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Abstract
A research and development (R&D) department is an essential and critical section for all
organizations, which are eager to actively participate and compete in national and international
markets. Today’s investment in this field has been approved and all organizations are aware
of its role to increase competitive risk. Improving R&D departments and promoting the
efficiency of companies can help a country to move toward knowledge-based economy and
also assist to stop illogical exchange currency flow to foreign countries against import of
technology transfer from them. A problem in a domestic market is the lack of the R&D strategy
to produce new products and promote the customer’s satisfaction level in industrial companies.
The objective of this research is to introduce a two-phase decision-making approach to assess
R&D strategies in automotive battery industries stressing on the customer’s satisfaction
parameter. In the first section, the practical strategies on R&D management and the effective
indices of the customer’s satisfaction on R&D strategies are recognized. In the second section,
weighting coefficients related to customer’s satisfaction indices are reached by utilizing the
fuzzy best-worst method (FBWM) as an effective multi-criteria decision-making (MCDM)
method. Moreover, the weight of any individual strategy and their final prioritization is
calculated using the analytical method of the interval-valued triangular fuzzy-gray relation
analysis (IVTFN-GRA). Based on the results gained from the proposed FBWM, three effective
factors in evaluating R&D strategies in an automotive battery industry are recognized,
respectively, as combination with other operations, price index and function improvements.
Finally, among the existing strategies, the joint R&D strategy with 0.375 rate is selected.
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چکيده
بخش تحقیقوتوسعه ،ارگانی الزم و حیاتی برای تمام سازمانهایی است که قصد حضور فعال در بازارها و رقابت در سطح داخلی
و بینالمللی را دارند .امروزه سرمایهگذاری در این حوزه نهادینه و همه سازمانها به نقش این امر برای افزایش ریسک رقابتی
آگاه میباشند .تقویت واحدهای تحقیقوتوسعه و ارتقای بهرهوری بنگاهها ،میتواند کشور را در حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان
یاری نموده و از خروج ارز بیرویه بهواسطه انتقال تکنولوژی از سایر کشورها ،کمک نماید .یکی از مشکالت شرکتهای داخلی،
نبود استراتژی تحقیقوتوسعه با هدف تولید محصوالت جدید و افزایش سطح رضایت مشتریان در صنایع میباشد .هدف از این
پژوهش ،ارائه یک رویکرد تصمیمگیری دومرحلهای جهت ارزیابی استراتژیهای تحقیقوتوسعه در صنایع باتریسازی خودرو با
تأکید بر رضایت مشتریان است .ابتدا ،استراتژیهای مؤثر بر مدیریت تحقیقوتوسعه و همچنین شاخصهای اثرگذار رضایتمندی
مشتریان بر استراتژیهای تحقیقوتوسعه شناسایی میشوند .سپس ،ضرایب وزنی مربوط به شاخصهای رضایتمندی مشتریان
از طریق بهکارگیری روش تصمیمگیری بهترین -بدترین فازی ( )FBWMنتیجه میگردد .عالوهبراین نیز وزن هر استراتژی
و اولویتبندی نهایی آنها با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی با ارزش بازهایی محاسبه میشود .براساس
نتایج بهدستآمده از روش  ،FBWMسه عوامل اثرگذار در ارزیابی استراتژیهای تحقیقوتوسعه در صنایع باتریسازی خودرو
به ترتیب عبارتانداز :میزان ترکیب با سایر عملیات ،شاخص قیمت و بهبود عملکرد .در نهایت نیز استراتژیهای موجود ،استراتژی
"تحقیقوتوسعه مشترک" با وزن  0/375انتخاب شد.
واژگان کليدي :استراتژی تحقیقوتوسعه ،تصمیمگیری چندمعیاره ،بهترین-بدترین فازی ،تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی
با ارزش بازهایی
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 .1مقدمه
یکی از عوامل مهم در موفقیت تحقیقوتوسعه در سازمانها ،سرمایهگذاری مناسب و بهموقع در این مقوله و نقش
این عامل در شکلدهی به استراتژیهای این بخش بسیار حیاتی میباشد .ثبات نتایج و نتایج سرمایهگذاری در
تحقیقوتوسعه بهعنوان یک موضوع موردعالقه محققان در مدیریت تحقیقوتوسعه مطرح میباشد .هرچند که نظریات
مختلف و متفاوتی در مورد ماندگاری و یا فرار نتایج تحقیقوتوسعه وجود دارد اما نتایج سرمایهگذاری به عوامل
مختلفی ازجمله شدت تحقیقوتوسعه ،نسبت محققین به کل پرسنل و میزان فروش بستگی دارد .همچنین
توانمندیهای تکنولوژیکی و شوکهای مثبت و منفی بازار نیز در نتایج سرمایهگذاری مؤثر میباشند ( Kang, Baek
 .)& Lee, 2017نتایج پژوهش انجامشده بر روی  772شرکت چینی از سالهای  2007تا  2012جهت بررسی رابطه
میان هزینههای تحقیقوتوسعه و ارتباط آن با عملکرد آتی سازمانها ،نشانگر اثر مثبت هزینههای تحقیقوتوسعه بر
عملکرد آن شرکتها میباشد ( .)Ruiqi, Wang, Xu & Yuan, 2017ارزیابی استراتژیهای نوآوری و هزینههای
تحقیقوتوسعه بر عملکرد شرکتهای حوزه فناوری اطالعات ،نشان میدهد که نوآوری در این شرکتها اغلب به
معرفی محصوالت جدید به بازار بستگی دارد .مکانیزمهای انتخاب استراتژیهای مناسب نوآوری و تخمین مناسب
پروژههای تحقیقوتوسعه بر عملکرد سازمانها تأثیر مثبت دارد (.)Babkin, Lipatnikov & Muraveva, 2015
اما سؤال اصلی این است که نحوه سرمایهگذاری در پروژههای تحقیقوتوسعه چگونه است و مدیران تحقیقوتوسعه
میبایست سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه را بهصورت ایستا انجام دهند یا با عکسالعمل سریع نسبت به تغییرات
تصمیمگیری نمایند؟ (.)Pennetier, Girotra & Mihm, 2019
با توجه به محدودیت منابع سازمانی ،سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه میبایست بر عملکرد سازمانها مؤثر واقع
گردد ،سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه ،تأثیر دوبرابری بر افزایش سهم بازار نسبت به سرمایهگذاری در داراییهای
مشهود دارد و همچنین رابطه مثبت میان سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه و رشد درآمد نیز وجود دارد ( Ruiqi et
 .)al., 2017نکته مهم دیگر رابطه میان اندازه و وسعت سازمانها با میزان سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه میباشد.
شرکتهای چندملیتی با دارابودن منابع مختلف و متنوع ،امکان سرمایهگذاری بیشتری در تحقیقوتوسعه را دارا هستند
( .)Castellani, Montresor, Schubert & Vezzani, 2017اما تنها شرکتهای بزرگ نیستند که در
تحقیقوتوسعه سرمایهگذاری میکنند ،شرکتهای با سایز کوچک و متوسط فعال در تحقیقوتوسعه نیز نیازمند هزینه
در تحقیقوتوسعه هستند ،البته نوع و مقدار این هزینه وابسته به عواملی مانند ظرفیت جذب ،سرمایه در گردش و
زمینههای فعالیت این شرکتها و میزان فروش و صادرات میباشد ( ;Di Cintio, Ghosh & Grassi, 2017
.)Khoshnevis & Teirlinck, 2018
در دهههای اخیر ،نقش دانش در اقتصادهای صنعتی بیشتر شده و ازاینرو اقتصادهای صنعتی ،اقتصادهای
دانشبنیان نام گرفتند؛ زیرا که تداوم رشد این اقتصادها ،منوط به شتاببخشیدن به تحوالت فناوری و نوآوری است.
ازاینرو تحقیقوتوسعه از مقوالت مهم اقتصاد دانشبنیان تلقی میشود که بخشی از عوامل تحول فناوری را توضیح
میدهد ( .)Azoulay, Graff Zivin, Li & Sampat, 2019شرکتها بهوسیله تحقیقاتی که انجام میدهند،
نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و به راههای جدیدی برای برآوردن نیازهای آنان دست مییابند .در چند دهه اخیر،
توجه به بازار رقابتی شدید در عرصههای فناوری و خدمات و اهمیت بخش تحقیقوتوسعه در ایجاد مزیت رقابتی برای
ارائهدهندگان کاال و خدمات و در نهایت ارزشافزوده بسیار باال ،باعث شده است تا به واحدهای تحقیقوتوسعه و
روشهای تقویت و ارتقای سطح کیفی این مراکز توجه خاصی صورت گیرد .درواقع حفظ رابطه با مشتری ،پیشبینی
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و آگاهی داشتن از نیازهای مشتری و فراهمکردن آن است .با جمعآوری ،بخشبندی و تحلیل دادههای مشتریان از
طریق پایگاه داده ،میتوان به رفتار ،ترجیحات ،عالیق و نیازمندی آنها پی برد ( & Rezvani, Sadat Asadi
 .)Rezaee, 2022امروزه رضایت مشتری بهعنوان اساس موفقیت در فضای بهشدت رقابتی کسبوکار فعلی بهکار
میرود .بر این اساس ،اهمیت رضایت و حفظ مشتری در توسعه راهبردهای بازارگرا و مشتریمحور را به هیچ عنوان
نمیتوان نادیده گرفت .رضایت مشتری ،کیفیت خدمات و ارزش؛ سه عنصری هستند که مدیران هر سازمانی در ارائه
خدمات موردنظر به مشتریان باید موردتوجه جدی قرار دهند ( .)Mahdieh, Pirayesh & Baboli, 2022اهداف
کلی فرآیند تحقیقوتوسعه عبارتنداز :رصدکردن بازار ،ارائه خدمات به بازار ،شکلدادن به بازار و حفظ بازار .به این
منظور ،چهار فعالیت کلیدی متناظر با این اهداف باید در دستور کار شرکتها قرار گیرد که به ترتیب متناسب با اهداف
فوقالذکر عبارتنداز :تحقیق ،توسعه ،نوآوری و پشتیبانی ( .)Zhang, Ding & Ke, 2019امروزه همه کشورها اعم از
کشورهای صنعتی و کشورهای درحالتوسعه ،در تالش هستند تا بر حجم سرمایهگذاریهای تحقیقاتی خود بیفزایند.
در این میان ،کشورهای صنعتی برای حفظ موقعیت خود و یا افزایش برتری خویش در صحنههای رقابت بینالمللی،
در تحقیقات سرمایهگذاری میکنند و کشورهای درحالتوسعه نیز دریافتهاند که برای رسیدن به رشد و توسعه واقعی
و حل و رفع اصولی مسائل و مشکالت اقتصادی و اجتماعی خود ،راهی جز سرمایهگذاری در زمینه تحقیقات ندارند.
یکی از عوامل مهمی که منجر به ایجاد شکاف بین کشورها شده است ،تفاوت در توانمندی آنها در انجام نوآوری
مستمر در تمامی ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی است .با توجه به رشد سریع فناوری در دو دهه اخیر و
پیشبینی این روند در آینده ،بیشک اگر تمهیدات مناسبی اندیشیده نشود ،با گذشت زمان بر وسعت این شکاف افزوده
خواهد شد .یکی از راههای مقابله با این چالش ،افزایش توانمندی نوآوری در کشور از طریق افزایش فعالیتهای
تحقیقوتوسعه در بخشهای مختلف اقتصادی است (.)Simao & Franco, 2020
بنابراین با توجه به توضیحات فوق ،هدف از این پژوهش ،ارائه یک رویکرد تصمیمگیری دومرحلهای جهت ارزیابی
استراتژیهای تحقیقوتوسعه در صنایع باتریسازی خودرو با تأکید بر رضایت مشتریان است .در بخش نخست ،ابتدا
استراتژیهای مؤثر بر مدیریت تحقیقوتوسعه و همچنین شاخصهای اثرگذار رضایتمندی مشتریان بر استراتژیهای
تحقیقوتوسعه شناسایی میشوند .در بخش دوم ،ضرایب وزنی مربوط به شاخصهای رضایتمندی مشتریان از طریق
بهکارگیری روش تصمیمگیری بهترین-بدترین فازی ( )FBWM1نتیجه میگردد .عالوهبراین نیز وزن هر استراتژی
و اولویتبندی نهایی آنها با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی با ارزش بازهایی ()IVTFN-GRA2
محاسبه میشود .در ادامه ،ساختار پژوهش به شرح زیر تقسیمبندی شده است :بخش دوم ،به مرور ادبیات پژوهش
میپردازد ،بخش سوم ،روش پژوهش را شرح میدهد ،بخش چهارم ،مورد مطالعاتی پژوهش و همچنین چارچوب
معیارهای پیشنهادی را ارائه میدهد ،بخش پنجم ،به بحث در مورد نتایج محاسبات میپردازد ،در نهایت ،در بخش
ششم نیز نتیجهگیری کلی ارائه میشود.

Best-Worst Method
Interval-valued Triangular Fuzzy Numbers-Grey Relation Analysis
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 .2مبانی نظري
تحقیقوتوسعه ،به مجموع فعالیتهای بدیع ،خالق ،نوآورانه ،نظامیافته و برنامهریزیشدهای که بهطورکلی با هدف
گسترش مرزهای شناخت علمی و گنجینه دانش انسان و جامعه انسانی و کاربرد این دانش در عرصههای گوناگون
برای بهبود زندگی انسان و بهطور خالصه در جهت نوآوری و ایجاد فرآوردهها ،فرآیندها ،وسایل ،ابزارها ،نظامها،
خدمات و روشهای جدید صورت پذیرد ،اطالق میشود ( .)Lukach, Kort & Plasmans, 2007امروزه فعالیتهای
تحقیقوتوسعه ،محرک و عامل اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کلیه بنگاهها شناخته شدهاند و یکی از عوامل مهم
در تقویت توان فنّاورانه و رشد اقتصادی کشورها است .روشها و مکانیزمهای مختلفی برای توسعه فنّاوری از طریق
تحقیقوتوسعه مانند تحقیقوتوسعه داخلی ،تحقیقوتوسعه مشترک ،قرارداد تحقیقوتوسعه و برونسپاری
تحقیقوتوسعه وجود دارد ( .)Penan, 1996واحدهای وظیفهای ،همانند واحدهای تحقیقوتوسعه نیاز به استراتژی
ویژه جهت پیشبرد اهداف و وظایف واحد خود را دارند .این استراتژیها باید هماهنگ و همگام با استراتژیهای
شرکت طراحی شوند.
استراتژیهای تحقیقوتوسعه ،شامل تعریف مجموعه پروژههای تحقیقوتوسعه موردنیاز بهمنظور دستیابی به اهداف
مشخصشده در زمینه اکتساب تکنولوژی تعریفشده در چارچوب استراتژی کلی شرکت میباشد .چهار جز اصلی
استراتژی تحقیقوتوسعه به شرح زیر میباشند (:)Pisano, 2012
 _1معماری استراتژی؛ شامل تمرکز یا عدم تمرکز فعالیتهای تحقیقوتوسعه
 _2فرآیندها؛ شامل فرآیندهای توسعهای ،تصمیمگیری و شاخصهای فرآیندی کارکنان
 _3تحقیقوتوسعه؛ شامل متخصصین و سایر پرسنل وابسته
 _4سبد پروژههای تحقیقوتوسعه؛ شامل خصوصیات پروژهها و پروژههای ایدهآل
از مهمترین استراتژیهای تحقیقوتوسعه ،میتوان به استراتژیهای اجرایی تحقیقوتوسعه اشاره نمود .اجرای
پروژههای تحقیقوتوسعه بهصورت داخلی ،همکاریهای مشترک و یا برونسپاری پروژهها راهکارهایی است که در
منابع مختلف به آنها پرداخته شده است .بررسی موفقیت سازمانها در بهرهبرداری از سرریز تحقیقوتوسعه به صورت
داخلی و یا خرید آن از شرکتهای خارجی و رابطه این دو با ظرفیت جذب سازمانها ،نشان میدهد سازمانهای با
ظرفیت جذب یکسان که در شرایط و محیط اقتصادی پیشرفتهتری قرار دارند ،در بهرهبرداری از سرریزهای
تحقیقوتوسعه موفقتر هستند ( .)Aldieri, Sena & Vinci, 2018برونسپاری تحقیقوتوسعه ،باعث افزایش دانش
سازمانها میشود و این بدانمعنی است که نهتنها آنچه این دسته از سازمانها میتوانند انجام دهند (شایستگیها)
بهبود مییابد ،بلکه کارهایی که باید از آنها دوری کنند (هزینهها) نیز برای سازمانها شفاف میگردد .همچنین،
انجام تحقیقوتوسعه در کشورهای پیشرفته ،باعث ارتقای سطح تحقیقوتوسعه میگردد (.)Lampert & Kim, 2019
در کسب و استفاده از دانش برای تحقیقوتوسعه ،دو راهکار عمده وجود دارد :یکی محدودنمودن گستره دانش و
دیگری گوناگونی آن .نتایج بهدستآمده از پژوهشها نشان میدهد که بهصورت کلی کنترل محدوده جریان دانش
در زمینههای خاص ،تأثیر بیشتری بر فروش محصول جدید دارد .برونسپاری داخلی و خارجی تحقیقوتوسعه تأثیرات
متفاوتی بر عملکرد نوآوری خواهد داشت و تعداد این قراردادها بر نحوه واگذاری و نتایج بهدستآمده مؤثر است
(.)Steinberg, Procher & Urbig, 2017
تصمیمگیری چندمعیاره یکی از روشهای تصمیمگیری برای انتخاب گزینهها از میان یک مجموعه راهحل است.
خیلی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره در تالش هستند که یک محیط تصمیمگیری ایدهآلی را ترسیم نمایند
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که در آن محیط ،تصمیمگیران بهطور منطقی همه جنبههای مسئله را موردتوجه قرار داده و همه اطالعات دقیق را
بهدست آورند و سپس به اجماع یک راهحل را میپذیرند .تصمیمگیری چندمعیاره ،شناختهشدهترین شاخه تصمیمگیری
است .این شاخه یکی از طبقات کلی مدلهای پژوهش در عملیات است که برای حل مسائل تصمیم که دارای چندین
معیار تصمیم باشند ،بهوجود آمده است (.)Tzeng & Huang, 2011
 .3پيشينه پژوهش
ارزیابی استراتژیهای تحقیقوتوسعه با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در سالهای اخیر ،توجه
بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است Chan & Daim (2018) .در پژوهشی به ارزیابی زمینههای فناوری
آیندهنگر ،استراتژیهای توسعه و منابع مختلف نوآوری در بخش داروسازی چین با استفاده از یک روش AHP
پرداختند .نتایج حاکی از آن است که گرچه SMEهای داخلی ،عمدهترین گزینه جایگزین نوآوری هستند.
تجزیهوتحلیل حساسیت نشان میدهد که اثربخشی تصمیمات سیاسی ،تحتتأثیر برخی از حوزههای فناوری پیشرفته
است .این تحقیق یک چارچوب را برای تدوین استراتژیهای نوآوری در مقابله با عدم قطعیتهای توسعه فنآوری و
تصمیمگیریهای سیاست در صنعت بیودارویی پیشنهاد میکند Gang & Wei (2017) .یک سیستم ارزیابی جامع
فازی مبتنی بر  Delphi-AHPکه شامل یک روش تصمیمگیری گروهی برای ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی برای
ارزیابی پروژههای برنامهریزی تحقیقوتوسعه ،یک فرآیند سلسلهمراتبی تحلیلی بهبودیافته مبتنی بر دلفی برای تعیین
شاخص وزن و یک روش ارزیابی جامع فازی برای محاسبه نتایج ارزیابی ارائه نمودند Kyung (2018) .در پژوهشی
یک مدل اولویتبندی سرمایهگذاری را براساس نقشه راه فناوری برای یکپارچهسازی سیاست سرمایهگذاری
تحقیقوتوسعه با استفاده از الگوی تصمیمگیری  AHPپیشنهاد نمود.
) Salimi & Rezaei (2018در پژوهشی به سنجش عملکرد تحقیقوتوسعه با درنظرگرفتن سطوح مختلف اهمیت
اقدامات تحقیقوتوسعه ،با استفاده از یک روش تصمیمگیری بهترین-بدترین برای شناسایی وزن اقدامات
تحقیقوتوسعه و اندازهگیری عملکرد SMEهای فنی تحقیقوتوسعه پرداختند .نتایج نشان میدهد که چگونه اختصاص
وزنهای مختلف به اقدامات مختلف تحقیقوتوسعه منجر به رتبهبندی متفاوت بنگاهها میشود و به مدیران
تحقیقوتوسعه اجازه میدهد تا با بهکارگیری دانش در مورد اهمیت اقدامات مختلف تحقیقوتوسعه ،استراتژیهای
مؤثرتری را برای بهبود عملکرد تحقیقوتوسعه شرکت خود تدوین کنند Cin, Kim & Vonortas (2017) .به
بررسی اثرات سیاست ارتقاء تحقیقوتوسعه بر عملکرد SMEها براساس رویکرد دومرحلهای دادههای تابلویی پویای
الجیت/تابیت پرداختند .آنها از یک مجموعه داده بزرگ در مورد یارانههای تحقیقوتوسعه عمومی به شرکتهای
تولیدکننده استفاده نمودند .نتایج حاصل از پژوهش ،نشان داد که سیاست تقویت پیشرفتهای فناوری در پیشرفت
اقتصادی رشد موفقی داشته است.
) Kiraz, Canpolat, Erkan & Albayrak (2018یک رویکرد دومرحلهای فازی بهمنظور تصمیمگیری در زمینه
انتخاب پروژههای تحقیقوتوسعه یک شرکت انرژی براساس روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی ( )FAHPو تاپسیس
فازی ( )FTOPSISپیشنهاد دادند .هدف از مطالعه ) Kang, Kim & Seol (2019آشکارساختن شباهتها و
تفاوتهای موجود در صنایع تولیدی و خدماتی در اولویتبندی فناوریها و نقشهای تحقیقوتوسعه عمومی براساس
روش دلفی است .نتایج بهدستآمده نشان داد که اولویتهای مختلف فنآوری در صنایع خدماتی و تولیدی ،نیاز به
رویکردهای متفاوتی نسبت به نقشهای تحقیقوتوسعه عمومی دارد ،درحالیکه نقش تحقیقوتوسعه عمومی ،عدم
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موفقیت بازار ،شکست سیستم و عدم موفقیت دولت را پوشش میدهد Song (2019) .در پژوهشی به استخراج و
ارزیابی اولویتهای استراتژیک برای انتخاب مشارکت برونسپاری در تحقیقوتوسعه دارویی براساس فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی ( )AHPپرداختند .دو سناریوی متفاوت برونسپاری درنظرگرفته شد )1( :برونسپاری فعالیتهای
تحقیقوتوسعه و ( )2برونسپاری وظایف امور نظارتی .نتایج نشان داد که در صورت برونسپاری تحقیقوتوسعه ،معیار
"پتانسیل صرفهجویی در هزینه" مهمترین عامل مؤثر است .درصورت برونسپاری وظیفه امور نظارتی" ،اعتبار"
بهعنوان معیار مهم انتخاب نتیجه شدند Yalcin, Kilic & Guler (2019( .به ارزیابی پروژههای تحقیقوتوسعه در
بخش تولید و خدمات براساس یک مسئله تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDMتحت شرایط عدم قطعیت پرداختند.
برای مقابله با عدم قطعیت از مجموعههای فازی شهودی ( )IFSاستفاده نمودند .آنها در مرحله اول ،روش IF-
 DEMATELرا برای نشاندادن روابط بین معیارها و حذف معیارهای ناکارآمد بهکار بردند .پس از آن ،با استفاده از
معیارهای موثر انتخابشده ،مناسبترین گزینه را از طریق ارائه روش  IF-TOPSISانتخاب کردند.
( Soltanzadeh, Elyasi, Ghaderifar, Rezaei Soufi & Khoshsirat (2020به ارزیابی تأثیر مداخله دولت
بر فعالیتهای نوآوری شرکت پرداختند .این پژوهش چارچوبی را برای توضیح تغییرات رفتاری در شرکت ناشی از
مداخالت دولت ارائه میدهد .با استفاده از روش همسانسازی براساس نمرات ( ،)PMS1این پژوهش سعی دارد تأثیر
یارانههای تحقیقوتوسعه بر شرکتهای ایرانی (شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای بزرگ) را تخمین بزند.
در این پژوهش مشخص شد که یارانههای تحقیقوتوسعه تأثیر بسزایی در روند نوآوری دارند.
) Sinimole & Saini (2020در پژوهشی به ارزیابی و مقایسه عملکرد تحقیقوتوسعه کشورهای آسیایی که
براساس هزینه آستانه یک درصد تولید ناخالص داخلی برای تحقیقوتوسعه به دو گروه تقسیم شدهاند .آنها در این
پژوهش از یک مدل  DEAخروجیگرا استفاده نمودند Chachuli, Mat, Ludin & Sopian (2021) .در پژوهش
خود ،عملکرد فعالیتهای تحقیقوتوسعه در پنج منبع انرژی تجدیدپذیر را بررسی نمودند .آنها براساس دادههای
سال  2012تا  2017که در رابطه با دو محور سیاست ،یعنی برنامه سیستماتیک تحقیقوتوسعه و توسعه سرمایه انسانی
برای استقرار انرژیهای تجدیدپذیر در مالزی درنظر میگیرند .این پژوهش با توجه به متغیرهای موجود در سیاست
انرژی تجدیدپذیر دولت ،از روش  DEAبرای ارزیابی کارایی فعالیتهای تحقیقوتوسعه منابع انرژی تجدیدپذیر
استفاده میکند Koçak, Kınacı & Shehzad (2021) .در پژوهشی به بررسی کارایی زیستمحیطی هزینههای
تحقیقوتوسعه برای بهرهوری انرژی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،سلولهای آبی و سوختی ،انرژی فسیلی ،انرژی هستهای
و سایر فناوریهای ذخیرهسازی انرژی و انرژی در کشورهای  OECDبا استفاده از تجزیهوتحلیل پوششی داده
( )DEAپرداختند .در ادامه ،خالصه تحقیقات مرورشده پیشین مرتبط با موضوع در جدول  1گزارش شده است.
جدول ( .)1خالصه بررسی پژوهشهاي پيشين مرتبط با موضوع
ردیف

رفرنس

سال

1

Cin et al.,

2017

نوع مسئله
آنالیز تئوری
آماری تصمیم
 

ماهيت پارامتر
بهینهسازی
ریاضی



قطعی

احتمالی

فازی

متدولوژي پژوهش
رویکرد دو مرحلهای دادههای
تابلویی پویای الجیت/تابیت
()Panel Data
Propensity Score Matching
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2

& Gang
Wei

2017





تحلیل سلسله مراتبی فازی
()FAHP
تحلیل سلسله مراتبی فازی
( ،)FAHPتاپسیس فازی
()FTOPSIS
بهترین-بدترین)

3

Kiraz et al.,

2018









4

& Salimi
Rezaei
Kyung

2018







 

2018
2018



















 

10

Yalcin et
al.,

2019
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Soltanzadeh
et al.,

2020
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& Sinimole
Saini
Chachuli et
al.,

2020







 



2021







 



تحلیل پوششی دادهها ()DEA

2021







 



تحلیل پوششی دادهها ()DEA











5
6
7
8
9

13

& Chan
Daim
Kang et al.,
Song
Moradi et
al.,

Koçak et
14
al.,
پژوهش حاضر

 2019
 2019
 2019





تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
تحلیل سلسله مراتبی ()AHP

 


روش دلفی ()Delphi
تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
روش اقتصادسنجی دادههای
تابلویی ()Panel Data
مجموعههای فازی شهودی
( ،)IFSدیمتل (،)DEMATE
تاپسیس ()TOPSIS
روش همسانسازی براساس
نمرات ()PMS
تحلیل پوششی دادهها ()DEA





روش بهترین-بدترین فازی،
تحلیل رابطه خاکستری فازی
مثلثی با ارزش بازه ایی
()IVTFN-GRA

 .4چارچوب  MCDMفازي پيشنهادي
تصمیمگیری چندمعیاره ( )MCDM1یک شاخه شناختهشده در تصمیمگیری است که بهطور گستردهای در
رتبهبندی یک یا چند گزینه از مجموعهای از گزینههای موجود با مشخصههای چندگانه استفاده میشود .درواقع
 MCDMچهارچوب مؤثری را برای تصمیمگیری مبتنی بر ارزیابی معیارهای متناقض چندگانه فراهم میکند .در این
بخش ،تعاریف اساسی تئوری مجموعه فازی ،روش بهترین-بدترین و همچنین روش تحلیل رابطه خاکستری با ارزش
بازهای فازی ( )IVTFN-GRAبهطور خالصه بیان میشوند .بر این اساس ،مفاهیم اساسی رویکرد جدید ترکیبی
تصمیمگیری چندمعیاره فازی پیشنهاد میگردد.
 .4-1تئوري مجموعه فازي

Multi-criteria Decision Making

1
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عباراتی مانند "نه خیلی شفاف"" ،احتماالً" و "خیلی شبیه" در زندگی روزمره مورداستفاده قرار میگیرند و به
میزان بسیار یا کم برای نشاندادن درجهای از میزان عدم قطعیت ذهنی انسان بهکارگرفته میشوند .تئوری منطق
فازی توسط ( Zadeh (1965جهت نگاشت عبارات کالمی به عبارات عددی در تصمیمات انسانی پیشنهاد شد.
مجموعه فازی ،اغلب برای حل عدم قطعیت و نامعینی در تخصیص اوزان معیارها و رتبههای گزینهها در مسائل
تصمیمگیری چندمعیاره تعریف میشود .یک مجموعه فازی که توسط یک تابع عضویت نمایش داده میشود ،به هر
معیار رتبه عضویتی را بین ] [0,1تخصیص میدهد و درجات معیارهای مربوط به مجموعه را منعکس میکند؛ بنابراین
در این پژوهش ،با استفاده از تئوری مجموعه فازی به اندازهگیری عملکرد با استفاده از تخمین ذهنی ارزیاب میپردازد.
 .4-2مجموعه فازي
عدد فازی مثلثی به صورت سهگانه )  (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3تعریف میشود .تابع عضویت آن برابر است با ( & Fenton
:)Wang, 2006
()1

𝑖𝑓 𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎2
𝑖𝑓 𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑂𝑡ℎ

(𝑥 − 𝑎1 )/(𝑎2 − 𝑎1 ),
𝜇𝑎̃ (𝑥) = {(𝑎3 − 𝑥)/(𝑎3 − 𝑎2 ),
0,

بهطوری که  𝑎1و  𝑎2و  𝑎3به ترتيب کمترین مقدار ممکن ،بيشترین مقدار ممکن و حداکثر مقدار ممکن
̃𝑎 میباشند.
اگر )  𝑎̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3و )  𝑏̃ = (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3دو عدد مثلثی فازی باشند بهطوریکه  𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎3و ≤ 𝑏1
 ،𝑏2 ≤ 𝑏3در این صورت عملیاتهای اساسی اعداد مثلثی فازی عبارت است از (:)Vincent & Hu, 2010
()2
) 𝑎̃ ⨁ 𝑏̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ⊕ (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ) = (𝑎1 + 𝑏1 , 𝑎2 + 𝑏2 , 𝑎3 + 𝑏3
()3
) 𝑎̃ ⨂ 𝑏̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ⊗ (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ) = (𝑎1 𝑏1 , 𝑎2 𝑏2 , 𝑎3 𝑏3
()4
) 𝑎̃ / 𝑏̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 )/(𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 ) = (𝑎1 /𝑏3 , 𝑎2 /𝑏2 , 𝑎3 /𝑏1
اگر )  𝑎̃ = (𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3و )  𝑏̃ = (𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3دو عدد مثلثی فازی باشند در اینصورت فاصله بین ̃𝑎 و ̃𝑏 به صورت
زیر محاسبه میشود (:)Chen, 2000
()5

1
] 𝛿(𝑎̃, 𝑏̃) = √ [(𝑎1 − 𝑏1 )2 + (𝑎2 − 𝑏2 )2 + (𝑎3 − 𝑏3 )2
3

 .4-3متغيرهاي کالمی
مفهوم متغیرهای کالمی برای مقابله با موقعیتهای بسیار پیچیده در عبارات کمی سنتی بسیار سودمند است .متغیر
کالمی ،متغیری است که مقادیر آن کلمات یا جمالت به زبان طبیعی یا مصنوعی است .در مسائل فازی ،MCDM
مقادیر ضریب عملکردی معموالً با استفاده از اعداد فازی تعیین میشوند .در این پژوهش ،مقادیر مربوط به معیارها
بهصورت متغیرهای زبانی درنظرگرفته میشوند؛ بهطوریکه این متغیرهای زبانی میتوانند به صورت اعداد فازی
مثلثی برای روش  FBWMو همچنین اعداد فازی مثلثی با ارزش بازهای برای روش  IVTFN-GRAمطابق با
جداول  2و  3بیان شوند:
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جدول ( .)2عبارات کالمی و شاخص سازگاري براي ارزیابی شاخصهاي رضایتمندي مشتریان
عبارات
اهمیت نسبی ( )FIاهمیت ضعیف ( )WIاهمیت یکسان ()EI
اهمیت مطلق ( )AIاهمیت زیاد ()VI
کالمی
()1 ،1 ،1
()2/3 ،1 ، 3/2
()3/2 ،2 ، 5/2
()5/2 ،3 ، 7/2
()7/2 ،4 ، 9/2
TFNs
3
3.80
5.29
6.69
8.04
CI
جدول ( .)3عبارات کالمی براي ارزیابی استراتژيهاي تحقيقوتوسعه
اعداد فازی مثلثی با ارزش بازهای

متغیرهای کالمی

[( ])0 ، 0( ، 0 ، )1 ، 1.5
[( ])0 ، 0.5( ، 1 ، )2.5 ، 3.5
[( ])0 ، 1.5( ، 3 ، )4.5 ، 5.5
[( ])2.5 ، 3.5( ، 5 ، )6.5 ، 7.5
[( ])4.5 ، 5.5( ، 7 ، )8 ، 9.5
[( ])5.5 ، 7.5( ، 9 ، )9.5 ، 10
[( ])8.5 ، 9.5( ، 10 ، )10 ، 10

بسيار ضعيف ()VP
ضعيف ()P
نسبتاً ضعيف ()MP
متوسط ()M
نسبتاً خوب ()MG
خوب ()G
خيلی خوب ()VG

 .4-4ديفازيسازي
یک گام مهم در مدلسازی فازی و تصمیمگیری چندمعیاره فازی ،رویکرد دیفازیسازی است ،بهطوریکه بهترین
مقدار عملکرد غیرفازی ( )BNP1را تعیین میکند .روشهای مختلفی برای دیفازیسازی دردسترس است که میتوان
به حداکثر میانگین ( ،)MOM2مرکز ناحیه ( ،)COA3روش میانگین درجهبندیشده نمایش ادغامی ( )GMIR4و
روش برش 𝛼 اشاره نمود .استفاده از روش  GMIRبهمنظور یافتن  BNPروشی ساده و کاربردی است و نیازی به
ترجیح ذهنی هیچ تصمیمگیرندهای ندارد؛ بنابراین در این پژوهش از این روش استفاده میشود .اگر = 𝑖̃𝐴
) 𝑖𝑢  (𝑙𝑖 , 𝑚𝑖 ,یک عدد فازی مثلثی باشد و در این صورت بهترین عملکرد غیرفازی 𝑖̃𝐴 بهصورت رابطه  6محاسبه
میشود (:)Liao, Liang & Chen, 2013; Zhao & Guo, 2014
()6

1
) 𝑖𝑢 (𝑙 + 4𝑚𝑖 +
𝑖 6

= ) 𝑖̃𝐴(𝑅

 .4-5روش بهترین-بدترین فازي
روش بهترین-بدترین یکی از روشهای قدرتمند در حل مسائل  MCDMاست که بهمنظور بهدستآوردن اوزان
گزینهها و معیارها مورداستفاده قرار میگیرد ( .)Rezaei, 2015;2016این روش ،ضعفهای روشهای مبتنی بر
مقایسات زوجی (بهعنوان مثال  AHPو  )ANPاز قبیل عدم سازگاری را جبران میکند .عالوهبراین ،تعداد مقایسات
زوجی را بهطور قابلمالحظهای تنها با انجام مقایسات مرجعی کاهش میدهد .در سالهای اخیر BWM ،توسط
محققان بسیاری جهت تعیین اوزان و رتبهبندی گزینهها در حوزههای مختلف بهکارگرفته شده است .اما با توجه به
وجود ابهام در تصمیمگیری ،بهکارگیری تئوری فازی در تصمیمگیری چندمعیاره میتواند منجر به نتایج قابلاعتمادتری
1

Best Non-fuzzy Performance
Mean of Maxima
3 Center of Area
4 Graded Mean Integration Representation
2

مطالعات رفتار مصرفکننده
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شود .از اینرو روش بهترین-بدترین فازی عالوهبر دستیابی به اوزان قابلاعتمادتر ،سازگاری باالتری را در مقایسههای
زوجی نسبت به حالت قطعی این روش فراهم میکند .همچنین این روش میتواند به آسانی با سایر روشهای
تصمیمگیری چند معیاره ادغام شود .بهطورکلی ساختار روش بهترین-بدترین فازی  FBWMشامل مراحل زیر است
(:)Guo & Zhao, 2017
گام  :1ایجاد مجموعه معیارهای تصمیم .در این گام معیارها از طریق مرور ابیات و نظرات خبرگان بهدستآمده و
بهصورت } 𝑛𝑐  {𝑐1 , 𝑐2 , … ,درنظرگرفته میشوند.
گام  :2تعیین بهترین و بدترین معیار براساس مجموعه معیارهای تصمیم ،بهترین و بدترین معیار بایستی توسط
تصمیمگیرندگان شناسایی شوند .بهترین معیار با نماد 𝐵𝑐 و بدترین معیار نیز با نماد 𝐵𝑤 نشانداده میشوند.
گام  :3انجام مقایسات مرجعی فازی برای بهترین معیار با استفاده از عبارات کالمی تصمیمگیرندگان که در جدول
 2لیست شده است ،ترجیحات فازی بهترین معیار نسبت به تمام معیارها تعیین میشود .سپس ،ترجیحات فازی
بهدستآمده به اعداد فازی مثلثی تبدیل میشوند .بردار فازی بهترین-سایرین بهصورت زیر نتیجه میشود:
) 𝑛𝐵̃𝑎 𝐴̃𝐵 = (𝑎̃𝐵1 , 𝑎̃𝐵2 , … ,
()7
بهطوریکه 𝐵̃𝐴 بیانگر بردار فازی بهترین -سایرین 𝑎̃𝐵𝑗 ،بیانگر ترجیحات فازی بهترین معیار نسبت به سایر
معیارهای 𝑗 و 𝑛  .𝑗 = 1,2, … ,بهطوریکه ).𝑎̃𝐵𝐵 = (1,1,1
گام  :4انجام مقایسات مرجعی فازی برای بدترین معیار به طریق مشابه نیز ترجیحات فازی تمام معیارها نسبت به
بدترین معیار تعیین میشود .سپس ،ترجیحات فازی بهدستآمده مطابق با دستورالعمل جدول  2به اعداد فازی مثلثی
تبدیل میشوند .بردار فازی سایرین -بدترین بهصورت زیر نتیجه میشود:
) 𝑊𝑛̃𝑎 𝐴̃𝑊 = (𝑎̃1𝑊 , 𝑎̃2𝑊 , … ,
()8
̃
بهطوریکه 𝑊𝐴 بیانگر بردار فازی سایرین -بدترین 𝑎̃𝑗𝑊 ،بیانگر ترجیحات فازی بهترین معیار 𝑗 نسبت به بدترین
𝐵𝑤 است و 𝑛  .𝑗 = 1,2, … ,بهطوریکه ).𝑎̃𝑊𝑊 = (1,1,1
𝑤( .در نهایت در معادله  ،9یک مدل برنامهریزی غیرخطی مبتنی
𝑤 ̃1∗ ,
𝑤 ̃2∗ , … ,
گام  :5تعیین اوزان بهینه فازی ) ∗𝑛̃
𝑤
𝑤̃ 𝐵 = ،
بر بردارهای بهترین-سایرین و سایرین -بدترین بیان شده است .بهطوریکه ) 𝑤𝑗𝑢 ̃𝑗 = (𝑙𝑗𝑤 , 𝑚𝑗𝑤 ,
𝑤
𝑤
𝑤
𝑤 𝑎̃𝐵𝑗 = (𝑙𝐵𝑗 , 𝑚𝐵𝑗 , 𝑢𝐵𝑗 ) ،و ) 𝑊𝑗𝑢  .𝑎̃𝑗𝑊 = (𝑙𝑗𝑊 , 𝑚𝑗𝑊 ,عالوهبراین
𝑊𝑙( = 𝑊̃
𝑊𝑚 ,
𝑊𝑢 ,
) 𝑤𝐵𝑢 ) ،(𝑙𝐵𝑤 , 𝑚𝐵𝑤 ,
𝑤 برابر است با وزن فازی معیار .j
نیز ) 𝑤𝑗𝑢 ̃𝑗 = (𝑙𝑗𝑤 , 𝑚𝑗𝑤 ,
∗̃𝜉 𝑛𝑖𝑚

) 𝑤𝐵𝑢 (𝑙𝐵𝑤 , 𝑚𝐵𝑤 ,
) ∗ 𝑘 | 𝑤 𝑤 𝑤 − (𝑙𝐵𝑗 , 𝑚𝐵𝑗 , 𝑢𝐵𝑗 )| ≤ (𝑘 ∗ , 𝑘 ∗ ,
) 𝑗𝑢 (𝑙𝑗 , 𝑚𝑗 ,
) 𝑤𝑗𝑢 (𝑙𝑗𝑤 , 𝑚𝑗𝑤 ,
) ∗ 𝑘 | 𝑤 𝑤 𝑤 − (𝑙𝑗𝑊 , 𝑚𝑗𝑊 , 𝑢𝑗𝑊 )| ≤ (𝑘 ∗ , 𝑘 ∗ ,
) 𝑊𝑢 (𝑙𝑊 , 𝑚𝑊 ,
𝑛

𝑤(𝑅 ∑
̃𝑗 ) = 1
𝑗=1

𝑤𝑗𝑢 ≤ 𝑤𝑗𝑚 ≤ 𝑤𝑗𝑙
𝑙𝑗𝑤 ≥ 0
()9
𝑛 { 𝑗 = 1,2, … ,
𝜉
𝜉
∗̃ 𝜉
∗
∗
∗
∗
𝜉
𝜉
𝜉
𝜉
بهطوریکه ) 𝑢 .: 𝑙 ≤ 𝑚 ≤ 𝑢 ; 𝜉 = (𝑘 , 𝑘 , 𝑘 ); 𝑘 ≤ 𝑙 𝜉̃ = (𝑙 , 𝑚 ,

𝑠. 𝑡.
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𝑤( و مقدار بهینه ∗̃𝜉 از طریق حل مدل  9قابل دستیابی است .ازآنجاکه
𝑤 ̃1∗ ,
𝑤 ̃2∗ , … ,
در نتیجه اوزان فازی بهینه ) ∗𝑛̃
𝑤 حاصل میشود ،نیاز به دیفازیسازی است .این مهم با
وزن فازی معیار  jبه صورت ) 𝑤𝑗𝑢 ̃𝑗 = (𝑙𝑗𝑤 , 𝑚𝑗𝑤 ,
بهکارگیری روش میانگین درجهبندیشده نمایش ادغامی (معادله  )6صورت میپذیرد .مرحله بعدی در این روش،
بررسی نسبت سازگاری است .شاخص سازگاری ( )CIبا توجه به عبارات مختلف کالمی تصمیمگیرندگان برای
 FBWMدر جدول  2آورده شده است .ازاینرو ،نسبت سازگاری ( )CRاز طریق رابطه 𝐼𝐶 𝐶𝑅 = 𝜉 ∗ ⁄حاصل میشود.
بدیهی است که هرچه  CRنزدیک به صفر باشد ،ثبات باالتر نتایج بهدستآمده را نشان میدهد )& Tian, Wang
.(Zhang, 2018
 .4-6روش تحليل رابطه خاکستري فازي مثلثی با ارزش بازهاي
برای یک مسئله  MCDMبا مجموعه گزینههای متناهی } 𝑚𝐴  ،𝐴 = {𝐴1 , 𝐴2 , … ,و مجموعههای معیارهای
متناهی } 𝑛𝐶  𝐶 = {𝐶1 , 𝐶2 , … ,بردار وزن معیارها } 𝑛𝑤  𝑤 = {𝑤1 , 𝑤2 , … ,بهصورت نامعلوم است بهطوریکه
 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ،𝑤𝑗 ≥ 0و  .∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1فرض میشود عملکرد گزینه 𝑖𝐴 نسبت به معیار 𝑗𝐶 به صورت 𝑗𝑖̃𝑥
نشانهگذاری شود ،سپس ماتریس تصمیم فازی عبارت است از 𝑛×𝑚] 𝑗𝑖̃𝑥[ = ̃𝑋 .همانطورکه در شکل  1به تصویر
کشیده شده است ،عدد فازی مثلثی با ارزش بازهای بهصورت

(𝑥 , 𝑥2 , 𝑥3 ),
′
1 , 𝑥2 , 𝑥3 ).

 𝑥̃ = {(𝑥1′بیان میگردد .عالوهبراین

̃𝑥

میتواند بهصورت ])  𝑥̃ = [(𝑥1 𝑥1′ ); 𝑥2 ; (𝑥3′ , 𝑥3نیز تعریف شود .در ادامه مراحل روش توسعهیافته  GRAبرای
مسئله  MCDMشرح داده میشود (:)Zhang, Liu & Zhai, 2011

شکل ( .)1عدد فازي مثلثی ارزش بازهاي

گام  )1محاسبه ماتریس تصمیم نرمالشده ̃𝑅 .اگر ]) 𝑗𝑖𝑐  𝑥̃𝑖𝑗 = [(𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗′ ); 𝑏𝑖𝑗 ; (𝑐𝑖𝑗′ ,ضریب عملکردی
نرمالشده بهصورت زیر محاسبه میگردد:
()10

𝐼 ∈ 𝑗 𝑟𝑜𝑓 ;𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … ,

()11

𝐽 ∈ 𝑗 𝑟𝑜𝑓 ;𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … ,

′
𝑗𝑖𝑎 𝑗𝑖𝑎
𝑗𝑖𝑐 𝑏𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗′
,
)
;
]) ; ( ,
𝑐𝑗+ 𝑐𝑗+ 𝑐𝑗+ 𝑐𝑗+ 𝑐𝑗+
𝑎𝑗− 𝑎𝑗− 𝑎𝑗− 𝑎𝑗− 𝑎𝑗−
]) 𝑟̃𝑖𝑗 = [( , ′ ) ; ; ( ′ ,
𝑗𝑖𝑎 𝑗𝑖𝑎 𝑗𝑖𝑏 𝑗𝑖𝑐 𝑗𝑖𝑐

([ = 𝑗𝑖̃𝑟
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بهطوریکه }𝑚  𝑐𝑗+ = 𝑚𝑎𝑥{𝑐𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, … ,و }𝑚  .𝑎𝑗− = 𝑛{𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, … ,در اینجا بهمنظور سادهنویسی
𝑖
𝑖
′
′
𝑗𝑖𝑔  𝑟̃𝑖𝑗 = [(𝑔𝑖𝑗 ,نشانهگذاری میشود؛ از اینرو ماتریس تصمیم نرمالشده عبارت است از = ̃𝑅
𝑗𝑖𝑙( ; 𝑗𝑖); ℎ
]) 𝑗𝑖𝑙 ,
𝑛×𝑚] 𝑗𝑖̃𝑟[.
گام  )2تعیین سری مرجعی که به صورت زیر تعریف میشود:
()12
])𝑅0 = (𝑟01 , 𝑟02 , … , 𝑟0𝑛 ) = ([(1,1); 1; (1,1)], [(1,1); 1; (1,1)], … , [(1,1); 1; (1,1
گام  )3محاسبه فاصله بین مقدار مرجعی با هر یک از مقادیر مقایسهای که بهصورت زیر محاسبه میشود:
1
2
2
2
)(1
′
′
𝑗𝑖𝑔([ √ = 𝑗𝑖𝛿
𝑗𝑖𝑙( − 1) + (ℎ𝑖𝑗 − 1) +
− 1) ] ,
3
1
2
2
2
)(2
𝛿𝑖𝑗 = √ [(𝑔𝑖𝑗 − 1) + (ℎ𝑖𝑗 − 1) + (𝑙𝑖𝑗 − 1) ] .
3

()13
= ̅𝑗𝑖𝛿 بهکارگرفته
معادلهی ( )13بهمنظور تعیین فاصله بین مقدار مرجعی با مقادیر مقایسهای در بازه
)(1
)(2
)(1
)(2
)(1
میشود .در ادامه نیز بیشینه مقدار 𝑥𝑎𝑚𝛿 𝛿𝑚𝑎𝑥 ،و کمینه مقدار 𝑛𝑖𝑚𝛿 𝛿𝑚𝑖𝑛 ،نتیجه شده بهطوریکه = 𝑥𝑎𝑚𝛿
)(2
)(2
)(1
)(1
)(2
)(2
)(1
𝑗𝑖𝛿 𝑥𝑎𝑚 𝛿𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 𝛿𝑖𝑗 ،𝛿𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 𝛿𝑖𝑗 ،𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 𝛿𝑖𝑗 ،و 𝑚 𝑗 = ،𝑖 = 1,2, … ,
)(1) (2
] 𝑗𝑖𝛿 [𝛿𝑖𝑗 ,

𝑗𝑖,

𝑗𝑖,

𝑗𝑖,

𝑗𝑖,

𝑛 .1,2, … ,
گام  )4محاسبه ضریب روابط خاکستری براساس معادله زیر:
,
,

𝑛 𝑖 = 1,2, … , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … ,

()14
بهطوریکه  ζ = 0.5لحاظ میگردد.
گام  )5محاسبه درجه روابط خاکستری براساس معادله زیر:

)(1

)(1

)(1

)(1

)(2

)(2

)(2

)(2

𝑥𝑎𝑚𝛿𝜁 𝛿𝑚𝑖𝑛 +
𝑥𝑎𝑚𝛿𝜁 𝛿𝑖𝑗 +
𝑥𝑎𝑚𝛿𝜁 𝛿𝑚𝑖𝑛 +
𝑥𝑎𝑚𝛿𝜁 𝛿𝑖𝑗 +

)(1

= 𝑗𝑖𝜉
=

)(2
𝑗𝑖𝜉

𝑛
)(1

= ∑ 𝑤𝑗 𝜉𝑖𝑗 ,

)(1

𝑖𝛾

𝑗=1
𝑛

𝑚 𝑖 = 1,2, … ,

)(2

= ∑ 𝑤𝑗 𝜉𝑖𝑗 ,

)(2
𝑖𝛾

()15
قاعده کلی روش  GRAبر این اصل استوار است که گزینهای با درجه روابط خاکستری بزرگتر نسبت به راهحل
مرجعی بایستی انتخاب گردد ( .)Wei, 2010این حالت در شرایطی است که بردار مربوط به اوزان معیارها معلوم باشد.
ازطرفی واضح است که مقادیر بزرگتر) 𝛾𝑖(1و ) 𝛾𝑖(2نشاندهنده بهتربودن گزینه 𝑖𝐴 میگردد .اما در مواقعی که
اطالعات در زمینه اوزان معیارها دردسترس نباشد ،بهمنظور دستیابی به مقادیر ) 𝛾𝑖(1و) 𝛾𝑖(2میبایست در ابتدا اوزان
محاسبه شود .در این پژوهش برای این مهم از روش بهترین-بدترین فازی استفاده میشود.
گام  )6رتبهبندی گزینهها
عبارت "گزینه 𝑠𝐴 بدتر از گزینه 𝑡𝐴 نیست" به صورت 𝑡𝐴 ≽ 𝑠𝐴 عالمتگذاری میشود .درست نمایی ≽ 𝑠𝐴
𝑡𝐴 از طریق 𝑡̅𝛾 ≽ 𝑠̅𝛾 تعریف و اندازهگیری میشود بهطوری که 𝑠̅𝛾 و 𝑡̅𝛾 به ترتیب مقادیر فاصلهای درجه روابط
خاکستری نظیربهنظیر گزینههای 𝑠𝐴 و 𝑡𝐴 در مجموعه گزینههای 𝐴 است .براساس مفهوم درست نمایی برای اعداد
𝑗=1
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فاصلهای ( ،)Li, Wang, Liu & Shan, 2009درست نمایی 𝑡𝐴 ≽ 𝑠𝐴 برای گزینههای 𝑠𝐴 و 𝑡𝐴 در مجموعه
گزینههای  Aبه صورت زیر تعیین میگردد:
)(1

()16

)(2

𝑠𝛾 𝛾𝑡 −
}, 0} , 0
) 𝑡̅𝛾(𝐿 𝐿(𝛾̅𝑠 ) +

{ 𝑥𝑎𝑚 𝑝(𝐴𝑠 ≽ 𝐴𝑡 ) = 𝑝(𝛾̅𝑠 ≽ 𝛾̅𝑡 ) = 𝑚𝑎𝑥 {1 −

)(2
) 𝐿(𝛾̅𝑠 ) = [𝛾𝑠(2) − 𝛾𝑠(1)] ،𝛾̅𝑡 = [𝛾𝑡(1) , 𝛾𝑡(2)] ،γ̅s = [γ(1و ]).𝐿(𝛾̅𝑠 ) = [𝛾𝑡(2) − 𝛾𝑡(1
بهطوریکه ] 𝑠𝛾 s ,
بنابراین ماتریس درست نمایی حاصل شده عبارت است از:

()17

𝑚𝑝11 𝑝12 ⋯ 𝑝1
𝑚𝑝21 𝑝22 ⋯ 𝑝2
[ 𝑚×𝑚) 𝑡𝑠𝑝( = 𝑃
]
⋮
⋮
⋮
𝑝𝑚1 𝑝𝑚2
𝑚𝑚𝑝
𝑠𝐴(𝑝 = 𝑡𝑠𝑝 𝑠, 𝑡 = 1,2, , … , 𝑚 ،برای گزینههای 𝑠𝐴 و 𝑡𝐴 در مجموعه گزینههای 𝐴

بهطوریکه ) 𝑡𝐴 ≽
است .ازآنجاکه ماتریس 𝑃 ماتریس قضاوت مکمل فازی ایست ،درجات بهینه عضویت برای گزینههای = 𝑖( 𝑖𝐴
)𝑚  1,2, … ,براساس معادله زیر تعریف میگردد (:)Li et al., 2009
𝑚

()18

1
𝑚
= 𝑖𝑉
)(∑ 𝑝𝑖𝑟 + − 1
)𝑚(𝑚 − 1
2
𝑟=1

= 𝑖( 𝑖𝐴

بنابراین بردار رتبهای ) 𝑚𝑉  𝑉 = (𝑉1 , 𝑉2 , … ,گزینهها حاصل میگردد .در نهایت تمامی گزینههای
)𝑚  1,2, … ,مطابق با مقادیر )𝑚  𝑉𝑖 = (𝑖 = 1,2, … ,رتبهبندی و انتخاب میشوند .بهطوریکه بزرگترین مقدار
𝑖𝑉 نشاندهنده بهترین گزینه 𝑖𝐴 است.
 .7روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،در چارچوب پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .جامعة آماری این پژوهش نیز شامل
خبرگان و کارشناسان شرکتهای صنعتی تولیدی باتریسازی است .مسئلهای که پژوهشگران در پژوهش حاضر،
درصدد پاسخگویی به آن هستند ،آن است که چگونه میتوان رویکردی جهت ارزیابی استراتژیهای تحقیقوتوسعه
در صنایع باتریسازی خودرو به کمک روشهای تصمیمگیری چندمعیاره فازی ( )FMCDMارائه نمود تا براساس
آن ،فناوریهای موردنیاز را مشخص و فرآیند دستیابی به آنها را آغاز نمود .برای حل این مسئله ،بهدلیل ماهیت
پژوهش و متناسب با گزارههای پژوهش ،از روش پژوهش توصیفی-ریاضی (توصیفی-تحلیلی) استفاده شده است .در
ادامه ،نحوه بهکارگیری رویکرد ترکیبی پیشنهادی برای ارزیابی استراتژیهای تحقیقوتوسعه با تکیه بر شاخصهای
رضایتمندی مشتریان در چهار دسته کلی بعد مشتری ،بعد فرآیندهای داخلی ،بعد رشد و یادگیری و بعد عدم قطعیت
ارائه میشود.
 .7-1تعيين اوزان معيارها
در این بخش ،براساس نظرات خبرگان ،مهمترین (بهترین) و کماهمیتترین (بدترین) معیار تعیین میشوند .جهت
پاسخگویی و ارزشگذاری معیارها ،از نظرات یک کمیته خبره بهره برده شده است .بهترین معیار شناساییشده توسط
کمیته مهمترین معیار مؤثر ارزیابی شاخص رضایتمندی مشتریان و بدترین معیار شناساییشده توسط کمیته
کماهمیتترین آن براساس نظرات خبرگان است .بهترین و بدترین معیار انتخابشده از بین شاخصهای بعد اصلی،
توسط خبرگان در جدول  4قابل مشاهده است.

دوره نهم ،شماره اول1401 ،

مطالعات رفتار مصرفکننده

195

جدول ( .)4بهترین و بدترین معيار تعيينشده از بين شاخصهاي ابعاد اصلی
ابعاد
مهمترین معیار
کماهمیتترین معیار

عدم قطعيت ()R1

مشتری ()R2
رشد و یادگیری ()R3


فرایندهای داخلی ()R4

از بین تمام معیارهای ارزیابی شاخص رضایتمندی مشتریان ،بهترین و بدترین مشخصه از طریق یک توافق جمعی
و متقابل انتخاب شدند .بر همین اساس معیار "مشتری ( ")R2بهعنوان بهترین و معیار "عدم قطعیت ( ")R1بهعنوان
بدترین معیار انتخاب شدند .سپس اولویت بهترین معیار نسبت به سایر معیارها و همچنین اولویت سایر معیارها نسبت
به بدترین معیار توسط خبرگان براساس مقیاس کالمی ارائهشده در جدول  2تعیین شدند .در نهایت بردار زوجی
بهترین معیار -سایر معیارها و همچنین بردار زوجی سایر معیارها -بدترین معیار در جدول  5قابل مشاهده است.
جدول ( .)5نتایج مربوط به مقایسه زوجی شاخصهاي ابعاد اصلی
فرآیندهای داخلی ()R4
( ) 2/3 ، 1 ، 3/2

رشد و یادگيری ()R3
( ) 2/3 ، 1 ، 3/2

بدترین معيار :عدم قطعيت ()R1
()1،1،1
( ) 5/2 ، 3 ، 7/2
( ) 3/2 ، 2 ، 5/2
( ) 2/3 ، 1 ، 3/2

مشتری ()R2
()1،1،1

عدم قطعيت ()R1
( ) 5/2 ، 3 ، 7/2

بردار زوجی بهترین -سایر
بهترین معيار :مشتری ()R2
بردار زوجی سایر -بدترین
عدم قطعيت ()R1
مشتری ()R2
رشد و یادگيری ()R3
فرآیندهای داخلی ()R4

پس از تعیین درجه اولویت معیارها ،یک مدل برنامهریزی غیرخطی برای بهدستآوردن وزنهای بهینهشده فازی
ساخته میشود .بهعنوان مثال ،مدل  NLPبرای ابعاد اصلی به صورت معادله  19تعریف شده است .این مدل با استفاده
از نرمافزار بهینهسازی  GAMSنسخه  24/3و با بهکارگیری حلکنندة  MINOSحل شده است.
∗ 𝑘 𝑛𝑖𝑚
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𝑙2𝑤 5
𝑤𝑚2
𝑢2𝑤 7
−
|
≤
𝑘,
|
−
|3
≤
𝑘,
|
𝑘≤| −
𝑢1𝑤 2
𝑤𝑚1
𝑙1𝑤 2
𝑙2𝑤 2
𝑤𝑚2
𝑢2𝑤 3
𝑘 ≤ | | 𝑤 − | ≤ 𝑘, | 𝑤 − 1| ≤ 𝑘, | 𝑤 −
𝑢3 3
𝑚3
𝑙3
2
𝑤
𝑤
𝑤
𝑙2
2
𝑚2
𝑢2 3
𝑘 ≤ | | 𝑤 − | ≤ 𝑘, | 𝑤 − 1| ≤ 𝑘, | 𝑤 −
𝑢4 3
𝑚4
𝑙4
2
𝑤
𝑤
𝑤
𝑙3
3
𝑚3
𝑢3 5
𝑘 ≤ | | 𝑤 − | ≤ 𝑘, | 𝑤 − 2| ≤ 𝑘, | 𝑤 −
𝑢1 2
𝑚1
𝑙1
2
𝑙4𝑤 2
𝑤𝑚4
𝑢4𝑤 3
𝑘 ≤ | | 𝑤 − | ≤ 𝑘, | 𝑤 − 1| ≤ 𝑘, | 𝑤 −
𝑢1 3
𝑚1
𝑙1
2
|

𝑠. 𝑡.

4

1
∑(𝑙𝑗𝑤 + 4𝑚𝑗𝑤 + 𝑢𝑗𝑤 ) = 1
6
𝑗=1

𝑤𝑙1𝑤 ≤ 𝑚1𝑤 ≤ 𝑢1𝑤 , 𝑙2𝑤 ≤ 𝑚2𝑤 ≤ 𝑢2𝑤 , 𝑙3𝑤 ≤ 𝑚3𝑤 ≤ 𝑢3𝑤 , 𝑙4𝑤 ≤ 𝑚4𝑤 ≤ 𝑢4
{𝑙1𝑤 ≥ 0, 𝑙2𝑤 ≥ 0, 𝑙3𝑤 ≥ 0, 𝑙4𝑤 ≥ 0
اوزان بهینهشده فازی برای تمام معیارها و همچنین مشخصه * ξدر جدول  6نشان داده

()19
شده
بعد از حل مدل،
است .بهمنظور دیفازیسازی اوزان بهینه حاصلشده از رابطه  6بهره گرفته شده است .با توجه به اینکه مقدار درجه
اولویت بهترین معیار نسبت به بدترین معیار برابر ( 𝑊𝐵̃𝑎) برابر با ( ،)7/2 ،4 ،9/2شاخص سازگاری برای مقایسات
زوجی انجام شده برابر با مقدار  8/04است .ازاینرو نسبت سازگاری برابر است با  0/098که نشاندهنده سازگاری
بسیار باالی نتایج دارد ،چراکه این مقدار کمتر از  0/1است.

CR
0.084

جدول ( .)6نتایج مربوط به اوزان بهينه فازي شاخصهاي ابعاد اصلی
*ξ
اوزان محلی فازی
اوزان محلی دیفازی شده
رتبه
( )0.127 ، 0.127 ، 0.159
0.132
4
0.562
عدم قطعيت ()R1
مشتری ()R2
0.325
2
( )0.309 ، 0.309 ، 0.405
رشد و یادگیری ()R3
0.335
1
( )0.324 ، 0.324 ، 0.338
فرآیندهای داخلی
0.208
3
( )0.196 ، 0.198 ، 0.261
()R4
معیارهای اصلی

به روشی مشابه ،مقایسه دوبهدو معیارهای فرعی هر چهار بعد ،وزن محلی و همچنین نسبتهای سازگاری در
جداول مربوطه در پیوست ارائه شده است .در نهایت ،وزنهای سراسری بهینهشده برای شاخصهای رضایتمندی
مشتریان به شرح جدول  7نتیجه شده است.
رتبه
6
12
11
8
2
3

وزن
سراسری
0.078
0.022
0.032
0.054
0.150
0.121

جدول ( .)7اوزان سراسري بهينه شاخصهاي رضایتمندي مشتریان
وزن محلی ابعاد
وزن محلی هر
زیرمعیار
اصلی
زیرمعیار
0.132
پیچیدگی برنامه ()R11
0.589
نیاز بازار ()R12
0.167
تأثیر قوانین ()R13
0.244
0.325
بازخورد متمرکز گروه مشتری ()R21
0.167
شاخص قیمت ()R22
0.461
بهبود عملکرد ()R23
0.372

ابعاد اصلی
عدم قطعیت ()R1

مشتری ()R2
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1
4
9
5
7
10

0.190
0.097
0.048
0.096
0.077
0.035

0.567
0.290
0.144
0.461
0.372
0.167

میزان ترکیب با سایر عملیاتها ()R31
شاخص وزن ()R32
میزان تناسب ()R33
دوام (فنی و بازاری) ()R41
سطح توسعه ()R42
تعداد اعضای آموزش دیده بهمنظور نگهداری و
تعمیرات ()R43
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0.335

رشد و یادگیری
()R3

0.208

فرآیندهای داخلی
()R4

 .7-2ارزیابی استراتژيهاي تحقيقوتوسعه
در مراحل قبل به تعیین اوزان شاخصهای رضایتمندی مشتریان در صنایع باتریسازی خودرو پرداخته شد ،در این
بخش با تبدیل متغیرهای کالمی به مقادیر کمی و با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی مثلثی با ارزش
بازهای ،مشخصه عملکردی هر استراتژی قابل اندازهگیری است .به همین منظور ،با توزیع و جمعآوری پرسشنامههای
مربوطه و اجرای گامبهگام روش پیشنهادی رتبهبندی ،چهار استراتژی تحقیقوتوسعه شناساییشده از قبیل "قرارداد
تحقیقوتوسعه"" ،تحقیقوتوسعه داخلی"" ،تحقیقوتوسعه مشترک" و "برونسپاری تحقیقوتوسعه" انجام شد که
مراحل آن مطابق زیر است.
مرحله  -1تشکیل ماتریس تصمیمگیری ارزش بازهای فازی مثلثی :در این مرحله با استفاده از پرسشنامه نظرات
جمعآوری گردیده و سپس با میانگینگیری از نظرات ماتریس معیار -گزینه مطابق با جدول  8تشکیل میگردد.
مرحله  -2تشکیل ماتریس تصمیمگیری معیار -گزینه نرمال :در این مرحله با بهکارگیری معادالت  10و  11تمام
درایههای ماتریس تصمیمگیری معیار -گزینه نرمال میگردد که بر این اساس ماتریس معیار -گزینه نرمال در جدول
 9نشان داده شده است .مرحله  -3تعریف سر مرجعی :در این بخش با به کارگیری معادله  12سری مرجعی نیز
بهصورت ]) 𝑅0 = [(1,1); 1; (1,1)], [(1,1); 1; (1,1)], … , [(1,1); 1; (1,1تعریف میشود.
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جدول ( .)8ماتریس تصميمگيري ارزش بازهاي فازي مثلثی

برونسپاری تحقیقوتوسعه
()A4

تحقیقوتوسعه مشترک
()A3

[(;21.5(;29;)36.5;41.5
])16.5
[(;19.5(;27;)34.5;39.5
])14.5
[(;25.5(;33;)40.5;45.5
])20.5
[(;19.5(;27;)34.5;39.5
])14.5
[(;23.5(;31;)38.5;43.5
])18.5
[(;23.5(;31;)38.5;43.5
])18
[(;17.5(;25;)32.5;37.5
])12.5
[(;17.5(;25;)32.5;37.5
])12.5
[(1;18.5(;25;)31.5;36
])3
[(;17.5(;25;)32.5;37.5
])12.5
[(;19.5(;27;)34.5;39.5
])13.5
[(;19.5(;27;)34.5;39.5
])13.5

[(1;25.5(;32;)37;40.5
])8.5
[(1;25.5(;33;)39.5;44
])9
[(2;33.5(;40;)45;48.5
])7.5
[(30.;39.5(;46;)48;50
])5
[(;33.5(;41;)44.5;47.5
])24.5
[(2;33.5(;42;)45;47.5
])7.5
[(;19.5(;27;)32.5;36.5
])11
[(;31.5(;39;)44.5;48.5
])24.5
[(;33.5(;41;)44.5;47.5
])24.5
[(1;27.5(;35;)39.5;43
])9
[(;19.5(;27;)32.5;36.5
])11
[(;17.5(;25;)32.5;37.5
])12

تحقیقوتوسعه داخلی ()A2
[(1;25.5(;33;)39.5;44
])9.5
[(;24.5(;29;)36.5;41.5
])16.5
[(1;18.5(;25;)31.5;36
])3
[(;23.5(;31;)38.5;43.5
])18
[(2;37.5(;44;)47;49.5
])9.5
[(30.;39.5(;46;)48;50
])5
[()22;27.5(;34;)40;44
]
[(;18.5(;25;)32.5;37.7
])14
[(;16.5(;21;)26.5;30.5
])11
[(;14.5(;21;)28.5;33.5
])9
[(;43.5(;47;)48.5;49.5
])38.5
[(;31.5(;39;)42.5;45.5
])22

قرارداد تحقیقوتوسعه
()A1
[(1(;27;)33.5;38
])13;9.5
[(2(;36;)41;44.5
])23;9.5
[((;27;)32.5;37.5
])12.5;18.5
[(2(;31;)37.5;42
])17;3.5
[((;23;)30.5;35.5
])9.5;15.5
[((;27;)34.5;39.5
])14;19.5
[(2(;29;)35.5;40
])15.5;1.5
[(2(;30;)35;38.5
])19;4.5
[((;33;)40.5;45.5
])20.5;25.5
[(2(;31;)37.5;42
])17.5;3.5
[(2(;28;)35.5;40
])15.5;1.5
[((;31;)35.5;38.5
])19.5;25.5

معيار-
گزینه
R11
R12
R13
R21
R22
R23
R31
R32
R33
R41
R42
R43

جدول ( .)9ماتریس تصميمگيري معيار -گزینه نرمال
برونسپاری تحقیقوتوسعه
()A4

تحقیقوتوسعه مشترک
()A3

تحقیقوتوسعه داخلی ()A2

قرارداد تحقیقوتوسعه
()A1

[(0.4(;0.66;)0.83;0.94
])0.38;9
[(0.4(;0.61;)0.78;0.89
])0.33;4
[(0.5(;0.68;)0.84;0.94
])0.42;3
[(0.3(;0.54;)0.69;0.79
])0.29;9
[(0.4(;0.63;)0.78;0.88
])0.37;7
[(0.4(;0.62;)0.77;0.87
])0.36;7
[(0.4(;0.57;)0.74;0.85
])0.28;0
[(0.3(;0.52;)0.67;0.77
])0.26;6
[(0.3(;0.53;)0.66;0.76
])0.27;9
[(0.4(;0.58;)0.76;0.87
])0.29;1

[(0.5(;0.73;)0.84;0.92
])0.42;8
[(0.5(;0.74;)0.89;0.99
])0.43;7
[(0.6(;0.82;)0.93;1.00
])0.57;9
[(0.7(;0.92;)0.96;1.00
])0.61;9
[(0.6(;0.83;)0.90;0.96
])0.49;8
[(0.7(;0.84;)0.90;0.95
])0.55;1
[(0.4(;0.61;)0.74;0.83
])0.25;4
[(0.6(;0.80;)0.92;1.00
])0.51;5
[(0.7(;0.86;)0.94;1.00
])0.52;1
[(0.6(;0.81;)0.92;1.00
])0.44;4

[(0.5(;0.75;)0.90;1.00
])0.44;8
[(0.4(;0.65;)0.82;0.93
])0.37;8
[(0.3(;0.52;)0.65;0.74
])0.27;8
[(0.4(;0.62;)0.77;0.87
])0.36;7
[(0.7(;0.89;)0.95;1.00
])0.60;6
[(0.7(;0.92;)0.96;1.00
])0.61;9
[(0.6(;0.77;)0.91;1.00
])0.50;3
[(0.3(;0.52;)0.67;0.77
])0.29;8
[(0.3(;0.44;)0.56;0.64
])0.23;5
[(0.3(;0.49;)0.66;0.78
])0.21;4

[(0.6;)0.76;0.86
])0.30;0.44(;1
[(0.8;)0.92;1.00
])0.52;0.66(;1
[(0.5;)0.67;0.77
])0.26;0.38(;6
[(0.6;)0.75;0.84
])0.34;0.47(;2
[(0.4;)0.62;0.72
])0.19;0.31(;6
[(0.5;)0.69;0.79
])0.28;0.39(;4
[(0.6;)0.81;0.91
])0.35;0.49(;6
[(0.6;)0.72;0.79
])0.39;0.51(;2
[(0.6;)0.85;0.96
])0.43;0.54(;9
[(0.7;)0.87;0.98
])0.41;0.55(;2

معيار-
گزینه
R11
R12
R13
R21
R22
R23
R31
R32
R33
R41
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[(0.3(;0.55;)0.66;0.74
])0.22;9
[(0.3(;0.55;)0.71;0.82
])0.26;8

[(0.3(;0.55;)0.70;0.80
])0.27;9
[(0.4(;0.59;)0.76;0.87
])0.30;3

[(0.5;)0.72;0.81
])0.31;0.43(;9
[(0.6;)0.78;0.85
])0.43;0.56(;8

[(0.8(;0.95;)0.98;1.00
])0.78;8
[(0.6(;0.86;)0.93;1.00
])0.48;9
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R42
R43

مرحله  -4تعیین فاصله از سری مرجع :در این مرحله فاصله بین مقدار سری مرجعی با هر یک از مقادیر مقایسهای
با استفاده از رابطه  13محاسبه شده و در جدول  10نشان داده شده است.
جدول ( .)10فاصله از سري مرجعی
)(2

)(1

)(2

)(2

)(1

] 𝑥𝑎𝑚𝛿 [𝛿𝑚𝑎𝑥 ,

] 𝑛𝑖𝑚𝛿 [𝛿𝑚𝑖𝑛 ,

-

][0.08،0.13

][0.54،0.60

-

] 𝑗𝐷𝛿 [𝛿𝐷𝑗 ,

] 𝑗𝐶𝛿 [𝛿𝐶𝑗 ,

] 𝑗𝐵𝛿 [𝛿𝐵𝑗 ,

)(1) (2
] 𝑗𝐴𝛿 [𝛿𝐴𝑗 ,

)(1

)(2

)(1

)(2

)(1

[0.36،0.42
]
[0.40،0.47
]
[0.33،0.39
]
[0.46،0.52
]
[0.38،0.44
]
[0.38،0.45
]
[0.44،0.51
]
[0.48،0.55
]
[0.47،0.54
]
[0.43،0.50
]
[0.45،0.53
]
[0.41،0.49
]
[0.38،0.44
]
[0.58،0.62
]

[0.29،0.38
]
[0.29،0.37
]
[0.21،0.27
]
[0.13،0.23
]
[0.21،0.31
]
[0.19،0.28
]
[0.40،0.51
]
[0.23،0.31
]
[0.19،0.29
]
[0.23،0.34
]
[0.46،0.56
]
[0.45،0.52
]
[0.13،0.23
]
[0.66،0.69
]

[0.28،0.36
]
[0.36،0.43
]
[0.48،0.55
]
[0.38،0.45
]
[0.15،0.24
]
[0.13،0.23
]
[0.25،0.32
]
[0.47،0.53
]
[0.54،0.60
]
[0.50،0.58
]
[0.08،0.13
]
[0.20،0.31
]
[0.08،0.13
]
[0.56،0.61
]

[0.40،0.48
]
[0.22،0.30
]
[0.46،0.53
]
[0.39،0.46
]
[0.53،0.60
]
[0.46،0.52
]
[0.36،0.44
]
[0.38،0.44
]
[0.32،0.38
]
[0.31،0.39
]
[0.42،0.49
]
[0.33،0.40
]
[0.31،0.38
]
[0.55،0.60
]

R11
R12
R13
R21
R22
R23
R31
R32
R33
R41
R42
R43
)(1

)(2

] 𝑗𝑖𝛿 𝑛𝑖𝑚 [𝑚𝑖𝑛 𝛿𝑖𝑗 ,
𝑖

)(2

𝑖

)(1

] 𝑗𝑖𝛿 𝑥𝑎𝑚 [𝑚𝑎𝑥 𝛿𝑖𝑗 ,
𝑖

𝑖

مرحله  -5محاسبه ماتریس ضریب روابط خاکستری :در این مرحله ضریب روابط خاکستری حد باالیی و پایینی
هر گزینه مطابق با رابطه  14محاسبه میشود ،بهطوریکه این نتایج در جداول  11و  12نشان داده شده است.
)𝟏(

جدول ( .)11ماتریس ضریب روابط خاکستري 𝒋𝒊𝝃

R43
0.020

R42
0.039

R41
0.057

R33
0.028

R32
0.052

R31
0.104

R23
0.057

R22
0.065

R21
0.028

R13
0.152

R12
0.015

R11
0.040

0.026

0.077

0.043

0.021

0.045

0.125

0.105

0.122

0.028

0.148

0.012

0.049

0.017

0.036

0.066

0.036

0.067

0.097

0.090

0.107

0.047

0.233

0.014

0.048

0.018

0.037

0.048

0.022

0.045

0.093

0.064

0.080

0.026

0.183

0.011

0.043

)(1
𝑗𝐴𝜉
)(1
𝑗𝐵𝜉
)(1
𝑗𝐶𝜉
)(1
𝑗𝐷𝜉
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)(2

جدول ( .)12ماتریس ضریب روابط خاکستري 𝑗𝑖𝜉

R43
0.022

R42
0.042

R41
0.061

R33
0.030

R32
0.056

R31
0.112

R23
0.064

R22
0.072

R21
0.031

R13
0.166

R12
0.016

R11
0.043

0.25

0.077

0.047

0.023

0.050

0.132

0.099

0.119

0.031

0.164

0.013

0.051

0.018

0.039

0.065

0.035

0.069

0.102

0.090

0.106

0.044

0.242

0.014

0.050

0.019

0.040

0.052

0.025

0.050

0.102

0.070

0.088

0.029

0.200

0.012

0.047

)(2
𝑗𝐴𝜉
)(2
𝑗𝐵𝜉
)(2
𝑗𝐶𝜉
)(2
𝑗𝐷𝜉

مرحله  -6محاسبه درجه روابط خاکستری :در این مرحله درجه روابط خاکستری هر گزینه با بهکارگیری رابطه 15
و مطابق با جداول  13نشان داده شده است.
جدول ( .)13درجه روابط خاکستري
γD

γC

γB

)(1
γA

)(1

0.518

0.611

0.631

0.552

)(2

γD
0.554
γ̅D
[]0.518 ، 0.554

)(1

)(1

)(2

)(2

γC
0.619
γ̅C
[]0.611 ، 0.619

)(2

γA
0.583
γ̅A
[]0.552 ، 0.583

γB
0.647
γ̅B
[]0.631 ، 0.647

مرحله  -7رتبهبندی گزینهها :در این مرحله با انجام مقایسات زوجی بین استراتژیهای تحقیقوتوسعه ،ماتریس
درستنمایی مطابق با جدول  14محاسبه میشود .بهعنوان مثال ،از طریق بهکارگیری معادله  16درست نمایی
استراتژی  Aو  Bبهصورت رابطه  20نتیجه میشود.
()20

0.832 − 0.658
, 0} , 0} = 0.331
0.118 + 0.143

{ 𝑥𝑎𝑚 ≽ 𝐴𝐵 ) = 𝑝(𝛾̅𝐴 ≽ 𝛾̅𝐵 ) = 𝑚𝑎𝑥 {1 −

𝐴𝐴(𝑝

به طریق مشابه نیز برای سایر گزینهها محاسبه میشود؛ بنابراین ماتریس درستنمایی به شرح رابطه  21عبارت
است از:
0.374
1
]
1
0.5

()21

0
1
0.5
0

0.331
0.5
0
0

0.5
1
[=𝑃
1
0.626

در نهایت نیز با بهکارگیری معادله  18درجات بهینه عضویت و اولویت استراتژیهای تحقیقوتوسعه در صنایع
باتریسازی خودرو تعیین میگردد:
جدول ( .)14درجات بهينه عضویت استراتژيهاي تحقيقوتوسعه

برونسپاری
تحقیقوتوسعه ()A4
0.177
4

تحقیقوتوسعه
مشترک ()A3
0.375
1

تحقیقوتوسعه داخلی
()A2
0.292
2

قرارداد تحقیقوتوسعه
()A1
0.184
3

درجه بهينه عضویت
رتبه

براساس جدول  14استراتژی "تحقیقوتوسعه مشترک" بهدلیل داشتن بزرگترین درجه بهینه عضویت بهعنوان
استراتژی بهینه انتخاب میشود.
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 .8نتيجهگيري و پيشنهادها
امروزه بسیاری از شرکتها با چالشهایی در زمینه تقویت و افزایش توان رقابتپذیری خود برای بقا در محیط
رقابتی کسبوکار مواجه شدهاند .در این میان ،تنها شرکتهایی که از قابلیتهای کلیدی و مزیتهای نسبی بهره
میجویند ،توانستهاند موفقیت پایداری را کسب نمایند .در فرآیند ایجاد مزیتهای رقابتی ،فعالیتهای تدوین استراتژی
تحقیقوتوسعه نقش بسیار مهمی ،ایفا مینماید .با توجه به اینکه ،فرآیند برنامهریزی استراتژی تحقیقوتوسعه ،باید
پیش از طراحی و توسعه محصول انجام پذیرد ،تاکنون روششناسیهای ساختارمند محدودی در این زمینه مورداستفاده
قرار گرفتهاند؛ بنابراین ،در این پژوهش یک الگوی جدید فازی جهت ارزیابی و انتخاب استراتژی تحقیقوتوسعه در
صنایع باتریسازی خودرو با تأکید بر رضایت مشتریان پیشنهاد شده است .نخست کمیتهای خبره و آشنا با مسائل
تحقیقوتوسعه و رضایتمندی مشتریان انتخاب شدند .با توجه به مرور ادبیات پیشین و همچنین نظرات کارشناسان و
خبرگان ،شاخصهای نهایی جهت ارزیابی شاخص رضایتمندی مشتریان با بهکارگیری روش دلفی و طوفان فکری
در چهار دسته عوامل عدم قطعیت ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری شناسایی و نهایی شدند .در مرحله
دوم ،از طریق توافق جمعی که بین کارشناسان صورت گرفت ،بهترین و بدترین شاخص تعیین شده و پس از تخصیص
ترجیحات ذهنی خبرگان ،به آنها وزن نهایی معیارها از طریق حل مدل غیرخطی روش بهترین-بدترین فازی محاسبه
گردید .عالوهبراین ،وزن هر استراتژی و اولویتبندی نهایی آنها با استفاده از روش تحلیل رابطه خاکستری فازی
مثلثی با ارزش بازهای ( )IVTFN-GRAنتیجه گردید .براساس نتایج بهدستآمده از روش  ،FBWMسه عامل
اثرگذار در ارزیابی شاخص رضایتمندی مشتری در صنایع باتریسازی خودرو به ترتیب عبارتنداز" :میزان ترکیب با
سایر عملیاتها"" ،شاخص قیمت" و "بهبود عملکرد" .عالوهبراین" ،استراتژی تحقیقوتوسعه مشترک" بهدلیل
داشتن بزرگترین درجه بهینه عضویت بهعنوان استراتژی برتر و همچنین "استراتژی برونسپاری تحقیقوتوسعه
مشترک" ،کمترین میزان اهمیت در بین استراتژیهای تحقیقوتوسعه در صنایع باتریسازی خودرو را کسب نمودند.
 .9پيوست
در این بخش ،مقایسه زوجی بین معیارهای فرعی هر بعد از ابعاد اصلی ،وزنهای محلی و همچنین نسبتهای
سازگاری از طریق حل مدل برنامهریزی ریاضی غیرخطی روش  FBWMبه شرح جداول زیر گزارش شده است.

تأثیر قوانین ()R13
( ) 3/2 ، 2 ، 5/2

جدول الف :1-مقایسه زوجی شاخصهاي بعد عدم قطعيت
پیچیدگی برنامه ()R11
نیاز بازار ()R12
بردار زوجی بهترین  -سایر
( ) 7/2 ، 4 ، 9/2

بدترین معيار :نیاز بازار ()R12
( ) 7/2 ، 4 ، 9/2
()1،1،1
( ) 2/3 ، 1 ، 3/2

()1،1،1

بهترین معيار :پیچیدگی برنامه ()R11
بردار زوجی سایر  -بدترین
پیچیدگی برنامه ()R11
نیاز بازار ()R12
تأثیر قوانین ()R13

جدول الف :2-اوزان بهينه شاخصهاي بعد عدم قطعيت
CR

*ξ

اوزان محلی دیفازی شده

اوزان محلی فازی

0.055

0.449

0.589

( ) 0.581 ، 0.581 ، 0.629

شاخصهای بعد عدم قطعيت
پیچیدگی برنامه ()R11
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0.167
0.244

بهبود عملکرد
()R23
( ) 2/3 ، 1 ، 3/2

( ) 0.155 ، 0.164 ، 0.190
( ) 0.213 ، 0.237 ، 0.303

نیاز بازار ()R12
تأثیر قوانین ()R13

جدول ب :1-مقایسه زوجی شاخصهاي بعد مشتري
بازخورد متمرکز گروه مشتری
شاخص رضایتمندی مشتری
بردار زوجی بهترین  -سایر
()R21
()R22
()1،1،1
(  ) 5/2 ، 3 ، 7/2بهترین معيار :شاخص قیمت
()R22

بدترین معيار :بازخورد متمرکز گروه مشتری ()R21
()1،1،1

بردار زوجی سایر  -بدترین
بازخورد متمرکز گروه مشتری
()R21
شاخص وزن ()R22
بهبود عملکرد ()R23

( ) 5/2 ، 3 ، 7/2
( ) 3/2 ، 3 ، 5/2
جدول ب :2-اوزان بهينه شاخصهاي بعد مشتري
CR

*ξ

اوزان محلی دیفازیشده

اوزان محلی فازی

0.035

0.236

0.167
0.461
0.372

( ) 0.164 ، 0.164 ، 0.180
( ) 0.407 ، 0.454 ، 0.542
( ) 0.312 ، 0.367 ، 0.450

میزان تناسب
()R32
( ) 7/2 ، 4 ، 9/2

شاخصهای بعد مشتری
بازخورد متمرکز گروه مشتری ()R21
شاخص قیمت ()R22
بهبود عملکرد ()R23

جدول ج :1-مقایسه زوجی شاخصهاي بعد رشد و یادگيري
میزان ترکیب با سایر عملیاتها
شاخص رضایتمندی گروه
بردار زوجی بهترین  -سایر
()R31
()R32
()1،1،1
( ) 3/2 ، 2 ، 5/2
بهترین معيار :میزان وزن ()R31

بدترین معيار :میزان تناسب ()R33
( ) 7/2 ، 4 ، 9/2

بردار زوجی سایر  -بدترین
میزان ترکیب با سایر عملیاتها
()R31
شاخص وزن ()R32
میزان تناسب ()R33

( ) 3/2 ، 2 ، 5/2
()1،1،1

جدول ج :2-اوزان بهينه شاخصهاي بعد رشد و یادگيري
CR

*ξ

اوزان محلی دیفازیشده

اوزان محلی فازی

0.005

0.043

0.567
0.290
0.144

( ) 0.509 ، 0.578 ، 0.578
( ) 0.227 ، 0.295 ، 0.330
( ) 0.130 ، 0.146 ، 0.147

شاخصهای بعد رشد و یادگيری
میزان ترکیب با سایر عملیاتها ()R31
شاخص وزن ()R32
میزان تناسب ()R32
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جدول د :1-مقایسه زوجی شاخصهاي بعد فرایندهاي داخلی
تعداد اعضای آموزش دیده
بهمنظور نگهداری و تعمیرات
()R43
( ) 5/2 ، 3 ، 7/2

دوام (فنی و بازاری)
()R41

سطح توسعه
()R42
( ) 2/3 ، 1 ، 3/2

بردار زوجی بهترین  -سایر

()1،1،1

بدترین معيار :تعداد اعضای آموزش دیده بهمنظور نگهداری و تعمیرات ()R43
( ) 5/2 ، 3 ، 7/2
( ) 3/2 ، 2 ، 5/2
()1،1،1

بهترین معيار :دوام (فنی و بازاری) ()R41
بردار زوجی سایر  -بدترین
دوام (فنی و بازاری) ()R41
سطح توسعه ()R42
تعداد اعضای آموزش دیده بهمنظور نگهداری
و تعمیرات ()R43

جدول د :2-اوزان بهينه شاخصهاي بعد فرآیندهاي داخلی
CR

*ξ

0.035

0.236

اوزان محلی دیفازی
شده
0.461
0.372
0.167

اوزان محلی فازی

شاخصهای بعد فرایندهای داخلی

( ) 0.407 ، 0.454 ، 0.542
( ) 0.312 ، 0.367 ، 0.450
( ) 0.164 ، 0.164 ، 0.180

دوام (فنی و بازاری) ()R41
سطح توسعه ()R42
تعداد اعضای آموزش دیده بهمنظور نگهداری و
تعمیرات ()R43
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نویسندگان این مقاله:
مسعود لطيفيان؛ دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی  -مدیریت تحقیقوتوسعه ،دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد تهران مرکزی می باشند .الزم به ذکر است که تحصیالت کارشناسی ارشد ایشان نیز در رشتهمدیریت تکنولوژی – سیاستهای تحقیقوتوسعه دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد علوم و تحقیقات تهران
میباشد .حوزه فعالیت ایشان در زمینه تحقیقوتوسعه و مشتریمداری میباشد.
دکتر محمدعلی کرامتی؛ دانشیار و مدیر گروه مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی  -واحد تهران
مرکزی میباشند .ایشان دارای مقاالت متعدد در زمینه رضایتمندی مشتریان و تکنولوژی میباشند.
دکتر رضا توکلی مقدم؛ استاد دانشکده مهندسی صنایع ،دانشکدگان فنی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
میباشند .ایشان درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  1367از دانشگاه علم و صنعت ایران و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع را در سال  1372از دانشگاه ملبورن استرالیا اخذ نمود .ایشان در
ساال  1376موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه سوین برن استرالیا گردید .زمینههای
پژوهشی موردعالقه ایشان طراحی سیستمهای صنعتی (مکانیابی و استقرار تسهیالت) ،مسیریابی وسایط حمل
و نقل ،لجستیک و طراحی شیکه زنجیره تامین ،زمانبندی و توالی عملیات ،الگوریتمهای فرابتکاری در بهینهسازی
میباشد.

