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برای جمهوری اسالمی  چند شاخصه با نگرشی راهبردی گیریتصمیم

 ایران بر اساس علم و فناوری و

 بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 

 2 اردوان بابایی ،1سید نصیب اله دوستی مطلق
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 دهیچک
توانند ثروت تولید کنند و قدرتی پایدار امروزه، کشورها به دنبال توسعه علم و فناوری هستند، زیرا که از این طریق می

بر توسعه علم و فناوری دارند. به همین ترتیب، در اسناد باالدستی  دیتأک، اسناد باالدستی کشورها رونیازاداشته باشند. 

در علم و فناوری  یافتهتوسعهکشورهای  کهازآنجاییشده است.  دیتأکجمهوری اسالمی ایران نیز به توسعه علم و فناوری 

 منظوربهخود  بومزیستو  بدون در نظر گرفتن ظرفیت توسعهدرحالآید که کشورهای ای به وجود میپیشتاز هستند، دغدغه

سندی باالدستی برای اجزای نظام،  عنوانبهاز سوی دیگر، بیانیه گام دوم انقالب توسعه علم و فناوری به تقلید روی بیاورند. 

 یسازکپارچهیهایی برای ساخت ایران نگارش شده است. تبیین دستاوردها و توصیه منظوربهتوسط رهبر معظم انقالب 

منجر به  تنهانه، با بیانیه گام دوم انقالب، ساز یبرترهای و فناوری قدرت سازهای فناوری از طریق قابلیت توسعه علم و

گردد. به همین دلیل، ضروری است شود بلکه منجر به رفع دغدغه مذکور برای جمهوری اسالمی ایران میپیشرفت کشور می

های و توسعه علم و فناوری اتخاذ شود. در این راستا، با استفاده از روش تا تصمیمات راهبردی بر اساس بیانیه گام دوم انقالب

های عمومی برای اتخاذ چنین تصمیماتی با روش اگرچهتوان چنین تصمیماتی را اتخاذ کرد. چند شاخصه می گیریتصمیم

هایی برای م دوم انقالب، روشهایی مواجه هستند. در این مقاله متناسب با موضوع علم و فناوری و موضوع بیانیه گاچالش

بین  مؤثرهای عمومی را نداشته باشد و از طرف دیگر بتواند ارتباطی های روششود که چالشتوسعه داده می گیریتصمیم

 این دو موضوع ایجاد کند.
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 ،گیریتصمیمساختار  توسعه فناوری، چند معیاره، گیریتصمیمبیانیه گام دوم انقالب،  کلمات کلیدی:

 .سازی ریاضیمدل

 

 مقدمه و ادبیات

های از سوی دیگر، قابلیت های فناوری از اجزای بنیادین رفاه و رشد اقتصادی است.قابلیت

های فناوری گردد. باید توجه داشت که قابلیتفناوری از منابع دانشی و نوآوری مستخرج می

های فناوری مکمل هم هستند و نباید جایگزین هم در نظر گرفته شود. برای مثال، زیرساخت

 گذاریسرمایه ازجملهبدون نیروی انسانی ماهر کارایی ندارد. رسیدن به فناوری نیازمند شرایطی 

از؛ خلق فناوری، انتشار فناوری  اندعبارتهای فناوری در قابلیت مؤثرچهار عامل مهم و  است.

های نیروی انسانی. از سوی دیگر، ابعاد اصلی که در جدید، انتشار فناوری قدیمی و مهارت

های فناوری، زیرساختاز؛ خلق  اندعبارتشود های فناوری استفاده میقابلیت گیریاندازهجهت 

توان در چهار دسته به می ، کشورها رافناوریهای انسانی. در رابطه با فناوری و توسعه مهارت

ها گنجاند. رهبرها، نوآوری فناوری را خلق و ایو حاشیه متأخرینرهبرها، رهبرهای بالقوه،  نام

روی انسانی وضع بسیار خوبی کنند. برخی از این کشورها در زمینه زیرساخت و نیمی ریزیپایه

و نیروی انسانی انجام  هازیرساختمناسبی در زمینه  گذاریسرمایهدارند. رهبرهای بالقوه، 

موازی ضمن توسعه، در زمینه فناوری رشد داشته باشند.  طوربهدرصدد هستند  متأخریناند. داده

 Archibugi)کل هستند تر هم دچار مشهای قدیمیها حتی از دسترسی به فناوریایحاشیه

& Coco, 2004). جایی که رهبرها در آن پیشروی  قدرت سازهای بنابراین دستیابی به فناوری

اند از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا که توسعه فناوری منجر به تولید قدرت پایدار کرده

 یافتهتوسعههای متعددی توانمندی کشورها از منظر فناوری، شاخص گیریاندازه. برای گرددمی

عینی واکاوی نمود. این ابعاد توان از ابعاد مها را میاست. نکته مهم این است که همه شاخص

شود، شامل خلق علوم می برتری سازهای منجر به قابلیت قدرت سازهای که با توجه به فناوری

 پذیریرقابتها و فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و جدید و دانش فنی، زیرساخت



 63                                   1401پاییز  ،پانزدهمشماره  ،پنجم سال ،یفناوری دفاعآماد و  یعلم فصلنامه      

و  قدرت سازهای بنابراین، فناوری  .(Archibugi, Denni, & Filippetti, 2009)شودمی

 Filippetti) رسند. در مقالهدر توسعه علم و فناوری به منصه ظهور می برتری سازهای قابلیت

& Peyrache, 2011)، است.  شده معرفیهای فناوری ر قالب سه بعد شاخصی برای قابلیتد

پردازد. ها و دانش میبعد نخست در ارتباط با نوآوری تجاری است. بعد دوم به موضوع مهارت

به شناسایی  (Wanger et al., 2015). مقاله گیردبرمیها را در بعد سوم زیرساخت

پردازد. در این مقاله بیان شده است که شرط خلق های مربوط به علم و فناوری میشاخص

های اقتصادی و پژوهشی، های حامی فعالیتچون زیرساختظرفیت علم و فناوری به عواملی هم

مسئول انجام تحقیقات، بودجه   مؤسساتدر سطح جهانی،  دیدهآموزشمهندسان و دانشمندان 

از دانش، اتصال با  کنندهاستفادههای می برای تحقیق و توسعه، جریان اطالعات در بخشعمو

تجربی وابسته است. در همین راستا، یکی از  و سهمیه دانش تربزرگدنیای علم و فناوری 

های جمهوری اسالمی ایران حاکم نبودن رویکرد فناورانه است و همین امر منجر به عدم چالش

هایی در حیطه ای شده است و از سوی دیگر، کشور را دچار ضعفای توسعههتحقق برنامه

در اسناد باالدستی حرکت در  کهدرحالی(. 1390توسعه فناوری کرده است )زاهدی و همکاران، 

، به وجود آمدن قدرت پایدار و خلق تأکیدیشده است. علت چنین  تأکیدمسیر توسعه فناوری 

کشورهای  کهازآنجایی. (1389)فرقانی، رای کشورها است ثروت ناشی از توسعه فناوری ب

آید که کشورهای در علم و فناوری پیشتاز هستند، این دغدغه به وجود می یافتهتوسعه

، بدون در نظر گرفتن یافتهتوسعهتسریع در نائل شدن به سطح کشورهای  منظوربه توسعهدرحال

ی بومزیستهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط و اقتضائات خاص خود و همچنین مسائل فر

، در ایدغدغهروی بیاورند. برای رفع چنین  یافتهتوسعهمربوط به خود به پیروی از کشورهای 

عملی غنی باشد، الزم است. بیانیه  ازنظرنظری و هم  ازنظرنظر گرفتن یک سند باالدستی که هم 

عظم رهبری با توجه به دو منظر تبیین گام دوم انقالب در قامت یک سند باالدستی توسط مقام م

هایی برای جهاد بزرگ ساخت ایران با تکیه بر جوانان نگارش شده است دستاوردها و توصیه

 .(1397ای، )امام خامنه
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فرآیند تکاملی انقالب اسالمی از انقالب اسالمی شروع و سپس نظام اسالمی، دولت 

(. 1397رسد )محمد مقیمی، تمدن اسالمی می به مقصد درنهایتاسالمی، کشور اسالمی را طی و 

از؛ هدایت رهبری،  اندعبارتتوان برشمرد های مرحله اول که در گام اول انقالب میویژگی

و مطرح کردن  ساالرمردمفقدان تجربه، دشمنی خارجی، حفظ و پرورش جوانان و حکومت 

های دیگری متبلور ، ویژگیدین و دنیا در کنار هم. سپس با ورود به انقالب در عرصه بلوغ

، ایستادگی و وتفریطافراطاز؛ قدرتمندی و نه زورگویی، دوری از  اندعبارتگردید که 

اند. البته . شعارهای انقالب اسالمی پیرامون فطرت بشری و بدون تاریخ انقضا بودهخودباوری

به جهت توسعه و در این راه موانعی مانع از حصول کامل در این اهداف شده است. بنابراین 

تکامل در این فرآیند، نظریه انقالب اسالمی بایستی تبیین شده و در جوامع گسترش یابد. این 

ای زنده و نظم سیاسی و اجتماعی سازگاری دارد. انقالب اسالمی پدیده گری انقالبینظریه میان 

اصالت در اصول خود را دارد. از این رهگذر  برتکیهاست و قابلیت تصحیح خطا با  انعطافقابلو 

توان به ثبات در امنیت، پیشروی گام اول انقالب نتایجی را در پی داشته است. از نتایج مذکور می

در علم، افزایش مشارکت مردمی، ایستادگی و توسعه عدالت اشاره کرد. در این راه، مدیریت 

مقام معظم رهبری است،  مشیخططبق بر ، انقالبی و منبینانهخوشجهادی که حاصل نگاه 

تکامل فرآیند انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری  منظوربه حصول این نتایج بوده است. سرمنشأ

هایی را بر روی برخی موضوعات اعالم داشتند که این برای گام دوم انقالب اسالمی توصیه

، عدالت و مبارزه با فساد، موضوعات حول محورهای علم و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد

استقالل و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، و سبک زندگی هستند. در 

ارائه شد که دو موضوع مهم بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و  حلیراهادامه نیاز است 

 فناوری را با یکدیگر پیوند بزند.

عقالنی، نیاز است که  صورتبه مسئلهحل  منظوربهمهم است که  روازاین گیریتصمیم

 وجوجستمشخص، پاسخی بنیادی و علمی توسط ابزارهایی که در راستای هدف  ایمسئلهبرای 

ها مسئول ها و دولت(. افراد، سازمانKlijn & Koppenjan,2016کنند، یافت شود )می
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 گیریتصمیمرا رقم بزند، بنابراین تواند عواقب خارج از انتظاری هایی هستند که میگیریتصمیم

های کالن و عمومی با نگاه توسعه گیریتصمیمفعالیتی فراگیر است. به همین علت الزم است در 

تواند بیانیه گام دوم انقالب باشد، ها میعلم و فناوری، موازین اسناد باالدستی که یکی از آن

مند مهم روی دهد. رویکرد نظامرعایت گردد و از این طریق یک هماهنگی میان این دو 

سامانه  سازیمدل، فهم و گیریتصمیم مسئلهشناخت  ازجملههای متعدد شامل گام گیریتصمیم

، تحلیل گیرندهتصمیم، شناخت اهداف و ترجیحات گیرندهتصمیمو محیط آن، شناخت 

، گیریتصمیمها است. یکی از ابزارهای تحلیل ها و انتخاب بین گزینهها، توسعه گزینهمحدودیت

ها و شامل اهداف، شاخص گیریتصمیمچند شاخصه است. اجزای این ابزار  گیریتصمیم

توان چند شاخصه را به دو مفهوم فرانسوی و آمریکایی می گیریتصمیمها است. گزینه

های سلسله ها، ساختار شاخصنمود. در مفهوم فرانسوی، برای مقایسه بین گزینه دیبنتقسیم

ها و توانایی شناخت گزینه گیریتصمیممراتبی متصور نیست. اما در ساختار آمریکایی، عوامل 

 .(Teresinha & Wollmann, 2017)ها را دارند ساختاربندی شاخص

توسعه علم و فناوری با  منظوربهاست  شدهدادهکه در ادبیات تحقیق نشان  طورهمان

توسعه داده  گیریتصمیمهایی برای بیانیه گام دوم انقالب، ضروری است که مدل یریگجهت

های برتری و قابلیت قدرت سازهای های مربوط به فناوریها را از طریق شاخصشود که گزینه

های مقام معظم رهبری بر اساس بیانیه گام دوم انقالب، پاالیش و بررسی توصیه ینچنهمساز و 

ترین دلیل وجودی برجستهنماید که این مهم، علت اصلی ارائه این مقاله است. از طرف دیگر، 

حرکت در مسیر توسعه فناوری بوده است. عالوه  منظوربهبرای مقاله حاضر، الزام اسناد باالدستی 

 گیریتصمیممین نکته بسیار مهم برای ارائه این مقاله، خلق یک نسخه بومی برای بر این، دو

سایر کشورها است. در صورت  گیریتصمیمراهبردی کشور بدون پیروی کورکورانه از نسخ 

های انقالب عدم توجه مکفی به پژوهش حاضر، عدم یادگیری از گذشته، عدم شناخت ویژگی

تهدیدات جدی به شمار  ازجملهبردی برای گام دوم انقالب راه هایپیشنهادو عدم شناخت 
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 اندعبارتکند. بنابراین اهداف این پژوهش رود که تصمیمات راهبردی کشور را متزلزل میمی

 از:

o پایه گیریتصمیمهای شناسایی مدل 

o پایه در مواجهه با بیانیه گام دوم  گیریتصمیمهای های مدلشناسایی چالش

 فناوریانقالب و علم و 

o  گیریتصمیمارائه ساختار و مدل پیشنهادی 

 از: اندعبارتاین پژوهش  سؤاالتبه همین ترتیب  

o پایه کدام هستند؟ گیریتصمیمهای انواع مدل 

o هایی در مواجهه با بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و فناوری چه چالش

 پایه وجود دارد؟ گیریتصمیمهای برای مدل

o  هم بیانیه  گیریتصمیمقادر است در محیط  گیریتصمیمکدام ساختار و مدل

 گام دوم انقالب و هم توسعه علم و فناوری را در نظر بگیرد؟

خلق نشده  گیریتصمیمساختاری برای  تاکنوناست که مطابق با دانش نویسندگان،  ذکرشایان

بگیرد. از سوی دیگر،  مدنظراست که هم بیانیه گام دوم انقالب و هم توسعه علم و فناوری را 

نمود نیافته است. بنابراین، از این زاویه  سازیبهینهدر قالب مدل ریاضی  تاکنونچنین ساختاری 

 لحاظ نموده است. گیریتصمیمر نخستین بار است که چنین پیوندی را از طریق پژوهش حاض

 شناسیروش

ضروری است،  توسعهدرحالکه در ادبیات تحقیق نشان داده شد، برای کشورهای  طورهمان

ها در این زمینه یافتهتوسعهضمن حرکت به سمت توسعه علم و فناوری از تقلید از کشورهای 

های راهبردی گیریتصمیمهای خاص به خود، پرهیز نمایند. لذا در بدون در نظر گرفتن مشخصه

گرفته  های علم و فناوری و هم الزامات باالدستی مربوط به هر کشور در نظربایستی هم شاخص
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شود که شود. در جمهوری اسالمی ایران، بیانیه گام دوم انقالب، سندی باالدستی محسوب می

مقام معظم رهبری آن را مرقوم کرده است. با توجه به جایگاه مقام رهبری در جمهوری اسالمی 

ایران، مبرهن است چنین سندی نقشه راهی برای تصمیمات سایر اجزای نظام است. بنابراین در 

های مربوط به بیانیه گام دوم انقالب، دغدغه تقلید در توسعه علم و فناوری نظر گرفتن شاخص

راهبردی بایستی هم به توسعه علم و فناوری و هم  گیریتصمیمزداید. به همین دلیل در را می

چند  گیریتصمیمهای مذکور در بیانیه گام دوم انقالب توجه شود. به همین منظور، به شاخص

 شود.ابزاری جهت ارتباط بین این دو مهم در نظر گرفته می عنوانبهصه شاخ

، مبتنی بر توسعه مدلی با توجه به توسعه علم و گیریتصمیمدر مقاله ما، چارچوب 

گیرد. به ، شکل میبدیلبیراهنمای  عنوانبهفناوری در ضمن قرار دادن بیانیه گام دوم انقالب 

این پژوهش قرار دارد. از طرف دیگر، این روش  موردتوجهای همین دلیل، رویکرد توسعه

کند، که از برای مسائل اجتماعی تعیین می حلیراههای کاربردی بر اساس دانش گیریتصمیم

این منظر رویکردی کاربردی در این پژوهش وجود دارد. در این پژوهش الزم است بر اساس 

شکل بگیرد و سپس  گیریتصمیمناوری ساختار ماهیت بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و ف

از طریق مدل ریاضی نشان داده شود، بدین ترتیب رویکرد این مقاله  همرویها بر آن تأثیرات

گردآوری اطالعات از طریق مطالعه  کهازآنجاییهم کیفی و هم کمی است. عالوه بر این، 

این پژوهش  مورداستفادهه است، ابزار ها توصیف شدو بر این مبنا تحلیل ای بوده استکتابخانه

 عمدتاًتحقیقاتی که  خألاز سوی دیگر، با توجه به  هم وجهه کیفی و هم وجهه کمی دارد.

در این مقاله  مورداستفادهاست، ابزار  قرارگرفتهریاضی مورد غفلت  سازیبهینههای مدل

تولید جواب بهینه جهانی را  خطی بوده است که توانایی ریزیبرنامهریاضی از طریق  سازیبهینه

ها را بتوان چالش ازآنپستوضیح داده شود تا  گیریتصمیمدارد. در ادامه، الزم است مفاهیم 

 مدل خود را پیشنهاد دهیم. درنهایتشناسایی کرد و 

گزینه استفاده  بهترینهای علمی و تجربی برای پیدا کردن خبرگان از بسیاری از روش

چند معیاره  گیریتصمیمچند معیاره است.  گیریتصمیمهای علمی، کنند. یکی از این روشمی
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شود. می بندیتقسیم چند شاخصه گیریتصمیمو  چندهدفه گیریتصمیم دوشاخهبه 

 چندینکه چند تابع هدف و  شود جاییی پیوسته حل میدر فضا چندهدفه گیریتصمیم

چند شاخصه به دنبال انتخاب بهترین گزینه  گیریتصمیمهای مدلمحدودیت ریاضی وجود دارد. 

های موجود و مستقل از هم هستند، جایی که چندین شاخص نیز وجود دارد. در از بین گزینه

سطحی از رضایت مشتری  هرکدامدارد که چند شاخصه چندین گزینه وجود  گیریتصمیممسائل 

 & Alinezhad)ها هستند ها نسبت به هم شاخصآورد. مبنای ارزیابی گزینهرا فراهم می

Khalili, 2019) راهبردی فقط از طریق دنیای ریاضی  گیریتصمیممسائل  کهنیا. با توجه به

نیست و از طرف دیگر، ماهیت بیانیه گام دوم انقالب و راهکارهای ارزیابی توسعه  فیتعرقابل

های راهبردی از گیریتصمیممحور هستند، الزم است برای این قسم از علم و فناوری شاخص

ای که ها یا مثبت و یا منفی هستند. هر گزینهچند شاخصه استفاده نمود. شاخص گیریتصمیم

ایجاد کرده  رندهیگمیتصمر بیشتری دریافت کند، مطلوبیت بیشتری برای مثبت مقدا شاخصدر 

 هایی کهمثبت صادق است. شاخص شاخصمنفی عکس تعریف برای  شاخصاست. برای 

نام  ریپذجبرانهای های دیگر پوشش دهند، شاخصبتوانند عدم مزیت خود را با مزیت شاخص

 1ELECTREدر ادامه، روش  ی متصور نیست.ها غیر جبرانی چنین پوششدارند. اما در شاخص

ها توضیح داده نماینده جبرانی عنوانبه 2AHPها و سپس روش نماینده غیر جبرانی عنوانبه

های عمومی که برای های مربوط به مدل(. سپس، چالش1396شود )ترابی و همکاران، می

 نیچنهمبا نگرش توسعه علم و فناوری و  گیریتصمیمشوند، در قبال استفاده می گیریتصمیم

هایی نین چالشبرای فائق آمدن بر چ تیدرنهاگردد و بیانیه گام دوم انقالب تشریح می

 گردد.این مقاله تبیین و تشریح می یهاحلراهو  یهاشنهادیپ

 ELECTREالف( روش 

تواند گستره مقایساتی زیادی را در برگیرد و اساس کار که می گیریتصمیمهای یکی از روش

. برای استفاده هست ELECTREهای غیر جذاب است، روشی به نام آن مبتنی بر حذف گزینه

 
1 ELimination Et Choix Traduisant la REalite 
2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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از این روش نیاز است معیارهای کیفی به معیارهای کمی تبدیل شود. الزامی وجود ندارد که 

 های زیر طی شود:این روش بایستی گام سازیادهپی منظوربهمعیارها از هم مستقل باشند. 

شود. این تشکیل می گیرندهتصمیمبا توجه به نظر  گیریتصمیمدر گام اول ماتریس  -

 است. شدهداده( نشان 1ماتریس در رابطه )

(1)  

 

امین معیار  jامین گزینه و  iعنصر متعلق به  دهندهنشان rij، گیریتصمیمدر ماتریس 

و ترجیحات  بااهمیتماتریس اوزان، مطابق  چنینهم. j=1, …, nو  i=1,…, mکه  است جایی

 است. شدهگذاشته( به نمایش 2شود. چنین ماتریسی در رابطه )به دست آورده می گیرندهتصمیم

(2)  

 شوند.می( بی مقیاس 3در این گام عناصر ماتریس تصمیم مطابق با رابطه ) -

(3) 

 

گردد. برای انجام در این گام عنصر وزنی نرماالیز شده برای ماتریس تصمیم تعیین می -

 ( استفاده نمود.4چنین امری بایستی از رابطه )

(4)  

تشکیل ماتریس چیرگی الزم است مجموعه چیره )مسلط( شناسایی  منظوربهدر این گام  -

و سپس این ماتریس را بر اساس آن تعیین نمود. مجموعه و ماتریس چیرگی به ترتیب 

 است. شدهداده( نشان 6( و )5در روابط )
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(5)  

(6) 

 

اساس این گام بر پایه تضاد در مقابل گام قبل است. در این گام به دنبال تعیین ماتریس  -

و سپس ماتریس آن را تشکیل  چیره ناهستیم. به این منظور ابتدا مجموعه  چیرگی نا

 ( استفاده شود.8( و )7دهیم. برای این امر نیاز است از روابط )می

(7)   

(8)  

 

دنبال تشکیل ماتریس سازگار هستیم. اساس ماتریس سازگار بر مبنای در این گام به  -

 ( است.10( و )9ماتریس چیرگی و مطابق با روابط )

(9) 
 

(10) 
 

گام قبلی، به دنبال تشکیل ماتریس ناسازگار هستیم. اساس ماتریس  برخالفدر این گام  -

 ( است.12و )( 11و مطابق با روابط ) چیرگی ناناسازگار بر مبنای ماتریس 

(11)  
 

(12)  
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ماتریسی که تجمیع کننده ماتریس سازگار و ناسازگار است را بر اساس رابطه  درنهایت -

 آوریم.( به دست می13)

(13)   

، در ماتریس دیگرعبارتبهگردد. با جذابیت کمتر حذف می گزینهدر آخرین گام،  -

ها با هایی جذابیت بیشتری دارند که ارتباط سایر گزینهگزینه (13در رابطه ) شدهارائه

ای که کمترین ها بیشتر باشد. گزینهها کمتر و ارتباط خود این گزینه با سایر گزینهآن

الف( نمونه گرافیکی از -1گزینه است. شکل ) ترینجذابباشد،  واردشدهپیکان به آن 

 واردشدهپیکان به گزینه یک  است. در این شکل، کمترین ELECTREپاسخ روش 

ترین است لذا به ترتیب جذاب واردشدهبه گزینه دو کمترین پیکان  ازآنپساست و 

 گزینه سه است. درنهایتگزینه، گزینه یک، سپس گزینه دو و 

 AHPب( روش 

چند شاخصه است که در  گیریتصمیمهای (، یکی از روشAHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

ها ها و گزینهکه شامل هدف تصمیم، شاخص گیریتصمیمآن، ساختار سلسله مراتبی بین اجزای 

 های زیر طی گردد:این روش نیاز است گام سازیپیادهگردد. برای است، مشاهده می

 سازی ساختاریمدل -

مایش درآورده شود. این ب( به ن-1گرافیکی مانند شکل ) صورتبه مسئلهدر این گام بایستی 

 متأثرب( -1. هر سطح از شکل )هستها ها و گزینهشکل گرافیکی شامل هدف تصمیم، شاخص

و روشنی  خوبیبههای ضروری که از سطح پیشین خود است. برای این منظور، نیاز است شاخص

بی آورده ها را نشان دهند، نگهداری و در این شکل سلسله مراتقادر هستند تمایز بین گزینه

های دیگری باشند. البته باید از توانند متشکل از زیر شاخصمی تنهاییبهها خود شوند. شاخص

 ها اجتناب نمود تا مقایسات دچار پیچیدگی نشود.تعدد شاخص
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 مقایسات زوجی -

شود. نوع اول، مقایساتی زوجی است که در این روش از دو نوع مقایسات زوجی استفاده می

ها صورت گیرد و نوع دوم، مقایساتی زوجی است که بین گزینهها صورت میبین شاخص

شود. ماتریس گیرد. کلیه مقایسات زوجی در هر سطح با توجه به سطح باالتر از خود تعیین میمی

 است. شدهداده( نشان 1ر جدول )مقایسات زوجی د

Cnn … C2 C1  

A1n … A12 A11 C1 

A2n … A22 A21 C2 

… … … … … 

Ann … An2 An1 Cn 

 . مقایسات زوجی1 جدول

C  ،معیارهاA  ،امتیازاتi=1,…,n  وj=1,…,n ها است. برای مثال، بیانگر تعداد شاخص

A21 دهد. نشان می گیرندهتصمیم، ارجحیت شاخص دو به نسبت به شاخص یک را از نگاه

های ها است، مشابه چنین ماتریسی برای گزینهاین ماتریس برای مقایسات زوجی بین شاخص

توان در نظر گرفت. عناصر قطر اصلی برابر یک هستند. برای مربوط به یک شاخص نیز می

. از هستعیار یک نسبت به معیار یک است که همواره برابر یک نشانگر برتری م A11نمونه، 

شود که ارجحیت است، نتیجه می aبرابر  jنسبت به معیار  iطرف دیگر، وقتی ارجحیت معیار 

است. مقیاسی که برای این  A12=1/A21است. برای نمونه،  i ،1/aنسبت به معیار  jمعیار 

 است. شدهداده( نشان 2است که در جدول ) شود مقیاس ساعتیماتریس در نظر گرفته می
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 معنی میزان ارجحیت مقدار عددی

 دارای اهمیت برابرند. j و iعنصر  ترجیح مساوی 1

 تر است.مهم jکمی از  iعنصر  ترجیح کم 3

 تر است.مهم jاز  iعنصر  ترجیح زیاد 5

 تر است.خیلی مهم jاز  iعنصر  ترجیح خیلی زیاد 7

 تر است.مهم jخیلی از  یلیخ i عنصر ترجیح خیلی خیلی زیاد 9

 . مقیاس ساعتی2جدول 

 هامحاسبه وزن -

 وزنها و قرار گیرد. این دو شامل، وزن شاخص موردمحاسبهدر این گام دو نوع وزن بایستی 

است. برای پیدا کردن وزن باید ماتریس مقایسات زوجی بی مقیاس شود. برای بی  هاگزینه

مقیاس سازی، نیاز است مجموع اعداد هر ستون در ماتریس مقایسات زوجی را به دست آوریم 

، میانگین ازآنپسو سپس یکایک اعداد درون ستون را تقسیم بر مجموع ستون مربوطه نماییم. 

( 3س شده نشانگر وزن هر شاخص یا گزینه است. برای نمونه، جدول )سطری از اعداد بی مقیا

 دهد.ها را نشان میروش تعیین وزن برای شاخص
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 . تعیین اوزان3جدول 

 

 هامحاسبه وزن نهایی گزینه -

برای محاسبه نهایی الزم است دو ماتریس در یکدیگر ضرب شود. ماتریس اول، ماتریسی است 

ها است و عناصر درون این ماتریس، اوزانی است هایش شاخصها و ستونکه سطرهایش گزینه

ها است که این است. ماتریس دوم، ماتریس وزن شاخص پیداشدهها از گام قبل که برای گزینه

این دو ماتریس  ضربحاصلمشابه، از گام قبل به دست آورده شده است.  طوربهماتریس نیز 

ای که بیشتر باشد آن گزینه از اولویت کند. وزن نهایی هر گزینهها را مشخص میوزن نهایی گزینه

 باالتری برخوردار است.

  Cnn … C2 C1 وزن

(NA11+NA12+…+NA1n)/n NA1n=A1n/ 

A1n+A2n+…+Ann 
… NA12=A12/ 

A12+A22+…+An2 
NA11=A11/ 

A11+A21+…+An1 
C1 

(NA21+NA22+…+NA2n)/n NA2n=A2n/ 

A1n+A2n+…+Ann 
… NA22=A22/ 

A12+A22+…+An2 
NA21=A21/ 

A11+A21+…+An1 
C2 

… … … … … … 

(NAn1+NAn2+…+NAnn)/n NAnn=Ann/ 

A1n+A2n+…+Ann 
… Nan2=An2/ 

A12+A22+…+An2 
Nan1=An1/ 

A11+A21+…+An1 
Cn 

- A1n+A2n+…+Ann … A12+A22+…+An2 A11+A21+…+An1  مجموع

 ستونی
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      ...     n

       ...      m

 

        

        

        

 

 ELECTREروش  -الف AHPروش  -ب

 غیر جبرانی و جبرانی گیریتصمیم های. نمونه گرافیکی از روش1شکل 

ها ارتباطات سیستماتیکی با یکدیگر ندارند. است که شاخص شدهداده( نشان 1در شکل )

و نقشه راه سایر  اندازچشمسندی متقن که  عنوانبهبیانیه گام دوم انقالب اسالمی  کهدرحالی

، دیگرعبارتبهاست بایستی نقشی کنترلی بر روی توسعه علم و فناوری داشته باشد.  ارکان نظام

، فرهنگ، بومزیستتوسعه علم و فناوری در سایه اسناد باالدستی کشور که متضمن حفاظت از 

 ELECTREکه نه روش  اسالمی هستند، بایستی متبلور گردد. در حالی-اجتماع و الگوی ایرانی

های عمومی اولین چالش مدل مسئلهچنین روابطی را متصور نیستند که همین  AHPو نه روش 

با در نظر گرفتن بیانیه گام دوم انقالب  توأمدر قبال موضوع توسعه علم و فناوری  گیریتصمیم

ها را در نظر کامل روابط متقابل بین شاخص طوربه ELECTEتر، روش دقیق طوربهاست. 

های همان ها را فقط با زیر شاخصروابط بین شاخص AHPروش  گیرد. از طرف دیگر،نمی

ضعف این روش در کنترل گری بیانیه گام دوم انقالب  وضوحبهداند که شاخص مجاز می

کند. را محدود به مفاهیم شاخص فوقانی میها زیرشاخص AHPشود. زیرا که مشخص می

 ELECTREروش  و AHPروش  ها است.های مربوط به شاخصچالش دوم در رابطه با وزن

در نظر  گیریتصمیم مسئلهورودی  صورتبهها اوزان شاخص قالب درها را اهمیت شاخص

 گیریتصمیمها در قبال مشکل و چالش بزرگ برای این روش یکاینگیرند. بدیهی است می

ایستی با برای توسعه علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقالب است. زیرا، هر تصمیم و گزینه ب

بهینه،  گیریتصمیمها مقایسه گردد تا ضمن ترکیب بهینه اوزان خود با سایر تصمیمات و گزینه
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های بیانیه گام دوم های مربوط به توسعه علم و فناوری و شاخصرفتار هر گزینه تحت شاخص

حوزه  انقالب نمایان شود. لذا از این طریق از اعمال نظرات متعصبانه متخصصان مختلف به نفع

، عدم مقایسه گیریتصمیمهای آید. چالش سوم مربوط به این روشخود جلوگیری به عمل می

ها و بهترین گزینه سازیپیادهتر، بدیهی است که ها است. برای توضیح دقیقنسبی بین گزینه

است. لذا ضروری است  روروبههای متعدد تصمیمات همواره کاری ساده نیست و با دشواری

تر باشد، و هم عملکرد ها در فضای یکدیگر قرار گیرند تا هم مقایسه منصفانهت و گزینهتصمیما

در برخی  گیرندگانتصمیمهای نامطلوب با جزییات بیشتر مبرهن گردد. از این طریق، گزینه

ترین نیست، ضمن ای که مطلوباوقات این اجازه را خواهند یافت که با انتخاب تصمیم و گزینه

ترین گزینه، امکانات محدود خود را به ای مدون و متناسب با مطلوبتوسط برنامه بهبود آن

 .کارگیرندبهبهترین نحو و کمترین هزینه 

 وتحلیلتجزیه

اوزان و در نظر  سازیبهینههای مربوط به دهد که چالش( ساختاری را نمایش می2شکل )

ریاضی، عملکرد  ریزیبرنامهاز طریق  1سازد. تحلیل پوششی دادهگرفتن مقایسه نسبی را مرتفع می

ها ها )نهاده( و خروجیهایی تحت عنوان ورودیرا با توجه به شاخص گزینههر تصمیم و 

و از این طریق کند می گیریاندازههای مشابه )ستانده( در مقایسه با سایر تصمیمات و گزینه

 (.Charnes et al., 1994) کنداوزان بهینه را تعیین می

 
1 Data Envelopment Analysis (DEA) 
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...

      m

                            

                            

                            

 

 . ساختار تحلیل پوششی داده2شکل 

برای توسعه علم  گیریتصمیم( وجود دارد. در فضای 2همچنان چالش اول در شکل )

و فناوری الزم است توجه شود که بنیان و نهاده اولیه هر تصمیم به چه مقدار است. بنابراین 

 کهاینهای وضعیتی وجود دارد. با توجه به هایی تحت عنوان، شاخصبرای هر تصمیم، شاخص

های خصدر پژوهش ما، توسعه علم و فناوری مطرح است، الزم است نهاده اولیه مبتنی بر شا

، اقتصادی و محیطیزیستهای توسعه پایدار مربوط به مسائل توسعه پایدار باشد. شاخص

و فناوری در ادبیات تحقیق  های توسعه علم. شاخص(Purvis et al., 2019) استاجتماعی 

های نیروی تحت عناوین خلق فناوری، انتشار فناوری جدید، انتشار فناوری قدیمی و مهارت

توان در نظر گرفت که شامل . نگاه دیگری نیز برای این چهار شاخص میاندشدهمعرفیانسانی 

ها و فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و خلق علوم جدید و دانش فنی، زیرساخت

 عنوانبهمقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب  توصیههفت  درنهایتاست.  پذیریرقابت

های بیانیه گام شود. بدیهی است که شاخصنیه گام دوم انقالب در نظر گرفته میهای بیاشاخص

شکل  صورتبه( 2ها باشد. بدین ترتیب شکل )سایر شاخص کنندهکنترلدوم انقالب بایستی 

نویسندگان این پژوهش، برای اولین بار است چنین مدلی برای  بادانشیابد. مطابق ( ارتقا می3)
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سنجد بلکه تصمیمات را بر شود که نه تنها وضعیت هر تصمیم را میمی معرفی گیریتصمیم

با پیروی از سند باالدستی بیانیه گام دوم انقالب هماهنگ و  توأممبنای توسعه علم و فناوری 

سازد. در بخش یک، های مذکور را مرتفع می(، تمامی چالش3سازد. بنابراین شکل )همگام می

های مربوط به توسعه علم و فناوری سنجیده و شاخص عیتیی وضهاتصمیمات بر اساس شاخص

های های توسعه علم و فناوری و شاخصشود. در بخش دو، تصمیمات بر اساس شاخصمی

بر بخش یک نیز کنترل وجود داشته  کهطوریبهشود مربوط به بیانیه گام دوم انقالب سنجیده می

نهاده  عنوانبهگردد که برای بخش دو نمایان میتوسعه علم و فناوری آنجا  پررنگباشد. نقش 

 است. شدهگرفتهستانده در نظر  عنوانبهو برای بخش یک 

                         
              

             
               

              

           

 گیریتصمیم. ساختار پیشنهادی برای 3شکل 

( 3، ضروری است که ساختار پیشنهادی در شکل )1بهینه جهانی صورتبه گیریتصمیم منظوربه

از طریق روابط ریاضی نمایان شود. برای این منظور، در ابتدا مدل تحلیل پوششی داده که توسط 

(Klimberg & Ratick, 2008)  توضیح داده  (14)-(18است، در روابط ) شدهدادهتوسعه

 ( آورده شده است.4ها در جدول )شود. نوتاسیونمی

 

 

 

 
1 Global optimum 
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 نمادها توضیحات

 هااندیس 

  نشانگر مدل مرسوم تحلیل پوششی داده

  تحلیل پوششی داده )بخش دو( کنندهکنترلنشانگر مدل 

  نشانگر مدل کنترل شونده تحلیل پوششی داده )بخش یک(

  گیریتصمیممجموعه واحدهای 

  های ورودیمجموعه شاخص

  های خروجیمجموعه شاخص

  نشانگر پاسخ بهینه

 پارامترها 

 گیریتصمیمهای ورودی در هر واحد مقدار شاخص
 

 گیریتصمیمهای خروجی در هر واحد مقدار شاخص
 

  مقدار ناچیز مثبت

  کنندهکنترلکنترل شونده و عدم انحراف از  یکارآمداوزان اهمیت 

 های قطعی کنندهبرش
 

 گیریتصمیممتغیرهای  

 گیریتصمیمهای ورودی در هر واحد وزن شاخص
 

 گیریتصمیمهای خروجی در هر واحد وزن شاخص
 

 گیریتصمیمدر هر واحد  ییناکارامقدار 
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 گیریتصمیممقدار کارایی در هر واحد 
 

 کنندهکنترلمقدار انحراف کنترل شونده از 
 

  توسط تصمیمات یکارآمدحداکثر مقدار انحراف از 

 ها. نوتاسیون4جدول 

 

(14)  
 

Max 

(15)  
 

S.t. 

(16)  
 

 

(17)  
 

 

(18)    

 گیریتصمیمکارایی هر واحد  سازیبیشینه دهندهنشان( تابع هدف است و 14رابطه )

کند. ها را برابر یک فرض میقراردادی مجموع موزون ورودی صورتبه( 15است. محدودیت )

( نسبت 17دهد. محدودیت )را نشان می گیریتصمیم( مقدار ناکارایی هر واحد 16محدودیت )

( مانع از صفر شدن 18کند. محدودیت )ها را کمتر یا مساوی یک تنظیم میها به ورودیخروجی

 شود.اوزان می

بازنویسی شود که ارتباطات و  ایگونهبه (14)-(16ط )در ادامه الزم است رواب

روابط ریاضی تعیین گردد. برای این منظور نیاز است  صورتبه( 3های مذکور در شکل )بخش

هایی ارتباطات بین اجزای هر ای استفاده شود، زیرا که چنین مدلاز تحلیل پوششی داده شبکه
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، وظیفه کنترلی 2بخش  کهاین(. با توجه به Kao, 2017) گیردرا در نظر می گیریتصمیمواحد 

دارد، ضروری است در وهله نخست، تصمیمات بر این اساس ارزیابی شوند. زیرا که نتیجه این 

-(18است. برای این منظور، مشابه با روابط ) مؤثربخش در انتخاب تصمیم یا گزینه نهایی بسیار 

 است. شدهدادهتوسعه  (19)-(23(، روابط )14)

(19)  
 

Max 

(20)  
 

S.t. 

(21)  
 

 

(22)  
 

 

(23)    

بر اساس بخش  صرفاً(، کارایی تصمیمات را 19)-(23نتیجه مستخرج شده از روابط )

نیست.  گیریتصمیماست اما تنها بخش  کنندهکنترلبخش دو  اگرچه، کهدرحالیدهد. دو ارائه می

که کارایی تصمیمات بر اساس بخش کنترل  شدهدادهتوسعه  ایگونهبه( 24)-(32لذا روابط )

 شونده نیز محاسبه گردد.

(24)  
 

Ma

x 

(25)  
 

S.t. 

(26)  
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(27)  
 

 

(28)    

(29)  
 

 

(30)  
 

 

(31)    

(32)    

در بخش کنترل شوندگی را بیشینه  گیریتصمیم( کارایی واحدهای 24تابع هدف )

کند. محدودیت را کمینه می کنندهکنترلکند. عالوه بر این، مجموع انحرافات کنترل شونده از می

کند. های بخش یک را برابر با یک تنظیم میمجموع موزون ورودی قراردادی طوربه( 25)

( حد باالی 27محدودیت )دهد. را نشان می گیریتصمیم( ناکارایی هر واحد 26محدودیت )

( 28کند. محدودیت )در بخش یک را برابر با یک تنظیم می گیریتصمیمکارایی هر واحد 

(، حد باالی 29دهد. محدودیت )مثبت و متعلق به بخش یک را نشان می گیریتصمیممتغیرهای 

(، انحراف بخش یک 30کند. محدودیت )کارایی مستخرج از بخش دو را برابر با یک تنظیم می

( مستخرج 19)-(23( که از روابط )از بخش دو را با توجه به مقدار بهینگی بخش دو )

مثبت مربوط به بخش دو را  گیریتصمیم(، متغیرهای 31محدودیت )کند. شده است، تعیین می

 غیر منفی است. گیریتصمیم( بیانگر متغیرهای 33دهد. محدودیت )نشان می

است. در توابع هدف مذکور،  تعریفقابل( به گونه دیگری نیز 24( و )19توابع هدف )

، در نظر گرفتن کهدرحالیانحراف از کارآمدی برای هر تصمیم بوده است.  سازیکمینهاهتمام بر 

و تابع هدف باشد. لذا در  مسئلهتواند گونه جدیدی از تعریف بیشینه انحراف می سازیکمینه
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تر تر و معطوف به مسائل بحرانیرا غنی گیرندگانتصمیمتواند تحلیل ، میگونهایننظر گرفتن 

شود. اول، یک محدودیت ( با تغییراتی همراه می19)-(23در ) شدهارائهروابط  سازد. به این منظور

یابد. مشابه ( تغییر می34( به )19شود. دوم، تابع هدف )( به این دسته روابط اضافه می33مطابق )

( به 35شود. برای این منظور، محدودیت )( ایجاد می24)-(32این تغییرات برای دسته روابط )

 شود.( می24( جایگزین تابع هدف )36شود. عالوه بر این، تابع هدف )روابط اضافه میاین دسته 

(33)    

(34)   Min 

(35)    

(36)  
 

Min 

ای مواجه باشد که دارای عدم قطعیت با داده گیرندهتصمیمدر شرایطی امکان دارد که 

ای بازه بلکههای مذکور، یک عدد مشخص نیست، و ریسک است. در چنین شرایطی داده مدل

و   صورتبهاز اعداد است. بنابراین نمایش داده ورودی و خروجی 

( تبدیل به اعداد قطعی 38( و )37اعداد مطابق با روابط ) گونهنیااست.  

های قطعی نام دارند که اعدادی بین صفر و برش (، 38( و )37شوند. در روابط )می

 (.1397، یمحمودآبادیک هستند )

(37)   
 

(38)  
 

 

کند. کنترل شونده را نمایندگی می-( مدل کنترل کننده19)-(32بنابراین، روابط )

(، مدل بیشینه انحرافات را 19)-(32( در روابط )33)-(36توسط روابط ) ایجادشدهاصالحات 
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( مدل 19)-(32( در روابط )37)-(38توسط روابط ) ایجادشدهکند. اصالحات نمایندگی می

 کند.را نمایندگی می غیرقطعی

 و پیشنهاد گیرینتیجه

 ذکرشایاندهیم. البته در این قسمت، کاربرد مدل پیشنهادی را از طریق یک مثال عددی نشان می 

عمومی است و بر روی هر سیستمی قابل  کامالًاست که مدل پیشنهادی در دو بخش پیشین 

های توانند متناسب با شاخصتخصصی می صورتبهاست. لذا خبرگان هر حوزه  سازیپیاده

توانمندی این  صرفاًهای پیشنهادی مذکور بهره ببرند. بنابراین در این بخش زمینه خود از مدل

گردد لکن باید توجه داشت که همه اجزای این مدل به مدل از طریق یک مثال عددی نمایان می

(، 3تار پیشنهادی در شکل )قابل توسعه است. بر اساس ساخ راحتیبهعلت عمومیت آن 

 هایباقابلیتهای علم و فناوری مطابق های وضعیتی مطابق با توسعه پایدار، شاخصشاخص

های فناوری بر اساس و متناسب با تجمیع این دو در قابلیت قدرت سازهای و فناوری برتری ساز

های نیروی ارتهای خلق فناوری، انتشار فناوری جدید، انتشار فناوری قدیمی و مهشاخص

های بیانیه گام دوم انقالب متناسب با هفت توصیه مقام معظم رهبری شاخص چنینهمانسانی، و 

مطابق  مسئلهها، داده ورودی اند. برای حفظ کلیت مدلدر بیانیه گام دوم انقالب، مفروض شده

گزینه  5رای است. در این جدول داده ورودی از طریق توزیع تصادفی ب تولیدشده( 5با جدول )

است. بازه عدم قطعیت نیز از تفاضل حد باال و حد پایین فاصله عدم اطمینان  تولیدشدهیا تصمیم 

( فرض شده است. الزم به ذکر است که باید توجه اکید داشت که 38( و )37مطابق با رابطه )

دود، ها محشوند و بایستی گزینهها توسط خبرگان مشخص میگزینه گیریتصمیمدر مسائل 

 مشابه و دقیق انتخاب شوند.
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 . داده ورودی5جدول 

 

 

شوند. ( نشان داده می5های پیشنهادی بر اساس داده ورودی در جدول )های مدلدر ادامه جواب

مدل  عنوانبهو کنترل شونده تحت عنوان مدل )الف(، مدل بیشینه انحرافات  کنندهکنترلمدل 

است. امتیاز کارآمدی  شدهگرفته( در نظر 6مدل )ج( در جدول ) عنوانبه غیرقطعی)ب( و مدل 

، امتیاز کارآمدی در مدل کنترل شونده و انحراف مدل کنترل شونده از مدل کنندهکنترلدر مدل 

میانگین هندسی، شاخص تجمیعی را تشکیل  صورتبهسه شاخصی هستند که  کنندهکنترل

دهد، تصمیم و گزینه چهار در هر سه مدل شان می( ن6که نتایج جدول ) طورهماناند. داده

پیشنهادی بیشترین مقدار شاخص تجمیعی را دارد و از طرف دیگر شاخص تجمیعی این تصمیم 

و مدل ثانویه  کنندهکنترلو گزینه در هر سه مدل پیشنهادی ثابت مانده است. مدل اولیه مدل 

 های بیانیه گام دوم انقالبشاخص های توسعه علم و فناوریشاخص شاخص وضعیتی  

 تصمیم
توزیع 

 تصادفی
 بازه

ت
طعی

م ق
عد

زه 
با

 

توزیع 

 تصادفی
 بازه

ت
طعی

م ق
عد

زه 
با

 

توزیع 

 تصادفی
 بازه

ت
طعی

م ق
عد

زه 
با

 

 25 (50-10) یکنواخت 100 (100-60) یکنواخت 10 (5-4) یکنواخت 1

 150 (25-3) یکنواخت 90 (100-60) یکنواخت 10 (2-1) یکنواخت 2

 20 (5-1) یکنواخت 150 (500-300) یکنواخت 10 (5-1) یکنواخت 3

 100 (35,10) نرمال 100 (10-3) یکنواخت 10 (35,10) نرمال 4

 200 (35,10) نرمال 150 (100-60) یکنواخت 10 (35,10) نرمال 5

تعداد 

 هاشاخص
3 4 7 
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گزینه چهار، همواره مدل ثانویه از مدل مدل کنترل شونده فرض شده است. مطابق با نتایج، در 

استواری و برتری جواب است. لذا این  دهندهنشاناولیه بدون انحراف پیروی کرده است. این 

گردد. مقدار عددی نتایج حاصل از مدل ثانویه در هر تصمیم برتر انتخاب می عنوانبهتصمیم 

های این مقادیر، تعداد محدودیت سه مدل پیشنهادی از مدل اولیه کمتر است. علت کمتر بودن

ها ها، جواببیشتر مدل ثانویه نسبت به مدل اولیه است. بنابراین با افزایش تعداد محدودیت

 مقادیر افزایش نخواهند یافت. ازنظر
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1 0.8870 0.7510 0.9980 0.8728 0.8690 0.7510 0.9980 0.8668 0.8860 0.7520 0.9950 0.8719 

2 0.8660 0.7510 0.9980 0.8658 0.8640 0.7510 0.9980 0.8652 0.8640 0.7500 0.9990 0.8651 

3 0.8570 0.7530 0.9900 0.8613 0.8570 0.7530 0.9900 0.8613 0.8570 0.7570 0.9750 0.8584 

4 1.0000 0.7500 1.0000 0.9086 1.0000 0.7500 1.0000 0.9086 1.0000 0.7500 1.0000 0.9086 

5 0.8760 0.7510 0.9980 0.8691 0.8760 0.7510 0.9980 0.8691 0.8720 0.7500 0.9960 0.8669 

 های پیشنهادی. نتایج مدل6جدول 

پیشرفت کشورها هستند. بنابراین،  ساززمینه قدرت سازهای و فناوری برتری سازهای قابلیت

های های فناوری بر اساس توسعه علم و فناوری و با نگاه به دو موضوع مهم قابلیتقابلیت

تواند کشورها را در مسیر توسعه قرار دهد. برخی از می قدرت سازهای و فناوری برتری ساز

ا توجه به رقابت امروز در شوند. بکشورها در زمینه توسعه علم و فناوری پیشرفته محسوب می

میان کشورها که مبتنی بر علم و فناوری است، کشورهای دیگر درصدد پیروی از کشورهای 

آید این است که کشورهای پیرو بدون در نظر پیشرو هستند. دغدغه مهمی که اینجا پدید می

ه تقلید ی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دست ببومزیستهای داخلی، گرفتن ظرفیت

از کشورهای پیشرو بزنند. این نگرانی برای جمهوری اسالمی ایران نیز وجود دارد. مقام معظم 
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هایی را برای ساخت رهبری در بیانیه گام دوم انقالب ضمن تشریح دستاوردهای انقالب، توصیه

سندی باالدستی با توسعه علم و  عنوانبهاند. چنانچه بتوان بیانیه گام دوم انقالب را ایران فرموده

گردد. برای این فناوری همگام نمود، توسعه و تعالی برای جمهوری اسالمی ایران پدیدار می

. برد بهرهحلقه ارتباطی برای این دو موضوع مهم  عنوانبه گیریتصمیممنظور، ضروری است از 

های های مدلها و چالشضعف حلقه ارتباطی، عنوانبه گیریتصمیمدر این مقاله ضمن شناسایی 

 شدهشناساییدر مواجهه با بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و فناوری  گیریتصمیمعمومی 

ها راهکارهایی پیشنهاد شد و بر اساس آن ساختار است. از طرف دیگر برای رفع این چالش

سه مدل ریاضی  پیشنهادی، گیریتصمیمجدیدی پیشنهاد شد. بر اساس ساختار  گیریتصمیم

های پیشنهادی از طریق یک مثال عددی کاربرد مدل نهایتاًتوسعه داده شد و  گیریتصمیمبرای 

در بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و فناوری را  گیریتصمیمنشان داده شد. این مقاله زمینه 

شود لذا پیشنهاد میآورد. های تحقیقاتی بسیاری را به وجود میقرار داده و فرصت تأثیرتحت 

 نمایند. سازیپیادههای پیشنهادی این مقاله را در حوزه تخصصی خود پژوهشگران مدل

 منابع:
 .12-1صفحه  (. بیانیه گام دوم انقالب خطاب به ملت ایران.1397ای، س، ع. )امام خامنه

چند معیاره با نگرشی کاربردی. انتشارات  گیریتصمیمهای (. روش1396ترابی، س، ع. باقرصاد، م. جیحونیان، م. )

 صفحه. 252دانشگاه تهران، ویرایش دوم، 

(. تنگناها و راهکارهای کالن توسعه تکنولوژی 1390. )ح زاهدی، ش. اسماعیلی، ه، ا. حاجی حسینی، ح. واعظی،

 .9-29. صفحه 7مدیریت دولتی، شماره  اندازچشمدر ایران. 

کشور ایران. فصلنامه توسعه تکنولوژی  موردمطالعه. سنجش توانمندی فناوری در سطح ملی، (1389فرقانی، ع. )

 .6-13. صفحه 15صنعتی، شماره 

 صفحه. 256ها. انتشارات دانشگاه یزد، های نوین تحلیل پوششی داده(. مدل1397محمودآبادی، م. )

پژوهشی مدیریت  -اسالمی. فصلنامه علمی-ایرانی(. بیانیه گام دوم انقالب، رهنامه پیشرفت 1397مقیمی، محمد. )

 .6-14. صفحه 3اسالمی. شماره 
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