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 چکيده
فناوری است. این موضوع آنچنان اهمیت دارد  در دنیای امروز، مهمترین رقابت بین کشورها، در ارتباط با توسعه علم و       

آید. از طرف دیگر، برخی کشورها در زمینه توسعه علم و فناوری پیشتازند. که عموما به عنوان یک الزام باالدستی به شمار می

اقتصادی  این دغدغه وجود دارد که کشورهای متاخر بدون در نظر گرفتن اقتضائات بومی خود نظیر مسائل فرهنگی، اجتماعی،

دانیم که بیانیه گام دوم انقالب اسالمی توسط و زیست بومی دست به تقلید مطلق در جهت توسعه علم و فناوری بزنند. می

ای چون توسط باالترین مقام جمهوری مقام معظم رهبری به منظور ساخت ایران نوشته شده است. از طرف دیگر، چنین نوشته

کند. به همین دلیل چنانچه این خطوط راهنما در تصمیم اه سایر اجزای نظام را تعیین میاسالمی ایران تنظیم شده، نقشه ر

های راهبردی با توسعه علم و فناوری همگام شود منجر به توسعه جمهوری اسالمی ایران و رفع دغدغه مذکور خواهد گیری

ها در مواجهه با های مدلشدند. سپس چالشهای تصمیم گیری راهبردی برای این منظور شناسایی شد. در این مقاله، مدل

های بهینه سازی ریاضی در شرایط قطعی و گاه راهکارهایی از طریق توسعه مدلها تشریح شد. آناین نوع از تصمیم گیری

 غیرقطعی بیان شده است. 
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 مقدمه و ادبیات 

ساز دو موضوع مهم برای کشورها به های برتریساز و قابلیتهای قدرتامروزه، شناسایی فناوری     

شود. آید. از طرف دیگر، توسعه علم و فناوری یک الزام باالدستی در کشورها محسوب میشمار می

های فناوری از اجزای کند. قابلیتیش از پیش اهمیت پیدا میهای مبتنی بر فناوری ببنابراین قابلیت

های فناوری از منابع دانشی و نوآوری مستخرج عالوه بر این، قابلیت بنیادین رفاه و رشد اقتصادی است.

های فناوری مکمل هم هستند و نباید جایگزین هم در نظر گرفته گردد. باید توجه داشت که قابلیتمی

های فناوری بدون نیروی انسانی ماهر کارایی ندارد. رسیدن به فناوری نیازمند شود. برای مثال، زیرساخت

های فناوری عبارتند از؛ خلق از جمله سرمایه گذاری است.  چهار عامل مهم و موثر در قابلیت شرایطی

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

ناوری، شود عبارتند از؛ خلق فهای فناوری استفاده میاصلی که در جهت اندازه گیری قابلیت

توان در چهار ، کشورها را میهای انسانی. در رابطه با فناوریهای فناوری و توسعه مهارتزیرساخت

ها گنجاند. رهبرها، نوآوری فناوری را ایهای رهبرها، رهبرهای بالقوه، متاخرین و حاشیهدسته به نام

نیروی انسانی وضع بسیار خوبی  کنند. برخی از این کشورها در زمینه زیرساخت وخلق و پایه ریزی می

اند. ها و نیروی انسانی انجام دادهدارند. رهبرهای بالقوه، سرمایه گذاری مناسبی در زمینه زیر ساخت

ها ایمتاخرین درصدد هستند به طور موازی ضمن توسعه، در زمینه فناوری رشد داشته باشند. حاشیه

. (Archibugi & Coco, 2004)ر مشکل هستند تر هم دچاهای قدیمیحتی از دسترسی به فناوری

اهمیت خاصی اند از ساز جایی که رهبرها در آن پیشروی کردههای قدرتبنابراین دستیابی به فناوری

. برای اندازه گیری توانمندی گرددکند زیرا که توسعه فناوری منجر به تولید قدرت پایدار میپیروی می

های متعددی توسعه یافته است. ساز(، شاخصکشورها از منظر فناوری )قسم مربوط به فناوری قدرت

ی نمود. این ابعاد که با توجه به توان از ابعاد معینی واکاوها را مینکته مهم این است که همه شاخص

شود، شامل خلق علوم جدید و دانش فنی، ساز میهای برتریساز منجر به قابلیتهای قدرتفناوری

 ,Archibugi)شودها و فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و رقابت پذیری میزیرساخت

Denni, & Filippetti, 2009)ساز از طریق خلق فناوری، انتشار فناوری . بنابراین فناوری قدرت

ها و سرمایه انسانی و هم چنین ساز از طریق زیرساختبرتریجدید، انتشار فناوری قدیمی و قابلیت 



   3                        1401ن زمستا ،شانزدهمشماره  ،پنجم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه              

ز این دو موضوع تحت عنوان رقابت پذیری قابل تعریف است. برای یکپارچه سازی ادبیات نوشتاری ا

 شود.ها( و فناوری استفاده میها و سرمایهتوسعه علم )علوم جدید و دانش فنی مربوطه برای زیرساخت

های جمهوری اسالمی ایران حاکم نبودن رویکرد فناورانه است و همین در همین راستا، یکی از چالش 

هایی در و از سوی دیگر، کشور را دچار ضعف ای شده استهای توسعهامر منجر به عدم تحقق برنامه

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

مسیر توسعه فناوری تاکید شده است. علت چنین تاکیدی، به وجود آمدن قدرت پایدار و خلق ثروت 

. از آنجایی که کشورهای توسعه یافته در (1389انی، )فرقناشی از توسعه فناوری برای کشورها است 

آید که کشورهای در حال توسعه به منظور تسریع علم و فناوری پیشتاز هستند، این دغدغه به وجود می

در نائل شدن به سطح کشورهای توسعه یافته، بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات خاص خود و 

اقتصادی، اجتماعی و زیست بومی مربوط به خود به پیروی از همچنین با غفلت از مسائل فرهنگی، 

ای، در نظر گرفتن یک سند باالدستی که کشورهای توسعه یافته روی بیاورند. برای رفع چنین دغددغه

هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی غنی باشد، الزم است. بیانیه گام دوم انقالب در قامت یک سند 

هایی برای جهاد بزرگ ظم رهبری با توجه به دو منظر تبیین دستاوردها و توصیهباالدستی توسط مقام مع

. از آنجایی که جایگاه نگارنده (1397ای، )امام خامنهساخت ایران با تکیه بر جوانان نگارش شده است 

این سند، باالترین مقام جمهوری اسالمی ایران است لذا در نظر گرفتن چنین خطوط راهنمایی برای 

 آور است. سیم نقشه راه الزامتر

فرآیند تکاملی انقالب اسالمی از انقالب اسالمی شروع و سپس نظام اسالمی، دولت اسالمی، کشور 

های مرحله (. ویژگی1397رسد )محمد مقیمی، اسالمی را طی و در نهایت به مقصد تمدن اسالمی می

ی خارجی، توان برشمرد عبارتند از؛ هدایت رهبری، فقدان تجربه، دشمناول که در گام اول انقالب می

حفظ و پرورش جوانان و حکومت مردم ساالر و مطرح کردن دین و دنیا در کنار هم. سپس با ورود به 

های دیگری متبلور گردید که عبارتند از؛ قدرتمندی و نه زورگویی، دوری انقالب در عرصه بلوغ، ویژگی

مون فطرت بشری و بدون از افراط و تفریط، ایستادگی و خود باوری. شعارهای انقالب اسالمی پیرا

تاریخ انقضا بودن. البته در این راه موانعی مانع از حصول کامل در این اهداف شده است. بنابراین به 

جهت توسعه و تکامل در این فرآیند، نظریه انقالب اسالمی بایستی تبیین شده و در جوامع گسترش 

ای زنده سازگاری دارد. انقالب اسالمی پدیده گری و نظم سیاسی و اجتماعییابد. این نظریه میان انقالبی



 ...................به منظور  از تصمیم گیری چند شاخصه با نگرشي راهبردیارائه نویني                           4         

 

و قابل انعطاف است و قابلیت تصحیح خطا با تکیه بر اصالت در اصول خود را دارد. از این رهگذر گام 

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

گی و توسعه عدالت اشاره کرد. در این راه، مدیریت جهادی که حاصل افزایش مشارکت مردمی، ایستاد

نگاه خوشبینانه، انقالبی و منطبق بر خط مشی مقام معظم رهبری است، سر منشا حصول این نتایج بوده 

است. به منظور تکامل فرآیند انقالب اسالمی، مقام معظم رهبری برای گام دوم انقالب اسالمی 

ی برخی موضوعات اعالم داشتند که این موضوعات حول محورهای علم و پژوهش، هایی را بر روتوصیه

معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و 

 مرزبندی با دشمن، و سبک زندگی هستند. 

ای نی، نیاز است که برای مسالهتصمیم گیری از این رو مهم است که به منظور حل مساله به صورت عقال

کنند، یافت شود مشخص، پاسخی بنیادی و علمی توسط ابزارهایی که در راستای هدف جست و جو می

(Klijn & Koppenjan,2016افراد، سازمان .)هایی هستند که ها مسئول تصمیم گیریها و دولت

م گیری فعالیتی فراگیر است. بعضا این تواند عواقب خارج از انتظاری را رقم بزند، بنابراین تصمیمی

( نشان دادند که تصمیم 1399کند برای مثال، )الریجانی و همکاران، فراگیری مخطبان زیادی را درگیر می

رسانی، آموزش و فرهنگ سازی ها به منظور اطالعگیری یک رکن مهم در ارتقا، بهبود و ارزیابی رسانه

عاتی در ارتباط با عملکرد خود نیاز دارند تا به واسطه آن تصمیم ها به طور مستمر به اطالدارد. دولت

های خود را اصالح کرده و بهبود نمایند، به خصوص اگر این اطالعات در قیاس با سایر کشورها گیری

های اجتماعی و اقتصادی به تری را ایجاد خواهد کرد. اندازه گیری عملکرد شاخصباشد درک عمیق

های فناورانه ابعاد ناهمگون های فناورانه است زیرا که قابلیتاندازه گیری قابلیتتر از مراتب آسان

های . به همین علت الزم است در تصمیم گیری (Archibugi & Coco, 2005)متعددی را دربردارد

نیه تواند بیاها میراهبردی و عمومی با نگاه توسعه علم و فناوری، موازین اسناد باالدستی که یکی از آن

گام دوم انقالب باشد، رعایت گردد و از این طریق یک هماهنگی میان این دو مهم روی دهد. رویکرد 

های متعدد از جمله شناخت مساله تصمیم گیری، فهم و مدل سازی مند تصمیم گیری شامل گامنظام

یل سامانه و محیط آن، شناخت تصمیم گیرنده، شناخت اهداف و ترجیحات تصمیم گیرنده، تحل

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

ها است. ها و گزینهشامل اهداف، شاخص گیری چند شاخصه است. اجزای این ابزار تصمیم گیری
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مود. در مفهوم توان تقسیم بندی نتصمیم گیری چند شاخصه را به دو مفهوم فرانسوی و آمریکایی می

های سلسله مراتبی متصور نیست. اما در ساختار ها، ساختار شاخصفرانسوی، برای مقایسه بین گزینه

ها را دارند ها و ساختاربندی شاخصآمریکایی، عوامل تصمیم گیری توانایی شناخت گزینه

(Teresinha & Wollmann, 2017)ست به منظور . همانطور که در ادبیات تحقیق نشان داده شده ا

هایی برای تصمیم توسعه علم و فناوری با جهت گیری بیانیه گام دوم انقالب، ضروری است که مدل

ساز و های قدرتهای مربوط به فناوریها را از طریق شاخصگیری راهبردی توسعه داده شود که گزینه

یانیه گام دوم انقالب، پاالیش های مقام معظم رهبری بر اساس بهای برتری ساز و هم چنین توصیهقابلیت

های اصلی این مقاله به و بررسی نماید که این مهم، علت اصلی ارائه این مقاله است. بنابراین پرسش

 طور خالصه در موارد زیر آورده شده است:

 توان تصمیماتی را اتخاذ نمود که هم به بیانیه گام دوم انقالب و هم به توسعه علم چگونه می

 جه کنند؟و فناوری تو

 هایی در برابر تصیم گیری با توجه به بیانیه گام دوم های متداول تصمیم گیری چه چالشمدل

 انقالب و توسعه علم و فناوری دارند؟

 های تصمیم گیری با توجه به بیانیه گام دوم ای قادر به تحلیل گزینهچه مدل تصمیم گیری

 انقالب و توسعه علم و فناوری است؟ 

 شود: در این راستا اهداف این پژوهش به صورت ذیل تعریف می

  ارائه یک ساختار تصمیم گیری به منظور در نظر گرفتن بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و

 فناوری

 های متداول تصمیم گیری در قبال بیانیه گام دوم های پیش روی مدلتشریح و تحلیل چالش

 انقال و توسعه علم و فناوری

 رائه مدل ریاضی نوین تصمیم گیری با توجه به بیانیه گام دوم انقالب و توسعه علم و فناوریا 

 

 روش شناسی
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در ادبیات تحقیق نشان داده شد که رقابت امروز بین کشورها در رابطه با توسعه علم و فناوری است. 

به علم و فناوری در  ترتهدید ایجاد شده در چنین موضوعی این است که کشورها برای دستیابی سریع

سطوح باالتر دست به تقلید از کشورهای توسعه یافته بزنند و شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و 

زیست بومی خود را مالحظه نکنند. در جمهوری اسالمی ایران، بیانیه گام دوم انقالب که توسط مقام 

ابراین چنین سندی به عنوان نقشه شود. بنمعظم رهبری نوشته شده است یک سند باالدستی محسوب می

های راهبردی بتوان توسعه علم و شود. چنانچه در تصمیم گیریراه سایر اجزای نظام در نظر گرفته می

فناوری را با الزامات بیانیه گام دوم انقالب همگام و هماهنگ نمود، دغدغه و چالش مذکور برای 

سازی و هماهنگی به عنوان ابزار همگام صمیم گیریبندد. در ادامه تجمهوری اسالمی ایران رخت برمی

های علمی و تجربی برای پیدا کردن برترین گزینه استفاده شود. خبرگان از بسیاری از روشتشریح می

های علمی، تصمیم گیری چند معیاره است. تصمیم گیری چند معیاره به دو کنند. یکی از این روشمی

شود. تصمیم گیری چند تقسیم بندی می یم گیری چند شاخصهشاخه تصمیم گیری چند هدفه و تصم

شود جاییکه چند تابع هدف و چندین محدودیت ریاضی وجود دارد. هدفه در فضای پیوسته حل می

های موجود و مستقل های تصمیم گیری چند شاخصه به دنبال انتخاب بهترین گزینه از بین گزینهمدل

نیز وجود دارد. در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه چندین از هم هستند، جایی که چندین شاخص 

ها نسبت کند. مبنای ارزیابی گزینهگزینه وجود دارد که هر کدام سطحی از رضایت مشتری را فراهم می

. با توجه به این که مسائل تصمیم گیری (Alinezhad & Khalili, 2019)ها هستند به هم شاخص

راهبردی فقط از طریق دنیای ریاضی قابل تعریف نیست و از طرف دیگر، ماهیت بیانیه گام دوم انقالب 

محور هستند، الزم است برای این قسم از تصمیم و راهکارهای ارزیابی توسعه علم و فناوری شاخص

استفاده نمود. عالوه بر این مسائل، موضوع توسعه های راهبردی از تصمیم گیری چند شاخصه گیری

ای های تخصصی و گوناگون، بین رشتهعلم و فناوری و بیانیه گام دوم انقالب در مواجهه با زمینه

گیرد. لذا ضروری است از نظرات شود و در تعامل با بسیاری از نخبگان و خبرگان قرار میمحسوب می

ای است کمی چنین تصمیم گیری-ن مورد نشان دهنده ماهیت کیفیآنان به خوبی استفاده شود که همی

ها یا مثبت و یا منفی هستند. های متفاوت مواجه است. شاخصهای مختلف از تخصصکه با شاخص

مثبت مقدار بیشتری دریافت کند، مطلوبیت بیشتری برای تصمیم گیرنده  ای که در شاخصهر گزینه

هایی که  مثبت صادق است. شاخص عکس تعریف برای شاخص منفی کند. برای شاخصایجاد می

های جبران پذیر نام دارند. های دیگر پوشش دهند، شاخصبتوانند عدم مزیت خود را با مزیت شاخص
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به عنوان نماینده  1ELECTREدر ادامه، روش  ها غیر جبرانی چنین پوششی متصور نیست.اما در شاخص

شود )ترابی و همکاران، ها توضیح داده میبه عنوان نماینده جبرانی 2AHPها و سپس روش غیر جبرانی

های دیگر، (. شایان ذکر است که این دو مدل به علت وسعت کاربرد و مرجع بودن برای سایر مدل1396

های عمومی که برای تصمیم گیری های مربوط به مدلاند. در ادامه، چالشبرای مقایسه انتخاب شده

ند، در قبال تصمیم گیری با نگرش توسعه علم و فناوری و هم چنین بیانیه گام دوم انقالب شواستفاده می

های این مقاله هایی، پیشنهادات و راه حلگردد و در نهایت برای فائق آمدن بر چنین چالشتشریح می

 گردد. تبیین و تشریح می

 

 

 ELECTREالف( روش 

تواند گستره مقایساتی زیادی را در برگیرد و اساس کار آن مبتنی های تصمیم گیری که مییکی از روش

باشد. برای استفاده از این روش نیاز می ELECTREهای غیر جذاب است، روشی به نام بر حذف گزینه

ز هم مستقل ها اود. الزامی وجود ندارد که شاخصشهای کمی تبدیل های کیفی به شاخصاست شاخص

 های زیر طی شود: باشند. به منظور پیاده سازی این روش بایستی گام

شود. این ماتریس در رابطه در گام اول ماتریس تصمیم گیری با توجه به نظر تصمیم گیرنده تشکیل می

 ( نشان داده شده است. 1)

(1)  

 

                                                                                                                                                                     
1
 ELimination Et Choix Traduisant la REalite 

2
 Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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امین شاخص است جاییکه  jامین شاخص و  iنشان دهنده عنصر متعلق به  rijدر ماتریس تصمیم گیری، 

i=1,…, m  وj=1, …, n هم چنین ماتریس اوزان، مطابق با اهمیت و ترجیحات تصمیم گیرنده به .

 ( به نمایش گذاشته شده است. 2شود. چنین ماتریسی در رابطه )دست آورده می

(2)  

 شوند. ( بی مقیاس می3در این گام، عناصر ماتریس تصمیم مطابق با رابطه )

(3) 

 

گردد. برای انجام چنین امری در این گام، عنصر وزنی نرماالیز شده برای ماتریس تصمیم تعیین می

 ( استفاده نمود. 4بایستی از رابطه )

(4)  

در این گام، به منظور تشکیل ماتریس چیرگی الزم است مجموعه چیره )مسلط( شناسایی و سپس این 

( نشان 6( و )5ماتریس را بر اساس آن تعیین نمود. مجموعه و ماتریس چیرگی به ترتیب در روابط )

 داده شده است. 

(5) 
 

(6) 

 

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

دهیم. برای این امر نیاز است از به این منظور ابتدا مجموعه ناچیره و سپس ماتریس آن را تشکیل می

 ( استفاده شود. 8( و )7روابط )

(7)    
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(8)  

 

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

 ( است. 10( و )9مطابق با روابط )

(9) 

 

(10) 

 

در این گام بر خالف گام قبلی، به دنبال تشکیل ماتریس ناسازگار هستیم. اساس ماتریس ناسازگار بر 

 ( است. 12( و )11مبنای ماتریس ناچیرگی و مطابق با روابط )

(11)  

 

(12)  

 

( به دست 13در نهایت ماتریسی که تجمیع کننده ماتریس سازگار و ناسازگار است را بر اساس رابطه )

 آوریم. می

(13)   

گردد. به عبارت دیگر، در ماتریس ارائه شده در رابطه با جذابیت کمتر حذف می در آخرین گام، گزینه

ها کمتر و ارتباط خود این گزینه ها با آنینههایی جذابیت بیشتری دارند که ارتباط سایر گزگزینه  (13)

ترین گزینه است. ای که کمترین پیکان به آن وارد شده باشد، جذابتها بیشتر باشد. گزینهبا سایر گزینه

است. در این شکل، کمترین پیکان به گزینه  ELECTREالف( نمونه گرافیکی از پاسخ روش -1شکل )
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ترین گزینه دو کمترین پیکان وارد شده است لذا به ترتیب جذابیک وارد شده است و پس از آن به 

 گزینه، گزینه یک، سپس گزینه دو و در نهایت گزینه سه است.

 AHPب( روش 

های تصمیم گیری چند شاخصه است که در (، یکی از روشAHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی )

ها ها و گزینههدف تصمیم، شاخصآن، ساختار سلسله مراتبی بین اجزای تصمیم گیری که شامل 

 های زیر طی گردد:گردد. برای پیاده سازی این روش نیاز است گاماست، مشاهده می

 

 

 سازی ساختاریمدل -

ب( به نمایش درآورده شود. این شکل -1در این گام بایستی مساله به صورت گرافیکی مانند شکل )

ب( متاثر از سطح -1باشد. هر سطح از شکل )ها میها و گزینهگرافیکی شامل هدف تصمیم، شاخص

های ضروری که به خوبی و روشنی قادر هستند پیشین خود است. برای این منظور، نیاز است شاخص

ها خود ها را نشان دهند، شناسایی و در این شکل سلسله مراتبی آورده شوند. شاخصتمایز بین گزینه

ها اجتناب نمود دیگری باشند. البته باید از تعدد شاخص هایتوانند متشکل از زیر شاخصبه تنهایی می

 تا مقایسات دچار پیچیدگی نشود.

 مقایسات زوجي -

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

رد. کلیه گیها صورت میگیرد و نوع دوم، مقایساتی زوجی است که بین گزینهها صورت میشاخص

شود. ماتریس مقایسات زوجی در مقایسات زوجی در هر سطح با توجه به سطح باالتر از خود تعیین می

 ( نشان داده شده است.1جدول )

 . مقایسات زوجی1جدول
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Cnn … C2 C1  

A1n … A12 A11 C1 

A2n … A22 A21 C2 

… … … … … 

Ann … An2 An1 Cn 

C  ،معیارهاA  ،امتیازاتi=1,…,n   وj=1,…,n ها است. برای مثال، بیانگر تعداد شاخصA21 ارجحیت ،

دهد. این ماتریس برای مقایسات شاخص دو نسبت به شاخص یک را از نگاه تصمیم گیرنده نشان می

توان های مربوط به یک شاخص نیز میها است، مشابه چنین ماتریسی را برای گزینهزوجی بین شاخص

نشانگر برتری  A11شوند. برای نمونه، اصلی برابر یک در نظر گرفته میدر نظر گرفت. عناصر قطر 

باشد. از طرف دیگر، وقتی ارجحیت شاخص یک نسبت به شاخص یک است که همواره برابر یک می

، iنسبت به شاخص  jشود که ارجحیت شاخص است، نتیجه می aبرابر  jنسبت به شاخص  iشاخص 

1/a  ،است. برای نمونهA12=1/A21 شود مقیاس است. مقیاسی که برای این ماتریس در نظر گرفته می

 ( نشان داده شده است.2ساعتی است که در جدول )

 . مقیاس ساعتی2جدول 

 معني 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 خیلی از i  عنصر ترجیح خیلی خیلی زیاد 9

 هامحاسبه وزن -
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ها گزینهها و وزندر این گام دو نوع وزن بایستی مورد محاسبه قرار گیرد. این دو شامل، وزن شاخص

کردن وزن باید ماتریس مقایسات زوجی بی مقیاس شود. برای بی مقیاس سازی، نیاز است. برای پیدا 

است مجموع اعداد هر ستون در ماتریس مقایسات زوجی را به دست آوریم و سپس یکایک اعداد درون 

ستون را تقسیم بر مجموع ستون مربوطه نماییم. پس از آن، میانگین سطری از اعداد بی مقیاس شده 

ها را ( روش تعیین وزن برای شاخص3ن هر شاخص یا گزینه است. برای نمونه، جدول )نشانگر وز

 دهد.نشان می

 

 . تعیین اوزان3جدول 

 ها محاسبه وزن نهایي گزینه -

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

ها است و عناصر درون این ماتریس، اوزانی است که برای هایش شاخصها و ستونسطرهایش گزینه

ها است که این ماتریس نیز به ها از گام قبل پیدا شده است. ماتریس دوم، ماتریس وزن شاخصگزینه

ها را طور مشابه، از گام قبل به دست آورده شده است. حاصلضرب این دو ماتریس وزن نهایی گزینه

 ای که بیشتر باشد آن گزینه از اولویت باالتری برخوردار است.کند. وزن نهایی هر گزینهمشخص می

  Cnn … C2 C1 وزن

(NA11+NA12+…+NA 1n)/n NA1n=A1n/ 

A1n+A2n+…+Ann 
… NA12=A12/ 

A12+A22+…+An2 
NA11=A11/ 

A11+A21+…+An1 
C1 

(NA21+NA22+…+NA 2n)/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



   13                        1401ن زمستا ،شانزدهمشماره  ،پنجم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه              

         

      ...     n

       ...      m

 

        

        

        

 
 ELECTREروش  -الف AHPروش  -ب

 تصمیم گیری غیر جبرانی و جبرانی های. نمونه گرافیکی از روش1شکل 

 

 تجزیه و تحلیل

 ( سه چالش عمده وجود دارد. 1در شکل )

 عدم وجود ارتباط سیستماتیک درون هر واحد تصمیم گیری  -1

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی به عنوان سندی متقن که چشم انداز و نقشه راه سایر ارکان نظام است 

بایستی نقشی کنترلی بر روی توسعه علم و فناوری داشته باشد. به عبارت دیگر، توسعه علم و فناوری 

-لگوی ایرانیدر سایه اسناد باالدستی کشور که متضمن حفاظت از زیست بوم، فرهنگ، اجتماع و ا

چنین روابطی را  AHPو نه روش  ELECTREاسالمی هستند، بایستی متبلور گردد. در حالیکه نه روش 

های عمومی تصمیم گیری در قبال موضوع توسعه علم متصور نیستند که همین مساله اولین چالش مدل

به طور  ELECTREر، روش تو فناوری توام با در نظر گرفتن بیانیه گام دوم انقالب است. به طور دقیق

ها روابط بین شاخص AHPگیرد. از طرف دیگر، روش ها را در نظر نمیکامل روابط متقابل بین شاخص

داند که به وضوح ضعف این روش در کنترل گری های همان شاخص مجاز میرا فقط با زیر شاخص

ها را محدود به مفاهیم شاخص فوقانی زیرشاخص AHPشود. زیرا بیانیه گام دوم انقالب مشخص می

کند. از طرف دیگر، واحدهای تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن روابط سیستماتیک درونی خود در می

AHP  وELECTRE اند که این مساله با در نظر گرفتن دو سری شاخص مربوط به توسعه مدلسازی شده
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تناقض است. بنابراین روشی الزم است تا بتواند ارزیابی علم و فناوری و بیانیه گام دوم انقالب در 

 ها و روابط درونی هر واحد تصمیم گیری انجام دهد. تصمیمات را مبتنی بر روابط بین شاخص

 عدم تعیین وزن بهینه  -2

اهمیت  ELECTREروش   و AHPها است. روش های مربوط به شاخصچالش دوم در رابطه با وزن

گیرند. بدیهی ها به صورت ورودی مساله تصمیم گیری در نظر میزان شاخصها را درقالب اوشاخص

ها در قبال تصمیم گیری برای توسعه علم و فناوری است این یک مشکل و چالش بزرگ برای این روش

و بیانیه گام دوم انقالب است. زیرا، هر تصمیم و گزینه بایستی با ترکیب بهینه اوزان خود با سایر 

های مربوط ها مقایسه گردد تا ضمن تصمیم گیری بهینه، رفتار هر گزینه تحت شاخصزینهتصمیمات و گ

های بیانیه گام دوم انقالب نمایان شود. لذا از این طریق از اعمال به توسعه علم و فناوری و شاخص

 آید. بنابراین الزم استنظرات متعصبانه متخصصان مختلف به نفع حوزه خود جلوگیری به عمل می

ها را ها و هم چنین روابط درونی آنها و روابط بین آنروشی استفاده شود که اوزان و اهمیت شاخص

 بهینه سازی نماید. 

 هاعدم مقایسه نسبي گزینه -3

ها است. برای توضیح های تصمیم گیری، عدم مقایسه نسبی بین گزینهچالش سوم مربوط به این روش

ها و تصمیمات همواره کاری ساده نیست و با بهترین گزینهتر، بدیهی است که پیاده سازی دقیق

ها در فضای یکدیگر قرار گیرند های متعدد رو به رو است. لذا ضروری است تصمیمات و گزینهدشواری

های نامطلوب با جزییات بیشتر مبرهن گردد. از این تر باشد، و هم عملکرد گزینهتا هم مقایسه منصفانه

ای که ان در برخی اوقات این اجازه را خواهند یافت که با انتخاب تصمیم و گزینهطریق، تصمیم گیرندگ

ترین گزینه، امکانات ای مدون و متناسب با مطلوبترین نیست، ضمن بهبود آن توسط برنامهمطلوب

و نه روش  AHPمحدود خود را به بهترین نحو و کمترین هزینه به کار گیرند. در حالیکه نه روش 

ELECTRE  به طور همزمان هر واحد تصمیم گیری را در فضای شدنی سایر واحدهای تصمیم گیری

ای را کند. لذا روشی بایستی برای ارزیابی انتخاب گردد که چنین مقایسه نسبیبررسی و ارزیابی نمی

 بتواند پیاده سازی نماید. 
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وط به بهینه سازی اوزان و های مربدهد که چالشرا نمایش می 1( ساختار تحلیل پوششی داده2شکل )

سازد. تحلیل پوششی داده از طریق برنامه ریزی ریاضی خطی، در نظر گرفتن مقایسه نسبی را مرتفع می

هایی تحت را تحت عنوان واحد تصمیم گیری با توجه به شاخص عملکرد هر تصمیم و یا هر گزینه

های مشابه اندازه سایر تصمیمات و یا گزینه ها )ستانده( در مقایسه باها )نهاده( و خروجیعنوان ورودی

(. الزم به ذکر است Charnes et al., 1994کند )کند و از این طریق اوزان بهینه را تعیین میگیری می

که خروجی محصول به کار بردن ورودی است. به همین منظور چنین ساختاری برای تصمیم گیری در 

 عه علم و فناوری در مقاله ما به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. رابطه با بیانیه گام دوم انقالب و توس

       

...

      m

                            

                            

                            

 
 . ساختار تحلیل پوششی داده2شکل 

( چالش اول همچنان حضور دارد. به این معنا که روابط داخلی هر گزینه تصمیم گیری 2در شکل )

روابط، حضور دو زیر بخش بیانیه گام دوم انقالب و مشخص نیست. یکی از موارد بسیار مهم در تعیین 

توانند دهد. این دو زیر بخش میفناوری در هر سنجشی است که برای هر تصمیم رخ می توسعه علم و

ای امتیاز کارآمدی هر تصمیم را نشان دهد. به طور موازی با یکدیگر باشند و خروجی کلی چنین ارزیابی

ابری در تقدم و تاخر و استقالل این دو زیر بخش را در حضور همدیگر در نظر گرفتن حالت موازی، بر

                                                                                                                                                                     
1 Data Envelopment Analysis (DEA) 
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دهد. البته به جهت بهبود در تصمیم الزم است عالوه بر تاثیر سازشی این دو زیر بخش، تاثیر تضمین می

های توسعه علم  و کنترلی بیانیه گام دوم انقالب بر روی توسعه علم و فناوری نیز لحاظ شود. شاخص

ر ادبیات تحقیق تحت عناوین خلق فناوری، انتشار فناوری جدید، انتشار فناوری قدیمی و فناوری د

توان در نظر گرفت اند. نگاه دیگری نیز برای این چهار شاخص میهای نیروی انسانی معرفی شدهمهارت

انی و ها و فناوری اطالعات و ارتباطات، سرمایه انسکه شامل خلق علوم جدید و دانش فنی، زیرساخت

های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به عنوان شاخص رقابت پذیری است. هفت توصیه

های بیانیه گام دوم انقالب بایستی شود. بدیهی است که شاخصبیانیه گام دوم انقالب در نظر گرفته می

یابد. مطابق با قا می( ارت3( به صورت شکل )2ها باشد. بدین ترتیب شکل )کنترل کننده سایر شاخص

شود. چنین معرفی می دانش نویسندگان این پژوهش، برای اولین بار است چنین مدلی برای تصمیم گیری

های سازد. این ساختار درون زا است به این معنا که شاخصهای مذکور را مرتفع میساختاری کلیه چالش

به دو قسمت ورودی و خروجی متناسب و  های توسعه علم و فناوریبیانیه گام دوم انقالب و شاخص

شود و تصمیمات بر این اساس سنجیده متناظر با هر حوزه تخصصی بر اساس نظر خبرگان تقسیم می

تر ذکر شد، خروجی نشات گرفته از ورودی است. در بخش یک، تصمیمات شوند. همانطور که پیشمی

تواند توسط تصمیم مورد بررسی )که می از منظر بیانیه گام دوم انقالب متناسب با زمینه تخصصی

شود. در بخش دو، تصمیمات گیرندگان، مدیران و خبرگان موضوعیت بررسی تعیین شود(، ارزیابی می

شود. خروجی ارزیابی، از منظر توسعه علم و فناوری متناسب با زمینه تخصصی مورد بررسی، ارزیابی می

چنین ساختاری بخش دو تحت کنترل بخش یک است.  نشات گرفته از هر دو زیر بخش است. ضمنا، در

گری و کنترل شوندگی نیز لحاظ شده است. بنابراین ضمن استقالل در هر دو زیر بخش، رابطه کنترل

گنجد شایان ذکر است که ساختار پیشنهادی، ساختاری عمومی است. لذا هر شاخص دیگری نیز در آن می

 های گوناگون دارد. ی بسیار زیادی در حوزهو به همین دلیل چنین ساختاری کاربردها
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 . ساختار پیشنهادی برای تصمیم گیری 3شکل 

شود. ( ارائه می3هایی برای بهینه سازی تصمیم گیری متناسب با  چارچوب شکل )در این قسمت مدل

شوند. در بدایت امر، ، ارزیابی می، تصمیمات جهت اتخاذ1ها به صورت بهینه جهانیاز طریق این مدل

( توسعه داده شده است، در روابط Klimberg & Ratick, 2008مدل تحلیل پوششی داده که توسط )

 ( آورده شده است.4های مربوطه در جدول )شود و هم چنین، نوتاسیونتوضیح داده می (14)-(18)

 

 

 ها. نوتاسیون4جدول 

 نمادها توضیحات

 هااندیس 

 نشانگر مدل مرسوم تحلیل پوششی داده 
 

                                                                                                                                                                     
1 Global optimum  
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 نشانگر مدل کنترل کننده تحلیل پوششی داده )بخش دو(
 

 نشانگر مدل کنترل شونده تحلیل پوششی داده )بخش یک(
 

 مجموعه واحدهای تصمیم گیری
 

 های ورودیمجموعه شاخص
 

 های خروجیمجموعه شاخص
 

 پارامترها 

 هر واحد تصمیم گیری های ورودی درمقدار شاخص
 

 های خروجی در هر واحد تصمیم گیریمقدار شاخص
 

 مقدار ناچیز مثبت
 

 های قطعی کننده برش
 

 متغیرهای تصمیم گیری 

 های ورودی در هر واحد تصمیم گیریوزن شاخص
 

 های خروجی در هر واحد تصمیم گیریوزن شاخص
 

 گیریمقدار ناکاریی در هر واحد تصمیم 
 

 مقدار کارایی در هر واحد تصمیم گیری
 

 کارایی سازشی
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(14)  

 

Max 

(15)  
 

S.t. 

(16)  

 

 

(17)  

 

 

(18)   
 

( تابع هدف است و نشاندهنده بیشینه سازی کارایی هر واحد تصمیم گیری است )14رابطه )

ها را برابر موزون ورودی( به صورت قراردادی مجموع 15(. محدودیت )

دهد. محدودیت ( مقدار ناکارایی هر واحد تصمیم گیری را نشان می16کند. محدودیت )یک فرض می

( مانع از صفر 18کند. محدودیت )ها را کمتر یا مساوی یک تنظیم میها به ورودی( نسبت خروجی17)

ای که زی ریاضی الزم است که شبکه( در قالب مدل سا3شود. برای پیاده سازی شکل )شدن اوزان می

سازی ای قادر به مدلدارای دو بخش موازی یکدیگر است، پیکربندی شود. تحلیل پوششی داده شبکه

توانند در سازش با یکدیگر (. در این راستا، بخش یک و بخش دو میKao, 2017این چنینی است )

( نشان داده 19)-(26شود که در روابط )میتصمیمات را ارزیابی نمایند. به چنین مدلی، سازشی گفته 

 شده است. 

(19)  

 

Ma

x 

(20)  
 

S.t. 
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(21)  
 

 

(22)  

 

 

(23)  
 

 

(24)  

 

 

(25)  
 

 

(26)   
 

( به ترتیب مجموع موزون 21( و )20کند. رابطه )( کارایی سازشی تصمیمات را بیشینه می19رابطه )

 کند. برابر با یک تنظیم می گر و کنترل شونده راهای مرتبط با کنترلورودی

دهد. رابطه گری و کنترل شوندگی را نشان می( به ترتیب ناکاریی هر تصمیم در کنترل23( و )22رابطه )

کند. گری و کنترل شوندگی را برابر با یک تنظیم می( به ترتیب حد باالی کارایی برای کنترل25( و )24)

( ضرب دو متغیر 19دهد. از آنجایی که رابطه )( متغیرهای تصمیم گیری مثبت را نشان می26رابطه )

-(31ه از روابط )تصمیم گیری پیوسته است، پس این رابطه غیر خطی است. برای خطی سازی این رابط

 . ) ,1976McCormick(شوداستفاده می 1مطابق با الگوی مک کورمیک (27)

(27)  

 

Max 

                                                                                                                                                                     
1 McCormic  
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(28)   
S.t. 

(29)   
 

(30)   
 

(31)   
 

کردند. برای تعیین گر و کنترل شونده برای ارزیابی تصمیمات سازش می( کنترل19)-(31در روابط ) 

  (32گر بر کنترل شونده چیره شود. برای این امر، رابطه )مدل کنترلی کافی است امتیاز کارآمدی کنترل

 نماید. شود و آن را به مدل کنترلی تبدیل میبه مدل سازشی اضافه می

(32)   
 

ای مواجه باشد که دارای عدم قطعیت و ریسک است. در شرایطی امکان دارد که تصمیم گیرنده با داده

ای از اعداد است. بنابراین بازه های مذکور، یک عدد مشخص نیست، بلکهدر چنین شرایطی داده مدل

است. این گونه  و   نمایش داده ورودی و خروجی به صورت 

 (، 34( و )33شوند. در روابط )( تبدیل به اعداد قطعی می34( و )33اعداد مطابق با روابط )

(. با در نظر گرفتن 1397های قطعی نام دارند که اعدادی بین صفر و یک هستند )محمودآبادی، برش

شرایط عدم قطعیت تصمیمات را ارزیابی های مذکور در های سازشی  و کنترلی، مدلاین روابط در مدل

 نمایند. می

(33)  
 

 

(34)  
 

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد 
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شود. شایان ذکر است های پیشنهادی نشان داده میدر این قسمت از طریق یک مثال عددی کاربرد مدل

است.  برای  های پیشنهادی از اعداد تصادفی برای این مثال استفاده شدهبه جهت حفظ عمومیت مدل

این منظور چهار شاخص متناسب با خلق فناوری، انتشار فناوری جدید، انتشار فناوری قدیمی و 

گیریم که دو شاخص های توسعه علم و فناوری در نظر میهای نیروی انسانی به عنوان شاخصمهارت

ها میت مدلآن به عنوان ورودی و دو شاخص آن به عنوان خروجی فرض شده است. با توجه به عمو

استفاده از هر گونه شاخص دیگری نیز مجاز است. هفت توصیه مقام معظم رهبردی در بیانیه گام دوم 

گیریم به طوری که سه شاخص های بیانیه گام دوم انقالب در نظر میانقالب اسالمی را به عنوان شاخص

ها وع و کیفیت شاخصورودی و چهار شاخص خروجی فرض شده است. الزم به ذکر است که تعداد، ن

های پیشنهادی ما عمومیت دارند، چنین های مختلف، متفاوت است و از آنجایی که مدلمتناسب با زمینه

های تفاوتی را پذیرا هستند. لذا خبرگان در هر حوزه کافی است پس از کار تخصصی در تعیین شاخص

پیشنهادی ما نمایند. پنج تصمیم مفروض  هایمربوط به زمینه تخصصی خود، اقدام به بهره برداری از مدل

ها، از اعداد تصادفی یکنواخت و نرمال شده است که مورد ارزیابی قرار گیرد. برای حفظ عمومیت مدل

های ورودی برای تعیین امتیاز هر تصمیم در هر شاخص استفاده شده است. بازه عدم قطعیت در شاخص

 مشخص شده است.  (5و خروجی نیز در سطر آخر جدول )

 . داده ورودی5جدول 

 های بیانیه گام دوم انقالبشاخص های توسعه علم و فناوریشاخص  

 بازه اعداد توزیع تصادفی بازه اعداد توزیع تصادفی تصمیم

 (50-10) یکنواخت (100-60) یکنواخت 1

 (25-3) یکنواخت (100-60) یکنواخت 2

 (5-1) یکنواخت (500-300) یکنواخت 3

 (35,10) نرمال (10-3) یکنواخت 4

 (35,10) نرمال (100-60) یکنواخت 5
 (3,4) 7 (2,2) 4 هاتعداد شاخص

 عدم قطعیت ورودی
 

 عدم قطعیت خروجی
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شود. نتایج حل در جدول سازشی، کنترلی و غیرقطعی حل می(، مدل5بر اساس داده موجود در جدول )

( گزارش شده است. تصمیم دو، سه و پنج، تصمیمات کارآمد و نسبت به یکدیگر بدون ارجحیت 6)

اید فراموش هستند. در حالیکه تصمیم یک و چهار در مقایسه با سایر تصمیمات ناکارآمدتر هستند. البته نب

شوند. زیرا که به واسطه امکانات محدود ممکن است برخی کرد تصمیمات ناکارآمد همواره حذف نمی

ها بهبود داده شوند. بدین ترتیب از تصمیمات ناکارآمد انتخاب شوند و در طی بازه زمانی معینی، آن

شود. ب تصمیم یک میامکان دارد امکانات کمتری مصروف گردد. در مدل سازشی، تصمیم چهار مغلو

گر )بیانیه گام دوم انقالب( شده در مدل کنترلی، کنترل شونده )توسعه علم و فناوری( مغلوب کنترل

است. بدین ترتیب همواره در مدل کنترلی توسعه علم و فناوری تحت کنترل بیانیه گام دوم انقالب 

پیاده سازی شده است. در مدل خواهد بود. مدل غیرقطعی هم بر روی سازشی و هم بر روی کنترلی 

سازشی غیر قطعی مربوط به بیانیه گام دوم انقالب، تصمیم یک ناکارآمد و در مدل سازشی غیر قطعی 

مربوط به علم و فناوری، تصمیم چهار ناکارآمد تشخیص داده شده است. در مدل غیرقطعی کنترلی نیز 

ای که توسط مدل وجه نمود ناکارآمدیتصمیم یک و چهار ناکارآمد تشخیص داده شده است. باید ت

غیرقطعی نمایان شده است بیشتر از مقدار ناکارایی مشخص شده توسط مدل کنترلی و سازشی بدون 

شرایط عدم قطعیت است. ضمنا اثر عدم قطعیت بر روی تصمیم چهار بیشتر از تصمیم یک بوده است 

 تر از تصمیم یک است. تزلزلدهد که تصمیم چهار در شرایط عدم قطعیت مو این نشان می

 های پیشنهادی. نتایج مدل6جدول 

 

 سازشي

 غیرقطعي کنترلي

 کنترلگر 
کنترل 

 شونده

سازشي )علم و 

 فناوری(

سازشي )بیانیه گام 

 دوم(
 کنترلي

 0.927 0.927 1 0.982 0.982 0.982 تصمیم یک

 1 1 1 1 1 1 تصمیم دو

 1 1 1 1 1 1 تصمیم سه

 0.631 1 0.631 0.815 1 0.815 تصمیم چهار

 1 1 1 1 1 1 تصمیم پنج
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آید، توسعه های بسیار حیاتی برای کشورها که حضور در آن یک ضرورت به حساب مییکی از صحنه

آید. لکن، چالش بزرگ در علم و فناوری است. این توسعه یک الزام باالدستی برای کشورها به شمار می

ه بدون در این بین، این است که کشورهای متاخر در زمینه توسعه علم و فناوری از کشورهای پیشرفت

نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست بومی خود تقلید نمایند. در جمهوری اسالمی 

ایران، بیانیه گام دوم انقالب که توسط مقام معظم رهبری نوشته شده است در قامت یک سند باالدستی 

اسالمی ایران، چنین سندی آید و به علت جایگاه رهبری به عنوان باالترین مقام جمهوری به شمار می

های راهبردی خطوط راهنمای این بیانیه نقشه راه سایر اجزای نظام است. بنابراین اگر در تصمیم گیری

گیرد که از دغدغه فوق الذکر ای قرار میبا توسعه علم و فناوری همگام شود، کشور ما در مسیر توسعه

سازی و تصمیم گیری چند شاخصه برای هماهنگ نیز مصون خواهد ماند. بنابراین در این مقاله، از

های عمومی تصمیم گیری سازی این دو مهم استفاده شده است. برای این منظور، در ابتدا، مدلهمگام

های در مواجهه با توسعه علم و فناوری توام با بیانیه گام های این مدلتبیین شده است و سپس چالش

های بیان شده است و سپس راهکارهای ما برای رفع این چالشدوم انقالب اسالمی تشریح شده است. 

بدین ترتیب از طریق ارائه سه مدل بهینه سازی ریاضی تحت عنوان سازشی، کنترلی و غیرقطعی، 

های پیشنهادی از ساختاری موازی برای تصمیم گیری عمومی معرفی شده است. در نهایت کاربرد مدل

های ارائه شده اده شده است. بدیهی است، از آنجایی که مدلطریق یک مثال عددی تصادفی نشان د

های عمومیت دارند تحت هر شرایط، مثال و زمینه تخصصی قابلیت پیاده سازی دارند. این مقاله فرصت

آورد. توسعه شبکه تصمیم گیری و لحاظ نمودن وجوه تحقیقاتی زیادی را برای پژوهشگران فراهم می

ها بر روی سازی این مدلدر نظر گرفتن سایر انواع عدم قطعیت و پیادهها، دیگر به عنوان شاخص

 های تخصصی مختلف از جمله پیشنهادات برای تحقیقات آتی است. زمینه
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In today's world, the most important competition between countries is related to the 

development of science and technology. This is so important that it is generally considered 

an upstream requirement. On the other hand, some countries are leading the way in the 

development of science and technology. There is a concern that later countries, regardless of 

their indigenous needs such as cultural, social, economic and ecological issues, will imitate 

in order to develop science and technology. We know that the statement of the second step 

of the Islamic Revolution was written by the Supreme Leader in order to build Iran. On the 

other hand, such writing, as prepared by the highest official of the Islamic Republic of Iran, 

determines the roadmap of other components of the Iranian system. For this reason, if these 

guidelines in strategic decisions are in line with the development of science and technology, 

it will lead to the development of the Islamic Republic of Iran and address the above concerns. 

In this paper, strategic decision models for this purpose were identified. The challenges of 

the models in dealing with this type of decision making were then described. Solutions are 

then expressed through the development of mathematical optimization models in  

deterministic and uncertain conditions. 

Keywords: Technology development, state of the second step of the revolution, Multi-criteria 

decision making, Mathematical modeling, Uncertain conditions.  

 


