار

نیز زيرلعیارهای ) (Ajهري

از لعیارهای اصلي و باالخره

سطح سلسله لرادیي (شكک  )8دهزيه یر هايم یه ر سطح

ر سطح چهارم گزينتههتای لاجتا (Ok)(i, j, k = 1,

اول ر هدف و ر سطح وم لعیارهای اصلي ) (Ciداثیر-

) 2,...قرار ارند .زيرلعیارهای لار نظر ر اين پتشوهش
ر جدول  8ارائه و دشريح شدهاند.

گذار بر انتااك پرو ه لناسب شتالک لشااتات پترو ه

انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

سترسي به

فایتار ريس

برنالهريزی

ییفی

لشااات پرو ه

رقاب پذيری

لنابع

ريس

ريس

ريس

بازار هدف

زلا بندی

با جه بندی

ريس
لافقی
فني

پشتییاني بیروني

پشتییاني دههیزادي

لقیطي

لنابع فني

ايمني و زيس

قابلی
دیمي

برناله ريزی فني

داسعه

ستیابي به پتن

قابلی

اهمی
استرادشي

ناروری

پیشرفته با

هزينه

زلا

سهم بازار

هدف دققی و داسعه

پرو ه ()8

شکل  .1ساختار سلسله مراتبی انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

اعدا فازی لثلثي برای به دااير یشید وز اهمی

تكنیک فرایند تحلیل سلسله مراتت
فرايند دقلیک سلسله لرادیي شیاهای اس

هري

برای دهزيه ي

از لعیارها و زيرلعیارها و ردیه هي هري

از گزينه-

لسئله دامیمگیری پیچیده به لالفههای لاثر ر یه به

ها استفا ه ليینیم .الزم به يا روری اس

صارت چندين شاخص يا لعیار دعريف ليگر  .اين

لهماعههای فازی یه اولین بار داسط رقای زا ه ()28

ساختار سلسله لرادیي (شكک )8

سیستمهای نا قی و دامیمگیری

لعیارها ر چارچاك ي

لطرح شد با لدل یر

ر فضايي همراه با عدم قطعی

قرار ليگیرند و وز رنها از لقايسه وبه وی لعیارها ر

لنعكس یر

هر سطح لقاسیه ليشا  .لا ر اين لقاله با داجه به
وجا ابهام و عدم ق

اثیات شده اس

ر لقايسه لعیارها و گزينهها از
343

قابلی

یه دئاری

بیشتری ر

ابهام یاللي انسانها ار ( .)80الیته اين الر
یه لدل یر

لسائک با استفا ه از دئاری
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ريس

لافقی

سترسي به بازارهای هدف )(A19

دكنالا ی لار نظر و ستیابي به لشااات از پیش دعیین شده دا چه حدی اس ؟

ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

لهماعههای فازی روشي لؤثر ر فرلاله یر

لسائلي

نشا لي هد.

یه با ا العادي ییفي و نا قی سرویار ارند (.)22

جدول .2متغیرهای بیانی و اعداد فازی مثلثی مربوطه

اعدا فازی لثلثي

لتغیرهای بیاني

اعدا فازی لثلثي

لتغیرهای بیاني

برابر

)(1, 1, 1

خوب

)(5, 6, 7

برتری ضعیف

)(1, 2, 3

خیلی خوب

)(6, 7, 8

نسبتا برتر

)(2, 3, 4

نسبتا عالی

)(7, 8, 9

برتر

)(3, 4, 5

عالی

)(8, 9, 10

نسبتا خوب

)(4, 5, 6

پیش از لعرفي لتدولا ی حک لسئله فرض ینید  C  Ci : i  1,, nلهماعه گزينهها و

O  O j : j  1, , m

لهماعه لعیارها باشد .بنا بر روش دقلیک داسعهيافته گزينهها را بر اساس هر لعیار ارزيابي ليینیم .لذا  mلقدار بهازای هر
گزينه  iبه صارت زير به س

ليريد:
i  1,2,, n.

()2
به ارییه

)M gji ( j  1,2,...,m

ي

M 1gi , M gi2 ,, M gim ,

عد فازی لثلثي اس  .همچنا یه ر لرجع ( )2ذیر گر يده اس

گامهای

الزم برای انهام فرايند دقلیک سلسله لرادیي داسعهيافته فازی به دردیب زير هستند:
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گام اول :لقدار زير را یه ر را لقدار داسعهيافته لاناعي فازی لينالیم برای  iالین گزينه بهصارت زير دعريف لي-
ینیم:
1

 n m

   M gij  .
 i 1 j 1


()3

m

j
gi

M
j 1

Si 

یه ر ر :
m
m
 m

   l j ,  m j ,  u j .
j 1
j 1
 j 1


()4

n
n
 n

   li ,  mi ,  ui .
i 1
i 1
 i 1


()5
()6

و M i  li , mi , ui 

ي


.




1
1
1

,
,
n
n
n

 i 1 ui i 1 mi i 1 li

j
gi

j 1

m

j
gi

n

M

1

j 1

i 1

 n m

j
  M gi 
 i 1 j 1


عد فازی لثلثي اس .

گام وم :برای لقايسه و عد فازی M 2 , M 1

پذيری نالیده ليشا به س

m

M

و لقدار )  V ( M 2  M 1و )  V ( M 1  M 2را یه رجه الكا -

ليروريم .رجه الكا پذيری  M 2  M 1 به صارت زير دعريف ليشا :
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اس

جدول  8لتغیرهای بیاني و اعدا فازی لرباط به هري

را

مقصود امیری و همکاران

()7
رور

گام سام :برای به س

عد فازی یه از  kعد فازی

رجه الكا پذيری لفهام زير را ر نظر ليگیريم .ي

()8
گام

V(M ≥ M1, M2, . . . , Mk) = V[(M ≥ M1) and (M ≥ M2) and . . . and (M ≥ Mk)],
= min V(M ≥ Mi), i = 1, 2, . . . , k.
چهارم:

ابتدا

)(Ai

لقدار

'd

را

هر

برای

از

ي

لعیارها

به-

ي

گزينه

صارت  d  ( Ai )  min V Si  S k  for k  1,..., n ; k  iلقاسیه ليینیم .رنگاه بر ار وز یه نشانگر اولاي
به يگری اس

(يا شاخص) نسی

را به صارت زير به س

ليروريم:

W` = (d' (A1), d' (A2), . . . , d' (An))T,

()9

گام پنهم :ر انتها بر ار حاصک از رابطه  2را نرلالیزه یر ه و به صارت زير ارائه لينمائیم:
W = (d(A1), d(A2), . . . , d(An))T,

()11

جدول .3محاسبه وزن معیارهای اصلی
0/28

( 2و 2و ) 1

( 2و 1و ) 2

( 2و 2و) 2

( 2و 2و) 2

( 8و 8و) 8

C1

0/22

( 2و 1و ) 2

( 2و 1و ) 2

( 2و 2و) 2

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

C2

0/08

( 2و 2و) 2

( 2و 2و) 2

(  8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

( 8/2و 8/2و ) 8/2

C3

0/02

( 2و 2و) 8

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

(  8/2و 8/1و) 8/2

(  8/2و 8/1و) 8/2

C4

0/02

( 8و  8و) 8

( 8/8و 8/2و ) 8/2

( 8/2و 8/2و ) 8/2

(  8/2و 8/1و) 8/2

( 8/1و 8/2و ) 8/2

C5

مطالعه موردی
لسئله لار بقث لرباط به شریتي اس

 )8با يكديگر لقايسه ليینیم .سپس اعدا فازی لنطی بر

یه قاد ار

پرو ههای دققی و داسعه لار نظر خا را ارزيابي نما ه

لتغیرهای بیاني را جایگذاری یر ه (جدول  )2و با استفا ه

و لناسبدرين ر ها را انتااك و به لرحله اجرا ررور .

از روش دقلیک داسعهيافته وز رنها را دعیین ليینیم.

یارشناسا دققی

لقايسه زيرلعیارهای هر لعیار اصلي برای يافتن وز

و داسعه  2پروپزوال را به لديري

ارائه ا هاند یه ر ارزيابي با شماره های  8 8و  2نشا
ا ه ليشاند .لذا لديري

گروهي از یارشناسا

زيرلعیارها ر جداول ( )2 -2به همین ري به س
اس  .اوزا دامیمگیری گزينهها نسی

با

رلده

به زيرلعیارهای

داااهای لاتلف را دشكیک ا ه دا لعیارهای لاثر را با

هر لعیار اصلي نیز ر جداول ( )82 -2لقاسیه شده اس .

استفا ه از روش لفي شناسايي نمايند .لعیارها و زير-

یه ر اين لقاله  Ciلعرف لعیار  iام

لعیارهای به س

الزم به ذیر اس

لسئله  Akزيرلعیار  kام لسئله و  Ojپروپزوال  jام اس .

رلده ر شكک ( 8و جدول  )8ارائه

شدهاند.
لرحله اول دعیین اوزا لعیارهای اصلي اس  .لذا
لعیارهای اصلي لسئله را با استفا ه لتغیرهای بیاني (جدول
343
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وزن

C5

C4

C3

C2

C1
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if m2  m1 ,
1

l1 u 2
V (M 2  M 1 )  
otherwise ,
)  (m2  u 2 )  (m1  l1

ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

وز

A4

A3

A2

A1

C1

0/22

( 2و 2و) 2

( 2و 8و) 8

( 2و 2و) 2

( 8و 8و) 8

A1

0/82

( 2و 2و) 8

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

A2

0/88

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

( 8و 8/8و )8/2

A3

0/02

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

( 8/8و 8/2و ) 8/2

( 8/2و 8/2و ) 8/2

A4

جدول .5محاسبه وزن زیرمعیارهای معیاردوم
وز

A9

A8

A7

A6

A5

C2

0/20

( 2و 2و) 2

( 2و 2و) 8

( 2و 8و) 8

( 1و2و) 2

( 8و 8و) 8

A5

0/08

( 8و 8/8و )8/2

( 8/8و 8/2و ) 8/2

( 8/2و 8/2و ) 8/2

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/1

A6

0/28

( 2و 2و) 8

( 2و 8و) 8

(  8و 8و) 8

( 2و 2و) 2

( 8و 8/8و )8/2

A7

0/88

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

( 2و 2و) 8

( 8/8و 8/2و ) 8/2

A8

0/02

( 8و  8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

( 8/8و 8/2و ) 8/2

( 2و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

A9

جدول .6محاسبه وزن زیرمعیارهای معیار سوم
وز

A12

A11

A11

C3

0/21

( 2و 2و) 8

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

A11

0/21

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

A11

0/02

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

( 8/8و 8/2و ) 8/2

A12
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جدول .7محاسبه وزن زیرمعیارهای معیار چهارم
وز

A15

A14

A13

C4

0/12

( 2و 2و) 8

( 2و 2و) 2

( 8و 8و) 8

A13

0/88

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

A14

0/82

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

( 8/8و 8/2و ) 8/2

A15

جدول .8محاسبه وزن زیرمعیارهای معیار پنجم

وزن

A19

A18

A17

A16

C5

0/28

( 2و 8و) 8

( 2و 8و) 8

( 2و 8و) 8

( 8و 8و) 8

A16

0/82

( 2و 2و) 2

( 2و 2و) 2

( 8و 8و) 8

( 8و 8/8و )8/2

A17

0/28

( 2و 2و) 2

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

( 8و 8/8و )8/2

A18

0/02

( 8و 8و) 8

( 8/2و 8/2و ) 8/2

( 8/2و 8/2و ) 8/2

( 8و 8/8و )8/2

A19

جدول .9محاسبه وزن هر گزینه نسبت به زیرمعیارهای معیار اول
A4

A3

A2

A1

1/02

1/88

1/82

1/22

0/28

0/22

0/22

0/21

0/22

O1

0/80

0/82

0/82

0/82

0/80

O2

0/82

0/82

0/82

0/22

0/82

O3

وز

333

C1
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جدول .4محاسبه وزن زیرمعیارهای معیار اول

مقصود امیری و همکاران

جدول .11محاسبه وزن هر گزینه نسبت به زیرمعیارهای معیار دوم

0/21

0/28

0/22

0/22

0/22

0/21

O1

0/22

0/82

0/82

0/22

0/28

0/82

O2

0/22

0/28

0/82

0/82

0/82

0/28

O3

جدول .11محاسبه وزن هر گزینه نسبت به زیرمعیارهای معیار سوم
A12

A11

A11

1/02

1/21

1/21

0/22

0/18

0/28

0/18

O1

0/82

0/82

0/82

0/82

O2

0/88

0/82

0/22

0/82

O3

وز

C3

جدول  .12محاسبه وزن هر گزینه نسبت به زیرمعیارهای معیار چهارم
A15

A14

A13

1/82

1/88

1/12

0/28

0/22

0/21

0/20

O1

0/81

0/82

0/28

0/82

O2

0/82

0/82

0/82

0/82

O3

وز

C4

جدول .13محاسبه وزن هر گزینه نسبت به زیرمعیارهای معیار پنجم
1/02

1/28

1/82

0/28

0/28

0/82

0/10

0/82

O1

0/22

0/82

0/28

0/82

0/22

O2

0/20

0/22

0/22

0/82

0/82

O3

ر نهاي

اولاي

پرو ههای دققی

وز باشد باالدرين اولاي

و داسعه از

ارای باالدرين اولاي

حاصکضرك نظیر به نظیر بر ار وز حاصک از جدول
شماره  2ر اوزا لرباط به هر لعیار (نتايج حاصک از
جداول  )82 -2به س

را برای اجرا ار  .لذا پرو ه 8

برای اجرا را به خا اختااص ا ه

و پس از ر به دردیب پرو ههای  8و  2جای ليگیرند.

ليريد .پرو های یه ارای بیشترين
جدول .14محاسبه وزن نهایی گزینهها

رتبه
نهایی

C5
1/14

C4
1/18

C3
1/12

C2
1/35

C1
1/51

1/49

1/31

1/51

1/54

1/46

1/51

O1

1/35

1/39

1/26

1/24

1/59

1/21

O2

1/32

1/31

1/23

1/22

1/39

1/29

O3
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A18

A17
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وز
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روشهای بسیاری شالک انااع روشهای ردیهبندی

شالک هاا و فضا انر ی ادمي بیادكنالا ی و غیره ارای

برنالهريزی رياضي و دكنی های لالي و اقتاا ی برای

لشااههای لتفاودي هستند .لذا پیشنها ليشا اين

ارزيابي و اولاي بندی پرو ههای دققی و داسعه داینا

لتدولا ی پیشنها ی ر باشهای فاق لار اجرا و

لار استفا ه قرار گرفته اس  .الا اين روشها قا ر به ر

بررسي قرار گیر  .همچنین به عناا يكي از رويكر های

نظر گرفتن یلیه لعیارهای داثیرگذار و ر اختیار گرفتن

ردي دققیقادي پیشرو ليداا به ارزيابي نقش یانا های

ر فرايند ارزيابي نیا ه و با

گاناگا داثیرگذار بر فرايند داسعه و انتقال دكنالا ی

یاربر اندیي ر لسائک واقعي

و

نظرات و دهارك یارشناسا
داجه به پیچیدگي هري

شالک انشگاهها لرایز علمي و دققیقادي صنع
ول

اشتهاند .با داجه به پیچیدگي و دعد عاالک و فایتارهای

ر جه

دیديک نما

نقاط ضعف به قات

داثیرگذار لا از فرايند دقلیک سلسله لرادیي فازی برای

پر اخ  .ر ضمن از روشهای يگری لانند داپسیس

فائ رلد بر لشكالت فاق استفا ه یر ه و لسئله را به

برای ارزيابي پرو ههای دققی و داسعه استفا ه نما ه و

چهار سطح سلسله لرادیي دهزيه یر ه و با دعیین وز

نتايج رنها را با هم لقايسه نما .

اهمی

از اين فایتارها به اولاي بندی پرو ههای

هر ي

لاتلف و انتااك لناسبدرين رنها پر اختهايم .هدف اين
لقاله شناسايي فایتارهای لاثر بر انتااك پرو ه دققی و
داسعه با روش لفي قاعدهلند یر

فرايند ارزيابي

یاررلد پرو هها و نهايتا انتااك لناسبدرين پرو ه جه
س يابي به اهداف و استرادشیهای شری
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لنط فازی نیز برای لدل یر
وضعی

اس  .الیته از

ا العات لیهم و نا قی از

رينده پرو هها استفا ه شده اس .

شری های خااصي لعماال دمايک چنداني برای
اجرای پرو ههای دققی

و داسعه از خا نشا نمي

هند چرا یه اوال اين پرو هها همراه با ريس
با ه و احتمال شكس
شری

به دنهائي قابلی

داسعه ي

فراوا

رنها باال اس  .وم اينكه ي
داانائي و الكانات الزم برای

دكنالا ی را ندار و سام رنكه لعماال

لقركهای انگیزشي باش خااصي به دنهائي برای
درغیب رنها برای سرلايهگذاری روی پرو ههای دققی و
داسعه یافي نیس
ي

( .)88لذا ول

ليدااند با رحريزی

برناله لناسب نقش لاثری ر دشاي شری ها ايفا

یند .لذا اين لقاله ليدااند به عناا چارچابي لناسب
برای ارزيابي اينگانه پرو هها داسط نها های ولتي ر
نظر گرفته شا .
ر اين لقاله لا به نیال ارائه چارچاك لناسیي برای
ارزيابي پرو ههای دققی و داسعه به لعنای عام ر با ه-
333
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ايم .حال ر یه اينگانه پرو هها ر هر باشي از صنع
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