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چكیده
تحقیق و توسعه به عنوان یک عامل اصلی در رشد صنایع و سرمایه گذاری های آتی محسوب می شود که
می تواند بقائ سازمان ها را در دنیای پیچیده رقابت رقم بزند .شناخت توانمندی های مراکز تحقیق و توسعه و
ارزیابی های دقیق در جهت تحقق اهداف استراتژیک در شرکت های خودرو سازی از اهم مسایل است .صنعت
خودرو به عنوان یک صنعت مولد و تاثیر گذار در ابعاد مختلف جامعه در تمام دنیا جای خود را بیش از پیش باز
کرده و و با سرمایه گذاری های بلند مدت گسترش یافته است .در این مقاله  ،سعی شده است بر اساس نظر
خبرگان و مطالعات پیشین ،ابتدا عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه مشخص گردد و سپس تاثیر این
عوامل به عنوان معیار های ارزیابی به روش مقایسههای زوجی  (FDEMATEL (1بررسی شده است .سپس
اهمیت آن ها بر کانال ها ی انتقال تکنولوژی که نقش بسزایی در سرمایه گذاری دارند  ،توسط  02نفر از
خبرگان شرکت های ایران خودرو و سایپا در یک ماتریس مورد بررسی قرار گرفته است که عالوه بر تعیین
اولویت های توانمندی بیان کننده چالش های موجود نیز در این مراکز می باشد.
واژههای كلیدی :تحقیق و توسعه ،0انتقال تکنولوژی ،ارزیابی ،سرمایه گذاری.
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 -1مقدمه
امروزه صنایع خودرو سازی در دنیا از موتورهای محرک اقتصادی در بسیاری از کشور ها محسوب می
شود.به گونه ای که عالوه بر تحوالت اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی  ،موجب نوآوری و دگرگونی هایی شده است
که در زنجیره ارزش صنایع مختلف بسیار نقش اساسی ایفاء می نماید .صنایع خودرو سازی ایران بر اساس
سیاست های کالن ملی در دوران سازندگی از دهه  0232وارد چالش های توسعه گردید و شرکت های بزرگی
همانند ایران خودرو و سایپا در همراستایی با این سیاست ها در مراحل مختلف سرمایه گذاری در دو دهه
گذشته تا کنون گام هایی را برداشته اند که خود بسیار قابل تامل و بررسی است .
شناخت توانمندی های مراکز تحقیق و توسعه و ارزیابی دقیق آن ها در جهت تحقق اهداف استراتژیک و
جهت دهی مناسب سرمایه گذاری در شرکت های خودرو سازی از اهم مسایل است.تکنولوژی و تحقیق و توسعه
امروزه چنان در هم آمیخته و عجین شده اند که هیچ یک بدون دیگری معنای واقعی خود را نخواهند داشت.
تحقیق و توسعه به عنوان عاملی مهم در خلق تکنولوژی به شمار می آید و تکنولوژی موجب تحرک تحقیق و
توسعه می شود و این دو در یک چرخه دوار در پی هم هستند .که انتقال تکنولوژی ارتباط مستقیمی با
توانمندی مراکز تحقیق و توسعه دارد که قطعا حجم زیادی از سرمایه شرکت ها را به خود اختصاص می دهد.
جهت اولویت بندی عوامل توانمندی بر اساس نظر ریزا و وازیلیس ( )0500با اشاره به این نکته که تعداد
خبرگان به عنوان مصاحبه شونده نباید زیاد باشد در کل  9الی  09نفر را پیشنهاد میکنند  .جهت اطمینان از
نظر کفایت نظر سنجی با 02نفر از خبرگان و کارشناسان در شرکت های ایران خودرو و سایپا مصاحبه حضوری
بر اساس فرمت طراحی شده انجام شده است .سپس نتایج بدست آمده با الگوهای بین المللی در تعالی سازمانی
و مدیریت فناوری تطبیق داده شده و یک مدل جدید با توجه به ویژگی های مراکز تحقیقاتی در صنعت خودرو
طراحی گردید که این مدل در تصمیم گیری های شرکت ها در سرمایه گذاری های آتی نقش ویژه ای می تواند
داشته باشد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
 -1-2نقش تحقیق و توسعه در تكنولوژی
نظریه های مختلفی در زمینه تحقیق و توسعه و تکنولوژی تا کنون مطرح شده است و ارزیابی فعالیت ها در این
زمینه از موضوعات اساسی صاحبنظران می باشد.
از تحقیق و توسعه تعاریف گوناگونی شده است که الزم است به نمونههایی از آنها اشاره شود .سازمان
توسعه و همکاری های اقتصادی ( ، 2 )OECDتحقیق و توسعه را انجام کارهای خالق و ابتکاری میداند که بر
اساس یک روش اصولی و نظام مند صورت پذیرفته است و از نتایج آن به منظور افزایش گنجینه دانش انسانی،
فرهنگی ،اجتماعی و ابداع کاربردهای جدید استفاده شود .در بیانی مشابه ،یونسکو از تحقیق و توسعه به عنوان
فرایندی پویا و به هم پیوسته از تحقیقات پایه ،کاربردی و توسعه یاد می کند که نتایج علمی هر مرحله به
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صورت ذخیره ای از دانش در طول زمان گردآوری می شوند و این ذخایر به عنوان ورودی مهم و با ارزشی است
که منشاء ایدهها و اختراعات جدید در مرحله عمل میشود.
بسیار ی از شرکت ها تحقیق و توسعه را ،همراه با عدم قطعیت باال ،نرخ نامشخص بازده و مدیریت دشوار ،تا
حدودی فازی می دانند .از سوی دیگر ،شرکت هایی که با سرعت و دقت موفق به تجاری سازی فنآوری های
جدید شده اند به فرصت های کسب سهم بازار بیشتر ،بهای اضافه ارزش و طرح های غالب دست می یابند ،در
نهایت این فرصت ها منجر به مزیت رقابتی روشنی می شود .در طول سال ها چشم انداز مدیریت فرآیندهای
 R&Dتغییر کرده است ،این چشم انداز از مدل تکنولوژی محور به دیدگاه تعامل محور سوق یافته است.
))D. Nobelius،2003
تعاریف بسیار زیادی از تکنولوژی ارائه شده است که هر یک از منظر خاصی تکنولوژی را مورد بررسی قرار دادهاند.
بعضی از تعاریف مهم تکنولوژی عبارتند از:
در فرهنگ «وبستر» ،تکنولوژی به عنوان دانش کاربردی تعریف شده است و «یونیدو» در تعریفی بسیار ساده
تکنولوژی را کاربرد دانش در عمل میداند( .طباطبائیان ،محمد پور ،نجفی ،0201 ،طباطبائیان)0200 ،
تکنولوژی به عنوان راهکارها و اهدافی تلقی میگردد که انسان را به تولید ماهرانه و اثربخش رهنمون میکند.
(براون)0235 ،
تکنولوژی کاربرد علمی دستاوردهای علمی و فنی به منظور پاسخ به یک یا چند نیاز است( .جعفرنژاد)0203 ،
از طرف دیگر انتقال تکنولوژی فرآیندی است ضروری برای کاربرد و استفاده گسترده از تکنولوژی توسط یک
یا چند کاربر.همچنین انتقال تکنولوژی فرآیندی است که جریان تکنولوژی از یک منبع به یک گیرنده را میسر
می سازد،در این مورد ،منبع مالک یا دارنده دانش است .در حالی که دریافت کننده ،ذینفع چنین دانشی
است.منبع میتواند یک فرد ،یک شرکت یا کشور باشد (.طارق خلیل)0201 ،
جهانی شدن  ،موجب انتقال سریعتر دانش نسبت به گذشته شده است.انتقال بین المللی دانش ،تخصص
تکنولوژیکی و دانش فنی در حال رشد است و بطور فزاینده ای در اقتصاد جهانی است .انتقال تکنولوژی مسأله
مهمی است که باید با توجه به توانمندی یک کشور ارزیابی مهم شود تا امکان کاربرد ،جذب و انطباق آن با شرایط
محلی افزایش یابد.به عبارتی،انتقال تکنولوژی امکان دسترسی و کسب تکنولوژی را جهت کاربرد موثر آن برای
توسعه اقتصادی و رشد کشورهای عقب مانده از نظر تکنولوژیکی،فراهم می کند .که بخش عمده این انتقال با
توجه به توانمندی های موجود در مراکز تحقیق و توسعه انجام خواهد شد که بال شک ارزیابی این مراکز با توجه
به عوامل توانمندی از مسایل کلیدی و اساسی و تاثیر گذار در این فرآیند خواهد بود.
 -2-2مشخصه نسل های تحقیق و توسعه
به صورت خالصه می توان تحقیق و توسعه را تاکنون در  9نسل به مشخصات ذیل ارایه نمود که در صنعت
خودرو سازی نیز جدا از این مقوله نمی باشد به گونه ای که  ،نوآوری بهنگام و سریع با معرفی موفق فناوری
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جدید به بازار عامل فوق العاده مهمی دیده شده است که رقابت پذیری شرکت را در بازارهایی تعیین می کند که
چرخه عمر محصول کوتاه است و نرخ تغییر فناوری باال است(Rothwell،0551( .
جدول  -1مشخصات كلی نسل های تحقیق و توسعه ))Amidon Debra, 2005
:نسل پنجم

نسل چهارم

نسل سوم

نسل دوم

نسل اول

مشخصه

دانش

مشتری

کسب وکار

پروژه

تکنولوژی

دارایی

سیستمهای نوآوری یکپارچگی با تحقیق یکپارچگی کسب و
و توسعه مشتری گرا کار با تکنولوژی
مشترک

پیوند با تجارت

تحقیق و توسعه در
انزوا

استراتژی

مدیریت نظاممند
تحقیق و توسعه

وابستگی متقابل

عواقب غیر قابل پیش
بینی

عوامل تغییر

تسهیم هزینه

تحقیق و توسعه به
عنوان سربار

عملكرد

هماهنگی و پخشی

ماتریسی

سلسله مراتبی و
محرک وظیفه ای

ساختار

کارکنان دانش خود تمرکز بر قابلیتها و
ارزشها
کنترل

همکاری ساخت
یافته

همکاری غیر ساخت
یافته

ما ،آنها (رقابتی)

افراد

یادگیری برون
مرزی و جریان
دانش

حلقههای بازخورد و
اطالعات مستمر

سبد مشترک و
هدفمند

بر مبنای پروژه

ارتباطات حداقل

فرایند

پردازشگرهای
هوشمند دانش

 ITبه عنوان سالح
رقابتی

بر مبنای اطالعات

بر مبنای داده

نارس و اولیه

تكنولوژی

گوناگونی و پویایی
تراکنش /قابلیت
معنوی
شبکههای
همزیستی

مبادالت سریع و
ناپیوسته جهانی

تعادل بین ریسک و
تناقض در بهره وری
پاداش
چندبعدی و
کمیتهای

كلیدی

از جمله مسائلی که در فرآیند  R&Dنقش بسزایی دارد که توسط  Alice .H. Amsdenمورد بررسی قرار
گرفته است حرکت از  OEM1به  ODM 9و  OBM6است که شرکت ها را در مسیر تولید به طراحی و داشتن
یک برند مخصوص خود سوق می دهدکه خود حکایت از وجود مراکز تحقیقاتی توانمند دارد.

شكل  -1حركت از تولید تا نشان تجاری () Alice H. Amsden-2002
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آمریکاUNIDO ،

با توجه به مقاالت متعدد و نظریات صاحبنظران و سازمان ها ی پیشگام چون بنیاد ملی علوم
 Alice .H. Amsden،و ...که تحقیق و توسعه را در  2تا  9سطح از تحقیقات محض و کاربردی تا تحقیقات
اکتشافی و پیشرفته تعریف کرده اند  ،الگوی زیر را نیز می توان ارائه نمود:

شكل  -2دسته بندی انواع تحقیق ( )Alice H. Amsden,2002
در این مدل که بیان تحقیقات آلیس آمسدن می باشد در سازمان ها حرکت تحقیقات از پیشرفته به سمت
علم محض بوده و در گذر از تحقیقات اکتشافی به تحقیقات کاربردی یک دیوار محکمی وجود دارد که بسیاری
صنایع نیز از آن نمی توانند عبور کنند ویکی از موانع مانع اصلی در سرمایه گذاری است.کاربردی کردن
تحقیقات پایه به متخصصین و هزینه و زمان مناسب و گاها بسیار طوالنی نیاز دارد.
 -3-2عوامل مؤثر بر انتخاب تكنولوژی
از آن جا که انتقال هر نوع تکنولوژی باید با شرایط شرکت پذیرنده منطبق باشد الزم است هر شرکت برای
انتقال تکنولوژی معیارهایی به کار گیرد تا زمینهی الزم برای انطباق هر چه بیشتر تکنولوژی جدید با محیط خود
را فراهم سازد .بدین ترتیب ،توسعهی آتی تکنولوژی تسهیل میشود .بدین منظور ،سازمانها و شرکتهای مختلف
به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و ابزار و چک لیستهایی برای انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب ارائه
کردهاند .با مطالعهی این گونه چک لیستها و الگوپذیری از عوامل مطرح شده در آنها میتوان در شرکت،
زمینهی الزم جهت انتخاب تکنولوژی مناسب را فراهم ساخت .توسعه تکنولوژی ممکن است از دو طریق زیر
صورت پذیرد:
 توسعه درون زا ) 3) IDکه با استفاده از طریق  R&Dبه تکنولوژی مورد نظر دسترسی پیدا میشود.
 انتقال تکنولوژی ) 0)TTکه با استفاده ازمنابع خارجی وخریدآن از خارج بنگاه به تکنولوژی مورد نظر
دسترسی پیدا میشود.
 انتقال تکنولوژی فرایندی است که درآن اجزاءتکنولوژی ازیک منبع به منبع گیرنده جریان انتقال
مییابد( .رادوسویس)0555 ،
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 -4-2روشهای متداول انتقال تكنولوژی
به طور کلی روش های مختلفی برای انتقال تکنولوژی مطرح است که برخی از آنها از لحاظ محتوی و ماهیت
یکسان بوده و فقط عناوین آنها متفاوت است .منظور از روش انتقال تکنولوژی ،مجموعهای از فعالیتهای از پیش
تعریف شدهای است که طی آن تکنولوژی مورد نیاز ،در ازای جلب رضایت عرضهکننده ،در اختیار متقاضی قرار
میگیرد .روشهای انتقال تکنولوژی بسته به نوع تکنولوژی و شرایط انتقال ،متفاوت و در برخی موارد بسیار متنوع
است .روشهای انتقال ممکن است حداقل درگیری یا تالش گیرنده را در شیوههایی همچون اتکا به منشأ خارجی
تا حداکثر اشتغال سازمان در شیوههایی همچون ادغام را شامل میشود .در این زمینه در دوسته کانال رسمی و
غیر رسمی نیز می توان آن ها را طبق بندی نمود ( طارق خلیل ف  )0201که در این تحقیق از آن استفاده شده
است.
 -5-2شكل گیری توانمندی فناورانه
با توجه به روش های جذب و انتقال تکنولوژی لینسو کیم این مکانیزم را در کشورهای در حال توسعه از
انتهای چرخه عمر فناوری و کسب و انتقال دانش و فناوری در محصوالت و فناوری های بالغ و سپس شکل
گیری فرآیند جذب و یادگ یری فناورانه از طریق اکتساب  ،جذب و تطبیق و بهبود آن ها و سپس ورود
محصوالت و فناوری های در حال رشد و شکل گیری مجدد این فناوری ها و در نهایت ورود به محصوالت و
فناوری های نوظهور در مرحله سیالیت و شکل گیری توانمندی خلق دانش و نوآوزی در محصوالت جدید می
باشد .ب ر این اساس چرخه عمر برای شکل گیری توانمندی های فناوری و نوآوری در کشورهای در حال توسعه
که بدنبال جهش و میانبرزدن فناورانه هستند بر عکس کشورهای توسعه یافته و صاحب دانش می باشد (.لینسو
کیم )0555 ،

شكل  -3چگونگی توانمندی فناورانه در چرخه عمر برای كشورهای در حال توسعه (لینسو كیم. )1111 ،
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 -3شرح تحقیق
انتقال تکنولوژی یکی از اساسی ترین مباحث در کشورهای در حال توسعه می باشد که شرکت ها و بنگاه
های بزرگ با روش های مختلف با آن مواجه هستند .واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه ها نقش بسزایی را در
جذب و انتقال تکنولوژی ایفا می نمایند.توانمندی این واحد ها ها از منظر های مختلف از جمله سیستم ها ،
ساختار سازمانی ،نیروی انسانی  ،زیر ساخت های نرم و سخت و ...مورد توجه می باشد .در انتقال تکنولوژی
توانایی های مراکز تحقیق و توسعه (  ) R&Dدر شرکت های های بزرگ تولیدی بسیار حایز اهمیت است .این
توانایی ها را می توان بصورت ذیل به تصویر کشید :

شكل  -4توانایی های تحقیق و توسعه (با اقتباس از استراتژی و سازماندهی  -ویتوریو كیه ز ا) 2001 ،
جهت تعیین این عوامل و بسط آن ها از نظرات  02نفر از خبرگان در مراکز تحقیق و توسعه در گروه ایران
خودرو و سایپا استفاده شده است که عالوه بر مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی از نظرات اساتید در تعیین عوامل
نیز بهره مند شده ایم که بصورت جدول ذیل قابل ارایه می باشد :
جدول  -2عوامل توانمندی واحدهای تحقیق و توسعه از منظر صاحب نظران پیشین و خبرگان در تحقیق
ردیف

عنوان

0

استراتژی

0

منابع انسانی

مرجع
تعیین كننده
کیه زا ،خلیل ،آمیدن ،فوربس  ،کوکیا،
میلر  ،لیتنر و واردن
کیه زا ،خلیل ،آمیدن ،فوربس  ،کوکیا،
میلر  ،لیتنر و واردن

ردیف

عنوان

مرجع
تعیین كننده

9

ارزیابی های دورهای کیه زا ،خلیل ،لیتنر و واردن ،خبرگان

6

زیر ساخت های نرم و
سخت

2

منابع مالی

کیه زا ،خلیل ،میلر  ،لیتنر و واردن

3

کیه زا ،خلیل ،آمیدن ،فوربس  ،کوکیا،
سیستم های مدیریتی
میلر  ،خبرگان

1

ساختار سازمانی

کیه زا ،خلیل ،آمیدن ،فوربس  ،لیتنر و
واردن

0

قوانین و مقررات
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کیه زا ،خلیل  ،کوکیا ،میلر  ،خبرگان

محقق  ،خبرگان
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 -4روایی و پایایی پرسشنامه
منظور از روایی 1این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت مندرج در ابزار دقیقاً متغیرهای موضوع مورد
مطالعه را بسنجد (حافظ نیا  )0203و پایایی 10شاخصی است دال بر اینکه تا چه حد سنجه دارای خطاهای تغییر
پذیری است (خاکی . )0202
 -1-4پایایی :
در این تحقیق به منظور تعیین روایی پرسشنامه طراحی شده ،با اساتید محترم مشورت های الزم انجام و
پرسشنامه نهایی گردید.
 -2-4پایایی :
گوگوس و بوچر ) 0550( 00پیشنهاد دادند برای بررسی سازگاری ،دو ماتریس (عدد میانی و حدود عدد
فازی) از هر ماتریس فازی مشتق و سپس سازگاری هر ماتریس بر اساس روش ال ساعتی محاسبه شود .نسبت
سازگاری برای سنجش اعتبار مقایسه ،به روش بررسی سازگاری گوگوس و بوچر محاسبه میشود که نرخ
ناسازگاری بهدستآمده برای تمامی ماتریسهای مقایسات زوجی بین عوامل کمتر از  2/0بودند؛ بنابراین،
میتوان کار را ادامه داد و ماتریسهای مقایسه زوجی برای این تحقیق قابلحل است.
جدول  -3نرخ ناسازگاری به روش گوگوس و بوچر
نرخ ناسازگاری به روش گوگوس و بوچر

0.004973

CRm

0.012467

CRg

 -5اهمیت عوامل توانمندی واحد های تحقیق وتوسعه بر انتقال تكنولوژی در سرمایه گذاری
عوامل توانمندی که در  0سرفصل مشخص شده است در بین  02نفر از خبرگان و کارشناسان مورد بحث و
بررسی واقع شد که عالوه بر تعیین میزان اثر پذیری و اثر گذاری عوامل بر یکدیگر به روش ،FDEMATEL
اهمیت آن ها نیز بر روش های انتقال تکنولوژی که نقش عمده ای در سرمایه گذاری دارد  ،استخراج گردید که
در مجموع اهمیت هریک از عوامل در انتقال تکنولوژی در دو گروه خودرو سازی ایران خودرو و سایپا به صورت
زیر بدست آمده است :
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جدول  -4نتایج نظرسنجی خبرگان بر اهمیت عوامل توانمندی در روش های انتقال تكنولوژی

سال ششم /شماره بیستودوم /تابستان 1931

103

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

جدول  : 5اولویت بندی عوامل توانمندی واحد های تحقیق و توسعه در جهت سرمایه گذاری با انتقال تكنولوژی

بر اساس جداول فوق طبق نظر کارشناسان  ،اولویت بندی الزم صورت گرفته است که داشتن استراتژی به
عنوان مهمترین عامل توانمندی مراکز تحقیق و توسعه خودرو سازان در انتقال تکنولوژی محسوب می شود.و
منابع مالی و منابع انسانی نیز در اولویت های بعدی قرار دارند .قوانین و مقررات  ،سیستم ها ،زیر ساخت های
نرم و سخت  ،ساختار سازمانی و ارزیابی های دوره ای نیز در رده های بعدی اولویت بندی شده اند.
 -6نتیجه گیری و بحث
عوامل توانمندی تحقیق و توسعه با توجه به شرایط صنعت خودرو از اهمیت بسیار باالیی در نزد خبرگان بر
خوردار است  .بر اساس این تحقیق و امتیازات داده شده مشخص می شود که داشتن یک استراتزی در مراکز
تحقیقاتی می تواند چشم انداز مناسبی را برای خودرو سازان مشخص نماید که مسیر اصلی آن ها را در نقشه راه
در سرمایه گذاری تعیین می کند .منایع مالی از دیگر عوامل مهم در نزد خبرگان در توانمند سازی مراکز تحقیق
و توسعه بر شمرده می شود .سپس منابع انسانی به عنوان سرمایه دانشی از جایگاه خاصی برخوردار هستند که
منشاء تحول و توسعه خواهند بود  .وجود یک ساختار سازمانی مناسب می توان به اهداف مورد نظر در کنار سایر
توانمندی ها ازجمله زیر ساخت  ،سیستم ها  ،ارزیابی های دوره ای و  ....دست یافت .با مدنظر داشتن این
عوامل می توان در ارتقاء توانمندی مراکز تحقیق و توسعه باالخص با محوریت جذب و انتقال تکنولوژی و سرمایه
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گذاری الزم در این خصوص کمک شایانی نمود که خود حکایت از بلوغ سازمان در جذب و انتقال تکنولوژی از
منظر کیه زا و لینسو کیم میباشد.
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