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هچکید

 هاشركت ساير با همكارى داخلى، توسعه هاىروش از يك كدام از استفاده با فناورى توسعه كه سؤال اين به پاسخ

 ىگيرتصميم از پس. هددمی  تشكيل را بنگاه يك فناورى راهبرد اصلى ابعاد از يكى شود، انجامفناورى خريد يا

 به توجه با خود، زندگى چرخه مختلف مراحل در هابنگاه از بسيارىفناورى، توسعه راهبرد انتخاب مورد در

 هر كنند.می استفاده فناورى اكتساب جهتمتفاوتى هاىروش از شركتى راهبردهاى و هدف بازار، اقتضائات

 شناسايى بنابراينو شدبامی  وجه بهترين به فناورى اكتساب نيازمند بازار، در موفق حضور جهت بنگاهى

 مسائل جمله از. است برخوردار سزايىه ب اهميت از راهبرد هر ضعف و قوت نقاط و فناورى اكتساب راهبردهاى

 راهبردهاى ميان از فناورى اكتساب مناسب راهبردهاى از تركيبى انتخاب است، مطرح زمينه اين در كهمهمى

 هاىروش نيز راهبرد هر در. باشد داشته همراه به بنگاه براى را منفعت بيشترينكه نحوى به، است مختلف

 و فناورى محتواى و سازمان نياز نوع به توجه با كه دارد وجودفناورانه همكارى و فناورى اكتساب براى مختلفى

 تراثربخش و تركارآ هاروش اين از بعضىگيرنده،اكتساب و دهندهاكتساب هاىشركت خصوصيات همچنين

 كمك سازمانوضعيت با فناورى كسب راهبرد تناسب درجه تعيين به تواندمى كه ابزارها جمله از. بود خواهند

 بر كه است اين بر سعى مقاله اين در. است آن عمر دوره منحنى روى بر سازمان قرارگيرى محل شناسايى كند،

 راهبردهاى فناورى، اكتساب اصلى راهبردهاى و سازمان عمر دوره مفاهيم تركيب با و تطبيقى مطالعهيك پايه

 مقاله اين هدف واقع در. گردد معرفى و تعيين خود عمر دوره مراحل از يك هر دربنگاه براى مناسب بالقوه اصلى

 طور به كه شرايطى و خود عمر دوره مراحل از يك هر درسازمان شرايط بين تناظرى برقرارى از است عبارت

 . است الزم فناورى اكتساب اصلى راهبردهاى از يك هر اتخاذ براى عمومى

  .سازمان عمر دوره فناورى، اكتساب عمر، چرخه منحنى: كلیدی واژگان
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 مقدمه

 (:1) است پذيرامكان راه دو از صنعت براي آن توسعه و فناوري يك اكتساب كلّی طور به

 تحقيقات .1

 فناوري انتقال .2

 توسعه براي محرك بال دو، تحقيقات و انتقال فناوري به عنوان "و فناوري علم جامع سياست"تدوين  در واقع در

 مشخصی مرز ها،فناوري شدن پيچيده دليل به امروزه كه داشت نظر در بايد اما. شوندمی گرفته نظر در صنعتی

 و باشد كارآمد و مؤثر اندتونمی تحقيقات انجام بدون فناوري انتقال فرايند هيچ كه چرا، ندارد وجود دو اين بين

 به ديگران كه نتايجی و تجربيات از استفاده بدون و تحقيقات طريق از كامل طور به فناوري يك اكتساب نيز

 در خصوصاً و فناوري توسعه الگوهاي تمام در دليل همين به. نيست صرفه به مقرون و اقتصادي اند،آورده دست

 فناورى توسعه كه سؤال اين به پاسخ. شوندمی ديده يكديگر كنار در تحقيقات و فناوري انتقال مدرن، هايشيوه

خريد فناوري انجام شود، يكی از  يا هاشركت ساير با همكارى داخلى توسعه هاىروش از يك كدام از استفاده با

 مديريت فرايند از بخشى انتویم را فناورى اكتساب. هددیم تشكيل را بنگاه يك فناورى راهبردابعاد اصلی 

 باشدیم حفاظت و بردارىبهره اكتساب، انتخاب، شناسايى، گام پنج شامل كه فرايندى. دانست نيز بنگاه فناورى

 اكتساب مرحله بنگاه مدتميان برنامه تدوين يا راهبردى دهىجهت لحاظ به را مرحله ترينمهم بتوان شايد كه

 براى الزم هاىزيرساخت ايجاد همچنين و آن بر مؤثر عوامل و فناورى اكتساب فرايند شناسايى (.2) دانست

 مشخص ساختار يك ايجاد با كه است الزم رواين از. است برخوردار اساسى اهميت از شده اكتساب فناورى جذب

 اكتساب بودن اثربخش از آن مختلف هاىجنبه و عوامل همه گرفتن نظر در و فناورى اكتساب براى هدفمند و

 نظر از كه ما كشور مانند كشورهايى براى فناورى اكتساب ديگر طرف از. نمود حاصل اطمينان شده انجام فناورى

 يك عنوان به - هستند خود فناورانه شكاف پركردن به ناچار و دارند كشورها ديگر با زيادى اختالف فناورى سطح

 نگرش وجود عدم صورت در و بوده مهم بسيار موضوعى  -موردنياز هاىيفناور به دستيابى براى ميانبر مسير

 (. 3) شود ناپذيرجبران خطاهاى و شكست به منجر تواندمی  آن به نسبت علمى

 محتواى و سازمان نياز نوع به توجه با كه دارد وجود فناورانه همكارى و فناورى اكتساب براى مختلفى هاىروش

 و كاراتر هاشرو اين از بعضى گيرنده،اكتساب و دهندهاكتساب هاىشركت خصوصيات همچنين و فناورى

 هر اكتساب براي" كه است آن شودمی فناوري مطرح اكتساب با ارتباط در كه سؤالی اما. بود خواهند تراثربخش

 (. 3)" ؟برگزيد را بايد روشی چه ممكن، هايروش انبوه ميان از صنعت،  /بنگاه نياز مورد هايفناوري از كدام
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 قراردادن مدنظر با هريك كه كرد استفاده مختلفى رويكردهاى و هاروش از توانمى سؤال اين به پاسخ براى

 ابزارهايى و هاروش جمله از. پردازندمی  اكتساب مناسب هاىمدل تدوين به مؤثر فاكتورهاى و متغيرها از بعضى

 راهبرد تعيين نوعى به و سازمان وضعيت با فناورى كسب راهبرد تناسب درجه تعيين به راستا اين در تواندمى كه

 طور به. است آن عمر دوره منحنى روى بر سازمان قرارگيرى محل شناسايى كند، كمك فناورى اكتساب مناسب

. باشدمى سازمان عمر دوره تعيين روش ها،سازمان موقعيت تحليل با رابطه در كاربردى هاىمدل از يكى كلى

 يك در كه معنى بدين. است عمر دوره يك داراى كارى و كسب يا صنعت خدمت، محصول، هر مدل اين طبق

 پيرى نهايتاً و اشباع مرحله سپس و رسدمى بلوغ مرحله به كند،مى رشد شود،مى معرفى و متولد زمان از مقطعى

 كاربرد صنعت و فناورى خدمات، بازار، محصوالت، همچون مواردى در عمر چرخه تئورى. رسدمى فرا آن زوال و

 به نسبت دقيق و واضح تصويرى توانمى منحنى طول در فوق عوامل از يك هر جايگاه تعيين طريق از و دارد

 مراحل از يك هر در كارى و كسب هر كه چرا. آورد دست به گيرد، صورت آينده در بايد كه تمهيداتى و اقدامات

 (. 4) است دوره همان خاص مسائل و رفتارها خصوصيات، داراى عمر چرخه

 راهبردهاى و سازمان عمر دوره مفاهيم تركيب با و تطبيقى مطالعه يك پايه بر كه است اين بر سعى مقاله اين در

 و تعيين خود عمر دوره مراحل از يك هر در بنگاه براى مناسب بالقوه اصلى راهبردهاى فناورى، اكتساب اصلى

 مراحل از يك هر در سازمان شرايط بين تناظرى برقرارى از است عبارت مقاله اين هدف درواقع. گردد معرفى

 . است الزم فناورى اكتساب اصلى راهبردهاى از يك هر اتخاذ براى عمومى طور به كه شرايطى و خود عمر دوره

هاسازمان پیرى و رشد طبیعت

 چرخه يك داراى ديگرى پديده هر مانند كار و كسب و سازمان يك كه است اين مديريت اساسى مفاهيم از يكى

 و رسدیم بلوغ مرحله به كند،یم رشد شود،مى معرفى و متولد زمان از مقطعى يك در كه معنى بدين. است عمر

دوره و زيستی ادوار ابتدا بايد سازمانى هر بنابراين (.3) رسدمی فرا آن زوال و پيرى نهايتاً و اشباع مرحله سپس

 زمان شناخت كه است بديهی. كند مشكالتش حل به اقدام مقتضی موقعيت در تا بشناسد را خويش حياتی هاي

 مشكالت حل درصدد اگر. است اهميت حائز بسيار آن در شده حادث مشكالت حل در سازمان، زيستی برهه و

 است ممكن. دارد قرار خويش حيات دوره از جايگاهی چه در سازمان آن بدانيم بايد ابتدا برآييم، سازمان يك

 . شود قلمداد مشكل ما براي آيد،نمی حساب به مشكل اصالً و است دوره آن طبيعت جزء كه آنچه
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 سازمان، ساختار و هستند مشخصى طبيعى مسير و خاص ترتيب داراى عمر دوره مراحل كه داردیم بيان دفت

 عمر دوره مراحل در كه كنندمی پيروى بينىپيش قابل نسبتاً الگويى از هاسازمان ادارى سيستم و رهبرى شيوه

 (. 5) دارد وجود

برمى سازمان يك رشد براى مرحله 5 گرينر.است گرينر مدل زمينه اين در شده ارائه هاىمدل از ديگر يكى

 در بلوغ به رسيدن از پس و دارد عللى و ريشه - سازمان بزرگى با متناسب- مقطعى هر در سازمان رشد. شمارد

 آن متناسباً نيز بحران رفع. آيدمى وجود به سازمان براى هايىبحران و شودمى جديدى نيازهاى دچار مرحله آن

 ... و است راه در جديدى بلوغ دوباره و كندمی جديدى فاز وارد را

مى كار و كسب يكوارد كارآفرينانه و خالقانه كه گروهى. استخالقیت طريق از رشد مدل اين اول مرحله

 و است مهم كار انجام چيز هر از بيش مرحله، اين در. كنندمی  كار به آغاز نوآورى و خالقيت مزيت با و شوند

 به. آمد خواهد وجود به رهبرى بحران كارها گسترش از پس. ندارد وجود و نيست مطرح جايگاه و مقام و سمت

. است ستادى كارهاى به ورود براى ايستگاه اولين اينجا. شودمی نياز كند هدايت و كنترل را كار كليت كه نفر يك

 منابع اتالف و كارىدوباره از (رهبر جايگاه در) بيرون ناظر از يك كمك با كه شودمى موجب هدايت و رهبرى

 ادامه اگر مسير اين. بود خواهد مستقيم هدايت سازمان رشد موتور شود، رفع رهبرى بحران اگر. شود جلوگيرى

 كه مدتى از پس. رسيد خواهيم استقالل به نياز بحران يعنى دوم بحران به بدهد، رشد را سازمان و كند پيدا

 اختيار به افراد نياز شد، معلوم وضعيت و كرد پيدا روال كارها ساختار و گرفت انجام مستقيم هدايت با كارها

مى باعث عمل آزادى اين. بود خواهد حل قابل افراد به بيشتر اختيارات تفويض با بحران اين. شد خواهد بيشتر

 آن مدير اختيار قدرت با بتواند بخش هر در بخشى كارهاى و بگيرد شكل مجدداً جزئى هاىخالقيت كه شود

 و يابدمی ادامه رشد از مرحله اين. كند رشد است، شده آزاد عمل آزادى نتيجه در كه خالقيتى و ابتكار و بخش

 نياز اشثمره كه بحران اين و بلوغ اين. كندمى كنترل بحران دچار را مديريت و سازمان است، حدس قابل چنانچه

 و اظهارنظرها طريق از عمل در هاهماهنگى اين. كنندمی  حل هماهنگى با را است كنترل جهت بيشتر تمركز به

 تا شوندمى جويا را هابخش ساير نظر تصميم، اتخاذ براى مختلف هاىبخش. گيردیم انجام نظرها اعمال و قواعد

تشريفات  سازمان در اين مرحله رشد كند، به بحران كه صورتى در. نيايد وجود به كارهايشان روند در تداخلى

تنها و اغلب به قصد جلوگيرى از  نظرهاى موردمعنى كه از آنجا كه هماهنگى زائد ادارى دچار خواهد شد. به اين

آن، هر  سازمان و رشد يافتن با بزرگتر شدن حجم گيرد،میافزايى انجام و نه قصد همكارى و هم تداخل امور

 و پرداخت خواهد خويش نظر مورد كارهاى به كه شد خواهد تلقى بزرگى خود سازمان ،بخش كوچكى از سازمان

 مشترك نهادهاى تشكيل و مشترك ريزىبرنامه معنى به همكارى. كرد خواهند حل همكارى با را بحران اين
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كميته و ستادها ها،گروه تشكيلگيرد. می انجام سازمان مختلف هاىبخش كردن راستاهم و افزايىهم جاديا براى

 در كه است راهكارهايى ... و سازمانى چارت در ضربدرى روابط سازمان، مختلف اجزاى از متعدد و مختلف هاى

 سايرين بر و برشمرده رشد اين از را ديگرى مرحله اخير هاىسال در گرينر. شوندمى گرفته كار به بحران اين

 . است پرداخته ... و شبكه و هاهولدينگ و بزرگ هاىشركت ادغام مشكالت به كه است كرده اضافه

 

 

(5)منحنیرشدگرينر-1نمودار

 سازمان عمر دوره كتاب مقدمه در آديزس ايساك. است آديزس مدل زمينه اين در مهم هاىمدل از ديگر يكى

 چرخه يا عمر دوره منحنى از همگى هاانسان و حيوانات گياهان، جمله از زنده موجودات تمامى كه كندمی  بيان

مدل ترينجامع از يكى دهد،یم ارائه سازمان عمر دوره شناسايى براى ديزسآ كه مدلى. كنندمی پيروى حيات
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 وجود اىمرحله سه اىپرسشنامهAdizes.com  سايت در و است شده ارائه تاكنون كه است سازمانى رشد هاى

 (. 6) است شده طراحى آن عمر دوره منحنى روى سازمان موقعيت تعيين براى كه دارد

 داراى سالم سازمان يك عمر منحنى و شودمى تقسيم مرحله ده به سازمان عمر دوره آديزس نظريه براساس

 در و گيردیم نشأت حيات چرخه روى سازمان فعلى موقعيت از غالب رفتار يا رفتارها اغلب. است نرمال توزيع

 . است ناچيز نيز رفتارش از استاندارد انحراف باشد، سالم سازمان كه صورتى

 (:  8و 7) بود خواهد زير هاىدوره شامل سازمان، رشد مراحل آديزس نظريه اساس بر

 ايايده بروز مستلزم جديد سازمان ايجاد. شودمی تولد و تولد از قبل مراحل شامل دوره، اين: ايجاد (1

 در آنچه. باشد جديد سازمان تشكيل به نياز آن رفع براي كه است جديد نيازي يا و نو ابتكاري يا جديد

 عناصر با كه است سازمان گذارانبنيان طلبانهمنفعت غير ديدگاه است، اهميت حائز بسيار مرحله اين

 گذارانبنيان منديدغدغه در بتوان را وضعيت اين شايد. نهدمی بنا را سازمان اساس و شده تركيب تعهد

 و ديگر هايانگيزه به بعد مراحل در سازمان، موفقيت و زمان گذر در تواندمی روحيه اين كه كرد تعريف

 . شود تبديل طلبانهمنفعت حتی

 اىلحظه آن از كودكى واقعى زمان. شودمی كودكى دوره وارد ايجاد، از پس سازمان: كودكى دوره (2

 مديريت دوره كودكى دوره. درآيند اجرا به سازمان مؤسسان يا شركا تعهدات از بخشى كه شودمى شروع

 نه و محدود مراتب سلسله صميمی، بسيار فضاي: از عبارتند دوره اين هايمشخصه. است بحران در

 و هاتوانايی براساس هامسئوليت تقسيم عدم افراد، ارزيابی براي سيستمی فقدان توجه، مورد چندان

 . سازمان سطح در فراوان تفريط و افراط وجود

 ايجاد به موفق و آمده فائق خود مالی مشكالت بر سازمان كه است زمانی مرحله، اين: سريع رشد (3

 تبديل عمل به سازمان هاىايده دوره اين در. است شده اقتصاد در بخش اعتمادي قابل هايزيرساخت

 . است شده متعادل سازمان فعاليت حجم و نقدينگى و شده

 دوباره تولدي همانند دوره، اين. است بلوغ دوره سازمان، زندگانی چرخه در مرحله ترينمهم: بلوغ دوره (4

 :است سازحادثه بسيار ذيل، داليل به دوره اين. است ايجاد دوره از ترسخت بسيار و بوده سازمان براي

 جديد افراد به سازمان قبلی زعماي و گذارانبنيان از اختيار تفويض 

 آنها اصالح يا سازمان اوليه اهداف تغيير 
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 سازمانی است ممكن بعضاً و شودمی سازمان رشد روند در اساسی تغيير باعث موضوع، دو اين از يك هر در لغزش

 معطوف بايد سازمان، رهبران و گذارانبنيان ظرافت و دقت تمام. كند تبديل بار و بند بی سازمانی به را گراآرمان

 . نكند پيدا سوق ديگر سويی به سازمان رشد به رو روند تا شود تغييرات اين به

 بين حالتی .سازمان يك براي ممكن حالت بهترين در متعادل است ايمرحله تكامل، دوره: تکامل دوره (5

 .سازمان ثمردهی و شكوفايی دوره واقع، در و پذيريانعطاف حداكثر و پذيريكنترل حداكثر

 است، قدرتمند سازمان دوره، اين در. شودمی آغاز سازمان افول دوره بعد، به مرحله اين از: ثبات دوره (6

 . گيردمی قرار نزول سراشيبی در آرامی به و دهدمی دست از را خود پذيريانعطاف تدريج به اما

 و زياد گرايیتجمل. است انحطاط سمت به سازمان نزول مراحل از يكی دوره، اين: اشرافیت دوره (7

پول و است ثروتمند نقدينگى نظر از دوره اين در سازمان. است دوره اين بارز هايمشخصه از كم، نوآوري

. گرددیم مصروف نيز سيستم كنترل جهت در شود،مى هزينه سودآورى جهت در اينكه بر عالوه ها

 گذشته دستاوردهاى بر تأكيد با و گذشته روال طبق كارها و است كم بسيار سازمان داخل در نوآورى

 . گيردیم صورت

 پرسش است، نابودي سوي به سازمان نزولی مراحل ديگر از كه دوره اين در: اولیه بوروكراسی دوره (8

 "؟كيست مقصر" پرسند:می" ؟كرد بايد چه": بپرسند اينكه جاي به آنها كند،می تغيير سازمان افراد

 عموم و شود طی زيادي كاغذبازي با همراه دردسر پر هايروش بايد سازمان در مؤثربراي انجام كاري 

 . است كارشناسی پشتوانه بدون و نتيجهبی ها،فعاليت

 و فراوان هاىسيستم داراى. است نظمبى و ريخته هم به سازمان دوره اين در: بوروكراسى دوره (9

 پاگير و دست مقررات وجود كاغذبازى،. كند ايجاد خود براى كافى منابع تواندنمى و است ناچيز عملكرد

 . است برده بين از را خالقيت و سياسى، نوآورى هاىباندبازى و

 تاريخ گورستان در سازمان سرانجام مشاجرات، و هاجنجال اين از پس. سازمان مرگ: انتهايی دوره  (11

 سازمان كه زمانى سرانجام. شد نخواهد ماندگانباقی نصيب آن، از كمتر شايد و نامی جز و شودمی دفن

 باشد، نداشته وجود آن حيات ادامه براى نيز سياسى توجيه و كند برآورده را خود مالى نيازهاى نتواند

 (. 8و  7) مرد خواهد سازمان

 دارد مختلف موارد در زيادى استفاده قابليت و است زمينه اين در شده ارائه هاىمدل ترينجامع از يكى مدل اين

 .است شده استفاده مدل همين از مقاله اين در دليل همين به و
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(7منحنیرشدآديزس)-2نمودار

 فناورى اكتساب هاىروش

 داخلى، توسعه هاىراه از منتخب هاىفناورى به دسترسى چگونگى تعيين و تعريف معناى به فناورى اكتساب

 هاىفناورى آن در كه است فرايندى فناورى اكتساب(. 9) باشدمى فناورى خريد يا و هاشركت ديگر با همكارى

 كه است فرايندى فناورى اكتساب. گيرندمى قرار سازمان اختيار در استفاده جهت و شده كسب سازمان منتخب

 به مختلف هاىروش از استفاده با فناورى آوردن دست به با و شودمى شروع گذشته گام در فناورى يك انتخاب با

 (. 10) رسدمى پايان

 اكتساب متمايز گروه سه در توانمى را آنها تمامى كه دارد وجود متعددى هاىروش فناورى اكتساب جهت

 (:3) كرد تفكيك خارجى طرف مشاركت برحسب

 داخلى اكتساب (1

 فناورانه همكارى (2

 فناورى خريد (3
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 دارنده خارجى طرف حضور و وجود اول سبك به نسبت آنها اصلى تمايز وجه اينكه جهت به را آخر سبك دو

 مورد در گيرىتصميم براى بندى،تقسيم اين براساس. ناميد خارجى اكتساب هاىسبك توانمى است، فناورى

 تحقيق آن طرف يك در كه هستند روبرو مختلف هاىسبك از طيفى با اقتصادى هاىبنگاه فناورى اكتساب سبك

 آن مقابل نقطه در و قرارداشته بنگاهى درون انسانى نيروى و مالى فناورانه، منابع به كامل تكيه با داخلى توسعه و

 . شودمی كسب بيرونى منبع از كامل صورت به انسانى نيروى و فناورانه منابع آن در كه دارد قرار تصاحب

اكتسابداخلی

 بنگاه و شودیم انجام خارجى طرف يا و سازمان مشاركت حداقل با يا و وجود بدون فناورى اكتساب سبك اين در

 :كرد اشاره عمده روش دو به توانمى سبك اين در. پردازدمی فناورى توسعه به خود منابع به تكيه با

 صورت به كه شودمى گفته خالق هايفعاليت از اىمجموعه به توسعه و تحقيق: داخلى توسعه و تحقيق (1

. گيردمى انجام جديد كاربردهاى خلق در دانش اين از استفاده و فنى دانش افزايش منظور به مندنظام

 اكتساب دنبال به سازمان كه هستند جديدى هاىفناورى قالب در جديد كاربردهاى و دانش اين

 .آنهاست

 ندارد فعال حضور فناورى اكتساب به كمك براى ديگرى بنگاه گرچه نيز روش اين در: معكوس مهندسى (2

 آن، روى توسعه و تحقيق و فناورى به دستيابى براى ديگر بنگاه فناورانه محصول از استفاده دليل به اما

 . بود خواهد بيشتر قبلى روش به نسبت آن در خارجى طرف مشاركت

فناورانههمکاری

 ميانه و اوايل در سريع افزايش يك از بعد. است اخير هاىدهه در مهم روند يك فناورى خارجى منابع به مراجعه

 به سبك اين در (.9) شد تبديل هابنگاه فناورى راهبرد از بخشى به فناورى خارجى منابع به اتكا هشتاد، دهه

 در كه هستيم روبرو مختلفى هاىروش با حضور اين ضعف و شدت نسبت به و خارجى هاىطرف حضور دليل

 .شد خواهد اشاره آنها ترينمهم از برخى به ادامه

 دريافت ديگرى شركت از را خاصى فناورى امتياز و ليسانس حق شركت يك روش اين در: ليسانس اخذ (1

 همكارى براى خارجى منبع از و دهدمى تخصيص را مالى منابع شركت تنها روش اين در. كندمى

 . كندمى استفاده
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 خريدارى را است فناورانه قابليت يا فناورى داراى كه شركتى سهام از بخشى شركت يك: اقليت سهام (2

 . شودنمى مديريتى كنترل قدرت داراى ولى كندمى

 ديگرى شركت با سهام تبادل طريق از را مشتركى گذارىسرمايه شركت يك: مشترك گذارىسرمايه (3

 منابع مالكيت روش اين در. شودمى ايجاد معين فناورانه نوآورى هدف با سومى شركت و دهدمى انجام

 معموالً مدون قرارداد يك در. دارد تعلق شده خلق سوم بنگاه به همكارى هاىفعاليت براى استفاده مورد

مى مشترك گذارىسرمايه البته. شودمى تعريف بردارىهبهر حقوق و نتايج مالكيت مشاركت، شركا، سهم

 باشد. داشته شريك از دو بيش تواند

 توسعه و تحقيق كه كندمى توافق هاشركت ساير با شركت يك روش اين در: مشترك توسعه و تحقيق (4

 . دهند انجام سهام مبادله بدون و مشترك و يافتهنظام صورت به را معين فناورى يك مورد در

 مؤسسه يك در را توسعه و تحقيق هزينه كه كندمى توافق شركت يك: توسعه و تحقيق قرارداد (5

 . كند تأمين معين فناورى يك براى نوآور شركت يك يا دانشگاه يا تحقيقاتى

 به اقدام نوآورانه هاىايده خلق براى هايىفرصت ايجاد راستاى در شركت يك: پژوهش در گذارىسرمايه (6

 .كندمى كوچك نوآور هاىشركت يا و دانشگاه يا تحقيقاتى مؤسسات در گذارىسرمايه

 كه حالى در را فناورانه و فنى مالى، منابع از اعم خود منابع اقتصادى هاىبنگاه روش اين در: همكارى (7

 منابع اشتراك اثر در كه افزايىهم از تا گذارندمى اشتراك به هم با است خودشان اختيار در آنها مالكيت

 گذارىسرمايه روش به نسبت روش اين. كنند تأمين را خود نياز مورد فناورى بتوانند آيد،مى دست به

مى تقسيم درگير طرفين هاىتوافق طبق نيز آمده دست به نتايج و است كمترى رسميت داراى مشترك

 . شود

 مشترك هدف يك به دستيابى براى را خود شتال مؤسسه و شركت تعدادى روش اين در: كنسرسيوم (8

 . شودنمى بدل و رد سهامى نيز روش اين در. كنندمى يكى فناورانه و فنى نوآورانه

 كند حفظ فناورانه نظام در را خود سرعت تا كندمی ايجاد ارتباطات از اىشبكه ،شركت يك: سازىشبكه (9

 .آورد دست به را تكاملى روندهاى و فناورانه هاىفرصت و

 شركت يك يا گيردىم كار به را معين فناورانه نظام يك در متخصص افراد شركت يك: آموزشى اكتساب  (10

 . كندمى تملك معين مديريتى و فناورانه صالحيت يك به دسترسى قصد به را كوچك

 از جديد شركت يك. شودمى ادغام است فناورانه صالحيت داراى كه ديگرى شركت با شركت يك: ادغام  (11

 . شودمى ايجاد شركت دو اين ادغام
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خريدفناوری

 كنندهجذب و كنندهدريافت نقش تنها بنگاه و است خارجى طرف عهده به فناورى تأمين نقش سبك اين در

 :برشمرد را اصلى روش دو توانمى سبك اين در. كندمى بازى را فناورى

-مى تأمين را خارجى طرف از فناورى خريد براى مالى منابع اقتصادى بنگاه روش اين در: بيرونى تأمين (1

 و شده منتقل بنگاه به فناورى نهايت در و شودمى انجام خارجى طرف توسط اكتساب فرايند تمام و كند

 به و كرده منتقل خارج به را فناورانه هاىفعاليت شركت يك روش اين در. گيردمى قرار آن مالكيت در

 . آوردمى دست به را نظر مورد خروجى سادگى

 روش اين در. خردمى را ديگرى شركت نظر مورد فناورى به دسترسى منظور به شركت يك: تملك (2

 كامل انتقال دليل به روش اين. شودمى منتقل اقتصادى بنگاه به آن دارنده سازمان همراه به فناورى

 (. 3) دارد هاش رو انواع بين در را خارجى طرف حضور بيشترين فناورى دارنده

 نيازهاى و هاروش اين شناسايى. هستند متفاوت هم با بودن رسمى سطح و ادغام ميزان نظر از هاروش اين

 كاربرد نحوه و روش هر كاركردهاى شناسايى. شودمى فناورى اكتساب براى مناسب روش ايجاد به منجر فناورانه

 بنابراين. شود فناورى توسعه جهت در آنها از بهينه استفاده به منجر تواندمى فناورى اكتساب مدل يك در آن

 انتخاب فناورى اكتساب مدل و روش ترينمناسب و بهترين مؤثر، و مهم متغيرهاى گرفتن نظر در با تا است الزم

 قرار مدنظر با يك هر كه است شده داده توسعه مختلفى هاىمدل نويسندگان طرف از منظور همين به. شود

 بخش در. دارند مناسب روش انتخاب براى مختلف هاىبنگاه به پيشنهادهايى ارائه در سعى متفاوتى عوامل دادن

 چرخه روى بنگاه موقعيت بين تناظر بررسى به آن از پس تا كنيممى اشاره هامدل اين از بعضى به مختصراً بعد

 بدنه به مقاله اين اصلى كمك عنوان به اكتساب، مناسب روش تعيين و اكتساب هاىروش هاىويژگى و عمر

 . بپردازيم فناورى مديريت دانش

 



یرانتخابراهبردهاىاكتسابفناوردكاربردشناسايىدورهعمرسازمان فروشگاهاينترنتیآرينفايل  

 

 

 
w w w . a r i a n f i l e . i r  

 
 مرجعمقاالتوجزواتتجارتالکترونیک

 

(11فراينداكتساب)-3نمودار

 فناورى اكتساب هاىمدل برخى

 روش انتخاب نحوه كنندمى تالش هامدل اين. شودمى اشاره فناورى اكتساب مهم مدل چند به بخش اين در

 .دهند نشان متغيرها برخى از استفاده با را فناورى اكتساب

 فناورى در نسبى بنگاه جايگاه عامل پنج به فناورى توسعه گيرى براىتصميم خليل نظر : ازخلیل مدل (1

 در فناورى جايگاه به فناورى، دستيابى براى الزم سرمايه ميزان به فناورى، دستيابى فوريت نظر، مورد

 (. 12دارد ) بستگى فناورى و نوع آن عمر چرخه

 آشنايى ميزان به روش بودن زابرون يا زادرون توسعه مورد در گيرىتصميم مدل اين براساس: آفوا مدل (2

 (. 1) دارد بستگى بازار و فناورى با

 هاىويژگى اول. است اصلى بعد دو داراى فناورى كسب به بنگاه هر نگرش مدل اين براساس: تید مدل (3

 بنگاه فرهنگ ها،قابليت يا هاشايستگى با تطابق ،(روىدنباله يا رهبرى) بنگاه شامل راهبرد سازمان

 پايه،) فناورى رقابتى اهميت شامل فناورى هاىويژگى دوم و بنگاه قابليت و (گرابرون يا گرا)درون

 (.3) فناورى از حاصل اعتبار فناورى، كدپذيرى فناورى، پيچيدگى ،(ظهور حال در رشد، حال در كليدى،

 شركاى و همكارى محتواى همكارى، اهداف جنبه سه شامل يزاچى مفهومى چارچوب: يزاچى مدل (4

 كنترل ها،فعاليت بر كنترل زمانى، افق انسانى، منابع و بنگاه بر تأثير معيارهاى به توجه با كه است بالقوه

 (. 9شوند )مى بررسى پذيرىبازگشت و همكارى برپاكردن هزينه و زمان مخاطرات، نتايج، بر
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 عوامل سازىيكسان با فناورى، انتقال مختلف هاىمدل بررسى از پس دالورى و آراستى: آراستى مدل (5

 انتخاب براى جامع مدلى دارند سعى فناورى انتقال روش انتخاب بر مؤثر عوامل بندىطبقه و مشترك

 طبيعت فناورى، و بازار با آشنايى وضعيت عامل پنج شامل مدل اين. دهند ارائه انتقال مناسب روش

سياست و فناورى گيرنده و دارنده بين مطلوب همكارى نوع فناورى، دارنده سازمان مشخصات فناورى،

 (. 11) باشدمى فناورى گيرنده شركت هاى

 تهيه يزاچى مدل دادن قرار مبنا با نجفى توسط كه است فاكتور تحليل از استفاده آخر مدل: مدلنجفی (6

 تعيين و فاكتور آناليز فناورى، اكتساب به كلى رويكرد تعيين گام سه شامل مدل اين. است شده ارائه و

 (. 10) است اكتساب روش

 سازمان عمر هاىدوره از يک براىهر اكتساب مناسب بالقوه هاىروش

 تجزيه مورد دوره آن در فناورى اكتساب مناسب هاىروش همراه به عمر دوره مراحل از هريك تفصيل، به اكنون

 .گيردمى قرار تحليل و

 رفع براي كه است جديد نيازي يا و نو ابتكاري يا جديد ايايده بروز مستلزم جديد سازمان ايجاد: ايجاد (1

 تحقق آينده در كه است امكاناتى و هاايده بر تأكيد دوره اين در. باشد جديد سازمان تشكيل به نياز آن

 محدوده در مربوطه عمليات و هاايده مورد در احساسى و روحى تعهد بايد آن از فراتر. است محتمل آنها

 افزودهارزش كسب منظور به بازار تقاضاى نمودن برطرف مديريت اصلى هدف و باشد داشته وجود بازار

 خواهد آينده در بازار كه است( خدمت  /كاال) محصولى است اهميت حائز مرحله اين در آنچه. است

 مناسب قدرت منبع از دوره اين در سازمان چنانچه. است نآ خريد حال در بازار آنچه لزوماً نه و خريد

 معكوس مهندسى يا و داخلى توسعه و تحقيق نتايج از تواندمى باشد، برخوردار انسانى و مالى منابع يعنى

 تحقيقات نتايج سازىتجارى به ديگر عبارت به و كند استفاده است، رسانده اتمام به اين از پيش كه خود

 باشند، خود كارى زمينه در توسعه و تحقيق پيشينه فاقد سازمان گذارانبنيان كه صورتى در اما. بپردازد

 گذارانبنيان تعهد دليل به حالت اين در. كنند استفاده خريد يا خارجى اكتساب هاىروش از است الزم

 اخذ هاىروش بنابراين و دارد وجود فناورانه منابع به سريع دستيابى به نياز جديد سازمان يك ايجاد به

 هاىروش باالتر مالى توانمندى صورت در و باشند مناسب توانندمى مشترك گذارىسرمايه و ليسانس

 را نتايج قوى كنترل امكان هاروش اين. شوندمى منتهى مطلوب پاسخ به ترسريع تملك، و بيرونى تأمين

 . دارد باالتر مالى منابع به نياز و دارد همراه به را ريسك از درجاتى البته و كندمى فراهم هم
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 و نقدينگى وجود به نياز حيات ادامه براى سازمان. است بحران در مديريت دوره كودكى دوره: كودكى (2

 چه هر فروش طريق از نقدينگى تأمين دارد، اهميت دوره اين در آنچه. دارد گذارنبنيا تعهد و عالقه

 در. است سازمانی رشد مراحل ترينسخت از يكی اقتصادي، لحاظ از دوره اين. است محصوالت بيشتر

 برود هايىش رو سراغ به تواندنمى باشد، داشته فناورانه توسعه به نياز دوره اين در سازمان چنانچه نتيجه

 گذاربنيان دست از سازمان كنترل دوره اين در كه است الزم طرفى از. دارند نياز باال گذارىسرمايه به كه

 كه دهدمى رخ زمانى كودكى در مرگ پديده .نشود كاسته نيز گذاربنيان تعهد و عالقه و نشود خارج

 از يا شود كم سازمان به نسبت گذاربنيان تعهد و عالقه شود، خارج گذاربنيان دست از سازمان كنترل

 محدوده عوامل اين مجموعه. بدهد دست از را خود نقدينگى ناپذيرىجبران طور به سازمان يا و برود بين

نمى بين از را مديريتى كنترل اينكه دليل به سازىشبكه و كنسرسيوم همكارى،. كندمى كم را هاانتخاب

 روش در. باشند دوره اين براى مناسبى هاىروش توانندمى كنند،نمى طلب را زيادى مالى منابع و برند

 در آنها مالكيت كه حالى در را فناورانه و فنى مالى، منابع از اعم خود منابع اقتصادى هاىبنگاه ،همكارى

 دست به منابع اشتراك اين اثر در كه افزايىهم از تا گذارندمى اشتراك به هم با است خودشان اختيار

 هاىتالش مؤسسه و شركت تعدادى كنسرسيوم در. كنند تأمين را خود نياز مورد فناورى بتوانند آيد،مى

 نيز روش اين كنند. درمى يكى فناورانه و فنى نوآورانه مشترك هدف يك به دستيابى براى را خود

 خود سرعت تا كندمى ايجاد ارتباطات از اىشبكه شركت يك سازىشبكه شود. درنمى بدل و رد سهامى

 . آورد دست به را تكاملى روندهاى و فناورانه هاىفرصت و كند حفظ فناورانه نظام در را

 ايجاد بر اگر دوره اين در. است شده سازمان وارد نقدينگى و شده عملى هاايده دوره اين در: سريع رشد (3

 تله عارضه نكند، عمل نهادى صورت به مديريت و باشد نداشته وجود تأكيد سازمانى و ادارى هاىسيستم

 نحوي هر به سازمان متن از گذارانبنيان خروج صورت كه در معنى اين به. كرد خواهد بروز گذاربنيان

 بين از نقدينگى مشكل اين دوره شود. درمی داده سوق مرگ و به انحطاط سازمان انزوا چه و فوت چه

توسعه  مختلف هاىروش از تواندمى دارد. بنابراين توسعه و تعالى و پيشرفت به رو و سازمان است رفته

 براى تواندمى مرحله سازمان اين نمايد. در استفاده كند، سازمان كمك توسعه و پيشرفت به كه فناورانه

 نمايد. سازمان استفاده خود تركيب راهبردهاى در فناورانه همكارى راهبرد از رقابتى خود توان افزايش

 براى خارجى منبع از و دريافت ديگرى شركت از را خاصى فناورى امتياز و ليسانس حق تواندمى

 خريدارى را است فناورانه قابليت يا فناورى داراى كه شركتى سهام از بخشى يا و كند استفاده همكارى

 يك مورد در توسعه و تحقيق و شود معين فناورانه نوآورى هدف با مشترك گذارىسرمايه وارد كند،

. دهد انجام ديگر هاىشركت با سهام مبادله بدون و مشترك و يافتهنظام صورت به را معين فناورى
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 دوره اين در توانندمى همكارى هدف به بنا نيز آموزشى اكتساب و سازىشبكه كنسرسيوم، همكارى،

 در تا كند آغاز نيز را توسعه و تحقيق هاىفعاليت دوره اين در شركت است الزم همچنين. شوند استفاده

 . نمايد استفاده آن دستاوردهاى از بتواند بعد مراحل

 در. است سازمان عمر دوره مراحل ترينمشكل از يكى و شودمى متولد دوباره سازمان دوره اين در: بلوغ (4

 موقعيت تثبيت و رقابتى هاىمزيت حفظ صدد در بايد و رسيده نسبى ثبات يك به سازمان مرحله اين

 خوددارى تنوع و كارىپراكنده از درونى تضادهاى تشديد از پيشگيرى براى طرفى از و باشد بازار در خود

 و آموزشى اكتساب مشترك، گذارىسرمايه تملك، ادغام، مانند هايىروش دوره اين در طبيعتاً. كند

. باشند مناسبى هاىروش توانندنمى شد، خواهد هادوگانگى تشديد باعث كه مشترك توسعه و تحقيق

 مهندسى مانند هايىروش به خود نياز مورد هاىفناورى به دستيابى براى سازمان است الزم بنابراين

 سازمان گرفتارى صورت در. آورد روى داخلى توسعه و تحقيق و پژوهشى قرارداد اقليت، سهام معكوس،

 اخذ بنابراين. بيايد وجود به اصلى هاىفناورى روى مجدداً سازمان تمركز است الزم خالقيت، تله در

 الزم نيز زودرس پيرى حالت در همچنين. باشند مناسبى هاىروش توانندمى بيرونى تأمين و ليسانس

 و توسعه و تحقيق قرارداد يا داخلى توسعه و تحقيق به فنى توانمندى به دستيابى منظور به سازمان است

 . كند حفظ را خود رقابتى مزيت بتواند تا بپردازد پژوهشى گذارىسرمايه يا

 قابليت و پذيرىكنترل بين تعادل كه سازمانى حيات منحنى از بهينه است اىنقطه دوره، اين: تکامل (5

 منطقى ادامه تكامل. بماند باقى دوره اين در كه كرد خواهد تالش سازمان. دارد وجود سازمان در انعطاف

 اين در نشود. سازمان گرفتار زودرس پيرى و خالقيت هاىدام در سازمان كه شرطى به است بلوغ دوره

 مهندسى و داخلى توسعه و تحقيق هاىهزينه تواندمى راحتى به و است افزايشى اىبودجه داراى دوره

 گذارى مشترك،سرمايه اقليت، سهام ليسانس، اخذ به تواندمى سازمان همچنين. بپردازد را معكوس

 كنسرسيوم، پژوهش، همكارى، در گذارىسرمايه توسعه، و تحقيق قرارداد مشترك، توسعه و تحقيق

 تواندمى سازمان كه است اىدوره تنها دوره اين گفت بتوان شايد. بپردازد آموزشى اكتساب و سازىشبكه

 چندان دوره اين در كه ادغام راهبرد جز به - كند استفاده خوبى به را اكتساب راهبردهاى از يك هر

 در را فنى هاىتوانمندى تواندمى كه است داخلى اكتساب از استفاده، حالت بهترين اما - نيست مناسب

 دوره اين در تواندمى نيز مشاركت راهبرد اين كنار در. دهد افزايش را آن قابليت و كرده نهادينه سازمان

 .باشد مناسب

 نبايد. شوندمى ظاهر پيرى هاىنشانه اولين و شودمی آغاز سازمان افول دوره بعد، به مرحله اين از: ثبات (6

 و آگاهانه تمهيدات با است ممكن بلكه، رسيد خواهند دوره اين به الجرم هاسازمان تمامی شود تلقی
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 مرحله اين در مهم نكته. كرد جلوگيري مرحله اين به آن ورود از سازمان، پذيريانعطاف ميزان تنظيم

 به پا سازمان كه داد اجازه نبايد لذا. شودمی پذيريانعطاف قابليت كاهش باعث پيري، كه است اين

. بشكند را تغيير برابر در مقاومت غالب جو كه شود اتخاذ راهبردهايى بايد بنابراين. گذارد پيري مرحله

 مخصوصاً و سازىشبكه كنسرسيوم، همكارى، مشترك، توسعه و تحقيق مشترك، گذارىسرمايه بنابراين

 توان و كرده ترميم را سازمان محورى هاىشايستگى توانندمى كه هستند هايىروش آموزشى اكتساب

 تكامل دوره به نتواند سازمان و شود طوالنى ركود دوران كه صورتى در. برگردانند آن به را رقابتى

مى اشرافيت دوره به سازمان و يافته كاهش تدريج به مشتريان نيازهاى تأمين در اشتوانايى بازگردد،

 .لغزد

. است كم بسيار سازمان در نوآورى ولى است ثروتمند ،نقدينگى نظر از سازمان دوره اين در: اشرافیت (7

-مى جديد هاىفناورى به دستيابى منظور به را رشد حال در هاىسازمان معموالً اشرافى هاىسازمان

 در. كرد خواهد غلبه رشد حال در سازمان كارآفرينى بر اشرافى سازمان بوروكراسى نهايت در ولى خرند

 تواندمى آموزشى اكتساب منظور اين به. دهد قرار رشد مسير در را خود مجدداً بايد سازمان مرحله اين

 دستيابى راه تواندمى پژوهش در گذارىسرمايه همچنين. كند وارد سازمان هاىرگ به را جديدى خون

ايده خلق براى هايىفرصت ايجاد راستاى در شركت منظور همين به. كند باز را جديد هاىفناورى به

-مى كوچك نوآور هاىشركت يا و دانشگاه يا تحقيقاتى مؤسسات در گذارىسرمايه به اقدام نوآورانه هاى

 فنى هاىپيشرفت وراند در شركت داشتن نگه براى روشى تواندمى نيز مشترك گذارىسرمايه. كند

 .شودمى اوليه بوروكراسى دوره وارد سازمان برگردد، رشد مسير به نتواند شركت اگر. باشد

 كافى منابع و داده دست از را خود خالق و كارآفرين نيروى دوره اين در سازمان: اولیه بوروكراسى (8

 فناورى توسعه براى سازمان هاىانتخاب شرايط اين در. ندارد هم را خود نياز مورد بودجه تأمين براى

مى سازىشبكه و كنسرسيوم تنها مالى منابع شديد كمبود دليل به شرايط اين در. شودمى محدود بسيار

 و باشد داشته وجود بازگشت براى اىاراده كه شرط اين به كند، هموار را شركت توسعه مسير تواند

 خواهد ادغام يا انحالل سمت به سازمان صورت اين غير در. باشد شده ايجاد قبل از فنى هاىتوانمندى

 .رفت

 وارد گيرد قرار دولت حمايت تحت اگر دارد، قرار اوليه بوروكراسى مرحله در كه سازمانى: بوروكراسى (9

 فكر به كسى شايد كه است نظمبى و ريخته هم در چنان سازمان دوره اين در. شد خواهد مرحله اين

 مگر است انحالل يا ادغام سازمان روى پيش گزينه تنها مرحله اين در. نباشد سازمان فناورانه توسعه

 . باشد داشته وجود سياسى توجيه آن حيات ادامه براى اينكه
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 براى نيز سياسى توجيه و كند برآورده را خود مالى نيازهاى نتواند سازمان كه زمانى سرانجام: مرگ (11
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عمر چرخه از دوره هر در مناسب راهبردهاى -1جدول

 ايجاد
اخذ ليسانس و  -تحقيقات )تحقيق و توسعه، مهندسی معكوس( سازي نتايجتجاري

 تملك -تامين بيرونی  –گذاري مشترك سرمايه

 سازيشبكه –كنسرسيوم  –همكاري  كودكی

 راهبردهاي همكاري فناورانه رشد سريع

 بلوغ
تامين  –اخذ ليسانس  –قرارداد پژوهشی  –سهام اقليت  –راهبردهاي اكتساب داخلی 

 بيرونی

 مشاركت -راهبردهاي اكتساب داخلی  تكامل

 ثبات
-شبكه –كنسرسيوم  –همكاري  –تحقيق و توسعه مشترك  –گذاري مشترك سرمايه

 اكتساب آموزشی –سازي 

 ادغام -سازي شبكه –كنسرسيوم  اشرافيت

 ادغام -انحالل  بوروكراسی اوليه

 ادغام -انحالل  بوروكراسی و مرگ



 گیرىنتیجه

 چرخه منحنى شود، استفاده فناورى اكتساب مناسب راهبرد تعيين براى تواندمى كه مهمى متغيرهاى از يكى

 يك هر زيرا. گردد تدوين دوره همان اي مناسب راهبرد است الزم سازمان عمر هاىدوره از يك هر براى. است عمر

 تنها نه شرايط ساير در و شوند سازمان بقاى و رشد موجب توانندمى خود خاص شرايط در اكتساب راهبردهاى از

 مذكور شرايط كه آنجا از. باشند خويش مأموريت انجام در سازمان ناكامى موجب توانندمى بلكه نيستند ثمر مثمر

 عامل يك سازمان عمر دوره شناسايى دارد، آن عمر دوره منحنى روى بر سازمان موقعيت با مستقيمى رابطه

 كه دهدمى نشان شد، ارائه مقاله اين در آنچه. بود خواهد فناورى اكتساب راهبردهاى صحيح انتخاب در كليدى

 و داخلى اكتساب راهبردهاى و هستند فناورى توسعه براى مراحل مهمترين ،تكامل تا ايجاد مراحل كلى طور به

 به تواندمى تكامل و بلوغ هاىدوره در داخلى اكتساب راهبرد. شوند استفاده توانندمى تناسب به فناورانه همكارى
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 و برگردانند اصلى مسير به را سازمان بتوانند بايد راهبردها بهترين بعدى مراحل در و شود اجرا نحو بهترين

 . دهدمى نشان را مطالب خالصه 1 جدول. هستند راهبردها بهترين انحالل يا ادغام ،انتهايى مراحل در سرانجام
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