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  چکیده

. مقوله دیگـري کـه   استاشتغال و ثروت در جامعه و ساز ایجاد فناوري  زمینهو هاي اساسی توسعه دانایی  تولید علم یکی از پایه

ات گـواهی ثبـت اختراعـ   امروزه اطالعـات   ري مورد توجه بوده، نوآوري در فناوري یا اختراعات و ابتکارات استوعلم و فنا در دنیاي

اطالعـات ارزشـمندي را در    ،تحلیل اسناد پتنـت  .شودمیترین منابع اطالعاتی فنی و فناورانه شناخته عنوان یکی از مهمبه (پتنت)

 گـذاري،  تسیاسماننـد   هشیوپژ يهازهحوو  نمازسا مختلف حسطودر  کـه  دهـد و مدیران قرار میابعاد مختلف در اختیار محققان 

گیري بهینه مدیران در  . از آنجا که این تحلیل، اثر بسزایی در تصمیمدارد دبررهشی کاوپژ يهاوردستاد ايجرو ا یربناییز ،پشتیبانی

و به تبع آن قیمت  فناوري در چرخه حیات آندر سازمان دارد، در این مقاله با سه شاخص جایگاه  فناوريو استفاده از یک  انتقال

و تابع رشد لجیسـتیک و همچنـین، بـازار هـدف (صـنعت خودروسـازي       Logletlab2  افزارکارگیري نرمهبا رویکرد تحلیل پتنت و ب

ها در  زنی شرکت ردن مزیت رقابتی، سهم بازار و افزایش قدرت چانهها و بدست آو گیري سازمان قدرت تصمیم ایران)، به منظور ارتقا

، بـراي سـه نـوع    AHPبنـدي بـه روش    اي و در کمترین زمان ممکن، الگویی جهت رتبـه  ي بدون صرف هزینهفناورمذاکرات انتقال 

2 سیستم ترمز خودرو فناوري
ABS ،3

EBA  4و
EBD بندي تحقیـق یعنـی رتبـه اول    نتیجه رتبه شود.ارائه میABS  دوم ،EBD  و

گـذاري و تحقیـق و توسـعه از اقبـال کمتـر نـزد       هاي نوظهور با توجه به ریسک باالي سرمایهفناوريدهد که نشان می EBAسوم 

  خودروساز و بازار آن در ایران برخوردار است.

.فناوريبندي ، رتبهفناوري، چرخه عمر گواهی ثبت اختراع ،فناوريواژگان کلیدي: 

Sarah.daneshfaraz@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:

 عهده دار مکاتبات  

Khamseh1349@gmail.com ی:کو آدرس پست الکترونی 021-44987017شماره نمابر: �

2 Anti lock brake system 
3 Emergency Brake Assistant 
4 Electronic Brake Distribution 
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  مقدمه - 1

ها در حوزه اقتصادي  شک مهمترین مولفه موفقیت سازمانبی

عامل برتري و پیشگامی در  است. فناوري "فناوري"جهان امروز، 

اي که به گونه ؛ها و کشورهاي صاحب آن شده استرقابت شرکت

هاي دیگري با نـام  دکشورها، استاندارامروزه عالوه بر تولید سرانه 

بنـدي کشـورها   در گروه فناوريویژه با محوریت یافتگی بهتوسعه

هـاي    فناوريمدیران به دنبال  ،به عبارت دیگر .اندنقش پیدا کرده

. در آینده ظهور خواهند کردهایی که فناوري یعنی ؛هستند آینده

اضـر، بـه   هـا در حـال ح   يفنـاور شناخت درست و به موقع ایـن  

کند تا بتواننـد بـا    بنگاه کمک مییا  مدیران راهبرديِ یک صنعت

براي خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند  ،گذاري به موقع سرمایه

  .]1[و نبض بازار را در اختیار بگیرند

- هاي اخیر، شناسایی، تقویت و فراهم کردن زمینهدر سال     

و فنـاوري در هـر کشـور،    کارگیري علم هاي الزم براي تولید و به

هـا را بـه خـود    ریزان کشورترین توجهات مسئوالن و برنامهعمده

هاي اساسی توسعه دانایی یکی از پایه جلب کرده است. تولید علم

ساز ایجاد فناوري و در نتیجه باعث تولیـد  است. تولید علم، زمینه

گردد. بـه غیـر از تولیـدات علمـی،     اشتغال و ثروت در جامعه می

مقوله دیگري که در دنیاي علم و فناري مورد توجه بوده، نوآوري 

در فناوري یا اختراعات و ابتکارات است. تولید فناوري که نتیجـه  

کارگیري علم و فرآیند نوآوري در عرصه عمل اسـت، کـاربردي   به

کردن نتایج تولیدات علمـی نیـز اسـت. اختراعـات ثبـت شـده از       

-و توسعه و از مهمترین شـاخص بروندادهاي مهم فرآیند تحقیق 

ارزیابی توسعه یک ]. 2[لکردي سامانه علم و فناوري استهاي عم

گیـري در رابطـه بـا توجیـه اقتصـادي      در آینده و تصمیم فناوري

مـورد   فنـاوري گذاري روي آن، ارتباط مستقیم با جایگـاه  سرمایه

-منظور سـرمایه هب ،به عبارت دیگر .دارد بحث در چرخه حیاتش

بایست به جایگاه آن میفناوري گذاري بر روي یک گونه خاص از 

هـا یکـی پـس از دیگـري     فنـاوري در چرخه حیاتش توجه نمود. 

شـوند و در نهایـت برخـی از آنهـا بـا ورود       متولد و وارد بازار مـی 

ــاوري ــی  فن ــاي جــایگزین از رده خــارج م ــت  ه ــد. در حقیق گردن

اصلی تولد، رشـد،   طور که زندگی موجودات زنده از مراحل همان

نیز این فراز و نشـیب را تجربـه    فناوريگذرد، هر  بلوغ و مرگ می

از چرخـه   .نامنـد  مـی  فناورياین مراحل را چرخۀ حیات . کند می

 ریـزي و طـرح فنـاوري  بینـی   پـیش بـراي  تـوان   مـی  فناوريعمر 

  . بهره گرفت فناوريیک توسعه راهبردي 

ي فنـاور ات یـک  هاي مطالعه و بررسی چرخه حیـ یکی از راه

بـراي آن   "هـاي ثبـت حـق اختـراع    گواهی"خاص، تحلیل دقیق 

  .]3[است فناوري
  

  مرور ادبیات -2

   گردد؛ ک بهتر مفاهیم تعاریفی ارائه  میبراي در ،در ادامه    

تواند در پیکري از علم و دانش مهندس است که می :فناوريالف) 

دانـش جدیـد   طراحی محصوالت یا فرآیندها یا در جستجو بـراي  

  ]. 4[مورد استفاده قرار گیرد

حقی انحصاري است که در قبال  :گواهی ثبت اختراع (پتنت)ب) 

  ].  5[شود می ااختراع انجام شده به مخترع یا نمایندۀ قانونی او اعط

در قابلیــت تشــخیص چگــونگی رشــد   :فنــاوريبینــی پــیشج) 

تکنولوژي در طول زمان، چگونگی ظهـور رقبـا و رشـد، انتشـار و     

  .]6[کند مدیران کمک می جایگزینی تکنولوژي به

-در آن عرضه مـی  فناوريبازاري است که  فناوري:بازار هدف د) 

  .]7[گردد

در یک گواهی ثبت اختراع(پتنـت) اطالعـاتی راجـع بـه نـام      

اي فنـی،  هـ ر اختـراع، تـاریخ ثبـت، نقشـه    شـرح مختصـ   ،مخترع

شـود. ایـن اطالعـات در    کاربردها و مشخصات اختـراع ارائـه مـی   

کـه در ادامـه بـه     اسـت  5 صفحه نخست حاوي مشخصـات پایـه  

اطالعات پتنت از طریق انواع پایگـاه  معرفی آن خواهیم پرداخت. 

ها در دسترس عموم است که هر پایگاه داده مجموعه خاصی داده

  .]5[دهدها را در خود جاي میپتنتاز 

هاي داده در این زمینه به شرح زیـر  فهرست جامعی از پایگاه

  است:

 ، اداره 7مریکاآ اعخترا ثبت ، اداره 6يفکر مالکیت جهانی نمازسا

و بانــــک اطالعــــات 9پاارو اعخترا ثبت اداره،  8پنژا اعخترا ثبت

در ایران که متعلق به شرکت فرانسوي  )Qpat10(اختراع ثبت شده

Questel 8[است[.  

فناوري توان چرخه حیات مشابه با چرخه حیات محصول می

را با مراحلی همچون معرفی، رشد، بلوغ و اشـباع از هـم متمـایز    

یک عامـل مرجـع باشـد. مطالعـات     نظر از اینکه کدامصرف ؛نمود

دهد سیر تکاملی ارسال و ارائه تقاضـانامه  متعدد تجربی نشان می

5 Bibliographic data 
6 World Intellectual Property Organization
7 United States Patent Office
8 Japan Patent Office
9 Europe Patent Office
10 http:// WWW.Qpat.ir
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دارد کـه البتـه بـر     (S)حق اختراع، الگویی واحد به شکل منحنی

  این تفسیر، اتفاق نظری جامع از محققین حاکم است. 

 11را مرحلـه جنینـی   جدید، که آن فناوریدر آغاز ظهور یک 

بنیــادین و مشــکالت مربــوط بــه آن نــامیم، مســائل علمــی  مــی

و فصل گردند. این دوره، بستر نـوآوری محسـوب   بایست حل  می

های ثبت اختراع پایین اسـت یـا بـه    شود. لذا تعداد تقاضانامهمی

های معدودی وجود همچنین شرکت است.آرامی در حال افزایش 

های تحقیق و توسـعه بـوده و   تمایل به پذیرش ریسکمدارند که 

عنوان کاربران نوآوری و یا اختراع در مرحلـه ابتـدایی آن قـرار    به

حالت، نسبت تمرکـز کـه عبارتسـت از نسـبت      گیرند. در اینمی

تعداد تقاضانامه ثبت اختـراع بـه کـاربر در یـک حـوزه معـین از       

ی در فنـاور نوعا باالست. در واقع کنار آمدن با مشـکالت   فناوری،

ی برای گسـترش محصـوالت   عنوان پیش شرطهمراحل ابتدایی، ب

 تواند زمان زیادی به درازا بکشـد. در ایـن  قابل عرضه به بازار، می

حالت ممکن است روند ارائه تقاضانامه حق اختراع تا پایان مرحله 

جنینی، نزولی یا حتی متوقف گردد. دالیل ممکـن بـرای چنـین    

توان گران بودن محصول در مرحلـه نـوآوری و یـا    ای را میپدیده

پایین پـذیرش آن از طـرف مشـتری عنـوان کـرد. شـفاف        سطح

از  ،12ی و یا عدم آزادسازی طـرح غالـب  فناورنبودن دامنه کاربرد 

که عدم اطمینـان در  . اما هنگامیاستسایر علل این توقف موقت 

ی پدیدار فناورای از کاربردهای بازار از میان برود و طیف گسترده

بنیـادین خـارج نمـوده و    که نـوآوری را از سـطح   طوریهب ،گردد

تعــداد  هـای تحقیـق و توسـعه را کـاهش دهـد،     ریسـک فعالیـت  

افـزایش یافتـه و    فناورانـه های حق اختراع در آن حوزه تقاضانامه

گردد. در این مرحلـه  می 13وارد مرحله رشدفناوری چرخه حیات 

هـا فزاینـده اسـت ولـی نسـبت      رغم آنکه روند ارائه تقاضانامهعلی

تمرکز پایین است که دلیل آن ظهور کـاربران جدیـد اسـت کـه     

 14فـاز بعـدی کـه بلـوغ      در ]. 9هسـتند[ رقبای یکدیگر در بازار 

هـا و رونـد رو بـه رشـد ابـداع در      تعداد تقاضانامه ،شودنامیده می

کـه در  در صـورتی  ،پـس از آن  و تقریبا ثابت شـده فناورانه زمینه 

برای ابداع محصولی جدیـد فـراهم    فناوری پایه ای برالقوهزمینه ب

فناورانـه  های ساالنه حـق اختـراع در حـوزه    تعداد تقاضانامه ،آید

قبلی با روند ثابتی کاهش یافتـه و بـدین صـورت چرخـه حیـات      

  ].10[گرددمی 15وارد مرحله اشباع پیشین فناوری

11 Emerging 
12 Detail design 
13 Growth
14 Maturity
15 Saturation 

 صورتهب فناوریهای حیات البته در بسیاری از موارد منحنی

S   شـود کـه در آن چرخـه حیـات      دوگانه یا دوبل نیز دیـده مـی

پس از توقف موقـت و یـا در مرحلـه اشـباع وارد چرخـه      فناورانه 

گـردد. مراحـل مختلـف در چرخـه عمـر یـک       حیات جدیدی می

کـه فراوانـی تجمعـی گـواهی      فناوریرا براساس عملکرد  فناوری

همچنین  توان نشان داد. نسبت به زمان می ،اختراع آن باشد ثبت

بیـگ   براساس مطالعات پل نیـوز و لـری دان در کتـاب گسسـت    

ای از چرخـه عمـر    مرحلـه شود که در چـه  نشان داده می ،16بنگ

ل، نصـیب  محصـو  ی، مزیـت رقـابتی و افـزایش سـهم بـازار     فناور

چرخـه  و بـدین ترتیـب   ] 11[دگـرد  ی مـی فنـاور کمپانی صاحب 

براسـاس متغیـر مسـتقل زمـان و متغیـر وابسـته        فنـاوری حیات 

های با لذا یکی از شاخص ؛گیردها شکل میفراوانی تجمعی پتنت

، فراوانـی تجمعـی گـواهی ثبـت     فناوریاهمیت درتفسیر عملکرد 

. بنابراین با در دسـت داشـتن فهرسـتی از    است 17اختراع در سال

ی هاژگیتوان به تصویری از ویمی ،تعداد پتنت ثبت شده در سال

ارتباط بسیار  ،. چنانکه اشاره شدی مورد مطالعه دست یافتفناور

ای بین ارائـه و ثبـت حـق اختـراع و وضـعیت      دقیق و اثبات شده

 فنـاوری چرخه حیات ]. 12[در چرخه حیاتش وجود دارد فناوری

تقریبا منطبق بـر یـک منحنـی سـیگمودیال اسـت و در مراحـل       

به رشد فزاینده و در نهایت مختلف از یک رشد کاهنده آغاز شده 

در چرخه حیـات، از   فناوریتعیین جایگاه کنونی  رسد.اشباع می

روی نمودار فراوانی تجمعـی پتنـت بـه واحـد زمـان یـا عملکـرد        

بنـابراین اسـتفاده از یـک مـدل      پذیر نیست.اساسا امکان فناوری

ها نسـبت بـه   ریاضی و انطباق آن بر گراف فراوانی تجمعی پتنت

توانـد راهکـار مفیـدتری    ا استفاده از تحلیل رگرسیون میب ،زمان

مـدل ریاضـی مـورد بحـث یـک مـدل رشـد         درنظرگرفته شـود. 

-ستیک شـناخته مـی  است که به منحنی رشد لج 18سیگمودیال

مراحـل رشـد   فنـاوری،  این منحنـی هماننـد چرخـه عمـر      شود.

مرحلـه   کنـد. کاهنده، رشد فزاینده و در نهایت اشباع را طی مـی 

در منحنی مذکور بـه معنـای متوقـف شـدن رشـد متغیـر        اشباع

 نهایت و به ازای مقادیر مختلف متغیر مستقل است.وابسته در بی

ر مرحلـه  فناورانه دبه همان ترتیب که بحث شد، برای یک حوزه 

ها متوقف شده و فراوانی تجمعی اشباع، نرخ رشد برای ارائه پتنت

ی مقـادیر متفـاوت متغیـر    عنوان متغیر وابسـته بـه ازا  هها بپتنت

براسـاس   مستقل زمـان همـواره مقـداری ثابـت خواهـد داشـت.      

16 .Larry downs & Paul Nunes –BIG BANGDISRUPTION

17 Sigmodial
18 Cumulative Patent Application  



  ...بندي فناوري با رویکرد تحلیل پتنت طراحی الگویی جهت رتبه

 

  56  1394شماره بیست و شش، پاییز و زمستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

شود مطالعات صورت پذیرفته شده در منابع مرجع نشان داده می

و یا جایگاه کنونی  فناوریکه مراحل ذکر شده برای چرخه حیات 

  رشــد ریاضــی منحنــی معادلـه  تــوان براســاس تفســیرآن را مـی 

در متغیر مستقل زمان، بدست آورد.  آن برای حل و 19ستیک لج

فنـاوری  متغیرهای مسـتقل و وابسـته گـراف عملکـرد      ،این روش

]. 13[شـوند ستیک منطبق میفزار، بر منحنی رشد لجاوسط نرمت

سـتیک  در معادلـه منحنـی رشـد لج    K و tm، � سه پارامتر مهم

  .وجود دارند

kحد اشباع،  

tm p(t)=1/2k   

سـتیک  ب یا به اصطالح عـرض منحنـی رشـد لج   شی: معرف �و 

  است. 

باشـد  معرف نرخ رشد منحنی در واحد زمان نیز مـی  �مقدار 

کننـده بـازه   را با متغیری جایگزین نمود که تعیین توان آناما می

درصـد   90تـا   10زمانی موردنیاز برای رشد منحنی لجستیک از 

صورت زیـر تعریـف   ه نام داشته و ب  �∆حد اشباع است. آن متغیر

]14[شودمی
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  هاي آنگیري و مدلانواع تصمیم -3

ترین وظایف مدیریت  ترین و اساسیگیری یکی از مهم تصمیم

-بـه  ؛است و تحقق اهداف سازمانی بـه کیفیـت آن بسـتگی دارد   

گیـری هربـرت    که از نگاه یکی از صاحبنظران حوزه تصمیمطوری

گیــری جـوهر اصـلی مــدیریت اسـت. یکــی از     سـایمون، تصـمیم  

ــک ــمیم  تکنی ــای تص ــتفاده از داده  ه ــا اس ــری ب ــی   گی ــای کم ه

هـای   . مدیر بـا اسـتفاده از تکنیـک   استگیری چندمعیاره  تصمیم

19 Logistic growth model (LGC) 

توانـد بـا درنظرگـرفتن معیارهـای      معیاره مـی  گیری چند تصمیم

گیری که گاهاً با یکدیگر در تعارض هستند،  تفاوت برای تصمیمم

 گیـری چنـدمعیاره   سازی نماید. تصمیمبه طریقی عقالیی تصمیم

(MCDM)گیری چندشاخصه به دو دسته تصمیم(MADM)  و

  شود.  تقسیم می  (MODM) چندهدفه گیری تصمیم

شاخصـه بـه منظـور    گیـری چند  های تصمیم ها و تکنیک لمد

روند.  کار میهگزینه موجود ب m ترین گزینه از بینانتخاب مناسب

منظـر  هـا از   هـای مربـوط بـه گزینـه     معمـوال داده  MADM در

شـود.   هـای مختلـف در یـک مـاتریس نمـایش داده مـی       شاخص

هـای   گیـری چندشاخصـه از نظـر نـوع شـاخص      های تصمیم مدل

   .شود های جبرانی و غیرجبرانی تقسیم می موردنظر به مدل

هـا چنـدین   در این مـدل  :گیری چند هدفههای تصمیممدللف) ا

 گیرد.مورد توجه قرار می طور همزمان جهت بهینه شدنهدف به

مقیاس سنجش برای هر هدف ممکن است بـا مقیـاس سـنجش    

برای بقیه اهداف متفاوت باشد. مثالً یـک هـدف حـداکثر کـردن     

دیگـر  شـود و هـدف   سود است که بر حسـب پـول سـنجش مـی    

حداقل استفاده از ساعات نیروی کار است که بـر حسـب سـاعت    

-شود. گاهی این اهداف در یک جهت نیسـتند و بـه  می یدهسنج

گیرنـده از یـک طـرف    مثالً تصـمیم کنند. صورت متضاد عمل می

-تمایل دارد رضایت کارکنان را افزایش دهد و از طرف دیگر مـی 

کنـد. بهتـرین    هـای حقـوق و دسـتمزد را حـداقل    خواهد هزینـه 

ریـزی آرمـانی اسـت کـه     برنامه ،گیری چند هدفهتکنیک تصمیم

  .ارائه شده است Charns & Cooper اولین بار توسط

ها، انتخـاب  در این مدل :گیری چند شاخصههای تصمیممدل )ب

های موجود مدنظر است. در یک تعریـف  یک گزینه از بین گزینه

تصـمیمات خاصـی (از نـوع    گیری چند شاخصـه بـه   کلی تصمیم

-گذاری و یا انتخاب از بین گزینهترجیحی) مانند ارزیابی، اولویت

های موجود(که گاه باید بین چند شـاخص متضـاد انجـام شـود)     

و  AHP ری سلسـله مراتبـی  یگهای تصمیمگردد. مدلاطالق می

 گیـری چندشاخصـه هسـتند.   نیز از نوع مدل تصـمیم ANP مدل

  د:شواهداف انجام میاین با  MADM هایتکنیک

ANP و AHPبندی معیارها و زیرمعیارهارتبه) 1

SAWANPAHP :بنــدی و انتخــاب گزینــه بهینــهرتبــه )2و 

ORESTEELECTEREVIKORTOPSISGRASIRو

PROMETHEE]15[ 

20 Multiple Attribute Decision Making 
21 Multiple Objective Decision Making 
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تـرین  یکـی از معـروف   (AHP) سله مراتبـی فرایند تحلیل سل

منظوره است که اولین بار توسط توماس یری چند گفنون تصمیم

ابـداع گردیـد. ایـن روش     1970ال. ساعتی عراقی االصل در دهه 

گیری با چند گزینـه رقیـب و معیـار    در هنگامی که عمل تصمیم

گیری بر تواند استفاده گردد. تصمیم می ،گیری روبرو استتصمیم

 گیرنده بـا معیارهـای مطـرح   تصمیم مقایسات زوجی نهفته است.

فـراهم  را توانند کمی و کیفی باشـند. اسـاس ایـن روش    شده می

  کند.  می درخت سلسله مراتب تصمیم آغازآوردن 

یسات وزن هر یـک از  اگیرد. این مق مقایسات زوجی انجام می

سازد. درخت  های رقیب مشخص میفاکتورها را در راستای گزینه

رقیـب   هـای سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینـه 

در نهایـــت دهـــد. مـــورد ارزیـــابی در تصـــمیم را نشـــان مـــی

های حاصل از مقایسات زوجی را ای ماتریسبه گونه AHP منطق

 AHP  .سازد که تصمیم بهینـه حاصـل آیـد   با همدیگر تلفیق می

  براساس سه اصل زیر استوار است: 

  ؛الف) ترسیم درخت سلسله مراتبی

  ؛هالویتوب) اصل تدوین و تعیین ا

  .]15[هاج) اصل سازگاری منطقی قضاوت

 صورت جدولهتوان بتحقیقات انجام شده در این زمینه را می

  خالصه نمود. 1 شماره

 خالصه تحقیقات انجام شده با رویکرد پتنت :1 جدول

  تمرکز  پژوهشگران  عنوان مقاله  ردیف

1  
عمر  چرخه تحلیل و عنوان روش تجزیه

  اختراع (پتنت) ثبت اسناد براساس یفناور
  )2013(لیندا گائو ، آلن ال. پورتر

توسط سیزده شاخصی کـه بـا    فناوریتفسیر چرخه عمر 

افزارهـای  استفاده از متن کاوی، تحلیل اسناد پتنت و نرم

VP   وMatlab2010 16[حاصل گردید.[  

2  
توسعه  برای اختراع ثبت حق شاخص

  عمر فناوری چرخه

ری هارد هاپت، مارتین کلویر و 

  )2007مارکوس النگ(

معرفی چندین شاخص مناسب برای حق اختراع در تفسیر 

TLC  خاص تا نیازی به  فناوریبر پایه مطالعه تجربی یک

ـ       -هبررسی همه جانبه کاربردهـای ایـن سـند نباشـد بـا ب

  ]10[کاویو متن VPکارگیری نرم افزار 

3  

 از استفاده با :های نوظهورفناوری بینیپیش

 ثبت تحلیل و ای و تجزیهمشخصات پایه

  اختراع

  )2006توقرول دیم، گیلرمو رودا (

– Fisher چهار تابع رشد و مقایسه دو نوع تابع رشدمعرفی 

Pry   وGompertz ی و تعیین جایگاه فناوربینی برای پیش

 ].TLC]17در  فناوری

4  
اطالعات ثبت اختراع (پتنت) برای مدیریت 

  اوری راهبردیفن
  )2003(پروفسور ارنست هولگر

شاخص با استفاده  12تحلیل اسناد پتنت و بدست آوردن 

ــ WPIو   Thomson Reutersای پایگــاه دادهاز  منظــور هب

ن دو یـا چنـد شـرکت در یـک     بررسی وضعیت رقابتی بی

  .]18حوزه خاص فناورانه[

5  

های ثبت اختراع برای کارگیری دادههب

 فناوری - CNCتوسعه : فناوریینی بپیش

  در صنعت ماشین ابزار

  )1995(ارنست هولگر
های منظم و مستمر شرکتتاکید بر پایش با  TLCتفسیر 

 ].19[رقیب، از طریق تجزیه و تحلیل اسناد پتنت

6  
بینی فناوری با تحلیل محتوی سند پیش

  تحلیلی بر آینده فناوری لعاب ؛ثبت اختراع

آبادی و صادق دحبیب زارع احم

  )1392(یوسف تبارمیری

بـا اسـتفاده از تحلیـل     فنـاوری  بینـی و پیش TLCتفسیر 

میانگین و تایع  - kپتنت، متن کاوی، تفکیک خوشه بندی 

 ]20[ریاضی رشد لجستیک دوگانه

های ثبت اختراع در یک  ارائه روش مناسب جستجوی گواهی

هـای تخصصـی بـرای    بنـدی خاص و شناخت طبقه فناورانهحوزه 

هـای معمـول   و نقـدهای وارد بـر روش  22با کدهای ویـژه   فناوری

از  ،در نتایج بدست آمـده  مانند متن کاوی مشتمل بر عدم پایایی

اهداف نویسنده این مقاله است. اما از دیگر اهداف کاربرد تحلیـل  

22 International Patent Classification (IPC) 

ت منـدرج در  بنـدی اطالعـا  ای پژوهشی، حاصـل از طبقـه  جامعه

ای کـه دقیقـا   منابع اطالعاتی، طبقه ویژه جستجو در. استپتنت 

-تولید یک محصول مطابق و مرتبط باشد را ارائه نمـی  فناوریبا 

ها با یک سری عبارات فنی شـفاف  فناوریکند. باالتر از آن اغلب 

مـثال گـاهی یـک     ].16[و روشن قابل تعریف و جسـتجو نیسـتند  

-می ستجوبا دو یا چند عبارت مختلف یا مشابه ج فناورانهزمینه 

  .شود
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  متدولوژي تحقیق -4

فنـاوری  با توجه به این موضوع که از نتایج حاصل از بررسـی  

تـوان در   مـی خـودرو   EBAو  ABS ،EBD سه نوع سیستم ترمـز 

لـذا ایـن تحقیـق از حیـث      ؛واحد تحقیق و توسعه استفاده نمـود 

آوری پتنـت بـا   در این مقاله جمع نهدف کاربردی است. همچنی

های پیشـرفته جسـتجو در پایگـاه داده سـازمان     روشاستفاده از 

و براسـاس اسـتخراج کلمـات کلیـدی و      جهانی مالکیـت فکـری  

شـماره  شکل مراحل یک تا شش در  المللی مطابق باکدهای بین

این روش از پایایی و روایی بـاالیی برخـوردار    پذیرد. صورت می 1

بوده و مشکالت ذکر شده در بخش قبل را نیز بـه همـراه نـدارد.    

تحلیل آماری اجزای بدسـت آمـده حاصـل از مطالعـه و تفکیـک      

های ثبـت اختـراع در یـک بـازه     عناصر مشخصات پایه در گواهی

های این مقاله کارسـاز  زمانی مشخص، در جهت پاسخ به پرسش

واهد بود. همچنین گردآوری بخشی از اطالعـات بـا اخـذ نظـر     خ

 لذا ایـن صورت پذیرفته است؛  AHPخبرگان از طریق پرسشنامه 

از نظـر  ای و تحقیق از حیـث روش، تحلیـل اسـنادی و کتابخانـه    

تحقیـق و ترکیـب    یبـا شـناخت اجـزا    ].21است[میدانی  ،روش

ای فراگیر بـرای  تباط بین آنها، مفاهیمی که در زمینهرمفاهیم و ا

کاربرد داشته و دیدگاه جامعی در رابطه با  فناورانههای کلیه حوزه

-بـرای تصـمیم   به واحد تحقیق و توسعه و مدیران ارشـد  فناوری

  نماید. گیری بهینه ارائه می

  

  EBAو  ABS ،EBDهاي فناوريهاي ثبت اختراع و شناسایی ویژگیوچارت مراحل استخراج گواهی لف: 1شکل 

  اهداف و سواالت پژوهش -5

قابلیت تعیین جایگاه و پژوهش، رسیدن به  نهدف از انجام ای

، در کمتـرین زمـان و بـا    EBAو  ABS ،EBDهای قیمت فناوری

حداقل هزینه و همچنـین ارائـه الگـویی کـه براسـاس آن بتـوان       

و شیوه استخراج آنها را شـناخت   فناوریپارامترهای تاثیرگذار بر 

را تعیین نمـود و بـا اسـتفاده از     فناوریو براساس آن مشخصات 

  بندی نمود.گیری رتبهرا جهت ارتقای سطح تصمیمفناوری آنها 

 :سواالت - 1- 5

سه  فناوریتوان جایگاه ی، چگونه میفناوردر فرایند انتقال  -1

در خودرو را در چرخه عمر  EBAو  ABS ،EBDسیستم ترمز 

 آن بدست آورد؟ 

 فناوریتعیین جایگاه ا استفاده از بی فناوردر فرایند انتقال  -2

در چرخه عمر  در خودرو EBAو  ABS ،EBD سه سیستم ترمز

 پذیر است؟به چه طریق امکانی فناوربندی اولویتآن، 

بندی ارائه الگویی با استفاده از دستاوردهای تحقیق برای رتبه -3

در در خــودرو  EBAو  ABS ،EBD ســه سیســتم ترمــزی فنــاور

گیری بهینه با رویکرد تحلیل پتنت به چه طریـق  راستای تصمیم

  پذیر است؟امکان

  

  نتایج حاصل از پژوهش  - 6

  حاصل از سوال اول نتایج -6-1

ی سه فناورتوان جایگاه ، چگونه میفناوریدر فرایند انتقال "

در خـودرو را در چرخـه عمـر     EBAو  ABS ،EBDسیستم ترمز 

ابتـدا از طریـق    برای پاسخگویی به این سـوال،  "آن بدست آورد؟

هـا در سـال(عملکرد   تحلیل اسناد پتنت فراوانـی تجمعـی پتنـت   

-ی بر حسب زمان بهفناورسپس از عملکرد  ) بدست آمد.فناوری
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عنوان متغیر مسـتقل بـرای ورودی   عنوان متغیر وابسته و زمان به

بـا اسـتفاده از    اسـتفاده گردیـد. سـپس    logletlab2افـزار  به نـرم 

در کنار تابع رشد لجیستیک جایگاه سه kوΔtTM هایشاخص

  حاصل گردید. EBAو  ABS ،EBDترمز  فناوری

  ABS فناورينتایج حاصل براي 

 ABSي فناور) براي 2نتایج حاصل از حل فرمول ( :2جدول 

 دوره جنینی دوره رشد دوره بلوغ دوره اشباع

  1998تا 1990 2008تا 1998 2018تا  2008 بی نهایت -2018

  

  
ABS فناوريدر Logletlab2نتایج حاصل از تطبیق تابع رشد لجیستیک بر منحنی رشد توسط  :2شکل 

  

EBD فناورينتایج حاصل براي 

  EBD فناوري)  براي 2نتایج حاصل از حل فرمول ( :3 جدول

 دوره جنینی دوره رشد  دوره بلوغ دوره اشباع

  1995تا  1992 2021تا  1995 2047تا  2021 تا بی نهایت 2047

 

 
  EBD فناوريدر  Logletlab2نتایج حاصل از تطبیق تابع رشد لجیستیک بر منحنی رشد توسط  :3شکل 
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  EBA ينتایج حاصل براي فناور

  EBA فناوري) براي 2نتایج حاصل از حل فرمول ( :4جدول 

 دوره جنینی دوره رشد دوره بلوغ دوره اشباع

 2006تا  1998 2038تا  2006 2070تا  2038  تا بی نهایت 2070

  

EBA فناوريدر  Logletlab2نتایج حاصل از تطبیق تابع رشد لجیستیک بر منحنی رشد توسط  :4شکل 

  نتایج حاصل از سوال دوم -6-2

 فنـاوري تعیین جایگاه ا استفاده از بي فناوردر فرایند انتقال "

در چرخه عمـر   خودرو در EBAو  ABS ،EBD سه سیستم ترمز

بـراي  " پـذیر اسـت؟  به چه طریق امکاني فناوربندي اولویتآن، 

در چرخـه   فنـاوري پاسخ به این سوال با مرور ادبیـات از جایگـاه   

عنوان سه شاخص براي به آنو بازار هدف  فناوري، قیمت آن عمر

ي سیستم ترمز خـودرو اسـتفاده گردیـد.    فناوربندي سه نوع رتبه

 فنـاوري ید جایگاه ددر پاسخ سوال اول مالحظه گر طور کههمان

در چرخه عمر تعیین شد و به تبع آن قیمت آن از تحلیل اسـناد  

المللـی  بـین  و بـا درنظرگـرفتن موقعیـت    فناوريپتنت و جایگاه 

ي قابل ارزیابی است. بازار هدف نیز در اینجا با توجه به نظر فناور

درنظرگرفتـه شـد. در ایـن    خبرگان صـنعت خودروسـازي ایـران    

ـ  وا هها و شاخصقسمت بعد از تعیین گزینه کـارگیري روش  هبا ب

AHP    رسـم   5شـماره  درخت سلسله مراتبی آنها مطـابق شـکل

  گردید.

  سیستم ترمز در خودرو براي سه فناوري AHPدرخت سلسله مراتبی روش : 5شکل 
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-نفر خبره از شـرکت  15گیري از نظر خبرگان(سپس با بهره

هاي کرمان موتور، ایران خودرو، راین خودرو و خودروسازان بـم)  

کامل شد و از اطالعات حاصل از آنها بـراي   AHPهاي پرسشنامه

ـ   EBDو  ABS ،EBA فناوريبندي سه نوع رتبه کـارگیري  هبـا ب

 6شـماره   شـکل در اسـتفاده گردیـد.    Expertchoice11 افـزار نرم

صـنعت خـودرو ایـران، جایگـاه     فنـاوري،  بازار هـدف   ،ها اخصش

(شاخص قیمت تابعی فناوريدر چرخه عمر خود و قیمت  فناوري

 فنـاوري در چرخه عمر خـود کـه هرچـه     فناورياست از جایگاه 

 ، هـا تر باشد از قیمت باالتري برخـوردار اسـت.) و گزینـه    جوان

T1(ABS) T2(EBD)و(EBA) T3است .  

  

  
 Expertchoice11نتایج نرم افزار  :6شکل 

  

  نتایج حاصل از سوال سوم -6-3

 بنديرتبهارائه الگویی با استفاده از دستاوردهاي تحقیق براي 

در خــودرو در  EBDو  ABS ،EBAترمــز  ســه سیســتم فنــاوري

گیري بهینه با رویکرد تحلیل پتنت به چه طریـق  راستاي تصمیم

براي پاسخ به این سوال از تحلیل اسناد پتنت  "پذیر است؟امکان

لوچـارت  استفاده گردیـد و ف ت اول و دوم و نتایج حاصل از سواال

  عنوان الگو حاصل گردید.به 8شکل شماره 
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  با رویکرد تحلیل پتنت T1 (ABS)،  T2 (EBD)  ،(EBA) T3 فناوريبندي سه الگوي رتبه فلوچارت : 8شکل 

  

  گیريبحث و نتیجه -7

نتایج حاصـل از تحلیـل اسـناد پتنـت بـراي پاسـخگویی بـه        

ي فنـاور گونه حاصل گردید که در سوال اول جایگاه سواالت بدین

EBDو EBAهـاي  فنـاوري مرحله بلـوغ و بـراي   در  ABSترمز 

اما همانطور که در نتایج مشخص است از آنجا  است؛مرحله رشد 

ي فناورلذا  ،آغاز گردیده است EBAزودتر از EBDکه دوره رشد 

EBA  فناورينسبت بهEBD  بـه  در سـوال دوم   اسـت. تر جوان

ي فنـاور درخصوص سـه   7 شماره با توجه به شکلو  AHPروش 

رتبـه اول متعلـق بـه    سیستم ترمز در صنعت خودروسازي ایـران  

يفنـاور و رتبـه سـوم مربـوط بـه     EBD، رتبه دوم ABSفناوري
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EBA دهـد کـه در بـازار خـودروي     که این نتیجه نشان می است

بوده که در مرحلـه بلـوغ از چرخـه     ABS يفناورلویت با وایران ا

گذاري روي آن ریسـک  عمر خود قرار گرفته و به تبع آن سرمایه

با استفاده از تحلیـل اسـناد پتنـت، تـابع      ،درنهایت .کمتري دارد

افزارهــاي  و نــرمAHPبنــدي رشــد لجســتیک و روش رتبــه  

logletlab2وExpertchoice11ي با فناوربندي الگویی براي رتبه

مـدیران و محققـان   گیري بهینه رویکرد پتنت در راستاي تصمیم

  ارائه گردید. 8شکل شماره در پاسخ سوال سوم 
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