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انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای تولید الکترود گرافيتي در ایران
مهدی گودرزی

*1

شهرام خواجه نصيري

2

چکيده:
امروزه با توجه به روند سريع تحوالت فناوری ،هيچ شرکت و کشوري قادر به تأمين تمام فناوریهاي
موردنياز خود نميباش��د .لذا همکاری فناوری با دارندگان فناوری امري اجتنابناپذير است .اما از آنجا
كه 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 عدمتوجه به اين مسائل ميتواند ،ضربات جبرانناپذيري
را به اقتصاد كش��ور وارد نمايد ،آگاهي از معيارهاي اساس��ي که ميبايس��ت قبل از همکاری فناوری،
موردتوجه قرار گيرند ،امري حياتي براي مديران و سياس��تگذاران اين عرصه ميباش��د .در اين مقاله،
مدلهاي مرس��وم انتخاب روش انتقال فناوری در س��طح جهان ،موردمطالعه قرار گرفت و با شناسايي
معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش انتقال فناوری و ش��يوه همكاريه��اي فناوری ،از روش تصميمگيري
چند ش��اخصه ،اس��تفاده گرديد .سپس با اس��تفاده از روش  ،AHPمدلی طراحي شد تا از اين طريق،
مناس��بترين روش همکاری فن��اوری براي ايجاد کارخانه الکترود گرافيتي ،اولويتبندي ش��ود .نتايج
لفناوری الکترود گرافيتي بهترتیب اولویت،
ي همکاری و انتقا 
حاکي از آن بودند که بهترین روشها برا 
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،سرمايهگذاري مشترک و خريد امتياز بودند.
واژگان کليدي:
هم�کاری فناوری ،انتقال فن�اوری ،الکترود گرافيتي ،مدلهاي تصمیمگیری چندش�اخصه

( ،)MADMفرآيند تحليل سلسلهمراتبي ()AHP

 . 1عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
* نویستده عهده دار مکاتباتgoodarzi@atu.ac.ir :
 . 2کارشناس ارشد مديريت صنعتي ،دانشگاه تربيت مدرس
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مقدمه
در ی��ک نگاه کل��ی میتوان گفت ک��ه انتقال فن��اوری در کش��ورهای کمتر توس��عهيافته در صورت
عدمرعایت استانداردهای الزم ،عموماً محدوديتها و مضراتي را براي این کشورها بهدنبال داشتهاست.

ب از
ت انتخا 
ث محدودي 
ي خريدار در زمين ه جذب فناوری و کمبود اطالع��ات فنی ،باع 
ي كل 
ضعفه��ا 
ي خود
ت انحصار 
ن از موقعي 
ن شرایطی ،فروشندگا 
ي فناوریش��ده و در چني 
ن احتمال 
ن فروش��ندگا 
ميا 
ب مینمایند .ازاینرو
ن عرض ه آن را كمتر از حد مطلو 
ن و ميزا 
ي فناوری را گرا 
اس��تفاد ه ميكنند و بها 
ي فرایند توسعه در كشورهاي
ي كند 
ت اصل 
ی عل 
ي از سیاستمداران فعال در عرصه علم و فناور 
بسيار 
ن در فعاليتهاي
ب از آ 
ي مناس�� 
ي آنها در توسعه فناوری و بهرهگير 
ي از ناتوان 
درحالتوس��ع ه را ناش�� 
ي دانستهاند .بهمنظور انتقال فناوری مناسب و ممانعت از هدر رفتن سرمايه و زمان ،شناسايي و
توليد 
تس��لط به انواع روشهاي انتقال فناوری و فرآيند انتقال ،انتخاب شاخصهاي ارزيابي روشها و تدوين
مدلي برای انتخاب روش مناسب از اهميت بسياري برخوردار است.
یکی از محصوالت راهبردی و موردنیاز کشورمان ،الکترود گرافیتی است .با توليد الکترود گرافيتي در
کشور ،ايران چهارمين توليدکننده اين محصول در آسيا و بيستمين در جهان خواهد بود .اما پیچیدگی
این فناوری ،امکان توس��عه درونزای آن را فراهم نس��اخته و لذا انتقال ای��ن فناوری را اجتنابناپذیر
ي انتقال
ي روشها 
ب و اولويتبند 
ي شدهاست تا عواملی که در انتخا 
نمودهاست .بنابراين در مقاله سع 
ي چندمعياره،
ي تصميمگير 
ت دارند ،شناسایی و با استفاده از تكنيکها 
فناوری الکترود گرافيتي اهمی 
ی شوند .ازاینرو سؤال اصلی این تحقیق این است که مناسبترين روش انتقال
این روشها اولویتبند 
فناوری براي ايجاد کارخانه الکترود گرافيتي در ایران چه میباشد؟
مروری بر ادبيات تحقیق
تعاریف

فناوری را ميتوان كليه دانشها ،فرآيندها ،ابزارها ،روشها و سيستمهاي بهكاررفته در ساخت محصوالت
و اراي��ه خدم��ات تعريف كرد (خليل .)1382،تعريف جامع ديگري از فناوری را آلبتي ارايه دادهاس��ت:
مجموعهاي متش��كل از اطالعات ،ابزارها و تكنيکهايي كه از علم و تجربه عملي نشأت گرفتهاند و در
توس��عه ،طراحي ،توليد و بهكارگيري محصوالت ،فرآيندها ،سيس��تمها و خدمات مورد اس��تفاده قرار
ميگيرند (كيه زا .)1384،همچنين ،انتقال فناوری عبارت است از بهکارگيري و استفاده از فناوری در
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مکاني به جز مکان اوليه ايجاد و خلق آن .اين فرآيند ميتواند بين دو يا چند شرکت در يک کشور يا
دو يا چند شرکت از کشورهاي مختلف اتفاق بيافتد (رادوسویچ )1999،و (کولی .)2008،درواقع ،انتقال
فناوری شامل گسترهای از همکاریهای رسمي و غيررسمي بين توسعهدهندگان فناوری و متقاضیان
فناوری است که در اين بين ،دانش فني به همراه تجهيزات فيزيکي به متقاضی منتقل ميشود.
انتخاب روش مناس��ب انتقال فناوری همواره با درنظرگرفتن س��ه دسته از عوامل صورت ميگيرد.
دسته اول مشخصات و عوامل مرتبط به وضعيت دريافتکننده فناوری است .دسته دوم عوامل مرتبط
با خود فناوری و دسته سوم شرايط و قابليتهاي دارنده فناوری است .يکي از اقدامات کليدي که الزمه
تحقق و پيادهس��ازي مديريت فناوری به معناي واقعي کلمه اس��ت ،مس��ئله برنامهريزي فناوری براي
توسعه فناوری ميباشد .بهطورکلي توسعه فناوری به دو صورت شکل ميگيرد (خليل:)1382،
•توس�عه درونزا :که با اس��تفاده از پتانس��يل داخلي و از طريق فرآيند تحقيق و توسعه ،دانش و
ايدههاي جديد به فناوری تبديل ميشود.
•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 بهرهبرداري ميسر ميگردد.
البته ش��يوه س��ومي نيز براي توس��عه فناوری قابل تصور است که اس��تفاده ترکيبي از روشهاي
فوقالذکر است (راگیتیس.)1999،

بهطورکل��ی ميتوان گفت در ه��ر فرآيند انتقال فناوری تقريباً ارکاني که در ش��کل زير به تصوير

درآمدهاند ،مالحظه ميشوند.

شکل -1ارکان اصلي فرآيند انتقال فناوری اکرامی()1382

انتقالدهنده فناوری :پس از شناس��ايي فناوری برگزيده ،ب��راي انتقال آن به گيرنده فناوری بايد
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بهدنبال 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 انتقالدهن��دگان فناوری وج��ود دارد ،به اين دليل که فن��اوری بهمثابه
اصليترين عامل رقابت است و به راحتي اين عنصر برتري به صورت يک جانبه از طرف دارندگان
آن منتقل نميشود.
بنابراين براي کس��ب اطمينان از رويارويي با يک انتقالدهنده فناوری مناس��ب ،بايد از معيارهاي
مناسبي از جمله سابقه فعاليت شرکت انتقالدهنده ،ميزان موفقيت انتقال فناوری فوق در کشورهاي
ديگر ،اس��تانداردهاي کاربردي ،تعداد اختراعات ثبت ش��ده و فعاليتهاي تحقيق و توسعه آنها 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 ميش��ود .نکته مهم اين اس��ت که توانمندي گيرنده فناوری بايد
مناسب با سطح انتقال فناوری باشد .بهعنوان مثال گيرنده يک فناوری در سطح طراحي مهندسي ،يک
کارخانه نميتواند باشد ،بلکه بايد يک دفتر طراحي ،فناوری را جذب نمايد.
قرارداد همکاري :اين رکن حلقه ارتباطي ارکان ديگر فرایند انتقال فناوری ميباش��د .بهطوريکه
اگر فناوری انتخابي ،يک فناوری مناس��ب ،انتقالدهنده 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 قابلقبولي از انتقال فناوری به دست نميآيد .بههرحال منافع مشترک انتقالدهنده

و انتقالگيرنده ،عامل اصلي شكلگيري مذاكرات است و در اين بين ،انگيزههاي طرفين ،دائماً درحال
جابجايي نقطه بهينه در راستاي منافع خودشان است .بهعنوان مثال از جمله انگيزههاي انتقالدهنده
ميتوان به کسب سود ،تسخير بازار ،آزمايش فناوری در ساير کشورها یا انتقال فناوریهايي که داراي
اثرات مخرب زيستمحيطي هستند اشاره کرد .اين درحالياست که انگيزههاي انتقالگيرنده ميتواند
توسعه اقتصادي -صنعتي ،توليد کاال و خدمات موردنياز و كاهش هزينه و زمان انجام تحقيق و توسعه
درونزا براي دس��تيابي به فناوری موردنياز باش��د .همانطوركه مشخص است ،رسيدن به نقطه تعادل
بهينه ،اغلب كاري دش��واري اس��ت .اين امر از ديد ملي ،پيچيدگي بيشتري پيدا ميکند چراکه نقطه
تعادل را نه فقط منافع طرفين ،بلکه منافع گروههاي مختلف اجتماعي نيز تحتتأثير قرار خواهد داد.
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ازاينرو بسته به اينكه در مقام انتقالدهنده يا انتقالگيرنده فناوری هستيم ،تبيين مفاهيمي چون
محيط و فضايي كه فناوری در آن قرار دارد ،کانال انتقال فناوری و روش انتقال فناوری ،به اتخاذ بهترين
تصميم درخصوص انتقال فناوری مناسب ،كمک شاياني مينمايد.
بهب��ود عملكرد فن��اوری در طول زمان از الگوي ش��ناخته ش��دهاي به ش��كل  Sتبعيت ميكند.
همانطوركه در نمودار زير نيز نشان داده شدهاست ،فناوری طي مراحلي در طول دوره عمرش ،متحول
ميشود(خليل:)1382،
•دوره اختراع جديد،كه مرحله نوزادي يا طفوليت هم به آن اطالق ميشود.
•دوره بهبود فناوری كه به مرحله رشد معروف است.
•دوره بلوغ،كه فناوری جديد دیگری ظهور کرده و فناوری موجود با خطر منس��وخ ش��دن مواجه
ميشود.

نمودار  -1نمودار  Sشكل پيشرفت فناوری خليل)1382(،

ازاي��نرو ،بس��ته به اينكه فناوری مورد بح��ث در كدام زمينه محيطي ق��رار دارد و عوامل مؤثر بر
جهتدهي آنچه ميباشد ،كانال و روش انتقال فناوری خاصي را جهت انتقال موفق فناوری ميطلبد.
كانال انتقال فناوری ،مجراي ارتباطي بين دو يا چند سازمان ميباشد كه روشهاي مختلف انتقال ،از
طريق آن ميتواند فعال ش��ود .بهعبارتديگر كانال فناوری نشاندهنده ميزان رسميت يا عدمرسميت
ارتباط بين انتقالدهنده و گيرنده است.
بهطورکلی سه نوع كانال براي جريان انتقال فناوری وجود دارد (خليل 1382،و چو :)2006،
كانالهاي عمومي :در برخي از مواقع ،انتقال فناوری به صورتي ناخودآگاه و سهوي صورت ميگيرد
و حتي ممكن اس��ت بدون مش��اركت مداوم دارنده فناوری نيز ،اين روند ادامه يابد .كانالهاي اين نوع
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انتقال عبارتند از آموزش و کارآموزی ،كارگاههاي آموزشي ،انتشارات ،كنفرانسها ،فرصتهاي مطالعاتي
و مالقاتها.
كانالهاي مهندسي معكوس :هنگامیكه مشاركت فعال منبع فناوری وجود ندارد يا به هر دليلي
دارنده فناوری مايل به انتقال فناوری نميباشد ،تقليد ،مهندسي معكوس و جاسوسي صنعتي كانالهای
انتقال فناوری فناوری هس��تند .باید توجه داشت که در بسياري از مواقع نميتوان از این کانال ،دانش

نهفته س��ازنده اصلي را انتقال داد و اين ش��یوه اكثرا ً مخفيانه و به دور از آگاهي رقبا صورت ميگيرد
(گیلبرت.)1995 ،
كانالهاي برنامهريزيش�ده :در اين حالت انتقال فناوری به صورتي آگاهانه و براس��اس فرآيندي
برنامهريزيش��ده و ب��ا موافقت مالک فناوری ص��ورت ميگيرد .اين امر از طري��ق توافقهاي مختلفي
امكانپذير است كه مجوزي براي دستيابي و بهرهبرداري از دانش فني محسوب ميشوند.
مروری بر روشهای همکاری(انتقال) فناوری
خريد امتياز  :1سازمان گيرنده ،تمام يا بخشي از حق بهرهبرداري از فناوری را كه متعلق به دارنده
فناوریاست ،در قبال پرداخت مبلغي معين و طي دوره زماني مشخصي دريافت ميكند (چو.)2006،
فرانش�يز  :2نوعي خريد امتياز اس��ت با اين تف��اوت كه منبع فناوری ،نوع��ي حمايت مداوم را به
دريافتكننده عرضه ميدارد .بهعنوان مثال شركت منبع با تأمين مواد اوليه ،كمک در بازاريابي يا ارايه
آموزش ،از دريافتكننده حمايت ميكند (گیلبرت.)1995،
همكاري مشترک (سرمایهگذاری مشترک):3در اين روش دو يا چند شركت با ايجاد يک شركت
جدي��د و با به اشتراکگذاش��تن توانمندی فناوری ،منابع و دانش خود به توس��عه يک فناوری خاص
ميپردازند و به اين ترتيب طرفين همكاري در سود و زيان آن شريک ميشوند (رابرت و بری.)1985،
از نظر آنکتاد( )2014س��رمایهگذاری مش��ترک در اختیارداشتن سهام یک ش��رکت با درنظر داشتن
ویژگیهایی چون :الف -شرکت بهواسطه یک قرارداد رسمی که دو یا چند طرف در تأمین منابع شرکت
متعهد ش��ده باشد و ب-طرفها بهطور مش��ترک بر روی یک یا چند فعالیت شرکت براساس قرارداد
تنظیمی کنترل داشته و هیچکدام از سرمایهگذاران در مقام کنترل یک طرفه شرکت نباشند ،است.
1 . Licensing
2 . Franchise
3 . Joint Venture
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پروژه كليد در دست  :1گيرنده ،فناوری را در قالب يک پروژه كامل از دارنده آن خريداري کرده و
كليه مراحل طراحي ،نصب و راهاندازي و بهرهبرداري اوليه توسط دارنده فناوری مديريت و اجرا ميشود.
ميتوان قراردادهاي  EPC ، BOTو ساير مشتقات آنها را جزو اين گروه درنظر گرفت(چو :)2006،
سرمايهگذاري مستقيم خارجي :2وقتي شركتي تصميم ميگيرد تا محصوالت خود را در كشوري
خارج��ي توليد كند يا بعضي از منابعش را در آن كش��ور س��رمايهگذاري كن��د ،در اين صورت امكان
انتقال فناوری به كش��ورهاي ديگر فراهم ميش��ود ،ولي فناوری همچنان در درون مرزهاي ش��ركت
باقي ميماند(خليل،1382،چو 2006،و هوانگ و کاکس .)2006،سرمایهگذاری مستقیم خارجی یعنی

«دخالت مستقیم در بازار کار و سرمایه یک کشور خارجی از طریق واردکردن سرمایه یا فناوری عموماً
از طریق ایجاد شرکت در آن کشور ،خرید یا ادغام کامل در یک شرکت موجود یا سهیم شدن در یک
ش��رکت موجود به حدی که س��رمایهگذار خارجی بتواند در آن شرکت تأثیرگذار باشد .بهمنظور اینکه
سرمایهگذاری طرف خارجی در زمره سرمایهگذاری مستقیم خارجی طبقهبندی شود ،سرمایهگذار باید
مالکیت حداقل  ٪10شرکت داخلی را در اختیار داشته باشد .بهعبارتدیگر ،اگر مالکیت شرکت داخلی
کمتر از  ٪10باش��د ،س��رمایهگذاری صورت گرفته در زمره س��رمایهگذاری در سبد سهام طبقهبندی
میشود(.)UNCTAD,2007

پروژه تحقيقاتي مشترک 3يا همكاري در زمينه تحقيق و توسعه :4دو يا چند شركت يا آزمايشگاه
در فعاليتي گسترده در حوزه تحقيق توسعه به شيوه تحقيق و توسعه مشترک به همكاري ميپردازند
(چو  2006،و کیه زا و مانزینی.)1998،
قرارداد بيع متقابل :5عرضهکننده فناوری موافقت ميکند که امکانات توليدي براي متقاضي ،فراهم
کرده و از محصوالت وي ،بهعنوان بازپرداخت اصل وسود سرمايهگذاري خود ،خريداري ميکند.
اكتس�اب :6در اين روش ش��ركت گيرنده به جاي انتقال فناوری از مالک آن ،نس��بت به خريداري
شركت دارنده فناوری و تملک آن اقدام مينمايد (کیهزا و مانزینی.)1998،
ادغام :7يک ش��ركت با شركتی که دارنده فناوری است ادغام شده و شركت جديدي از تركيب 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��ركت قبلي بوجود ميآيد كه در آن توانمنديهاي فناورانه به اش��تراک گذاش��ته ميشوند (کیهزا و
مانزینی.)1998،
ائتالف:1در اين روش دو يا چند شركت توانايي فناورانه خود را جهت رسيدن به يک فناوری جديد
به اشتراک ميگذارند (کیهزا و مانزینی .)1998،اين روش تشابه زيادي با سرمايهگذاري مشترک دارد
ب��ا اين تفاوت كه در اين روش ،س��هامي بين طرفين وجود نداش��ته ،مدت هم��كاري كوتاهتر از روش
س��رمايهگذاري مش��ترک بوده و طرفين داراي مالكيت و حق بهرهبرداري از نتايج ميباش��ند (رابرت و
بری.)1985،
ت گيرن��ده فناوری تح��ت نظارت دهنده فن��اوری ،در
تحصي�ل :2در ای��ن حالت كاركنان ش��رك 
مقاط��ع مختلف جهت تحصيل در داخل يا خارج كش��ور اعزام ش��ده و م��دارک معتبر علمي دريافت
ميكنند(رادوسویچ.)1999،
آموزش :3دهنده فناوری ،دورههاي كاربردي كوتاهمدت و بلندمدت موردنياز را در ش��ركت گيرنده
فناوری برگزار ميكند(رادوسویچ.)1999،
استخدام و تبادل نيروي انساني :4شركت گيرنده ،دانشمنداني را از ديگر شركتها استخدام نموده
يا از خدمات متخصصانشان بهعنوان مأمور استفاده ميكند (کندو.)2001،
سفارش به منابع خارجي(برونسپاری) :5يک شركت فعاليتهاي فناورانه خود را به بنگاهي خارج

از آن ميسپارد و در جريان تحويل گرفتن محصوالت ساختهشده که معموالً با کنترل محصول و حتي
فرآيند ساخت آن محصوالت از جانب کارفرما همراه است ،دانش فني ساخت نيز اتفاق ميافتد (کیهزا
و مانزینی.)1998،
پيمانکاري :6شرکت گيرنده بهعنوان پيمانکار يک شرکت ديگر فعاليت ميکند و اقدام به توليد يا
مونتاژ قطعات مينمايد که از اين طريق به دانش فني توليد و  ....دسترسي پيدا ميکند (کندو.)2001،
مهندس�ی معکوس :7فرآیند کش��ف اصول فنی یک محصول یا یک سیستم میباشد که از طریق
1 . Alliance
2 . Education
3 . Training
4 . Human Exchange and Hiring
5 . Outsourcing
6 . Subcontracting
7 . Reverse Engineering
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تجزی هوتحلیل س��اختار و عملکرد آن حاصل میش��ود .در اکثر مواقع موضوع موردبررسی یک دستگاه
مکانیکی ،الکتریکی ،برنامه نرمافزاری یا یک ماده بیولوژیکی یا شیمیایی است که بدون داشتن دانش
قبلی و تنها با جداسازی اجزا و تجزی هوتحلیل شیوه عملکرد آن ،سعی در ایجاد یک نمونه جدید از آن
میگردد .مهندس��ی معکوس به طور عمده در اس��تفادههای تجاری و نظامی بهکار میرود و هدف آن
استنباط پارامترهای طراحی یک محصول موجود بدون داشتن دانش کافی در زمینه تولید آن محصول
و فقط با پیمودن فرآیند معکوس و بهکارگیری تکنیکهای مشابه است(ویکیپدیا .)1392،ويژگيهايي
كه ميتوانند به مديران كمک كنند تا مناسبترين شكل همكاري تكنولوژيک را برگزينند ،در شکل2
به تصوير كشيدهشدهاست(گیلبرت .)1995،براساس اين ويژگيها و البته اضافهكردن بسياري از موارد
ديگر ،بسته به نوع همكاري فناورانه ،ميتوان 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

پايين

باال

تأثير بر منابع شركت

پايين

باال

افق زماني

پايين

باال

كنترل بر فعاليتها

پايين

باال

كنترل بر نتايج

پايين

باال

ريسک

پايين

باال

هزينه راهاندازي

باال

پايين

قابليت اصالح

شکل -۲ويژگيهاي روشهاي متعارف همکاری فناوری کیهزا و مانزینی)1998(،

در فرآين��د انتقال فناوری بايد توجه نمود که تمام اجزاي فناوری انتقال داده ش��ود و فقط اجزاي
س��ختافزاري به گيرنده فناوری تحميل نگردد .در اين بين ميبايس��ت ،ارزيابي فناوری و شناخت از:
نيازهاي توس��عه و قابليتها ،اش��تباهات صورت گرفته گذش��ته ،عوامل مرتبط با کشور دريافتکننده
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فن��اوری ،عوامل مرتبط با کش��ور عرضهکنن��ده فناوری ،عوامل مرتبط با ج��ذب و بهکارگيري ،عوامل
فرهنگي ،ساختاري و زيرساخت فناوری ،قبل از انتقال فناوری ،مورد توجه قرار گيرند.
مدلهاي انتخاب روش انتقال فناوری
درخصوص انتخاب روش مناس��ب انتقال فناوری ،تاکنون مدله��اي گوناگوني در مجامع علمي ،ارائه
گرديدهاس��ت .بهطور طبيعی هر ي��ک از اين مدلها ،از زواياي مختلفي به اي��ن موضوع پرداختهاند و
روشهاي انتقال فناوری متفاوتي را به اقتضاي شرايط موجود و عوامل تأثيرگذار ،پيشنهاد دادهاند که
در ادامه تنها به معرفي دو مورد از آنها ،پرداخته ميشود.
مدل کیهزا و مانزینی :1در اين مدل ،از ديدگاه مديريتي روشهاي همكاري فناوری مورد بررس��ي
قرار ميگيرند كه در آن از طريق همكاري با طرف ديگر به فناوری موردنظر دسترسي پيدا ميشود.
جدول -1روشهاي همكاري فناوری کیهزا و مانزینی)1998(،
عامل

هدف از همكاري

قابليت تعريف مفاد همكاري

ابعاد(طبقهبندي)

روش پيشنهادي

وسيع

اکتساب
همکاری مشترک

محدود و مشخص

ائتالف
برون سپاری

حد اكثر كردن يادگيري از همكار

ائتالف
همکاری مشترک
شبکهسازی

خوب

-

ضعيف

ائتالف
شبکه سازی
تحقیق و توسعه مشترک

1 . Chiesa and Manzini
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آشنايي بافناوری و بازار

چرخه عمر فناوری

میزان خطر

قابليت حفاظت از فناوری

مرحله فرآيند نوآوري

سطح سرمايهگذاري

قابليت تقسيم سرمايه

ابعاد(طبقهبندي)

روش پيشنهادي

هيچكدام

اکتساب از طریق تحصیل و
آموزش

آشنا با بازار يا تكنولوژي

ائتالف
همکاری مشترک

آشنا با بازار و تكنولوژي

اکتساب

مرحله تكامل

برونسپاری

مرحله اوليه

سهام اقلیت

باال

ائتالف
همکاری مشترک

پايين

-

ضعيف

اکتساب
ادغام

محكم

-

ابتدا

اکتساب
برونسپاری

انتها

برونسپاری

باال

اکتساب
ادغام

پايين

-

پايين

برونسپاری

باال

همکاری مشترک

عمودي

ائتالف
برونسپاری

افقي

ائتالف
همکاری مشترک

نحوه ارتباط با شركت
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عامل

ابعاد(طبقهبندي)

روش پيشنهادي

متفاوت

برونسپاری

يكسان

-

متفاوت

برونسپاری

يكسان

-

متفاوت

اکتساب
ادغام

يكسان

-

كشور مرجع (از نظر فرهنگي)
زمينه فعاليت منبع فناوری

اندازه /قدرت منبع فناوری

م�دل فورد:1در اين مدل همانند مدل قبلی،روشهاي كلي دس��تيابي به فن��اوری موردتوجه قرار
ميگيرد.
جدول  -2مدل دستیابی به فناوری از دیدگاه فورد خلیل)1382(،
دوره عمر
فناوری

اثر رقابتي
فناوری

پيدايش

ممتاز (حياتي)

توانايي نسبي
ضرورت
ضرورت تملك
بنگاه در
به فناوری در دستيابي سريع
فناوری
به فناوری
درون سازمان

باالترين

كمترين

باال

معيار
روش
همکاری فناوری
توسعه درون زا

ابتداي رشد

ممتاز يا پايه

كم

همكاري مشترك

ابتداي رشد

ممتاز يا پايه

كم

واگذاري بخشي از
تحقیق و توسعه به
پيمانكار

بلوغ

ممتاز يا پايه

باال

خريد امتياز

زوال

خارجي

كمترين
كامال
غير ضروري

باالترين

پايين

خريد محصول
فناورانه
1 . Ford
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سازمان مناسب براي همکاری فناوری
بهمنظور انتخاب س��ازمان مناسب براي همكاري در حوزه فناوری ،در اينجا به فهرستي از عوامل مؤثر
بر انتخاب روش سازماندهي همكاريهاي تكنولوژيک اشاره ميشود (کاگلیانو ،کیهزا و مانزینی:)2000،
•انگيزه همكاري :انگيزهها را ميتوان به دو گروه عمده تفكيک كرد كه شامل تالش براي برتري
(افزاي��ش كيفيت و ارايه خدمات بهتر) و تالش براي كس��ب موفقيت اقتصادي (كاهش هزينه و
قيمت) ميباشند.
•محتواي همكاري :محتواي همكاري براساس ماهيت داراييهاي مبادله شده در همكاري تعيين
ميش��ود .هنگاميكه دارايي منقول مبادله ميش��ود ،همكاري نيازمند رسميت بيشتر و كنترل
دقيقتر و روابط ساختاريافتهتر است.
•نوعشناس�ي شركا :نوعشناس��ي ش��ركاي درگير در همكاري را عواملي از قبيل موقعيت نسبي
آنها در زنجيره ارزش تعيين ميكند .موقعيت متفاوت شركا در طول زنجيره ارزش سبب قدرت
چانهزني متفاوت ميشود .اين امر منجر به شكلگيري ساختارهاي متمركزتر و سلسلهمراتبيتر
همكاري ميشود.
جدول  -3مشخصات همكاريهاي فناوری بهمنظور انتخاب سازمان مناسب براي همكاری
کاگلیانو ،کیهزا و مانزینی)2000(،

همكاري تحقيقاتي
محتوا:

همكاري توسعهاي

همكاري ساخت و توليد

محتوا:

محتوا:

 -دانش فني و شايستگيها

 -داراييهاي منقول

 -داراييهاي منقول

 ريسک فناوری باال/ريسک مالي كم

 ريسک فناوری پايين/ريسک مالي و تجاري باال

 -ريسک فناوری و مالي كم

 دامنه مبهم،اهداف معين اماخروجي نامعين است.

 دامنه محدود ،اهداف و خروجي  -دامنه محدود ،اهداف و خروجيمعين و كوتاهمدت است.
معين است.
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همكاري تحقيقاتي

انگيزهها:

همكاري توسعهاي
انگيزهها:

 -كاهش ريسک فناوری

همكاري ساخت و توليد
انگيزه ها:

 كاهش زمان و هزينه فعاليتها  -دستيابي به صرفههاي مقياس -يكپارچگي شايستگيهاي مكمل

 دسترسي و يكپارچگي دانشهاي  -كاهش ريسک تجاريمختلف
 دسترسي به داراييهاي تخصصي  -واگذاري فعاليتهاي غيراصلي بسط و تعميق دانش شركت دربه خارج
 تعيين استانداردهاي فناوریيک رشته خاص
 بهچنگآوردن فرصتهاي بازار -دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي

نوعشناسي شركا:

 -مشتريان

نوعشناسي شركا:

نوعشناسي شركا:

 -بنگاههاي نوآور كوچک

 -تأمينكنندگان

 -رقبا

 -شركتهاي مالک داراييهاي خاص

 شركتهاي مالک داراييهايخاص و مكمل

 -تأمينكنندگان و پيمانكاران

 -رقبا

جدول -4خصوصيات اشكال سازماندهي در انواع همكاريهاي
فناوری کاگلیانو ،کیهزا و مانزینی)2000(،

نوع همکاري

همكاريهاي تحقيقاتي

همكاريهاي توسعهاي

همكاري ساخت و توليد

پايين(معموالً دو تا)
يا خيلي زياد

پايين (معموالً دو تا)

پايين يا متوسط

باال و اغلب با تبادل سهام

باال و با تبادل سهام

ساختار كنترل

عدم كنترل يا كنترل كم
بر نتايج

كنترل مشترک و
هماهنگشده بر روي
نتايج يا فعاليتهاي
تعيينشده

كنترل متمركز و
هماهنگشده بر روي
نتايج يا فعاليتهاي
تعيينشده

افق زماني

درازمدت و كمتر
تعريفشده

جهتگيري كوتاهمدت،
ميانمدت و تكرارشونده

جهتگيري ميانمدت،
درازمدت و تكرارشونده

پارامتر
تعداد شركا

رسميت قراردادي پايين و بدون تبادل سهام
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براي انتخاب مناس��بترين ش��كل س��ازماني براي همكاري در بين موارد ممكن ،ضمن رعايت و
درنظرگرفتن عوامل مؤثر بر انتخاب روش سازماندهي ،بايد پارامترهاي ذيل را نيز كه به نوعي نشانگر
خصوصيات اشكال سازماندهي ميباشند ،در تصميمگيري سازمان همكاري فناوری لحاظ نمود:
روششناسی پژوهش
ت و از نظر روش پژوهش ،توصيفي-پيمايشي است .برایناساس،
ي اس 
از نظرهدف ،اين پژوهش ،كاربرد 
ابزارهاي بهکار گرفتهشده جهت جمعآوري اطالعات در اين پژوهش عبارتند از:
ت تخصصي
ت و نشريا 
ب تخصصي ،مقاال 
•مطالعه و بررسي اسناد و مدارک،كت 
•پرسشنامه
•مصاحبه حضوري
ب انتقال
ي روش مناس 
ق ك ه همانا ارایه الگوی مناسب برای اولويتبند 
ن تحقي 
ف اي 
ل ب ه هد 
ي ني 
برا 
فن��اوری برای ایجاد کارخانه الکترود گرافیتی بود ،ابتدا ،بررس��ي کتابخانهاي در حوزه انتقال فناوری،
تکنيکهاي مدلس��ازي و روشهاي تصميمگيري مدنظر قرار گرفت .سپس با مصاحبه با متخصصين
امر ،مديران ارشد و تکميل پرسشنامه به صورت حضوري و استفاده از نرمافزارهاي متناسب در دستورکار
ک تحليل سلسلهمراتبي ()AHP
مطالعاتي اين پژوهش قرار گرفت .در ادامه با توجه به استفاده از تكني 

ي گردآوري ش��د.
ت زوج 
ب مقايس��ا 
ت الزم ه در قال 
ل فناوری ،اطالعا 
ي انتقا 
ي روشه��ا 
در اولويتبن��د 
الزم به ذکر اس��ت که مدل  AHPدارای س��طوحی چون :ساخت مسئله تصميم ،جمعآورى دادههاى
مرتبط با مسئله ،تعيين وزن نرمالشده و بهدستآوردن راه حل نهايى مسئله تصميم میباشد (توماال
و وان.)1994،
به این ترتیب مراحل ذیل جهت نیل به هدف پژوهش صورت پذیرفت:
مرحله  )1تعيين عوامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب همکاری فناوری

در این مرحله روشهای انتقال فناوری جهت راهاندازی کارخانه الکترود گرافيتي مشخص شد و بررسی
و شناس��ایی معیاره��ای الزم برای تصمیمگی��ری انجام گرفت .در آخر نیز گزینههای حل مس��ئله در
چهارچوب روشهای انتقال فناوری ،تبیین گردیدند.
مرحله  )2ساخت مدل و جمعآورى دادههاى مرتبط با مسئله

براي س��اخت درخت سلس��لهمراتبي معيارها و زيرمعيارهاي مرتبط ،توجه به ارکان همکاری فناوری
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ضروري اس��ت .برايناس��اس ،مطابق ارکان اصلي فرآيند همکاری فناوری  ،س��طح تابع هدف و سطح
معياره��اي اصل��ي ،در س��طوح اول و دوم ،قرار گرفتهاند .هر يک از س��ه معيار اصل��ي توانمنديهاي
انتقالدهنده فناوری ،توانمنديهاي انتقالگيرنده فناوری و عوامل مديريتي (قراردادی) نيز ،تا آنجاييکه
قابليت ارزيابي دوبهدويي داشته باشند ،در سطوح سوم و چهارم ،به معيارهاي فرعيتر تقسيم شدهاند.
درنهايت گزينههاي مدل نيز ،با مطالعه کامل و شناس��ايي روشهاي ممکن براس��اس تجربه  10ساله،
در سطح پنجم جاي گرفتهاند و بدين ترتيب نمودار درختي زير ،در  5سطح حاصل گرديدهاست .الزم
به ذکر اس��ت که برخي از گزينههاي مذکور در ادبيات موضوع نيز ،به دليل مش��کالت سياسي و عدم

امکان عمليشدن آنها ،بهطور کلي از فهرست گزينهها حذف و عم ً
ال هيچگونه ارزيابي در مورد آنها
ل فناوری ،عواملی كه
ي انتقا 
ي روشها 
ي اولويتبند 
ش و در راستا 
ن پژوه 
انجام نشدهاست .در انجا م اي 
ک مدل
بي 
ن شدند و با استفاد ه از نظر كارشناسان ،در قال 
ي برخوردار بودند تعيي 
ن اثرگذار 
از بيش��تري 
ي ارائ ه گرديدند.
تصميمگير 

نمودار -2درخت سلسلهمراتبي معيارها و زيرمعيارهاي مرتبط با ارکان
همکاری فناوری الکترود گرافیتی

1

 . 1به علت تعدد عوامل ،حجم باالي مقايسات زوجي و پایینآمدن وضوح تصویر ،بهصورت نمادين فقط ارتباطات عوامل
مديريتی رسم گرديدهاست .بديهي است اين خطوط ارتباطي براي ساير عوامل و زیر معیارهای آنها نيز توسط نویسندگان
مقاله در نظر گرفتهشدهاست و تنها به دلیل محدودیت شکلی در مقاله آورده نشدهاست.
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ع ش��دند ،مجريان طرح،
ش ك ه در پرسش��نامه ،مورد نظرخواهي واق 
ن پژوه 
ن اي 
جامع�� ه آماري خبرگا 
مديران پروژه و کارشناس��ان پروژ ه احداث کارخانه و متخصصان انتقال فناوری بودند .در اين خصوص
ل فناوری،
ي انتقا 
ي روشها 
ک تحليل سلسلهمراتبي ( )AHPدر اولويتبند 
با توجه به استفاده از تكني 
ي با استفاده از پرسشنام ه و در قالب
ت زوج 
ي گردآوري و مقايسا 
ت زوج 
ب مقايسا 
ت الزم ه در قال 
اطالعا 
ل فناوری با توج ه به
ي انتقا 
ت روشها 
ن ارجحي 
ت پذيرفت .در اين پرسشنام ه ميزا 
ی صور 
طرح س��ؤاالت 
ت دو ب ه دو مورد
ي مدل و نیز ميزان ارجحيت خود معيارها نسبت به هم ،به صور 
معيارها يا فاكتورها 
ت شدهاست.
ن بار ه قضاو 
ي «ساعتي » 1در اي 
س  9تاي 
مقايس ه قرار گرفت ه و با استفاد ه از مقيا 
مرحله  )3تحلیل دادهها

ل اعداد نهايي يا همان
ن هندسي ،جداو 
ي پرسش��نامهها و با اس��تفاد ه از ميانگي 
ع و جمعآور 
بعد از توزي 
ت حاصل ه با نرمافزار تخصصي  Expert Choiceمورد
ماتريسهاي مقايس��ه زوجي بدست آمد .اطالعا 
ن نرمافزار،
ج شد .در استفاد ه از اي 
ف استخرا 
ي مختل 
ج در قالب نمودارها 
ت و نتاي 
ل قرار گرف 
تجزيهوتحلي 


ي ه��ر كدا م از جدولها
خ س��ازگار 
ک ب ه كامپيوتر داد ه ش��د ه و نر 
ي حاصله ،يک به ي 
ابت��دا ماتريسها 
ح جداولي ك ه از اعتبار
ن  0/1بيشتر بود ،با تصحي 
ي از ميزا 
خ سازگار 
ن نر 
مالحظ ه شد .در مواردي ك ه اي 
خ ناسازگاري
ي ك ه نر 
ت زمان 
ت و در نهاي 
ل بازگش 
ن قابلقبو 
پائين برخوردار بودند ،ناسازگاريها ب ه ميزا 
ي را انجا م و
ت كل 
ي مقايس�� ه زوجي ،در محدود ه كمتر از  0/1قرار گرفتند ،محاس��با 
ي ماتريسها 
تمام 
ي تحقيق ،برابر  0/05بوده و بدين ترتيب،
ي كل 
خ س��ازگار 
ن نر 
ن بي 
ج شدند ك ه در اي 
جوابها اس��تخرا 
روايي مدل موردتأييد قرار گرفت.
س  92معيار در قالب تواناييهاي انتقال گيرنده
ي همکاری فناوری براس��ا 
ت روشها 
س��پس اولوي 
س معيار تواناييهاي
ص شدند .براسا 
فناوری ،تواناييهاي انتقالدهنده فناوری و عوامل مديريتي مشخ 
ت روشها بهترتيب ش��امل س��رمايهگذاري مس��تقيم خارجي ،همکاری
انتق��ال گيرنده فناوری ،اولوي 
مشترک ،2کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک ،بيع متقابل ،کليد در دست ،خريد امتياز ،فرانشيز ،اکتساب
1 . Thomas L. Saaty
 . 2همانطور که در بخش مرور ادبیات ذکرشد ،بهمنظور اینکه همکاری مشترک در زمره یکی از شیوههای سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بتواند قرار گیرد ،سرمایهگذار باید مالکیت حداقل  ٪10سهام شرکت داخلی را در اختیار بگیرد ،حتماً یک
ش��خصیت حقوقی خارجی داشته باش��د و قوانین کشور مقصد نیز این امکان را برای وی فراهم آورده باشد .با این توضیح،
همکاری مشترک در این تحقیق بین اشخاص حقوقی داخلی درنظر گرفته شد و اگر مالکیت شرکت همکار ،خارجی بود
برای قرارگرفتن در این طبقه ،مالکیت ش��رکت خارجی در س��هام شرکت انتقالگیرنده فناوری کمتر از  ٪10درنظر گرفته
میشود.الزم به ذکر است که این توضیحات پیش ازپاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه توسط خبرگان ،به آنها ارایه شدهاست.
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و سفارش به منابع خارجي بود.

س معيار تواناييهاي انتقالگيرنده فناوری
ی فناوری براسا 
ي همکار 
نمودار -۳اولويت روشها 

ت روشها بهترتيب شامل
اين درحالياست که براساس معيار تواناييهاي انتقالدهنده فناوری ،اولوي 
خريد امتياز ،بيع متقابل ،فرانش��يز ،س��رمايهگذاري مش��ترک ،کليد در دست ،سرمايهگذاري مستقيم
خارجي ،اکتساب ،کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک و سفارش به منابع خارجي

س معيار تواناييهاي انتقالدهنده فناوری
ی براسا 
ي همکاریفناور 
ت روشها 
نمودار -۴اولوي 
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ت روشها بهترتيب شامل سرمايهگذاري مستقيم خارجي،
و براس��اس معيار عوامل مديريتي ،اولوي 
سرمايهگذاري مشترک ،خريد امتياز ،فرانشيز ،کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک ،سفارش به منابع خارجي،
بيع متقابل ،اکتساب و کليد در دست ميباشد.

انتقال فناوری براساس معيار عوامل مديريتي

نمودار -۵اولويت روشهاي

همچنين ميزان تأثيرگذاري 33عاملي را كه بهطور مستقيم با گزينهها در ارتباط هستند ،بهترتيب
زير اولويتبندي شدند:
 = 0/3056تأثير افق زماني همکاري فناوری و ضرورت دستيابي سريع با آن1-
 = 0/1136تأثير امکان فروش فناوری انتقاليافته (صادرات فناوری)2-
 = 0/0912تأثير جايگاه فناوری در چرخه عمر آن3-
 = 0/0768تأثير ميزان ريسکپذيري در انتخاب روش انتقال4-
 = 0/0768تأثير قابليت اصالحپذيري مشخصات قراردادي5 -
 = 0/0576تأثير ميزان کنترل بر فرآيند فناوری6 -
 = 0/0568تأثير هزينه انتقال فناوری7-
 = 0/0234تأثير توانمندي مالي8-
 = 0/0183تأثير سابقه انتقال فناوری و ميزان تعهد به انجام آن 9 -
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 = 0/0179تأثير داراييهاي شرکت 10 -
 = 0/0177تأثير سابقه فعاليت 11-
 = 0/0128تأثير ميزان آشنايي با بازار 12 -
 = 0/0117تأثير دارابودن واحد تحقيق و توسعه انتقالگيرنده 13 -
 = 0/0107تأثير توانمندي منابع انساني در حوزه فني_ مهندسي 14 -
 = 0/0102تأثير توانمندي تحقيق و توسعه انتقالدهنده 15 -
 = 0/01تأثير آشنايي و تسلط بر اجزاي فناوری موردنظر 16 -
 = 0/01تأثير توانمنديهاي مديريتي ،سازماني و نرمافزاري 17 -
 = 0/009تأثير زيرساختهاي سختافزاري 18 -
 = 0/0081تأثير سابقه انتقال فناوری از ديگر کشورها 19 -
 = 0/0076تأثير سازگاري زيستمحيطي 20 -
 = 0/0075تأثير صاحب پتنت بودن21 -
 = 0/0075تأثير واردکننده بودن فناوری22 -
 = 0/0058تأثير توانمندي حفاظت از فناوری 23-
 = 0/0051تأثير ميزان انطباقپذيري استاندارد فناوری شرکت دارنده با گيرنده – 24
 = 0/0047تأثير برنامههاي آموزشي25 -
 = 0/0043تأثير سابقه فعاليت در زمينه الکترود گرافيتي 26 -
 = 0/0034تأثير عدممحدوديت در تامين قطعات و تجهيزات27-
 = 0/0034تأثير ايجاد محدوديت فروش و توليد محصول براي گيرنده – 28
 = 0/0029تأثير ميزان مشترکات فرهنگي29-
 = 0/0029تأثير تسلط بر زبان انگليسي30-
 = 0/0027تأثير ميزان تعهد بهروزرساني نسلهاي آتي فناوری 31-
 = 0/0022تأثير ساختار سازماني شرکت32-
 = 0/0022تأثير منابع انساني33 -
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ن ب ه تحليل
ت ك ه در آن ميتوا 
ن شدهاس�� 
ي بيا 
ج تحقيق به ش��کل ديگر 
در نمودارهای ذیل ،نتاي 
ت هر كدا م از معيارها پرداخت.
حساسي 

نمودار -۶تحليل حساسيت هدف نسبت به سطح يک معيارها

نمودار -۷تحليل حساسيت معيارهاي توانمندي انتقال گيرنده نسبت به گزينهها
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نمودار -۸تحليل حساسيت معيارهاي توانمندي انتقالدهنده نسبت به گزينهها

نمودار-۹تحليل حساسيت معيارهاي عوامل مديريتي نسبت به گزينهها

ي از اولويت
ن شركتها ميتواند فوقالعاد ه باشد .ابتدا اينك ه اگر روش 
ي مديرا 
ش نمودار زير برا 
ارز 
س فاكتورهاي
ن امر را براسا 
ت اي 
ي نمودار زي ر عل 
ت ميتوانند با بررس 
ن شرك 
ن برخوردار شده ،مديرا 
پايي 
ن مشاهده كرد ك ه روش سفارش به منابع
ل با توج ه ب ه نمودا ر  7ميتوا 
ي مثا 
ي كنند .برا 
ت بررس 
متفاو 
بودن توانمندي
ي آن با توج ه ب ه نمودار ،كم 
ي از داليلاصل 
ت و يك 
ت آخر واقع شدهاس 
خارجي در اولوي 
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ت در استفاده
ن شرك 
ل مديرا 
ت تماي 
ن در صور 
منابع انس��اني در حوزه فني -مهندسي ميباشد .بنابراي 
ي ديگر در
ش نمايند .از س��وي 
ت خود تال 
ت توانمندي مذکور در ش��رك 
ت تقوي 
ن روش ،بايد در جه 
از اي 
ت تقويت
ي نمود ك ه اگر در جه 
ن بررس 
ن فاكتور ميتوا 
ط ب ه اي 
ن مربو 
نمودار مذکو ر با تغيير مقدار ستو 
ي مطلوب
ش يابد تا اولويتبند 
ت چقدر افزاي 
ن فاكتور ميبايس 
ش شود ،اهميت اي 
توانمندي يادشده تال 
ي تأثيرگذار تكرار
ک فاكتورها 
کت 
يت 
ن برا 
ت را ميتوا 
ل حساسي 
ن فرآيند تحلي 
ل شود .اي 
ت حاص 
شرك 
ن ميتواند بسيار روشنگران ه و مفيد باشد.
ي مديرا 
ت ك ه برا 
ت ياف 
ي دس 
ج قابلتوجه 
نمود و ب ه نتاي 
مرحله )4دستيابى به راهحل نهايى مسئله تصميم و الگوريتم تصميمگيري

ل ميپردازيم،
تجزيهوتحلي 

ل و با درنظرگرفتن تمامي معيارها ب ه
ل مد 
ح او 
س سط 
ي براسا 
ت وقت 
در نهاي 
ل مشاهده
ل ميشود .در شكل  3نتيجه نهايي مد 
ي براساس تأثيرات هركدا م از فاكتورها حاص 
نتيج ه كل 
ن  0/186از
ش سرمايهگذاري مس��تقيم خارجي با ميزا 
ميش��ود .همانطور كه مشاهده ميش��ود رو 
ي س��رمايهگذاري مش��ترک ،خريد
ب روشها 
ن بهترتي 
ت و پس از آ 
ت برخوردار اس�� 
ن ارجحي 
بيش��تري 
امتياز ،فرانشيز ،کنسرسيوم تحقيقاتي مشترک ،بيع متقابل ،سفارش به منابع خارجي ،کليد در دست و
ب با  0/076 ،0/080 ،0/086 ،0/101 ، 0/111 ،0/143 ،0/147و  0/071امتياز در اولويتهاي
اکتسا 
بعدي قرار دارند.

نمودار -۱۰نتيجه نهايي مدل
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ک معيارهاي مدل در اين مقاله امکانپذير نميباش��د ،در اين
کت 
تت 
نظر به اينک ه ذكر خصوصيا 
ت و نقشبرخي از آنها ،اكتفا مينماييم.
جا به ذكر اهمي 
ن فاكتور در روشهاي
ي اي 
ن تأثيرگذار 
•توانمنديهاي منابع انس�اني در حوزه فني -مهندسي :ميزا 
ش سرمايهگذاري مشترک يا کنسرسيومهاي
ل در رو 
ي مثا 
ن نيست .برا 
ت انتقال فناوری  ،يكسا 
متفاو 
ح اس��ت ،بدون
ي مطر 
ک فناوری با ش��ركتهايخارج 
ک ي�� 
ن توس��ع ه مش��تر 
تحقيقات��ي ک ه در آ 
ش كام ً
ن زمينه ،عم ً
ال منتفي
ن رو 
ي اي 
ن بهكارگير 
ال امكا 
ي در اي 
ق تخصص 
ن باال و فو 
ن توا 
دراختيارداشت 
ي كاربرد
ت هر كدا م از روشهاي انتقال فناوری و زمين ه تخصص 
ن با توج ه ب ه خصوصيا 
اس��ت .بنابراي 
ي مذكور اقدا م نمود.
ي روشها 
ن فاكتور ،در جهت اولويتبند 
ح اي 
ش سط 
ن با سنج 
فناوری ،ميتوا 
ت برنامهريزي
ن سازمانيگيرند ه فناوری (از جه 
•توانمنديهاي مديريتي ،سازماني و نرمافزاري :توا 
ي دارد (س��انگ.)2009،
ش مؤثر 
ي هر ك��دا م از روشهاي انتقال ،نق 
ي) ،در بهكارگي��ر 
وس��ازمانده 
ت زياد،
ي پيچيد ه و با قطعا 
ي جزء در تولي��د محصول 
ش پيمانكار 
ي رو 
ل در بهكارگير 
ن مثا 
بهعن��وا 
ي شد ه شركت ،اهميت
ف برنامهريز 
ي ب ه اهدا 
ن متعدد در جهت دستياب 
ي پيمانكارا 
ن س��ازمانده 
توا 
عو
ي سري 
ن دستياب 
ي منس��ج م و بهروز ،ك ه امكا 
ک سيس��ت م اطالعات 
فوقالعاد ه مييابد .همچنين ي 
ي از
ش عظيم 
ل فرآيند انتقالفن��اوری (ك ه بخ 
ب را ب ه اس��ناد و اطالعات مهيا نمايد ،در خال 
مناس�� 
ن نمون ه در روش
ت مييابد .بهعنوا 
ت ميشود) فوقالعاد ه اهمي 
ل اطالعات و مستندا 
آن ش��امل تباد 
ت دارد و
ت ارائهش��د ه مس��ئولي 
ل كاالها يا خدما 
ت انتقالدهند ه در مقاب 
ي جزء ك ه ش��رك 
پيمانكار 
ت خود باشد ،اگر
ي تعهدا 
ي ارائ ه ميكند ك ه بتواند پاسخگو 
ن داخل 
ي ب ه پيمانكارا 
فناوری را به نحو 
ن فناوری انتقالي(به
ي اي 
ي و نظامده 
ل ب ه جمعآور 
ت مس��ئو 
ي ش��رك 
ي با هماهنگ 
ن داخل 
پيمانكارا 
ع و مناسب
ن سيست م و مراجع ه سري 
ن اي 
ن بهروزنمود 
ت و …) بپردازند و امكا 
ن ومستندا 
ت فنو 
صور 
ت يابند .بنابراين
ل دس 
ف انتقا 
ي از اهدا 
ش زياد 
ن را فراه م نمايند ،بدينوس��يل ه ميتوانند ب ه بخ 
ب ه آ 
ن اين
ظ كرد 
ط موجود ،ملز م ب ه لحا 
س توانمنديها و شراي 
ي مذكور براس��ا 
ي روشها 
در اولويتبند 
س شدهاست.
ل ارائهشد ه منعك 
ت در مد 
فاكتور ميباشيم ،ك ه بدينجه 
ب همکاری فناوری ،ناگزير از توج ه به
ي مناس 
•زيرس�اختهاي س�ختافزاري :در گزينش راهكارها 
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ن مثال
ب هستيم .بهعنوا 
ت مناس 
ت و تجهيزا 
ن فناوری موجود خود از نظر ماشينآال 
قابليتها و توا 
ن ب ه مرحل ه توليد
ي رس��يد 
ت الز م برا 
ن ابزار و تجهيزا 
ن داش��ت 
ق امتياز ،بدو 
ش خريد ح 
ب رو 
انتخا 
ب را در
ت مناس 
ي مشترک ،اگر ماشينآال 
ي نخواهد بود .ازسويديگر در سرمايهگذار 
تصمي م صحيح 
ل فناوری را
ن بحث انتقا 
ن در هزينهها ،ميتوا 
ي ممك 
اختيار داش��ت ه باشيم ،به غير از صرفهجوييها 

ي ديد ه ميش��ود (مث ً
ي و يا نحوه
ي انس��ان 
ش نيرو 
ال بر آموز 
ن نقطهضعف 
ي ك ه در آ 
ي زمينههاي 
بر رو 
ي مناسب) متمركز نمود.
ي يک سيست م اطالعات 
بهكارگير 
ت همکاری
ي متفاو 
ب راهكارها 
ل در انتخ��ا 
ن عوام 
ي از تعيينكنندهتري 
•هزين�هانتقالفناوری :يك�� 
ن عليرغم
ي مربوط ه اس��ت .ليك 
ي ش��ركتها 
ن بر اوضا ع مال 
يآ 
ت جانب 
ل و اثرا 
فناوری ،هزين ه انتقا 
ظ ش��ود
ي لحا 
ن عامل ،نبايد در قضاوتها و تصميمگيريها به تنهاي 
ي اي 
ت فوقالعاد ه و كليد 
اهمي 
ي ديگر
ت در كنار فاكتورها 
ل را ميبايس 
ن عام 
ي يافتهاست) و اي 
ي عاد 
ي ك ه متأس��فان ه روند 
(مورد 
ل به
ي مستقي م و غيرمستقي م انتقا 
ن هزينهها 
ن ميان ،درنظرگرفت 
ي نمود .نكت ه مه م ديگر در اي 
بررس 
ي ك ه بين
ي مستقي م و مبالغ 
ط با يكديگر است .زيرا توج ه صرفب ه هزينهها 
ن و در ارتبا 
ت توأما 
صور 
ل بسيار گمراهكننده
ي انتقا 
ب روشها 
ل ميشود ،ميتواند در امر انتخا 
گيرند ه و دهند ه فناوری تباد 
ي بس
ي غيرمستقي م انتقال ،كار 
ي از هزينهها 
ن بس��يار 
ظ نمود 
باش��د .از سويديگر محاسب ه و لحا 

دشوار است .مث ً
ي داشته
ي سودآور 
ت خاص 
ي شرك 
ل ك ه ميتوانند برا 
ي ازفناوریها درعينحا 
ال خيل 
ي بسيار ب ه همرا ه داشت ه باشند كه
ي و زيس��تمحيط 
ي اجتماع 
ي ممكن است آثار تخريب 
باش��ند ول 
ي ب ه فناوری ،ميتواند عواقب
ل و دسترس 
ي انتقا 
ث هزينهها 
ي در بح 
ي اجتماع 
ن هزينهها 
ت از اي 
غفل 
ن زمينه
ل فناوری و تجرب ه زياد در اي 
ت انتقا 
ف مديري 
ن عل م ب ه ظراي 
ي داشت ه باشد .بنابراي 
ي درپ 
ناگوار 
ت فوقالعاد ه مييابد .روشهاي انتقال فناوری از نظر
ي غيرمس��تقي م اهمي 
ن هزينهها 
ظ كرد 
در لحا 
ت ميتواند
ن تفاو 
ي اي 
ي با ه م دارند ك ه نوعاً در مورد فناوری معين 
ي بسيار زياد 
ي تفاوت ها 
هزينها 

بسيار چشمگير باشد.
ل ب ه اهدافي
ي ني 
ي برا 
ي درونسازمان 
ب برنامهريزيها 
ن عامل ،در قال 
ق زمانيهمکاري فناورانه :اي 
•اف 
ي مييابد .البته
ن توجه 
ت ش��ايا 
ي ش��د ه اهمي 
ي برنامهريز 
ي زمانبند 
ص و با توج ه ب ه برنامهها 
خ��ا 
ط بازار
ي و ش��راي 
ن الملل 
ي و بي 
ت پيرامون 
ي هم ،فار غ از تحوال 
ي درونس��ازمان 
ن برنام ه زمانبند 
اي�� 
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ي خاص(تحريمهاي متعدد سياس��ي -اقتصادي
ل اگر بر اثر ش��رايط 
ن مثا 
ت نميگيرد .بهعنوا 
صور 
ي فناوری فراه م نباشد ،در آن صورت
ي ب ه نوع 
ن دستياب 
از س��وي ش��وراي امنيت سازمان ملل) امكا 
ي خواهد
ط پيشآمد ه دچار تحوالت 
ي با توج ه ب ه ش��راي 
ي درونس��ازمان 
برنامهريزيها و زمانبنديها 
ن مورد
ت سازما 
ف بلندمد 
ي اهدا 
ي را در راس��تا 
خواهد ش��د و ميبايس��ت تهديدهاي جديد محيط 
ص خود را
ي خا 
ل فناوری ،زمانبر 
ي انتقا 
بررس��ي مجدد قرار داد .ازس��ويديگر ،هر كدا م از روشها 
ص در راستاي
ک فناوری خا 
ي ب ه ي 
ن روشها ،در دسترس 
ي هر كدا م از اي 
دارا هستند .مسئل ه زمانبر 
ق كارشناسانه
ي دقي 
تجزيهوتحليلها 

ت مورد
ص سازماني ،ميبايس 
ي خا 
برنامهريزيها و زمانبنديها 
ت واگذاركننده
ف شرك 
ي با توج ه ب ه اشرا 
ي مس��تقي م خارج 
قرار بگيرد .بهعنواننمون ه س��رمايهگذار 
ک عد م اجرا همراه
ل ريس�� 
ي و حداق 
ل زمانبر 
ل با حداق 
ي در عم 
ع بودجها 
ن موان 
فناوری و رفعش��د 

ک اصوالً
ت مشتر 
ج تحقيقا 
ت ك ه نتاي 
ن اس 
ي ممك 
خواهد بود .درصورتيك ه در مش��اركت فناوری حت 
رخ دهد.
ل فرآيند 
ي و … در خال 
ي بودجها 
ب ما خت م نشد ه و يا انوا ع محدوديتها 
ب ه فناوری مطلو 
د تحقيق و توس�عه :بهطوركلي هرچقدر توان تحقیق و توس��عه گيرنده فناوری
•برخورداري از واح 
باالتر باشد ،فرآيند انتقال فناوری در زمان كوتاهتر و با هزينه كمتر و كارايي بيشتر همراه خواهد بود.

روشهاي مختلف انتقال فناوری به توان تحقیق و توس��عه متفاوتي نياز دارند .مث ً
ال روش مشاركت
فناوری مس��تلزم س��طح بااليي از قابليت تحقیق و توسعه اس��ت ،درحاليكه روش سرمايهگذاري
مستقيم خارجي در صورت عدموجود توان تحقيقاتي باال از سوي گيرنده فناوری نيز ميسر است.
نتيجهگيري و پیشنهادات

ن مورد ه م بدون
ش همکاری با دارنده فناوری (ك ه بعضاً اي 
ي داخلي ،بعد از تعيين رو 
ب ش��ركتها 
اغل 
ط برقرار كرد ه يا حتي
ت ميپذيرد) ،بالفاصل ه با دارنده فناوری ارتبا 
ي الز م صور 
تجزيهوتحليلها 

انجا م
ي را به
ض بسيار نامطلوب 
ن مس��ئل ه عوار 
ل مذاكر ه و خريد فناوری ميش��وند .اي 
مس��تقيماً درگير مراح 

ل ميكند ك ه عم ً
ي ب ه فناوری را
ي واقع 
ي مراحل ،دس��تياب 
ي تمام 
ال بع��د از ط 
فرآين��د هم��کاری تحمي 

ت دستگاهها و انواع
ل فناوری صرفاً ب ه درياف 
ن فرآيند پيچيد ه انتقا 
ن ميسازد و در اكثر موارد اي 
غيرممك 
ي ب ه نوعياز فناوری خاص،
ت از دارند ه فناوری منجر ميشود .حلق ه گمشد ه فرآيند دستياب 
ماش��ينآال 
ط موجود سازماناست .هر چند آگاهي
س شراي 
مرحله اولويتبندي روشهاي همکاری فناوری براس��ا 
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ي كافينيست.
ت ول 
ط الز م اس�� 
ي آنها ،ش��ر 
ت اولويتبند 
ی در جه 
ي انتقال فناور 
ت ب ه روشها 
نس��ب 

ي اهداف
ص هر كدا م از روشها ،در راستا 
ل خوا 
ش حاصلاز تحلي 
ت و دان 
ي اطالعا 
مسلماً اگر بهكارگير 
ظ نشود،
ي نشد ه و در تحليلها لحا 
ي شناسای 
ي اثرگذار به خوب 
ي فاكتورها 
ن نباش��د و اگر تمام 
س��ازما 
عم ً
ل را در پي
ل در فرآيند انتقا 
ت اختال 
ت داد ه و موجبا 
ي خود را از دس�� 
ال اولويتبندي حاصله ،كارای 
خواهد داشت.
با درنظرداش��تن این موضوع ،در این پژوهش ت�لاش گردید تا ابتدا مروری بر مفاهیم و روشهای
هم��کاری فناوری از دیدگاه تن��ی چند از محققان این حوزه صورت گی��رد و بهاینترتیب عوامل مهم
تأثیرگذار بر همکاری فناوری در این حوزه مش��خص ش��ود .در ادامه ،توزیع پرسش��نامه بین مدیران
تجزيهوتحليل

و متخصص��ان ش��رکت ملی فوالد ایران در حوزه الکترود گرافیتی انج��ام گرفت .پس از
ي همکاری فناوری ايجاد کارخانه
ي روشه��ا 
ف اولويتبند 
ت حاصل ه از پرسش��نامهها كه با هد 
اطالعا 
ج حاصل گرديد:
الکترود گرافيتي صورت گرفت ،این نتاي 
ل فناوری در س��اخت کارخانه الکت��رود گرافيتي ،با توج ه به
ف همکاری و انتقا 
ي مختل 
•روشه��ا 
ي برخوردار نيستند اما با توجه به نتایج حاصل از مدل ،سه روش
ت يكسان 
ط موجود از اولوي 
شراي 
س��رمايهگذاري مستقيم خارجي ،سرمايهگذاري مش��ترک و خريد امتياز ،بهترتیب اولویت برای
همکاری انتخاب شدند.
•نتايج حاصل از مدل ارائهشده با نتيجه مدل کيهزا و مدل فورد همخوانی دارد.
ت بهكار گرفت ه شدهنيز برابر با ( 0/05كمتر ا ز حد مرزي
ي اطالعا 
ي كل 
خ ناسازگار 
•از آنجاييکه نر 
ي برخورداراست.
ي مطلوب 
مورد قبول )0/1بود ،ميتوان اظهار نمود که اين ردهبندي از سازگار 
ل چگونه
ي مد 
ح فاكتورها 
ن بررسي کرد ك ه سط 
ج نهايي ،ميتوا 
ي نتاي 
•با تحليل حساسيت بر رو 
ت را براي
ن مطلوبي 
ت آمده ،بيش��تري 
ت بدس�� 
ج و اولوي 
ل ش��وند تا نتاي 
ن بايد تعدي 
و ب ه چ ه ميزا 
ت در برنامهريزي استراتژيک سازمان ،بسيار مثمر ثمر
ن اطالعا 
ن به همراه داشت ه باشد .اي 
سازما 
خواهد بود.
•همکاری در حوزه فناوریهای با کاربرد دوگانه با کشورهای پیشرو ،موضوعی پیچیده و چندوجهی
است که شرایط کالن سیاسی و اقتصادی کشور ،اثر تعیینکنندهای بر نحوه تعامل و همکاری در
فرایند انتقال فناوری میگذارد .به همین سبب استفاده از تیمی مشتمل بر متخصصان با تجربه
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و کارآزموده در زمینه انتقال فناوری در کنار تیم اصلی (فنی و مدیریتی) دریافتکننده فناوری،
میزان افزایش کسب موفقیت را افزایش خواهد داد.
در نهای��ت و بهمنظور غنابخش��یدن به تحقیقات آتی ،نویس��ندگان مقاله پيش��نهادهای زیر را به
دانشجویان و محققان فعال در عرصه همکاریهای فناوری ارایه میکنند:
ي قابلتوجهي
ي مدل ،مشخص گرديد که يک سري از عوامل محيطي ،اثرگذار 
•در ارزيابي معيارها 
ک شرکت دارند که نميتوان
ص در ي 
ي فناورانه خا 
ي سياستها 
ي و پيادهساز 
در روند ش��كلگير 
ي نمود .معيارهاي بهکار گرفتهشده در مدل اين پژوهش ،در سطح بنگاه
از تأثيرات آن چشمپوش 
درنظر گرفته شدهاند ،درحاليکه عواملي در سطح ملي بهصورت معيارهاي مداخلهگر وجود دارند
که با توجه به محدويتهاي گستردگي مدل ارائهشده ،پیشنهاد میشود مطالعات تكميلي ديگري
ت پذيرد تا در اين صورت ،شاهد افزايش دقت
ل پيشنهادي صور 
ل معيارهاي مد 
در خصوص تکمي 
مدل تصميمگيري باشیم.
ل اقتصادي
ي پيشرفت ه صنعتي ،ناگزير از نوعي تعام 
ل فناوری از كشورها 
ط با انتقا 
ث مرتب 
•در مباح 
ي در كشور گيرند ه فناوری ميتواند نقشي
ت سرمايهگذار 
ن امني 
ن ميا 
ت هستيم .در اي 
ک شرك 
باي 
ش س��رمايهگذاري
ن عامل در اس��تفاده از رو 
ی ايفاء نمايد و اث ر ش��گرف اي 
مهمی در انتقال فناور 
ن كه
ي ايرا 
ت فعل 
ص در وضعي 
ي به وضوح مشخص است .تأثیر این عامل به خصو 
مستقي م خارج 
ی انتهایی در ردهبندي مناطق پرخطر از حیث جذب سرماي ه خارجی د ر جهان
یکی از کشورها 
قرار دارد ،مشهود است .ازاینرو مطالعه راهکارهای افزایش امنیت سرمایهگذاری در ایران از منظر
همکاری فناوری ،میتواند به توس��عه سیاس��تهای همکاری و انتقال فناوری در س��طح ملی با
ي کمک شایانی نماید.
ي مستقي م خارج 
استفاده از روش سرمايهگذار 
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انتخاب روش مناسب همکاری فناوری برای تولید الکترود گرافيتي در ایران
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