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چکیده:
موفقیت در انتقال تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه یکی از مهمترین اهداف فعالیت هایی است 
که نیازمند  برنامه ریزی و انتخاب دقیق برای توسعه در این امر دارد و در کشورهای در حال توسعه به 
دلیل اشتیاق برای کسب فناوری جدید، باید بررسی دقیقی بر روی روش انتقال تکنولوژی صورت گیرد 
تا با شکس��ت مواجه نگردد. هدف این تحقیق بررسی و انتخاب یک روش مناسب در انتقال تکنولوژی 
در دو شرکت تولیدی ظروف چینی در خراسان است. برای این منظور از فرایند تحلیل شبکه و دیمتل 
برای انتخاب روش  مناسب انتقال تکنولوژی از میان روش های  سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه 
گذاری مش��ترک، حق امتیاز و مهندس��ی معکوس که قبال در دو شرکت مورد مطالعه بکار رفته بود و 
همچنین به منظور ش��ناخت کافی از سیستم انتقال تکنولوژی استفاده شده  است. داده های مورد نیاز 
با اس��تفاده از پرس��ش نامه از خبرگان صنعت جمع آوری شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 
معیارهای امنیت اقتصادی و قوانین دولتی بیشترین تاثیر را بر روی گزینش روش های انتقال تکنولوژی 
دارد، همین معیارها منجر به گزینش روش سرمایه گذاری مشترک از میان سایر روش ها گردیده  است. 
این روش منجر به تسلط بیشتر گیرنده ی فناوری می شود و به همین علت بیشتر مورد توجه خریداران 
واقع می گردد. از جمله نتایج دیگر این پژوهش تحلیل وزنی معیارهای پیش روی مدیران است که به 

آن ها در گزینش بهتر روش انتقال تکنولوژی کمک می نماید.
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مقدمه
توسعه فناوری اساسی ترین گام در توسعه اقتصاد صنعتی کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما 
محسوب می شود )باقرزاده،1390( . به دلیل عقب ماندگی کشورمان در زمینه خلق فناوری های مدرن، 
انتقال آن از کشورهای توسعه یافته به کشور الزم و ضروری می باشد )مهدی زاده و همکاران، 1389(. 
بهره گیری مناسب از فناوری، مهمترین عامل در توسعه اقتصادی کشورهاست، در عین حال بهره گیری 
نامناس��ب از آن می تواند وابستگی کشور به کشورهای پیش��رفته را افزایش دهد )عابدی، 1387( ، در 
نتیج��ه نیازمند بهره گیری از روش های مناس��ب انتقال تکنولوژی برای توس��عه فعالیت های تجاری و 
تولیدی در اقتصاد هستیم. انتقال تکنولوژی از نظر مفهومی به خودی خود، شامل انتخاب روش مناسب 
و سپس اقدام به انتقال فناوری با روش انتخاب شده و در نهایت، گرفتن بازخوردهای اطالعاتی مناسب 
از فن��اوری انتقال یافته با هدف اصالح روش یا نحوه بکارگیری آن می باش��د )مهدی زاده و همکاران، 
1389(. از آنجاییکه بخش عظیمی از درآمدهای ارزی و نقدی کشور هر ساله صرف برنامه های توسعه 
در ابعاد مختلف می ش��ود، انتظار می رود که س��رمایه گذاری های گذشته سبب افزایش درآمد و پویایی 
اقتصاد کشور شده و بر بهبود معیشت جامعه تاثیر مثبت بر جای گذارد و به توسعه فناوری در داخل 
کشور بیانجامد، ولی متاسفانه شاهد چنین قضیه ای نیستیم، و همچنان دارای اقتصاد متکی به نفت و 
در آمدهای ناشی از آن هستیم. در مطالعاتی که توسط سازمانهای بین المللی و منطقه ای و همین طور 
مطالعات دانشگاهی انجام شده، تایید شده است که هر زمان بحث از عدم کارایی در وضعیت اقتصادی 
کشورها شده بخشی از این ناکارایی به دالیل عدم کارایی در صنعت یا به طور خاص در انتقال تکنولوژی  
اس��ت )مهدی زاده و همکاران، 1389(. در نتیجه ب��رای کارآمد بودن و کارایی آنچه به عنوان فناوری 
به داخل کش��ور انتقال می یابد، باید از راه و روش مناس��ب و مطابق با ش��رایط داخلی کشور و صنعت 
اس��تفاده گردد تا بتوان به مزیت رقابتی در بازار و صنعت نیز دست یافت. فناوری هاي پیشرفته که در 
اختیار کشورهاي توسعه یافته هستند، براي صنعتي سازي کشورهاي در حال توسعه ضروري می باشند. 
بس��یاري از کشورهایي که اکنون توس��عه یافته اند، منافع زیادي را از فناوری هاي پیشرفته وارداتي به 
دس��ت آورده اند )کریستنسن و همکاران1، 2015(. تحقیقات در مورد توسعه ی کشورها نشان دهنده ی 
این اس��ت که فناوری یکی از مهم ترین ابعاد تعیین کننده ی مزیت رقابتی و عملکرد ش��رکت ها است، 
بس��یاری از شرکت ها با ظهور اقتصادهای تازه نمی توانند به سرعت فناوری خود را تغییر دهند )خانا و 

1 . Christensen et al
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پالپو1، 2013(. انتقال تکنولوژی به همان اندازه که مطلوب و ضروری است، امری مشکل بوده و در عمل 
با موانع متعددی روبروس��ت. در نتیجه اس��تفاده از یک روش مطلوب انتقال تکنولوژی می تواند دارای 
اهمیت بس��یاری باشد. انتقال تکنولوژی فرایند پیچیده و دشواری است و بدون مطالعه و بررسی الزم 
نه تنها مفید نیس��ت بلکه ممکن است عالوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف فناوری ملی هم 
بیانجامد. فرایند انتقال تکنولوژی دارای بعضی از مقیاس های احتیاطی و پیشگیرانه است که باید قبل 
از درنظرگرفت��ن مدل انتقال تکنولوژی به آنها پرداخت. از جمله این عوامل می توان به آگاهی از موانع 
و فاکتورهای مهم و اساس��ی موردنیاز برای انتقال تکنولوژی، دانستن عوامل شکست انتقال تکنولوژی 
در گذشته و جستجوی مستمر برای فناوری مناسب اشاره کرد )آذر و طباطبائیان، 1380(. روش هاي 
انتقال تکنولوژي، بسته به نوع تکنولوژي و شرایط گیرنده و دهنده آن متفاوت و در برخي موارد بسیار 
متنوع است. ولی در دسته بندی کلی به دو صورت رسمی و غیر رسمی اجرا می شوند. مشکالتی که از 
این روشها ناشی می شود هرکدام بسته به موقعیت صنعت و اقتصاد کشور، با موانع و مشکالتی برخورد 
کرده اند. طبق بررسی هاي به عمل آمده از سال 1327 تا 1357 حدود 134 مورد نقض آشکار در انتقال 
تکنولوژي به ایران وجود داش��ته اس��ت. قطعا از سال 1357 تاکنون این میزان به مراتب افزایش یافته 
است. با توجه به بررسی هاي انجام شده می توان عمده ترین موانع در انتقال اثربخش فناوری را به شرح 
زیر عنوان نمود: کمبود نیروي انسانی متخصص در زمینه انتقال تکنولوژی، نبود قراردادهاي مناسب، 
عدم بهره گیري صنایع کشور از تجربیات مراکز تحقیقاتی، نبود ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه، 
بی توجهی به انطباق فناوری با شرایط کشور و یا بنگاه اقتصادي، عدم اختصاص بودجه هاي تحقیقاتی 
مناسب در فرایند انتقال تکنولوژي، مشخص نبودن سیاست هاي مدون کشور در انتقال تکنولوژي، عدم 
تدوین مدلی مش��خص و مطابق با نیازهاي کشور و بنگاه در انتقال موثر فناوری )اسالمی، 1378(. لذا  
انتقال تکنولوژي به طور کامال اثربخش صورت نگرفته و عمدتا به خرید مصنوعات فناورانه توجه شده 
اس��ت تا دانش فناوری. بنابراین انتخاب یک روش انتقال تکنولوژی که بتواند نیازمندی های کش��ور را 
برطرف نموده و با محدودیت ها و موانع موجود در راه انتقال و بکارگیری فناوری منطبق شود، اهمیت 
فراوانی دارد. کومار و همکارانش2 )2015( در تحقیق خود با رده بندی سلس��له مراتبی ابعاد یک روش 
انتق��ال تکنول��وژی به تجزیه و تحلیل این ابعاد پرداخته و اهمیت هرکدام را مش��خص نمودند. در این 

1 . Khanna & Palepu
2 . Qamar et al
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تحقیق تنظیم مقررات و قوانین به عنوان مهمترین بعد مش��خص ش��د. اما اهمیت و درجه اهمیت هر 
کدام از این ابعاد شناسایی نشده است، وانگ و زو1 ) 2013( به بررسی تاثیر انتخاب های محلی و شرایط 
محیط��ی بر انتقال تکنول��وژی پرداخته اند که در این تحقیق فقط به تعیی��ن اهمیت هر بعد از انتقال 
تکنولوژی در کسب و کارهای محلی و شرایط محیطی پرداخته و نتوانسته به انتخاب یک روش بهینه 
در انتقال تکنولوژی کمک نماید. یکی از روش هایی که می توان برای پیاده سازی موفق فناوری در نظر 
گرفت، استفاده از معیارهایی برای اولویت بندی روش های موفقیت انتقال تکنولوژی است. این معیارها 
را می توان شامل اندازه بازار، توسعه اقتصادی و منابع انسانی، امنیت اقتصادی و قوانین کشوری دانست، 
که به دلیل جامعیت و فراگیری آنها به عنوان معیارهای مهم و اصلی شناسایی شده اند. در این تحقیق 
از روش اولیت بندی و رتبه بندی این معیارها برای شناس��ایی یک راه موفق برای انتقال و پیاده س��ازی 
فناوری به داخل کشور اس��تفاده خواهیم کرد. از طریق اولویت بندی، معیارهای تاثیرگذارتر شناسایی 
شده و از این طریق می توان برنامه ریزی های دقیق تر و اصولی تری برای پیاده سازی و انتقال تکنولوژی 
در نظر گرفت که تطبیق بیشتری با شرایط داخلی داشته باشد و اجرای آنها موفقیت را برای سازمان ها 
به ارمغان آورد. با توجه به این که بازار لوازم تولیدی چینی در ایران پرطرفدار است و تمایل خانواده ها 
به این بازار بیشتر است )به دلیل کیفیت و تنوع آن( و از سوی دیگر، در سال های اخیر شاهد افزایش 
روز افزون لوازمی که توسط ماده چینی تولید شده بودیم و تجار خارجی که با تغییر اندکی در کیفیت 
محصوالت خود توانسته اند بازار را به تسخیر خود در آورند، در نتیجه لزوم بررسی بازار چینی در ایران 

اهمیت بسیاری پیدا می کند. 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

انتقال تکنولوژی:

فناوری را می توان تمامی دانش، محصوالت، فرایندها، ابزارها، روش ها و سیس��تم هایی دانس��ت که در 
جهت خلق و س��اخت کاالها و ارائه خدمات بکار گرفته می شود )خلیل، 1392(. فناوری هاي پیشرفته 
که در اختیار کشورهاي توسعه یافته هستند، براي صنعتي سازي کشورهاي در حال توسعه ضروري اند. 
بسیاري از کشورهایي که اکنون توسعه یافته اند، منافع زیادي را از فناوری هاي پیشرفته وارداتي به دست 
آورده اند. انتقال تکنولوژی به مجموعه ای از فعالیت های از پیش تعریف شده ای اطالق می گردد که طی 

1 . Wang & Zhou
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آن فناوری مورد نیاز در اختیار متقاضی قرار می گیرد )شهیدی، 1390(.   از منظر اقتصاد کالن، انتقال 
تکنولوژي بین دولت ها انجام مي شود، بنابراین اولویت اول تصمیمات این است که دولت ها تعیین کنند 
که کدام حوزه و زمینه هاي فناوری براي دستیابي به اهداف اقتصادي مورد نیازند. براي این منظور سه 
عامل باید در نظر گرفته ش��ود:1. ش��باهت؛ 2. تباین؛ 3. سازگاري. به طور کلي فناوری مي تواند از سه 
روش به دست آید:1. خرید تکنیک هاي تولید 2. انتقال تکنیک هاي تولید 3. توسعه تکنیک هاي خود. 
ش��رکت هاي واقع درکشورهاي در حال توس��عه انتقال تکنولوژي را براي دستیابي به سه نوع منفعت 

دنبال مي کنند:
بهبود کیفیت محصوالت و خدمات و کاهش هزینه آنها که منجر به رقابت پذیري بیشتر در سطح 	•

داخلي و خارجي خواهد شد.
دس��تیابي به تولیدات و بازارهاي جدید که منجر به گس��ترش و توسعه فعالیتهاي کسب و کار 	•

مي شود.
یادگیري به وس��یله انجام دادن، که از همکاري با ش��رکت هاي خارجي پیشرفته از نظر فناوری 	•

ناشي مي شود )آزادی یزدی و موسوی، 1388(
ش��رکت ها از انتقال تکنولوژي براي بهبود مزیت رقابتي خود در یک صنعت، یک منطقه در داخل 
مرزهاي ملي استفاده کرده و به صورت مزیت رقابتي ملي به کار می برند )رایسمن1، 1989( و عالوه بر 
این وسیله اي براي پیشرفت اقتصادي، توسعه اجتماعي، کیفیت زندگي و حتي ارتقاي فرهنگ و سیستم 

ارزشي است )ردی و ژائو2، 1990(. شکل )1( ارکان اصلی انتقال تکنولوژی را به تصویر می کشد.

شکل1، ارکان اصلی فرایند انتقال تکنولوژی، منبع، )آذر و طباطباییان، 1380(

1 . Reisman
2 . Reddy & Zhao
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انتقال تکنولوژی به همان اندازه که مطلوب و ضروری است، امری مشکل بوده و در عمل با موانع 
متعددی روبروست. معموال مهم ترین این مشکالت ناشی از عدم آمادگی یا همراهی نیروهای متخصص 
دو طرف، مقاومت سازمان های زی ربط، مقررات دست و پا گیر و مانند آنهاست که تالش وافری را برای 
حل آن می طلبد. در این میان  نقش افراد مجربی که در هر دو طرف )اعم از گیرنده یا عرضه کننده( 

نسبت به برقراری ارتباط موثر پیش قدم شوند، کلیدی و حیاتی است )آذر و طباطبائیان، 1380(.
فناوری از روشهای مختلفی انتقال می یابد، که می توان به روش هایی همچون روش مستقیم و غیر 
مستقیم، درونی و برونی، رسمی و غیر رسمی، تجاری و غیر تجاری، بسته بندی شده و غیر بسته بندی 
شده، تجسم و غیر تجسم یافته  اشاره کرد . به طورکلی مهم ترین روش هایی که به وسیله ی آن ها فناوری 

انتقال می یابد عبارتند از:

1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی )ساویو و تایکو1، 2014(
2- انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس )ساالزو2، 2010(

3- سرمایه گذاری مشترک )چن و همکاران3، 2015(
4- قرارداد کلیدی در دست )مرگان4، 2014(
5- مهندسی معکوس )فریرا و آل وز5، 2003(

6- استخدام پرسنل فنی و علمی، برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه های کتاب و انتشارات مقاالت 
و نمایش��گاه های  بین المللی تجاری و صنعتی و واردات ماش��ین آالت و کاالهای س��رمایه ای 

)خلیل، 1392(.

می��زان اهمی��ت و تاثیر هر یک از روش های انتقال تکنولوژی به توانایی کش��ور گیرنده فناوری در 
یادگی��ری و جذب دانش فنی و انتقال فناورانه بس��تگی دارد. روش انتقال تکنولوژی، هزینه ها و فواید 
فناوری انتقال یافته را مش��خص می کند. به عبارت دیگ��ر، تعیین روش انتقال در نتیجه تمایل عرضه 
کننده فناوری به عرضه آن به فرم بخصوص و نیز تمایل و توانایی گیرنده فناوری در اکتساب و جذب 

آن صورت می پذیرد )حقی، 1382(.
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روش های موثر انتقال تکنولوژی
با توجه به پیش��ینه ی کاربردی مطالعه موردی در روش های موثر انتقال تکنولوژی در این پژوهش به 
بررسی روش های بکار رفته می پردازیم که عبارت است از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری 

مشترک، حق امتیاز و مهندسی معکوس، در ادامه به توضیح هر یک از گزینه ها می پردازیم.
س�رمایه گذاری مستقیم خارجی: س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی)FDI(1 یکی از روش های 
مطرح در زمینه ی تامین  مالی پروژه های سرمایه گذاری است . بکارگیری این نوع سرمایه گذاری به جز 
تامین مالی، اهداف دیگری همچون ارتقاء فناوری، توس��عه مه��ارت و مدیریت برای ارتقاء توان کیفی 
نیروی کار داخلی، توس��عه ی بازارهای صادراتی، افزایش اس��تاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی 
اقتص��اد بازار را نیز دنبال می نماید   )درگاهی، 1385(. س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی یک فاکتور 
اساسی برای مدل سازی و درک میزان رشد اقتصادی و سایر ابعاد اقتصاد کالن بکار می رود )جاسکو و 
همکاران2، 2010(. از جمله اثرات نامطلوب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می توان به اثرات منفی آن 

بر توسعه ی اقتصادی اشاره نمود )کارستنسن و توبال3، 2004(.
س�رمایه گذاری مشترک4: س��رمایه گذاری مشترک ش��کلی از پیوند همکاریست که در آن دو 
شرکت بزرگ مستقل در زمینه ی سرمایه گذاری و فعالیت ها و تصمیم گیری ها به صورت مشترک عمل 
می کنند و اصوال یکی از ش��رکت ها در خارج از کش��ور دیگری اس��ت )محمد5، 2002(. سرمایه گذاری 
مشترک در حقیقت یک راه ورودی به بازار جهانی می باشد که به صورت نمایی رشد می کند و از دهه ی 
1970 به بعد در حال رش��د است )ش��اه و ریورا6، 2007(. این روش در اقتصادهای نوظهور جزء اولین 
ابزارهای توسعه ی چند ملیتی می باشد. ادبیات تحقیق سرمایه گذاری مشترک به این محدود می گردد 
که چه عملکردی سرمایه گذاری مشترک دارد و چگونه اندازه گیری می شود )رئوس و ریتاچی7، 2004(. 
مفهوم س��اختار سنتی عملکرد س��رمایه گذاری مشترک شامل بقاء و خروجی مالی می گردد  و کمتر از 
س��رمایه گذاری مشترک به عنوان ابزاری ارزشمند که قابل مدیریت است، نام برده می شود )وندراستد 
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و چاو1، 2006(.
حق امتیاز2: در این روش سازمان گیرنده تمام یا بخشی از حقوق فناوری را که متعلق به سازمان 
دیگری اس��ت در قبال پرداخت مبلغی یا ارائه خدماتی دریافت می کند . در این روش س��ازمان گیرنده 
فناوری عالوه بر تس��لط بر فناوری مورد نظر با اس��تفاده از نام و اعتبار شرکت مالک فناوری به عرضه 

محصول در بازار اقدام می نماید )شهیدی، 1390(. 
مهندسی معکوس3: در این روش شرکت گیرنده با شبیه سازی، شکستن کدها و پی بردن به رموز 
فناوری و دوباره س��ازی محصوالت به فناوری دست می یابد . هنگامی که دسترسی به فناوری سخت و یا 
هزینه های انتقال باال و هزینه های حقوقی پایین باشد از این روش می توان استفاده نمود )اصالنی، 1367(.

معیارهای روش انتقال تکنولوژی
در برخی از ادبیات تحقیق مرتبط با روش های انتقال تکنولوژیست معیارهایی مورد بررسی قرار گرفتند 
که با توجه به رابطه ی نزدیک و چند جانبه ی آن ها با سایر روش ها، آن ها به عنوان معیارهای مناسب 

انتخاب گردید که در زیر به صورت خالصه به آن ها اشاره شده است.

الف- معیار اندازه بازار
اندازه بازار یکی از عوامل موثر در انتقال تکنولوژیست و به طور کلی اقتصاد با مقیاس بزرگ تر شرایط 
بهتری را برای س��رمایه گذاران خارجی فراهم می کند و از فناوری خود با بهره وری بیش��تری اس��تفاده 
می کند، به طور کلی سه نکته مهم در مورد اهمیت بازار همراه با درجه ی باز بودن اقتصاد برای جذب 
انتقال تکنولوژی موثر مطرح است، نخست آن که اندازه بازار در میزان انتقال تکنولوژی با جهت گیری 
بازار داخلی و بخش های غیر تجاری، به ویژه بخش خدمات بسیار موثر است . نکته ی دوم آن که انتقال 
تکنولوژی با جهت گیری صادراتی در کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است . این مسئله در صنایع با فناوری باال که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر  نسبتا زیادی 
دارند، بیش��تر مطرح می باش��د و نکته س��وم آن که اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیت های 
اقتصادی اس��ت، بلکه فرصت های بیشتری را برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم می آورد . شاخص مورد 
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استفاده برای نشان دادن اندازه یک اقتصاد تولید ناخالص داخلی و نیز جمعیت است )موئرس1، 1998(

ب-معیارتوسعه اقتصادی و سرمایه انسانی
از جمله دالیل توسعه اقتصادی در انتقال تکنولوژی با توجه به سرمایه انسانی کشور میزبان عبارتست 
از عرضه کارآفرینان داخلی در اقتصاد که عموما نمادی از درجه توس��عه کشورهاس��ت . این مسئله در 
جریان انتقال تکنولوژی به ویژه در س��رمایه گذاری های مشترک با بخش های داخلی و فناوری باال که 
نیاز به نیروی کار ماهر دارند، اهمیت بیشتری دارد . همچنین درجه توسعه اقتصادی باالتر، منابع زیر 
بنایی بهتری را برای انتقال تکنولوژی فراهم می آورد، نکته ی مهم آن که اگر چه متغیر سرمایه انسانی 
در مورد کشورهای در حال توسعه، به تنهایی در توضیح جریان ورودی انتقال تکنولوژی معنادار نیست، 

اما اثر متقابل آن با متغیر انباشت سرمایه فیزیکی معنادار است )بورنزتین و همکاران2، 1998(.

ج-معیار امنیت اقتصادی
نتایج مطالعات نشان می دهد که سیاست های بسته اقتصادی مانعی برای دست یابی به بازارهای جدید 
و انتقال تکنولوژیست . این امر کشورهای در حال توسعه را به اصالح سیاست ها برای بهره گیری از این 
فرصت ها ترغیب کرده است )پاپادیمیترو و پیستیکو3، 2014(  . در تعیین شاخص آزادسازی اقتصادی 
ک��ه ب��رای اندازه گیری درجه آزادی اقتصاد کش��ورهای مختلف و رتبه بندی آن ها مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، متغیرهایی از حوزه های مختلف نظیر اندازه دولت، س��اختار اقتصاد باز، سیاس��ت های پولی 
و ثبات قیمت ها، درجه آزادی اس��تفاده از اعتبارات خارجی، س��اختار قانونی و سیس��تم قضایی)درجه 
ریس��ک(، آزادی تجاری با اتباع خارجی، آزادی مبادله در بازار س��رمایه و مالی به کار گرفته می ش��ود 
)گلدبرگ4، 1990(  . امنیت اقتصادی وضعیتی است که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از 
خطرهای محیطی، به برنامه ریزی بلند مدت بپردازند . به عبارت دیگر تامین امنیت اقتصادی عبارتند از 
ایجاد یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های 
اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله ی بهره برداری و پس از آن تا پایان کار بدون اختالل و آش��فتگی 
بیرونی انجام شود . بنابراین در اقتصادی که در آن شرایط آینده تا حدودی قابل پیش بینی و محدوده ی 
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نوسان متغیرها نیز مشخص باشد امنیت اقتصادی نسبی برقرار خواهد بود )فروت و ستین1، 1989(.

د-معیار قوانین کشور
قوانین با کارایی مطلوب، متضمن حقوق مالکیت خصوصی اند و ضمن کمینه کردن هزینه های مبادالتی، 
محیطی مطلوب را برای نیل به رش��د اقتصادی فراهم می آورند )درگاهی، 1385(. مطالعات تجربی در 
رابطه با جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی حاکی از وجود یک رابطه مثبت و قوی بین اعتبار 
قوانین و جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد است )برونتی و همکاران2، 1997( درشکل )2(، چارچوب 

نظری تحقیق به صورت شماتیک نشان داده شده  است.

شکل2، چارچوب نظری تحقیق

پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه و پیشرفت است، انتقال تکنولوژی از مباحث داغ در بین 
محققان داخلی است و تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده است که هر کدام از یک بعد به قضیه 

نگریسته اند. در ادامه به بخشی از این تحقیقات اشاره می شود.
فارسیجانی و ترابنده )1392( به بررسی و تبیین نقش انتقال تکنولوژي با روش QFD فازي براي 
رقابتي ش��دن محصول در شرکت ایران ترانسفوري پرداخته اند. در فرایند ماتریس خانة کیفیت، براي 
وزن دهي ب�ه الزام�ات مش�تریان، فرایند تحلیل سلسله مراتبي فازي به کار رفته و از نرم افزار تصمیم 
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گیري پیش��رفته ب�راي محاس�بة پایایي استفاده شده است. در خروجي ماتریس خانه کیفیت، اهمی�ت 
الزام�ات فن�ي طراح�ي ب�ر اس��اس الزامات مش��تریان بیان شده اس��ت، ام�ا ب�ین ای�ن الزام�ات فن�ي 
تض�ادهایي وج�ود دارد ک�ه براساس اهمیت این الزامات، از ابزار TIRIZ برای رفع تضادها در کمترین 

زمان ممکن استفاده شده است که به معنای انتقال کامل تکنولوژی در نظر گرفته شده است. 
مظفری و نظری اصل )1390( در تحقیق خود به شناسایی و اولویت بندی روشهای انتقال تکنولوژی 
جه��ت ایجاد ارزش افزوده باالتر در مورد محصول کش��مش پرداخته اند. آنه��ا در تحقیق خود از روش 
TOPSIS برای اولویت بندی استفاده نموده اند. نتایج تحقیق آنها مشخص نمود که خرید فناوری در این 

صنعت مهم ترین و موثرترین راه انتقال تکنولوژی است و سپس تولید مشترک و تولید تحت لیسانس 
قرار دارد. این تحقیق فقط به رتبه بندی روش ها پرداخته است و هیچ امتیازی به این رتبه ها نداده است. 
مهدی زاده و همکاران )1389( به شناس��ایی عوامل موث��ر بر انتقال تکنولوژی پرداخته اند. آنها در 
این تحقیق به استخراج عامل های اصلی و زیر عامل های فرعی پرداخته اند. سپس از طریق مصاحبه با 
خبرگان و س��واالت پرس��ش نامه، اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نشان داد که مهمترین 
معیار در انتقال موثر فناوری، انتقال کامل اطالعات در مورد تجهیزات و فناوری تامین کنندگان و سپس 

بررسی کارایی و ارزیابی دائمی این فناوری است.
فارسیجانی و تیموریان )1388( به بررسی عوامل موفقیت انتقال تکنولوژي براي رسیدن به کالس 
جهاني )موردکاوي: ش��رکت هپکو( پرداخته اند. در این رابطه آن ها 14 فاکتور را شناس��ایی و استخراج 
نمودند، که بعد از ارزیابی نتایج مش��خص ش��د که کلیه دانش فن�ي الزم باید انتق�ال و ج�ذب ش�وند. 
پس از جذب کامل دانش فني و اطالعات کامل توس��ط تیم ش��رکت کننده در فراین�د انتقال و جذب، 
دانش فني جذب ش��ده و ه�م ماش�ین آالت مناس�ب تعیین می شوند. همچنین اع�زام کارشناس�ان و 
متخصصان داخلي به نمایشگاه هاي بین المللي صنعت و بازدیدهاي مک�رر آنه�ا از کارخانجات داخلي و 

خارجي سازندگان ماشین آالت و تجهیزات مربوط�ه ی�ا م�شابه نیز اهمیت زیادی داشت. 
انص��اری و زارع )1388( به تعیین عوام��ل موثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی درخط تولید بدنه ی 
ایران خودرو پرداخته اند. نتایج بدس��ت آمده از مقاله به این صورت گزارش ش��ده اس��ت که مجموعه 
عواملی که شرکت باید در انتخاب هر نوع فناوری مد نظ�رقرار دهد، تعیین گردد و چک لیست کیفی 
انتخاب تکنولوژی ب�ا توج�ه ب�ه عوام�ل منتخ�ب در قسمت اول تهیه شود. چک لیست کّمی انتخاب 

فناوری با توجه به عوامل کّم�ی و ض�رایب مربوط نیز تهیه شود.
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تحقیقاتی که تاکنون مورد ارزیابی قرار گرفت، هر کدام از یک بعد خاص به قضیه انتقال تکنولوژی 
نگریسته اند اما آنچه که این تحقیق را از تحقیقات قبلی متمایز می سازد، استفاده از روش تحلیل شبکه 
برای وزن دهی معیارها و اولویت بندی و تعیین رابطه بین متغیرهاست و از سویی دیگر در حوزه چینی 

در منطقه خراسان تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.

روش شناسی تحقیق
این پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است  زیرا از یک سو به ارائه روشی کاربردی و موثر 
در رتبه بندی روش های انتقال تکنولوژی پرداخته و از س��ویی دیگر نتایج آن برای سیاس��ت گذاران و 
مدی��ران وارد کنن��ده فناوری های مرتبط با صنعت تولید ظروف چینی کاربردی و اثربخش می باش��د . 
همچنین در این پژوهش با استفاده از فرایند تحلیل شبکه و دیمتل روش های مناسب انتقال تکنولوژی 
به منظور شناخت کافی از سیستم انتقال تکنولوژی رتبه بندی و انتخاب شده  است . روش تحلیل شبکه 
با روش تحلیل سلس��له مراتبی ش��باهت های زیادی دارند اما از آن جا که بین معیارها و زیر معیارهای 
این مدل همبستگی وجود دارد، بنابراین روش تحلیل شبکه کاربرد بیشتری نسبت به روش های دیگر 
در این پژوهش دارد . اندازه بازار، قوانین کش��ور، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی از جمله معیارهایی 
هستند که بر اساس نظر خبرگان با یکدیگر رابطه دارند و به منظور شناسایی این روابط از روش دیمتل 
اس��تفاده گردیده است )تسا و چو1، 2009( . در بخش بعدی توضیحی مختصر در مورد روش های بکار 

رفته صورت می گیرد.

روش دیمتل
روش دیمتل یکی از ابزارهای جامع به منظور ساخت و تحلیل مدل های ساختاری می باشد که رابطه ی 
بین فاکتورهای پیچیده را تحلیل می نماید )وو و لی2، 2007( . این روش بوسیله ی موسسه ی برنامه های 
علم و انسان موسسه ی جنوا در  سال های 1972 تا 1976 ابداع گردید . روش دیمتل به منظور تحقیق 
و حل گروهی از مسائل پیچیده به کار می رود . این روش همچنین به دلیل پیشگام بودن در حل مسائل 
کاربردی نمود پیدا کرد و از متدهای تحقیقاتی علمی به منظور درک بهتر و خوشه بندی مسائل خاص 
و پیچیده می باشد، بنابراین برای شناسایی راه حل ها در ساختار سلسله مراتبی بیشترین کاربرد را دارد  

1 . Tsai & Chou
2 . Wu & Lee
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و همچنین قادر به تثبیت همبستگی بین متغیرها و محدودکردن رابطه ی بین آن ها بوسیله ی سیستم 
اصلی و توس��عه ی مسئله نیز هست )هوری و ش��یمیزو1، 1999(. خروجی فرایند دیمتل یک گزارش 
واضح در مورد رابطه ی متغیرها می باش��د )همانند نقش��ه ی ذهنی افراد( که به منظور ساختاردهی به 

فعالیت ها بکار می آید . فرایند دیمتل به طور خالصه به صورت گام های زیر عنوان می گردد.
گام ا: محاسبه ی میانگین ماتریس: با فرض این که تعداد m متخصص و n فاکتور داشته  باشیم  و هر 
کدام از افراد پاسخگو میزان تاثیرگذاری فاکتور i بر فاکتور j را تعیین نمایند . الزم به ذکر است که هر 
یک از این مقایسات زوجی بین هر دو فاکتور انجام  می گیرد و به صورت نماد اختصاری  نمایش 
داده می ش��ود و عدد صحیح 0،1،3،5،7 به هر یک داده می ش��ود که )0( بیان کننده ی عدم تاثیر، )1( 
بیان کننده ی تاثیر کم، )3( بیان کننده ی تاثیر متوس��ط، )5( بیان کننده ی تاثیر زیاد و در نهایت )7( 
بیان کننده ی تاثیر بسیار زیاد است )گابوس و فونتال2، 1972( . هر کدام از متغیرها پاسخ های غیر منفی 
 ،x1 می دهند که به صورت ماتریس  بیان می شود که n*n

xm ، ... ،x2 ماتریس پاسخ برای هر یک از m متخصص می باشد و هر یک از عناصر  

یک عدد صحیح مشخص ش��ده بوسیله ی  می باشد . عناصر قطری هر یک ازماتریس های پاسخ  
 مجموع��ه ای از اعداد صفر می باش��د . میانگین ماتریس An*n براس��اس تمامی نظرات 

متخصصین و بوسیله ی میانگین m متخصص به صورت زیر بیان گردد .

aij= 1/m* ∑m

k=1
 xk

ij

 A نامیده می ش��ود . ماتریس A ماتریس میانگین  که میانگین  اصلی ماتریس
نشان دهنده ی اثرات مستقیمی است که فاکتور بر روی آن اعمال می گردد و بر دیگر فاکتورها نیز تاثیر 
می گ��ذارد . عالوه بر این علل بر روی هر جفت فاکتور در یک سیس��تم اث��ر می گذارد و می تواند مانند 
نقشه ای تاثیرگذار عمل نماید . شکل )3( نشان دهنده ی این چنین نقشه ای می باشد . هر کدام از حروف 
نوشته شده به عنوان یک فاکتور در سیستم عمل می نماید . بردار ترسیم شده از c به d نشان دهنده ی 
این اس��ت که c با d رابطه دارد و ش��دت آن )4( می باشد . روش دیمتل می تواند روابط ساختاری بین 

فاکتورها در یک سیستم را به نقشه ی قابل درک تبدیل نماید .

1 . Hori & Shimizu
2 . Gabus &  Fontela
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شکل3، نمونه ای از تاثیرگذاری فاکتورها

گام 2: محاس�به ماتریس تاثیر مس�تقیم: ماتریس رابطه ی مس��تقیم D که از تاثیر مستقیم 
حاصل می گردد را  بوسیله ی نرمالیز نمودن ماتریس میانگین A و به صورت زیر نرمال نمائید .

s=max)  , (

همچنین رابطه ی فوق برقرار می باشد .
D= A/S

از آن جایی که مجموع هر یک از س��طرهای j در ماتریس A بیان کننده ی اثر مس��تقیمی اس��ت 
که فاکتور بر روی س��ایر فاکتورها اعمال نموده  اس��ت، عبارت  بیان کننده ی 
این اس��ت که این فاکتور بیش��ترین تاثیر را بر روی سایر فاکتورها می گذارد، همچنین مجموع ستون 
i در ماتریس A بیان کننده ی اثر مس��تقیمی اس��ت که بوس��یله ی فاکتور i دریافت می ش��ود . عبارت  
بیان کننده ی فاکتوری اس��ت که بیشترین تاثیر را از سایر فاکتورها می گیرد . 
 A از تقس��یم هر عنصر D برابر اس��ت با بزرگ ترین مجموع بی نهایت . ماتریس S مقدار عددی مثبت
به مقیاس عددی بدس��ت می آید . نکته ی اساسی این است که هر عنصر dij از ماتریس D بین صفر تا 

یک می باشد .
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 D*A گام 3: محاس�به رابطه  کل ماتریس: اثرات غیر مس��تقیم بین فاکتورها بوس��یله ی توان
محاس��به می گردد . کاهش پیوسته ی اثرات فاکتورهای غیر مستقیم در توان های ماتریس D به عنوان 
مث��الD∞، ...،D3 ، D2 راه حل مناس��ب را برای ماتریس ابتکاری مش��ابه ماتریس حلقوی مارکوف ارائه 

می دهد . نکته ی اساسی در این جا این است که

  

 T همانی می باشد . ماتریس روابط کل n*n ماتریس I آن صفر می شود و n* n می شود که ماتریس
یک ماتریس n*n می باشد که به صورت زیر تعریف می گردد .

که  می باش��د و حداقل یک 
ستون مجموع  و یا یک سطر مجموع  برابر با یک باشد . همچنین r و c به صورت بردارهای 
n*1 می باش��ند که بیان کننده ی مجموع سطرها و مجموع ستون های ماتریس روابط کل T می باشد 

که به صورت زیر تعریف می گردد .
r=[ri]n*1=)∑ n

j=1 tij (n*1

c=[cj]'n*1 =)∑ n

j=1 tij ('n*1

که  بیان کننده ی مجموع i سطر در ماتریس T است . بنابراین ri نشان دهنده ی اثرات کل می باشد 
که به صورت مس��تقیم یا غیر مس��تقیم بوس��یله ی فاکتور i بر روی دیگر فاکتورها اعمال می گردد . از 
س��وی دیگر cj نش��ان دهنده ی مجموع ستون های j در ماتریسT اس��ت . مقدار cj اثر کل را به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم نشان می دهد  که  بوسیله ی فاکتور j از دیگر فاکتورها متمایز می گردد . بنابراین 
مجموع )ri+ci( یک ش��اخص ارائه  می دهد که اثر کل بوس��یله ی فاکتور i را نشان می دهد . به عبارت 
دیگر )ri+ci( نش��ان دهنده ی درجه ی اهمیتی است که فاکتور i در سیستم دارد ) مجموع کل اثراتی 
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که می دهد و دریافت می نماید( و نش��ان دهنده ی اثر خالص فاکتور i در سیس��تم می باش��د . زمانی که 
)ri+ci( مثبت می باشد، فاکتور i یک عامل خالص می باشد و زمانی که )ri+ci( منفی است، فاکتور i یک 

دریافت کننده ی خالص است )تزنگ و همکاران1، 2007(  .

روش فرایند تحلیل شبکه
به طور کلی فرایند تحلیل شبکه دو فرضیه ی اساسی دارد که عبارتند از:

1- استقالل عناصر سطوح باالتر از عناصر سطوح پایین تر، 2- استقالل عناصری که در یک سطح 
قرار دارند . این دو فرضیه زمانی که تصمیم گیری چندگانه صورت می گیرد، به سادگی محاسبه می شود . 
با این وجود بس��یاری از مس��ائل تصمیم گیری نمی توانند به صورت ساختار سلسله مراتبی با توجه به 
پیچیدگی زیاد آن ها به سادگی سایر مسائل حل گردند . بنابراین در زمان برهم کنش عناصر سطوح باال 
با عناصر سطوح پایین و وابستگی که قابل چشم پوشی نمی باشد روش تحلیل شبکه پیشنهاد می گردد . 
روش تحلیل ش��بکه یک راه حل به منظور آن دس��ته از مسائلی پیشنهاد می گردد که بوسیله ی روش 
سلسله مراتب ساختاری قابل حل نمی باشد  و یک چارچوب به منظور تصمیمات با فرضیات باال را حل 
می نماید )س��اعتی2، 1996(. فرایند تحلیل شبکه شامل دو قسمت می گردد . در اولین قسمت کنترل 
سلس��له مراتبی یا ش��بکه ای از معیارها و زیر معیارها که اثر متقابلی بر یکدیگر دارند. دومین قس��مت 
شامل شبکه ای از تاثیرات میان عناصر و خوشه ها می باشد . در روش تحلیل شبکه یک وابستگی بیرونی 
و وابستگی داخلی بین عناصر و خوشه ها ایجاد گردیده  است. بردارهای اولویت در روش تحلیل شبکه 
پیش  برنده ی ماتریس مقایس��ات زوجی و سوپر ماتریس می باشند که عناصر در آن می توانند ماتریس 
اولویت باشند . هر کدام از این سوپرماتریس ها بوسیله ی اولویت دهی به معیارها و نتایج حاصله وزن دهی 
می شوند  و از طریق معیارهای اضافی کنترل با یکدیگر ترکیب می شوند. گام های الگوریتم تحلیل شبکه 

در مسئله ی گزینش تامین کنندگان به صورت زیر می باشد )ساعتی، 2005(  .
گام1: مسئله ی تصمیم گیری را با جزئیات شامل هدف، معیار و زیر معیارها شرح دهید .

گام2: شبکه ی کلی از اجزاء، خوشه ها و عناصر هر خوشه را تعیین نمائید .
گام3: تمامی وابس��تگی های داخلی و خارجی که در مس��ئله ی تصمیم گیری وجود دارد را تعیین 

نمائید و همچنین سیستم بازخور را نیز خوشه بندی نمائید .

1 . Tzeng et al
2 . Saaty
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گام4: س��وپر ماتریس را با انجام مقایس��ات زوج��ی و اولویت بندی و تعری��ف وزن های معیارها و 
زیرمعیارها مقایسه نمائید به صورتی که روابط درونی بین آن متغیرها را در نظر می گیرید .

گام5: مقایسات زوجی را بر روی خوشه ها انجام دهید .
گام6: گزینه ها را بر طبق تمامی معیارها و زیر معیارها رتبه بندی نمائید .

مطالعه موردی
این پژوهش بنا به درخواس��ت و  همکاری دو ش��رکت بزرگ تولیدی ظروف چینی در خراسان رضوی 
مورد بررسی قرار گرفت . جمع آوری اطالعات با استفاده از ادبیات موضوع و همچنین پرسش نامه بوده 
که به منظور شناسایی روش های موثر انتقال تکنولوژی در این دو شرکت انجام گرفت . این پرسش نامه 
بین 20 نفر )14نفر مرد و 6 نفر زن( از خبرگان شامل مدیران، سرپرستان و تکنسین های هر دو شرکت  
تولیدی چینی توزیع گردید که از این میان11پرس��ش نامه در ش��رکت 1 و9 پرسش نامه در شرکت 2 
تکمیل گردید، همچنین از این میان 6 نفر از مدیران واحد فروش، نگهداری و تعمیرات و منابع انسانی 
و 14 نفر از سرپرستان شامل خط پرس)6 نفر(، لعاب دستی )5 نفر(، کوره تونلی)1 نفر( و کوره لعاب 
)2نفر( بودند که  از این میان 20درصد بین س��ن20 تا 30 س��ال، 55 درصد بین سن 30-40 سال و 
25 درصد بیش از 40 سال بودند. تمامی پرسش نامه ها  جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفتند، به 
منظور تایید روایی   پرسش نامه بین چهار تن از اساتید و خبرگان حوزه انتقال تکنولوژی توزیع گردید 
و مورد تایید قرار گرفت . همچنین آلفای کرونباخ پرس��ش نامه ها 0,703 محاسبه شد که نشان دهنده  

پایایی پرسش نامه می باشد.

تجزیه و تحلیل داده ها
در طی مصاحبه با خبرگان صنعت چینی ش��امل سرپرستان خط تولید، مسئول واحد فروش، مسئول 
واحد نگهداری و تعمیرات، سرپرست منابع انسانی انجام گردید، مشخص شد که بین معیارهای روش 
انتقال تکنولوژی نوعی رابطه وجود دارد . به منظور ارزیابی روابط بین این معیارها از روش دیمتل مطابق 
با روش��ی که توضیح داده شد اس��تفاده گردید . در گام نخست روابط بین معیارها بر اساس پرسشنامه 
سنجش روابط بین معیارهای روش های انتقال تکنولوژی تعیین گردید ، سپس ماتریس اولیه ایجاد  شد 
و در گام های بعدی ماتریس روابط مس��تقیم و ماتریس کلی بدست آمد . در جدول )1(، ماتریس اولیه 
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نشان داده  شده  است .
جدول 1، ماتریس روابط مستقیم

سنجش روابط وشدت آن ها در معیارهای اصلی)میانگین حسابی نظر خبرگان (

 اندازه بازار 
C1

امنیت اقتصادی
C2

قوانین دولتی
C3

منابع انسانی
C4

مجموع 
سطرها

ماکزیمم 
کل

C1اندازه بازار 0 1/2 2/7 4/1 8 14/8

C2امنیت اقتصادی 6/8 0 3/4 4/6 14/8 _

C3قوانین دولتی 4/4 1/4 0 2/7 8/5 _

C4منابع انسانی 3/2 2/6 1/4 0 7/2 _

مجموع ستون ها 14/4 5/2 7/5 11/4 _ _

س��پس مطابق گام دوم ماتریس نرمالیزه شده را ایجاد می نمائیم، در جدول )2(، ماتریس نرمالیزه 
شده نشان داده  شده است .

جدول2، ماتریس نرمالیزه

سنجش روابط وشدت آن ها در معیارهای اصلی) ماتریس نرمالیزه( 

 C1اندازه بازار C2امنیت اقتصادی C3قوانین دولتی C4منابع انسانی

C1اندازه بازار 0 0/081081081 0/182432432 0/277027027

C2امنیت اقتصادی 0/4594595 0 0/22972973 0/310810811

C3قوانین دولتی 0/2972973 0/094594595 0 0/182432432

C4منابع انسانی 0/2162162 0/175675676 0/094594595 0

 براساس گام سوم ماتریس کلی ایجاد شد که در جدول )3(، نمایش داده  شده است.
و در نهایت بر اس��اس ماتریس روابط کلی نمودار علّی ترس��یم می گردد . بر اساس نظر چهار نفر از 
خبرگان ارزش حدی 0,4082844 در نظر گرفته  ش��ده  اس��ت. با توجه به ماتریس روابط کلی معیار 
امنیت اقتصادی )C2 (  و قوانین دولتی )C3( به عنوان عوامل اصلی شناس��ایی ش��ده و سایر معیارها 

معلول شناخته می شوند، در شکل )4( روابط بین متغیرها به صورت شماتیک نشان داده شده است .
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جدول3، ماتریس کلی

سنجش روابط وشدت آن ها در معیارهای اصلی)ضرب ماتریس  اصلی در ماتریس معکوس( 

اندازه بازار 
C1

امنیت اقتصادی
C2

قوانین دولتی
C3

منابع انسانی
C4 C C+R C-R

اندازه بازار
C1 0/310773 0/225122097 0/337639385 0/49468629 1/368220724 3/618760871 -0/882319424

امنیت 
C2اقتصادی 0/8845579 0/248406406 0/516974105 0/72737751 2/377315972 3/379367606 1/375264337

قوانین 
C3دولتی 0/5631341 0/238018209 0/199875233 0/448878161 1/449905722 2/781719043 0/1180924

منابع 
C4انسانی 0/4920751 0/290504923 0/277324597 0/277203181 1/337107828 3/285252969 -0/611037313

R 2/2505401 1/002051635 1/331813321 1/948145141 - - -

شکل4، نمودار علت و معلولی
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مدل فرایند تحلیل شبکه ای
فرایند تحلیل شبکه ای از یک یا چند شبکه تشکیل می شود و به طور کلی به دو دسته ی مدل سیستم 
بازخوردی1 و مدل سیس��تم س��ری2 تقسیم می شود . در مدل سیستم بازخوردی خوشه های ارزیابی به 
نوبت و بطور متوالی مانند سیستم شبکه ای به هم متصل می شوند . در این مطالعه، مدل سیستم مدل 
بازخوردی است که در وابستگی درونی معیارها مجاز می باشد )کینوسیتا3، 2003(  . بر اساس مقیاس 
ساعتی میزان اهمیت هر یک از زیر معیارها به صورت زوجی و بر اساس معیارها تعیین می گردد  که در 

جدول )4( ماتریس مقایسات زوجی معیارها از نظر هدف ارائه شده  است .

جدول4، ماتریس مقایسات زوجی معیارها از نظر هدف

مقایسه زوجی معیارها از نظر هدف ᵧبزرگترین  مقدار ویژه
بردار ویژه بردار وزنی

 C1اندازه بازار امنیت اقتصادی
C2

قوانین دولتی
C3

منابع انسانی
C4 4.07

C1اندازه بازار 1 0/147745671 0/227243873 0/415243647 شاخص 
)CI( ناسازگاری 0/0979 0/062238

امنیت 
C2اقتصادی 6/768387838 1 3/238907664 4/400558684 0/0233 0/8985 0/571202

قوانین دولتی
C3 4/400558684 0/308746066 1 2/338478485 نرخ ناسازگاری 

)CR( 0/3803 0/241767

منابع انسانی
C4 2/408224685 0/227243873 0/42762848 1 0/0259 0/1963 0/124793

س��پس مقایس��ات مربوط به معیار اندازه بازار، منابع انس��انی، امنیت اقتصادی و قوانین دولتی 
انجام گرفت. پس از انجام محاسبات با توجه به این که نرخ ناسازگاری آن قابل قبول گردید )کمتر 
از 0,1( بردارهای ویژه وارد س��وپرماتریس ش��د ، ابتدا س��وپرماتریس را بی وزن نموده سپس آن را 
به توان 2K+1 می رس��انیم تا همگرا گردد که در این پژوهش در 2K+1=19 ماتریس همگرا ش��د، 
س��پس اطالعات مربوط به رتبه بندی و امتیاز دهی تامین کنندگان از س��وپرماتریس حاصل گردید 

1 . Feedback System Model
2 . Series System Model
3 . Kinosita
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که به صورت جدول )5( می باش��د .

جدول5، رتبه بندی روش های انتقال تکنولوژی

گزینهردیف
امتیاز خروجی فرایند 

تحلیل شبکه

1A10/5717سرمایه گذاری مشترک

2A20/2549حق امتیاز

3A30/1084مهندسی معکوس

4A40/0599سرمایه گذاری مستقیم خارجی

نتیجه گیری و پیشنهادات
س��طح فناوری کش��ورهاي پیشرفته و جهان سوم فاصله محسوس��ی با یکدیگر دارد. براي کاستن این 
فاصله، انتقال تکنولوژي یک الزمه انکارناپذیر اس��ت. انتقال تکنولوژي با روش��هاي مختلف امکان پذیر 
است، عوامل مهم تعیین کننده روش انتقال تکنولوژي به مقدار زیادي شامل ترکیبی از تمایل انتقال 
دهنده فناوری جهت عرضه فناوری و دانش فنی و همچنین توانایی دریافت کننده فناوری جهت کسب 
و جذب فناوری اس��ت. درانتقال فناوري باید توجه ش��ود که کلیه دانش فن�ي الزم انتق�ال و ج�ذب 
ش���وند. اغلب کش��ورهاي انتقال دهنده عالقه اي به انتقال دانش فني الزم ندارند و بیش��تر تمایل به 
فروش س�خت افزاره�اي فن�اوري دارن�د، ب�ه ط�وري ک�ه لی�ستي از ماش�ین آالت و تجهیزاتي که الزم 
اس��ت از طرف   آنها تأمین شود به گیرنده فناوري تحمیل مي کنن�د، در صورتي که تامین ماشین آالت و 
تجهی�زات ب�دین ص�ورت عم�ل اش�تباهي ب�وده و باعث وابستگي بیشتر مي شود. در این پژوهش دو 
شرکت چینی مورد بررسی قرار گرفت که در گذشته از روش های سرمایه گذاری مشترک، حق امتیاز، 
مهندس��ی معکوس و سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی به منظور توسعه فناوری در حوزه فعالیت خود 
اس��تفاده نموده اند و هر کدام دارای محاس��ن و چالش هایی می باش��ند که این مقاله با شناسایی روش 
مناس��ب انتقال تکنولوژی درصدد به حداقل رس��اندن اثرات منفی آن بود . ب��ه طور کلی رتبه بندی با 
روش های مختلف کمی و کیفی صورت می گیرد . یکی از روش های کیفی جدید و مورد استفاده کنونی 
روش فرایند تحلیل شبکه است که در واقع مدل تعمیم یافته ی برنامه ریزی سلسله مراتبی است . گاهی 
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اوقات میان عناصر و پدیده ها روابطی وجود دارد که قابل چشم پوش��ی نیست و در مدل تحلیل شبکه 
این روابط مورد بررس��ی و توجه قرار می گیرند . هدف از این مقاله بکارگیری روش فوق به منظور حل 

مسئله گزینش مناسب روش  انتقال تکنولوژی در دو شرکت تولید ظروف چینی است .
یکی از چالش های فرا روی این دو ش��رکت  ظروف چینی در منطقه خراس��ان شناسایی معیارها و 
عوامل موثر بر روی توسعه فناوریست که در این پژوهش از طریق تکمیل پرسش نامه توسط خبرگان 
معیارهای امنیت اقتص��ادی )1,3753( و قوانین دولتی )0,1181( به عنوان تاثیرگذارترین معیارهای 

انتقال فناوری شناسایی شدند.
امنیت یک کاالی عمومی اس��ت و برخورداری از آن مانند هر کاالی دیگر مس��تلزم صرف هزینه 
اس��ت . با این وجود زیان های ناش��ی از نبود امنیت منجر به از دس��ت دادن فرصت های جذب سرمایه 
متوجه اقتصاد کش��ورها می ش��ود )جعفری و اختیاری، 1388(. امنیت اقتصادی به عنوان بس��تر الزم 
برای رش��د پایدار اقتصادی، توس��عه س��رمایه گذاری و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده، 
یکی از زیر ساخت های اساسی کشور برای حصول توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی است . 
س��رمایه گذاری به عنوان موتور رش��د و توس��عه اقتصادی در تمام کش��ورهای جهان از اهمیت باالیی 
برخوردار است. اطمینان از امنیت اقتصادی در واقع اطمینان از عدم تعارض سیاسی، نظامی، حقوقی، 
فرهنگی و ... اس��ت )صامتی و همکاران، 1389(. مطالعات گذشته یک رابطه مثبت و قوی بین اعتبار 
قوانین و رشدوتوس��عه فناوری را نش��ان داده اند )برونتی و همکاران، 1997(. در میان قوانین دولتی، 
قانون سرمایه گذاری و حقوق مالکیت خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما ثابت سازی کالن 

اقتصادی نخستین پیش شرط اثربخشی قوانین محسوب می گردد )درگاهی، 1385(.
در این پژوهش به انتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژی در دو شرکت  تولید لوازم چینی خراسان 
پرداخته شد . که از طریق روش دیمتل و فرایند تحلیل شبکه روش سرمایه گذاری مشترک )0,5717( 
به عنوان روش برتر و روش حق امتیاز )0,2549( به عنوان روش دیگر انتقال تکنولوژی انتخاب گردید، 
در حالی که پیش از این دیدگاه برخی از خبرگان این شرکت ها بر این بود که روش های انتقال تکنولوژی 
تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و داشتن روابط عمومی قوی در فروش محصوالت عامل موثر در افزایش 

سودآوری اند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و با توجه به محدودیت های موجود در پژوهش، پیش��نهاداتی برای 
تحقیقات آتی ارائه می ش��ود. 1- شناس��ایی عوامل موثر بر شیوه توسعه فناوری در شرکت های تولیدی 
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ظروف چینی نواحی دیگر کشور و همچنین تعیین عوامل مشترک تاثیرگذار در توسعه فناوری این حوزه.
2- شناس��ایی فرصت ها و چالش ه��ای منطقه ای در صنایع مختلف در ناحیه خراس��ان به منظور 
اثربخش��ی بیش��تر روش  انتقال تکنولوژی گزینش ش��ده در این منطقه. 3- با توجه به این که در دوره 
بررسی این تحقیق )1394-1393(  شرکت های مذکور با مشکالت اقتصادی، تحریمی و ارزی مواجه 

بودند، لذا توصیه می شود این مدل در سایر کشورها و یا در دوره های زمانی متفاوت بررسی شود .
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