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چکیده
همزمان با افزایش سرعت پیشرفتهای تکنولوژیک و تغییرات محیطی ،بنگاههای مبتنی بر تکنولوژی،
بیش از پیش ضرورت پیشبینی را درک مینمایند .از آنجاکه به دلیل ش��رایط تکنولوژی و معیارهای
موردنظر ،امکان استفاده همزمان از تمام روشهای پیشبینی تکنولوژی میسر نیست ،لذا نیاز است تا
از بین روشهای موجود روشی کارا و اثربخش برای پیشبینی تکنولوژی خاص مدنظر قرار گیرد .نظر
ب��ه تعدد معیارهای مؤثر بر این انتخاب و تفاوت میزان اهمیت این معیارها در انتخاب روش مناس��ب
پیشبینی تکنولوژی ،اس��تفاده از روشهای تصمیمگیری چندش��اخصه موردتوجه صاحبنظران این
حوزه قرار گرفتهاست .در همین راستا مقاله کنونی با هدف ارائه چارچوبی جهت انتخاب روش مناسب
پیشبینی تکنولوژی تدوین شدهاس��ت .بدین منظور ،در ابتدا با بررس��ی پیشینه ،شاخصهای مناسب
برای انتخاب روش پیشبینی تکنولوژی ،اس��تخراج شدهاس��ت .پس از نهایی ش��دن معیارها با کمک
اعضای کمیته مرتبط و با بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چندش��اخصه ،وزن هر یک از معیارها
محاس��به شده و در ادامه روشهای پیشبینی شناسایی شده در نظر گرفته شده برای مورد مطالعاتی
موتور هواپیما ،ارزیابی و اولویتبندی شده اند .نتایج حاکی از آن است که براساس نظر خبرگان ،روش
پیشبینی دلفی بهترین روش برای پیشبینی تکنولوژی در این حوزه میباشد.
کلمات کلیدی:
پیشبینی تکنولوژی ،سوارا ،تصمیمگیری چندمعیاره فازی ،موتور هواپیمای ایران 140
 . 1عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران

* نویسنده عهده دار مکاتباتHeidaryd@ut.ac.ir :
 . 2کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه تهران
 . 3کارشناسی ارشد  ،MBAدانشگاه تهران
 . 4کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه تهران
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مقدمه
آینده سرش��ار از بیثباتی و عدمقطعیت اس��ت .تغییرات تکنولوژیک نیز درجه باالیی از عدم قطعیت
را به همراه دارند .برایناس��اس دولت و س��ازمانها بایستی اثرات توسعه تکنولوژی بر روی آینده پیش
بوکار ،به خوبی پیشبینی نمایند (چو و دایم .)2013 ،یکی
روی جامعه را نیز به مش��ابه محیط کس�� 
از مش��هورترین تعاریف در خصوص پیشبینی تکنولوژی ،توس��ط بن مارتین ارائه شدهاس��ت .در این
تعریف بیان میش��ود که پیشبینی یک فرآیند سیس��تماتیک برای رصد آینده بلندمدت تکنولوژی،
علم ،اقتصاد و جامعه ،با هدف شناس��ایی موقعیتهای اس��تراتژیک اس��ت (مارتین .)2010 ،اس��توت
( ،)1995س��ه اصل اساس��ی در فرآیند پیشبینی را ارائه نمودهاس��ت )1( :پیشبینی با معنی دیدن
آینده نیس��ت ،بلکه با هدف س��اختن آن است؛ ( )2یک فرد و یا یک شرکت به تنهایی ،قادر به ساخت
آینده نیس��ت؛ ( )3دانش جدید ایجاد ش��ده دارای ارزش فراوانی اس��ت (اس��توت .)1995 ،پیشبینی
بهعنوان یک فرآیند سیس��تماتیک بهمنظور جس��تجوی آینده در راستای فهم عوامل پویای اثرگذار بر
روی تغییرات محیطی در آینده میباشد (رگر .)2001 ،هدف اصلی از هر نوع از پیشبینی تکنولوژی،
کمک به تصمیمگیرندگان در طرحریزی در خصوص کسبوکارها است .به مدیران توصیه میشود که
با اس��تفاده از پیشبینی تکنولوژی ،تکنولوژیهای به بلوغ رس��یده خود را رها نموده و در جهت کسب
تکنولوژیه��ای جدیدی که ب��رای آنها ایجاد مزیت رقابتی میکنند ،حرکت نمایند (کریستنس��ین،
 .)2013یک��ی از چالشبرانگیزتری��ن مباحث در تصمیمگیری در مورد س��رمایهگذاری تکنولوژیهای
آینده ،اتخاذ تصمیم در خصوص بهینهسازی تکنولوژیهای موجود یا استفاده از نوع توسعهیافته دیگری
از تکنولوژی ،میباش��د (س��لوکوم و الندبرگ .)2001 ،به این دلیل ،اس��تفاده از روشهای پیشبینی
تکنولوژی ،بهعنوان ابزاری حیاتی برای س��ازمانها بهش��مار میآید (اینتپ ،بزداگ و کوک .)2013 ،از
سوی دیگر این نکته که چه روش پیشبینی ،برای کدام تکنولوژی بهترین و محتملترین خروجی را
ارائه میکند ،امری است که نیازمند توجه به ابعاد مختلفی از موضوع است .بدین منظور نیاز از تا ابعاد
مختلفی برای تصمیمگیری درخصوص انتخاب بهترین روش انتخاب شوند .این معیارها دارای اهمیت
یکس��انی نخواهند بود ،برایناساس میتوان از روشهایی برای این منظور استفاده نمود که اهمیت هر
یک از معیارها را بهصورت مجزا در نظر میگیرد .روش تصمیمگیری چندش��اخصه راهی مناسب برای
ای��ن امر اس��ت (اینتپ ،بزداگ ،ک��وک2013 ،؛ چنگ ،چن ،چن .)2008 ،از س��وی دیگر نظر به عدم
قطعیت موجود در انتخاب روش مناسب پیشبینی تکنولوژی و عدم توافق تمام ذینفعان بر بهرهگیری
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از روشی خاص (اینتپ ،بزداگ ،کوک)2013 ،؛ در این مقاله از رویکردهای تصمیمگیری چندشاخصه
بهعنوان راهکاری مناس��ب برای انتخاب روش مناسب پیشبینی تکنولوژی استفاده شدهاست .مقاالت
متعددی در س��الهای اخیر ،از این رویکردها برای تصمیمگیری در این خصوص ،اس��تفاده نمودهاند
(اینتپ ،بزداگ ،کوک2013 ،؛ چنگ ،چن ،چن .)2008 ،از سوی دیگر عدمقطعیت و ابهام موجود در
فرآیند ارزیابی س��بب شده تا روشهای قطعی در این حوزه چندان کاربردی نباشند (اینتپ ،بزداگ و
کوک .)2013 ،با توجه به بررسیهای صورت گرفته میتوان بیان نمود که ،تصمیمگیری در خصوص
انتخاب بهترین روش پیشبینی تکنولوژی ،امری مهم برای سازمانهای مختلف میباشد .این تصمیم
به سازمانها کمک میکند تا با استفاده از بهترین و متناسبترین ابزار پیشبینی تکنولوژی در خصوص
تکنولوژی موردنظرشان ،بهترین و محتملترین پیشبینی را انجام دهند.
با این تفاصیل ،هدف این مقاله ،انتخاب بهترین روش برای پیشبینی تکنولوژی است .مورد مطالعه
ای��ن مقاله ،پیشبینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران  140اس��ت .ب��رای این منظور ،از اعضای کمیته
پیشبینی موتور هواپیمای ایران  140که با کمک سازمان صنایع هوایی شکل گرفته بهعنوان خبرگان و
متخصصین این حوزه بهرهگیری شدهاست .این کمیته متشکل از  7نفر از مدیران اصلی سازمان صنایع
هوایی اس��ت که در فرآیند پیشبینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران  140مش��ارکت داشتهاند .فرآیند
تحقیق بدین صورت بوده که در ابتدا با بررس��ی پیش��ینه و مقاالت تدوین شده در این حوزه ،معیارهای
انتخاب روش مناس��ب شناسایی شدند .س��پس این معیارها با کمک خبرگان حوزه مدیریت تکنولوژی،

نهایی گردیدند .نهایتاً در این مقاله  13روش پیشبینی تکنولوژی متداول در مقاالت ،بهمنظور ارزیابی و
انتخاب بهترین روش ،انتخاب شدند .در این مقاله ،روش وزندهی  SWARAو روش اولویتبندیfuzzy

 MUTLIMOORAبه دلیل ویژگیهایی که در ادامه ذکر خواهد شد و تناسب با شرایط اجرایی مسئله،
به ترتیب برای وزندهی معیارها و اولویتبندی روشهای پیشبینی تکنولوژی استفاده گردیدند.
س��اختار این مقاله متش��کل از شش بخش اس��ت .در بخش ابتدایی ،مقدمه و ضرورت بحث ارایه
شدهاس��ت .س��پس در بخش دوم ،روشهای پیشبینی تکنولوژی تش��ریح گردیده و نهایتا  13روش
متداول برای پیشبینی تکنولوژی ،در نظر گرفته ش��دند .در بخش سوم ،ادبیات و مقاالت تدوین شده
در حوزه انتخاب روش پیشبینی مناس��ب بررس��ی گردید و در نهایت شاخصهای احصاء شده از این
مقاالت ،معرفی شدهاند .در بخش بعد ،روششناسی تحقیق و رویکردهای تصمیمگیری چندشاخصه
اس��تفاده در این مقاله ،تش��ریح شدهاس��ت .در بخش چهارم ،مورد مطالعه و محل اجرای آن معرفی
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شدهاست .در بخش پنجم ،یافتهها و خروجیهای حاصل از روشها تصمیمگیری چندشاخصه بهصورت
کامل تدوین گردیده است .در نهایت در بخش نتیجهگیری ،نتایج حاصل از این مقاله و بهترین روش
پیشبینی برای موتور هواپیمای ایران  ،140بیان شدهاست.
پیشینه پژوهش
پیشبینی تکنولوژی بهطور کلی به دو دسته اصلی اکتشافی و هنجاری دستهبندی میشوند (مارتینو،
1993؛ گاب��ور .)1963 ،روش اکتش��افی در برگیرنده مواردی از روشها اس��ت که پیشبینی آینده را
براس��اس دادههای موجود و وضعیت فعل��ی انجام میدهد .عموماً در تکنیکهای اکتش��افی ،آینده با
اس��تفاده از دانش فراهم ش��ده از گذشته ترسیم شده و هدف رس��یدن از حال به آینده است؛ ولی در
روشهای هنجاری ،ابتدا یک آینده مطلوب تکنولوژیک ترسیم میگردد و سپس برنامهریزی الزم برای
رس��یدن به هدف تعیین شده ،انجام میشود (روبرتس1969 ،؛ مایده و ایسالم .)1998 ،پوپر 1در سال
 2006طی مقالهای تمامی روشهای پیشبینی تکنولوژی را دس��تهبندی نموده و جایگاه هر کدام را
براس��اس میزان خالقیت موردنیاز ،تخصص موردنیاز ،نیاز به مدارک و ش��واهد (شهود) و تعامل در هر
کدام از روشها را مشخص نمودهاست (پوپر .)2008 ،در این بخش ،تمامی روشهای بهکار برده شده
در مقاالت مرور ش��ده جمعبندی ش��ده و پس از کس��ب تأیید اعضای کمیته مرتبط ،از آنها بهعنوان
گزینه استفاده شدهاست .این روشها در ادامه با عنوان گزینه و به ترتیب معرفی شدهاند.

 .1تحلیل روند تکنولوژیک :2در برخی موارد ،با بررس��ی دادههای تاریخی موجود در یک حوزه

تکنولوژیک ،میتوان الگوهایی از آنها استخراج نموده و به آینده تعمیم داد .این روش با عنوان تحلیل
روند تکنولوژیک ،مرسوم است (آسموس ،بونر ،استرهای ،لچنر و رنتفرو2005 ،؛ چونگ ،چن ،هویکین
و جیان2002 ،؛ لی ،کیم ،س��ون ،کانگ2003 ،؛ میشرا ،دش��موخ و ورات2002 ،؛ کواتس و همکاران،

2001؛ میل��ر ،س��وینههارت2010 ،؛ اتو .2 .)2003 ،تحلیل منحنی رش�د :3ای��ن نوع از پیشبینی
تکنول��وژی ،تخمینهای خود را براس��اس چرخه عمر تکنولوژی انجام میدهد (ل��واری ،هان1995 ،؛
چن ،چن و لی .3 .)2011 ،فیشر پری :4این روش از منحنی لجستیک بهره گرفته و با توجه به نرخ
1 . Popper
2 . Trend analysis
3 . Growth curve analysis
4 . Fisher Pry analysis
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و س��رعت انطباق آن با تکنولوژی برتر ،الگوبرداری میکند .این روش بهمنظور افزایش اعتبار خروجی
پیشبینی ،پنج دیدگاه مختلف جامعه برای صنعت موردتحقیق را بررس��ی میکند (اینتپ ،بوزداگ و

کوک2013 ،؛ وانس��تون .4 .)2003 ،تحلیل قیاس�ی :1در این روش دو پدیده مجزا و متفاوت از هم،
با یکدیگر مقایس��ه ش��ده و رفتارهای مشابه آنها ،مدلسازی میش��ود .بهطور نمونه ،برای پیشبینی
بازار فروش محصولی در آینده ،بازار محصولی بررس��ی میش��ود که رفتار مش��ابهی در بازار فعلی دارد

(مورلیج و پلیر2010 ،؛ چنارس .5 .)2009 ،تحلیل ریختشناس�ی :2تحلیل ریختشناس��ی روش
مکمل درخت وابستگی است و برای تشخیص و تعیین فرصتهای جدید تولید بهکار میرود .این روش
با اس��تفاده از زبان ریاضی ،چشماندازی وس��یع از جوابهای موجود و گزینههای ممکن برای آینده را
در ارائه میدهد .اف زویس��کی پروفسور مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا نیز برای نخستین بار از این روش
در دانشهای امروزی اس��تفاده کرد (لواری و هان .)1995 ،نخس��تین کاربرد این روش ،در ساختمان
موتور جت بود (ویس��ما .6 .)1976 ،تحلیل پتنت :3در این روش ،با تحلیل پتنتهای ثبت ش��ده در

خصوص یک تکنولوژی یا صنعتی خاص ،میتوان الگوی رفتاری ،روند تکنولوژیک تکنولوژیهای آینده
و روندهای بازار را تحلیل نمود .این روش در سیاس��تگذاریها نیز کاربرد دارد (تیسنگ ،لین و لین،

 .7 .)2007اس�کن کردن ،مشاهده و ردیابی :4اس��کن کردن ،به بررسی روندها و هر نوع رویدادی
مرتبط میش��ود .در مشاهده ،روندهای جهانی مختلف در حوزه موردنظر بررسی میشوند .در ردیابی،
مس��یرهای تکنولوژیکی طی شده در راستای توسعه ،بررسی میشود (اینتپ ،بزداگ و کوک.)2013 ،

 .8س�ناریونگاری :5این روش توصیف پیش��رفتهای آتی در طول یک بازه زمانی از چند سال تا یک
قرن یا بیشتر است .سناریوهایی که در حوزه پیشبینی تکنولوژی بهکار برده میشوند ،مفاهیم مختلف
تکنولوژیهای آینده را توصیف کرده و گزینههای تکنولوژی آینده را نش��ان میدهند .سناریوها زمانی
مفیدند که اطالعات در دورههای زمانی گذشته دردسترس نباشد یا متخصصان در زمینه مربوط ضعیف
بوده یا وجود نداشته باشند و هیچ پایه محکمی برای ایجاد مدل وجود نداشته باشد (چوماکر.)1995 ،

 .9مدل مونت کارلو :6یک الگوریتم محاس��باتی است که از نمونهگیری تصادفی برای محاسبه نتایج
1 . Analogy
2 . Morphological matrices
3 . Patent analysis
4 . Scanning, monitoring, tracking
5 . Scenarios
6 . Monte Carlo models
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اس��تفاده میکند .روشهای مونت-کارلو معموالً برای شبیهسازی سیس��تمهای فیزیکی ،ریاضیاتی و
اقتصادی استفاده میشوند (گیلمر ،هوانگ ،دالروبیا ،داالتوره و بائومان .10 .)2000 ،دلفی :1این روش بر
این فرض استوار است که یک متخصص در زمینه تخصصی خود بهتر میتواند پیشرفتها را پیشبینی
کند .شرایط الزم برای استفاده از نظرات کارشناسی ،توانایی شناسایی و حضور یک گروه از متخصصان
در زمین��ه موردنظر اس��ت .با ای��ن روش ،زمان تقریبی و محتمل ،بر پای��ه اطالعات موجود پیشبینی
میش��ود (لینس��تون و توروف.11 .)1975 ،درخت وابس�تگی :2این روش ،سلسلهمراتب روابط میان
اجزای یک تکنولوژی را ترس��یم مینماید .هدف از انجام این روش ،تجزی هوتحلیل تکنولوژی از طریق

اهداف کوچکتر و جزئیتر میباشد (سواگر .12 .)1973 ،تحلیل اثر متقابل :3این روش بر این فرض
استوار است که چگونه یک رویداد ،بر روی رویدادهای آتی محیط تأثیر خواهند گذاشت .در این روش
با بررسی روابط رویدادها بر روی یکدیگر ،رویدادهای آتی را پیشبینی میکنند (توروف1972 ،؛ پورتر

و ژو .13 .)1990 ،مطالعه موردی :4در این روش ،پیش��رفتها و دس��تاوردهای تکنولوژیک بنگاهها و
سازمانهای مختلف بررسی میشود .پیشبینی در این روش براساس پیشرفتهای تکنولوژیک صورت

پذیرفته در گذشته شکل میگیرد (هیرش1986 ،؛ گوم ،هامرسلی ،فوستر .)2000 ،این روش ترجیحاً
در مواردی استفاده میشود که تکنولوژی ساختاری پیچیده داشته باشد و بنگاههای کمی با آن درگیر
باشند (سوی2015 ،؛ کوهلبک.)2005 ،
در ادامه این بخش س��عی شدهاس��ت تا اکثریت مقاالت تدوین ش��ده در خص��وص انتخاب روش

پیشبینی مناسب ،گردآوری و با هدف شناسایی شاخصهای مناسب جهت انتخاب ،بررسی گردند .در
ادامه هر یک از مقاالت بررسی شده و شاخصهای مورد نظر آنها بیان شدهاست.
اینت��پ 5و هم��کاران ( ،)2013بهمنظور انتخاب یک روش پیشبینی تکنولوژی مناس��ب ،از روش
تصمیمگیری گروهی  ، Interval-valued intuitionistic fuzzy TOPSISاستفاده نمودهاست .در
این مقاله  12روش پیشبینی تکنولوژی درنظر گرفته شدهاست .این روشها مشتمل بر تحلیل روند،
منحنی رشد ،ریختشناسی ،تحلیل پتنت و سایر روشهای پیشبینی تکنولوژی میباشند .در راستای
انتخاب روش پیشبینی مناسب ،از هفت معیار دردسترسبودن دادهها ،اعتبار دادهها ،قابل پیشبینی
1 . Delphi survey
2 . Relevance trees
3 . Cross-impact analysis
4 . Case Study
5 . İNtepe
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بودن توس��عه تکنولوژی ،مشابهت تکنولوژی با تکنولوژیهای موجود ،تطابق روش ،سهولت عملیات و
هزینه پیادهسازی ،استفاده شدهاست .حوزه موردبررسی در این مقاله ،پیشبینی تکنولوژی در خصوص
پرینترهای س��هبعدی است .نتایج این مقاله نش��ان میدهد که روش فیشرپری دارای کمترین خطا و
محتملترین نتیجه در این میان میباشد (اینتپ ،بزداگ و کو .)2013 ،سو و چنگ ،)2016(1پنج معیار
دردسترس بودن دادهها ،کفایت پایگاه داده ،دوره زمانی دادهها ،قابلیت اطمینان دادهها و ارتباط دادهها
با قیمت را برای انتخاب روش پیشبینی مناسب در بازار سهام ،عنوان نمودهاند .در این مقاله از رویکرد
ترکیبی فازی و سری زمانی ،استفاده شدهاست .این مقاله با هدف پیشبینی بازار سهام انجام شدهاست.
بدین منظور ،دادههای موجود برای دو شرکت در سالهای  1998الی  2006را بررسی نمودهاست (سو
و چنگ .)2016 ،چنگ 2و همکاران( ،)2008با ترکیب روش فازی و تحلیل سلسلهمراتبی ،پنج روش
پیشبینی تکنولوژی دلفی ،منحنی رشد ،مطالعه موردی ،درخت وابستگی و سناریونگاری را بررسی و
ارزیابی نمودهاند .برای مقایس��ه و ارزیابی این روشها ،هفت معیار درنظر گرفته شدهاست که عبارتند
از :دردسترسبودن دادهها ،اعتبار دادهها ،قابل پیشبینی بودن تکنولوژی ،مشابهات تکنولوژی ،تطابق
روش ،سهولت عملکرد و هزینههای پیادهسازی .حوزه موردمطالعه این مقاله ،پیشبینی در توسعه مواد
جدید است .نتایج نشان میدهد که روش دلفی و روش مطالعه موردی ،بهترین روشها برای این حوزه
میباش��ند (چنگ ،چن و چن .)2008 ،در مقالهای ماگروک 3در سال  ،2011با هدف ارائه دستهبندی
نوآورانه بر روی روشهای پیشبینی تکنولوژی ارائه نمودهاست 16 ،معیار بهعنوان معیارهای سنجش
و ارزیابی معرفی شدهاس��ت .این معیارها مش��تمل بر نوع تفکر در خصوص آین��ده ،نوع دادهها ،روش
کسب دادهها ،نوع عملیات ،محیط کار ،ارجاعات زمانی ،منابع دادهها ،ارجاع به تکنولوژیها ،گرایشات،
معنی و مفهوم پیشبینی ،س��طح پژوهش ،مش��خصههای نتایج ،ماهیت تحقی��ق ،نوع تفکر ،الیهها و
نحوه نتیجهگیری ،میباش��ند (ماگروک .)2011 ،س��الو 4و همکاران ( ،)2003چهار روش SMART،

 AHP، PRIMEو  DEAرا برای انتخاب روش پیشبینی تکنولوژی مناس��ب ،بهکاربرده و با یکدیگر
مقایس��ه نمودهاند .بدین منظور از چهار معیار اصلی انتخاب پورتفو ،افق زمانی ،درنظرگرفتن ذینفعان
چندگانه و عدمقطعیت ،اس��تفاده نمودهاند (سالو ،گوستافسون و رامانتان .)2003 ،میشرا 5و همکاران
1 . Su & Cheng
2 . Cheng
3 . Magruk
4 . Salo
5 . Mishra
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( ،)2002در مقال��های با هدف تناس��ب یک روش پیشبینی تکنول��وژی با یک تکنولوژی ،چهار معیار
می��زان دردس��ترسبودن دادهها ،درج��ه اعتبار دادهها ،تع��داد متغیرهایی که ب��ر روی تکنولوژی اثر
میگذارند و درجه مش��ابهت تکنولوژیهای فعلی و آتی ،را ارائه دادهاند (میش��را و همکاران.)2002 ،
میاده و ایسالم ،)1998(1سه معیار را بهعنوان اصلیترین معیارهای انتخاب روش پیشبینی تکنولوژی
مناسب ،معرفی نمودهاند .این معیارها دربرگیرنده کیفیت تخمین پارامترها ،تناسب خوب و ثبات مدل،
میباشند (مایده و ایسالم .)1998 ،چو و ویدجاجا ،)1994(2بهمنظور انتخاب روش پیشبینی مناسب،
یک سیستم شبکهای ارائه دادهاند .در این مقاله سه معیار بهعنوان اصلیترین ابعاد در تصمیمگیری در
این خصوص عنوان شدهاست .این معیارها شامل حوزه پیشبینی ،نوع صنعت و الگوی تقاضا میباشد
(چو و ویدجاجا .)1994 ،بارتوسکوا 3و همکاران( ،)2015با استفاده از رویکرد تحلیل سلسلهمراتبی ،به
انتخاب روش پیشبینی مناس��ب پرداختهاند .ابعاد درنظر گرفتهشده در این مقاله شامل مالی ،زمان و
دقت پیشبینی است (بارتوس��کووا ،پاپالووا و کرستا .)2015 ،آکار و گاردنر ،)2012(4بر این باورند که
دقت پیشبینی بهعنوان مهمترین معیار در انتخاب روش پیشبینی میباشد (آسار و گاردنر.)2012 ،
ده معیار افق زمانی ،میزان اورژانس��ی بودن(فش��ار زمانی) ،تعداد و فراوان��ی پیشبینیهای موردنیاز،
پیچیدگی فنی ،هزینه ،دردس��ترسبودن داده ،تنوع و انسجام دادهها ،میزان جزئیات موردنیاز ،دقت و
نقاط عطف (دورههای زمانی) ،در مقاله دمیرتاس 5و آناگون )2006(6بهمنظور انتخاب روش پیشبینی
مناسب ،استفاده شدهاست (دمرتاس و آناگون .)2006 ،کومار و هسو ،)1988(7چارچوبی بر پایه نظرات
خب��رگان ب��رای انتخاب روش پیشبینی مناس��ب ارائه نمودهاند .بدین منظور ،چه��ارده معیار در نظر
گرفته شدهاست که شامل تفاوت روند دادهها ،تعداد متغیرهای مستقل ،نوسانات موجود در سریهای
زمانی ،دردسترسبودن دادههای تاریخی ،دردسترسبودن مهارتهای کیفی ،دردسترسبودن تجهیزات
کامپیوتری ،دردسترسبودن منابع مالی ،افق زمانی ،فشار زمانی برای پیشبینی ،فراوانی بهروزرسانیها،
دقت ،سهولت تفسیر ،میزان تمرکز پیشبینی و فاصله پیشبینیها ،میباشند (کومار و هسو.)1988 ،
چهار معی��ار فراوانی و تعداد پیشبینیهای موردنیاز ،دردس��ترسبودن تجهی��زات کامپیوتری ،دقت
1 . Meade & Islam
2 . Chu & Widjaja
3 . Bartusková
4 . Acar & Gardner
5 . DEMRTAŞ
6 . ANAGÜN
7 . Kumar & Hsu
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خروجی و فش��ار زمان��ی پیشبینی ،در مقاله نوت 1و هم��کاران( ،)1988بهعن��وان معیارهای ارزیابی
روشهای پیشبینی عنوان شدهاس��ت (نوته ،مان و برور .)1988 ،فلورز 2و همکاران( ،)1993دو معیار
دقت پیشبینی و هزینه پیشبینی را بهعنوان اصلیترین معیارهای انتخاب روش پیشبینی مناس��ب،
معرفی نمودهاند (فلورس ،السون و پیارس.)1993 ،
با بررسی مقاالت تدوین شده در خصوص انتخاب روش پیشبینی مناسب ،کلیه معیارهای شناسایی
ش��ده در مرور پیشینه پژوهش جمعبندی ش��دند .در ادامه بهمنظور نهاییکردن این معیارها ،معیارها
در چارچوب روش گروه کانونی چندین مرتبه با مدیران کمیته پیشبینی و اس��اتید داخلی و خارجی
مدیریت فناوری موردبررس��ی قرار گرفته و با توجه به توافق خبرگان بر روی کلیه معیارها ،در نهایت
لیست معیارها تهیه گردید که در جدول  1ارائه شده و تعاریف هریک نیز مشخص شدهاست.
جدول  .1لیست معیارهای نهایی
معیار

کد
معیار

تعاریف

رفرنس

(میشرا ،دشموخ و ورات2002 ،؛ چنگ،
میزان دردسترسبودن دادههای مربوط چن و چن2008 ،؛ اینتپ ،بزداگ و کوک،
دردسترسبودن
C1
به روش پیشبینی تکنولوژی موردنظر 2013؛ کومار و هسو1998 ،؛ دمرتاس و
دادهها
آناگون2006 ،؛ سو و چنگ)2016 ،

اعتبار دادهها

C2

درجه اعتبار دادههای موردنیاز برای
روش پیشبینی تکنولوژی موردنظر

(مایده و ایسالم1998 ،؛ میشرا ،دشموخ
و ورات2002 ،؛ چنگ ،چن و چن،
2008؛ ماگروک2011 ،؛ اینتپ ،بزداگ و
کوک2013 ،؛ سو و چنگ)2016 ،

میزان قابل
پیشبینی بودن

C3

روش پیشبینی تکنولوژی موردنظر،
تا چه میزان قابلیت پیشبینی
تکنولوژیهای جدید را دارد

(سالو ،گوستافسون و رومانسون2003 ،؛
چنگ ،چن و چن2008 ،؛ اینتپ ،بزداگ
و کوک2013 ،؛ نوت ،من و برور)1998 ،

میزان توانایی تشخیص تفاوتهای میان (میشرا ،دشموخ و ورات2002 ،؛ چنگ ،چن
میزان مشابه
C4
تکنولوژیهای موجود و تکنولوژی جدید و چن2008 ،؛ اینتپ ،بزداگ و کوک)2013 ،
بودن تکنولوژی
1 . Nute
2 . Flores
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معیار

میزان تطابق
روش

کد
معیار

تعاریف

(چو و ویدجاجا1994 ،؛ مایده و ایسالم،
روش پیشبینی موردنظر تا چه میزان با
1998؛ چنگ ،چن و چن2008 ،؛
C5
نظر خبرگان مطابقت دارد
اینتپ ،بزداک و کوک)2013 ،

تا چه میزان کار با این روش پیچیده و
سهولت کارکرد C6
سخت است
هزینه
پیادهسازی

رفرنس

C7

(چنگ ،چن و چن2008 ،؛ اینتپ،
بزداگ و کوک)2013 ،

چه میزان پول برای پیادهسازی روش (چنگ ،چن و چن2008 ،؛ اینتپ ،بزداگ،
کوک2013 ،؛ کومار و هسو)1988 ،
پیشبینی موردنظر نیاز است

روش پژوهش
در این مقاله س��عی بر انتخ��اب بهترین روش پیشبینی تکنولوژی برای موت��ور هواپیمای ایران 140
میباش��د .بدین منظور مطابق فلوچارت ش��کل  ،2در ابتدا مقاالت و ادبیات این حوزه بررس��ی شده و
س��پس معیارهای انتخاب روش پیشبینی مناسب تدوین شدهاست .سپس با کمک خبرگان و اساتید
دانش��گاهی حوزه مدیریت تکنولوژی ،معیارها نهایی شدهاس��ت .در این پژوهش 13 ،روش پیشبینی
تکنول��وژی مت��داول در مقاالت انتخاب شدهاس��ت .دلیل اصلی انتخاب این روشها ،اس��تفاده متعدد
این روشها در مقاالت تش��ریح شده در بخش مرور پیشینه اس��ت .به نوعی میتوان گفت ،روشهای
انتخابش��ده در این مقاله ،تمامی روشهای استفادهش��ده در مقاالت مرور پیش��ینه را دربر میگیرد.
بهمنظور پیادهس��ازی و انجام این پژوهش ،موتور هواپیم��ای ایران  140بهعنوان مورد مطالعه انتخاب
شدهاست .سپس معیارهای نهاییشده در این مرحله با کمک اساتید و خبرگان حوزه مدیریت تکنولوژی
و با اس��تفاده از روش  SWARAوزندهی شدهاست .درادامه با استفاده از نظرات یک گروه هفت نفره

از خبرگان درگیر در پروژه س��اخت موتور ایران  ،140دادههای جدول تصمیم گردآوری شد و نهایتاً با
استفاده از روش تصمیمگیری چندشاخصه  Fuzzy MULTIMOORAاولویت هریک از روشهای
پیشبینی تکنولوژی مشخص شدهاست.
در ای��ن پژوه��ش از نظرات  7نفر از مدیران اصلی س��ازمان صنایع هوایی که در فرآیند پیشبینی
تکنولوژی موتور هواپیمای ایران  140درگیر بودهاند استفاده شدهاست .عالوه بر این ،پیش از دریافت
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نظران آنان ،چندین جلسه توجیهی برای تشریح کامل هر یک از روشها برگزار شده و تمامی سؤاالت
و ابهامات آنان در خصوص روشها بهطورکامل رفع شدهاس��ت .س��پس با تس��لط کامل بر روشها و
درنظرگرفتن موتور هواپیمای ایران  140بهعنوان نمونه مطالعاتی ،نظرات خود را در خصوص گزینهها
ارائه دادهاند.

شکل  .1فرآیند اجرای پژوهش

تشریح روش SWARA
در بسیاری از مسائل تصمیمگیری چندشاخصه ،وزندهی به شاخصها از جمله مهمترین مراحل حل
مس��ئله میباش��د (زلفانی ،آقدایی ،درختی ،زاواداس��کاس و ورزنده .)2013 ،روش  SWARAیکی از
جدیدترین روشهایی است که در سال  2010توسط کرسولین و همکارانش ابداع شدهاست (کرسولین،
زاواداس��کاس و تورسکیس .)2010 ،مهمترين مزایای این روش نسبت به سایر روشهای مشابه ،توان
آن در ارزيابي دقت نظر خبرگان درباره ش��اخصهاي وزن داده ش��ده در طي فرآيند روش ،س��هولت
پیادهسازی و عدمنیاز به حجم مقایس��ات باال میباشد (کرسولین ،زاواداسکاس و تورسکیس.)2010 ،
عالوهبراين خبرگان ميتوانند با يكديگر مش��ورت كرده و اين مش��ورت نتايج حاصله را نسبت به ديگر
روشهاي  MCDMدقيقتر ميكند (دهنوی ،اقدم ،پرادهان و ورزنده .)2015 ،کرسولین و همکارانش
( )2010در خصوص انتخاب راهحل منطقی حل اختالفات (کرس��ولین ،زاواداس��کاس و تورس��کیس،
 ، )2010علیمردان��ی و همکارانش ( )2013بهمنظور انتخاب تأمینکننده (علیمردانی ،زلفانی ،اقدایی
و تاموس��ایتین ،)2013 ،هاش��م خانی زلفانی ( )2013برای طراحی محصول (س��رفراز ،زاواداس��کاس
و تورس��کیس ،)2013 ،هاش��م خانی زلفان��ی و همکاران��ش ( )2014برای اولویتبن��دی گزینههای
س��رمایهگذاری در صنایع با تکنولوژی پیش��رفته (هاش��مخانی زلفانی و بهرامی )2014 ،و بسیاری از
تحقیقات دیگر اشاره کرد که در آنها از روش  SWARAبهمنظور وزندهی استفاده کردهاند .در کنار
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این مزایا سهولت اجرا و قابل فهم بودن این روش نسبت به بسیاری روشهای وزندهی (مانند تحلیل
سلسلهمراتبی یا  )AHPسبب شده تا در محیطهای واقعی این روش برای مدیران و تصمیمگیرندگان
کاربردیتر از روشهای مشابه باشد .برهمین اساس در مقاله کنونی از روش سوارا بهرهگیری شدهاست.
گامه��ای اصلی برای وزندهی براس��اس روش  SWARAبه ش��رح زیر اس��ت (زاواداس��کاس و
تورسکیس.)2010 ،

•گام اول :مرتبک�ردن ش�اخصها :در ابتدا ش��اخصهای موردنظر تصمیمگیرن��دگان بهعنوان
ش��اخصهای نهایی و براس��اس درجه اهمیت ،انتخاب و مرتب میش��وند .برایناس��اس ،مهمترین
شاخصها در ردههای باالتر و شاخصهای کم اهمیتتر در ردههای پایینتر قرار میگیرند.

•گام دوم :تعیین اهمیت نسبی هر شاخص ( :)Sjدر این مرحله میبایست اهمیت نسبی هر کدام
از شاخصها نسبت به شاخص مهمتر قبلی مشخص گردد که در فرایند روش  SWARAاین مقدار
با  Sjنشان داده میشود.

•گام سوم :محاسبه ضریب  :Kjضریب  Kjکه تابعی از مقدار اهمیت نسبی هر شاخص میباشد با
استفاده از رابطه شماره  1محاسبه میگردد.
رابطه 1

Kj=Sj+1

•گام چهارم :محاسبه وزن اولیه هر شاخص :وزن اولیه شاخصها از طریق رابطه  2قابل محاسبه
میباشد .در این رابطه باید توجه داشت که وزن شاخص نخست که مهمترین شاخص است برابر با
 1در نظر گرفته میشود.
رابطه 2
•گام پنجم :محاسبه وزن نرمال نهایی :در آخرین گام از روش  SWARAوزن نهایی شاخصها
که وزن نرمال شده نیز محسوب میگردد از طریق رابطه  3محاسبه میشود.
رابطه 3
مجموعههای فازي( 1آکیوز و سلیک)2015 ،
منطق فازي ،در س��ال  1965توس��ط  Lotfi A. Zadehمعرفي شد .از آنجاکه اهداف ،محدوديتها و
1 . fuzzy sets
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اقدامات در مس��ائل تصمیمگیری در دنیای واقعی بهطور دقیق ش��ناخت ه شده نميباشند (لطفیزاده،
 ،)1965تصمیمگیری در دنیای واقعی همواره با عدم قطعیتهایی روبهرو اس��ت .ازاینرو منطق فازی
بهعنوان ابزاري قوي برای حل مس��ائل دارای ابهام 1و عدم اطمینان در ارزيابيها و قضاوتهاي انسانی
توس��عه یافتهاس��ت .در این منطق به جاي تلفیق تجارب ،نظرات ،ايدهها و انگيزههاي مختلف يك فرد
يا گروهی از تصميمگيرندگان ،بهتر است عبارات زبانی 2را به شکل اعداد فازی تبدیل کرده و قضاوت
تعريف ميشود كه در آن

بر مبنای آنها انجام ش��ود .اعداد فازي مثلثي 3به شكل

 u ،m ،lبه ترتيب حد پايين ،حد وسط ،حد باالي مجموعه فازي را نمايش ميدهند ( .)l≤m≤uاین
اعداد بهصورت شماتیک در شکل  2نشان دادهشدهاند.

شکل  .2اعداد فازی مثلثی

تابع عضويت براي اعداد فازي مثلثي به شكل رابطه  4تعريف ميشود.
رابطه 4

1 . vagueness
2 . linguistic terms
3 . triangular fuzzy number
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همچنين رابطه بين عبارات زباني و اعداد فازي مثلثي در جدول  2نمايش داده شدهاست.
جدول  .2متغير زباني فازي براي ارزيابي گزينهها (براورز)2012 ،
متغیر زبانی

اعداد فازی

بسیار کم – VL

)(0, 0, 0.16

کم – L

)(0, 0.16, 0.34

متوسط رو به پایین – ML

)(0.16, 0.34, 0.5

متوسط – M

)(0.34, 0.5, 0.66

متوسط رو به باال – MH

)(0.5, 0.66, 0.84

باال – H

)(0.66, 0.84, 1

بسیار باال – VH

)(0.84, 1, 1

براي دو عدد فازي مثلثي

محاس��بات رياضي

به شكل روابط تعريف ميشود:

روش ( MOORAآکایا ،تورانقلو و ازتاس)2015 ،
روش مورا اولین بار توسط براورس و زاوادسکاس ( )2006مورداستفاده قرار گرفت (براورز و زاواداسکاس،
 .)2006این روش بر پایه تئوری تحلیل نسبی و روش نقطه مرجع بوده و در توسعهای آتی فرم ضربی
کامل نیز به این روش اضافه گردیده که منجر به شکلگیری روش مالتیمورا بهعنوان یک روش قوي
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برای بهينهسازي چند هدفه 1شدهاست(براورز و زاواداسکاس .)2012 ،سادگی و سهولت پیادهسازی این
روش ،محاسبات ریاضی کم ،پایداری خوب و زمان حل بسیار کم ،از جمله مهمترین ویژگیهای روش
 MOORAمحسوب میشود که سبب گردیده تا در این مقاله نیز نسبت به سایر روشها ترجیح داده
ش��ود (براورز و زاواداس��کاس .)2006 ،تاکنون از روش مورا و مالتیمورا در تحقیقات بسیاری بهمنظور
حل مسائل پیچیده تصمیمگیری استفاده شده که از آن جمله میتوان به پژوهش کارانده و چاکرابورتی
( )2012در خص��وص انتخ��اب مواد ،براورس و زاواداس��کاس ( )2012بهمنظور انتخ��اب پروژه ،لیو و
همکاران ( )2015با هدف ارزیابی ریسک و سایر مواردی از این قبیل اشاره نمود (کرنده و چاکرابورتی،
2012؛ براورز و زاواداسکاس2012 ،؛ لیو ،یو ،لو و چن.)2015 ،
رویکرد نسبی فازی
روش نسبی یکی از اشکال توسعه یافته روش مورا میباشد که مراحل آن به صورت گامبهگام در ادامه
شرح داده شدهاست (آکایا ،تورانقلو و ازتاس:)2015 ،
•گام ا ّول :تشکیل ماتريس تصميم با استفاده از اعداد فازی مثلثی (الوکوی و واتانسور)2013 ،

در نخس��تین مرحله از فرایند حل مسئله با اس��تفاده از روش نسبی میبایست با استفاده از اعداد
فازی مثلثي مطابق با رابطه  11ماتریس تصمیم را ایجاد نمود .در این رابطه  mتعداد گزینهها n ،تعداد
معیارها و  xijعملكرد اندازهگيري شده گزينه iام در معيار jام میباشد .در این شرایط اگر تعداد  kخبره
به ارزيابي گزينهها بپردازند ،تعداد  kماتريس تصميم ایجاد میشود.
رابطه 11

در این مرحله از رابطه  12بهمنظور تجميع ماتريس تصميم خبرگان استفاده میشود .این ماتریس
با نماد

مطابق با رابطه  13نشان داده میشود.
1 . multi-objective optimization
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رابطه 12

رابطه 13
•گام دوم :نرمالسازی ماتریس تصمیم

فرآيند نرمالس��ازي موجب ایجاد ماتریس��ی میگردد که زمینه را براي مقايسه بهتر دادهها فراهم
ميكند
(بالزنتیس )2012 ،ماتريس تصمیم نرمال ش��ده با نماد

نمايش داده ش��ده و درايههاي آن از

طریق روابط  14تا  16تعیین میگردد.
رابطه 14
رابطه 15
رابطه 16

•گام سوم :تشکیل ماتریس تصمیم نرمال شده موزون
در اين گام ماتریس تصميم نرمال شده موزون كه با نماد
ماتریس وزن  Wدر ماتریس تصمیم نرمال شده
رابطه 17
رابطه 18
رابطه 19

نمايش داده ميشود ،از طریق ضرب

از طریق روابط  17تا  19محاسبه میگردد.
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•گام چهارم :محاسبه مقادیر عملکردی نرمال

در اين گام مقادير عملكردي نرمال شده گزينهها با استفاده از تفاضل اين مقادير در معيارهاي منفي

1

از مقادير معيارهاي مثبت 2با توجه به نوع مسئله از طریق رابطه  20بهدست ميآيند.
رابطه 20

•گام پنجم :غیر فازیسازی

از آنجا كه مقادير عملكردي نرمال شده ،به شكل اعداد فازي مثلثي هستند ،بايستی اين مقادير به شكل
اعداد غيرفازي تبدیل شوند .این اعداد كه به صورت BNP 3نمايش داده ميشود از طریق رابطه 21
قابل محاسبه است (بالزنتیس.)2012 ،
رابطه 21
مقادير  yiمحاسبه شده از بزرگترين تا كوچكترين مقدار مبنای ارزیابی گزینههای مسئله در این
روش میباشند.
روش نقطه مرجع فازی
رویکرد نقطه مرجع فازی ،رویکردی است که بر پايه روش نسبي فازی توسعه یافتهاست .در این رویکرد،
نقطه مرجع بیشینه و بهينه كه با

نشان داده ميشود ،براساس نسبتي كه در گام دوم روش نسبي

فازی بهدست آمد ،محاسبه ميشود j .امين مؤلفه فازی نقطه مرجع با

نمايش داده شده و برحسب

مثبت يا منفي بودن معيار  jام مطابق رابطه  22محاسبه میگردد.
1 . cost type criteria
2 . benefit type criteria
3 . Best Non-fuzzy Performance
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رابطه 22

سپس تمام درايههاي ماتريس تصميم نرمال شده ،مجددا ً محاسبه شده و رتبهبندي نهايي برمبناي
فاصله هر گزينه با نقطه مرجع با معيار  Min-Maxكه توس��ط چبیشف معرفي شده ،انجام ميشود
(بالزنتیس و میسیوناس .)203 ،معيار  Min-Maxاز طریق رابطه  23تعریف میگردد.
رابطه 23
در ای��ن رابطه  Wjنش��اندهنده وزن معيار  jام بوده و مجم��وع وزن معیارهای مختلف برابر یک
میباشد.
فرم ضربی کامل فازی
در اين روش مطلوبیت كلي گزين ه  iام به شكل عدد بدون مقياس از طریق رابطه  24محاسبه میشود.
							
رابطه 24
نش��اندهنده

در ای��ن رابطه

ضرب عناصري از گزينه  iام اس��ت که مربوط به معیارهای مثبت بوده و بايد بیش��ینه ش��وند .از سوی
دیگر در مخرج کس��ر رابطه  24مقدار

نش��اندهنده

ضرب عناصري از گزينه  iام اس��ت كه مربوط به معیارهای منفی بوده و باید کمینه ش��وند .در نهايت
مطلوبيت كلي هر گزينه كه با

نمايش داده ميش��ود به صورت یک عدد فازی محاس��به شده و با

استفاده از رابطه  21غیرفازی میشود .برایناساس هرچه مقادير  BNPبهدست آمده براي يك گزينه
بيشتر باشد ،رتبه آن باالتر خواهد بود.
روش مالتی مورا و تئوري تسلط

1

بهمنظور تركيب نتايج سه روش نسبي ،نقطه مرجع و فرم ضربي كامل ،نظريهای با عنوان نظریه تسلط،
1 . theory of dominance
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توسط براورس و همکارش ( )2011مطرح گردید .این نظریه تعاریف و قواعد خاصی دارد که در ادامه
بهطور کامل تشریح شدهاست.

•تس�لط مطلق : 1تسلط مطلق يك گزينه نس��بت به همه گزينهها در روش مالتی مورا به شكل
( )1-1-1نمايش داده ش��ده و نشان ميدهد اين گزينه در هر سه روش رتبه اول را كسب كرده
و بهطور مطلق بهترین گزینه است.

•تس�لط عمومی : 2تسلط عمومي بهمعنای اولویت باالتر یک گزینه نسبت به گزینه دیگر در دو
روش از سه روش مذکور میباشد .برایناساس اگر  a P bبه معنای اولویت  aبر  bباشد ،با فرض
اینکه  a P b P c P dمثالهای زیر شرایط تسلط عمومی را نشان میدهد.
––( )d-a-aتسلط عمومي دارد بر (.)c-b-b
––( )a-d-aتسلط عمومي دارد بر (.)b-c-b
––( )a-a-dتسلط عمومي دارد بر (.)b-b-c

•خاصيت تعدي : 3برایناس��اس چنانچه  aبر  bو  bبر  cتس��لط داش��ته باشد ،آنگاه  aبر  cنيز
تسلط دارد.

•تس�لط كلي :در ش��رایطی که یک گزینه نسبت به گزینه دیگر در هر سه روش برتر باشد آنگاه
نسبت به آن گزینه تسلط کلی دارد .بهعنوان مثال ( )a-a-aبر ( )b-b-bتسلط كلي دارد.

•برابري مطلق : 4در ش��رایطی که دو گزینه در هر س��ه روش اولویت یکسانی بگیرند برابر مطلق
هستند .بهعنوان مثال ( )e-e-eبراي دو گزينه حاکی از برابری مطلق آن دو میباشد.

•برابري جزيي :چنانچه یک گزینه نسبت به گزینه دیگری در یک روش مغلوب ،در روش دیگر
غال��ب و در یک روش برابر باش��د آنگاه دو گزینه برابر جزئی هس��تند .بهعن��وان مثال رتبههای
( )d-e-aو ( )c-e-dبرای دو گزینه حاکی از برابری جزئی آن دو است.

•چرخه نتايج : 5عليرغم تمامي دس��تهبنديها و تمايزاتي كه قوانين فوق پديد ميآورند ،باز هم
ممكن اس��ت در ش��رايطي چرخه نتيجهگيري ایجاد ش��ود .بهعنوان مثال گزينه )A(11-20-14
1 . Absolute dominating
2 . generally dominating
3 . Transitiveness
4 . Absolute equability
5 . Circular reasoning
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ب��ر گزين��ه ) B(14-16-15تس��لط عمومي دارد .همچني��ن گزين��ه ) B(14-16-15بر گزينه
) C(15-19-12تس��لط عمومي دارد .اما گزينه ) C(15-19-12نيز تس��لط عمومي بر گزينه
) A(11-20-14دارد .در اي��ن ش��رايط به همه گزينههايي ك��ه در اين چرخه حضور دارند رتبه
يكساني اختصاص ميیابد.

نهایتاً با اعمال قوانین مذکور و درنظرگرفتن اهمیت یکسان برای هر سه روش گفته شده ،رتبهای
که از طریق نظریه تسلط به هر گزینه اختصاص مییابد ،رتبه نهایی آن گزینه میباشد.
مورد مطالعه
صنایع هوایی بهعنوان یک صنعت استراتژیک ،اهمیت باالیی در میان کشورها دارد .ازاینرو این مقاله
با هدف انتخاب روش پیشبینی مناسب در حوزه تولید موتور هواپیمای ایران  ،140تدوین شدهاست.
ایران ۱۴۰-هواپیمایی کوتاهبرد با دو موتور توربوپراپ میباش��د که قادر به حمل  ۵۲مس��افر ،فرود در
فرودگاههای خاکی و همچنین  ۳۰۰۰کیلومتر پرواز بدون سوختگیری میباشد .این هواپیما میتواند
برای حمل مس��افر ،بار یا هر دو مورد پیکربندی ش��ود .فرآیند طراحی و س��اخت این موتور ،نیازمند
انجام پژوهش��ی در خصوص پیشبینی تکنولوژی بودهاست .بدین منظور ،در این پروژه از رویکردهای
تصمیمگیری چندشاخصه استفاده شدهاست ،تا محتملترین و واقعگرایانهترین نتیجه برای آن حاصل
گردد .بهمنظور استفاده از نظرات خبرگان صنایع هوایی ایران در این مقاله ،سعی شدهاست تا از نظرات
تمامی افرادی که بهصورت مستقیم در این پروژه درگیر بودهاند ،استفاده شود .گروه خبرگان متشکل
از هفت نفر از مدیران تیم پروژه و اعضای تیم طراحی میباش��د که در جلس��های مشترک و به صورت
گروهی از نظرات آنها استفاده شدهاست.
تجزی هوتحلیل یافتهها
در نخستین مرحله پس از مشخص شدن شاخصها و گزینههای تحقیق ،وزن شاخصها براساس نظر
خب��رگان و بهصورت گامبهگام با توجه به مراحل مذکور در روش  SWARAمحاس��به گردید .نتیجه
فرایند مذکور در جدول 3نشان داده شدهاست.
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جدول  .3محاسبه وزن معيارها با استفاده از روش SWARA
اهمیت
ردیف معیار
نسبی Sj

ضریب

1

c1

0

1

وزن اولیه

1

وزن معیار

0.2645

2

c2

0.2

1.2

0.833333333

0.2204

3

c3

0.3

1.3

0.641025641

0.1695

4

c7

0.21

1.21

0.529773257

0.1401

5

c5

0.44

1.44

0.367898095

0.0973

6

c6

0.5

1.5

0.245265397

0.0649

7

c4

0.5

1.5

0.163510265

0.0432

همانطوركه در جدول  3مالحظه مينماييد معيار( )C1كه دردس��ترسبودن دادهها بوده بهعنوان
مهمترين معيار شناساييشده و كم اهميتترين معيار از ديدگان خبرگان معيار ( C4میزان مشابهت
تکنولوژی) تعيين شدهاست.
حال در مرحله بعدي با هدف ارزيابي روشهاي پيشبيني تكنولوژي از خبرگان  ،خواسته شده تا
روشهاي ارزيابي تكنولوژي مذكور را در هريك ازهفت معيار  C1تا  ،C7براس��اس متغيرهاي زباني
فازي جدول  ،2ارزيابي نمايند.
حال با كمك جدول  ،2متغيرهاي زباني فازي را به اعداد فازي مثلثي تبديل نموده تا جدول تصميم
اوليه تشکیل شود .سپس با كمك روابط شماره  14تا  16ماتريس تصميم ا ّوليه را نرمالسازي ميکنيم.

براس��اس رويكرد نقطه مرجع ،ابت��دا فاصله موزون هر يك از درايهه��اي ماتريس تصميم تجميع

ش��ده نرمال ،از نقطه مرجع متناظر با هر معيار براس��اس رابطه شماره  ،23محاسبه شده ،سپس براي
هر گزينه بيش��ترين فاصله از نقطه مرجع در تمامي معيارهاي متناظر با هر گزينه محاسبه شده و در
نهاي��ت گزينهاي كه مقدار مذكور براي آن از مقدار متناظر ديگر گزينهها كمتر باش��د بهعنوان گزينه
برتر انتخاب خواهد ش��د .حال با هدف محاس��به فواصل درايههاي هر گزينه با نقاط مرجع متناظر با
معيارهاي موجود در ماتريس تصميم تجميع ش��ده نرمال ،از رابطه  23كمك گرفته و نتايج آن را در
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وزن معيارها كه با استفاده از روش  SWARAمحاسبه شده ،ضرب میشود .فواصل موزون درايههاي
ماتريس تجميع شده نرمال از نقاط مرجع متناظر با معيارها به شكل اعداد فازي محاسبه شده بنابراين
با هدف مقايسه اين اعداد با يكديگر از رابطه شماره  21استفاده كرده و اعداد را غيرفازي نموده و براي
هر گزينه بيشترين فاصله موزون از نقطه مرجع در ميان تمامي معيارها محاسبه ميكنيم .حال در ميان
مقادير بيشينه بهدستآمده ،گزينهاي كه كمترين مقدار بيشينه را در اختیار دارد بهعنوان گزينه برتر در
رويكرد نقطه مرجع انتخاب مينماييم .مطابق با اين منطق رتبه ديگر گزينهها را نيز محاسبه ميکنیم.
جدول  .4ارزيابي خبرگان از روشهاي پيشبيني تكنولوژي به تفكيك معيارها
بر مبناي متغيرهاي زياني فازي

کد گزینه

كد معيارها

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

0.3

0.2

0.2

0

0.1

0.1

0.1

A1

ML Tech trend analysis

M

ML VH VH VH

H

A2

Growth curves

M

M

A3

Fisher-Pry

وزن معيارها

M

L

H

VL

H

ML MH MH

M

H

ML Analogy analysis

H

VH ML MH MH MH

A5

Morphological
matrices

ML

H

M

VH

A6

Patent Analysis

H

H

ML

A7

Scanning monitoring tracking

A4

M

VH

MH MH
H

L

MH ML MH

MH MH VH MH MH

M

MH

VH VH

L

MH

H

ML

H

H

ML

H

A8

Scenario writing

H

H

H

A9

Monte Carlo
models

MH

H

MH

H

A10

Delphi

MH VH VH

H

A11

Relevance trees

A12

Cross-impact
analysis

A13

The Case study
method

ML MH ML ML MH MH VH
MH ML
VH

H

H

M

M

MH

VH ML MH
M

M

VH
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حال با هدف محاسبه رتبه گزينهها در رويكرد نسبتي ابتدا وزن مقادير درايههاي ماتريس تصميم
تجميع شده نرمال را در وزن متناظر با هر معيار ،مطابق با روابط  19 18، 17ضرب نموده و در ادامه
امتياز هر گزينه را در رويكرد نسبتي مطابق با رابطه شماره  20محاسبه نموده كه در جدول  5امتياز
هر گزينه را هم بهصورت فازي و هم پس از غيرفازيكردن توس��ط رابطه  ،21نمايش دادهايم .در انتها
رتبه هر گزينه بر مبناي امتياز بهدست آمده شده در ستون نهايي جدول  5قابل مشاهده است.
جدول  .5محاسبات و رتبه بندي گزينهها در رويكرد نسبتي
BNPi

رتبه

گزينهها
A1

()0.070,0.100,0.117

0.09547

8

A2

()0.047,0.075,0.102

0.07463

12

A3

()0.048,0.067,0.096

0.0702

13

A4

()0.056,0.087,0.121

0.08797

9

A5

()0.046,0.076,0.110

0.07734

11

A6

()0.085,0.117,0.145

0.1159

7

A7

()0.097,0.125,0.150

0.12409

4

A8

()0.110,0.141,0.164

0.13818

2

A9

()0.087,0.117,0.147

0.11734

6

A10

()0.117,0.146,0.157

0.14016

1

A11

()0.108,0.137,0.157

0.13389

3

A12

()0.053,0.084,0.118

0.08528

10

A13

()0.094,0.123,0.146

0.12076

5

حال در گام نهايي با منظور محاس��به امتياز گزينهه��ا در رويكرد ضربي كامل ،از رابطه  24كمك
گرفته و نتايج بهدستآمده را در جدول  6به نمايش ميگذاريم.
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جدول  .6محاسبات و رتبهبندي گزينهها در رويكرد ضربي كامل
رتبه

گزينهها

8 0.21304959 )0.156,0.222,0.261( )0.751,0.777,0.796( )0.117,0.172,0.208( A1
A2

()0,0.151,0.195

()0.751,0.777,0.796

()0,0.194,0.246

12 0.14669223

A3

()0,0,0.155

()0.751,0.777,0.796

()0,0,0.194

13 0.06478918

9 0.21109831 )0.148,0.213,0.271( )0.777,0.796,0.796( )0.115,0.170,0.216( A4
A5

()0,0.154,0.202

()0.777,0.796,0.796

()0,0.194,0.254

11 0.14933302

6 0.25383932 )0.194,0.260,0.308( )0.722,0.751,0.777( )0.140,0.195,0.239( A6
3 0.27866034 )0.233,0.281,0.322( )0.722,0.751,0.777( )0.168,0.211,0.250( A7
A8

()0,0.227,0.267

()0.722,0.751,0.777

()0,0.302,0.344

7 0.21538416

4 0.26817136 )0.216,0.270,0.319( )0.751,0.777,0.796( )0.162,0.209,0.254( A9
1 0.30264853 )0.261,0.313,0.334( )0.751,0.777,0.796( )0.196,0.243,0.266( A10
2 0.29360506 )0.251,0.298,0.332( )0.616,0.684,0.722( )0.154,0.204,0.240( A11
10 0.20616212 )0.144,0.208,0.266( )0.777,0.796,0.796( )0.112,0.166,0.212( A12
5 0.26654962 )0.218,0.270,0.311( )0.777,0.796,0.796( )0.169,0.215,0.248( A13

با توجه به رتبهبندي گزينهها در س��ه رويكرد نقطه مرجع ،نس��بتي و ضربي كامل و با استفاده از
قوانين تئوري تس��لط كه در بخش قبل بدان اش��اره شده رتبه نهايي گزينهها در جدول  7به شرح زير
به نمايش درآمدهاست.
همانطورکه دادههای س��تون «رتبه نهايي بر مبناي تئوري تس��لط» در جدول  7نش��ان میدهد،
روش دلفي بهعنوان بهترين روش پيشبيني تكنولوژي در حوزه موتور هواپیمای ایران  140شناسايي
شدهاس��ت .در تحليل این انتخاب ميتوان به عملكرد متمايز اين روش نس��بت به س��اير روشها در
معيارهاي دردس��ترسبودن دادهها و اعتبار دادهها اش��اره نمود .كه با توجه به وزن باالي اين دو معيار،
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اين گزينه مزيت نس��بي بيشتري نسبت به ساير گزينهها كس��ب نمودهاست .این بدان دلیل است که
از یکس��و بر عکس روشهای دادهمحور مانند تحلیل روند ،در این حوزه دسترسی به خبرگان داخلی
امکانپذیر بوده و مس��ائلی مانند عدم دسترس��ی به دادههای پتنت و غیره وجود ندارد و از سوی دیگر
به دلیل وابستگی روش به خبرگان ،اعتبار این روش بیشتر از روشهای دیگر است .همچنين در ساير
معيارها نيز جزو بهترين گزينهها در ميان گزينههاي فوقالذكر ميباشد.
جدول  .7رتبهبندي نهايي گزينهها بر مبناي تئوري تسلط
گزينهها

رتبه در روش ضربي رتبه نهايي بر مبناي
رتبه در روش نقطه
رتبه در روش نسبتي
تئوري تسلط
كامل
مرجع

A1

9

8

8

8

A2

8

12

12

12

A3

10

13

13

13

A4

9

9

9

9

A5

9

11

11

11

A6

7

7

6

7

A7

5

4

3

4

A8

1

2

7

2

A9

6

6

4

6

A10

2

1

1

1

A11

3

3

2

3

A12

9

10

10

10

A13

4

5

5

5

نتیجهگیری
تغییرات تکنولوژی بهوجودآمده در دنیای امروز ،س��ازمانهای فعال در حوزههای وابسته به تکنولوژی
را بر آن داش��ته اس��ت تا نگاه دقیقی به آینده و تغییرات آن داش��ته باش��ند .این موضوع باعث شده تا
استفاده از روشهای مختلف پیشبینی تکنولوژی ،بهعنوان ابزاری برای این کار استفاده شود .انتخاب
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ابزار مناس��ب برای پیشبینی تکنولوژی ،یکی از تصمیمات بسیار مهم برای دستیابی به نتایج دقیق و
واقعگرایانه میباشد .بدین منظور این مقاله با هدف انتخاب روش مناسب جهت پیشبینی تکنولوژی
موت��ور هواپیمای ایران  140تدوین شدهاس��ت .نظر به تعدد معیارهای مؤثر ب��ر این انتخاب و تفاوت
میزان وزن این معیارها در انتخاب روش مناس��ب پیشبینی تکنول��وژی ،تحقیقات قبلی از روشهای
تصمیمگیری چندش��اخصه استفاده نمودهاند .بر همین اساس در مقاله کنونی نیز با لحاظ ویژگیهای
تکنولوژی و ش��رایط واقعی مسئله ،ترکیب روشهای تصمیمگیری چندشاخصه  SWARAو Fuzzy

 MULTIMURAبهترتیب بهمنظور محاس��به میزان اهمیت هریک از معیارهای احصاء شده و انتخاب
روش مناسب مورد استفاده قرار گرفتهاست .براساس مرور پیشینه تحقیق و در قالب روش گروه کانونی
نهایتاً هفت معیار اصلی و  13روش پیشبینی تکنولوژی برای این پژوهش در نظر گرفته شدهاس��ت.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مناسبترین روش برای پیشبینی در این مورد مطالعاتی،
روش دلفي میباشد .میتوان بیان نمود که علت اصلی وجود مزیت این روش نسبت به سایر روشها،
کس��ب وزن باالی امتیاز این روش در معیارهای (C1دس��ترسپذیری به دادهه��ای موردنیاز) و C2
(میزان اعتبار دادهها) میباش��د .عالوه بر روش دلفی ،روش سناریونگاری و روش درخت وابستگی نیز
در اولویت دوم و سوم قرار دارند.
نبود توان شناس��ایی و اجرای برخی روشهای پیشبین��ی تکنولوژی موتور هواپیمای  ، 140عدم
دسترس��ی به دادههای ترندهای جهانی تولید هواپیما (از جمله تحلیل پتنتها که خود با مش��کالتی
از لحاظ علم دسترس��ی و بررس��ی پتنتها همراه بود) و غیره برخی از مواردی است که سبب شده تا
خبرگان نهایتاً روش دلفی را برای پیشبینی تکنولوژی در حوزه موتور هواپیمای  140ارائه نمایند.

بهرهگیری از رویکرد پیشنهادی بهمنظور انتخاب روش مناسب پیشبینی تکنولوژی پیش از شروع
فاز س��اخت سبب خواهد شد تا هزینهها کاهش یافته و از منابع موجود استفاده بهینه صورت گیرد .با
توجه به اهمیت محاس��به ش��ده برای معیارها ،در این انتخاب باید نخست دو معیار دسترسپذیری به
دادههای موردنیاز و میزان اعتبار دادهها بررس��ی ش��ده و س��پس معیارهای دیگر مدنظر قرار گیرند .با
توجه به اینکه خبرگان در خصوص بخش قابلتوجهی از دادههای تصمیمگیری ارائه شده قطعیت کامل
نداشتهاند ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی از روشهای توسعهیافته تصمیمگیری که از مجموعههای
فازی مردد اس��تفاده مینمایند بهرهگیری شود .این موضوع به ویژه در شرایطی که برخی خبرگان در
خصوص تمام روشهای پیشبینی تکنولوژی دانش کافی نداشتند ضرورت بیشتری پیدا مینماید.

189

140 انتخاب روش مناسب برای پیشبینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران

منابع
- Acar, Y., & Gardner, E. (2012). Forecasting method selection in a global supply
chain. International Journal of Forecasting, 28(4), 842-848.
- Akkaya, G., Turanoğlu, B., & Öztaş, S. (2015). An integrated fuzzy AHP and fuzzy
MOORA approach to the problem of industrial engineering sector choosing, Expert
Systems with Applications, 42(24), 9565-9573.
- Akyuz, E., & Celik, E. (n.d.).(2015) A fuzzy DEMATEL method to evaluate critical
operational hazards during gas freeing process in crude oil tankers. Journal of Loss
Prevention in the Process Industries, 38, 243-253.
- Alimardani, M., Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A Novel
Hybrid SWARA and VIKOR Methodology for Supplier Selection in an Agile Environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), 533–548.
- Asmus, J., Bonner, C., Esterhay, D., Lechner, A., & Rentfrow, C. (Retrieved April
2005). Instructional design technology trend analysis. 20.
- Baležentis, A. B. (2012). Personnel selection based on computing with words and
fuzzy MULTIMOORA. Expert Systems with applications, 39(9), 7961-7967.
- Baležentis, T., Misiunas, A., & Baležentis, A. (2013). Efficiency and productivity
change across the economic sectors in Lithuania (2000-2010): the dea-MULTIMOORA approach. Technological and Economic Development of Economy, 19(1),
191-213.
- Bartusková, T., Papalová, M., & Kresta, A. (2015). Selection of a Forecasting Method: Analytical Hierarchy Process Approach. Scientific Papers of the University of
Pardubice, 17.
- Brauers, W. K., & Zavadskas, E. (2012). Robustness of MULTIMOORA: A method
for multi-objective optimization. Informatica, 23(1), 1-25.
- Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application
to privatization in a transition economy. Control and Cybernetics, 35(2), 445–469.
- Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2012). A multi-objective decision support system for project selection with an application for the Tunisian textile industry. E+ M
Ekonomie a Management, 1, 28.
- Chen, Y. H., Chen, C. Y., & Lee, S. C. (2011). Technology forecasting and patent
strategy of hydrogen energy and fuel cell technologies. International Journal of Hy-

1395  زمستان/3  شماره/ دوره چهارم/فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

190

drogen Energy, 36(12), 6957-6969.
- Cheng, A. C., Chen, C. J., & Chen, C. Y. (2008). A fuzzy multiple criteria comparison
of technology forecasting methods for predicting the new materials development.
Technological Forecasting and Social Change 75.1, 75(1), 131-141.
- Cho, Y., & Daim, T. (2013). Technology forecasting methods. In Research and Technology Management in the Electricity Industry. Springer London.
- Chong, S., Chen, Z., Huiqin, F., & Jian, H. (2002). Analysis of development trend of
computer monitoring and control technology for hydropower plants. Dam Observation and Geotechnical Tests, 6.
- Christensen, C. (2013). The innovator’s dilemma: when new technologies cause
great firms to fail. Harvard Business Review Press.
- Chu, C.-H., & Widjaja, D. (1994). Neural network system for forecasting method
selection. Decision Support Systems, 12(1), 13-24.
- Coates, V., Farooque, M., Klavans, R., Lapid, K., Linstone, H. A., Pistorius, C., &
Porter, A. L. (2001). On the future of technological forecasting. Technological forecasting and social change, 67(1), 1-17.
- Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. (2015). A new hybrid
model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and
adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena, 135, 122-148.
- Demras, E., & Anagun, A. (2006). Forecasting method selection for capacity planning in service systems. ESK ŞEH R OSMANGAZ ÜN VERS TES, 135.
- Eto, H. (2003). The suitability of technology forecasting/foresight methods for decision systems and strategy: A Japanese view. Technological Forecasting and Social
Change, 70(3), 231-249.
- Flores, B., Olson, D., & Pearce, S. (1993). Use of cost and accuracy measures in forecasting method selection: a physical distribution example. THE INTERNATIONAL
JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 31.1, 31(1), 139-160.
- Gabor, D. (1963). Inventing the Future, Alfred A. Secker & Warburg, 663.
- Gilmer, G. H., Huang, H., de la Rubia, T. D., Dalla Torre, J., & Baumann, F.
(2000). Lattice Monte Carlo models of thin film deposition. Thin Solid Films,
365(2), 189-200.

191

140 انتخاب روش مناسب برای پیشبینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران

- Gomm, R., Hammersley, M., & Foster, P. (2000). Case study method: Key issues,
key texts. Sage.
- Hashemkhani Zolfani, S., & Bahrami, M. (2014). Investment prioritizing in high
tech industries based on SWARA-COPRAS approach. Technological and Economic
Development of Economy, 20(3), 534-553.
- Hirsch, R. L. (1986). Reorienting an industrial research laboratory. Research Management, 29(1), 26-30.
- İNtepe, G., Bozdag, E., & Koc, T. (2013). The selection of technology forecasting
method using a multi-criteria interval-valued intuitionistic fuzzy group decision
making approach. Computers & Industrial Engineering, 65(2), 277-285.
- Karande, P., & Chakraborty, S. (2012). Application of multi-objective optimization
on the basis of ratio analysis (MOORA) method for materials selection. Materials &
Design, 37, 317-324.
- Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2011). Integrated fuzzy multiple criteria decision
making model for architect selection. Technological and Economic Development of
Economy, 17(4), 645–666.
- Keršulienė, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of Rational Dispute
Resolution Method by Applying New Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis
(SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243-258.
- Kohlbeck, M. (2005). Reporting earnings at summer Technology-A capstone case
involving intermediate Accounting Topics. Issues in Accounting Education Teaching
Notes, 20(2), 35-46.
- Kumar, S., & Hsu, C. (1988). An expert system framework for forecasting method
selection.” System Sciences, 1988. Vol. III. Decision Support and Knowledge Based
Systems Track. In System Sciences, 1988. Vol. III. Decision Support and Knowledge
Based Systems Track, Proceedings of the Twenty-First Annual Hawaii International
Conference on (Vol. 3, pp. 86-95). IEEE.
- Lee, S., Kim, S., Sohn, E., & Kang, J. (2003). Technology trend analysis of chitosan.
Journal of Chitin and Chitosan, 8(4), 193-201.
- Levary, R., & Han, D. (1995). Choosing a technological forecasting method. INDUSTRIAL MANAGEMENT-CHICAGO THEN ATLANTA, 37, 14.
- Linstone, H. A., & Turoff, M. (. (1975). The Delphi method: Techniques and applica-

1395  زمستان/3  شماره/ دوره چهارم/فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

192

tions (Vol. 29). Reading, MA: Addison-Wesley.
- Liu, H. C., You, J. X., Lu, C., & Chen, Y. Z. (2015). Evaluating health-care waste
treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41, 932-942.
- Magruk, A. (2011). Innovative classification of technology foresight methods. Technological and Economic Development of Economy, 17(4), 700-715.
- Martin, B. (2010). The origins of the concept of ‘foresight’ in science and technology: An insider›s perspective. Technological Forecasting and Social Change, 77(9),
1438-1447.
- Martino, J. (1993). Technological forecasting for decision making. McGrawHill, Inc.
- Meade, N., & Islam, T. (1998). Technological forecasting—Model selection, model
stability, and combining models. Management Science, 44(8), 1115-1130.
- Miller, P., & Swinehart, K. (2010). Technological forecasting: a strategic imperative.
JGBM, 6(2), 1-5.
- Mishra, S., & et al. (2002). Matching of technological forecasting technique to a
technology. Technological Forecasting and Social Change 69.1.
- Mishra, S., Deshmukh, S. G., & & Vrat, P. (2002). Matching of technological forecasting technique to a technology. Technological Forecasting and Social Change,
69(1), 1-27.
- Morlidge, S., & Player, S. (2010). Future ready: How to master business forecasting.
John Wiley & Sons.
- Nute, D., Mann, R., & Brewer, B. (1988). Using defeasible logic to control selection
of a business forecasting method. In System Sciences, 1988. Vol. III. Decision Support and Knowledge Based Systems Track, Proceedings of the Twenty-First Annual
Hawaii International Conference on (Vol. 3, pp. 437-444). IEEE.
- Popper, R. (2008). The handbook of technology foresight: concepts and practice.
Edward Elgar Publishing.
- Porter, A., & Xu, H. (1990). Cross-impact analysis. Project Appraisal, 5(3), 186-188.
- Reger, G. (2001). Technology foresight in companies: from an indicator to a network and process perspective. Technology Analysis & Strategic Management,
13(4), 533-553.

193

140 انتخاب روش مناسب برای پیشبینی تکنولوژی موتور هواپیمای ایران

- Roberts, E. B. (1969). Exploratory and normative technological forecasting: a critical
appraisal. Technological Forecasting, 1(2), 113-127.
- Salo, A., Gustafsson, T., & Ramanathan, R. (2003). Multicriteria methods for technology foresight. Journal of Forecasting, 22(2-3), 235-255.
- Sarfaraz, H. Z., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2013). Design of Products with Both
International and Local Perspectives based on Yin-Yang Balance Theory and Swara
Method. Economic Research, 26(2), 451-466.
- Schnaars, S. (2009). Forecasting the future of technology by analogy—an evaluation
of two prominent cases from the 20th century. Technology in Society, 31(2), 187-195.
- Schoemaker, P. J. (1995). Scenario planning: a tool for strategic thinking. Sloan management review, 36(2), 25.
- Slocum, M., & Lundberg, C. (2001). Technology forecasting: from emotional to empirical. Creativity and Innovation Management, 10(2), 139-152.
- Soy, S. (2015). The case study as a research method.
- Stout, D. (1995). Technology foresight–a view from the front. Business Strategy Review, 6(4), 1-16.
- Su, C.-H., & Cheng, C.-H. (2016). A hybrid fuzzy time series model based on ANFIS
and integrated nonlinear feature selection method for forecasting stock. Neurocomputing, 205, 264-273.
- Swager, W. L. (1973). Technological forecasting in planning: A method of using relevance trees. Business Horizons, 16(1), 37-44.
- Tseng, Y. H., Lin, C. J., & Lin, Y. I. (2007). Text mining techniques for patent analysis. Information Processing & Management, 43(5), 1216-1247.
- Turoff, M. (1972). An alternative approach to cross impact analysis. Technological
forecasting and social change, 3, 309-339.
- ULUKÖY, M., & VATANSEVER, K. (2013). Kurumsal Kaynak Planlamasi Sistemlerinin Bulanik AHP ve Bulanik MOORA Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe
Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 274-293.
- Vanston, J. H. (2003). Better forecasts, better plans, better results. Research-Technology Management, 46(1), 47-58.
- Wissema, J. G. (1976). Morphological analysis: its application to a company TF investigation. Futures, 8(2), 146-153.

1395  زمستان/3  شماره/ دوره چهارم/فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

194

- Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3), 338-353.
- Zolfani, S. H., Aghdaie, M. H., Derakhti, A., Zavadskas, K. E., & Varzandeh, M. H.
(2013). Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating. Expert Systems with
Applications, 40(17), 7111–7121.

