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 چکيده

الو و   های بودجهو محدودیت از یک سو ی دفاعیهاپیچیدگی قابل توجه پروژه مودیرا  و م رور  سوویی دی ای از 

ی منظم از های این حوزه، استفادهیند اکتالاب فناوری کرده است. در چالشآانتخاب روش بهینه در فرمرتبط را وادار به 

یوت و یند اکتالاب فناوری محالوب میآمدیریت فناوری، ابزاری حیاتی در مدیریت فر یوزا  اهو یور م عووام ی نظ گوردد. 
نوهفناور هوایقاب یتهای منابع مالی، میزا  آمادگی ضرورت فناوری هدف، محدودیت نواوری  ا جوفب ف هوت  جوود ج مو

نوور هدف، نوین در ک بوه پی یوزا  ترر کوا م بوه، ام ووت و ترر سوتخ تخ رور ،  جوودپوفیری  الوانی مو یوروی ان    و ی ن

ووویمتوا، میایراد شده از سوی منبع فناوریهای محدودیت هوای ت ووویم نهاد خوابنود در ت وووا انت نوده در ص  گیر
شواصتدر پژوهش پیش ثر باشد.اکتالاب فناوری داص ی یا صارجی مؤ یون  سوتفاده از ا بوا ا هوای مخت و  هوا روشرو، 

شوده بندی روشاند. به منظور رتبهبندی شدهاکتالاب فناوری در کنور رتبه سوتفاده  الوی  ا ها از روش تح یل آماری تاپ
 گیری چند معیاره است.های توویماست که از جو ه روش
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 همقدم

 اهمیت و ضرورت تحقیق:

در صنایع  گفاریسرمایه نامزدعنوا  امروزه فناوری به د یل و انحاء مخت فی متر  شده و به 

از جهات مخت فی حائز  های مربوط به آ فناوریصنایع دفاعی و  گیرد.توجه قرار میمورد دفاعی

داص ی و بهبود قدرت اقتوادی  تنها به پینرفت سایر صنایعاهویت هالتند. رشد این حوزه، نه

 راهبردیتوسعه، نیروی دفاعی و قدرت  کند، ب که یک عامل مهم در تقویت سیاست،کوک می

ناچار به ترك صحنه  کنند وری حرکتکه نتوانند هورام با تحو ت فنا دفاعی هایبنراه است.

روز دنیا در  دفاعی هایفناوری دستیابی به صواهند بود. حرکت هورام با تحو ت فناوری، به معنی

به  موضوع فناوری حداقل باید هر سازمانی در ارتباط با. است سازما  یا نهاد دفاعیفعالیت  هحوز

چه  دهد: پاسخال ؤس توجه داشته و به دو 2فناوریاکتالاب  و 1دو موضوع اساسی انتخاب فناوری

 های انتخاب شده را اکتالاب نواید؟ موضوع اینفناوری روشی هایی را داشته باشد و با چهفناوری

گیری پیرامو  انتخاب روش کوشد که بنراه را در توویممی ال دوم بوده وؤتحقیق پاسخ به س

 یاری رساند. های مرتبط با آ و هوچنین چالش آ  بهدست یافتن  مناسب اکتالاب فناوری و

بوهتواند فناوری موردهر بنراه می نواوری از  نیاز صود را از رریق »ساصتن« آ  )تولید و دستیابی  ف

حوت  یندب آ  از منابع صارجی کالب کند. فرآرریق تحقیق و توسعه داص ی( یا اکتالا شوده ت توه  گف

موی 3عنوا  »ساصت یا صرید« شوناصته  نواوری«  الواب ف یوا »اکت کوهفناوری  کوی از بوه شوود  نووا  ی ع

کوی از  شود. انتخاب مالیرها شناصته میروی سازما  های مهم پیشالشووچ مناسب انتقال فناوری ی

گیری از منابع صارجی، منابع داص وی و تواند با بهرهترین توویوات پیش روی بنراه است که میمهم

نوشاز آنرا که فناورییا ترکیبی از دو روش تحقق یابد.  روز  های دفاعی، اغ ب در بالتر ع ووم و دا

بوا ی داص ی در این زمینه، با هزینهقرار دارند، صرید یا تحقیق و توسعه لوفا  های بالیار  سوت.  روبرو

یواده تربیت و حوایت از نیروی انالانیدرك صحیخ از آینده و نیازهای کنور،  ووت و پ سوازی متخ

 
  1 Technology selection 

  2 Technology acquisition 

 3 Make-or-buy 
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شود  فرآسیالتم مدیریت نظام نوه  عوه بهی الورم، با نود و من نودم شود و  ی هود  فواعی صوا نورفت د پی

 یابند.های بودجه تق یل میهدردهی

اکتالاب فناوری باعه  نیاز به ،( Goodman et al, 1994) هوکارا  گودمن و  هایربق یافته

بنراه توایل به جفب بهترین فناوری موجود را دارد که  گردد. از ررفیقتبی میایراد یک دو

دستیابی است. از سویی دیرر، بنراه توایل دارد تا بینترین کنترل را بر  از منابع صارجی قابل معوو ً

این تناقضات و  ض است.داشته باشد که با منبع صارجی فناوری در تناق روی فناوری صود

با چالش  -در حوزه دفاعی صووصاً -یند انتخاب روش مناسب اکتالاب فناوری راها، فرآپیچیدگی

گیری در این حوزه بالیار لفا، تدوین چارچوبی متقن و دقیق برای توویمروبرو کرده است. 

یند انتخاب تأثیرگفار بر فرآهای رسد. بدین منظور، باید شاصتنظر میضروری و اجتناب ناپفیر به

ها، به اساس اهویت هریک از شاصتحوزه دفاعی را شناسایی نوود و برروش اکتالاب فناوری در 

های اکتالاب فناوری پرداصت. تاکنو  پژوهنررا  متعددی به تحقیق و تعیین میزا  اهویت روش

لی و هوکارا  عنوا  مثال، اند. بهها پرداصتهبندی آ های اکتالاب فناوری و دستهمتالعه روش

 (Lee et al, 2009; 1278 ) با استفاده  ، فناوری، بازار و محیط وراهبرداساس پنج عامل توانایی، بر

کارا و  اند.پرداصته ، به تح یل و بررسی انتخاب روش مناسب اکتالاب فناوری1از روش آنالیز شبکه

، به تح یل TRLدهی مناسب به پارامترهای استفاده از وز ، با ( Kara et al, 2014; 1-5) هوکارا  

های پژوهش با استفاده از روش اند. دادهو بررسی انتخاب روش مناسب اکتالاب فناوری پرداصته

 اند.فازی و شبکه عوبی تح یل شده

ی دفاعی و یند توسعهاست. در فرآ بهینه ی دفاعیتوسعهکوک به ، پیش رو متالعه هدف نهایی

 مینصورت بهینه و با کوترین هدردهی تأدفاع م ی، نیازهای نظامی باید بهپرورش نظام  در صالل

نیازهای  پژوهی و درك درست ازهای دفاعی، آیندهی حائز اهویت در صنایع و فناوریشوند. نکته

گیری در صووا انتخاب روش مناسب ثر بر توویمهای مؤلفا، شناصت شاصت آینده است.

های مرسوم اکتالاب فناوری بر بندی روشو رتبه ب فناوری در حوزه دفاعی از یک سواکتالا

ی روش توانند نهادهای دفاعی کنور را در انتخاب بهینهها از سویی دیرر میاساس این شاصت

 
 1 Analytic network process 
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لفا،  های زمانی و منابع مالی به حداقل موکن برسد.اکتالاب مورد نیاز صود یاری دهند و هدردهی

    استخراج اکتالاب فناوری های مخت  با استفاده از مرور ادبیات، ابتدا روش ین پژوهشدر ا

دارای  درحوزه دفاعی های مفکورانتخاب میا  روشیند فرآهایی که در شاصت ،سپ  .اندشده

اند. در دست آمدههاهویت هالتند نیز با استفاده از مرور ادبیات و مواحبه با صبرگا  کنوری ب

ها بر بندی این روشگیری چند معیاره به رتبهآماری توویم یهامرح ه بعد، با استفاده از روش

 پرداصته شده است. ،های استخراج شدهاساس شاصت

 ادبیات و مباني نظری:

صورت »دستیابی و توا  بهدنبال یک تعری  کاربردی از اکتالاب فناوری باشیم، آ  را میاگر به     

-اصت قاب یتوووافزار، رراحی و سافزار، نرمکارگیری سختههای جدید از رریق بتوسعه فناوری

دت شود« ی آ  عو کرد سازما  بهبود یابد و باعه ایراد مزیت رقابتی ب ند مهایی که در نتیره

تواند به صورت اکتالاب فناوری از منظر سبک، می. ( Daim et al, 1997; 227)  تعری  نوود

ی اکتالاب ترین گونهکه توسعه داص ی فناوری رایجحالیصورت پفیرد. در 2و یا صارجی 1داص ی

ها به آ  ی فناورانهاند که بخنی از نیازهای دریافته ی دفاعیهافناوری است، بالیاری از سازما 

 مین گردند.الت و باید از رریق منابع صارجی تأتنهایی و در درو  سازما  قابل دستیابی نی

ت که در هایی اسها و تکنیکاکتالاب فناوری داص ی، شامل روش اکتساب داخلي فناوری:     

اکتالاب داص ی فناوری یند گردد. فرآسازی و اجرا میسازمانی پیادهصورت درو یک سازما ، به

پفیرد. برای اکتالاب داص ی فناوری توسعه داص ی صورت می و صورت تحقیقبه عودتاً

« نیز 5« و »تحقیق و توسعه داص ی4«، »ساصت فناوری3اصتالحات دیرری نظیر »توسعه داص ی

از آنرایی که صروجی تحقیق و توسعه  .( Hemmert, 2004; 1028)  گیردمورد استفاده قرار می

های زمانی و مالی آمیز نیالت، این نوع از اکتالاب فناوری نیازمند صرف هزینه موفقیتداص ی لزوماً

است که در معرض ریالک فراوانی نیز هالتند. ولی از سویی دیرر، این نوع از اکتالاب  بالیاری

 
1 Internal technology acquisition  
2 External technology acquisition 
3 I n-house development 
4 Making technology 
5 Internal R&D 
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ها و فارغ از هزینه .( Dussauge et al, 1992)  دهدفناوری، بینترین آزادی عول را به سازما  می

ها، به د یل مخت فی این روش از اکتالاب ریالک با ی اکتالاب داص ی فناوری، برای اکثر بنراه

های داص ی برای قاب یتتحقیق و توسعه آید. هوچنا  مهوترین منبع اکتالاب فناوری به حالاب می

هوچنین،  . ( Hemmert, 2004; 1019-1039)  شودها حائز اهویت شورده میاکثر سازما  1ک یدی

 ای تدوین نوود تا بینترین تتابق را با نیازهای بنراه داشته باشدگونهتوا  بهاکتالاب داص ی را می

 (Lowe, 1995 ) . دست داد  مزیت رقابتی در بازار  ، ازهای ناشی ازاز سویی دیرر، ریالک

. ( Narula, 2001; 372)  دهدسوت اکتالاب داص ی فناوری سوق میها را بههوچنا  سازما 

هایی که دهد بنراهننا  می ( Jones et al, 2001; 255-283) های جونز، لنکتات و تیرن پژوهش

کوتری نالبت به محیط بیرو  صود ی داص ی بینتری هالتند، وابالتری دارای منابع توسعه یافته

کید قرار گرفته است. بر  ی توسط بالیاری از محققا  مورد تأاهویت تحقیق و توسعه داص دارند.

های فناورانه از عناصر مهم کند، تواناییادعا می ( Coombs, 1996; 345-355) اساس آنچه کومبز 

یک سازما  است و با توجه به اینکه یکی از اهداف تحقیق و توسعه، اکتالاب،  های ک یدیقاب یت

های فناورانه است، در نهایت، اکتالاب داص ی فناوری منرر به حفاظت تولید و حفاظت از توانایی

 های ک یدی یک سازما  صواهد شد.از قاب یت

-شود: »تواناییی  میاکتالاب فناوری صارجی بدین صورت تعر اکتساب خارجي فناوری:     

های فناوری موجود )در قیاس با هایی که در صدد رفع شکافها یا بنراهدولت 2های انتقال فناوری

 ی رقابتی فع ی را حفظ کنند«های دیرر( هالتند یا سعی دارند فاص هها/شرکتدولت

 (Simatupang, 2008 ) شود، استفاده می. اصتالحات دیرری که برای اکتالاب فناوری صارجی

با اینکه اکتالاب داص ی فناوری از اهم  «.4« و »اکتالاب از منابع بیرونی3عبارتند از »صرید فناوری

نیاز های موردآید، برصی از فناوریشوار میههای ک یدی هر بنراه بموارد حفظ و ارتقای قاب یت

نها گیرد و بنابراین، آها قرار میهای آ تواناییی ها صارج از محدودهها و بنراهبالیاری از سازما 

این  (.Burgelman et al, 2004; 208) نظر از منابع صارجی هالتند وادار به اکتالاب فناوری مورد

 
1 Core competencies 
2 Technology transfer 
3   Buying technology 

4 External source aquisition 
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کنند و یید مینیز تأ ( Narayanan, 2001) و نارایانا   ( Coburn, 1992)  ادعا را هوچنین کوبر 

ها قادر به صودکفایی در زمینه اکتالاب فناوری نیالتند و برای سازما اعتقاد دارند در دنیای امروز 

 های اکتالاب صارجی فناوری ادغام نوود.موفقیت، هوواره باید تحقیق و توسعه داص ی را با روش

بحه داص ی یا صارجی بود  اکتالاب فناوری از منظرهای متفاوتی قابل بحه و بررسی است. البته، 

اص ی کنور تعری  کنیم، اکتالاب صارجی فناوری به معنای استفاده از منابع اگر داصل را مرووعه د

-صورت صرید محوول فناوری صورت میدر حوزه دفاعی به صارج از کنور است که عودتاً

پفیرد. اما اگر داصل به صورت سازمانی و بنراهی تعری  شود، هوکاری و استفاده از سایر منابع 

های دانش بنیا  و ...( نیز در زمره اکتالاب فناوری صارجی قرار شرکتها و کنور )نظیر داننراه

های مخت   اکتالاب فناوری صارجی را بر توا  روشگیرد. با در نظر گرفتن تعری  دوم، میمی

اکتالاب فناوری صارجی،  بندی نوود. در صوواثر سازمانی و محیتی دستهاکتورهای مؤاساس ف

گردد صواننده با ن حوزه وجود دارد. در این پژوهش فرض میهای متنوعی در ادبیات ایروش

عنوا  کرد  باشد و تنها بههای مخت   اکتالاب فناوری صارجی آشنایی  زم را دارا میروش

های مخت   اکتالاب صارجی روش های مخت   اکتالاب فناوری صارجی بالنده شده است.روش

 اند عبارتند از:دست آمدههفناوری که با استفاده از مرور ادبیات ب

 صرید حق امتیاز ) یالن  کرد ( -7 از رریق آموزش و یادگیری -1

 1گفاری اق یتسرمایه -8 گفاری منترك و هوکاریسرمایه -2

 فنی و هوکاری R&Dقراردادهای  -R&D 9های هوکاری -3

 کپی کرد  یا مهندسی معکوس -10 تبادل نیروی انالانی -4

 صرید آ و اکتالاب مالتقیم فناوری  -11 کاریپیوا  -5

  های دیرر و اکتالابادغام با سازما  -6

 

  

 
1 Minority investment/venture capital 
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 های مختلف اکتساب فناوریبندی روشثر بر رتبههای مؤشاخص

بندی ثر بر رتبههای مؤدر این قالوت با استفاده از مرور ادبیات و مواحبه با صبرگا ، شاصت     

  استخراج و تبیین  -ها اشاره شدکه در قالوت قبل به آ  -اکتالاب فناوریهای مخت   روش

 ها عبارتند از:اند. این شاصتشده

ها قادر نیالتند هوانتور که گفته شد، امروزه سازما  وابستگي به منبع فناوری:میزان ایجاد  -1     

منابع  استفاده از با و ( Parahalad et al, 2006)  های داص ی صود تکیه کنندبر توانایی تا صرفاً

ی کوتابه و . به عقیده( McIvor, 2005)  کنندرا ایراد میایراد وابالتری  یصارجی فناوری زمینه

شود تا ی بیش از حد به منابع صارجی باعه میتکیه ( Kotabe et al, 2004; 7-14)  هوکارا 

 کنندگا  فناوری منتقل شود.سازما  به تأمین 1سازهای ارزشترین فعالیتبخنی از مهم

های توسعه یافته های در حال توسعه، این وابالتری موکن است نالبت به کنوردر مورد کنور     

تنویق ، ( Ford et al, 1996)  های رو نی مدتبه وابالتری منتجصورت پفیرد که در نهایت 

کنندگا  فناوری به وابالتری به مالتعد شد  دریافتهای صود و کنندگا  به تحویل تواناییمینتأ

معتقد است وابالتری به منابع  ( Kurokawa, 1993) هرحال، کروکاوا کنندگا  شود. بهمینتأ

ی داص ی با یی دارند اتفاق هایی که توانایی تحقیق و توسعهصارجی فناوری در صووا شرکت

 افتد.نوی

بعضی از محققا   های رقابتي سازمان:کلیدی و ویژگيهای ثیر بر قابلیتمیزان تأ -2     

دی و مزیت رقابتی سازما  در های ک یمعتقدند اکتالاب فناوری صارجی باعه تضعی  قاب یت

و ک یدی از منابع  راهبردیهای ها یا فناوریاکتالاب قاب یتبه عبارت دیرر،  مدت صواهد شد.ب ند

، منتج به ضررهای مین کند اماوتاهی منافع اقتوادی سازما  را تأصارجی، موکن است برای مدت ک

دیرر از  برصیاز سویی دیرر،  .( Ruchala, 1997; 20-25)  مدت صواهد شدرقابتی در ب ند

های ک یدی صود را قاب یتسازی و بهینه ءتوانایی ارتقا هاسازما که محققا  عقیده دارند در صورتی

 
 1 Value-creating 
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 های صارجی دریافت کنندنیاز صود را از فناوریهای موردتوانند فناورینداشته باشند، می

 (Simatupang, 2008 ). 

چوه در ( Bettis et al, 1992; 7-22) ی بتی  و هوکارا  به عقیده صوارجی،  نوابع  ، استفاده از م

صووحیخ و  سوواس درك  بوور ا یوود  نوواوری، با ووووا ف چووه در ص وووول و  ووووا مح بووردیص    از  راه

سواس های ک یدی صورت پفیرد که سازما  قود دارد در آینده مزیتقاب یت های رقابتی صود را بر ا

قوابتی معتقد است فناوری ( Narayanan, 2001) ، نارایانا  هوچنینآ  بنا کند.  رواه ر های دارای جای

سوازما  را ی سازما ، قاب یتقدرتوند و در عین حال حائز اهویت برای استراتژی آینده یودی  های ک 

بور های مناسبی برای تحقیق و توسعهدهند و کاندیدتنکیل می قوا   ی داص ی هالتند. بالیاری از محق

کوه   R&Dاید به صورت داص ی و با های ک یدی باین عقیده هالتند که فناوری توسعه پیدا کنند چرا 

نودبر مزیت  ;Burgelman et al, 2004; Chiesa et al, 1998)  های رقابتی سازما  منارکت دار

Welch et al, 1992 ) . هوای هایی که به صورت مالتقیم و نزدیک به فناوریاز سویی دیرر فناوری

الوتندهای ک یدی سازما  نیالتند، کاندید صوارجی ه نوابع  الواب از م بورای اکت سوبی   ,Cardullo)  منا

1996 ). 

ها را کاهش و محوو ت فناورانه هزینه هایندآفری داص ی توسعه ی اقتصادی:میزان هزینه -3     

 ,Swan et al)  کندمدت فراهم میب ند 1های موقعیتیشود و مزیتدهد و باعه توایز اهداف میمی

داص ی دارای عدم قتعیت فراوا   R&Dهای توسعه در بخش. اما از سویی دیرر، ( 491 ;2003

منظور کاهش ریالک و هزینه، بالیاری از ر این زمینه با ست. بهاست و لفا، ریالک شکالت د

-. بعضی از سازما ( Cardullo, 1996)  آورندها به تعامل با منابع صارجی فناوری روی میشرکت

کنندگا  تأمین های ناشی از بخش داص ی را بهاکتالاب صارجی فناوری، ریالکها، با استفاده از 

کنند. برصی دیرر از های موجود را بهتر مدیریت میکنند که در نتیره آ ، ریالکفناوری منتقل می

ها و های دیرر، ریالکها با سازما گفاری هزینها استفاده از هوکاری و به اشتراكها نیز بشرکت

 . ( Rubenstein, 1989)  دهندهای اکتالاب داص ی فناوری را کاهش میهزینه

 
1 Positional advantage 
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ها به ها و بنراهشود تا سازما ی دیرری که باعه میهای زمانی، ع ت عودهدر کنار محدودیت

های تحقیق و نیاز به کاهش هزینه .ها استاکتالاب صارجی فناوری روی بیاورند، کاهش هزینه

 ، ( Chatterji, 1996; 52) ی داص ی، عدم قتعیت در موفقیت تحقیق و توسعه داص ی توسعه

 Jenster et) کنندگا  در بخش تولید های اصیر و رقابت تأمینهای اقتوادی در سالافزایش فنار

al, 2000; 147-154 ) های فناوری را به سوت اکتالاب از کنندهاز جو ه مواردی است که اکتالاب

 دهد.صارجی سوق میمنابع 

ج وگیری از اتالف سرمایه و های دفاعی به منظور سازما  میزان تجربه پیشین در کشور: -4     

 و یترربه سازما  در اکتالاب فناور زا می .ندزما ، به منابع انالانی متخوت و با ترربه نیازمند

اکتالاب  در صووا یموفق قب  اتیتررب ،صود یو توسعه داص  قیتحق هایییاستفاده از توانا

 صود آنها که چرا دهد سوق اکتالاب سوت به را هاسازما  تواندیبا  م یبه هوراه دانش فن ،یفناور

تواند لفه ترربه پینین در کنور میلفا، مؤ .یابندمیجفب اهداف صود، قابل و توانا  ینهزمی در را

های دفاعی که سازما صورتیفناوری ایفا کند. درناسب اکتالاب نقش مهوی در انتخاب روش م

هایی رو بیاورند که دارای ترربه موفق قب ی در کنور باشند، شان  برای اکتالاب فناوری به روش

 یابد.موفقیت در اکتالاب فناوری افزایش می

مخت فی در های بندینظرات و رتبههای نظری ارائه شده، با استفاده از مرور ادبیات و پایه     

ها مختت به های آ و ویژگی های ارائه شدهمدل. های اکتالاب فناوری وجود داردصووا روش

. اندشده  تدویناهدافی متوایز  و هوراه با شرایتی متفاوت تحتپژوهنررا  دیرری بوده است که 

نرام در کنورهای پینرفته غربی ا های بررسی شده عووماًعالوه بر موارد گفته شده، پژوهش

ای دیرر نیالت. لفا در مناسب شرایط بومی منتقه دست آمده از آنها لزوماًهاند و نتایج بگرفته

ها را داشته دست آمده در این دست از پژوهشهها و نتایج بصورتی که قود سود جالتن از داده

ا، در تحقیق وند. در این راستباشیم، باید شرایط بومی جوهوری اسالمی ایرا  نیز در نظر گرفته ش

 :پاسخ داده شود ا ت فرعی زیراص ی و سؤ البه سؤرو سعی شده است تا پیش 

های بومی دفاعی های مخت   اکتالاب فناوری با توجه به شاصتبندی روشرتبهال اص ی: سؤ

 کنور چرونه است؟
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 ا ت فرعی:سؤ

 فناوری کدامند؟های اکتالاب های اص ی دفاعی کنور در صووا انتخاب روششاصت( 1)

 هایی برای اکتالاب فناوری دفاعی وجود دارد؟چه روش( 2)

 ها چه میزا  است؟اهویت هر روش در صووا هریک از شاصت( 3)

 روش تحقيق:

مقدور  (پیرویی یک موضوع در چند نوونه) در تحقیق پیش رو، روش تحقیق پیواینی     

های صارجی موفق در این زمینه و با شرایط منابه بنراههای سو بنراهبود. زیرا که از یک نخواهد

بندی نتایج به ها و جوعموفق، پیوایش در آ  یهنیالتند تا با استناد به چند نوون ایرا  در دسترس

های در روش تحقیق آزماینی به نوونه .زیدیاروش مناسب فناوری دست  مبنای مقبولی در انتخاب

. در روش تحقیق موردی صتموردنظر پردا بررسی آنها به تحقیق آزماینراهی نیاز است تا با

ا ت ؤهای مربوره به سبررسی در آ  و انرام پیوایشمرجع و جامعی نیاز است تا با  یهنوون

 یهاستناد شده و با متالع های تاریخی. در روش تحقیق تاریخی نیز به نوونهدادتحقیق پاسخ 

سه روش تحقیق  شود. هوانرونه که از ماهیت و چرونریسرگفشت آنها نتایج جدیدی حاصل می

روشی که برای  .رو کارکرد نخواهند داشت نیز در تحقیق پیششود این سه روش اصیر مناهده می

 بررسی و ترزیه و تح یل» تح ی ی(-)توصیفی باشد روش تحقیقاین تحقیق عو ی و مناسب می

مالتندات و مدارك و یا به عبارت دیرر ادبیات موجود صواهد بود. در این روش « مدارك و سوابق

دست آمده و مبنای تحقیق قرار هزمینه که از استحکام و غنای  زم و کافی برصوردار باشند ب در این

 .گیرندمی

  استفاده شده و با صبرگا در یافتن مدارك معتبر و قابل استناد از نظرات و ترارب اساتید و 

  . ترین و معتبرترین آنها مبنای کار قرار گرفته استو پیننهاد شده، قویمواد موجود  یهمتالع

 اند:دست آمدههآوری شده در این پژوهش از دو رریق بهای جوعداده
 تهیه و توزیع پرسننامه بین صبرگا  •

 مالقات حضوری و مواحبه •
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 استفاده شده است. 1گیری چند معیاره تاپالی منظور تح یل نتایج از روش توویمهوچنین به

 جامعه آماری

 این پژوهش را ی، جامعه آماربا صبرگا  شدهانرام یهامواحبه با توجه به توزیع پرسننامه و     

   تنکیل یدفاع یهایمخت   ع وم و فناور یهاسابقه و دانش در حوزه یدارا یصبرگا  داص 

 .دهندمی

 حجم نمونه 

 یبوده و نوونه آمار یرتوادفیصورت هدفوند و غبه وهشپژ نیدر ا یریگروش نوونه 

که  است یدفاع هاییع وم و فناور یهاتن از صبرگا  حوزه 22 شامل ،صبرگا  مورد مواحبه

 ها داده شد.بندی به آ ی رتبهپرسننامه

 تجزیه و تحليل و نتایج تحقيق

های مخت   اکتالاب فناوری دفاعی، از روش تح یل آماری بندی روشرتبهمنظور به     

پیننهاد  1981در سال  هوکارا توسط هوانگ و  تاپالی تاپالی  استفاده شده است. روش 

شاصت ارزیابی  n وسی ههگزینه ب m در این روش .(Hwang et al, 1981; 58-191) شد

کند. منفی را تعری  می لآهحل ایدو راه تمثب لآهحل ایدد. منتق اصولی این مدل راهنشومی

دهد. مثبت راه ح ی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش می آلهایدراه حل 

و در عین حال دورترین فاص ه  آلهایدای است که کوترین فاص ه از راه حل گزینه بهینه، گزینه

 مراحل این روش عبارتند از: .منفی دارد آلهاید از راه حل

  

 
1 Topsis 



                   های دفاعي جمهوری اسالمي ایرانهای اکتساب فناوری بر اساس شاخصتعیین اهمیت روش                           22 

 

 گیریایجاد ماتریس تصمیم -1

در این مرح ه، ماتریالی ترسیم صواهد  گام اولیه این روش تنکیل ماتری  توویم است.

شوند و در تالقی ستر و ها آورده میها و در ستو  آ ، گزینهشد که در ستر آ  شاصت

ها با توجه به شاصت برای هرکدام از گزینهستو ، میانرین میزا  اهویتی که هر پاسخرو 

 گیرد.مربوره قائل شده است قرار می

های اکتالاب متوسط نظر صبرگا  در هریک از چهار شاصت را برای گزینه منظور،بدین

 مناهده نوود. 1شکل  توا  درفناوری می

 
 

 روش اکتساب فناوری در رابطه با چهار شاخص ارائه شدهمتوسط نظر خبرگان در خصوص امتیاز هر  - 1شکل 
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های ک یدیتاثیر بر قاب یت ترربه در کنور میزا  هزینه میزا  ایراد وابالتری به منبع
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 صواهد بود. 1جدول  گیری نیز متابقهوچنین ماتری  توویم

 گیریماتریس تصمیم - 1جدول 

 سازی ماتریس تصمیم(مقیاس کردن ماتریس تصمیم )نرمالبي -2

تا در  ماتری  توویم باید نرمال شود ،گیری چندمعیارههای توویممانند سایر روش

ها در یک ری  صورتی که هر شاصت با ری  متفاوتی سنریده شده باشد، توامی شاصت

به این ترتیب که شود. سازی مقادیر از روش برداری استفاده میبرای نرمال واحد قرار بریرند.

گردد. هر هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار مربوط به هوا  شاصت تقالیم می ،Nدر ماتری  

 آید:دست میهدرایه از ماتری  توویم نرمال شده از رابته زیر ب

 

  ثیر برتأ

های قاب یت

 ک یدی

ترربه در 

 کنور

میزا  

 هزینه

میزا  ایراد 

 وابالتری به منبع

 0 4.23 4.45 4.36 داص یتحقیق و توسعه 

 4.32 2.82 3.73 3.09 انتقال فناوری از رریق صرید آ 

 3.45 3.41 2.82 3.82 گفاری منترك و هوکاریسرمایه

 R&D 3.91 3.45 3.82 3.00های هوکاری

 2.59 2.77 3.27 3.55 تبادل نیروی انالانی

 3.86 2.68 2.45 3.09 پیوا  کاری

گفاری اق یتسرمایه  2.91 2.32 4.32 3.77 

 4.23 3.64 2.41 2.64 صرید حق امتیاز ) یالن  کرد (

 2.91 3.68 2.59 3.73 های فنیو هوکاری R&Dقراردادهای 

 2.41 3.00 2.55 3.73 کپی کرد  یا مهندسی معکوس

 2.32 2.73 3.05 3.50 از رریق آموزش و یادگیری

 3.50 3.55 1.95 3.09 های دیرر و اکتالابادغام با سازما 
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𝑛𝑖𝑗 1رابته  =
𝑎𝑖𝑗

(∑ 𝑎𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1 )
1
2

                𝑖 = 1, . . . , 𝑚          𝑗 = 1, . . . , 𝑛 

 ننا  داده شده است. 2جدول مقیاس در ماتری  بی
 مقیاسبیماتریس  - 2جدول 

 موزونمقیاس تعیین ماتریس بي -3

در ماتری  نرمال  ،دست آمده استههای دیرر بدر این گام باید وز  معیارها که از روش

ها برابر در نظر ی شاصتاز آنرایی که اوزا  هوه. دار حاصل شودتا ماتری  وز ضرب 

پ  از تخویت  اتخاذ شده است. 25/0اند، برای توامی چهار شاصت وز  گرفته شده

های دیرر آ  صفر است، ها را به صورت یک ماتری  قتری که درایهآ ها ی وز مرووعه

 

  ثیر برتأ

های قاب یت

 ک یدی

ترربه در 

 کنور

میزا  

 هزینه

میزا  ایراد 

 وابالتری به منبع

 0.000 0.356 0.429 0.361 تحقیق و توسعه داص ی

 0.386 0.237 0.359 0.256 انتقال فناوری از رریق صرید آ 

 0.308 0.287 0.272 0.317 گفاری منترك و هوکاریسرمایه

 R&D 0.324 0.332 0.321 0.268های هوکاری

 0.231 0.233 0.315 0.294 تبادل نیروی انالانی

 0.345 0.225 0.236 0.256 پیوا  کاری

گفاری اق یتسرمایه  0.241 0.223 0.363 0.337 

 0.378 0.306 0.232 0.219 صرید حق امتیاز ) یالن  کرد (

 0.260 0.309 0.249 0.309 های فنیو هوکاری R&Dقراردادهای 

 0.215 0.252 0.246 0.309 کپی کرد  یا مهندسی معکوس

 0.207 0.230 0.294 0.290 از رریق آموزش و یادگیری

 0.313 0.299 0.188 0.256 های دیرر و اکتالابادغام با سازما 
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مقیاس شود. در مرح ه بعد، ماتری  بی. به این ماتری ، ماتری  اوزا  ارالق میشودمرتب می

 دست صواهد آمد:هب اوزا در ماتری   مقیاسبی(، با ضرب ماتریالی ماتری  Vموزو  )
 
𝑉 2رابته  = 𝑁𝑑 ⊗ 𝑊                 𝑊 = 𝑏𝑙𝑘𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑤1, ⋯ , 𝑤𝑛) 

 3جدول مقیاس موزو  در ماتری  بی نواد ضرب ماتریالی است. ⊗ی فوق، در رابته

 ننا  داده شده است.
 Vموزون  مقیاسبیماتریس  - 3جدول 

 ي:مثبت و منف یهاآلایدهمحاسبه  -4

مثبت دارند یا منفی.  ییا جنبه هاشاصت .منخت شود هاشاصتباید نوع  مرح ه،در این 

مثل  ؛ها باعه بهبود در سیالتم شودهالتند که افزایش آ  هاییشاصت مثبت هایشاصت

 

  تاثیر بر

های قاب یت

 ک یدی

ترربه در 

 کنور

میزا  

 هزینه

ایراد میزا  

 وابالتری به منبع

 0.090 تحقیق و توسعه داص ی
0.107 0.089 0.000 

 0.097 0.059 0.090 0.064 انتقال فناوری از رریق صرید آ 

 0.077 0.072 0.068 0.079 گفاری منترك و هوکاریسرمایه

 R&D 0.081 0.083 0.080 0.067های هوکاری

 0.058 0.058 0.079 0.074 تبادل نیروی انالانی

 0.086 0.056 0.059 0.064 پیوا  کاری

گفاری اق یتسرمایه  0.060 0.056 0.091 0.084 

 0.095 0.077 0.058 0.055 صرید حق امتیاز ) یالن  کرد (

 0.065 0.077 0.062 0.077 های فنیو هوکاری R&Dقراردادهای 

40.05 0.063 0.061 0.077 کپی کرد  یا مهندسی معکوس  

30.07 از رریق آموزش و یادگیری  30.07  70.05  20.05  

470.0 0.064 های دیرر و اکتالابادغام با سازما   50.07  80.07  
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آ  برابر با بزرگترین درایه  مثبت آلایدهنوع مثبت است و  از شاصتاین  .کیفیت یک محوول

-شاصتبرای این موضوع . است درایه س ول برابر با کوچکترین منفی آلایدهستو  معیار و 

های و شاصت +𝐽ی دارای بار مثبت با مرووعههای اگر شاصت   است.منفی بالعک های

-هتوا  از روابط زیر بهای مثبت و منفی را میآلایدهننا  داده شوند،  −𝐽دارای بار منفی با 

  دست آورد:

 
+𝐴 3رابته  = {(𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑣𝑖𝑗) | 𝑗 ∈ 𝐽+), (𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑣𝑖𝑗) | 𝑗 ∈ 𝐽−) | 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚}

= {𝑣1
+, . . . , 𝑣𝑛

+} 

𝐴− = {(𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑣𝑖𝑗) | 𝑗 ∈ 𝐽+), (𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑣𝑖𝑗) | 𝑗 ∈ 𝐽−) | 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚}

= {𝑣1
−, . . . , 𝑣𝑛

−} 

 

جودول های مثبت و لآجدول ایدهرابته فوق،  لفا با توجه به منفی مربوط به هر شاصت در

 ننا  داده شده است. 4
 های مثبت و منفی هر شاخص.ئالایدجدول  - 4جدول 

𝐴− 

منفي آلایده  
𝐴+ 

مثبت آلایده  
 ایدئال

 شاخص                                      

های کلیدیثیر بر قابلیتأت 0.090 0.055  

ت
مثب

ار 
 ب

 تجربه در کشور 0.107 0.047

 میزان هزینه 0.056 0.091

في
 من

ار
 ب

گي به منبعمیزان ایجاد وابست 0.000 0.097  

 ي بر اساس نرم اقلیدسي:مثبت و منفهای آلایدهفاصله از محاسبه  -5

سونرید.بعدی را می nفاص ه بین هر گزینه  سوی  بوه روش اق ید نوه  تووا   صو ه گزی ام از iفا

 آیند:دست میهمثبت و منفی به ترتیب توسط روابط زیر بئال اید
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 4رابته 

𝑆𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2

𝑛

𝑗=1

            𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

𝑆𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

            𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

های مثبت و منفی با توجه به آلایدهنالبت به  Vمیزا  فاص ه هریک از عناصر ماتری  لفا، 

 شود:محاسبه میرابته فوق 
 های مثبت و منفی بدست آمدهئالاید فاصله هر گزینه از - 5جدول 

 آلایدهفاصله از                                          

 گزینه  

𝑆− 

منفي آلایدهفاصله از   
𝑆+ 

مثبت آلایدهفاصله از   

 0.033 0.119 تحقیق و توسعه داخلي

 0.102 0.054 انتقال فناوری از طریق خرید آن

 0.089 0.042 رک و همکاریتگذاری مشسرمایه

 R &D 0.055 0.076های همکاری

 0.067 0.063 تبادل نیروی انساني

 0.102 0.039 پیمان کاری

 0.109 0.016 گذاری اقلیتسرمایه

 0.114 0.018 خرید حق امتیاز )الیسنس کردن(

 0.083 0.044 های فنيو همکاری R &Dقراردادهای 

 0.072 0.058 کپي کردن یا مهندسي معکوس

 0.064 0.064 از طریق آموزش و یادگیری

 0.104 0.026 های دیگر و اکتسابادغام با سازمان
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 آنها یبندو رتبه نزدیکي نسبي هر گزینهمحاسبه  -6

مویننا  نزدیکی نالبی سوبه  یور محا توه ز سواس راب بور ا  .شووددهنده امتیاز هر گزینه است و 

 است.ننا  از برتری آ  گزینه  ،تر باشدبه عدد یک نزدیک نزدیکی نالبیهرچقدر 

𝐶𝑖 5رابته  =
𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
+ + 𝑆𝑖

−             𝑖 = 1,2, … , 𝑚              0 ≤ 𝐶𝑖 ≤ 1 

 مناهده نوود. 2شکل  توا  درهای اکتالاب فناوری را میدست آمده برای گزینههب 𝐶𝑖میزا  

 
 

 .دست آمده از روش تاپسیسهی اکتساب فناوری؛ بمقادیر نزدیکی نسبی هر گزینه - 2شکل 

0.785

0.347

0.323

0.419

0.484

0.276

0.130

0.138

0.346

0.444

0.500

0.201

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

ه داص یتوسعه داص ی با استفاده از تحقیق و توسع

…ری از اکتالاب مالتقیم فناوری یا انتقال فناو

سرمایه گفاری منترك و هوکاری

R&Dهای هوکاری

تبادل نیروی انالانی

پیوا  کاری

Minority investment/venture capital

( یالن  کرد )صرید حق امتیاز 

های فنیو هوکاری R&Dقراردادهای 

کپی کرد  یا مهندسی معکوس

از رریق آموزش و یادگیری

های دیرر و اکتالابادغام با سازما 
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بندی نوود. های موجود را رتبهتوا  گزینهمی ،𝐶𝑖 در گام نهایی، بر اساس ترتیب نزولی

 .باشدمی 6جدول های اکتالاب فناوری به شر  بندی نهایی گزینهرتبه
های اکتساب فناوری بر اساس چهار بندی نهایی گزینهمحاسبه شده برای هر گزینه و رتبه نزدیکی نسبیمیزان  - 6جدول 

 شاخص

𝐶𝑖 گزینه اکتساب فناوری رتبه  

 0.785 توسعه داص ی با استفاده از تحقیق و توسعه داص ی 1

 0.500 آموزش و یادگیریاز رریق  2

 0.484 تبادل نیروی انالانی 3

 0.444 کپی کرد  یا مهندسی معکوس 4

 R&D 0.419های هوکاری 5

 0.347 اکتالاب مالتقیم فناوری یا انتقال فناوری از رریق صرید آ  6

 0.346 های فنیو هوکاری R&Dقراردادهای  7

 0.323 گفاری منترك و هوکاریسرمایه 8

 0.276 پیوا  کاری 9

 0.201 های دیرر و اکتالابادغام با سازما  10

 0.138 صرید حق امتیاز ) یالن  کرد ( 11

 0.130 گفاری اق یتسرمایه 12

 

 ها:گيری و پيشنهادنتيجه

 گیرینتیجه 

ی پیش های دفاعی »اکتالاب فناوری از رریق منابع داص ی« بهترین گزینهی فناوریدر زمینه

یک کنور  راهبردیهای دارایی ءجز ،الب مواردهای دفاعی در قاست. چرا که فناوریرو 

های دیرر اکتالاب فناوری در این حوزه محدودتر شوند و دسترسی به گزینهمحالوب می
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ننا  داده شده  1جدول  دست آمده از نظرسنری از صبرگا  که درهاست. بر اساس نتایج ب

های ک یدی یک سازما  دفاعی دارد. ثیر را بر قاب یتداص ی بینترین تأ، تحقیق و توسعه است

های دفاعی در کنور در رابته با این روش نیز در میا  سایر هوچنین میزا  ترربه سازما 

های حائز اهویت در حوزه دفاعی و های اکتالاب فناوری بینینه است. از دیرر شاصتگزینه

چرا که وابالتری در این  ا  وابالتری به منبع فناوری استیزاکتالاب فناوری، حداقل نوود  م

. در این صووا نیز رودشووووار میبهحوزه به معنی وابالتری استقالل نیروهای مال خ کنور 

 هاست.روش تحقیق و توسعه داص ی دارای کوترین میزا  ایراد وابالتری در میا  سایر روش

هوای دوم یادگیری« و »تبادل نیروی انالانی« در رتبههای »اکتالاب از رریق آموزش و روش

نوا  داده  1جودول اند. نظر به میانرین نظرات صبرگا  که در بندی قرار گرفتهو سوم این رتبه ن

بور ثیر قابلها، تأی کوتر نالبت به سایر روششده است، این دو روش عالوه بر هزینه تووجهی 

یونقاب یت نود. ا نوور و های ک یدی سازما  نیز دار الو خ ک هوای م کوه نیرو سوت  حوالی ا هوا در 

یون دو  ی نالبتاًواحدهای اکتالاب فناوری دفاعی در کنور دارای ترربه بوا ا توه  سوبی در راب منا

 روش هالتند.

های »کپی کرد  یا مهندسی معکوس« و های ارائه شده، روشبندیی رتبهدر ادامه

های چهارم و پنرم قرار منابه، به ترتیب در رتبه نالبتاً 𝐶𝑖« با میزا  R&Dهای »هوکاری

های ارائه شده دارای امتیاز میانه ی شاصتاین دو عامل در هوه ،1جدول دارند. با توجه به 

های مد نظر دارای ضع  یا قوت بینینه نیالتند. این موارد هالتند و در هیچ یک از شاصت

 بندی قرار گیرند. ی جدول رتبهیانهباعه شده است تا این دو روش اکتالاب فناوری در م

ی شنم قرار بندی ارائه شده در رتبهفناوری یا محوول فناوری« در رتبهروش »صرید 

جو نوود. بر اساس میانرین نظرات وجالت 1جدول توا  با دقت در گرفته است. ع ت را می

های »آموزش و یادگیری« و »تبادل نیروی دست آمده از صبرگا ، این روش پ  از روشهب

انالانی«، دارای کوترین میزا  هزینه است. هوچنین ترربه واحدهای اکتالاب فناوری در کنور 
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است که پ  از تحقیق و توسعه داص ی بینترین میزا  در کنور است.  73/3در این رابته عدد 

 کنند.ایفا میی این روش اکتالاب فناوری این دو عامل نقنی اساسی در رتبه

گفاری منترك و هوکاری« های فنی« و »سرمایهو هوکاری R&Dهای »قراردادهای روش

اند. این های بعدی قرار گرفتهبندی ارائه شده در جایراه منابه در رتبهنالبتاً 𝐶𝑖با اکتالاب نوره 

ی پینین ترربهاند، دو روش عالوه بر آنکه توسط صبرگا  کنور پرهزینه تخوین زده شده

کنور در رابته با این دو روش نیز اندك است و هوین دو موضوع عوده باعه شده است تا 

 بندی قرار بریرند.های انتهایی جدول رتبهها در ردهاین روش

« گفاری اق یتسرمایه« و » یالن  کرد های »دست آمده، روشهبندی بدر سوی دیرر رتبه

های اند. چرا که این دو روش، از جو ه روشبندی قرار گرفتهجدول رتبههای انتهایی در رده

ها بالیار اندك است. این در اکتالاب فناوری هالتند که میزا  ترربه پینین کنور در این حوزه

های ک یدی در صووا این ثیر بر قاب یته بر میزا  ترربه پایین، میزا  تأحالی است که عالو

 دو روش اندك است.

 هاادپیشنه

 شوند:به منظور تکویل پژوهش ارائه شده، موارد زیر پیننهاد می

 صاا یفناور کی ینهیدر زم ینیع ینوونه کیرو با  شیپژوهش پ یدستاوردها قیتتب •

    یبه منظور جبرا  صالءها یدفاع یاکتالاب فناور یگفاراستیس یالرو یرراح •

 یگفاراستیس

اکتالاب فناوری و پژوهش در صووا ارائه راهکار در صووا حل منکالت  قیتحق •

 دفاعی در کنور
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