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جدول اصلاحات داوری
ردیف

شرح نظرات داوران

شرح اصلاح نویسنده

صفحه در مقاله حاضر

1

علت انتخاب اين دو روش برای ارزيابی (از میان
روشهای متعدد چندمعیاره) چیست؟ بايد توجیه شود.

به مقاله بندی بهمنظور مرور ادبیات استفاده
گسترده از اين دو روش بهمنظور
تصمیمگیری اضافه شد ،اين منابع از
بهروزترين مقالات يکی از معتبرين
پايگاههای علمی جهان استخراجشده است.
ماهیت تصمیمگیری چندمعیاره بهگونهای
است که کیفیت برتر يک روش در تمام
نمونهها ممکن است که مصداق نداشته
باشد.

5

2

اگر خبرگان شرکت بدون اين مدل و بر مبنای تفکرات
خود اقدام به تصمیمگیری میکردند کدام گزينه را
انتخاب میکردند؟ مدل شما در عمل چه تأثیری بر
تصمیمگیری آنها داشته است؟

در بندی مجزا که به پژوهش حاضر اضافه
شده است ،به معیار اساسی "هزينه" برای
تصمیمگیری پیش از ارائه مدل اشاره شده
است .پس از اجرای مدل تصمیمگیرندگان
علاوه بر لحاظ اين معیار ،پارامترهای
مشخص ديگری را در تصمیمگیری خود
لحاظ کردهاند.

6

3

با توجه به اينکه از واژه پیادهسازی استفادهشده است،
آيا شما اين مدل را در يک شرکت واقعی پیادهسازی
کردهايد؟ در اين صورت نیاز است توضیحات تکمیلی
داشته باشید که نشاندهنده نحوه اجرا ،خبرگان
شرکتکننده و  ...باشد .در غیر اين صورت واژه
پیادهسازی مورداستفاده قرار نگیرد.

باوجود اشاره به انتخاب فناوریهای ممکن
از يک تارنمای اينترنتی بهمنظور عدم اشتباه
مخاطبان گرامی واژه "اجرا" بهجای
پیادهسازی بهکاربرده شده است و جملات
اصلاحشده است.

تمامی صفحات ()..،3

4

مراجع جديدتر و بهروزتر اضافه شود.

منابع ] [11الی ] [22که منابع در حدفاصل
سال  2212الی  2212میلادی هستند به
پژوهش اضافه شدند.

5

5

شکلها کیفیت و وضوح مناسبی ندارد .شائبه کپی بودن
ايجاد میکند .ممکن است مشکل از پیدیاف ساز باشد.
در صورت امکان چک و اصلاح شود .شکل  2حتماً اصلاح
شود .حتی اگر لازم است با ابزار ديگری رسم شود که
خوانا و ازنظر ابعادی متناسب باشد.

شکلهای  11 ،12 ،2 ،2به شیوه خوانا
ترسیم گرديد.

2

6

تاثیر اصلاح شود :تأثیر

واژگان جايگزين شدند.

تمامی صفحات ()...،3

1

کاملا اصلاح شود :کاملاً

واژگان جايگزين شدند.

تمامی صفحات ()...،4

2

معمولا اصلاح شود :معمولاً

واژگان جايگزين شدند.

تمامی صفحات ()...،4

2

موثر اصلاح شود :مؤثر

واژگان جايگزين شدند.

تمامی صفحات ()...،5

 نويسنده مسئول

2

نقش سرمايهگذاری جمعی در تأمین سرمايه کارآفرينان نوپا
عساکره ،زرندی و افشارپور
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جدول اصلاحات داوری
ردیف

شرح نظرات داوران

شرح اصلاح نویسنده

صفحه در مقاله حاضر

12

احتمالا اصلاح شود :احتمالاً

واژگان جايگزين شدند.

تمامی صفحات ()...،2

11

مساله اصلاح شود :مسئله

واژگان جايگزين شدند.

تمامی صفحات ()..،3

12

برای مثال تنها  2درصد رشد اقتصادی میتواند به
سرمايهگذاریهای سنتی نسبت داده گردد .شود.

اصلاح شد.

3

13

بخش دارائیهای فکری ،جمله به صورت زير اصلاح شود:
اما به صورت کلی دارايیهای فکری را میتوان در پنج
دسته جای داد.

اصلاح شد.

4

14

در دو بند آتی به ترتیب تعدادی از مقالات  ...و  ...تدوين
شده است بررسی شدهاند.

اصلاح شد.

5

15

سطر آخر :انتهای جمله  3نقطه گذاشته شده است.

اصلاح شد.

5

16

در بخش بررسی مقالات پیشین بهتر است نام نويسنده و
سال انجام پژوهش نیز قید شود.

در منابع ] [11الی ] [16نام نويسندگان به
همراه سال انتشار مقاله ذکر شد ،همچنین
در صورت دشواری تلفظ نام نويسندگان ،نام
آنان به لاتین در پانوشت درج شده است.

5

16

صفحه  :5معیارهای تصمیمگیری و صفحات بعد نقطه
آخر جمله در داخل پرانتزها حذف شود.

اصلاح شد.

1و 2

11

بخش  2-4انتهای جمله اول  2نقطه گذاشته شده است.

اصلاح شد.

2

با توجه به اينکه هر دو تکنیک مورد استفاده در مقاله،
در دسته تکنیکهای  MADMقرار دارند ،بهتر است
عنوان بند " -3-2روشهای برنامهريزی چندمعیاره"
دقیقتر انتخاب شود .لازم است توضیحات ارائه شده در
مورد تکنیک الکتر ،بازنگری و تکمیل شود.

عنوان اصلاح شده است و به روشهای به
کار گرفته شده در عنوان اشاره شده است و
اين سبب افزايش دقت در عنوان شده است.

5

12

عنوان شکل  ،6نیازمند اصلاح است.

عنوان اصلاح شده است و به دو واژه
"نمودار" و "مسئله پژوهش" اشاره شده
است.

6

12

از فرمت يکسان در ارجاعدهی استفاده شود .بهعنوان
نمونه مرجع شماره [ ]22در صفحه  ،5ستون دوم
پاراگراف دوم ،نیاز به اصلاح فرمت دارد.

اصلاح موردنظر صورت گرفت و مراجع به
صورت يکسان نگارش شدند.

2

22

در صفحه  ،4ستون اول و پاراگراف اول ،جمله "در دو
بند آتی به ترتیب تعدادی از مقالات حوزه ارزشگذاری
سنتی و روش اختیار تدوينشده است ".به کار رفته
است .استفاده از عبارت تدوين شده است به لحاظ
محتوايی صحیح نیست.

در مورد  14اصلاح موردنظر انجام شد.

5

3

تدوین مدل ردهبندی حقوق ثبت اختراع با استفاده از روش الکتر و فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی
چکيده

با پیشرفت روزافزون دانش اقتصاد و رشد پرشتاب فناوری ،دارايیهای فکری بیشازپیش در کانون توجه مديران سررررمايهگذاری
شرکتها و پژوهشگران شرکت قرارگرفتهاند .شايد بتوان حقوق ثبت اختراع را مهمترين دارايی فکری برشمرد و يکی از دلايل اين
امر تحقیقات فراوانی است که در حوزه ابعاد گوناگون اين حقوق صورت گرفته است .حق ثبت اختراع امکان استفاده از فناوری را
بهصرورت انحصراری در مدت محدود (اغلب به مدت بیسرت سال) برای دارنده آن فراهم میآورد .ازآنجاکه بسیاری از شرکتهای
صنعتی و خدماتی برای حفظ مزيتهای رقابتی خود و نیز رشد پايدار کسبوکار نیازمند به کسب فناوریهای نوين از طريق خريد
حقوق ثبت اختراع هسرتند ،مسئله ارزيابی حقوق ثبت اختراع به چالش جدی در عرصه فناوری مبدل شده است .در اين پژوهش
مدلی برای ارزيابی و ردهبندی حق ثبت اختراع بر مبنای روشهای برنامهريزی چندمعیاره ارائهشررده اسررت و سررپس مدل مذکور
جهت تصرمیمگیری درباره انتخاب فناوریهای مرتبط با تلفن همراه اجرايی شده است .در پژوهش حاضر ،انتخاب يک فناوری از
میان چهار فناوری )1( :نمايشگر دوگانه )2( ،رديابی گوشی گمشده )3( ،امنیت ارتباطات بیسیم و ( )4بانکداری از راه دور صورت
گرفته اسرت .اجرای مدل با لحاظ چهار معیار اصلی )1( :جوهره فناوری )2( ،هزينه فناوری )3( ،بازار محصول و ( )4بازار فناوری
منجر به انتخاب فناوری امنیت بیسریم از میان اين  4فناوری شرده اسرت .همچنین صرحت نتیجه بهدستآمده حاصل از اجرای
مدل پژوهش به کمک روش الکتر (تسلط تقريبی) تايید شده است.
واژگان کليدی

مديريت فناوری ،ردهبندی فناوری ،ارزشگذاری حق ثبت اختراع ،فرآيند تحلیل سرررلسرررله مراتبی ،برنامهريزی چند هدفه ،روش
الکتر
ندارد] .[4اگرچه اسرتانداردهايی نسبی برای ارزشگذاری کسبوکار وجود

 -1مقدمه

دارد و همچنین برخی از پژوهشهرا نشررران داده اسرررت کره تعرردادی از

چگونه می توان ارزش يک دارايی فکری را محاسررربه کرد؟ دارايیهای

دارايیهای فکری میتوانند کاملاً ارزشمند باشند ،اما هیچ استانداردی که با

فکری محرکهای مهمی در جهت موفقیت شرکت هستند .برای مثال تنها

جزئیرات عوامرل يکسررران را در ارزشگرذاری لحاظ کند ،وجود ندارد].[6

 2درصرد رشرد اقتصادی میتواند به سرمايهگذاریهای سنتی نسبت داده

برهطورکلی روشهرای ارزشگذاری به  3دسرررته )1( :روشهای مبتنی بر

شود] .[2همچنین هزينههای سرمايهگذاری بر روی دارايی فکری از تقريب ًا

هزينره )2( ،روشهرای مبتنی بر بررازار و ( )3روشهررای مبتنی بر درآمررد

 4درصد تولید ناخالص داخلی ايالاتمتحده امريکا در سال  1211به  2الی

دسررتهبندیشررده اسررت] .[1هرچند در سررالهای اخیر روش ارزشگذاری

 12درصررد ،در سررال  2226رشررد کرده اسررت] .[3شررايد بتوان حق ثبت

اختیار نیز به روشهای ارزشگذاری افزودهشده است].[2

اختراع را مهمترين دارايی فکری برشرررمرد ،ارزشگذاری حق ثبت اختراع

هدف اين پژوهش ارائه يک سرررامانه تصرررمیمگیری برای انتخاب يک

تأثیر چشررمگیری بر برخی فعالیتهای مهم تجاری دارد] .[4مديران حوزه

فناوری از میان فناوریهای پیشرو شرررکت جهت دريافت مجوز حق ثبت

دارايی های فکری نیازمند هستند تا حقوق ثبت اختراع را به ترتیب قدرت

اختراع اسررت .در ادامه اين پژوهش ،ابتدا تعدادی از پژوهشهای صررورت

اولويرتبنردی کننرد و اين نهتنها به دلیل کاهش هزينههای بهکارگیری و

گرفته در حوزه ارزشگذاری با روشهای چهارگانه فوق ارائهشررده اسررت و

نگهداری است بلکه به دلیل حداکثر سازی سود ايجادشده از تجاریسازی

پس از معرفی دسررتهبندی و تعاريف دارايیهای فکری روش فرآيند تحلیل

اين حقوق ثبت اختراع است].[5

سلسله مراتبی 1و تسلط تقريبی 2تشريح شده است .در پايان دو مدل برای

علیرغم اين حقیقرت که تقاضرررا برای اندازهگیری قابلاتکا ارزش حق
ثبت اختراع بسیار بالاست ،هیچ مطالعه تجربی که بتواند پاسخ به اين سوال

ردهبنردی حقوق ثبت اختراع مرتبط با فناوری تلفن همراه اجرايی شرررده
است و نتايج بهدستآمده از دو روش با يکديگر مقايسه شده است.

کره کرداميرک از معیرارها ارزش حق ثبت اختراع را تعیین میکند ،وجود

Analytic Hierarchy Process
 نويسنده مسئول
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مرور ادبیات و مبانی نظری پژوهش
در اين بخش ابتدا تعدادی تعاريف در حوزه دارايیهررای فررکررری

گردآوریشرده است که اين تعاريف منجر تبین جايگاه حقوق ثبت اختراع
در میان انواع دارايیهای فکری شده است .سپس تعدادی از پژوهشها در
حوزههای چهارگانه ارزشگذاری حق ثبت اختراع بیانشررده اسررت و وجه
تمايز پژوهش حاضرر با مقالات گذشرته روشنشده است ،همچنین در اين
بخش دلايل بهکارگیری فرآيند تحلیل سرلسله مراتبی و الکتر تشريح شده
است .در انتها تعاريف روشهای به کار گرفتهشده در اين پژوهش بهصورت
جامع نگارش شده است.
شکل  -2دستهبندی دارايیهای فکری از ديدگاه شرکت

 -1-2داراییهای فکری
دارايی فکری به سررراختههای ذهن انسررران اطلاق میشرررود و دارای
دسررتهبندیهای مختلفی اسرررت اما به صرررورت کلی دارايیهای فکری را
میتوان در پنج دسته جای داد که در شکل ( )1نمايش دادهشده است].[2

حقوق ثبت اختراع در اين دسرتهبندی ،در گروه سرمايههای ساختاری
قرار میگیرند .سررمايههای ساختاری شرکت به بهرهوری ،فرهنگسازمانی
و ظرفیت توسرعه وابسرته است .سرمايه ساختاری نوعی سرمايهگذاری در
سامانهها و ابزارها است که جريان دانش را تحت تأثیر قرار میدهد.
همچنین فناوری دارای مراحل مختلفی در چرخه عمر خود اسرررت که
در شکل ( )3ترسیمشده است].[12

شکل  -1انواع دارايیهای فکری

که در آن حقوق ثبت اختراع به معنای حقی انحصررراری اسرررت که به
مخترع يک محصول يا فرآيند که راهی نو برای انجام چیزی پديد میآورد
يا راه فنی جديدی برای حل يک مشرکل پیشرنهاد میدهد ،داده میشود.
حق ثبت اختراع برای مالک خود مصرررونیت به مدت محدودی که معمولاً
بیستساله است به ارمغان میآورد.
دارايیهای فکری از ديدگاه شرررکتها نیز قابل دسررتهبندی اسررت .اين
دستهبندی در شکل ( )2نمايش دادهشده است].[2

شکل  -3چرخه عمر فناوری

کاربرد حقوق ثبت اختراع در مرحله اشاعه فناوری است .بنابراين عمده
تمرکز اين پژوهش بر مرحلره اشررراعره فناوری معطوف خواهد بود .پس از
آشرنايی با حقوق ثبت اختراع ،در قسمت بعد انواع روشهای ارزشگذاری
بررسی خواهد شد.
 -2-2روشهای ارزشگذاری
روشهرای ارزشگرذاری حقوق ثبت اختراع به دسرررته )1( :روشهای
ارزشگذاری سرنتی و ( )2روش اختیار حقیقی تقسیم میشود .شکل ()4
اين دستهبندی را مشخص کرده است].[1

4

تدوين مدل ردهبندی حقوق ثبت اختراع با
استفاده از روش الکتر و فرآيند تحلیل سلسله
مراتبی
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پژوهش پیش رو برخلاف مقالات گذشررته که به روشهای ارزشگذاری
جهت انتخاب دارايی فکری اتکا داشرررتند ،روشررری نو مبتنی بر روشهای
برنامهريزی چندمعیاره جهت ردهبندی حقوق ثبت اختراع ارائه خواهد کرد.
اين نظام ردهبندی ،تصررمیمگیری شرررکت را تسررهیل و به تصررمیمگیرنده
جهرت انتخراب بهترين گزينه از میان گزينههای پیش رو شررررکت کمک
خواهد کرد .در بند زير برخی از دلايل اسررتفاده از روش تحلیل سررلسررله
مراتبی و تسررلط تقريبی ذکرشررده اسررت ،اين دلايل به کمک مرور ادبیات
پژوهشها در حوزه تصمیمگیری حاصلشده است.
فرآيند تحلیل سرلسه مراتبی به علت سهولت استفاده و انعطافپذيری

شکل  -4روشهای ارزشگذاری حق ثبت اختراع

بالايی که دارا اسرت ،در بسیاری از پژوهشها مطالعه شده است 12 .مقاله

در دو بند آتی به ترتیب تعدادی از مقالات حوزه ارزشگذاری سررنتی و

تحلیل سرلسرله مراتبی نگارش شرده اسرت] .[11اين روش در بسیاری از

روش اختیار بررسی شدهاند.
شواه1

مروری در حدفاصرل سالهای  2226الی  2216پیرامون کاربردهای روش

و همکاران ،يک مدل ارزشگذاری کاربردی

مقالات برای تصرمیمگیری در محیط واقعی اسرتفادهشده است] .[12برای

بر مبنا تنزيل جريانهای نقدی فناوری نو در محیط صرررنعتی ارائه کردند.

مثال اين روش در سررال  2212برای کاهش هزينه و آلودگی در سرریسررتم

در اين میان تعدادی از عوامل مؤثر بر هزينه و درآمد فناوری شناسايیشده

بازيافت فاضلاب به کار گرفتهشده است] .[12روش تسلط تقريبی نیز برای

اسرت و به کمک اين عوامل ارزشگذاری صورت گرفته است].[11در سال

تصرمیمگیری در پژوهشهای گذشرته بسریار استفادهشده است که از اين

 2216مارک راسل در پژوهش خود دو روش )1( :مبتنی بر هزينه تحقیق

میان میتوان به پژوهشرری در سررال  2212اشرراره کرد که اين روش برای

و توسعه و ( )2مبتنی بر درآمد و همچنین ارزش دفتری دارايی فکری را با

رتبهبندی اعتباری مورداسرررتفاده قرارگرفته اسرررت] .[22اين پژوهشها و

يکديگر مقايسره کرد .اين پژوهش توضریح بهتر مدل درآمدی را نسبت به

بسرریاری از پژوهشهای ديگر حاکی از اسررتفاده گسررترده اين دو روش در

ارزش دفتری در تشرررريح قیمرت بازاری حق ثبت اختراع به کمک آزمون

میان روشهای تصمیمگیری چندمعیاره در حوزه تصمیمگیری بوده است.

در سال  2212جی

پیش از اجرای مدل ،در قسررمت بعد دو روش فرآيند تحلیل سررلسررله

ونگ و کلارک مشخص کرد].[12
در سررال  2212هالجر ارنسررت و همکاران ،با بهرهگیری از قرارداد
اختیرار حقیقی چرارچوبی جهرت ارزشگرذاری حق ثبررت اختراع طراحی
کردنرد .در اين پژوهش ارزش دارايی تحرت حمايت قانونی و دارايی بدون
حمايت قانونی بهدسررتآمده اسررت و از تفاضررل اين دو ارزش حمايتهای
قانونی حق ثبت اختراع بهدستآمده است] .[13در سال  2212سینگ هو
و ديويرد ديلتز ،2قرارداد اختیرار حقیقی را جهت ارزشگذاری قراردادهای
صرنايع دارويی به کار بسرتند .در اين پژوهش از نسربت سررشکنی سود ،
جهت تخصیص ارزش میان صادرکننده و دريافتکننده مجوز استفادهشده
اسررت].[14در پژوهش سررال  2213يو يانگ و ژو ژين ،3از قرارداد اختیار
حقیقی جهت ارزشگذاری دارايی فکری استفادهشده است .اين پژوهش به
تأثیر مثبت نوسانها بر ارزش دارايی فکری اشاره دارد] .[15در سال 2214
راجر زی و اسررتفان اسررپینلر ،قرارداد اختیار حقیقی را برای ارزشگذاری

مراتبی و الکتر تشريح شده است.
 -3-2روشهای تحليل سلسله مراتبی و تسلط تقریبی
در اين قسرمت به ترتیب دو روش الکتر و فرآيند تحلیل سلسلهمراتبی
با توجه بهکارگیری آنها برای مدلسازی مسئله ،تشريح میشود.
ساعتی روش فرآيند تحلیل سلسهمراتبی را تدوين کرده است] .[21اين
روش دربرگیرنده دو جزء اساسی )1( :گزينهها و ( )2معیارها است.
تصرررمیمگیرنرده در اين روش اغلرب بره کمرک وزن دهی به معیارها
گزينههای پیش رو خود را ردهبندی میکند .فرآيند حل مسررئله به کمک
اين روش را میتوان متشرکل از سره مرحله مجزا دانست که در شکل ()5
ترس ریمشررده اسررت ،همچنین توضرریحات کوتاهی برای هر گام ارائهشررده
است[1].

فناوریهای متعلق به بخش عمومی به کار بستند .در اين پژوهش از اختیار
دارای حدود بالا و پايین استفادهشده است و نوسانات دو متغیر هزينه واحد
محصول و تقاضا فناوری در ارزشگذاری لحاظ شده است].[16
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شکل
 -5اقدامات لازم برای اجرای فرآيند تحلیل سلسه مراتبی

الکتر يکی ديگر از روشهای برنامهريزی چندمعیاره اسررت که توسررط
بنايون و همکاران تدوين شرده اسرت] .[22اين روش نیز بر مبنای مقايسه

شکل  -6نمودار تحلیل سلسله مراتبی مسئله پژوهش

زوجی گزينهها تدوين شررده اسررت و نتیجه نهايی اين روش اولويتبندی
گزينههای پیشرو تصمیمگیرنده خواهد بود.

هدف اصرررلی در اين مسرررئله انتخاب فناوری برتر مرتبط با تلفنهای

پس از بیان مقدمات مقاله ،در بخش آتی پس از بررسرری مسررئله پژوهش،

همراه است .چهار گزينه )1( :نمايشگر دوگانه )2( ،بانکداری از راه دور)3( ،

مدلسازی صورت گرفته است و فناوریهای مرتبط با تولید تلفن همراه به

ردگیری گوشری گمشرده و ( )4امنیت ارتباطات بیسریم در دسترس قرار

کمک روش فرآيند تحلیل سرلسله مراتبی اولويتبندی شده است و سپس

دارد و چهار معیار اصلی )1( :هزينه )2( ،جوهره فناوری )3( ،بازار محصول

نتايج بهدستآمده با نتايج حاصل از اجرای روش الکتر مقايسه شده است.

و ( )4بازار فناوری برای انتخاب بهترين فناوری جهت توسرررعه محصرررول

 -3تعریف و مدلسازی مسئله
هردف اين پژوهش ارائره يک نظام ردهبندی جهت ارزيابی حقوق ثبت
اختراع پیرامون گوشی همراه به کمک روشهای تصمیمگیری چند معیاره
اسرررت ..روش به کار گرفتهشرررده جهت طبقهبندی حقوق ثبت اختراع در
مطرالعره موردی پژوهش پیش رو ،برا تغییرات انردکی قرابلیت اجرا در هر
فناوری ديگری را دارا است .در اين بخش ابتدا سلسلهمراتب مسئله پژوهش
رسرم شده است و سپس در قسمتهای مجزا گزينههای در دسترس برای
ارتقا تلفن همراه و نیز معیارهای انتخاب توضیح دادهشده است.
 -1-3سلسه مراتب مدل پژوهش
در شکل ( )6ساختار فرآيند تحلیل سلسهمراتبی مسئله واقعی پژوهش
ترسیمشده است.

پیشروی تصمیمگیرندگان وجود دارد..
برا توجره بره عردم وجود اطلراعات درباره جريانات نقدی آتی ايجادی
فنرراوری و مزيررتهررای رقررابتی ايجررادی در پی کسرررب فنرراوری ،اغلررب
تصرررمیمگیرندگان به هزينه خريد برای انتخاب فناوری تکیه داشرررتهاند و
فنراوری برا ارزانترين قیمرت در اولويت خريد آنها قرار داشرررته اسرررت
درحالیکه در بخشهای بعدی و پس از اجرای مدل مشخصشده است که
هزينه سومین درجه را ازنظر اهمیت در انتخاب فناوری دارا بوده است .در
پژوهش حاضرررر علاوه بر تقسررریم معیار هزينه به دو زير معیار )1( :هزينه
انتقال و ( )2هزينه تحقیق و توسرعه ،سه معیار تصمیمگیری ديگر فراروی
تصرمیمگیرندگان گذاشرته شده است .اين معیارهای نو ،بهنوبه خود سبب
افزايش جامعیت و دقت در تصمیمگیری خواهد شد و انتظار میرود نتايج
بهتری را دنیای واقعی به ارمغان آورد .در قسمتهای آتی به ترتیب هريک
از اين گزينهها و معیارها موردبررسی قرارگرفتهاند
 -2-3گزینههای تصميمگيری
شررکت تولیدکننده گوشی همراه (آ) بايستی از میان چهار فناوری که
در ادامره تشرررريح شرررده اسرررت ،يرک فناوری را انتخاب کند .هريک از
فناوریهای در دسترس شرکت در ادامه تشريح شده است.
الف) نمرايشرررگر دوگرانه :فناوری اسرررت که به کمک آن ،کاربر امکان
استفاده همزمان از هر دو قابلیت )1( :صفحهکلید لمسی و ( )2صفحهکلید
فیزيکی را دارا خواهد بود.
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تدوين مدل ردهبندی حقوق ثبت اختراع با
استفاده از روش الکتر و فرآيند تحلیل سلسله
مراتبی
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ب) ردگیری گوشرری گمشررده :خدمتی اسررت که به کمک آن دارنده
گوشی همراه ،قادر است که گوشی خود را به کمک موقعیتياب جهانی در
صورت گمشدن تلفن همراه پیدا کند.
پ) امنیت ارتباطات بیسیم :با توجه به مخاطرات ارتباطات بیسیم در
سالهای اخیر ،اين فناوری به کاربر اجازه مديريت ارتباطات بیسیم جهت
جلوگیری از نفوذهای ناخواسته را خواهد داد.
ت) برانکرداری از راه دور :برنرامرهای اسرررت کره به کمک آن اطلاعات
حسابهای بانکی وارد گوشی همراه میشود و به کمک اين برنامه ،مديريت
تراکنشهای بانکی تسهیل میشود.
پس از بررسی فناوریهای در دسترس شرکت در قسمت بعد معیارهای
انتخاب توضیح دادهشده است.
 -3-3معيارهای تصميمگيری
شررناسررايی معیارها برای انتخاب فناوری مطلوب از اهمیت به سررزايی
برخوردار است .پژوهشهای متعددی برای شناسايی معیارهای دستهبندی

شکل  -1ماتريس تصمیمگیری شرکت

در بخش بعد ،ابتدا روش فرآيند تحلیل سلسه مراتبی اجرا شده است و
سپس روش الکتر اجرا و نتايج اين دو روش با يکديگر مقايسه شده است.

حقوق ثبت اختراع انجام شده است .از اين میان میتوان به پژوهشی اشاره
کرد که ارجاعات آتی و اندازه خانواده حق ثبت اختراع را بر ارزش حق ثبت
اختراع مؤثر دانستهاند[23].

 -4اجرای مدل و ارزیابی مطالعه موردی
در اين بخش ،مدل مسررئله اجرا شررده اسررت و نتايج دو روش الکتر و

در اين مقاله با اسررتفاده از پژوهشهای پیشررین صررورت گرفته (مرور

فرآيند تحلیل سرلسرله مراتبی با يکديگر مقايسرره شده است .برای اجرای

ادبیات) و پرسش از کارشناسان شرکت (خبرگان) ،معیارها و زيرمعیارهای

مدل در اين مقاله از نسررخه يازدهم برنامه  ExpertChoiceاسررتفادهشررده

ردهبندی حقوق ثبت اختراع تدوينشده است 4 .معیار اساسی تصمیمگیری

است که يک برنامه حل مسائل برنامهريزی چندمعیاره به شمار میآيد .در

پژوهش به شرح زير است:

ادامه تمامی مراحل و نتايج بهدستآمده در اين برنامه به همراه توضیحات

الف) جوهره فنراوری :اين معیرار خود دربرگیرنرده زير معیرارهای)1( :
محردوده کراربرد (گسرررتره برهکرارگیری حق ثبت اختراع در فناوریهای
مختلف) )2( ،پیچیردگی (میزان کراربرد حق ثبت اختراع در فناوریهای
سطح بالا) است.
ب) هزينه :که خود شررامل زيرمعیارهای )1( :هزينه تحقیق و توسررعه
(هزينه هايی که شررکت بايد برای توسعه محصول مشابه در داخل شرکت
متحمل شود) )2( ،هزينه انتقال (هزينههايی که شرکت برای خريد حقوق
ثبت اختراع از شرکت ديگر بايد متحمل شود) است.
پ) بازار محصرررول :اين معیار دربرگیرنده )1( :چرخه عمر محصرررول
(مردتزمرانی کره حقوق ثبت اختراع میتواند در توسرررعه فناوریهای نو
اسررتفاده شررود) )2( ،اندازه بازار (حجم بازاری که میتوان برای حق ثبت
اختراع در صرررنررايع مختلف در نظر گرفررت) و ( )3مزيررتهررای رقررابتی

مربوط به هر گام در اين برنامه نمايش دادهشده است.
 -1-4اجرای روش فرآیند تحليل سلسه مراتبی
گرام اول حل مسرررئله در فرآيند تحلیل سرررلسرررله مراتبی تشرررکیل
سرلسرلهمراتب مسرئله اسرت .اين سلسه مراتب در شکل ( )6پیش از اين
ترسیم شده است.
در مرحله بعد مقايسات زوجی میان معیارها با بهرهگیری ازنظر خبرگان
و به شکل عددی صورت پذيرفته است .آنچه در اين مقايسات اهمیت دارد،
نرخ ناسرازگاری حاصل است که در مورد مقايسات زوجی معیارها اين نرخ
دارای مقدار  2026بوده است و میتوان گفت با توجه به نزديکی اين نرخ به
صررفر ،مقايسررات از سررازگاری در سررطح قابل قبولی برخوردار بودهاند .در
جدول ( )1نتايج اين مقايسات زوجی در برنامه نشان دادهشده است.

(مزيتهايی که به سررربب بهکارگیری حق ثبت اختراع مشرررخصررری برای

جدول ( -)1مقايسه زوجی معیارها

شرکت ايجاد میشود) است.
ت) بازار فناوری :اين معیار دارای دو زير معیار )1( :شمار عرضهکنندگان

جوهره

بازار

بازار

(تعداد بنگاهها عرضهکننده حق ثبت اختراع مشابه) و ( )2شمار متقاضیها

فناوری

فناوری

محصول

2
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1

(تعداد مشتريان برای خريد حق ثبت اختراع مدنظر شرکت) است.
معیارها و گزينههای شرکت در شکل ( )1خلاصهشده است.
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شکل  -2اوزان نسبی معیارهای مسئله

سررپس لازم اسررت که قیاس زوجی میان گزينهها بر اسرراس معیارهای
تعريفشررده در مسررئله صررورت پذيرد ،در ادامه به چگونگی نحوه مقايسرره

پس از به دست آوردن اوزان نسبی حاصل از مقايسه معیارها با يکديگر

گزينهها با يکديگر اشارهای کوتاه شده است ،همچنین لازم به ذکر است که

بايسرتی مقايسه گزينهها با يکديگر بر اساس اين اوزان صورت پذيرد .پس

اطلاعات موردنیاز برای مقايسرات زوجی گزينهها با يکديگر برگرفتهشده از

از اجرا مدل در برنامه ،رتبه هريک از اين گزينهها بر اسرراس اوزان معیارها

يکی از حراجیهای حق ثبت اختراع است].[24

مشخصشده است .همانطور که در شکل ( )2نشان دادهشده است ،امنیت

جهت مقايسرررات زوجی بر اسررراس هزينه ،هزينه خريد هريک از

ارتباطات بیسررریم بالاترين اولويت را در میان چهار فناوری در دسرررترس

حقوق ثبت اختراع در نظر گرفتهشررده اسررت (قیمتها در پايگاه داده

شررکت دارا اسرت .همچنین نمايشگر دوگانه و ردگیری گوشی گمشده در

حراجی مذکور برای هريک از حقوق ثبت اختراع موردبررسری شرکت

ردههای بعدی قرار دارند .برنامه بانکداری از راه دور دارای کمترين اولويت

موجود اسرت) .برای به دسرت آوردن اعداد مربوط به مقايسات زوجی

در میان گزينههای پیش رو شرکت برای کسب فناوری نوين است.

گزينهها بر اسراس معیار جوهره فناوری ازنظر کارشررناسرران در عرصه
تولید تلفن همراه (خبرگان) استفادهشده است .معیار عمر با بهرهگیری
از شاخص تعداد ارجاعها (نشاندهنده تعداد ارجاع دهی به حقوق ثبت
اختراع موردبررسی در حقوق ثبت اختراع توسعه دادهشده ديگر است)
تخمین زدهشررده اسررت ،اسررتدلال بهکارگیری تعداد ارجاعها جهت

0.111

بانکداری
از راه دور

0.429

امنیت
ارتباطات
بیسیم

0.187

ردگیری
گوشی
گمشده

0.273

نمايشگر
دوگانه

تخمین بازار محصررول چنین اسررت که هرچه تعداد ارجاعها بیشررتر
باشررد ،نشررانگر بهکارگیری بیشررتر محصررول و درنتیجه چرخه عمر
بلندمدت تر محصرول اسرت .همچنین معیار بازار فناوری با استفاده از

شکل  -2اوزان گزينههای پژوهش

شراخص مدتزمان گذشرته از سرال ثبت تخمین زدهشررده است زيرا
هرقدر که محصررول جديدتر باشررد نمايانگر جذابیت محصررول در بازار

نتايج اجرای مدل فرآيند تحلیل سرلسله مراتبی حاکی از اين است که

نوين و شرمار بیشرتر مشتريان بالقوه جهت خريداری محصول است و

کسررب فناوری امنیت ارتباطات بیسرریم دارا بالاترين اولويت در شرررکت

حق اختراعی که مدتزمان زيادی از ثبت آن گذشررته باشررد ،احتمالاً

تولیدکننده تلفن همراه است ،همچنین مهمترين معیار موثر بر اين انتخاب

دارای مشتريان بالقوه کمتری خواهد بود.

بازار فناوری است .اين مدل با تغییرات کوچکی در معیارها و گزينهها بسته

با بهرهگیری از نتايج مقايسررات زوجی حاصررل از اجرا مدل در برنامه،
معیرار بررازار فنرراوری دارای بررالراترين اهمیرت اسرررت ،همچنین پسازآن
معیرارهای بازار محصرررول و هزينه در رده بعدی اولويتها قرار دارند و در
انتهای اين فهرسررت معیار جوهره فناوری قرار دارد .نتايج بهدسررتآمده از
اجرا برنامه در شکل ( )2نشان دادهشده است.

به صنعتی که اين مدل در آن اجرا میشود ،قابلیت کاربرد خواهد داشت.
در قسرمت بعد روش الکتر نیز در اين شررکت اجرا شرده است و نتايج
حاصل با نتايج بهدستآمده از تحلیل سلسله مراتبی مقايسه شده است.
 -2-4اجرای روش الکتر
در اين قسمت مدل مسئله به کمک روش الکتر حلشده است و نتايج
اين مدل با نتايج بهدستآمده از مدل فرآيند تحلیل سلسله مراتبی مقايسه
شرده اسرت .حاصرل بهکارگیری روش الکتر  ،روشرن شدن تسلط تقريبی

2

تدوين مدل ردهبندی حقوق ثبت اختراع با
استفاده از روش الکتر و فرآيند تحلیل سلسله
مراتبی

فصلنامه رشد فناوری ،سال يازدهم ،شماره  ،43تابستان 1324

گزينهها بر يکديگر است .ماتريس نهايی تسلط حاصلضرب درايه به درايه

بیسرریم صررحه گذاشررته اسررت .در قسررمت بعد جمعبندی نتايج پژوهش

مراتريس تسرررلط توافق و مخالف در روش الکتر اسرررت که در جدول ()2

ارائهشده است.

درايههای ماتريس نهايی نمايش دادهشررده اسررت .مقدار عددی يک برای
درايه  aijنشاندهنده تسلط گزينه  iبر گزينه  jام است و مقدار عددی صفر
بیانگر عدم تسلط فناوری اين سطر بر فناوری ديگر در ستون متناظر است.

 -5جمعبندی و پیشنهادها
در اين پژوهش مدلی جهت ردهبندی فناوریها نوين ارائهشده است .با
توجرره برره مشرررخص نبودن جريررانررات نقرردی آتی حقوق ثبررت اختراع،

جدول  -2ماتريس تسلط نهايی

اولويتبندی اين حقوق از اهمیت به سرزايی برای شرکتهای مالک حقوق

ردگيری

امنيت

گوشی

ارتباطات

گمشده

بیسيم

2

2

2

2

2

-

1

1

-

1

2

-

2

2

1

نمایشگر

بانکداری از

معنوی و نیز شررررکرتهرای تولیدی و خدماتی خريدار برخوردار اسرررت.

دوگانه

راه دور

درگذشته اغلب روشها بر جريانات نقدی تخمینی و نیز هزينههای ساخت

-

بانکداری از
راه دور
نمایشگر
دوگانه
امنيت
ارتباطات
بیسيم

حقوق ثبرت اختراع جهت اولويتبندی اين حقوق تکیه داشرررتند ،اما اين
پژوهش روشی ساده و کاربردی جهت ردهبندی اين حقوق ارائه داده است.
در بخش اول اين پژوهش ،معیررارهرای تعیینکننرده جهرت ردهبنرردی
حقوق ثبرت اختراع معرفیشرررده اسرررت .اين معیارها با بهرهگیری ازنظر
خبرگان و نیز مرور پیشرینه تحقیق بهدستآمده است .سپس برای بررسی
مدل ارائهشرده ،مثالی از جهان واقعی بررسریشده است و به اين منظور 4
فناوری عرضرهشرده در يک حراجی فناوری انتخابشرده است .تمامی اين
فناوریها ،در دسته فناوریهای مرتبط با گوشیهای هوشمند قرار دارند.

ردگيری

سرپس فرآيند تحلیل سلسله مراتبی معرفیشده است و با بهرهگیری از

گوشی

معیارها فناوریها پیشرو تصررمیمگیرنده ردهبندیشررده اسررت .اين روش

گمشده

حراکی از برتری مرديريرت ارتباطات بیسررریم بر ديگر گزينههای پیشرو
شرکت است .بهمنظور قیاس و سنجش نتايج ،مسئله به کمک روش تسلط

لازم به ذکر است که آستانه موافقت و مخالفت برابر میانگین درايههای

تقريبی حلشرده اسرت .حل مسرئله به کمک روش تسلط تقريبی انتخاب

مراتريس توافق و مخرالفرت در نظر گرفتهشرررده اسرررت .با توجه به نتايج

مديريت ارتباطات بیسرریم بهعنوان برترين گزينه پیشرو شرررکت را تايید

بهدستآمده امنیت ارتباطات بیسیم دارای تسلط تقريبی بر ساير گزينهها

کرده اسررت .اما گزينههای ردگیری گوشرری گمشررده و نمايشررگر دوگانه با

اسرت ولی در مورد ارجحیت ردگیری گوشی گمشده و نمايشگر دوگانه بر

بهرهگیری از آستانه موافقت و مخالفت استفادهشده ،قابل قضاوت نیستند.

يکديگر بر اساس نتايج حاصل از اجرای روش الکتر نمیتوان نظری داد .در

اين پژوهش روشری ساده و کاربردی برای حل مسئله انتخاب فناوری

شکل ( )12ارجحیتها به شکل گراف ترسیمشده است .که در آن  A3نماد

پیش رو شررکتها نهاده اسرت .مطالعات آتی اين پژوهش میتوانند درباره

فناوری امنیت ارتباطات بیسیم بوده است.

آسررتانه تحمل به کار گرفتهشررده در روش الکتر بحث کنند و اين معیار را
بهگونهای تعیین کنند که اولويت کامل گزينه ها در پژوهش مشخص شود.
همچنین در پژوهشهای آتی میتوان معیارهای اين پژوهش جهت انتخاب
فناوری را تغییر داد يا معیارهای جديدی با بازبینی مسررئله تعريف کرد که
اين سررربرب نظرام ردهبنردی متفاوت و نتايج متفاوتی از پژوهش پیش رو
خواهد شرد .تغییر روش حل مسرئله برنامهريزی چند معیاره و حل مسئله
بره کمرک روشهرايی همچون نزديکی بره حل ايده آل ديگر نوآوریهايی
است که در پژوهشهای آتی میتواند مدنظر قرار گیرد.

شکل  -12تسلط تقريبی گزينهها

با توجه به نتايج اجرای روش الکتر و شرررکل ( ،)12اين روش بر نتیجه
روش فرآيند تحلیل سرررلسررره مراتبی مبنی بر اولويت بالا امنیت ارتباطات
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