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چکيده:
امروزه با توجه به روند سريع تحوالت فناوری، هيچ شرکت و کشوري قادر به تأمين تمام فناوری هاي 
مورد نياز خود نمي باش��د. لذا همکاری فناوری با دارندگان فناوری امري اجتناب ناپذير است. اما از آنجا 
که هر پروژه همکاری و انتقال فناوری، داراي ابعاد مختلفي از جمله مباحث فني، اقتصادي، حقوقي و 
اجتماعي اس��ت و در بسياري از موارد، تبعات عدم توجه به اين مسائل مي تواند، ضربات جبران ناپذيري 
را به اقتصاد کش��ور وارد نمايد، آگاهي از معيارهاي اساس��ي که مي بايس��ت قبل از همکاری فناوری، 
مورد توجه قرار گيرند، امري حياتي براي مديران و سياس��ت گذاران اين عرصه مي باش��د. در اين مقاله، 
مدل هاي مرس��وم انتخاب روش انتقال فناوری در س��طح جهان، مورد مطالعه قرار گرفت و با شناسايي 
معيار هاي مؤثر بر انتخاب روش انتقال فناوری و ش��يوه همکاري ه��اي فناوری، از روش تصميم گيري 
چند ش��اخصه، اس��تفاده گرديد. سپس با اس��تفاده از روش AHP، مدلی طراحي شد تا از اين طريق، 
مناس��ب ترين روش همکاری فن��اوری براي ايجاد کارخانه الکترود گرافيتي، اولويت بندي ش��ود. نتايج  
حاکي از آن بودند که بهترين روش ها براي  همکاری و انتقال   فناوری الکترود گرافيتي به ترتيب اولويت، 

سرمايه گذاری مستقيم خارجی، سرمايه گذاري مشترک و خريد امتياز بودند.
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مقدمه 
در ي��ک نگاه کل��ی می توان گفت ک��ه انتقال فن��اوری در کش��ورهای کمتر توس��عه يافته در صورت 
عدم رعايت استانداردهای الزم، عموماً محدوديت ها و مضراتي را براي اين کشورها به دنبال داشته است. 
ضعف ه��اي  کلي  خريدار در زمينه  جذب فناوری و کمبود اطالع��ات فنی، باعث  محدوديت  انتخاب  از 
ميان  فروش��ندگان  احتمالي  فناوری ش��ده و در چنين  شرايطی،  فروشندگان  از موقعيت  انحصاري  خود 
اس��تفاده  مي کنند و بهاي  فناوری را  گران  و ميزان  عرضه  آن را  کمتر از حد مطلوب  می نمايند. از اين رو 
بسياري  از سياست مداران فعال در عرصه علم و فناوری  علت  اصلي  کندي  فرايند توسعه در کشورهاي  
در حال  توس��عه  را ناش��ي  از ناتواني  آن ها در توسعه فناوری و بهره گيري  مناس��ب  از آن  در فعاليت هاي  
توليدي  دانسته اند. به منظور انتقال فناوری مناسب و ممانعت از هدر رفتن سرمايه و زمان، شناسايي و 
تس��لط به انواع روش هاي انتقال فناوری و فرآيند انتقال، انتخاب شاخص هاي ارزيابي روش ها و تدوين 

مدلي برای انتخاب روش مناسب از اهميت بسياري برخوردار است.
يکی از محصوالت راهبردی و مورد نياز کشورمان، الکترود گرافيتی است. با توليد الکترود گرافيتي در 
کشور، ايران چهارمين توليد کننده اين محصول در آسيا و بيستمين در جهان خواهد بود. اما پيچيدگی 
اين فناوری، امکان توس��عه درون زای آن را فراهم نس��اخته و لذا انتقال اي��ن فناوری را اجتناب ناپذير 
نموده است. بنابراين در مقاله سعي  شده است تا عواملی که در انتخاب  و اولويت  بندي  روش هاي  انتقال  
فناوری الکترود گرافيتي اهميت  دارند، شناسايی و با استفاده از تکنيک هاي  تصميم گيري  چند معياره ، 
اين روش ها اولويت بندی  شوند. از اين رو سؤال اصلی اين تحقيق اين است که مناسب ترين روش انتقال 

فناوری براي ايجاد کارخانه الکترود گرافيتي در ايران چه می باشد؟

مروری بر ادبيات تحقيق

تعاریف

فناوری را مي توان کليه دانش ها، فرآيندها، ابزارها، روش ها و سيستم هاي به کار رفته در ساخت محصوالت 
و اراي��ه خدم��ات تعريف کرد )خليل،1382(. تعريف جامع ديگري از فناوری را آلبتي ارايه داده اس��ت: 
مجموعه اي متش��کل از اطالعات، ابزارها و تکنيک هايي که از علم و تجربه عملي نشأت گرفته اند و در 
توس��عه، طراحي، توليد و به کارگيري محصوالت، فرآيندها، سيس��تم ها و خدمات مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند )کيه زا،1384(. همچنين، انتقال فناوری عبارت است از به کارگيري و استفاده از فناوری در 
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مکاني به جز مکان اوليه ايجاد و خلق آن. اين فرآيند مي تواند بين دو يا چند شرکت در يک کشور يا 
دو يا چند شرکت از کشورهاي مختلف اتفاق بيافتد )رادوسويچ،1999( و )کولی،2008(. در واقع، انتقال 
فناوری شامل گستره ای از همکاری های رسمي و غير رسمي بين توسعه دهندگان فناوری و متقاضيان 

فناوری است که در اين بين، دانش فني به همراه تجهيزات فيزيکي به متقاضی منتقل مي شود.
انتخاب روش مناس��ب انتقال فناوری همواره با در نظر گرفتن س��ه دسته از عوامل صورت مي گيرد. 
دسته اول مشخصات و عوامل مرتبط به وضعيت دريافت کننده فناوری است. دسته دوم عوامل مرتبط 
با خود فناوری و دسته سوم شرايط و قابليت هاي دارنده فناوری است. يکي از اقدامات کليدي که الزمه 
تحقق و پياده س��ازي مديريت فناوری به معناي واقعي کلمه اس��ت، مس��ئله برنامه ريزي فناوری براي 

توسعه فناوری مي باشد. به طور کلي توسعه فناوری به دو صورت شکل مي گيرد )خليل،1382(:
• توس�عه درون زا: که با اس��تفاده از پتانس��يل داخلي و از طريق فرآيند تحقيق و توسعه، دانش و 	

ايده هاي جديد به فناوری تبديل مي شود.
• انتقال فناوری: که با اس��تفاده از منابع خارجي و استحصال فناوری موجود از يک بنگاه يا کشور 	

صاحب فناوری، دسترسي به آن فناوری جهت بهره برداري ميسر مي گردد.
البته ش��يوه س��ومي نيز براي توس��عه فناوری قابل تصور است که اس��تفاده ترکيبي از روش هاي 

فوق الذکر است )راگيتيس،1999(.
به طور کل��ی مي توان گفت در ه��ر فرآيند انتقال فناوری تقريباً ارکاني که در ش��کل زير به تصوير 

درآمده اند، مالحظه مي شوند.

شکل1- ارکان اصلي فرآیند انتقال فناوری اکرامی)1382(

انتقال دهنده فناوری: پس از شناس��ايي فناوری برگزيده، ب��راي انتقال آن به گيرنده فناوری بايد 
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به دنبال منابع مناسب آن فناوری بود. در اين ميان توجه به دو نکته اساسي ضروري است:

برخي دارندگان فناوری از سطح مناسب فناوری برخوردار نبوده و بر فناوری خود مسلط نيستند.	•
ترديدهاي��ي در انگي��زه انتقال دهن��دگان فناوری وج��ود دارد، به اين دليل که فن��اوری به مثابه 	•

اصلي ترين عامل رقابت است و به راحتي اين عنصر برتري به صورت يک جانبه از طرف دارندگان 
آن منتقل  نمي شود.

بنابراين براي کس��ب اطمينان از رويارويي با يک انتقال دهنده فناوری مناس��ب، بايد از معيارهاي 
مناسبي از جمله سابقه فعاليت شرکت انتقال دهنده، ميزان موفقيت انتقال فناوری فوق در کشورهاي 
ديگر، اس��تانداردهاي کاربردي، تعداد اختراعات ثبت ش��ده و فعاليت هاي تحقيق و توسعه آن ها بهره 

گرفت )کولی،2008( و )هوی، 2006(.
انتقال گيرنده فناوری: هر چه توان گيرنده فناوری باالتر باشد، هزينه انتقال فناوری کاهش يافته 

و جذب آن به صورت مؤثرتري انجام مي ش��ود. نکته مهم اين اس��ت که توانمندي گيرنده فناوری بايد 
مناسب با سطح انتقال فناوری باشد. به عنوان مثال گيرنده يک فناوری در سطح طراحي مهندسي، يک 

کارخانه نمي تواند باشد، بلکه بايد يک دفتر طراحي، فناوری را جذب نمايد. 
قرارداد همکاري: اين رکن حلقه ارتباطي ارکان ديگر فرايند انتقال فناوری مي باش��د. به طوري که 

اگر فناوری انتخابي، يک فناوری مناس��ب، انتقال دهنده فناوری، مس��لط و داراي انگيزه کافي و انتقال 
گيرنده فناوری نيز داراي س��طح فناوری مناس��ب باش��د، ولي قرارداد همکاري طرفين ضعيف تنظيم 
ش��ده باشد، نتايج قابل قبولي از انتقال فناوری به دست نمي آيد. به هر حال منافع مشترک انتقال دهنده 
و انتقال گيرنده، عامل اصلي شکل گيري مذاکرات است و در اين بين، انگيزه هاي طرفين، دائماً در حال 
جابجايي نقطه بهينه در راستاي منافع خودشان است. به عنوان مثال از جمله انگيزه هاي انتقال دهنده 
مي توان به کسب سود، تسخير بازار، آزمايش فناوری در ساير کشورها يا انتقال فناوری هايي که داراي 
اثرات مخرب زيست محيطي هستند اشاره کرد. اين در حالي است که انگيزه هاي انتقال گيرنده مي تواند 
توسعه اقتصادي- صنعتي، توليد کاال و خدمات مورد نياز و کاهش هزينه و زمان انجام تحقيق و توسعه 
درون زا براي دس��تيابي به فناوری مورد نياز باش��د. همان طور که مشخص است، رسيدن به نقطه تعادل 
بهينه، اغلب کاري دش��واري اس��ت. اين امر از ديد ملي، پيچيدگي بيشتري پيدا مي کند چرا که نقطه 

تعادل را نه فقط منافع طرفين، بلکه منافع گروه هاي مختلف اجتماعي نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
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از اين رو بسته به اين که در مقام انتقال دهنده يا انتقال گيرنده فناوری هستيم، تبيين مفاهيمي چون 
محيط و فضايي که فناوری در آن قرار دارد، کانال انتقال فناوری و روش انتقال فناوری، به اتخاذ بهترين 

تصميم در خصوص انتقال فناوری مناسب، کمک شاياني مي نمايد.
بهب��ود عملکرد فن��اوری در طول زمان از الگوي ش��ناخته ش��ده اي به ش��کل S تبعيت مي کند. 
همان طور که در نمودار زير نيز نشان داده شده است، فناوری طي مراحلي در طول دوره عمرش، متحول 

مي شود)خليل،1382(:

دوره اختراع جديد،که مرحله نوزادي يا طفوليت هم به آن اطالق مي شود.	•
دوره بهبود فناوری که به مرحله رشد معروف است.	•
دوره بلوغ،که فناوری جديد ديگری ظهور کرده و فناوری موجود با خطر منس��وخ ش��دن مواجه 	•

مي شود.

نمودار 1- نمودار S شکل پيشرفت فناوری خليل،)1382(

از اي��ن رو، بس��ته به اينکه فناوری مورد بح��ث در کدام زمينه محيطي ق��رار دارد و عوامل مؤثر بر 
جهت دهي آن چه مي باشد، کانال و روش انتقال فناوری خاصي را جهت انتقال موفق فناوری مي طلبد. 
کانال انتقال فناوری، مجراي ارتباطي بين دو يا چند سازمان مي باشد که روش هاي مختلف انتقال، از 
طريق آن مي تواند فعال ش��ود. به عبارت ديگر کانال فناوری نشان دهنده ميزان رسميت يا عدم رسميت 

ارتباط بين انتقال دهنده و گيرنده است.
به طور کلی سه نوع کانال براي جريان انتقال فناوری وجود دارد )خليل،1382 و چو ،2006(:

کانال هاي عمومي: در برخي از مواقع، انتقال فناوری به صورتي ناخودآگاه و سهوي صورت مي گيرد 

و حتي ممکن اس��ت بدون مش��ارکت مداوم دارنده فناوری نيز، اين روند ادامه يابد. کانال هاي اين نوع 
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انتقال عبارتند از آموزش و کارآموزی، کارگاه هاي آموزشي، انتشارات، کنفرانس ها، فرصت هاي مطالعاتي 
و مالقات ها.

کانال هاي مهندسي معکوس: هنگامی که مشارکت فعال منبع فناوری وجود ندارد يا به هر دليلي 

دارنده فناوری مايل به انتقال فناوری نمي باشد، تقليد، مهندسي معکوس و جاسوسي صنعتي کانال های 
انتقال فناوری فناوری هس��تند. بايد توجه داشت که در بسياري از مواقع نمي توان از اين کانال، دانش 
نهفته س��ازنده اصلي را انتقال داد و اين ش��يوه اکثراً مخفيانه و به دور از آگاهي رقبا صورت مي گيرد 

)گيلبرت، 1995(.
کانال هاي برنامه ریزي ش�ده: در اين حالت انتقال فناوری به صورتي آگاهانه و براس��اس فرآيندي 

برنامه ريزي ش��ده و ب��ا موافقت مالک فناوری ص��ورت مي گيرد. اين امر از طري��ق توافق هاي مختلفي 
امکان پذير است که مجوزي براي دستيابي و بهره برداري از دانش فني محسوب مي شوند.

 مروری بر روش های همکاری)انتقال( فناوری
خرید امتياز 1: سازمان گيرنده، تمام يا بخشي از حق بهره برداري از فناوری را که متعلق به دارنده 

فناوری است، در قبال پرداخت مبلغي معين و طي دوره زماني مشخصي دريافت مي کند )چو،2006(.
فرانش�يز 2: نوعي خريد امتياز اس��ت با اين تف��اوت که منبع فناوری، نوع��ي حمايت مداوم را به 

دريافت کننده عرضه مي دارد. به عنوان مثال شرکت منبع با تأمين مواد اوليه، کمک در بازاريابي يا ارايه 
آموزش، از دريافت کننده حمايت مي کند )گيلبرت،1995(.

همکاري  مشترک )سرمایه گذاری مشترک(3:در اين روش دو يا چند شرکت با ايجاد يک شرکت 

جدي��د و با به اشتراک گذاش��تن توانمندی فناوری، منابع و دانش خود به توس��عه يک فناوری خاص 
مي پردازند و به اين ترتيب طرفين همکاري در سود و زيان آن شريک مي شوند )رابرت و بری،1985(. 
از نظر آنکتاد)2014( س��رمايه گذاری مش��ترک در اختيار داشتن سهام يک ش��رکت با در نظر داشتن 
ويژگی هايی چون: الف- شرکت به واسطه يک قرارداد رسمی که دو يا چند طرف در تأمين منابع شرکت 
متعهد ش��ده باشد و ب-طرف ها به طور مش��ترک بر روی يک يا چند فعاليت شرکت براساس قرارداد 

تنظيمی کنترل داشته و هيچکدام از سرمايه گذاران در مقام کنترل يک طرفه شرکت نباشند، است.

1 . Licensing
2 . Franchise
3 . Joint Venture
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پروژه کليد در دست 1: گيرنده، فناوری را در قالب يک پروژه کامل از دارنده آن خريداري کرده و 

کليه مراحل طراحي، نصب و راه اندازي و بهره برداري اوليه توسط دارنده فناوری مديريت و اجرا مي شود. 
مي توان قرارداد هاي EPC ، BOT و ساير مشتقات آن ها را جزو اين گروه در نظر گرفت)چو ،2006(:

سرمایه گذاري مستقيم خارجي2: وقتي شرکتي تصميم مي گيرد تا محصوالت خود را در کشوري 

خارج��ي توليد کند يا بعضي از منابعش را در آن کش��ور س��رمايه گذاري کن��د، در اين صورت امکان 
انتقال فناوری به کش��ورهاي ديگر فراهم مي ش��ود، ولي فناوری همچنان در درون مرزهاي ش��رکت 
باقي مي ماند)خليل،1382،چو ،2006و هوانگ و کاکس،2006(. سرمايه گذاری مستقيم خارجی يعنی 
»دخالت مستقيم در بازار کار و سرمايه يک کشور خارجی از طريق وارد کردن سرمايه يا فناوری عموماً 
از طريق ايجاد شرکت در آن کشور، خريد يا ادغام کامل در يک شرکت موجود يا سهيم شدن در يک 
ش��رکت موجود به حدی که س��رمايه گذار خارجی بتواند در آن شرکت تأثير گذار باشد. به منظور اينکه 
سرمايه گذاری طرف خارجی در زمره سرمايه گذاری مستقيم خارجی طبقه بندی شود، سرمايه گذار بايد 
مالکيت حداقل 10٪ شرکت داخلی را در اختيار داشته باشد. به عبارت ديگر، اگر مالکيت  شرکت داخلی 
کمتر از 10٪ باش��د، س��رمايه گذاری صورت گرفته در زمره س��رمايه گذاری در سبد سهام طبقه بندی 

.)UNCTAD,2007(می شود
پروژه تحقيقاتي مشترک3 یا همکاري در زمينه تحقيق و توسعه4: دو يا چند شرکت يا آزمايشگاه 

در فعاليتي گسترده در حوزه تحقيق توسعه به شيوه تحقيق و توسعه مشترک به همکاري مي پردازند 
)چو ،2006 و کيه زا و مانزينی،1998(.

قرارداد بيع متقابل5: عرضه کننده فناوری موافقت مي کند که امکانات توليدي براي متقاضي، فراهم 

کرده و از محصوالت وي، به عنوان بازپرداخت اصل وسود سرمايه گذاري خود، خريداري مي کند.
 اکتس�اب6: در اين روش ش��رکت گيرنده به جاي انتقال فناوری از مالک آن، نس��بت به خريداري 

شرکت دارنده فناوری و تملک آن اقدام مي نمايد )کيه زا و مانزينی،1998(.
ادغام7: يک ش��رکت با شرکتی که دارنده فناوری است ادغام شده و شرکت جديدي از ترکيب دو 

1 . Turn Key Project
2 . Foreign Direct Investment
3 . Joint R&D Project
4 . R&D Collaboration
5 . Buy back
6 . Acquisition
7 . Merger
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ش��رکت قبلي بوجود مي آيد که در آن توانمندي هاي فناورانه به اش��تراک گذاش��ته مي شوند )کيه زا و 
مانزينی،1998(.

ائتالف1:در اين روش دو يا چند شرکت توانايي فناورانه خود را جهت رسيدن به يک فناوری جديد 

به اشتراک مي گذارند )کيه زا و مانزينی،1998(. اين روش تشابه زيادي با سرمايه گذاري مشترک دارد 
ب��ا اين تفاوت که در اين روش، س��هامي بين طرفين وجود نداش��ته، مدت هم��کاري کوتاه تر از روش 
س��رمايه گذاري مش��ترک بوده و طرفين داراي مالکيت و حق بهره برداري از نتايج مي باش��ند )رابرت و 

بری،1985(.
تحصي�ل2: در اي��ن حالت کارکنان ش��رکت  گيرن��ده فناوری تح��ت نظارت دهنده فن��اوری، در 

مقاط��ع مختلف جهت تحصيل در داخل يا خارج کش��ور اعزام ش��ده و م��دارک معتبر علمي دريافت 
مي کنند)رادوسويچ،1999(.

آموزش3: دهنده فناوری، دوره هاي کاربردي کوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز را در ش��رکت گيرنده 

فناوری برگزار مي کند)رادوسويچ،1999(.
استخدام و تبادل نيروي انساني4: شرکت گيرنده، دانشمنداني را از ديگر شرکت ها استخدام نموده 

يا از خدمات متخصصانشان به عنوان مأمور استفاده مي کند )کندو،2001(.
سفارش به منابع خارجي)برون سپاری(5: يک شرکت فعاليت هاي فناورانه خود را به بنگاهي خارج 

از آن مي سپارد و در جريان تحويل گرفتن محصوالت ساخته شده که معموالً با کنترل محصول و حتي 
فرآيند ساخت آن محصوالت از جانب کارفرما همراه است، دانش فني ساخت نيز اتفاق مي افتد )کيه زا 

و مانزينی،1998(.
پيمانکاري6: شرکت گيرنده به عنوان پيمانکار يک شرکت ديگر فعاليت مي کند و اقدام به توليد يا 

مونتاژ قطعات مي نمايد که از اين طريق به دانش فني توليد و .... دسترسي پيدا مي کند )کندو،2001(.
مهندس�ی معکوس7: فرآيند کش��ف اصول فنی يک محصول يا يک سيستم می باشد که از طريق 

1 . Alliance
2 . Education
3 . Training
4 . Human Exchange and Hiring 
5 . Outsourcing
6 . Subcontracting
7 . Reverse Engineering 
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تجزيه و تحليل س��اختار و عملکرد آن حاصل می ش��ود. در اکثر مواقع موضوع مورد بررسی يک دستگاه 
مکانيکی، الکتريکی، برنامه نرم افزاری يا يک ماده بيولوژيکی يا شيميايی است که بدون داشتن دانش 
قبلی و تنها با جداسازی اجزا و تجزيه و تحليل شيوه عملکرد آن، سعی در ايجاد يک نمونه جديد از آن 
می گردد. مهندس��ی معکوس به طور عمده در اس��تفاده های تجاری و نظامی به کار می رود و هدف آن 
استنباط پارامترهای طراحی يک محصول موجود بدون داشتن دانش کافی در زمينه توليد آن محصول 
و فقط با پيمودن فرآيند معکوس و به کارگيری تکنيک های مشابه است)ويکی پديا،1392(. ويژگي هايي 
که مي توانند به مديران کمک کنند تا مناسب ترين شکل همکاري تکنولوژيک را برگزينند، در شکل2 
به تصوير کشيده شده است)گيلبرت،1995(. براساس اين ويژگي ها و البته اضافه کردن بسياري از موارد 
ديگر، بسته به نوع همکاري فناورانه، مي توان تصميم به استفاده از يک روش همکاری فناوری گرفت.

روش همکاری)انتقال( فناوری

سفارش به منابع خارجي            ائتالف                               همکاری مشترک                اکتساب

قراداد پژوهشي                       تحقيق و توسعه مشترک         سهام اقليت                       ادغام  

تأثير بر منابع شرکتباالپايين

افق زمانيباالپايين

کنترل بر فعاليت هاباالپايين

کنترل بر نتايجباالپايين

ريسکباالپايين

هزينه راه اندازيباالپايين

قابليت اصالحپايينباال

شکل2- ویژگي هاي روش هاي متعارف همکاری فناوری کيه زا و مانزینی،)1998(

در فرآين��د انتقال فناوری بايد توجه نمود که تمام اجزاي فناوری انتقال داده ش��ود و فقط اجزاي 
س��خت افزاري به گيرنده فناوری تحميل نگردد. در اين بين مي بايس��ت، ارزيابي فناوری و شناخت از: 
نيازهاي توس��عه و قابليت ها، اش��تباهات صورت گرفته گذش��ته، عوامل مرتبط با کشور دريافت کننده 
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فن��اوری، عوامل مرتبط با کش��ور عرضه کنن��ده فناوری، عوامل مرتبط با ج��ذب و به کارگيري، عوامل 
فرهنگي، ساختاري و زير ساخت فناوری، قبل از انتقال فناوری، مورد توجه قرار گيرند.

مدل هاي انتخاب روش انتقال فناوری
در خصوص انتخاب روش مناس��ب انتقال فناوری، تا کنون مدل ه��اي گوناگوني در مجامع علمي، ارائه 
گرديده اس��ت. به طور طبيعی هر ي��ک از اين مدل ها، از زواياي مختلفي به اي��ن موضوع پرداخته اند و 
روش هاي انتقال فناوری متفاوتي را به اقتضاي شرايط موجود و عوامل تأثير گذار، پيشنهاد داده اند که 

در ادامه تنها به معرفي دو مورد از آن ها، پرداخته مي شود.
مدل کيه زا و مانزینی1: در اين مدل، از ديدگاه مديريتي روش هاي همکاري فناوری مورد بررس��ي 

قرار مي گيرند که در آن از طريق همکاري با طرف ديگر به فناوری مورد نظر دسترسي پيدا مي شود.

جدول1- روش هاي همکاري فناوری کيه زا و مانزینی،)1998(

روش پيشنهاديابعاد)طبقه بندي(عامل

هدف از همکاري

وسيع
اکتساب

همکاری مشترک

محدود و مشخص
ائتالف

برون سپاری

حد اکثر کردن يادگيري از همکار
ائتالف

همکاری مشترک  
شبکه سازی

قابليت تعريف مفاد همکاري

-خوب

ضعيف
ائتالف

شبکه سازی 
تحقيق و توسعه مشترک

1 . Chiesa and Manzini
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روش پيشنهاديابعاد)طبقه بندي(عامل

آشنايي بافناوری و بازار

هيچکدام
اکتساب از طريق تحصيل و 

آموزش

آشنا با بازار يا تکنولوژي
ائتالف

همکاری مشترک 

اکتسابآشنا با بازار و تکنولوژي

چرخه عمر فناوری
برون سپاریمرحله تکامل

سهام اقليتمرحله اوليه

ميزان خطر
باال

ائتالف
همکاری مشترک

-پايين

قابليت حفاظت از فناوری
ضعيف

اکتساب
ادغام

-محکم

مرحله فرآيند نوآوري
ابتدا

اکتساب
برون سپاری

برون سپاریانتها

سطح سرمايه گذاري
باال

اکتساب
ادغام

-پايين

قابليت تقسيم سرمايه
برون سپاریپايين

همکاری مشترکباال

نحوه ارتباط با شرکت
عمودي

ائتالف
برون سپاری

افقي
ائتالف

همکاری مشترک 
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روش پيشنهاديابعاد)طبقه بندي(عامل

کشور مرجع )از نظر فرهنگي(
برون سپاریمتفاوت

-يکسان

زمينه فعاليت منبع فناوری
برون سپاریمتفاوت

-يکسان

اندازه/ قدرت منبع فناوری
متفاوت

اکتساب
ادغام

-يکسان

م�دل فورد1:در اين مدل همانند مدل قبلی،روش هاي کلي دس��تيابي به فن��اوری مورد توجه قرار 

مي گيرد.

جدول 2-  مدل دستيابی به فناوری از دیدگاه فورد خليل،)1382(

دوره عمر 
فناوری

اثر رقابتي 
فناوری

ضرورت تملك 
به فناوری در 
درون سازمان

ضرورت 
دستيابي سریع 

به  فناوری

توانایي نسبي 
بنگاه در 
فناوری

   معيار

  روش 
همکاری فناوری

توسعه درون زاباالکمترينباالترينممتاز )حياتي(پيدايش

همکاري مشترککمممتاز يا پايهابتداي رشد

کمممتاز يا پايهابتداي رشد
واگذاري بخشي از 
تحقيق و توسعه به 

پيمانکار

خرید امتيازباال   کمترينممتاز يا پايهبلوغ

کامالخارجيزوال
خرید محصول پايينباالترين غير ضروري

فناورانه

1 . Ford
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سازمان مناسب براي همکاری فناوری
به منظور انتخاب س��ازمان مناسب براي همکاري در حوزه فناوری، در اينجا به فهرستي از عوامل مؤثر 
بر انتخاب روش سازماندهي همکاري هاي تکنولوژيک اشاره مي شود )کاگليانو، کيه زا و مانزينی،2000(:

• انگيزه همکاري: انگيزه ها را مي توان به دو گروه عمده تفکيک کرد که شامل تالش براي برتري 	

)افزاي��ش کيفيت و ارايه خدمات بهتر( و تالش براي کس��ب موفقيت اقتصادي )کاهش هزينه و 
قيمت( مي باشند.

• محتواي همکاري: محتواي همکاري براساس ماهيت دارايي هاي مبادله شده در همکاري تعيين 	

مي ش��ود. هنگامي که دارايي منقول مبادله مي ش��ود، همکاري نيازمند رسميت بيشتر و کنترل 
دقيق تر و روابط ساختاريافته تر است.

• نوع شناس�ي شرکا: نوع شناس��ي ش��رکاي درگير در همکاري را عواملي از قبيل موقعيت نسبي 	

آن ها در زنجيره ارزش تعيين مي کند. موقعيت متفاوت شرکا در طول زنجيره ارزش سبب قدرت 
چانه زني متفاوت مي شود. اين امر منجر به شکل گيري ساختارهاي متمرکزتر و سلسله مراتبي تر 

همکاري مي شود.

جدول 3-  مشخصات همکاري هاي فناوری به منظور انتخاب سازمان مناسب براي همکاری 
کاگليانو، کيه زا و مانزینی،)2000(

همکاري ساخت و توليدهمکاري توسعه ايهمکاري تحقيقاتي

محتوا:
- دامنه مبهم،اهداف معين اما 

خروجي نامعين است.

- دانش فني و شايستگي ها

 - ريسک فناوری باال/ 
ريسک مالي کم

محتوا:
- دامنه محدود، اهداف و خروجي 

معين است.

- دارايي هاي منقول

 - ريسک فناوری پايين/ 
ريسک مالي و تجاري باال

محتوا:
- دامنه محدود، اهداف و خروجي 

معين و کوتاه مدت است.

- دارايي هاي منقول

- ريسک فناوری و مالي کم
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همکاري ساخت و توليدهمکاري توسعه ايهمکاري تحقيقاتي

انگيزه ها:
- کاهش ريسک فناوری

- دسترسي و يکپارچگي دانش هاي 
مختلف

- بسط و تعميق دانش شرکت در 
يک رشته خاص

انگيزه ها:
- کاهش زمان و هزينه فعاليت ها

- کاهش ريسک تجاري

- دسترسي به دارايي هاي تخصصي

- تعيين استانداردهاي فناوری

انگيزه ها:
- دستيابي به صرفه هاي مقياس

- يکپارچگي شايستگي هاي مکمل

غير اصلي  فعاليت هاي  واگذاري   -
به خارج

- به چنگ آوردن فرصت هاي بازار
نوع شناسي شرکا:

- دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي

- بنگاه هاي نوآور کوچک

- رقبا

نوع شناسي شرکا:
- مشتريان

- تأمين کنندگان

- شرکت هاي مالک دارايي هاي خاص

نوع شناسي شرکا:
- تأمين کنندگان و پيمانکاران

- شرکت هاي مالک دارايي هاي 
خاص و مکمل 

- رقبا

 جدول4- خصوصيات اشکال سازماندهي در انواع همکاري هاي 
فناوری کاگليانو، کيه زا و مانزینی،)2000(

      نوع همکاري

    پارامتر
همکاري ساخت و توليدهمکاري هاي توسعه ايهمکاري هاي تحقيقاتي

تعداد شرکا
 پايين)معموالً دو تا( 

يا خيلي زياد
پايين يا متوسطپايين )معموالً دو تا(

باال و با تبادل سهامباال و اغلب با تبادل سهامپايين و بدون تبادل سهامرسميت قراردادي

ساختار کنترل
عدم کنترل يا کنترل کم 

بر نتايج

کنترل مشترک و 
هماهنگ شده بر روي 
نتايج يا فعاليت هاي 

تعيين شده

کنترل متمرکز و 
هماهنگ شده بر روي 
نتايج يا فعاليت هاي 

تعيين شده

افق زماني
درازمدت و کمتر 

تعريف شده
جهت گيري کوتاه مدت، 
ميان مدت و تکرار شونده

جهت گيري ميان مدت، 
درازمدت و تکرار شونده
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براي انتخاب مناس��ب ترين ش��کل س��ازماني براي همکاري در بين موارد ممکن، ضمن رعايت و 
در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر انتخاب روش سازماندهي، بايد پارامترهاي ذيل را نيز که به نوعي نشانگر 

خصوصيات اشکال سازماندهي مي باشند، در تصميم گيري سازمان همکاري فناوری لحاظ نمود: 

روش شناسی پژوهش
از نظرهدف ، اين پژوهش،  کاربردي  است  و از نظر روش پژوهش، توصيفي-پيمايشي است. براين اساس، 

ابزارهاي به کار گرفته شده جهت جمع آوري اطالعات در اين پژوهش عبارتند از: 
مطالعه و بررسي اسناد و مدارک،کتب  تخصصي ، مقاالت  و نشريات  تخصصي 	•
پرسشنامه	•
مصاحبه حضوري	•

براي  نيل  به  هدف  اين  تحقيق  که  همانا ارايه الگوی مناسب برای اولويت  بندي  روش مناسب  انتقال 
 فن��اوری برای ايجاد کارخانه الکترود گرافيتی بود، ابتدا، بررس��ي کتابخانه اي در حوزه انتقال فناوری، 
تکنيک هاي مدل س��ازي و روش هاي تصميم گيري مد نظر قرار گرفت. سپس با مصاحبه با متخصصين 
امر، مديران ارشد و تکميل پرسشنامه به صورت حضوري و استفاده از نرم افزارهاي متناسب در دستور کار 
 )AHP( مطالعاتي اين پژوهش قرار گرفت. در ادامه با توجه به استفاده  از تکنيک  تحليل سلسله  مراتبي
در اولويت  بن��دي  روش ه��اي  انتقال  فناوری، اطالعات  الزمه  در قالب  مقايس��ات  زوجي  گردآوري ش��د . 
الزم به ذکر اس��ت که مدل AHP دارای س��طوحی چون: ساخت مسئله تصميم، جمع آوری داده های 
مرتبط با مسئله، تعيين وزن نرمال شده و به دست آوردن راه حل نهايی مسئله تصميم می باشد )توماال 

و وان،1994(.
به اين ترتيب مراحل ذيل جهت نيل به هدف پژوهش صورت پذيرفت:

 مرحله 1( تعيين عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب همکاری فناوری

در اين مرحله روش های انتقال فناوری جهت راه اندازی کارخانه الکترود گرافيتي مشخص شد و بررسی 
و شناس��ايی معياره��ای الزم برای تصميم گي��ری انجام گرفت. در آخر نيز گزينه های حل مس��ئله در 

چهارچوب روش های انتقال فناوری، تبيين گرديدند.

مرحله 2( ساخت مدل و جمع آوری داده های مرتبط با مسئله

براي س��اخت درخت سلس��له مراتبي معيارها و زير معيارهاي مرتبط، توجه به ارکان همکاری فناوری 
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ضروري اس��ت. بر اين اس��اس، مطابق ارکان اصلي فرآيند همکاری فناوری ، س��طح تابع هدف و سطح 
معيار ه��اي اصل��ي، در س��طوح اول و دوم، قرار گرفته اند. هر يک از س��ه معيار اصل��ي توانمندي هاي 
انتقال دهنده فناوری، توانمندي هاي انتقال گيرنده فناوری و عوامل مديريتي )قراردادی( نيز، تا آنجايي که 
قابليت ارزيابي دو به دويي داشته باشند، در سطوح سوم و چهارم، به معيارهاي فرعي تر تقسيم شده اند. 
در نهايت گزينه هاي مدل نيز، با مطالعه کامل و شناس��ايي روش هاي ممکن براس��اس تجربه 10 ساله، 
در سطح پنجم جاي گرفته اند و بدين ترتيب نمودار درختي زير، در 5 سطح حاصل گرديده است. الزم 
به ذکر اس��ت که برخي از گزينه هاي مذکور در ادبيات موضوع نيز، به دليل مش��کالت سياسي و عدم 
امکان عملي شدن آن ها، به طور کلي از فهرست گزينه ها حذف و عماًل هيچ گونه ارزيابي در مورد آن ها 
انجام نشده است. در انجام  اين  پژوهش  و در راستاي  اولويت  بندي  روش هاي  انتقال  فناوری، عواملی که  
از بيش��ترين  اثر گذاري  برخوردار بودند تعيين  شدند و با استفاده  از نظر کارشناسان ، در قالب  يک  مدل  

تصميم گيري  ارائه  گرديدند. 

 نمودار2- درخت سلسله مراتبي معيارها و زیر معيارهاي مرتبط با ارکان 
همکاری فناوری الکترود گرافيتی1

1 . به علت تعدد عوامل ،حجم باالي  مقايسات زوجي و پايين آمدن وضوح تصوير، به صورت نمادين فقط ارتباطات عوامل 
مديريتی رسم گرديده است. بديهي است اين خطوط ارتباطي براي ساير عوامل و زير معيارهای آن ها نيز توسط نويسندگان 

مقاله در نظر گرفته شده است و تنها به دليل محدوديت شکلی در مقاله آورده نشده است.
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جامع��ه  آماري خبرگان  اين  پژوهش  که  در پرسش��نامه،  مورد نظر خواهي واقع  ش��دند ، مجريان طرح، 
مديران پروژه و کارشناس��ان پروژه  احداث کارخانه و متخصصان انتقال فناوری بودند. در اين خصوص 
با توجه به استفاده  از تکنيک  تحليل سلسله  مراتبي )AHP( در اولويت بندي  روش هاي  انتقال  فناوری، 
اطالعات  الزمه  در قالب  مقايسات  زوجي  گردآوري و مقايسات  زوجي  با استفاده از پرسشنامه  و در قالب  
طرح س��ؤاالتی  صورت  پذيرفت . در اين پرسشنامه  ميزان  ارجحيت  روش هاي  انتقال  فناوری با توجه  به  
معيارها يا فاکتورهاي  مدل و نيز ميزان ارجحيت خود معيارها نسبت به هم، به صورت  دو به  دو مورد 

مقايسه  قرار گرفته  و با استفاده  از مقياس  9 تايي  »ساعتي1«  در اين  باره  قضاوت  شده است.

مرحله 3( تحليل داده ها
بعد از توزيع  و جمع آوري  پرسش��نامه ها و با اس��تفاده  از ميانگين  هندسي ، جداول  اعداد نهايي يا همان 
ماتريس هاي مقايس��ه زوجي بدست آمد. اطالعات  حاصله  با نرم افزار تخصصي Expert Choice مورد 
تجزيه  و تحليل  قرار گرفت  و نتايج  در قالب نمودار هاي  مختلف  استخراج  شد. در استفاده  از اين  نرم افزار، 
ابت��دا ماتريس هاي  حاصله ، يک به يک  به  کامپيوتر داده  ش��ده  و نرخ  س��ازگاري  ه��ر کدام  از جدول ها 
مالحظه  شد. در مواردي که  اين  نرخ  سازگاري  از ميزان  0/1 بيشتر بود، با تصحيح  جداولي که  از اعتبار 
پائين برخوردار بودند، ناسازگاري ها  به  ميزان  قابل  قبول  بازگشت  و در نهايت  زماني  که  نرخ   ناسازگاري   
تمامي  ماتريس هاي  مقايس��ه  زوجي،  در محدوده  کمتر از 0/1 قرار گرفتند، محاس��بات  کلي  را انجام  و 
جواب ها اس��تخراج  شدند که  در اين  بين  نرخ  س��ازگاري  کلي  تحقيق ، برابر 0/05 بوده و بدين ترتيب، 

روايي مدل مورد تأييد قرار گرفت.
س��پس اولويت  روش هاي  همکاری فناوری براس��اس  92 معيار در قالب توانايي هاي انتقال گيرنده 
فناوری،  توانايي هاي انتقال دهنده فناوری و عوامل مديريتي مشخص  شدند. براساس  معيار توانايي هاي 
انتق��ال گيرنده فناوری، اولويت  روش ها به  ترتيب ش��امل س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي،  همکاری 
مشترک2، کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک، بيع متقابل، کليد در دست، خريد امتياز، فرانشيز، اکتساب 

1 . Thomas L. Saaty
2 . همانطور که در بخش مرور ادبيات ذکر شد، به منظور اينکه همکاری مشترک در زمره يکی از شيوه های سرمايه گذاری 
مستقيم خارجی بتواند قرار گيرد، سرمايه گذار بايد مالکيت حداقل 10٪ سهام شرکت داخلی را در اختيار بگيرد، حتماً يک 
ش��خصيت حقوقی خارجی داشته باش��د و قوانين کشور مقصد نيز اين امکان را برای وی فراهم آورده باشد. با اين توضيح، 
همکاری مشترک در اين تحقيق بين اشخاص حقوقی داخلی در نظر گرفته شد و اگر مالکيت  شرکت همکار، خارجی بود 
برای قرار گرفتن در اين طبقه، مالکيت ش��رکت خارجی در س��هام شرکت انتقال گيرنده فناوری کمتر از 10٪ در نظر گرفته 
می شود.الزم به ذکر است که اين توضيحات پيش ازپاسخ گويی به سؤاالت پرسشنامه توسط خبرگان، به آن ها ارايه شده است.
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و سفارش به منابع خارجي  بود.

نمودار3- اولویت  روش هاي  همکاری  فناوری براساس  معيار توانایي هاي انتقال گيرنده فناوری

اين در حالي است که بر اساس معيار توانايي هاي انتقال دهنده فناوری، اولويت  روش ها به  ترتيب شامل 
خريد امتياز، بيع متقابل، فرانش��يز، س��رمايه گذاري مش��ترک، کليد در دست، سرمايه گذاري مستقيم 

خارجي،  اکتساب، کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک و سفارش به منابع خارجي

نمودار4- اولویت  روش هاي  همکاری  فناوری  بر اساس  معيار توانایي هاي انتقال دهنده فناوری
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و براس��اس معيار عوامل مديريتي، اولويت  روش ها به  ترتيب شامل سرمايه گذاري مستقيم خارجي،  
سرمايه گذاري مشترک، خريد امتياز، فرانشيز، کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک، سفارش به منابع خارجي، 

بيع متقابل، اکتساب و کليد در دست مي باشد.

نمودار5- اولویت  روش هاي  انتقال   فناوری براساس معيار عوامل مدیریتي

همچنين ميزان تأثير گذاري  33 عاملي را که به طور مستقيم با گزينه ها در ارتباط هستند، به ترتيب 
زير اولويت بندي شدند:

0/3056 = تأثير افق زماني همکاري فناوری و ضرورت دستيابي سريع با آن-1

0/1136 = تأثير امکان فروش فناوری انتقال يافته )صادرات فناوری(-2

0/0912 = تأثير جايگاه فناوری در چرخه عمر آن-3

0/0768 = تأثير ميزان ريسک پذيري در انتخاب روش انتقال-4

0/0768 = تأثير قابليت اصالح پذيري مشخصات قراردادي- 5

0/0576 = تأثير ميزان کنترل بر فرآيند فناوری- 6

0/0568  = تأثير هزينه انتقال فناوری-7

0/0234 = تأثير توانمندي مالي-8

0/0183 = تأثير سابقه انتقال فناوری و ميزان تعهد به انجام آن - 9
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0/0179 = تأثير دارايي هاي شرکت - 10

0/0177 = تأثير سابقه فعاليت -11

0/0128 = تأثير ميزان آشنايي با بازار - 12

0/0117 = تأثير دارا بودن واحد تحقيق و توسعه انتقال گيرنده - 13

0/0107  = تأثير توانمندي منابع انساني در حوزه فني_ مهندسي - 14

0/0102 = تأثير توانمندي تحقيق و توسعه انتقال دهنده - 15

0/01 = تأثير آشنايي و تسلط بر اجزاي فناوری موردنظر - 16

0/01 = تأثير توانمندي هاي مديريتي، سازماني و نرم افزاري - 17

0/009 = تأثير زير ساخت هاي سخت افزاري - 18

0/0081 = تأثير سابقه انتقال فناوری از ديگر کشورها - 19

0/0076 = تأثير سازگاري زيست محيطي - 20

0/0075 = تأثير صاحب پتنت بودن- 21

0/0075 = تأثير وارد کننده بودن فناوری- 22

0/0058 = تأثير توانمندي حفاظت از فناوری -23

0/0051 = تأثير ميزان انطباق پذيري استاندارد فناوری شرکت دارنده با گيرنده – 24

0/0047 = تأثير برنامه هاي آموزشي- 25

0/0043 = تأثير سابقه فعاليت در زمينه الکترود گرافيتي - 26

0/0034 = تأثير عدم محدوديت در تامين قطعات و تجهيزات-27

0/0034 = تأثير ايجاد محدوديت فروش و توليد محصول براي گيرنده – 28

0/0029 = تأثير ميزان مشترکات فرهنگي-29

0/0029 = تأثير تسلط بر زبان انگليسي-30

0/0027 = تأثير ميزان تعهد به روز رساني نسل هاي آتي فناوری -31

0/0022 = تأثير ساختار سازماني شرکت-32

0/0022 = تأثير منابع انساني- 33
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در نمودارهای ذيل، نتايج  تحقيق به ش��کل ديگري  بيان  شده  اس��ت  که  در آن مي توان  به  تحليل  
حساسيت  هر کدام  از معيارها پرداخت.

نمودار6- تحليل حساسيت هدف نسبت به سطح یك معيار ها

نمودار7- تحليل حساسيت معيارهاي توانمندي انتقال گيرنده نسبت به گزینه ها
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نمودار8- تحليل حساسيت معيارهاي توانمندي انتقال دهنده نسبت به گزینه ها

نمودار9-تحليل حساسيت معيارهاي عوامل مدیریتي نسبت به گزینه ها

ارزش  نمودار زير براي  مديران  شرکت ها مي تواند فوق  العاده  باشد. ابتدا اين که  اگر روشي  از اولويت  
پايين  برخوردار شده ، مديران  شرکت  مي توانند با بررسي  نمودار زير  علت  اين  امر را براساس  فاکتورهاي  
متفاوت  بررسي  کنند. براي  مثال  با توجه  به  نمودار  7 مي توان  مشاهده کرد که  روش سفارش به منابع 
خارجي در اولويت  آخر واقع شده  است  و يکي  از داليل  اصلي  آن با توجه  به  نمودار، کم  بودن   توانمندي 
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منابع انس��اني در حوزه فني- مهندسي مي باشد. بنابراين  در صورت  تمايل  مديران  شرکت  در استفاده  
از اين  روش ، بايد در جهت  تقويت  توانمندي مذکور در ش��رکت  خود تالش  نمايند. از س��ويي  ديگر در 
نمودار مذکور  با تغيير مقدار ستون  مربوط  به  اين  فاکتور مي توان  بررسي  نمود که  اگر در جهت  تقويت  
توانمندي ياد شده تالش  شود، اهميت اين  فاکتور  مي بايست  چقدر افزايش  يابد تا اولويت بندي  مطلوب  
شرکت  حاصل  شود. اين  فرآيند تحليل  حساسيت  را مي توان  براي  تک  تک  فاکتورهاي  تأثيرگذار تکرار 

نمود و به  نتايج  قابل  توجهي  دست  يافت  که  براي  مديران  مي تواند بسيار روشنگرانه  و مفيد باشد.

مرحله4( دستيابی به راه حل نهایی مسئله تصميم و الگوریتم تصميم گيري 

در نهايت  وقتي  بر اساس  سطح  اول  مدل  و با در نظر گرفتن تمامي معيارها به  تجزيه  و تحليل  مي پردازيم، 
 نتيجه  کلي  براساس تأثيرات هرکدام  از فاکتورها حاصل  مي شود. در شکل 3 نتيجه نهايي مدل  مشاهده  
مي ش��ود. همان طور که مشاهده مي ش��ود روش  سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي  با ميزان  0/186 از  
بيش��ترين  ارجحيت  برخوردار اس��ت  و پس از آن  به ترتيب  روش هاي  س��رمايه گذاري مش��ترک، خريد 
امتياز، فرانشيز، کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک، بيع متقابل، سفارش به منابع خارجي، کليد در دست و 
اکتساب  با 0/147، 0/143، 0/111 ، 0/101، 0/086، 0/080، 0/076 و 0/071 امتياز در اولويت هاي 

بعدي قرار دارند.

نمودار10- نتيجه نهایي مدل 
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نظر به اين که  ذکر خصوصيات  تک  تک  معيارهاي مدل در اين مقاله امکان پذير نمي باش��د، در اين 
جا به ذکر اهميت  و نقش  برخي از  آن ها، اکتفا مي نماييم .

• توانمندي هاي منابع انس�اني در حوزه فني- مهندسي: ميزان  تأثير گذاري  اين  فاکتور در روش هاي  	

متفاوت  انتقال فناوری ، يکسان  نيست . براي  مثال  در روش  سرمايه گذاري مشترک يا کنسرسيوم هاي 
تحقيقات��ي که  در آن  توس��عه   مش��ترک  ي��ک  فناوری با ش��رکت هاي خارجي  مطرح  اس��ت ، بدون  
در اختيار داشتن  توان  باال و فوق  تخصصي  در اين  زمينه ، عماًل امکان  به کارگيري  اين  روش  کاماًل منتفي  
اس��ت . بنابراين  با توجه  به  خصوصيات  هر کدام  از روش هاي انتقال فناوری و زمينه  تخصصي  کاربرد 

فناوری، مي توان  با سنجش  سطح  اين  فاکتور، در جهت اولويت  بندي  روش هاي  مذکور اقدام  نمود.

• توانمندي هاي مدیریتي، سازماني و نرم افزاري: توان  سازماني  گيرنده  فناوری )از جهت  برنامه  ريزي  	

وس��ازماندهي ( ، در به کارگي��ري  هر ک��دام  از روش هاي انتقال، نقش  مؤثري  دارد )س��انگ،2009(. 
به عن��وان  مثال  در به کارگيري  روش  پيمانکاري  جزء در تولي��د محصولي  پيچيده  و با قطعات  زياد، 
توان  س��ازماندهي  پيمانکاران  متعدد در جهت دستيابي  به  اهداف  برنامه  ريزي  شده  شرکت ، اهميت  
فوق  العاده  مي يابد. همچنين يک  سيس��تم  اطالعاتي  منس��جم  و به روز، که  امکان  دستيابي  سريع  و 
مناس��ب  را به  اس��ناد و اطالعات مهيا نمايد، در خالل  فرآيند انتقال فن��اوری )که  بخش  عظيمي  از 
آن ش��امل تبادل  اطالعات و مستندات  مي شود ( فوق  العاده  اهميت  مي يابد. به عنوان  نمونه  در روش  
پيمانکاري  جزء که  ش��رکت  انتقال  دهنده  در مقابل  کاالها يا خدمات  ارائه  ش��ده  مس��ئوليت  دارد و 
فناوری را به نحوي  به  پيمانکاران  داخلي  ارائه  مي کند که  بتواند پاسخگوي  تعهدات  خود باشد، اگر 
پيمانکاران  داخلي  با هماهنگي  ش��رکت  مس��ئول  به  جمع  آوري  و نظام دهي  اين  فناوری انتقالي  )به 
صورت  فنون  ومستندات  و …( بپردازند و امکان  به  روز نمودن  اين  سيستم  و مراجعه  سريع  و مناسب  
به  آن  را فراهم  نمايند، بدين وس��يله  مي توانند به  بخش  زيادي  از اهداف  انتقال  دست  يابند. بنابراين  
در اولويت  بندي  روش هاي  مذکور براس��اس  توانمندي ها و شرايط  موجود، ملزم  به  لحاظ  کردن  اين  

فاکتور مي باشيم ، که  بدين  جهت  در مدل  ارائه  شده  منعکس  شده است. 

• زیر س�اخت هاي س�خت افزاري: در گزينش راهکارهاي  مناسب  همکاری فناوری،  ناگزير از توجه  به  	
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قابليت ها و توان  فناوری موجود خود از نظر ماشين  آالت  و تجهيزات  مناسب  هستيم . به عنوان  مثال  
انتخاب  روش  خريد حق  امتياز، بدون  داش��تن  ابزار و تجهيزات  الزم  براي  رس��يدن  به  مرحله  توليد 
تصميم  صحيحي  نخواهد بود. از سوي  ديگر در سرمايه گذاري  مشترک ، اگر ماشين  آالت  مناسب  را در 
اختيار داش��ته  باشيم،  به غير از صرفه جويي هاي  ممکن  در هزينه ها، مي توان  بحث انتقال  فناوری را 
بر روي  زمينه  هايي  که  در آن  نقطه  ضعفي  ديده  مي ش��ود  )مثاًل بر آموزش  نيروي  انس��اني  و يا نحوه  

به کارگيري  يک سيستم  اطالعاتي  مناسب( متمرکز نمود.

• هزین�ه  انتقال فناوری: يک��ي  از تعيين  کننده ترين  عوامل  در انتخ��اب  راهکارهاي  متفاوت  همکاری 	

فناوری، هزينه  انتقال  و اثرات  جانبي  آن  بر اوضاع  مالي  ش��رکت هاي  مربوطه  اس��ت . ليکن  علي رغم  
اهميت  فوق  العاده  و کليدي  اين  عامل ، نبايد در قضاوت ها و تصميم  گيري ها به تنهايي  لحاظ  ش��ود 
)موردي  که  متأس��فانه  روندي  عادي  يافته  است( و اين  عامل  را مي بايست  در کنار فاکتورهاي  ديگر 
بررسي  نمود. نکته  مهم  ديگر در اين  ميان ، در نظر گرفتن  هزينه هاي  مستقيم  و غير مستقيم  انتقال  به 
صورت  توأمان  و در ارتباط  با يکديگر است . زيرا توجه  صرف  به  هزينه هاي  مستقيم  و مبالغي  که  بين  
گيرنده  و دهنده  فناوری تبادل  مي شود، مي تواند در امر انتخاب  روش هاي  انتقال  بسيار گمراه  کننده  
باش��د. از سوي  ديگر محاسبه  و لحاظ  نمودن  بس��ياري  از هزينه هاي  غير مستقيم  انتقال،  کاري  بس  
دشوار است . مثاًل خيلي  ازفناوری ها در عين  حال  که  مي توانند براي  شرکت  خاصي  سود آوري  داشته  
باش��ند ولي  ممکن است آثار تخريبي  اجتماعي  و زيس��ت  محيطي  بسيار به  همراه  داشته  باشند که  
غفلت  از اين  هزينه هاي  اجتماعي  در بحث  هزينه هاي  انتقال  و دسترسي  به  فناوری، مي تواند عواقب  
ناگواري  در پي  داشته  باشد. بنابراين  علم  به  ظرايف  مديريت  انتقال  فناوری و تجربه  زياد در اين  زمينه  
در لحاظ  کردن  هزينه هاي  غير مس��تقيم  اهميت  فوق  العاده  مي يابد. روش هاي انتقال فناوری از نظر 
هزينه اي  تفاوت هاي  بسيار زيادي  با هم  دارند که  نوعاً در مورد فناوری معيني  اين  تفاوت  مي تواند 

بسيار چشمگير باشد.

• افق  زماني  همکاري فناورانه: اين  عامل ، در قالب  برنامه ريزي هاي  درون  سازماني  براي  نيل  به  اهدافي  	

خ��اص  و با توجه  به  برنامه هاي  زمان بندي  برنامه ريزي  ش��ده  اهميت  ش��ايان  توجهي  مي يابد. البته 
اي��ن  برنامه  زمان بندي  درون  س��ازماني  هم،  فارغ  از تحوالت  پيراموني  و  بين  المللي  و ش��رايط  بازار 
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صورت  نمي گيرد. به عنوان  مثال  اگر بر اثر ش��رايطي  خاص  )تحريم هاي متعدد سياس��ي- اقتصادي 
از س��وي ش��وراي امنيت سازمان ملل( امکان  دستيابي  به  نوعي  فناوری فراهم  نباشد، در آن صورت  
برنامه  ريزي ها و زمان بندي هاي  درون  س��ازماني  با توجه  به  ش��رايط  پيش  آمده  دچار تحوالتي  خواهد 
خواهد ش��د و مي بايس��ت تهديدهاي جديد محيطي  را در راس��تاي  اهداف  بلند مدت  سازمان  مورد 
بررس��ي مجدد قرار داد. از س��وي  ديگر، هر کدام  از روش هاي  انتقال  فناوری، زمان بري  خاص  خود را 
دارا هستند. مسئله  زمان بري  هر کدام  از اين  روش ها، در دسترسي  به  يک  فناوری خاص  در راستاي  
برنامه ريزي ها و زمان بندي هاي  خاص  سازماني،  مي بايست  مورد تجزيه  و تحليل هاي  دقيق  کارشناسانه  
قرار بگيرد. به عنوان  نمونه  س��رمايه گذاري  مس��تقيم  خارجي  با توجه  به  اشراف  شرکت  واگذار کننده  
فناوری و رفع  ش��دن  موانع  بودجه اي  در عمل  با حداقل  زمان بري  و حداقل  ريس��ک  عدم  اجرا همراه  
خواهد بود. در صورتي  که  در مش��ارکت فناوری حتي  ممکن  است  که  نتايج  تحقيقات  مشترک  اصوالً 
به  فناوری مطلوب  ما ختم  نشده  و يا انواع  محدوديت هاي  بودجه اي  و … در خالل  فرآيند رخ   دهد. 

• برخورداري از واحد  تحقيق و توس�عه : به طور کلي هرچقدر توان تحقيق و توس��عه گيرنده فناوری 	

باالتر باشد، فرآيند انتقال فناوری در زمان کوتاه تر و با هزينه کمتر و کارايي بيشتر همراه خواهد بود. 
روش هاي مختلف انتقال فناوری به توان تحقيق و توس��عه متفاوتي نياز دارند. مثاًل روش مشارکت 
فناوری مس��تلزم س��طح بااليي از قابليت تحقيق و توسعه اس��ت، در حالي که روش سرمايه گذاري 

مستقيم خارجي در صورت عدم وجود توان تحقيقاتي باال از سوي گيرنده فناوری نيز ميسر است.

 نتيجه گيري و پيشنهادات
اغلب  ش��رکت هاي  داخلي ، بعد از تعيين روش  همکاری با دارنده فناوری )که  بعضاً اين  مورد هم  بدون  
انجام  تجزيه  و تحليل هاي  الزم  صورت  مي پذيرد(، بالفاصله  با دارنده فناوری ارتباط  برقرار کرده  يا حتي  
مس��تقيماً درگير مراحل  مذاکره  و خريد فناوری مي ش��وند. اين  مس��ئله  عوارض  بسيار نامطلوبي  را به  
فرآين��د هم��کاری تحميل  مي کند که  عماًل بع��د از طي  تمامي  مراحل ، دس��تيابي  واقعي  به  فناوری را 
غير ممکن  مي سازد و در اکثر موارد اين  فرآيند پيچيده  انتقال  فناوری صرفاً به  دريافت  دستگاه ها و انواع  
ماش��ين آالت  از دارنده  فناوری منجر مي شود. حلقه  گم شده  فرآيند دستيابي  به  نوعي از فناوری خاص ، 
مرحله اولويت  بندي روش هاي همکاری فناوری براس��اس  شرايط  موجود سازمان  است.  هر چند آگاهي  
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نس��بت  به  روش هاي  انتقال فناوری  در جهت  اولويت  بندي  آن ها، ش��رط  الزم  اس��ت  ولي  کافي نيست . 
مسلماً اگر به کارگيري  اطالعات  و دانش  حاصل  از تحليل  خواص  هر کدام  از روش ها، در راستاي  اهداف  
س��ازمان  نباش��د و اگر تمامي  فاکتورهاي  اثر گذار به خوبي  شناسايي  نشده  و در تحليل ها لحاظ  نشود، 
عماًل اولويت  بندي حاصله،  کارايي  خود را از دس��ت  داده  و موجبات  اختالل  در فرآيند انتقال  را در پي  

خواهد داشت.
با در نظر داش��تن اين موضوع، در اين پژوهش ت��الش گرديد تا ابتدا مروری بر مفاهيم و روش های 
هم��کاری فناوری از ديدگاه تن��ی چند از محققان اين حوزه صورت گي��رد و به اين ترتيب عوامل مهم 
تأثير گذار بر همکاری فناوری در اين حوزه مش��خص ش��ود. در ادامه، توزيع پرسش��نامه بين مديران 
و متخصص��ان ش��رکت ملی فوالد ايران در حوزه الکترود گرافيتی انج��ام گرفت. پس از تجزيه  و تحليل 
اطالعات  حاصله  از پرسش��نامه ها که با هدف  اولويت  بندي  روش ه��اي  همکاری فناوری ايجاد کارخانه 

الکترود گرافيتي صورت گرفت، اين نتايج  حاصل گرديد:

روش ه��اي  مختلف  همکاری و انتقال  فناوری در س��اخت کارخانه الکت��رود گرافيتي، با توجه  به  	•
شرايط  موجود از اولويت  يکساني  برخوردار نيستند اما با توجه به نتايج حاصل از مدل، سه روش 
س��رمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري مش��ترک و خريد امتياز، به ترتيب اولويت برای 

همکاری انتخاب شدند.

نتايج حاصل از مدل ارائه شده با نتيجه مدل کيه زا و مدل فورد هم خوانی دارد.	•

از آن جايي که نرخ  ناسازگاري  کلي  اطالعات  به کار گرفته  شده  نيز برابر با 0/05 )کمتر از  حد مرزي 	•
مورد قبول 0/1( بود، مي توان اظهار نمود که اين رده بندي از سازگاري  مطلوبي  برخورداراست.

با تحليل حساسيت بر روي  نتايج  نهايي، مي توان  بررسي کرد که  سطح  فاکتورهاي  مدل  چگونه  	•
و به  چه  ميزان  بايد تعديل  ش��وند تا نتايج  و اولويت  بدس��ت  آمده ، بيش��ترين  مطلوبيت  را براي  
سازمان  به همراه داشته  باشد. اين  اطالعات  در برنامه ريزي استراتژيک سازمان، بسيار مثمر ثمر 

خواهد بود.

همکاری در حوزه فناوری های با کاربرد دوگانه با کشورهای پيشرو، موضوعی پيچيده و چند وجهی 	•
است که شرايط کالن سياسی و اقتصادی کشور، اثر تعيين کننده ای بر نحوه تعامل و همکاری در 
فرايند انتقال فناوری می گذارد. به همين سبب استفاده از تيمی مشتمل بر متخصصان با تجربه 
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و کارآزموده در زمينه انتقال فناوری در کنار تيم اصلی )فنی و مديريتی( دريافت کننده فناوری، 
ميزان افزايش کسب موفقيت را افزايش خواهد داد.

در نهاي��ت و به منظور غنابخش��يدن به تحقيقات آتی، نويس��ندگان مقاله پيش��نهاد های زير را به 
دانشجويان و محققان فعال در عرصه همکاری های فناوری ارايه می کنند:

در ارزيابي معيارهاي  مدل، مشخص گرديد که يک سري از عوامل محيطي،  اثرگذاري  قابل توجهي 	•
در روند ش��کل گيري  و پياده  سازي  سياست هاي  فناورانه خاص  در يک  شرکت دارند که نمي توان 
از تأثيرات آن چشم  پوشي  نمود. معيارهاي به کار گرفته شده در مدل اين پژوهش، در سطح بنگاه 
در نظر گرفته شده اند، در حالي که عواملي در سطح ملي به صورت معيارهاي مداخله گر وجود دارند 
که با توجه به محدويت هاي گستردگي مدل ارائه شده، پيشنهاد می شود مطالعات تکميلي ديگري 
در خصوص تکميل  معيارهاي مدل  پيشنهادي صورت  پذيرد تا در اين صورت،  شاهد افزايش دقت 

مدل تصميم گيري باشيم.

در مباحث  مرتبط  با انتقال  فناوری از کشورهاي  پيشرفته  صنعتي ، ناگزير از نوعي تعامل  اقتصادي  	•
با  يک  شرکت  هستيم . در اين  ميان  امنيت  سرمايه  گذاري  در کشور گيرنده  فناوری مي تواند نقشي  
مهمی در انتقال فناوری  ايفاء نمايد و اثر  ش��گرف اين  عامل در اس��تفاده از روش  س��رمايه  گذاري  
مستقيم  خارجي  به وضوح مشخص است. تأثير اين عامل به خصوص  در وضعيت  فعلي  ايران  که 
يکی از کشورهای  انتهايی در رده بندي مناطق  پرخطر از حيث  جذب سرمايه  خارجی در  جهان  
قرار دارد، مشهود است. از اين رو مطالعه راهکارهای افزايش امنيت سرمايه گذاری در ايران از منظر 
همکاری فناوری، می تواند به توس��عه سياس��ت های همکاری و انتقال فناوری در س��طح ملی با 

استفاده از روش سرمايه  گذاري  مستقيم   خارجي  کمک شايانی نمايد.
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