
  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 مدیریت و کارآفرینی مطالعات

 1101 هارب، 1، شماره 8دوره 

 1 -21 صفحات 

Online ISSN: 6742-734X 

Print ISSN: 6332-6623 

www.irijournals.com 

 

ارائه یک الگوریتم برای انتخاب استراتژی بهینه اکتساب فناوری در شرایط  

 مدتمدت و کوتاه، میانبلندمدتگیری های تصمیمپیچیده برای افق

 

، 4، مهدی مجیدپور3، محمدحسن احمدزاده فرد2، سید مسلم موسوی درچه1پورحسین بهرامی

 5پورسید حسن قدسی
 مکاتبات( دار عهدهع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران )نویسنده کارشناسی ارشد مهندسی صنای  *1

 های علمی و صنعتی ایران، تهراننوین، سازمان پژوهش یهاپژوهشکده مطالعات فناوری علمی هیئتعضو  2
 علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران گذاری سیاستدانشجوی دکتری  3

 فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران دانشکده مدیریت، علم و علمی هیئتعضو 1
 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران علمی هیئتعضو  5

 

 چکیده

ازمند طی یک فرایند پیچیده شود و لذا تبیین استراتژی اکتساب، نیهای کالنی صرف میبرای اکتساب فناوری، هزینه

های دخیل در این تصمیم استراتژیک و است تا با شناسایی معیارها و گزینه گیری است. در این مقاله تالش شده متصمی

و کاربردی، به تبیین استراتژی اکتساب فناوری در شرایط پیچیده برای  اطمینان قابلانعکاس آنان در قالب یک الگوریتم جامع، 

موجود اکتساب فناوری و شناسایی نقاط ضعف و های ن اساس، با تحلیل مدلیمدت پرداخته شود. بر او کوتاه بلندمدتهای افق

روش ذیل سه سبک کلی ساخت، همکاری و خرید شناسایی و به  22گیری از آرای متخصصین امر، قوت آنان و نیز بهره

معیار ذیل فناوری، گیرنده، دهنده، بازار و شرایط محیطی  22بندی شدند. سپس های اصلی و فرعی تقسیمروش دودسته

 وتحلیل تجزیهکمی )ترکیب روش  –یافته مفهومیها در یک الگوریتم نظامموارد جبرانی مشخص و به همراه روششناسایی، 

ریزی عدد صحیح صفر و یک( منعکس شدند. الگوریتم ارائه شده که حاصل از ارتباط مفهومی معیارهای سلسله مراتبی و برنامه

و  بلندمدتمدت و ط به انتخاب سبک اکتساب فناوری عام در افق میاناکتساب فناوری است، دو بخش دارد که بخش اول مربو

استراتژی اکتساب یک  درنتیجهاست.  مدت کوتاهبخش دوم مربوط به انتخاب روش اکتساب یک مدل خاص از فناوری در افق 

 آید. وری خاص به دست میفناوری در وهله اول با تبیین سبک اکتساب فناوری عام و در وهله دوم با تبیین روش اکتساب فنا

 

ی اکتساب فناوری، الگوریتم های رسمهای اکتساب فناوری، روشهای اکتساب فناوری، مدلروشهای کلیدی:  واژه

 گیری تصمیم
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 مقدمه -1

. اند شده واقعهایی است که مورد شناسایی و انتخاب های سند استراتژی فناوری، راهبرد اکتساب فناوریبخش ترین مهمیکی از 

های مورد نیاز است؛ ترین مقوله در مدیریت فناوری هر سازمان، فرایند اکتساب و جذب فناوریتوان گفت اصلیدر واقع می

های مادی و معنوی بسیار کالنی صرف شده و در صورتی که این فرایند، بر اساس راهبرد زیرا برای اکتساب یک فناوری، هزینه

 ، خسارات سنگینی از این منظر متوجه سازمان خواهد شد. یا سیاست نادرستی انجام شده باشد

پذیری بین المللی و حرکت به سوی توسعه پایدار، از اهمیت اکتساب فناوری به عنوان ابزاری حیاتی جهت دستیابی به رقابت

توان از رشد و حیـات نمی های الزم،ها و فناوریروزافزونی در فرایند توسعه کشورها برخوردار بوده و بـدون دستیابی به مهارت

ها اطمینان حاصـل نمود؛ لذا شناسایی فرایند اکتساب فناوری و عوامل مؤثر بر آن و همچنین ایجاد بلندمدت سازمان

 (. 1382های کسب شـده، از اهمیت اساسـی برخوردار است )نجفی، های الزم برای جذب فناوریزیرساخت

دهند و یا هم به ی وجود دارد که یا قدیمی هستند، یا حاالت محدودی را پوشش میهای مختلفدر باب اکتساب فناوری، مدل

دلیل لحاظ نکردن شرایط ویژه هر بنگاه، بخش و یا کشور و به عبارتی عدم پوشش همه معیارهای اثرگذار در فرایند اکتساب، 

ها و معیارهای اکتساب فناوری پیشین، روش هاییابی مدلعمالً کاربردی ندارند. در پژوهش جاری با مرور ادبیات و عارضه

کمی )مبتنی بر  –گیری آمیخته مفهومیمؤثر در این تصمیم راهبردی، شناسایی و ساماندهی شده و در یک الگوریتم تصمیم

1ترکیب فرایند تحلیل سلسله مراتبی )
AHPشود. سطح تحلیل در این عدد صحیح صفر و یک( ارائه می 2ریزی خطی( و برنامه

 تواند در سطوح بنگاه و ملی نیز به کار گرفته شود.ژوهش، بخش )صنعت( است؛ اما با برخی تغییرات جزئی میپ

 

 ادبیات تحقیق -2

 اکتساب فناوری -2-1

اکتساب فناوری، یعنی مسیر تحقق به یک نیاز فناورانه که مورد شناسایی و انتخاب واقع شده است. برای اکتساب فناوری، سه 

های فناورانه شود، از جنس همکاریکتساب داخلی، همکاری و خرید وجود دارد که غالب آنچه در عمل دیده میسبک شامل ا

ها و صنایع کشور خریدار، زمانی فرایند اکتساب یک برای بنگاه .(2012ها است )مجیدپور، است که خود طیفی متعدد از روش

؛ موری و 1993های ضمنی )پاویت، با تأکید بر دانش - ام ابعاد فناوریرسد که جذب تمفناوری خارجی با موفقیت به پایان می

آن  درنتیجه( مورد توجه قرار گرفته و ظرفیت جذب سازمان نسبت به وضعیت پیش از اکتساب، ارتقا یافته و 1989، 3رزنبرگ

های انتقال یافته به وسیله فناوری از طریق جذب، قابلیت تولید مجدد داشته باشد. ذکر این مهم ضروری است که فناوری

های ای که خود مولّد فناوریشوند؛ به گونهگذاری بر روی آنان، تعدیل، اصالح، بهسازی و بومی میتحقیق و توسعه و سرمایه

شود؛ در غیر این صورت فناوری های وارداتی در رفع نیازهای بومی مشکل گشا نبوده و مشکلی بر مشکالت صنعتی جدید می

ذکر این مهم ضروری است که نگاه جانشینی داشتن به دو مسیر تحقیق  (.1391امیرخانی و اسقندیاری، )هند افزود کشور خوا

یعنی انتخاب صرفاً یک مسیر از بین این دو، امری نادرست است  _و توسعه داخلی )اکتساب داخلی( و انتقال فناوری از بیرون 

ن دو است؛ به این معنا که دو مقوله تحقیق و توسعه داخلی و انتقال فناوری و آنچه قابل توصیه است، نگاه مکمّلیّت به ای

شوند. هر چند در این بین تأکید همانند دو بال یک قیچی عمل کرده و در تعامل با هم سبب توسعه و اکتساب یک فناوری می

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process 
2 Linear Programming 
3 Mowery & Rosenberg 
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بنابراین استفاده  (.2012)مجیدپور،  های بومی یا اکتساب داخلی( استبیشتر بر اتکا به تحقیق و توسعه داخلی )توانمندی

های فنی خود را نیز توسعه افتدکه به موازات، تواناییهایی اتفاق میهای اکتساب شده معموال در شرکتآمیز از فناوریموفقیت

 (.1990دهند )کوهن و لوینتال  ، 

 

  های اکتساب فناوریروش -2-2

 گیرند:فناوری ذکر شده است که همگی ذیل سه دسته کلی زیر قرار میهای مختلفی برای اکتساب در ادبیات پژوهش، روش

اکتساب داخلی: در این سبک، اکتساب فناوری بدون مشارکت یا حداقل مشارکت طرف خارجی و در درون مرزهای بنگاه  -1

 های متعددی است.شود. این سبک شامل روش)بخش یا کشور( اکتساب می

-ب فناوری با حضور فعال طرف خارجی )از کم رنگ تا پر رنگ( محقق شده که دارای روشهمکاری: در این سبک، اکتسا -2

 های متعددی است.

 شود.خرید: در این سبک، به خرید فناوری )محصول فناوری( و یا تملّک کامل شرکت دارنده آن اکتفا می -3

 دهد. های اکتساب فناوری را نشان می، روش1جدول شماره 

 های اکتساب فناوریوش. ر1جدول شماره 

 خرید همکاری اکتساب داخلی

 تحقیق و توسعه کامالً داخلی .1

زا تـومم بـا   تحقیق و توسـعه درون  .2

 سازیشبکه

 مهندسی معکوس .3

 جاسوسی صنعتی .1

شکستن حـق ثبـت اختـراک )کـد      .5

 شکافی پتنت(

 تحقیق و توسعه مشترک .1

 مشارکت راهبردی تحقیق و توسعه .2

 قرارداد تحقیق و توسعه .3

 راتژیکاتحاد است .1

 های سریپیمان .5

 خرید حق امتیاز )لیسانس( .6

 فرانشیز .2

 گذاری مشترکسرمایه .8

 کنسرسیوم .9

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه .10

 آموزش و تحصیل .11

 های علمی/پژوهشیپارک .12

 تملک سهام .13

 ادغام .11

 جذب کارکنان کلیدی .15

 سپاری(سپاری )پیمانبرون .16

 کلید در دست .12

 ای فنیخرید خدمات مشاوره .18

ــد   .1 ــاوری )خریـ ــد فنـ خریـ

 محصول فناوری(

 تملک شرکت .2



 ت و کارآفرینیمطالعات مدیری

1-21، صفحات 1101، بهار 1، شماره 8دوره   

1 

 

 ت مهندسیهای فنی و خدماکمک .19

ــرکت در    .20 ــالت و ش ــاالت مج ــب، مق کت

 هاها و نمایشگاهکنفرانس

 پیمانکاری .21

 بیع متقابل .22

 آفست .23

 

دهند )مانند قرارداد تحقیق و توسعه( ؛ های مذکور، تضمینی برای اکتساب یک فناوری مشخص را نمیاز آنجا که همه روش

 شوند:تقسیم می دودستهار رفته در الگوریتم پیشنهادی، به های به کلذا روش

های اصلی به کار گرفته در مدل ، روش1ها ناظر به اکتساب فناوری مشخصی هستند. جدولهای اصلی: این روشروش  -1

 دهد.پیشنهادی اکتساب فناوری را نشان می

بینانه ناظر بر اکتساب یک فناوری مشخص نبوده ور واقعهای همکاری که بطهای فرعی )مکمل یا کمکی(: سایر روشروش -2

های فرعی )مکمل یا کمکی( امر اکتساب فناوری را تسهیل کنند. لذا هر چند ناظر بر اکتساب توانند به عنوان روشو غالباً می

ا مراکز علمی و پژوهشی تا فناوری خاصی نیستند؛ اما نباید از اهمیت آنان غافل شد؛ زیرا برخی چون قرارداد تحقیق و توسعه ب

 آفرین باشند که اکتساب یک فناوری بدون به کارگیری آنان، میسر نیست.  توانند نقشجایی می

شوند؛ به این صورت که  مهندسی می رسمی و غیر رسمی تقسیم دودستههای مذکور به از جهت رضایت مالک فناوری، روش

های غیر رسمی هستند؛ زیرا در این و جذب کارکنان کلیدی، جز روشمعکوس، جاسوسی صنعتی، نقض حق ثبت اختراک 

های اصلی روش،  2جدول شماره  روند.ها، رسمی به شمار میشود. بقیه روشها بر خالف رضایت مالک فناوری عمل میروش

 دهد.به کار رفته در مدل پیشنهادی اکتساب فناوری  را نشان می

 کار رفته در مدل پیشنهادی اکتساب فناوری های اصلی بهروش .2جدول شماره 

 

 خرید همکاری اکتساب داخلی

 تحقیق و توسعه کامالً داخلی .1

تحقیــق و توســعه درونــزا تــومم بــا  .2

 سازیشبکه

 مهندسی معکوس .3

 جاسوسی صنعتی .1

نقض حق ثبت اختراک )کد شکافی  .5

 پتنت(

 تحقیق و توسعه مشترک .1

 کنسرسیوم .2

 گذاری مشترکسرمایه .3

 ادغام .1

 لیسانس .5

 کارکنان کلیدی جذب .6

 خرید محصول فناوری .1

 تملک .2
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 مروری بر پیشینه پژوهش -3

گیری در خصوص انتقـال  فناوری قطعاً متفاوت بوده و معیارهای تصمیم های مختلف گیرنده و دهندهاکتساب فناوری از دیدگاه

انـد،  ای اکتساب فناوری، متنوک و گسـترده هو یا روش انتقال، متفاوت و در مواقعی در تضّاد خواهد بود. با توجه به این که روش

-اند تا با ارائه مدلی، این مسئله استراتژیک را تسهیل کنند؛ لذا هر کدام مدلی خاص را ارائه کـرده محققان بسیاری تالش کرده

  .(1399)فقیه و همکاران،  اند

های تحقیق و توسعه داخلی هم توجه وشهای ذیل سبک انتقال فناوری، به برخی رعالوه بر روش( 1981) 1مدل رابرت و بری

دارد. در این مدل، دو معیار انتخاب حاکم است: میزان آشنایی شرکت با بازار و میزان آشنایی شرکت فناوری. در برخی منـابع،  

عیت تواند بر اساس وضـ دهند و لذا بنگاه میمدل رابرت به مدل آفوا نیز معروف شده است. این دو بعد تشکیل یک ماتریس می

-شده، جدید و ناشناخته(، نسبت به انتخاب روش مناسب اکتساب از بـین روش خود در قبال این دو بعد )پایه، جدید و شناخته

گذاری مشترک، تملّک شرکت، خرید لیسانس و...  اقدام کند. این مدل، مدلی کلی اسـت: زیـرا   هایی چون تملّک سهام، سرمایه

هـای  های پیشنهادی آن، همـه جـز روش  بنای تصمیم قرار داده که ناکافی است. از طرفی روشصرفاً دو بعد بازار و فناوری را م

کنـد )فقیـه و   غیر رسمی اکتساب هستند که کاربری مدل را در فضای پیچیـده صـنایع امـروزی، بـا محـدودیت رو بـه رو مـی       

 (.  1399همکاران، 

 یر را مالک قرار داده و با لحاظ سه فاز برای هر کدام، نـه سـناریو  ( دو عامل آشنایی با فناوری و آشنایی با بازا1996)2چاترجی

هایی از قبیل قراردادهای تحقیق و توسعه، ائتالف، تملک شرکت، خرید حـق امتیـاز، تملّـک    کند. او روشمختلف را معرفی می

اوری هسـتند را در  هـای رسـمی اکتسـاب فنـ    سهام، تحقیق و توسعه داخلی و قرارداد تحقیـق و توسـعه مشـترک کـه از روش    

های رسمی اکتساب است. مدل او تقریبا مانند مدل رابرت و بری است؛ با این تفاوت که روشسناریوهای مختلف پیشنهاد کرده

 بیشتری را پیشنهاد کرده است. لحاظ صرف دو عامل فناوری و بازار، نشان دهنده عدم جامعیّت این مدل است.

(: 1383؛ نـوری، 1992، 1فلویـد ه فناوری در داخل شرکت )انتقال فناوری( ذکر کرده اسـت ) دو دلیل را برای عدم توسع 3لیتل 

آید که منـافع اسـتراتژیک حاصـل از    اول، باال بودن هزینه و زمان توسعه داخلی در برابر اکتساب خارجی؛ یعنی گاهی پیش می

کند؛ لذا اگر شرکت دیگری با صرف زمان و هزینه شود، صرفه نمیفناوری، در قیاس با هزینه و زمانی که صرف اکتساب آن می

کمتری آن را تولید کند، منطقی است که راهبرد انتقال فناوری پیاده شود. دوم، عملی نبـودن توسـعه داخلـی؛ یعنـی شـرکت      

دالیل  منابع محدودی در اختیار دارد که باید آنان را تخصیص بهینه دهد. صرف هزینه و زمان کم برای اکتساب داخلی فناوری

متقنی نیستند. در این حالت نیز انتقال فناوری معقوالنه است. سایر دالیل مرتبط با عدم توسعه داخلی فناوری )انتقال فناوری( 

 گیرند.  به نوعی ذیل یکی از دو دلیل مذکور قرار می

ا در قالب ماتریسی ارائه کرد معیار لحاظ و مدل خود ر 5، هر سه سبک اکتساب فناوری را در قالب پنج روش و بر حسب 5فورد

 .(1988نشان داده شده است )فورد،  3که در جدول شماره 

                                                           
1 Robert E., Berry 
2 chatterji 
3 Litel 
4 Floyd 
5 Ford 
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 ماتریس انتخاب روش اکتساب فناوری مدل فورد. 3جدول شماره 

 اثر رقابتی دوره عمر
ضرورت تملک در 

 داخل

ضرورت 

دستیابی 

 سریع

 خبرگی بنگاه
معیااااااااار                                          

 اکتسابروش 

 زاتوسعه درون باال کمترین باالترین ممتاز )حیاتی( پیدایش

 همکاری مشترک  کم  ممتاز یا پایه ابتدای رشد

  کم  ممتاز یا پایه ابتدای رشد
ها واگذاری بخشی از فعالیت

 به صورت پیمانکاری

 خرید حق امتیاز فناوری پایین باال کمتربن ممتاز یا پایه بلوغ

 خرید محصول فناوری پایین باالترین کامال غیر ضروری رجیخا همه مراحل

 

 گیرد.دهند که از تحقیق و توسعه داخلی تا خرید محصول را در بر میهای پیشنهادی فورد، طیفی را تشکیل میروش

-ی ارائـه مـی  زا، همکاری و خرید را برای اکتساب فناور( سه سبک شامل تحقیق و توسعه درون2008) 1زا و مانزینیمدل کیه

کند. آنگاه با لحاظ حاالت مختلف برای سیزده عامل شامل هدف از همکاری، قابلیت تعریف مفاد همکاری، آشنایی با فنـاوری و  

گـذاری مـورد نیـاز،    بازار، چرخه عمر فناوری، سطح ریسک، قابلیت حفاظت از فناوری، مرحله فراینـد نـوآوری، سـطح سـرمایه    

ارتباط  با شرکت، کشور مرجع )از نظر فرهنگی(، زمینه فعالیـت دارنـده فنـاوری و انـدازه/ قـدرت      قابلیت تقسیم سرمایه، نحوه 

هـای رسـمی بـوده و    های اکتساب فناوری پیشنهاد شده، همه روشکند. روشدارنده فناوری، روش مناسب اکتساب را ارائه می

ه یک بعدی بودن مدل، برهم کنش و تاثیر متقابـل عوامـل   های غیر رسمی نشده است. عالوه بر این، با توجه بای به روشاشاره

 لحاظ نشده که از نقاط ضعف آن است. 

هـای سـازمان و فنـاوری اشـاره کـرده      (در باب اکتساب فناوری، سه الگو ارائه کرده است. در الگوی اول، به ویژگی2020) 2تید

هـای  هـا، فرهنـگ و راحتـی مـدیریت اسـت. ویژگـی      بلیتها و قاهای سازمان شامل استراتژی، تطابق با شایستگیاست. ویژگی

فناوری نیز شامل اهمیت رقابتی )نوک فناوری(، پیچیدگی، کد پذیری و اعتبار حاصل از فناوری اسـت. در الگـوی دوم، تیـد دو    

-عایـب روش عامل هزینه اکتساب و پتانسیل یادگیری را مطرح کرده است. در الگوی سوم هم عامل زمان را در کنـار مزایـا و م  

 های انتقال فناوری مورد بررسی قرار داده است.

( با یک نگاه سیستمی، چهار نوک سیستم انتقال فناوری شامل عمومی، غیر فعال یا انفعـالی، همکـاری و ضـد    1995) 3گیلبرت

و تـوان گیرنـده    کند. سپس روش انتخاب سیستم مناسب بر اساس دو فاکتور کنترل دارنده بر فنـاوری خـود  رقابتی را ارائه می

های غیـر رسـمی اکتسـاب و از معایـب آن     توان به ذکر روششود. از مزایای مدل، میجهت برآوردن نیازهای دهنده تعیین می

 توان به محدودیت معیارهای تصمیم و نیز عدم ارائه راهبرد خاص اکتساب اشاره کرد.می

                                                           
1 Chieza & Manzini 
2 Tid 
3 Gilbert 
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انسـته و هفـت روش انتقـال شـامل: لیسـانس، تملّـک، شـرکت        ( اکتساب خارجی و انتقال فناوری را معادل د2013) 1فیلیپس

دهد. او چهـار مـدل بـرای انتقـال فنـاوری      گذاری مشترک، استخدام، خرید و مهندس معکوس را پیشنهاد می، سرمایه2زایشی

هـای  وششامل مدل انتقال فناوری به عنوان مهارت، به عنوان مسـتندات، بـه عنـوان مجموعـه و بـه عنـوان کـاال را ارائـه و ر        

های اکتساب فناوری به تنهایی خـوب  کند که معموالً روشکند. فیلیپس تاکید میپیشنهادی متناسب با هر حالت را تبیین می

 ها استفاده شود. الزم است از ترکیبی از آن کنند و عموماًکار نمی

ال دهنده و  گیرنده فنـاوری طراحـی شـده    بر اساس دو معیار عدم اطمینان فناوری و تعامالت سازمانی میان انتق 3مدل استاک

است. این مدل برای انتقال فناوری در سطح پروژه مناسب بوده و هدف آن، ارائه بینش نظری و چارچوب علنی جهـت انتخـاب   

بهترین رویکردهای انتقال به یک سازمان است. بر اساس این مدل عدم اطمینان فناوری به دو عامل نوظهور بودن یا پیچیدگی 

دانش ضمنی فناوری بستگی دارد. تعامالت سازمانی نیز به سه عامل ارتباط ، هماهنگی و همکاری وابسـته اسـت. ارتباطـات،    و 

شامل روش برقراری ارتباط و ماهیّت اطالعات تبادل شده است. هماهنگی به ماهیت ساختار و فرایند طراحی شده برای تعامـل  

دارد. همکاری نیز، بیانگر تمایل یک شرکت در پیگیری منـافع دو جانبـه بـه جـای      گیری بین دهنده و  گیرنده اشارهو تصمیم

رفتار فرصت طلبانه است. عالوه بر این، مدل استاک برای سنجش کارآئی انتقال فناوری، عوامل کارآئی فناوری، زمان، هزینـه و  

   (.2006، 1)مرقالنی برداری از آن را پیشنهاد داده استقابلیت بهره

( ضمن ارائه مدلی نسبتاً جامع، عوامل مؤثر بر انتخاب روش بهینه اکتساب فناوری را به پنج طبقه شامل میزان 1382) آراستی

آشنایی شرکت با بازار و فناوری مورد نیاز، طبیعت فناوری، مشخّصات سازمان دهنده، نـوک همکـاری مطلـوب میـان دارنـده و      

ها، از تعـدادی زیـر معیـار اشـاره شـده در      نموده است. هر کدام از این طبقه های شرکت گیرنده تقسیم بندیگیرنده و سیاست

هـای  ها است. این مدل منحصر بر برخـی روش مزیت این مدل، تجمیع و بازآرایی مدل ترین مهماند. های قبل تشکیل شدهمدل

 همکاری است.

عامل اصلی است کـه در سـه بعـد مالـک      وضعیت مختلف ناشی از بر هم کنش شش 61، حاوی (1399) مدل فقیه و همکاران

-فناوری، گیرنده فناوری و ماهیت فناوری قرار دارند. در مواقعی که روشی در تطابق کامل با آن وضعیت وجـود نداشـته، روش  

های باال، مقرون به صـرفه و  ها و ریسکها به دلیل هزینههای دیگری که ناقض آن وضعیت نبوده اما ممکن است استفاده از آن

 توجیه پذیر نباشند، پیشنهاد شده است.

 

 معیارهای اکتساب فناوری -4

با هدف تصمیم درباره روش اکتساب فناوری، معیارها و عواملی دخیل هستند که باید در فرایند انتخاب مد نظر قرار گیرند. در 

ها و اهداف گیرنده فناوری، ویژگی های فناوری، دارندهادبیات اکتساب فناوری، این معیارها و عوامل اغلب ناظر بر ویژگی

های پیشین اکتساب فناوری را نشان ، معیارهای مورد استفاده در مدل1فناوری، بازار و شرایط محیطی است. جدول شماره 

 دهد.می

                                                           
1 Philips 
2 Spin in 
3 Stock 
4 Marghalani 
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 های اکتساب فناوری. معیارهای مورد استفاده در مدل4جدول شماره 

 معیارهای مورد استفاده مرجع -مدل 

 (1922( )لیتل )فلوید
 هزینه توسعه فناوری 

 اثر استراتژیک فناوری 

 (1981رابرت و بری )
 آشنایی بنگاه گیرنده با بازار 

 آشنایی بنگاه گیرنده با فناوری 

 (1988فورد )

 دوره عمر فناوری 

 اثر رقابتی فناوری 

 ضرورت تملک فناوری در درون سازمان 

 ضرورت دستیابی سریع به فناوری 

  در فناوریتوانایی نسبی بنگاه 

 (1996چاترجی )
 آشنایی بنگاه گیرنده با بازار 

 آشنایی بنگاه گیرنده با فناوری 

 (2001زا )کیه

 معیارهای انتخاب سبک اکتساب

 زمان دستیابی به فناوری 

 اهمیت اختصاصی و انحصاری بودن فناوری 

 اهمیت و پتانسیل یادگیری 

 های توسعه فناوریهزینه 

  با فناوریریسک فنی و میزان آشنایی 

 معیارهای انتخاب روش همکاری

 تأثیر بر منابع سازمان 

 افق زمانی 

 هامیزان کنترل بر فعالیت 

 میزان کنترل بر نتایج 

 ریسک 

 ها و زمان ایجاد همکاریهزینه 

 انعطاف پذیری 

 (2006استاک )
 عدم اطمینان فناوری 

 تعامالت سازمانی میان انتقال دهنده و گیرنده فناوری 

 - (2013فیلیپس )

 عوامل سازمانی  (2020تید )
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 استراتژی بنگاه 

 های بنگاهانطباق فناوری با شایستگی 

 فرهنگ بنگاه 

 آمادگی برای فناوری جدید 

 مشخصات فناوری 

 اثر رقابتی فناوری 

 نوک فناوری 

 پیچیدگی فناوری 

 پذیری فناوریتجزیه 

 میزان ایجاد اعتبار توسط فناوری 

 (1382آراستی )

 رنده با بازار و فناوری مورد نظرمیزان آشنایی گی 

 طبیعت فناوری 

 مشخصات سازمان دهنده فناوری 

 نوک همکاری مطلوب میان دارنده و گیرنده فناوری 

 گیرنده فناوری های شرکتسیاست 

 

ب به ترتی 3و 2و1های مختلف اکتساب فناوری از جهات گوناگون با یکدیگر مقایسه شده است. اعداد ، مدل5در جدول شماره 

 = مناسب(3= متوسط، 2=ضعیف، 1های اشاره شده است. )نشان دهنده عملکرد مدل مذکور در ارتباط با هر کدام از ویژگی

 های اکتساب فناوری از جهات گوناگون. مقایسه مدل5جدول شماره 

 مدل اکتساب                                    

 

 های مدلویژگی      

ل )فلوید( )
لیت

1922
) 

ر
ی )

ت و بر
ابر

1981
) 

فورد )
1988

) 

ت )
گیلبر

1995
) 

ی )
چاترج

1996
) 

کیه
زا )

2001
) 

ک )
استا

2006
) 

س )
فیلیپ

2013
) 

تید )
2020

) 

ی )
آراست

1382
) 

فقیه و همکاران )
1399

) 

-توجه به عامل افق تصمیم )استراتژیک یا کوتاه

 مدت(
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 3 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 های فناوریتوجه به ویژگی

 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 توجه به شرایط دهنده فناوری

 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 1 توجه به شرایط گیرنده فناوری

 2 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 جامعیت معیارهای مورد استفاده

 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 های اکتساب مورد استفادهجامعیت روش
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 روش پژوهش -5

پیمایشی  –ها )روش(، تحلیلی یا توصیفی آوری دادهکاربردی و از لحاظ شیوه جمع -ای هپژوهش جاری از لحاظ هدف، توسع

ها، از هر دو نوک کمی و )بررسی و تجزیه تحلیل سوابق و مدارک موجود( در زمینه اکتساب فناوری و از لحاظ ماهیّت داده

 کیفی بهره برده است؛ زیرا:

 بهینه اکتساب فناوری م کاربردی )چارچوبی مبنا( برای انتخاب استراتژیهدف )خروجی( این پژوهش، ارائه یک الگوریت-

گانه و نیز با قابلیت کاربرد در گیری سههای تصمیمدار )شناسایی شده و منتخب( در شرایط پیچیده و در افقهای اولویت

 کاربردی بودن(.   -ای سطوح بخش )صنعت( و ملی است )دلیل توسعه

 آوری شده و های منتخب و غنی حوزه اکتساب فناوری جمعها و اطالعات مورد نیاز تحقیق، پژوهشآوری دادهبرای جمع

گیری از نقاط قوت و رفع نقاط ضعف آنان و نیز انجام مصاحبه میدانی، مدل نهایی استخراج شده است )دلیل با تحلیل و بهره

 پیمایشی بودن(.  –تحلیلی یا توصیفی 

 هایی چون حجم بازار فناوری )محصول(، فناوری، شکاف فناورانه و... ماهیتی کیفی و داده هایی چون چرخه عمرداده

ریسک، زمان، هزینه و بودجه مورد نیاز برای هر روش و... ، ماهیت کمی داشته و ذیل یک فرایند کمّی )ترکیب روش تحلیل 

 وند.شریزی عدد صحیح صفر و یک( ترتیب اثر داده میسلسله مراتبی و برنامه

در انجام یک تحقیق با روش مذکور، تأکید صرف بر  مدارک و سوابق )ادبیات( موجود، درست نیست؛ زیرا هر پژوهشی با توجه 

های ویژه به خود تدوین شده که تکیه خام بر آنان، خطر گمراهی در امر پژوهش و به شرایط مکانی، زمانی و سایر محدودیت

 داشت. برای رفع این دغدغه، از دو استراتژی زیر بهره گرفته شده است:ناکارآمدی آن را به دنبال خواهد 

های پیشین( در حوزه اکتساب فناوری با لحاظ معیارهایی چون: اعتبار نویسنده ( دقت در انتخاب سوابق موجود )پژوهش1

 های بومی)نویسندگان(، مکان و زمان انجام آن، تعداد ارجاعات به آن، لحاظ مالحظات صنایع و سازمان

 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 2 بتمایز قائل شدن میان سبک و روش اکتسا

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تمایز قائل شدن میان وجوه عام و خاص فناوری

-وجود الگوریتم اجرایی مشخص برای تصمیم

 گیری
1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لحاظ عامل عدم امکان اجرای استراتژی اکتساب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یریزی ریاضبرنامه هایاستفاده از مدل

قابلیت ارتقا برای استفاده در سطوح بخش و 

 ملی
2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 

قابلیت استفاده در صنایع غیر تجاری )دفاعی 

 و...(
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 فراوانی استفاده در داخل کشور
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اعبتار سنجی مدل با  درنتیجهگیری از تجارب بومی در حوزه اکتساب فناوری و ( استفاده از نظرات کارشناسان با هدف بهره2

 مدیریتی –انجام مصاحبه با خبرگان فنی 

ز آنان، مدل تصحیح بر این اساس، در هر گام از طراحی الگوریتم، نتایج به محضر کارشناسان عرضه شده تا با دریافت بازخورد ا

 و تکمیل شود.

 

 الگوریتم اجرای پژوهش -5-1

 دهد. های اجرایی پژوهش را نشان می، گام1شکل شماره 

 
 های اکتساب داخلی و خارجی شاخص )شناسایی نقاط قوت و ضعف(تحلیل مدل -5-1-1

تجربی و کتب شاخص مدیریت و اکتساب فناوری و...  -های صنعتیاالت، طرحدر این گام، منابع مورد نیاز تحقیق از قبیل: مق

 یابی قرار گیرند. اند مشخص شده و سپس مورد عارضههایی که این منابع به کار گرفتهآوری شدند تا مدلجمع

 

 های بکار گیری هر کدامها و چالشهای اکتساب فناوری به همراه فرصتتبیین جامع روش -5-1-2

ی اکتساب فناوری، راهبردهای متفاوتی وجود دارد که همه ذیل سه سبک کلی تحقیق و توسعه داخلی، همکاری و خرید برا

اند؛ لذا در این مرحله، با مطالعه های اکتساب بحث کردهشود. هر کدام از پژوهشگران، ناظر به برخی روشبندی میدسته

های مربوط به ها و چالششدند. در ضمن این مرحله، فرصت مندی و نظامآورهای اکتساب فناوری جمعپیشینه ادبیات، روش

هایی چون مهندسی معکوس، جاسوسی صنعتی، العاده مهم روشهر کدام از راهبردها تبیین شد. در ادامه به جهت اهمیت فوق

و غیر رسمی  دودستهها به بندی روشهای استراتژیک سری و جذب یا تملک متخصصین، دستهکد شکافی پتنت، پیمان

های موجود در سبک همکاری، ناظر به رسمی )موارد مذکور( در دستور کار قرار گرفت. در نهایت با توجه به اینکه همه روش

کردند )مانند قرارداد تحقیق و جهت اکتساب یک فناوری ارائه نمی اطمینان قابلاکتساب فناوری مشخصی نبودند، یا تضمینی 

 اصلی و فرعی تقسیم شدند. دودستهه های اکتساب بتوسعه(؛ لذا روش

 

 های اجرایی پژوهشگام .1شکل شماره 
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 گیری در انتخاب روش اکتساب فناوری تبیین جامع معیارهای تصمیم -5-1-3

های اکتساب، این ضعف در معیارهای اکتساب فناوری نیز مشهود است. لذا با ها در عدم پوشش کامل روشهمانند ضعف مدل

آوری شدند. سپس با هدف انعکاس آنان در قالب مدل تساب جمعهای قبلی، معیارهای تصمیم در باب اکمطالعه پژوهش

-بندی کرده  تا بصورت بهینه در مدل وارد شوند. بهینهگیری، سعی شد با شناسایی معیارهای همپوشان، آنان را دستهتصمیم

 سازی الگوریتم همواره در جریان پژوهش مورد توجه بوده است.

 

 برای انتخاب راهبرد بهینه اکتساب فناوری شامل مدل عام و خاص.گیری تدوین الگوریتم تصمیم -5-1-4

ها و معیارها، گام به کارگیری منطقی آنان در الگوریتم به کمک کارشناسان حوزه مدیریت فناوری و پس از تدقیق روش

 آورده شده است. 6علم و فناوری صورت پذیرفت. مشخضات این متخصصین در جدول شماره  گذاری سیاست

 . مشخصات متخصصین همکار در پیشبرد پژوهش6شماره  جدول

 تخصص درجه علمی

 علم و فناوری گذاری سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی هیئتعضو 

 مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر علمی هیئتعضو 

 علم و فناوری گذاری سیاست های علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش علمی هیئتعضو 

 علم و فناوری گذاری سیاست پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری علمی هیئتعضو 

 مدیریت فناوری دانشجوی دکتری

 علم و فناوری گذاری سیاست دانشجوی دکتری

 مهندسی صنایع سازمان جهاد دانشگاهی علمی هیئتعضو 

 مهندسی صنایع سازمان جهاد دانشگاهی علمی هیئتعضو 

 مهندسی مکانیک ی مکانیک )شرکت مپنا(کارشناسی ارشد مهندس

 مهندسی برق پژوهشگر پژوهشگاه نیرو

 مدیریت فناوری پژوهشگر پژوهشگاه نیرو

 نفر 11مجموک = 

 

اند، لذا از این طریق علم و فناوری بوده گذاری سیاستنظران حوزه مدیریت و با توجه به اینکه افراد مذکور، غالباً خود از صاحب

 الگوریتم فراهم شد. بار سنجیاعت جهتمجالی 

 

 ارائه الگوریتم پیشنهادی انتخاب استراتژی بهینه اکتساب فناوری -6

کند و اساساً روش برخورد با هر یک از این شده در مقاله حاضر، به فراخور عام یا خاص بودن فناوری تغییر میالگوریتم تدوین

ظر بر یک محصول با ویژگی مشخص باشد )مانند توربین بادی دو مقوله متفاوت است؛ به طوری اگر فناوری منتخب نا

کند و اگر فناوری منتخب ناظر بر یک حوزه فناوری به طور عام مگاواتی(، نوک به کار گیری عوامل مؤثر و معیارها تغییر می1.5
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گیرند. به عبارتی ه قرار میای دیگر مورد توج)فارغ از نوک خاصی یا ویژگی خاصی مانند توربین بادی( باشد، عوامل به گونه

 دیگر برای تبیین استراتژی اکتساب یک فناوری، دو گام زیر را باید طی کرد:

 مدت( است. )یا میان بلندمدتگیری انتخاب سبک اکتساب فناوری عام که در آن افق تصمیم -1

 مدت است. گیری کوتاهانتخاب روش اکتساب فناوری خاص که در آن افق تصمیم -2

 

 مدتیا میان بلندمدتگیری گوریتم انتخاب سبک اکتساب فناوری عام در افق تصمیمال -6-1

های خاص مد نظر نیست، امکان پیشنهاد یک روش خاص همکاری )به عنوان مثال: لیسانس( زمانی که یک فناوری با ویژگی

-که نمی 1های متفاوت استوالت با ویژگیها و انواک مختلفی از محصرسد؛ زیرا فناوری عام، دارای مدلغیر منطقی به نظر می

های مندرج در سبک که روشتعریف کرد. دلیل دیگر این بلندمدتتوان یک روش بخصوص برای اکتساب همه آنان در 

توان درباره آنها اظهار نظر کرده و مدت میهمکاری، وابسته به شرایطی چون زمان، هزینه و ریسک هستند که در کوتاه

توان روش تملّک یک هایی واجد معنا نخواهند بود؛ به عنوان مثال نمیچنین بررسی بلندمدتمود؛ اما در گیری نتصمیم

توان در این مرحله می درنتیجهشرکت دارنده فناوری را به عنوان روش اکتساب فناوری برای ده سال آینده پیشنهاد نمود. 

، الگوریتم انتخاب سبک 2می آن فناوری مشخص کرد. شکل شماره های عموسبک کلی اکتساب فناوری را با توجه به ویژگی

دهد. در این الگوریتم، معیارهای به کار رفته مدت را نشان مییا میان بلندمدتگیری اکتساب فناوری عام در افق تصمیم

 پذیری انجام سبک.انعبارتند از: اهمیت اکتساب پنهانی/انحصاری، چرخه عمر فناوری، ارزش تقاضا، شکاف فناورانه و امک

 

 مدت گیری کوتاهانتخاب روش اکتساب فناوری خاص در افق تصمیم -6-2

مدت بوده و خروجی نهایی، روش بهینه اکتساب فناوری )یک مدل خاص از فناوری عام( گیری کوتاهدر این مرحله افق تصمیم

های جدیدی جایگزین به احتمال زیاد، مدل یا مدل بلندمدتمدت این است که در گیری کوتاهخواهد بود. دلیل افق تصمیم

، روش اکتساب یک مدل خاصی از بلندمدتعقالنی نیست که برای افق زمانی  درنتیجهفناوری خاص فعلی خواهند شد و 

، الگوریتم انتخاب روش اکتساب فناوری خاص در افق تصمیم گیری 3محصول فناوری مورد بررسی قرار گیرد. شکل شماره 

دهد. در این بخش، معیارهای به کار رفته عبارتند از: اهمیت اکتساب پنهانی/انحصاری، چرخه عمر مدت را نشان میاهکوت

فناوری، چرخه عمر محصول، ارزش تقاضا، شکاف فناورانه، ابعاد اطلس فناوری مورد نظر، حد اقل سطح توانمندی مورد نظر و 

 پذیری انجام روش.امکان

گیری عمل کرد؛ ه در تعیین وضعیت معیارها هم در مدل عام و هم در مدل خاص، باید ناظر به افق تصمیمالزم به ذکر است ک

 کند.مدت با هم تفاوت میو کوتاه بلندمدتیعنی برای مثال تعیین وضعیت شکاف فناورانه در 

 

                                                           
مگاواتی، در  1.5ین بادی شود. در نتیجه توربین بادی در حکم یک فناوری عام بوده و توربمگاواتی و... را شامل می 10مگاواتی،  1.5مگاواتی،  2مثال توربین بادی خود انواک مختلفی چون  1

 حکم یک فناوری خاص است.
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چرخه عمر فناوری
نو هور

:سبک بهینه
اکتساب داخلی

ارزش تقاضا
N*Q*P

رشد یافته و بال 

(پیر)رو به افول 

چرخه عمر محصول در 
افول=بازار بین الملل

سبک : اولویت مؤخر
اکتساب داخلی

زیادکم
نتخاب سبک : اولویت ا

همکاری – اکتساب داخلی -1
خرید -2

شکاف فناورانه

:سبک بهینه
اکتساب داخلی

فقدان توانمندی

استفاده از سبک همکاری: مرحله اول( 1
اکتساب داخلی  به شرط عدم : مرحله دوم( 2

معرفی فناوری رقیب طی افق زمانی مورد نظر

ارزش تقاضا 
N*Q*P

کم

خرید: سبک مقدم

زیاد

سبک همکاری

خیرامکان خرید

نوک سبک پیشنهادی

امکان همکاری

بله

امکان پذیری اکتساب 
غیر رسمی

خیر

: سبک بهینه
اکتساب غیر رسمی

بله

همکاری

اکتساب داخلی رسمی

امکان خرید

بله

خیر

وجود توانمندی

امکان اکتساب داخلی 
رسمی

خیر

اهمیت اکتساب پنهانی 
قابل توجه یر قابل توجه

:سبک بهینه
خرید

خیر

نتخاب سبک :اولویت ا
خرید -1

همکاری – اکتساب داخلی -2

بله

:سبک بهینه
همکاری

:سبک بهینه
اکتساب داخلی 

رسمی

بله

:سبک بهینه
خرید

پایان

:سبک بهینه
خرید

امکان اکتساب 
داخلی

:سبک بهینه
اکتساب داخلی

خیربله

امکان همکاری

:سبک بهینه
خرید

:سبک بهینه
همکاری

خیربله

 

 بلندمدتگیری اوری در شرایط پیچیده برای افق تصمیم. الگوریتم انتخاب سبک بهینه اکتساب فن2شکل شماره 

1مدت )انتخاب سبک بهینه اکتساب فناوری عام( و میان
 

 

                                                           
 را در صفحه کلید نگه داشته و با تنظیم غلتک موس، جزئیات مد نظر را مالحظه فرمائید. Ctrlخواهشمند است برای مطالعه بهتر جزئیات مدل، کلید  1
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چرخه عمر فناوری 
نو هور(عام)

رشد یافته و بال 

(پیر)رو به افول

ارزش تقاضا 
N*Q*P

کمزیاد

چرخه عمر 
محصول در بازار 

بین الملل 
معرفی

خرید:استراتژی غیر بهینه

وجود توانمندیشکاف فناورانه فقدان توانمندی

:استراتژی های معنادار
سبک اکتساب داخلی رسمی-1

روش های همکاری ادغام، -2
کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک و 

تحقیق و توسعه مشترک

ابعاد اطلس فناوری 
مورد نظر

Humanware
Infoware

All aspects

اکتساب داخلی و روش :اولویت مؤخر
همکاری تحقیق و توسعه مشترک  

حداقل سطح توانمندی 
مورد نظر

حذف روش های فاقد شرایط

اکتساب داخلی:اولویت مؤخر

:استراتژی های همکاری معنادار
ادغام، کنسرسیوم، سرمایه گذاری 
مشترک و تحقیق و توسعه مشترک

ابعاد اطلس فناوری 
مورد نظر

Humanware
Infoware

All aspects

:اولویت مؤخر 
استراتژی همکاری تحقیق و توسعه مشترک

رشد و بلو 

خرید: استراتژی غیر بهینه

شکاف فناورانه
وجود توانمندی عدم وجود توانمندی

:استراتژی های معنادار
سبک اکتساب داخلی رسمی-1

روش های همکاری ادغام، -2
کنسرسیوم، سرمایه گذاری مشترک و 

تحقیق و توسعه مشترک

ابعاد اطلس فناوری 
مورد نظر

Humanware
Infoware

All aspects

اکتساب داخلی و روش :اولویت مؤخر
همکاری تحقیق و توسعه مشترک  

حداقل سطح توانمندی 
مورد نظر

حذف روش های فاقد شرایط

اکتساب داخلی:اولویت مؤخر

:استراتژی های معنادار
ادغام، کنسرسیوم، سرمایه گذاری 
مشترک و تحقیق و توسعه مشترک

ابعاد اطلس فناوری 
مورد نظر

Humanware
Infoware

All aspects

:اولویت مؤخر 
استراتژی همکاری تحقیق و توسعه مشترک

چرخه عمر محصول در 
افول=بازار بین الملل

اولویت انتخاب 
استراتژی ذیل 

:سبکهای
همکاری – خرید -1

اکتساب داخلی -2

ارزش تقاضا 
N*Q*P

کم زیاد

:استراتژی های معنادار
ادغام، کنسرسیوم، سرمایه  

گذاری مشترک و تحقیق و 
توسعه مشترک

قل سطح  حد ا
توانمندی مورد 

نظر

حذف روش های فاقد شرایط

ارزش تقاضا 
N*Q*P

کم

:استراتژی بهینه
خرید 

زیاد

:استراتژی های معنادار
ادغام، کنسرسیوم، سرمایه  

گذاری مشترک و تحقیق و 
توسعه مشترک

قل سطح  حد ا
توانمندی مورد 

نظر

پیری

حذف روش های فاقد شرایط

: استراتژی بهینه
/روش های ذیل سبک اکتساب داخلی

 AHP انتخاب راهبردهای نهایی با ترکیب
) بر اساس معیارهای هزینه، زمان و ریسک(

محدودیت (و برنامه ریزی صفر و یک 
)بودجه

تأکید بر اولویت قرار دادن روش های  -
رسمی

امکان خرید

بله

:استراتژی بهینه
خرید 

تمایل به همکاری بله

خیر

اهمیت اکتساب پنهانی 
قابل توجه یر قابل توجه

امکان خرید
بله خیر

امکان خرید

:استراتژی بهینه
خرید 

بله

خرید: استراتژی غیر بهینه

خیر
خیر

خرید: استراتژی غیر بهینه

امکان همکاری

: استراتژی بهینه
خرید

نیاز به روشهای مکمل

خیر

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

بله

: استراتژی بهینه
ترکیبی از  اکتساب 

مکمل+داخلی

: استراتژی بهینه
اکتساب داخلی

 AHP انتخاب استراتژی  با
بر اساس معیارهای ) 

و ( هزینه، زمان و ریسک
برنامه ریزی صفر و یک 

(محدودیت بودجه)

نیاز به روشهای مکمل

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیربله

بله

امکان پذیری روش های 
غیر رسمی

خیر

امکان اکتساب داخلی 
رسمی

بلهخیر

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیر بله

همکاری : راهبرد اکتساب مناسب
((در صورت نیاز)مکمل+اصلی)

:استراتژی بهینه
اکتساب غیر 

(در صورت نیاز)مکمل+رسمی

: استراتژی بهینه
اکتساب داخلی رسمی

: استراتژی بهینه
همکاری

اکتساب داخلی:استراتژی غیر بهینه

امکان همکاری

: استراتژی بهینه
خرید

 AHP انتخاب استراتژی  با
بر اساس معیارهای ) 

و ( هزینه، زمان و ریسک
برنامه ریزی صفر و یک 

(محدودیت بودجه)

نیاز به روشهای مکمل

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیربله

بله

امکان پذیری روش های 
غیر رسمی

خیر

امکان اکتساب داخلی 
رسمی

بلهخیر

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیر بله

همکاری : راهبرد اکتساب مناسب
((در صورت نیاز)مکمل+اصلی)

:استراتژی بهینه
اکتساب غیر 

(در صورت نیاز)مکمل+رسمی

: استراتژی بهینه
اکتساب داخلی رسمی

: استراتژی بهینه
همکاری

امکان همکاری

: استراتژی بهینه
خرید

 AHP انتخاب استراتژی  با
بر اساس معیارهای ) 

و ( هزینه، زمان و ریسک
برنامه ریزی صفر و یک 

(محدودیت بودجه)

نیاز به روشهای مکمل

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیربله

بله

امکان پذیری روش های 
غیر رسمی

خیر

امکان اکتساب داخلی 
رسمی

بلهخیر

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیر بله

همکاری : راهبرد اکتساب مناسب
((در صورت نیاز)مکمل+اصلی)

:استراتژی بهینه
اکتساب غیر 

(در صورت نیاز)مکمل+رسمی

: استراتژی بهینه
اکتساب داخلی رسمی

: استراتژی بهینه
همکاری

امکان همکاری

: استراتژی بهینه
خرید

 AHP انتخاب استراتژی  با
بر اساس معیارهای ) 

و ( هزینه، زمان و ریسک
برنامه ریزی صفر و یک 

(محدودیت بودجه)

نیاز به روشهای مکمل

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیربله

بله

امکان پذیری روش های 
غیر رسمی

خیر

امکان اکتساب داخلی 
رسمی

بلهخیر

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

خیر بله

همکاری : راهبرد اکتساب مناسب
((در صورت نیاز)مکمل+اصلی)

:استراتژی بهینه
اکتساب غیر 

(در صورت نیاز)مکمل+رسمی

: استراتژی بهینه
اکتساب داخلی رسمی

: استراتژی بهینه
همکاری

بلهامکان اکتساب داخلی

بررسی استراتژی های همکاری فناورانه
:استراتژی های همکاری معنادار

ادغام، کنسرسیوم، سرمایه گذاری  
مشترک و تحقیق و توسعه مشترک

ابعاد اطلس فناوری 
Humanwareمورد نظر

Infoware All aspects

:اولویت مؤخر 
استراتژی همکاری تحقیق و توسعه مشترک

حداقل سطح توانمندی 
مورد نظر

حذف روش های فاقد شرایط

 AHP انتخاب استراتژی  با
بر اساس معیارهای ) 

و ( هزینه، زمان و ریسک
برنامه ریزی صفر و یک 

(محدودیت بودجه)

خیر

امکان همکاری

نیاز به روشهای 
مکمل

AHP

بین روشهای   
 مکمل بر اساس

:معیارهای
هزینه)1 
زمان)2 
ریسک)3

بله

همکاری : راهبرد اکتساب مناسب
((در صورت نیاز)مکمل+اصلی)

: استراتژی بهینه
همکاری

بله

: استراتژی بهینه
خرید یا تملک

خیر

 اوری خاص(مدت )انتخاب روش بهینه اکتساب فنگیری کوتاه. الگوریتم انتخاب روش بهینه اکتساب فناوری در شرایط پیچیده برای افق تصمیم3شکل شماره 
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 تشریح معیارهای به کار رفته در الگوریتم -7

 اهمیت اکتساب پنهانی/ انحصاری -7-1

شود، این است که اهمیت اکتساب پنهانی )مالحظات حفاظتی( اولین پرسشی که در الگوریتم )هم عام و هم خاص( مطرح می

 آید:از این معیار، دو حالت زیر به وجود می یا انحصاری برای اکتساب فناوری، تا چه اندازه است. مطابق با  پرسش

(. این 1399یابد)فوالدی و زارک، اگر اهمیت اکتساب پنهانی قابل توجه باشد، رویکرد اکتساب داخلی اهمیت بیشتری می -1

ا اهمیت ( مطرح است. در واقع در تناسب ب18رویکرد غالب در صنایع دفاعی یا صنایع به شدت رقابتی و نوآور )رهبران فناوری

اکتساب پنهانی/ انحصاری، اولویت انتخاب سبک به صورت اکتساب داخلی، همکاری و سپس خرید است. هنگامی که سیاست 

همچنین هر زمان که برای  (.2020بنگاه، رهبری در زمینه یک فناوری خاص است، این استراتژی اهمیت باالیی دارد )تید، 

 .(2001زا، ؛ کیه1988زا، )کیههای همکاری قابل توصیه است د، استراتژیرهبران فناوری، اکتساب داخلی ممکن نباش

گیری منوط به پرسش از چرخه عمر فناوری خواهد بود که در مرحله اگر اهمیت اکتساب پنهانی قابل توجه نباشد، تصمیم -2

 شود.بعدی به آن پرداخته می

 

 چرخه عمر فناوری )عام( -7-2

شود، چرخه عمر فناوری است که مطابق با پرسش از خاب استراتژی اکتساب فناوری مطرح میپرسش بعدی که در مدل انت 

 آید:این معیار، سه حالت زیر به وجود می

اگر فناوری در مرحله معرفی )نوآوری یا تولّد( قرار داشت )نوظهور بود( ، همانند حالت اول شاخص اول )اهمیت اکتساب  -1

گیرد شود؛ به این صورت که ابتدا سبک اکتساب داخلی مورد بررسی قرار میا آن برخورد میپنهانی / انحصاری فناوری( ب

-(. در صورت عدم امکان، سبک همکاری و در صورت عدم امکان همکاری، سبک خرید پیشنهاد می2020؛ تید، 1988)فورد، 

اد تحقیق و توسعه( نیر قابل توصیه است ها )قراردهای مکمّل )فرعی( چون ظرفیت دانشگاهشود. همچنین استفاده از روش

 (.2020)تید، 

گیری منوط به پرسش از چرخه عمر محصول خواهد بود که در اگر فناوری مذکور در مراحل رشد و بلوغ خود باشد، تصمیم -2

 شود.مرحله بعدی به آن پرداخته می

به معنی معرفی فناوری رقیب در بازار است، پاسخ  سر انجام اگر فناوری در مرحله پیری و افول باشد، از آنجا که این، -3

سبک اکتساب داخلی،  درنتیجهگیرد. شود؛ به این صورت که چرخه عمر محصول نیز در حالت افول قرار میپرسش بدیهی می

، رقبا در (. دلیل این کار این است که وقتی چرخه عمر فناوری در حالت افول است1988گیرد )فورد، در اولویت آخر قرار می

حال خروج از بازار و فروش فناوری هستند، از سوی دیگر عاقالنه نیست که منابع سازمان را به یک فناوری از رده خارج که در 

 الملل کنار گذاشته شده است، اختصاص داد.سطح بین

                                                           
18 Technology Leaders 
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 المللچرخه عمر محصول در بازار بین -7-3

-رشد و بلوغ باشد، پرسش بعدی ناظر به چرخه عمر محصول در بازار بین بر اساس اینکه چرخه عمر فناوری )عام( در مرحله 

الملل بوده که عبارت است از تغییرات ارزش بازار محصول در طی زمان که شامل مراحل معرفی، رشد، بلوغ و افول است. در 

 (. 1391درچه، الملل است )موسویاینجا منظور از بازار، بازار در سطح بین

 آید:از وضعیت چرخه عمر محصول، سه حالت زیر بوجود می مطابق با پرسش

الملل در مرحله نوآوری )نوظهور( باشد، با توجه به اینکه محصول مربوطه در حال اگر چرخه عمر محصول در بازار بین -1

ویت آخر، استفاده از سپری کردن دوره ساخت آزمایشی بوده و یا اینکه نهایتاً در سطح محدودی در حال ورود به بازار است، اول

الملل در مقیاس قابل توجه، مورد پذیرش واقع نشده، نا سبک )استراتژی( خرید است؛ زیرا خرید محصولی که هنوز در بازار بین

های اکتساب بخردانه بوده و در بدترین حالت ممکن )یعنی عدم امکان پذیری اکتساب داخلی، همکاری و استفاده از استراتژی

 شود.شود. لذا در ادامه شکاف فناورانه بررسی میه عنوان استراتژی اکتساب، مطرح میغیر رسمی( ب

الملل در مرحله رشد و بلوغ باشد، با توجه به اینکه مرحله معرفی را گذرانده و ارزش اگر چرخه عمر محصول در بازار بین -2

 بازاری پیدا نموده است، پرسش بعدی ناظر به ارزش تقاضای داخل است.

سر انجام حالت سوم زمانی است که چرخه عمر محصول در مرحله افول )پیری( باشد که در این حالت به دلیل عدم مزیت  -3

( و در بدبینانه 1988گیرد )فورد، بازار محصول و وجود محصوالت جایگزین، سبک اکتساب داخلی، در اولویت آخر قرار می

گیرد. در ادامه، این مسیر با پرسش از حجم ها(( مدّ نظر قرار میها )روشیر سبکترین شرایط ممکنه )عدم امکان استفاده از سا

 یابد.تقاضا ادامه می

الزم به یادآوری است که چرخه عمر محصول، تنها در الگوریتم انتخاب روش اکتساب فناوری خاص کاربرد دارد و برای 

 باشد.الگوریتم انتخاب سبک اکتساب فناوری عام مد نظر نمی

 

 ارزش تقاضا -7-4

عبارت است از آن مقدار از ارزش پولی که برای فناوری )محصول( مذکور در بازار داخل کشور، در صورت خریداری به مصرف  

 آید:رسد.  مطابق با پرسش از این معیار، دو حالت زیر به وجود میمی

پرداختی بابت خرید آن قابل توجه نیست که در  حالت اول حاکی از کم )غیر قابل توجه( بودن ارزش تقاضا است که رقم -1

گیرد؛ زیرا برای فناوری ای که در حجم قابل توجهی مورد نیاز نیست، این صورت سبک خرید محصول در اولویت اول قرار می

 معقوالنه نیست از همان ابتدا سراغ همکاری یا اکتساب داخلی رفت و منابع سازمان را به شیوه نابهینی هزینه کرد.

کند؛ بدین صورت که به دالیلی چون بازار جذاب داخلی، حالت دوم: ناظر به با ارزش )قابل توجه( بودن بازار داخل عمل می -2

های شغلی زیاد و... سبک خرید در اولویت آخر )عدم لزوم جلوگیری از خروج مقادیر باالی ارز از کشور و امکان ایجاد فرصت

 گیرد.می ها( قرارامکان اتخاذ دیگر سبک

 

 شکاف فناورانه -7-5

به معنای فاصله میان سطح توانمندی فناورانه بالقوّه بنگاه )صنعت یا کشور( در افق زمانی مورد نظر و حداقل سطح توانمندی  

که فاصله وجود داشته باشد )عدم توانمندی(، شکاف قابلیت پوشش مطلوب در ارتباط با فناوری منتخب است. بر اساس این
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هد داشت و در صورتی که فاصله وجود نداشته باشد )وجود توانمندی(، شکاف قابلیت پوشش خواهد داشت. در صورت نخوا

( در کنار سبک همکاری مورد 2020وجود توانمندی )قابلیت پوشش شکاف فناورانه(، سبک اکتساب داخلی )رسمی( )تید، 

قابلیت پوشش شکاف فناورانه(، سبک اکتساب داخلی در  بررسی قرار گرفته و در صورت عدم وجود توانمندی )عدم وجود

 (.2020؛ تید، 1988گیرد )فورد، اولویت آخر قرار می

 

 ابعاد اطلس فناوری مورد نظر -7-6

افزار و های فناوری )از سختپرسش از ابعاد اطلس فناوری مورد نظر، ناظر بر فهم این موضوک است که آیا کاربر همه جنبه 

افزار( را افزار و اطالکهای دانشی فناوری )یعنی انسانافزار( را مد نظر دارد یا آنکه تنها جنبها سازمان افزار و اطالکافزار تانسان

 شود:نیاز دارد. این امر منجر به دو حالت زیر می

افزاری خواهان ختزمانیکه هدف کاربر، دستیابی به تمام ابعاد فناوری است و بخصوص اینکه عالوه بر ابعاد دانشی و س -1

پذیری افزار هم باشد، سبک اکتساب داخلی و همکاری تحقیق و توسعه مشترک در اولویت آخر )عدم امکاندستیابی به سازمان

-ها تمام ابعاد اطلس فناوری را تحت پوشش قرار نداده و تنها به جنبهگیرند؛ زیرا این روش(ها( قرار میسایر سبک )استراتژی

 (.1391درچه، کنند)موسویوری توجه میهای دانشی فنا

افزار( باشد، سبک اکتساب داخلی و افزار و اطالکزمانی که هدف کاربر تنها دستیابی به ابعاد دانشی فناوری )یعنی انسان -2

 (.1391درچه، گیرند )موسویها مورد بررسی قرار میاستراتژی تحقیق و توسعه مشترک در کنار سایر سبک

 

 سطح توانمندی مورد نظر حداقل -7-7

های اکتساب فناوری تا حد مشخصی سبب ارتقاء سطح توانمندی گیرنده شده و ناظر بر تمامی که برخی روشبا توجه به این

-هایی که حداقل سطح توانمندی مورد نظر کاربر را پوشش نمیسطوح توانمندی فناورانه نیستند، از این رو الزم است روش

 س از آن ادامه فرایند پیگیری شود. دهند، حذف شده و پ

 

ریزی خطی )عدد صحیح صفر و یک( برای ( با برنامهAHPسلسله مراتبی ) وتحلیل تجزیهتلفیق تکنیک  -7-8

 19انتخاب نهایی استراتژی بهینه اکتساب

مان و ریسک است؛ به این سلسله مراتبی، شامل معیارهای جبرانی هزینه، ز وتحلیل تجزیهمعیارهای مورد استفاده برای فرایند 

های اکتساب فیلتر شده حاصل از طی مراحل قبل، بر اساس این معیارها با یکدیگر مقایسه شده و وزن )اهمیت که روشصورت

کرد(، در قالب یک مسئله شود. آنگاه این اوزان به همراه محدودیت بودجه )حد اکثر توان هزینهها مشخص می( آنیا اولویت

فرموله بندی مسئله به صورت زیر  آید.دست میشده و جواب بهینه بهخطی )عدد صحیح صفر و یک( انعکاس داده ریزیبرنامه

 است:

                                                           
این عامل  استفاده کرد. AHP، صرفاً از Zero-OneInteger Programmingو  AHPکرد استفاده نمود و لذا به جای تلفیق  توان فقط از فاکتور حداکثر توان هزینهدر این قسمت می 19

ت دیگر کاربر باید کرد )بودجه در دست( اکتساب کننده فناوری هزینه دارد. به عبارهایی شود که بیش از حداکثر توان هزینهتواند منجر به حذف برخی از روشنیز مانند عامل قبلی، می

شود. ( میAHPهای صاحب فناوری هزینه کند، روش کنسرسیوم وارد گام بعدی )تواند تا حد کنسرسیوم با شرکتکرد دارد. به عنوان مثال اگر میمشخص کند تا چه سطحی  امکان هزینه

شود؛ به ها میکرد است که منجر به حذف برخی از روشجا متفاوت از عامل حداکثر توان هزینهینشود. الزم به ذکر است که معیار هزینه در اصورت، روش کنسرسیوم حذف میدر غیر این

 رود.های اکتساب از حیث هزینه به کار میگیری چند معیاره برای مقایسه روشعبارت دیگر این معیار در فرایند تصمیم
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Wiکارایی روش = i ام 

Xi استراتژی =i ( ام انتخاب شودXi=1( یا نشود )Xi=0) 

Ci بودجه مورد نیاز جهت اکتساب فناوری از طریق روش =i ام 

Bرس جهت اکتساب فناوری هدف= حدا اکثر بودجه در دست 
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 گیرینتیجه -8

گیری در باب انتخاب های کالنی صرف شده و تصمیمدر تبیین ضرورت تحقیق گفته شد که برای اکتساب فناوری، هزینه

های موجود در وی و تحلیل مدلای است؛ لذا در این مقاله تالش شد تا با واکااستراتژی بهینه ، نیازمند طی فرایند پیچیده

های علم و فناوری، معیارها و روش گذاری سیاستادبیات اکتساب فناوری و نیز استفاده از نظرات خبرگان حوزه مدیریت و 

کمی ارائه شوند. یکی از  –گیری مفهومی یافته تصمیماکتساب فناوری بطور جامع استخراج و آنگاه در قالب یک الگوریتم نظام

های پیشین کمتر به چشم ها و معیارهای اکتساب فناوری است که در مدلوت الگوریتم ارائه شده، پوشش جامع روشنقاط ق

اند؛ به عبارتی های اکتساب فناوری، ناظر به اکتساب فناوری به طور مشخص نبوده و یا دیر بازدهخورد. از طرفی همه روشمی

اصلی و فرعی )مکمل( تقسیم  دودستههای اکتساب به هند؛ لذا از این نظر روشدتنها نوعی از همکاری فناورانه را نشان می

شوند؛ یعنی گاهی پیش رسمی و غیر رسمی تقسیم می دودستهها از نظر رضایت مالک فناوری نیز به شدند. همچنین روش

های ی( ممکن نیست و لذا روشها، امکان اکتساب رسمی فناوری )با رضایت مالک فناورآید که به دلیل برخی محدودیتمی

شود. از نظر معیارهای به کار رفته در الگوریتم نیز، عوامل مربوط به خود غیر رسمی )عدم رضایت مالک فناوری( استفاده می

های الگوریتم پیشنهادی این است که  بین فناوری، گیرنده، دهنده، بازار و شرایط محیطی استفاده شد. یکی دیگر از مزیت

شود. بنا بر این در گیری برای اکتساب، تفکیک قائل میناورانه )فناوری عام( و مدلی خاص از آن و همچنین افق تصمیمحوزه ف

کند: اول، انتخاب سبک بهینه اکتساب فناوری به طور عام در افق دو گام مسیر انتخاب استراتژی بهینه اکتساب را تبیین می

مدت. در ارائه این گیری کوتاهش بهینه اکتساب مدل خاص فناوری در افق تصمیمو دوم، انتخاب رو بلندمدتگیری تصمیم

( گلچین شده و نهایتاً در جایی که هاها )استراتژیهای مفهومی، سبکالگوریتم سعی شده است تا جای ممکن بر اساس گزاره

همراه سه معیار زمان، هزینه و ریسک، در  های حاصل از طی مراحل قبل بهمفاهیم قادر به پیشروی قابل توجهی نیستند، روش

ریزی خطی عدد صحیح صفر و یک )به همراه ( و برنامهAHPگیری چند شاخصه )ریاضی ترکیبی تصمیم قالب یک مدل

کمی  –ها در قالب یک الگوریتم تلفیقی کیفی محدودیت بودجه( انعکاس داده شوند که این امر )انعکاس جامع معیارها و روش

ای به ههای الگوریتم این است که در هر مرحله، توجه ویژرود. از دیگر مزیتهای مدل به شمار میمزیت ترین مهمفته(، از یانظام
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پذیری اجرای سبک یا روش شده است با این هدف که بتواند تا جای ممکن وجه کاربردی به خود گرفته و در شرایط امکان 

 ستراتژی بهینه اکتساب یک فناوری هدایت کند. پیچیده، مخاطب )صنعت( را برای تدقیق ا

تواند به عنوان پیشنهاد برای هایی است که رفع آنان میهای علمی دیگر دارای محدودیتاین پژوهش همانند همه پژوهش

ی مطالعات آتی لحاظ شود. برای مثال، با هدف اجتناب از پیچیدگی هر چه بیشتر مدل، امکان پیوسته در نظر گرفتن عوامل

چون ارزش تقاضا و وجود شکاف فناورانه وجود نداشت؛ در حالیکه وضعیت واقعی این عوامل به صورت پیوسته و طیفی است و 

 ای برای پژوهشگران محترم باشد. سایر پیشنهادات عبارتند از:تواند ایدهرفع این مهم می

  بخش و ملی( با هدف تدقیق استراتژی اکتساب فناوریها و سطوح فرابنگاه در سایر بنگاهاستفاده از الگوریتم ارائه شده(-

 دار )برتر ساز(های اولویت

 های جدید اکتساب فناوری و تبیین مزایا و معایب هر کداماهتمام در جهت شناسایی استراتژی 

 اهتمام در جهت شناسایی معیارهای دخیل در تصمیم برای اکتساب فناوری 

 ه هر کدام از معیارهای به کار رفته در الگوریتمهای تعیین وضعیت مربوط بتوسعه شاخص 

 شناسایی هر چه بهتر معیارهای جبرانی با هدف پایش مدل و اجتناب از محاسبات زائد 

 های یادگیری ماشین روی آنسازی الگوریتمافزاری مدل و یا پیادهطراحی نسخه نرم 
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