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)FDI(گذاري مستقیم خارجیبر انتقال فناوري از طریق سرمایهعوامل موثر

فناوري ایرانشاهد تجربی: صنعت نانو

**، مریم میرافشار*حسین خسروپور

)ي مسئولنویسنده(دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي-عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان*. 
khosropour.h@gmail.comپست الکترونیکی:

دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی تهران**.

چکیده

انتقال فناوري، عالوه بر کشورهاي در حال توسعه، بسیاري از مجامع پژوهشی غرب را نیز به خود مشغول داشته 
از آنجایی که تاکنون باشد. گذاري مستقیم خارجی میفناوري، سرمایههاي معمول براي انتقالاست. از روش

گذاري مستقیم خارجی در نانو مطالعات خاصی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فناوري از طریق سرمایه
ي از فناوري صورت نگرفته است، بنابراین هدف از این مطالعه شناسایی موضوعات موثر بر فرآیند انتقال فناور

متغیر اثرگذار براي FDI ،26گذاري خارجی است که پس از بررسی ادبیات انتقال فناوري و طریق سرمایه
اي حاوي متغیرهاي مذکور، میان شناسایی گشت. پس از توزیع پرسشنامهگذاري مستقیم خارجی سرمایه

جهت بررسی لی اکتشافی به گذاري مستقیم خارجی ، از تکنیک آماري تحلیل عامدرگیر در سرمایههايطیف
عامل عمده اثرگذار 22که در نهایت استفاده گردیدابعادهاي مرتبط باسواالت پژوهشی در زمینه اولویت شاخص

بندي شد. در پایان بر اساس موضوعات شناسایی شده راهبردهایی جهت انتقال فناوري از شناسایی و اولویت
اد گردید.گذاري مستقیم خارجی پیشنهطریق سرمایه

گذاري مستقیم خارجی، مدیریت فناوري، نانو فناوري: انتقال فناوري، سرمایهواژگان کلیدي
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مقدمه

اقتصـاد درغالـب پدیـده یـک عنوانبهسازيجهانی
راهبردهـاي بـر تاثیر شـگرفی اخیر،هايسالجهانی
.استگذاشتهجايبرخدماتیوتولیديهايسازمان

شـدن پیچیـده ویـافتن اهمیـت رات،تاثیاز اینیکی
گذشـته اگر در.استجهانیبازارهايبهورودموضوع

درفروشوترانزیتطریقازخارجیبازاریکبهورود
وهـا روشحاضـر حالافتاد، درمیاتفاقمقصدبازار

خـارجی بازاریکبهورودبرايمتعدديهايمکانیزم
آنهـا میانازمناسبورودروشانتخابکهوجود دارد

.شـود منجربازار مقصددرحضورموفقیتبهتواندمی

جهـانی، بازارهـاي بهورودروشترینمناسبانتخاب
بازارهـا اینبهیک بنگاهورودراهبردهايدهندهشکل
معـایبی ومزایـا باهمراهها،روشتنوع.شودمیتلقی

بـرآن رابـزرگ هـاي شـرکت دارند،آنهاهریک ازکه
را بیندیشـند  خاصـی تـدابیر خصوصایندرتاداشته

).1392(باقري و همکاران، 
هاي اساسـی و غیـر قابـل    گذاري یکی از بخشسرمایه

تفکیک اقتصاد است که به دو صورت داخلی و خارجی 
گذاري مستقیم خارجی مسـتلزم  شود سرمایهظاهر می

یک ارتباط بلنـد مـدت اسـت و نشـان دهنـده منـافع       
. واحد اقتصادي مقیم کشور دیگر استپایدار و کنترل

با توجـه بـه رشـد جریـان سـرمایه گـذاري مسـتقیم        
خارجی در طی سالهاي اخیر و نقش آن در انتقال فـن  

هاي نوین مدیریت و تولید به کشـورهاي  آوري و شیوه
در حال توسعه، جـذب سـرمایه هـاي خـارجی مـورد      
توجه بسیاري از دولت هـا قـرار گرفتـه اسـت. برنامـه      

زي براي بهره مندي از این جریان مستلزم شـناخت  ری
عوامل موثر بر جذب سرمایه هاي خـارجی و مـدیریت   

).1393(نگهداري، آنها می باشد

هـاي  که به تمام فنـاوري اي است کلینانو واژهفناوري
نـانومتر یـک   مقیاس نانو(یک عرصه کار باپیشرفته در

، 1(منفــرديشــوداطــالق مــی) میلیــاردیم متــر اســت
2010.(

هـاي در  موضوع اصلی فناوري نانو مهار ماده یا دستگاه
100تـا  1ً حـدود  ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معموال

ــانومتر اســت ــامن ــابراین کــاربرد )1987، 2(مــی ی . بن
گسترده این فناوري به عنـوان یـک ابـزار اسـتراتژیک     

ــه ــن رو  منطق ــدیل شــده اســت، از ای ــانی تب اي و جه
وري موجـب توسـعه اقتصــادي و   اکتسـاب چنـین فنــا  

تجاري و در نهایت موجب بدست آوري مزیت رقـابتی  
، 3(شهباز و رحمـان نسبت به دیگر کشورها خواهد شد

2012(.
توانـد  هـاي مختلفـی مـی   نفوذ فناوري از طریق کانـال 

هـا و  صورت گیرد که هر کدام به نوعی به انتقال ایـده 
نجام ایـن  کنند لذا هدف از اها جدید کمک میفناوري

پــژوهش شناســایی عوامــل مــوثر در انتقــال فنــاوري  
باشد.باالخص در حوزه نانو می

مبانی نظري تحقیق
هاي چند ملیتی، به دنبال محلـی هسـتند کـه    سازمان

هاي منقول خود از قبیـل فنـاوري را بـا    بتوانند دارایی
هـا  هـا و شـبکه  هاي غیر منقول نظیر زیرساختدارایی

ایــن فرآینــد کارکردهــایی نظیــر تکمیــل نمــوده و در
تحقیق و توسعه، آموزش و مدیریت راهبردي را نیز در 

المللـی، بـه   یک سیستم تولید و بازاریابی یکپارچه بین
ــایی    ــابراین شناس ــد. بن ــل نماین ــان منتق ــور میزب کش

هاي چند ملیتی و توانایی فراهم هاي سازماننیازمندي
ز راهبـرد  هاي غیر منقول، بخش مهمـی ا کردن دارایی

FDIهاي کشورهاي در حال توسعه اسـت براي شرکت

١ . Monfaredi
٢ . Merriam
٣ . Shahbaz and Rah man
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. یکــی از مراحــل مهــم در انتقــال )2010، 1(منفــردي
گـذاري مشـترك،   فناوري به خصوص از طریق سرمایه

گذاري است. در ادامه بـا  انتخاب درست شریک سرمایه
بررسی مطالعات انجام شـده در زمینـه عوامـل مهـم و     

ررسـی معیارهـاي مهمـی    مؤثر در انتخاب شریک، به ب
هاي چند ملیتی براي انتخاب شریک مدنظر که شرکت

شـود. در مطالعـات صـورت    دهند، پرداخته میقرار می
گـذاري در  هاي شـریک سـرمایه  گرفته در مورد ویژگی

توانـایی شـریک در  المللی عواملی همچـون  بینسطح 
شریک ناییـآشلی،ـازار محـبریع بهـورود سک بهـکم

هـاي فناورانـه   اي کسب و کار محلـی، توانـایی  با فضاه
شریک، قدرت رقابتی شریک و عواملی از این قبیـل را  

).1390میري و سالمی، توان بر شمرد ( شاهمی

١ . Monfaredi

تقسیمبخشسهبهفناوريفرآیند انتقالکلی،طوربه
کاربرد. انطباق،2فناوريکسبوانتخاب.1شود؛ می

(علـی  فنـاوري شـار انت. توسـعه و 3فنـاوري  جـذب و
صـحیح انتخـاب بـراي ).2006، 2احمـدي و تـوکلی  

هـاي محـدودیت وامکانـات نیازهـا، بایـد مـی فناوري
واحدهايوصنایعسطحدریاوملیسطحدرفناوري
شناسـایی  شـوند. ایـن  شناسـایی درسـتی بـه تولیدي
مشـخص دسترس،درفناوريو تحلیلتجزیهنیازمند
(عزیزي و استآتیتتحوالآن تشخیصسطحنمودن

ازفناوريانتقال) فرآیند1(شکل.)2007، 3همکاران
دهد.) را نمایش می1999(رادوسویکنگاه

٢ . Ali Ahmadi & Tavakoli
٣ . Ali Ahmadi & Tavakoli

).1999(1رادوسویکنگاهازفناوريانتقالفرآیند.1شکل



1393پاییز، 35شمارهدهم،یازسال (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، 4

ازکهداردوجودمعیارهاییمناسب،روشانتخاببراي
هزینـه، حـداقل :ازعبارتنـد هـا آنتـرین مهـم جملـه 

ثرحـداک انتقـال، زمانحداکثرفناوري،جذبحداکثر
فنـاوري با تحوالتهمراهیحداکثربازار،بهدسترسی

بایدطرحانجام.  برنامه)2006(علی احمدي و توکلی، 
ابهامینکتههیچوگردیدهمستندکامالًوتعریفدقیقاً
همچنـین باشـد. نداشـته بعـدي گیـري تصـمیم براي

(اسـماعیل  باشـد روشنودقیقبایدطرفدوانتظارات
بایسـتی نامـه موافقـت امضـاي ازپیش. )2004، 1زاده
بـه گیـرد. قـرار نظرتبادلوبحثموردجزئیات،تمام

ودریافـت بـراي گروهیتر،موفقهرچهانتقالمنظور
تـا ابتـدا ازگـروه ایـن وشودانتخابفناورياکتساب
باشـد. داشـته سـازنده وحضور مستمرانتقال،انتهاي
بهبیگانهفناوريندپیوفرآیندفناوري،انطباقازمنظور
وهـا ارزشهـاي اجتمـاعی،  سنتمحلی،تولیدعوامل
فناوريانطباقازاست. پسملیاقتصادتوسعهاهداف

وتغییرخود راتولیدالگويآن،جذببرايبایستمی
مرحلـه آخـرین دهـیم. توسـعه راجدیدالگويسپس
ایـن درکـه اسـت آنتوسـعه توانـایی فنـاوري انتقال
(عزیـزي و  کنـد مـی ایفـا اساسینقشینوآوريفرآیند

.)2007همکاران، 

هاي انتقال فناوريروش

-هاي انتقال فناوري عبارتند از: سـرمایه بعضی از روش

ــارجی  ــتقیم خ ــذاري مس ــرمایهFDI(2گ ــذاري )، س گ
، قراردادهــاي 4)، قراردادهــاي لیســانسJV(3مشــترك

دن . وارد کـر 6، قراردادهاي بیع متقابـل 5کلید در دست
کارگیري فناوري محصوالت داراي فناوري پیشرفته، به

هـایی  المللی روشکارگیري نیروي کار بینخارجی و به

١. Esmaeilzadeh
٢. Foreign Direct Investment
٣. Joint Venture
٤. Licensing
٥. Turnkey Contract
٦. Counter trade

المللی است. امـا در کنـار ایـن    براي انتقال فناوري بین
ــا، روش ــه وســیله شــرکت FDIه ــدتاً ب ــه عم ــاي ک ه

ــی) انجــام مــی  ــد ملیت شــود، روش اصــلی فراملی(چن
رفته به وسیله کشورهاي هاي پیشدسترسی به فناوري

گذاري مسـتقیم خـارجی   در حال توسعه است. سرمایه
دهد که یک شرکت چند ملیتی اقـدام  هنگامی رخ می

-به تأسیس و یا ثبت واحدي در کشور مورد نظـر مـی  

گذاري خارجی معموالً دربرگیرنـده سـه   نماید. سرمایه
عنصر سرمایه، فناوري و مدیریت است که هر سه براي 

کشورهاي درحال توسعه مورد نیاز اسـت. بـه   پیشرفت 
را گذاري مسـتقیم خـارجی   توان سرمایهزبان ساده می

فرآیندي دانست کـه در آن افـرادي از کشـور مهمـان     
. 2. کنتـرل تولیـد   1هـایی را جهـت :   مالکیت دارایـی 

هاي یک شرکت، در کشورمیزبان توزیع و دیگر فعالیت
مـانطور کـه در   . ه)2002، 7(اویتايگیرندبه دست می

، FDIشود، مهمترین ویژگـی تعاریف فوق مشاهده می
مدت است و همین کنترل و منافع کنترل و منافع بلند

هاي فنـی و مـدیریتی   است که انتقال فناوري و مهارت
-را به همراه خواهد داشت. به عبـارت دیگـر، سـرمایه   

:)2002(اویتاي، است که FDIگذاري خارجی، زمانی
  اي از سـهام  ق داشـتن بخـش عمـده   کنتـرل از طریـ

وجود داشته باشد.
ها مربوط به تولید یا فروش سرمایهبخشی از دارایی-

گذار، به کشور میزبان منتقل شود.
هاي صورت گرفته تـاکنون مطالعـات   بر اساس بررسی

خاصی در زمینه بررسی عوامل مؤثر بر انتقال فنـاوري  
ــا از طریــق ســرمایه نو گــذاري مســتقیم خــارجی در ن

فناوري صورت نگرفته اسـت. در ایـن تحقیـق، هـدف     
شناسایی و استخراج عوامل اثرگذار بر انتقـال فنـاوري   

باشـد.  گـذاري مسـتقیم خـارجی مـی    از طریق سرمایه
پژوهش، حـوزه نانوفنـاوري   نمونه مورد بررسی در این 

باشد.می

٧ . OIETAI
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المللی از طریق اي انتقال فناوري بینمدل پایه
م خارجیگذاري مستقیسرمایه

-المللی فنـاوري از طریـق سـرمایه   مدلی از انتقال بین

-) مشـاهده مـی  2گذاري مستقیم خارجی در شـکل ( 

هـا و خواسـت   گردد. انتقال مـؤثر فنـاوري بـه توانـایی    
هـا  کننده فناوري و همچنین قابلیـت فرستنده یا تأمین
کننده آن بستگی دارد. ایـن عوامـل   و تمایالت دریافت
هاي کشور میزبان از جملـه  یر ویژگینیز خود تحت تأث

گـذاري  هاي دولتی در مورد فنـاوري، سـرمایه  سیاست
مســتقیم خــارجی و نیــز خصوصــیات طــرف عرضــه و 

هـاي کشـور   تقاضاي کـل اقتصـاد دو کشـور و ویژگـی    
کننده فناوري، به مهمان قرار دارد. فرستنده و یا تأمین

توانـد  گـردد کـه مـی   گذار خارجی اطـالق مـی  سرمایه
-احب فناوري و یا واسطه آن باشد. منظور از تواناییص

گـذار خـارجی و   هاي فرستنده، سطح فناوري سـرمایه 
-کننده و دریافتهاي تأمینفاصله فناورانه بین شرکت

کننده اسـت. تمایـل فرسـتنده از طریـق چنـد عامـل       
تـوان بـه   شود. از جمله این عوامل مـی گیري میاندازه

بـرداري از دانـش و   ه بهـره نظارت بر دانش فنی، انگیـز 
یـابی بـه نیـروي انسـانی     ها در خـارج و دسـت  مهارت

.تر اشاره نمودهاي پایینآموزش دیده با هزینه

المللی از طریقاي انتقال فناوري بینپایه. مدل2شکل
FDI1987، 2و آنکتاد1،1985(ساملی(

١ . Samli
٢ . UNCTAD

کننـده ممکـن اسـت یــک    طبـق شـکل بـاال، دریافــت   
ی، یک شـرکت دولتـی و یـا کارکنـان     مؤسسه خصوص

محلی در کشورهاي در حـال توسـعه باشـند. اشـتیاق     
کننده براي کسب یک فنـاوري خـاص ممکـن    دریافت

طـور کـه از شـواهد    است واضح به نظر برسد، اما همان
آید این امر به انگیزه شرکاي خارجی تجربی نیز بر می

همیـت  کننـده از ا هاي دریافتنیز بستگی دارد. توانایی
-باالیی برخوردار است و قدرت انتخاب از میان فناوري

هاي در دسترس، بازاریابی براي فناوري وارداتی و ارائه 
نوآوري و ابداعات در محصوالت و یا فرآیندهاي تولیـد  

تـوان ایـن   گیرد. با توجه به موارد فوق، میرا در بر می
گونه استنباط کرد که مهمترین عاملی که همـواره در  

آیند انتقال فنـاوري بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد،       فر
گـذاري سـرمایه بـراي مناسـب شریکوطرفانتخاب

. در ادامه به بررسـی مطالعـات   )2015، 3(اینیکاست
انجــام گرفتــه در زمینــه انتخــاب شــریک در ادبیــات  

پردازیم.مربوطه می

موانع انتقال فناوري در ایران

لیـارد دالر صـرف   می300در پنجاه سال اخیر بیش از 
آالت و تجهیزات و لوازم یدکی شده است خرید ماشین

که بخشی از این درآمد بـراي ایجـاد مراکـز تحقیـق و     
متخصـص هزینـه شـده    توسعه و تربیت نیروي انسانی 

گـذاري هنگفـت   سال سرمایه50است. حداقل پس از 
در ایجاد صنایع مختلف، باید قادر بودیم کـه رأسـاً بـه    

آالت ایـن صـنایع   تجهیزات و ماشینطراحی و ساخت
. در حالی که این چنین نیست و کشـور در  اقدام کنیم

ها به استقالل و خودکفایی ها، نیروگاهساخت پاالیشگاه
ي اخیــر هــادر ســالکامــل نرســیده اســت. هــر چنــد 

هـاي  اقدامات مناسب و رو به رشدي در ایجاد فنـاوري 
جدید صورت گرفته است. 

٣ . UNCTAD
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وري در ایران متعدد است ولی عوامـل  موانع انتقال فنا
توان به دو دسته زیر تقسیم کـرد:  بازدارنده فوق را می

کالن اقصادي و دسته دوم عدم دسته اول شامل عامل 
گــذاري در تحقیــق و توســعه. عوامــل کــالن  ســرمایه

هـاي مالیـاتی، نـرخ    اقتصادي همچون عدم وجود نظام
خـی بـودن   انداز، تغییرات شکننده و چند نرپایین پس

گـذاري در تحقیـق و توسـعه    ارز خارجی. عدم سرمایه
گذاري واحـدهاي صـنعتی   همچون سهم اندك سرمایه

هــاي در تحقیــق و توســعه، عــدم اســتفاده از سیســتم
تولیدي و مـدیریتی و کنتـرل کیفـی پیشـرفته، عـدم      

هاي الزم فنی، مهندسی، علمی در پخش وجود مهارت
ل و فرآینـدهاي  هاي محصـو صنعت جهت ارتقا فناوري

هاي وارداتی و همچنین کمبود نیـروي انسـانی   فناوري
متخصص، کمبود سرمایه و اعتبارات مـالی، خـودداري   
برخی از کشورهاي صاحب فناوري از ارائـه آنهـا، عـدم    

اي در فرآینـد  هاي فنـی و حرفـه  بررسی نقش آموزش
هـاي مـالی از   انتقال فناوري، عـدم گسـترش حمایـت   

پـذیري  ال فنـاوري، عـدم مسـئولیت   فرآیند موفق انتق
بخش آموزش صنعتی فعلی در برابر عدم رشد صنعت، 
ایجاد نکردن فرهنگ کار صنعتی کـه شـرایط رشـد و    

ها و مهندسان را فراهم آورند ، کارایی را براي تکنسین
هـا نسـبت بـه فنـاوري و در     ها و دیدگاهتعدد برداشت

تـی،  هـاي واردا نهایت این موضوع کـه بیشـتر فنـاوري   
بر هستند و انرژي زیاد مصرف کرده و محیط را سرمایه

).1389زاده و همکاران، کنند (مهديآلوده می

ایراناسالمیجمهورينانو فناوري یتوضعبررسی

1380سـال درایـران ر دنـانو فناورياولیههايجرقه
مطالعـات ،ایـران ت وقـ جمهورریاستدستورباوزده

شـروع ازبعـد سـال دو. شدآغازنانوفناوريراهبردي
ــن ــژهســتاد1382ســالدرمطالعــات،ای توســعهوی

سـند سـتاد ایـن شـد، تاسـیس ) (اینیـک نانوفناوري
ـ وتهیـه سـال دومـدت دررانانوفناوريراهبردي ه ب

1384سـال درسـند ایـن . نمودتسلیموزیرانهیات

نیـز 1385سـال شد. درتصویبوزیرانهیاتتوسط
بـه نانوفناوريتوسعهوارتقاءراهبردهايوهاسیاست

سـتاد ایـن نـانو فنـاوري توسـعه بـراي . رسیدب تصوی
جملـه آنازه کـ کـرد دایـر رامختلفـی هـاي رگروهکا

وصـنعت کـارگروه : کـرد اشـاره ذیلمواردبهتوانمی
توسـعه کارگروهبازار،تافناوريخدماته موسسبازار،

ــاوري، ــارگروهفن ــعهک ــابعتوس ــارگروه، انســانیمن ک
وتـــرویجکـــارگروهفنـــاوري،هـــايزیرســـاخت

ـ کـارگروه سازي،فرهنگ کـارگروه والملـل بـین ط رواب
).1393گذاري و ارزیابی (استت نانو، سیاست

هـدف از ایجـاد ایـن شـبکه کـه بـه       1شبکه اکـو نـانو  
1388در سال پیشنهاد ستاد توسعه فناوري نانو ایران

سیس شـده، ارتقـاي سـطح فنـاوري نـانو در میـان      أت
افغانستان، آذربایجان، قزاقسـتان،  (کشورهاي عضو اکو

ــ  ــران، قرقیزســتان، پاکس ــه، ای تان، تاجیکســتان، ترکی
تبـادل تجربیـات و تخصـص    )، و ازبکستانترکمنستان

بــین ایــن کشــورها، توســعه ســهم اقتصــادي اکــو در  
اي بنیان، ایجاد یک بازار منطقـه مبادالت تجاري دانش

المللی فناوري نانو و در نهایت بـاال بـردن سـطح    و بین
کـز  مر. تاستانداردهاي زندگی درکشورهاي عضـو اسـ  

نیـز در  (UNIDO)نانو براي تصفیه آبی فناوريجهان
به عهده ایرانتهران قرار داشته و مدیریت این مرکز را 

کشـورهاي  هاي مشترك متعددي بـا پروژهایراند.دار
داشـته و  کـره جنـوبی  و تـایوان ، هنـد ، روسـیه آلمان

.شودمحسوب میANFهمچنین یکی از اعضاء فعال
ــی  ــته  10ط ــال گذش ــر   143س ــی ب ــرکت مبتن ش
اند. نیمی از ایـن  سیس شدهأصنعت ت8نانو در فناوري

ــوزه ســالمت، شــرکت ــا در ح ــت ه ــواد فعالی دارو و م
اند، پس از آن تجهیزات و عمران و ساختمان در داشته

ــرکت  ــتري ش ــدي بیش ــوزه  رده بع ــال در ح ــاي فع ه
هـا را  توزیع ایـن شـرکت  )3(شکلد. اننانو بودهفناوري

د.دهنشان می

١. EcoNano Network
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بر حسب ایرانهاي نانویی توزیع شرکت. 3شکل 
)1393(فناوري نانو در ایران، استت نانو، صنعت

ساخت تجهیـزات آزمایشـگاهی و صـنعتی مـرتبط بـا      
ــاوري ــی از اولفن ــانو یک ــتن ــان  وی ــلی متولی ــاي اص ه
هـاي  بوده است. از ایـن رو برنامـه  ایراننانو در فناوري

ــان و     ــوق دادن مخترع ــراي س ــددي ب ــویقی متع تش
پژوهــان بــه ســوي ســاخت ادوات و تجهیــزات دانــش

پایـان  سازي شده اسـت. تـا  نانو پیادهمرتبط با فناوري
محصول مربوط به 116هاي ایرانی شرکت1392سال 

انـد. در کـل   تجهیزات نانویی ساخته و روانه بازار کرده
فعالیت دارند کـه حـدود   ایرانشرکت نانویی در 143
ــرده 257 ــاوري ک ــن فن ــازار ای ــد. محصــول را وارد ب ان

هاي منتشر شـده نـانویی توسـط    تعداد پتنت)4(کلش
وEPOمحققــان ایرانــی در در دفــاتر ثبــت پتنــت

USPTOها تـا سـال   دهد. تعداد این پتنترا نشان می
2013روند رو بـه رشـدي داشـته امـا از سـال      2012

.کاهش یافته است

استخراج متغیرهاي مـؤثر بـر فرآینـد انتقـال     
در سطح بنگاهFDIفناوري از طریق 

در FDIمتغیرهاي مؤثر بـر انتقـال فنـاوري از طریـق     
اي انتقـال فنـاوري   سطح بنگاه را با توجه به مدل پایـه 

، بررسـی ادبیـات و شناسـایی    FDIالمللی از طریقبین
تـوان بـه   مشکالت ساختاري صنعت نانو در ایـران مـی  

شرح زیر بیان کـرد. تعـدادي از ایـن مشـکالت جنبـه      
ه و نه تنها صنایع مشابه نانو، بلکـه سـایر   عمومی داشت

گردد. عوامل دسته دوم مختص صنایع را نیز شامل می
به صنعت نانو هستند. به منظـور حصـول اطمینـان از    
جامع و مانع بودن عوامل نیـز از مـدل زنجیـره ارزش    

عوامل مؤثر بر انتقال فناوري . پورتر استفاده شده است
گـذار  از حضور سـرمایه توان ناشیرا میFDIاز طریق 

هاي چند ملیتی کـه تـوان فناورانـه،    خارجی و شرکت
هاي تحقیقاتی بـاالیی هسـتند دانسـت.    مالی و فعالیت

این موضوع اگر چه که شرط الزم براي تحقیق انتقـال  
رود. لـذا  فناوري است ولی شرط کافی بـه شـمار نمـی   

براي رسیدن به این مقصود، عواملی دخالت دارند کـه  
بایسـت  گذاري خـارجی مـی  هاي میزبان سرمایهکشور

نسبت به شناسایی آنها اقدام کرده و بسـترهاي الزم را  
. از ایـن رو،  )2008، 1(لیوبراي تحقق آنها فراهم آورند

گـذار  متغیرهاي تأثیرگذار را با توجه به دیدگاه سرمایه
توان به صورت زیر بیان داشت؛و کشور میزبان می

 ــازار مح ــا ب ــنایی ب ــی) آش ــازار محل ــناخت ب لی(ش
در :)2012، 3و موتــــافوگلو2002، 2(نیلســــن

ــراي   ــدي صــرفاً ب صــورتی کــه محصــوالت تولی
صادرات تولیـد نگردنـد، ایـن امـر، مسـاله قابـل       
توجهی براي شریک خارجی خواهد بـود. تولیـد   

کننــدگان محصــوالت، مطــابق بــا ذائقــه مصــرف

١ . Liu
٢ . Nielsen
٣ . Mutafoglu

ایرانهاي ثبت پتنت تعداد درخواست.4کلش
هاي مختلفدر سال
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داخلــی موفقیــت شــرکت را بــه همــراه خواهــد 
داشت.

ــام ــناخته شــده ن ــان تجــاري ش ــرو نش ، 1(جرینگ
: برخــورداري از نشــان تجــاري شــناخته )1991

شده، ورود سریع و مطمـئن بـه بـازار مصـرف را     
کننده در ایـن هنگـام بـا    نوید خواهد داد. مصرف

را اتکا به حسن شهرت محصول، بـا اطمینـان آن  
خریداري خواهد کرد.

 ــابی و معرفــی محصــول بنگــاه ــوان بازاری میــزان ت
: هنگامی که پـاي نشـان   )1991(جرینگر، محلی

تجاري معرفی در میان نباشد، تـوان بازاریـابی و   
امکانات شرکت محلی براي معرفی محصـول بـه   

کند. آگاهی از بازار، تحـوالت  بازار خودنمایی می
کنندگان از جملـه عـواملی   آن و نیازهاي مصرف

آیند.هستند که در اینجا به چشم می
جرینگـر،  موزش مستمر نیروي کـار نظام کارآمد آ)

وري : یکی از عوامل مؤثر بـر ارتقـاء بهـره   )1991
باشد. آمـوزش  نیروي انسانی، آموزش مستمر می

تر و به دنبال آن مستمر منجر به تولید با کیفیت
گردد.افزایش رفاه افراد جامعه می

 ــاوري ــذب فن ــوان ج ــاكت ــل2001، 2(پ ، 3و دانی
گذار که یک سرمایههایی: یکی از ویژگی)1971

گیرد گذاري در نظر میسرمایهبراي انتخاب مکان
هاي فنی و فناورانه شـریک بـراي جـذب    توانایی

پـذیر بایـد طـی    سرمایهباشد. شرکتفناوري می
قرارداد مربوطه، شرایطی را فراهم نماید تا بتواند 

هاي سخت و دانش تولید محصول اعم از فناوري
ه طور کامل کسب کند.نرم را در طول زمان ب

   برخورداري بنگاه محلی از شبکه عرضـه مناسـب و
ــافوگلو، کارآمــد ــدیرنیتریو2012(موت ، 4و حاجی

١ . Geringer
٢ . Pack
٣ . Daniels
٤ . Hajidimitriou

: عدم تحویل و رساندن به موقع کـاال بـه   )2001
بازارهــاي مصــرف، پــس از مــدتی شــرکت را از  

کنـد. لـذا اندیشـیدن    گردونه رقابـت خـارج مـی   
باشد.یتمهیداتی در این زمینه از ضروریات م

و گرینگـر،  1977، 5(میتلکاآگاهی از قوانین محلی
: عــدم آگــاهی از قــوانین محلــی، گــاهی )1991

-هاي بزرگ را نیز به سادگی زمیناوقات شرکت

کند. آگاهی و اشراف به قوانین سیاسـی،  گیر می
-تجاري و حتی آداب و رسـوم و خـرده فرهنـگ   

هـاي فعـال   هاي محلی یکی از نقاط قوت شرکت
گردد.ی محسوب میداخل

 دسترسی به نیروي انسانی مدیریتی و فنی مجـرب
ــودن )1991(گرینگــر،  : وجــود و در دســترس ب

هاي الزم به نیروي انسانی ماهر که بتواند آموزش
هاي جدیـد را فراگیـرد و از   منظور کار با فناوري

تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشد یکی از 
اري خارجی است.گذهاي جاذب سرمایهویژگی

  ــاهر ــت و م ــار ارزان قیم ــروي ک ــه نی ــی ب دسترس
: ایـن مسـاله   )2006، 6و بوالیان1991(گرینگر، 

هـایی مصـداق دارد کـه    گذاريعمدتاً در سرمایه
هــاي فنــاوري انتقــال داده شــده داراي فنــاوري 

هـاي متوسـط و   پیشرفته نبوده و داراي فنـاوري 
پائین هستند.

شـاید بـه   )1991، (گرینگرنرخ سودآوري شرکت :
ــذب    ــل در ج ــرین عوام ــی از مهمت ــارتی یک عب

گذاران خارجی همین عامل باشد.سرمایه
2001، 7(حاجیدیمیتریو و یـانیس فناوري مشابه( :

برخورداري از فناوري مشابه وتجربـه کـار بـا آن    
را، از هاي شبیه آنزمینه را براي پذیرش فناوري

.کندهم میجهات گوناگون فرا

٥ . Mytelka
٦ . Bwalyan
٧ . Yannis
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معنـوي اختـراع و حقـوق مالکیـت   ا حـق لیسانس ی
ــجیما ــون2012، 1(اوشـــ ، 2007، 2، نیچولســـ

طمینـان از  ا:) 2001، 3حاجیدیمیتریو و یـانیس 
حفاظت و پاسداري از دستاوردهاي علمی، یکـی  

گذاري خارجی محسـوب  از عوامل جاذب سرمایه
گـردد. در فضـایی کـه اطمینـانی بـه حقـوق       می

ــزه  ــدارد انگی ــراي امالکیــت فکــري وجــود ن ي ب
هاي فناورانه وجود ندارد.اختراعات و نوآوري

کنندگان قوي در شبکه تأمین شـرکت  وجود تأمین
ــی ــانیس،  محلـ ــدیمیتریو و یـ و 2001(حاجیـ
وجود فراوانـی و در دسـترس   )2002، 4تامپسون

بودن مواد اولیه یکی از امتیازات شرکت محلی و 
ــراي ســرمایه  ــل جــذاب ب ــذاران یکــی از عوام گ

باشد.خارجی می
   5ی (آگمـون توانایی اخذ وام از مجـامع بـین المللـ ،

).2002، 6و نیلسن2008
استفاده )1991(گرینگر، تجربه استفاده از فناوري :

ــائل و    ــدي مس ــاوري جدی ــر فن ــارگیري ه و بک
مشکالتی را بـه دنبـال دارد کـه جـز در هنگـام      

بینی نیست. لذا برخورد مستقیم با آن قابل پیش
پـذیر در بـه کـارگیري    ه سرمایهتجربه قبلی بنگا

گردد.فناوري، از نکات کلیدي محسوب می
1996، 7(هرادسازگاري رویکرد مدیریتی دو شرکت

: ایـن مسـاله بـه وطـر     )1991و گرینگر، 1996
ضمنی گویـاي لـزوم همـاهنگی در اسـتراتژي و     

-پذیر میگذار و سرمایهاهداف بلند مدت سرمایه

باشد.
   م بـاالتر در بــازار  برخـورداري بنگـاه محلــی از سـه

.)2001(حاجیدیرنیتریو، محلی

١ . Ushijima
٢ . Nicholson
٣. Yannis
٤ . Thompson
٥. Agmon
٦ . Nielsen
٧ . Héraud

  اهمیــت برخــورداري از نظــام مــدیریت تحقیــق و
منــد در بنگــاه محلــیتوســعه بــه صــورت روش

ــت ــرمایه )2000، 8(هی ــه س ــانی ک ــذاري : زم گ
هـاي بـا   مستقیم خارجی منجر به انتقال فناوري

گردند، اهمیت تحقیـق و توسـعه   باال میفناوري
پذیري در میان رقبا درت رقابتبه منظور حفظ ق

گردد.آشکار می
  تجربه طراحی و توسعه محصوالت جدید در بنگـاه

: برخورداري از تجربه در )1991(گرینگر، محلی
دهنـده  زمینه طراحـی محصـوالت جدیـد نشـان    

ــعه    ــراي توس ــاه ب ــل بنگ ــالقوه و بالفع ــایی ب توان
باشد. بـه عـالوه ایـن امـر     ها در آینده میفعالیت
کند.رقابت با رقبا را درآینده دو چندان میامکان

هاي طراحی و توسـعه  وجود تسهیالت و آزمایشگاه
ــی   ــرکت محل ــه در ش ــاخت نمون ــول و س محص

ــن،  ــرمایه )2002(نیلس ــه س ــانی ک ــذاري : زم گ
-مستقیم خارجی به خصوص در زمینـه فنـاوري  

گیــرد ایــن مســاله از هــاي پیشــرفته انجــام مــی
.اهمیت باالیی برخوردار است

هاي طراحـی و  برخورداري شرکت محلی از  قابلیت
.)1999، 9(ازواجیتوسعه محصول

  2002(نیلسـن،  دسترسی به منابع و مـواد اولیـه( :
تأمین به موقـع مـواد اولیـه و تحویـل در مکـان      
مناسب، یکی از مهمترین عـواملی اسـت کـه در    

گذاران خارجی تأثیرگذار است.جذب سرمایه
  ردات و آزادســازي واردات: قــوانین مــرتبط بــا وا

ــدي   ــردن توانمن ــاظ ک ــدون لح ــاي واردات، ب ه
صنعتگران داخلی لطمـات جبـران ناپـذیر را بـر     

توانـد توجـه   صنعت خواهد نمود و این مساله می
گــذاران خــارجی را بــه خــود زیــادي از ســرمایه

.)1999(ازواجی، اختصاص دهد

٨ . Hitt
٩ . Azvaji
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       ایجاد دفتـر ملـی ثبـت و اسـتاندارد داخلـی بـراي
ت نانوفناوري.محصوال

    وجود نهادهاي خصوصی بازرگـانی بـراي بازاریـابی
محصوالت در سطح جهانی و کمک به صادرات.

 ــه ــت اتحادی ــکیل و تقوی ــري تش ــاي سراس ه
صنعت نانوفناوري.

الزم به ذکر است، از آنجایی که حجم منابع و اطالعات 
ــاوري   موجــود و در دســترس، در مــورد صــنعت نانوفن

چندان زیاد در دسترس نبـوده و  نسبت به صنایع دیگر 
گذاري مشترك را به طـور کلـی   انتخاب شریک سرمایه

تـوان  بررسی نشده بود، لیست فوق را تنها تا حدي می
خاص صنعت نانو دانسـت. الزم بـه ذکـر اسـت تعیـین      

گـذري  عوامل مؤثر بـر انتخـاب شـریک(جذب سـرمایه    
مستقیم خـارجی) در صـنعت نـانو فنـاوري بـر اسـاس       

آوري شده از جامعه مورد بررسـی انجـام   جمعاطالعات 
شده است.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیـق کـاربردي و از نظـر    

پیمایشـی و از نـوع   -ها یک تحقیق توصیفیدادهگردآوري
باشـد. جامعـه آمـاري در ایـن تحقیـق      مطالعه موردي مـی 

شامل خبرگان و متخصصـان سـتاد نـانو کشـور، خبرگـان      
نانوفناوري و نیز متخصصانی در حوزه مـدیریت  هايشرکت

باشـد. بـراي شناسـایی عـواملی کـه بـر       فناوري کشور می
هـا از  ي اطالعـات و داده آورانتقال فناوري موثرند، بـا جمـع  

اي و بررسی پیشینه تحقیق، بسـتر  طریق مطالعات کتابخانه
حرکتی پژوهش مشخص شده اسـت و از طریـق مطالعـات    

ات شـده اسـت. تنظـیم پرسشـنامه     میـدانی کسـب اطالعـ   
ها و مدیران امـر انتقـال   توسط تعدادي از کارشناسان، خبره

منظور تبیـین روایـی و پایـایی    فناوري انجام گرفته است  به
پرسشنامه از مدل معـادالت سـاختاري بهـره گرفتـه شـده      

ــل از   ــات حاص ــت و اطالع ــاحبه اس ــات و مص ــا و مطالع ه
ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیـل و آزمـون قـرار    پرسشنامه

در این تحقیق به دلیل محـدود بـودن جامعـه    گرفته است. 

گیـري انتخـابی از میـان افـراد خبـره      آماري از روش نمونـه 
گیـري  بـا اسـتفاده از روش نمونـه   انتخاب گردیده است که 

بدست آمد کـه بـراي اطمینـان بیشـتر     n=90حجم نمونه 
ــداد  120 ــت تع ــد و در نهای ــع گردی 105پرسشــنامه توزی

سـواالت پژوهشـی تحقیـق    .آوري گردیدپرسشنامه جمع
حاضر، عبارتند از:

گذاري . عوامل مؤثر بر انتقال فناوري از طریق سرمایه1
خارجی در نانوفناوري کدامند؟

. میزان اهمیت هر یک از ایـن عوامـل بـراي صـنعت     2
نانوفناوري چقدر است؟

راهبردهـاي مــؤثر جهــت انتقـال فنــاوري از طریــق   .3
گذاري مستقیم خارجی در صنعت نانو کدامند؟سرمایه

جهــت بررســی ســواالت پژوهشــی در زمینــه اولویــت 
از روش تحلیـل عامـل  ،ابعـاد هاي مـرتبط بـا  شاخص

همانطور که بیان شـد  استفاده گردیده است. اکتشافی
افی بـه  در این تحقیـق از روش تحلیـل عـاملی اکتشـ    

، امـا پـیش از   شـود ها اسـتفاده مـی  منظور تحلیل داده
ها بـراي  انجام این تحلیل الزم است مناسب بودن داده

تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گیرد. بـه ایـن منظـور   
برداري و همچنین آزمـون بارتلـت   آزمون کفایت نمونه

شوند.به کار گرفته می

1ی ام اوبــا مقــدار کــبــرداريکفایــت نمونــهآزمــون

بیانگر آن اسـت کـه   KMOشود. شاخص سنجیده می
ــین زوج متغیرهــا را مــی  ــوان از ســایر همبســتگی ب ت

مقـدار کوچـک ایـن شـاخص بـه      متغیرها تبیین کرد.
معناي این اسـت کـه همبسـتگی بـین زوج متغیرهـا      

متغیرهاي دیگر تبیـین گـردد. مقـدار    توسطتواندنمی
KMO در صـورتی  در نوسان است1و 0همواره بین .

هـا بـراي تحلیـل    باشد داده0.5که این مقدار کمتر از 

١. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
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تـا  0.5عاملی مناسب نخواهنـد بـود و اگـر مقـدار آن     
توان بـه تحلیـل عـاملی پرداخـت و در     باشد می0.69

ــر از    ــدار آن بزرگتـ ــه مقـ ــورتی کـ ــد، 0.7صـ باشـ
ها براي تحلیل عـاملی  هاي موجود بین دادههمبستگی

7د. همـانطور کـه در جـدول   بسیار مناسب خواهد بـو 
هـاي  بـراي داده KMOنشان داده شـده اسـت مقـدار   

دهنـدة  باشد که نشانمی0.705آوري شده برابر  جمع
باشد. ایـن  براي تحلیل عاملی میهامناسب بودن داده

,Klein(آیدي زیر بدست میشاخص از رابطه 2001:(

هـا  از سوي دیگر براي اطمینان از مناسـب بـودن داده  
ــاملی   ــل ع ــراي تحلی ــاتریس   ب ــه م ــث ک ــن حی از ای

گیرد در هایی که پایه تحلیل عاملی قرار میهمبستگی
1جامعه برابر بـا صـفر نیسـت، بایـد از آزمـون بارتلـت      

استفاده کرد. آزمون بارتلت این فرضیه را که مـاتریس  
اي بـا  هاي مشاهده شده، متعلق بـه جامعـه  همبستگی

آزماید. براي آن که یک یمتغیرهاي ناهمبسته است، م
مــدل عــاملی، مفیــد و داراي معنــا باشــد، الزم اســت 

صورت دلیلی بـراي  متغیرها همبسته باشند در غیر این
فرضیه آزمـون بارتلـت   تبیین مدل عاملی وجود ندارد. 

:)1380(پل, صورت استبه این

H0=اندها ناهمبستهداده
H1=اندها همبستهداده

براي سطح معناداري این آزمـون  0.05مقادیر کمتر از 
بیانگر مناسب بودن مدل عاملی است. همانطور کـه در  

مقـدار مـذکور برابـر صـفر     شود ) مشاهده می2جدول(
و براي تحلیل عاملی ها همبستهباشد، بنابراین دادهمی

اند.مناسب

١. Bartlett Test

و آزمون بارتلت در KMO.  نتایج آزمون 2جدول 
SPSSافزار نرم

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling

Adequacy.
.705

Bartlet
t's

Test
of

Spheri
city

Appr
ox.

Chi-
Squa

re

513.
567

Df 98
Sig. .000

ها ماتریس چرخش یافته به همراه عامل) 3در جدول (
نشان داده ها روي عاملها بار عاملی هریک ازشاخصو

هـایی  دهد چه شـاخص ماتریس نشان میاند. این شده
با چه بارهاي عاملی به عامـل انتقـال فنـاوري مـرتبط     

ها بایـد مشـخص شـود کـه     هستند. براي تفسیر عامل
دار عنوان مقادیر معنیعاملی باید بهکدامیک از بارهاي

بنابر نظـر محققـان بارهـاي عـاملی کـه      لحاظ گردند. 
شـوند. بارهـاي   دار تلقی میباشند معنی0.3بزرگتر از 

داري باشند داراي سـطح معنـی  0.4عاملی که بیش از 
دار باشند، بسیار معنـی 0.5ز باال و بارهایی که بزرگتر ا

بنابراین هرچه میزان بار عاملی بیشـتر  .شوندتلقی می
هـا نیـز در تفسـیر مـاتریس     داري آنباشد سطح معنی
ی یابـد. اسـتفاده از ایـن معیـار زمـان     عاملی افزایش می

مورد باشد.  50ها بیش از مناسب است که تعداد نمونه
تعیین 0.5بارعاملی، داري در این تحقیق، مبناي معنی

شود. در نتیجـه چنانچـه متغیـري (شاخصـی) کـه      می
ــاملی بیشــتر از   ــار ع ــل، ب 0.5روي هیچکــدام از عوام

گردد. از ایـن رو متغیرهـاي از   نداشته باشد، حذف می
اریابی و معرفـی محصـول بنگـاه    میزان توان بازجمله؛ 

محلی، دسترسی به نیروي کـار ارزان قیمـت و مـاهر،    
هاي سراسري مشابه و تشکیل و تقویت اتحادیهفناوري

هاي مؤثر بر انتقال صنعت نانوفناوري از لیست شاخص
فناوري در صنعت نانوفناوري حذف خواهد گردید.
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SPSSافزار .  ماتریس چرخش یافته در نرم3جدول 
Component

1 2 3 4 5
آشنایی با بازار محلی(شناخت بازار محلی) -.041 .066 644. .256 .025

نام و نشان تجاري شناخته شده -.144 .045 717. .241 -.022
نظام کارآمد آموزش مستمر نیروي کار .007 505. -.111 -.046 .177

توان جذب فناوري -.010 775. .190 -.134 .198
برخورداري بنگاه محلی از شبکه عرضه مناسب و کارآمد .354 -.177 805. -.031 .193

آگاهی از قوانین محلی .381 .119 -.080 .091 750.
دسترسی به نیروي انسانی مدیریتی و فنی مجرب .023 .197 .292 819. .028

نرخ سودآوري شرکت -.159 849. .069 .224 -.082
ع  و حقوق مالکیت معنوياخترالیسانس یا حق .109 -.229 -.180 786. .248

کنندگان قوي در شبکه تأمین شرکت محلیوجود تأمین -.206 .051 798. .206 -.033
توانایی اخذ وام از مجامع بین المللی .078 .230 -.121 -.058 661.

تجربه استفاده از فناوري .454 825. -.177 .316 .358
مدیریتی دو شرکتسازگاري رویکرد  .202 795. -.014 .065 -.196

برخورداري بنگاه محلی از سهم باالتر در بازار محلی -.154 -.038 818. .092 .251
اهمیت برخورداري از نظام مدیریت تحقیق و توسعه به صورت 

روشمند در بنگاه محلی 839. .076 -.051 .266 .035

ر بنگاه محلیتجربه طراحی و توسعه محصوالت جدید د .838 .065 -.164 .261 -.082
هاي طراحی و توسعه محصول و وجود تسهیالت و آزمایشگاه

ساخت نمونه در شرکت محلی 836. .027 -.131 -.076 .207

هاي طراحی و توسعه برخورداري شرکت محلی از  قابلیت
محصول 901. -.015 .195 -.139 .323

دسترسی به منابع و مواد اولیه .354 -.177 -.031 750. .193
قوانین مرتبط با واردات و آزادسازي واردات .381 .119 -.080 .091 671.

ایجاد دفتر ملی ثبت و استاندارد داخلی براي محصوالت 
نانوفناوري .053 .127 .372 770. .058

وجود نهادهاي خصوصی بازرگانی براي بازاریابی محصوالت در 
صادراتسطح جهانی و کمک به  -.189 -.082 .069 743. .234

) ایـن  4عامل بار دارند. جدول (5متغیر (شاخص) مورد مطالعه، روي 22دهد) ، نشان می3همانطور که جدول(
دهد.تري نشان میشان، به نحو دقیقي مربوطههامتغیرها را ذیل عامل
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هابندي شاخصبندي و اولویت. طبقه4جدول
به ترتیب اولویتها شاخصعاملاولویت

اول
طراحی و توسعه

)31.5(
)0.901هاي طراحی و توسعه محصول(برخورداري شرکت محلی از  قابلیت

)0.839اهمیت برخورداري از نظام مدیریت تحقیق و توسعه به صورت روشمند در بنگاه محلی(
)0.838تجربه طراحی و توسعه محصوالت جدید در بنگاه محلی(

)0.836هاي طراحی و توسعه محصول و ساخت نمونه در شرکت محلی(آزمایشگاهوجود تسهیالت و 

دوم
آمادگی سازمانی

)28(

)0.840نرخ سودآوري شرکت(
)0.825تجربه استفاده از فناوري(

)0.795سازگاري رویکرد مدیریتی دو شرکت(
)0.779توان جذب فناوري(

)0.505نظام کارآمد آموزش مستمر نیروي کار(

وان بازارتسوم
)16.6(

)0.818برخورداري بنگاه محلی از سهم باالتر در بازار محلی(
)0.805برخورداري بنگاه محلی از شبکه عرضه مناسب و کارآمد(

)0.798کنندگان قوي در شبکه تأمین شرکت محلی(وجود تأمین
)0.717نام و نشان تجاري شناخته شده(

)0.644(آشنایی با بازار محلی(شناخت بازار محلی)

چهارم
زیرساخت مناسب

)13(

)0.805دسترسی به نیروي انسانی مدیریتی و فنی مجرب(
)0.786اختراع  و حقوق مالکیت معنوي(لیسانس یا حق

)0.770ایجاد دفتر ملی ثبت و استاندارد داخلی براي محصوالت نانوفناوري(
)0.750دسترسی به منابع و مواد اولیه(

)0.753صادرات(جهانی و کمک بهمحصوالت در سطحبراي بازاریابیازرگانیبوجود نهادهاي خصوصی

پنجم
ویژگی صنعت مورد 

نظر
)11(

)0.750آگاهی از قوانین محلی(
)0.761قوانین مرتبط با واردات و آزادسازي واردات(

)0.661توانایی اخذ وام از مجامع بین المللی(

بـود کـه   نتایج تحلیل عـاملی زمـانی مناسـب خواهـد     
هاي استخراج شده میزان قابل قبولی از مجموعه عامل

ــاعی  ــات اجتم ــد. در تحقیق ــین نمای ــانس را تبی -واری
کنـد درصـد واریـانس کفایـت مـی    60انسانی تبیـین  

)Klein, )  واریــانس تبیــین شــدة5جــدول ().2001
دهند. همانطور که مشخص اسـت  ها را نشان میعامل

درصد واریـانس را  67عامل استخراج شده، بیش از 5
تـوان  کننـد. بـا توجـه بـه ایـن جـدول مـی       تبیین می

گرفت که با توجه بـه ماهیـت فنـاوري    گونه نتیجه این
گیـرد  هاي پیشرفته قـرار مـی  نانو که در دسته فناوري

عامل ذکـر شـده   5هاي اثرگذار در قالب اولویت مؤلفه
به ترتیب طراحـی و توسـعه، آمـادگی سـازمان، تـوان      

صـنعت مـورد نظـر    ، زیرساخت مناسب و ویژگیبازاري
است. 

ها. مقادیر ویژه عامل5جدول 
مقدارهاعامل

ویژه
درصد

مقدار ویژه
درصد

هااز کل عامل

1عامل

2
.
1

3
6

2
0
.
1
5

3
1
.

5
%

2عامل

2
.

0
4

1
7
.

9
6
0

2
8

%

3عامل

1
.

7
3
5

1
0
.

6
7
7

1
6
.

6
%

%41.5428.30313عامل
%51.3006.99711عامل

64.087100--جمع
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هاي عامل اول که بیشـترین  )،  شاخص5طبق جدول (
%) را بر مفهوم انتقـال دارد تبیـین کننـده    31.5تأثیر (
) بـراي صـنعت و   R&D(هاي تحقیق و توسعه فعالیت

رسـاند و عامـل دوم   هاي شاغل در این امر را مـی بنگاه
هـاي  %) توان اثر گذاري بر جذب و توسعه فناوري28(

گـذاري  توسـط کشـورهاي میزبـان سـرمایه    خارجی را
هـاي ایـن عامـل    مستقیم خارجی دارند، کـه شـاخص  

هاي فعال دیدگاه خرد نسبت به توان و آمادگی شرکت
ــازار را در درجــه دوم   و بــه تبــع آن صــنعت پیشــرو ب

هـاي  طور، بـراي عامـل  اهمیت قرار داده است. و همین
ــت     ــه اول ماهی ــه در درج ــنجم ک ــارم و پ ــوم، چه س

گـذاري  ی(شرایط محیطی) را براي جذب سرمایهعموم
و در نتیجه این فعالیت انتقال فنـاوري خـارجی بـراي    
کشور میزبان را به دنبال خواهد داشـت. بـا توجـه بـه     

هـاي  مباحث صورت گرفته در مورد عوامـل و شـاخص  
شـان نتـایج و پیشـنهاداتی در    مرتبط و درجه اهمیـت 

انتقـال  گذاري مناسب در جهت تسـهیل مورد سیاست
گـذاري مسـتقیم خـارجی بـه     فناوري از طریق سرمایه

گردد.صورت زیر ارائه می

گیري و پیشنهاداتنتیجه
به دلیـل سـطح متفـاوت پیشـرفت علمـی و فناورانـه       
جوامع مختلف، انتقال فناوري هماننـد سـایر کاالهـا و    

رسد. سـؤال  ناپذیر به نظر میخدمات ضرورتی اجتناب
چگـونگی تـأثیر ایـن عوامـل     اساسی در ایـن مطالعـه   

بـا توجـه بـه    FDIمختلف بر انتقال فناوري از طریـق  
هاي علمی، فنی و اقتصادي و حقـوقی کشـور    پیشرفت

و همچنین ارائـه راهبردهـاي متناسـب بـراي توسـعه      
از یـک سـو، فنـاوري بـه     باشـد. صنعت نانوفناوري می

عنوان یک کاالي غیرمـادي و ارزشـمند بـه دو شـکل     
تجاري قابل انتقال است. در این مطالعـه  تجاري و غیر

تـرین  تـرین و اقتصـادي  فرض بر آن است که مناسـب 
گـذاري  روش انتقال فنـاوري، جلـب و جـذب سـرمایه    

-مستقیم خارجی است. با توجه به موانع و محـدودیت 

-هاي مختلفی که در بحث انتقال فناوري مطـرح مـی  

هاي مختلف موجود در بحث شود و به دلیل حساسیت
ــورها و   ا ــیت کش ــو حساس ــک س ــاوري، از ی ــال فن نتق

دهنده فنـاوري نسـبت بـه مراقبـت     هاي انتقالشرکت
-هـاي قـدیمی و عقـب   دائم و مستمر بر انتقال فناوري

مانده به ممالک در حال توسعه و از سوي دیگر تـالش  
و کوشش مفرط کشورهاي درحال توسعه بـراي جلـب   

-نـاوري هاي پیشرفته و در عین حال تطـابق ف فناوري

هاي جدید انتقالی بـا نیازهـاي اقتصـادي و اجتمـاعی     
ها براي اقتصاد ها و عدم ایجاد مزاحمت این فناوريآن

گـذاري مسـتقیم   گیري از سرمایهشان امروزه بهرهملی
گذاري مشترك بـا  هاي سرمایهخارجی و ایجاد شرکت

گـذاران خـارجی و   مالکیت و مدیریت مشترك سرمایه
راه حـل حقـوقی ممکـن بـه نظـر      شرکاي محلی، تنها

گذاري رسد. بررسی انتقال فناوري از طریق سرمایهمی
دهـد کـه از نظـر    مستقیم خارجی در ایران نشان مـی 

اي در زمینـه  درجه انتقال فناوري، تنوع قابل مالحظـه 
جوانـب  ها وجود دارد. با در نظر گـرفتن کلیـه  فعالیت

رفتـه بـه   هاي صورت گذکر شده در باال انتقال فناوري
کشور، نسبتاً در سطح پائینی قرار داشته است و اصوالً 

گـذاران خـارجی،   محدود به منابع مـرتبط بـا سـرمایه   
افزار بوده که لحاظ ادبیات انتقال همراه با انتقال سخت

اي است. اما آنچـه مهـم   فناوري، در مرحله اولیه و پایه
ن است تعیین موانع انتقال فناوري به کشور است. از ای

اي ارائه شده در انتقال فنـاوري،  رو، بر اساس مدل پایه
گذاران خارجی، ممکن است هـم  فرستنده و یا سرمایه

از لحاظ توانایی و هم از لحاظ تمایالت قـوي بـوده در   
کننده قدرت جذب آن را نداشته باشد که دریافتحالی

و یا برعکس. بدین معنی که جریان فنـاوري از طـرف   
شرکت داخلی) وجـود دارد و توانـایی و   کننده (دریافت

-سازي فناوري از جانب شرکتتمایالت و قابلیت بومی

هاي داخلی باالسـت. امـا بـا ایـن وجـود، تمـایالتی از       
گردد، بـدین  گذاري خارجی مشاهده نمیجانب سرمایه
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گذاري مستقیم خارجی. راهبردهاي پیشنهادي براي انتقال فناوري از طریق سرمایه6جدول 

بردهاي پیشنهاديراه
موضوعات کلیدي

طراحی و 
توسعه

آمادگی 
سازمان

توان 
بازاري

زیرساخت 
مناسب

ویژگی 
صنعت 
مورد نظر

هـاي  ) از طریق مکانیزمR&Dهاي مربوط به تحقیق و توسعه (. ارتقاء فعالیت1
**هاي مشترك بین موسسات حمایتی داخلی و خارجیگذاريحمایتی سرمایه

ــا بهــرهظرفیــت جــذب متناســب ســازمان. ایجــاد 2 گیــري از هــاي گیرنــده ب
**افزاريافزاري و نرمهاي توسعه سختمکانیزم

هـاي دانـش بنیـان در    . ارتقاء و توسعه قـوانین حمـایتی مربـوط بـه شـرکت     3
**هاي تحقیق و توسعه و یا صنعتی بین المللیمشارکت در فعالیت

گـذاري مسـتقیم   ي انتقال فناوري از طریق سرمایهاهاي حرفه. توسعه فعالیت4
(اهـم از خریـدهاي   هاي همکـار خارجی با توسعه بازارهاي تضمینی براي طرف

تضمینی و ترجیع دولتی)
**

ــین قابلیــت گــذاري و . هــدف5 ــی و همگــونی ب هــا و تمــایالت ایجــاد همگرای
دانـش فنـی از   گذاران خارجی و شرکاي داخلی جهت انتقال فنـاوري و  سرمایه

گذاري خطرپذیر مشترك داخلی و خارجیهاي سرمایهطریق ایجاد صندوق
***

گیـري از  . حرکت از انتقـال سـخت افـزاري بـه انتقـال دانـش فنـی بـا بهـره         6
**هاي حمایتی در قراردادهاي انتقال فناوريمکانیزم

نانوفنـاوري بـه   . ایجاد یک دفتر ملی ثبت استاندارد داخلی بـراي محصـوالت   7
***منظور ارتقاء کیفیت محصوالت

. ایجاد نهادهاي بازرگـانی خصوصـی و قدرتمنـد بـراي بازاریـابی محصـوالت       8
*نانوفناوري به منظور توسعه بازارهاي بین المللی 

هـاي بـین   هاي انگیزشی به منظور توسعه همکاريها و سیاست. ایجاد فرصت9
**داخلی فعال در حوزه نانو فناوريهايالمللی براي شرکت

گري دسترسی و ارتباط بـین شـرکاي داخلـی و خـارجی و انتقـال      . تسهیل10
تر اطالعـات و دانـش فنـی در قراردادهـاي خـارجی بـه منظـور توسـعه         راحت

همکاري
**

هاي داخلی و مرجع نانو فناوري براي شرکتهاي آزمایشگاه. توسعه مکانیزم11
**هاي همکاري فناوري  ی همکار در پروژهخارج

ها و یـا  ترتیب با توجه به این دو حالت، تمامی فعالیت
ترتیـب بـا   هـاي بـه  ها جهت مشارکت در بخـش طرح

گردد، که این خود فناوري باال و فناوري پائین اجرا می
-دهنده ناهمگونی در انتقال فناوري میان شرکتنشان

تـوان  گذار است. در کل میهاي داخلی و طرف سرمایه
شاخص شناسـایی  26گیري کرد که از گونه نتیجهاین

عـاملی کـه از سـطح    4شده موثر در انتقـال فنـاوري،   
قابل قبولی برخوردار نبودنـد، میـزان تـوان    معناداراي

بازاریابی و معرفی محصول بنگاه محلی، دسترسـی بـه   
نیــروي کــار ارزان قیمــت و مــاهر، فنــاوري مشــابه و  

ــه  ــت اتحادی ــکیل و تقوی ــنعت  تش ــري ص ــاي سراس ه
هـاي مـؤثر بـر    نانوفناوري بودند که از لیست شـاخص 

د و انتقال فناوري در صنعت نانوفناوري حذف گردیدنـ 
طراحـی و  قالـب  5عامل تأثیر گذار به ترتیـب در  22

توســعه، آمــادگی ســازمان، تــوان بــازاري، زیرســاخت 
بندي شدند.مناسب و ویژگی صنعت مورد نظر اولویت

منظور توسعه فناوري در صنعت نانو فناوري در انتها به
اي از اهمیت ویژهکشور که انتقال فناوري در آن

گردد:ي زیر پیشنهاد میبرخودار است راهبردها
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