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 ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال تكنولوژي و تعيين بهترين روش
 ) آب صنايع آذر مطالعه موردي ( AHP مدل انتقال تكنولوژي با

 ۲ آزادي آزاده ، ۱ عباس خمسه

 Email: ab_khamseh@yahoo.com ، دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي كرج

Email: azadi.azadeh02@gmail.com ،سازمان مديريت صنعتي، واحد استان مركزي 

 چكيده
 كه . يكي از مشكالت صنايع كشورهاي در حال توسعه عدم اثربخشي تكنولوژي انتقال يافته وارداتي  مي باشد

 اده از روش انتقال تكنولوژي مهمترين عامل اين امر عدم طي كامل فازهاي انتقال تكنولوژي و يا عدم استف
 . مناسب مي باشد

 فاز عمده مي باشد كه در صورت طي موفقيت آميز كليه اين فازها تجاري ۶ فرآيند انتقال تكنولوژي شامل
 ،انطباق گزينش و اكتساب : فاز اصلي عبارتند از ۶ اين . سازي تكنولوژي انتقال يافته ميسر مي گردد

 ، وارداتي و بهبود تكنولوژي ، توسعه انتقالي تكنولوژي ، كاربرد وارداتي لوژي تكنو ، جذب : وارداتي تكنولوژي
 . تكنولوژي ) انتشار ( اشاعه

 را مورد بررسي صنايع آذرآب در اين پژوهش در پي آن هستيم كه ميزان موفقيت پروژه هاي انتقال تكنولوژي
 ركت را به ترتيب الويت بوسيله مدل قرار داده و در نهايت روش هاي مناسب انتقال تكنولوژي براي اين ش

AHP مشخص نمائيم . 

 AHP ۶ ، ۵ فرآيند انتقال تكنولوژي ، ۴ تكنولوژي انتقال ، ۳ تكنولوژي : واژگان كليدي

 مقدمه

 كه انواع مختلف روشهاي اكتساب ه اهميت انتخاب روشهاي انتقال تكنولوژي بسياري از كشورهاي در حال توسعه را بر آن داشت
 هاي نو و اهميت آنها از لحاظ تأْمين با توجه به رشد سريع تكنولوژي . ترين آنها آزمايش كنند جهت انتخاب مناسب تكنولوژي را

 [1] . امنيت ملي، رفاه عمومي و رشد اقتصادي، غفلت از آنها ممكن است ما را از قافلة تكنولوژي دور كند

 واحد علوم و - مديريت تكنولوژي دانشگاه آزاد اسالمي عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي كرج، دانشجوي دكتري - ۱
 تحقيقات تهران

 تان مركزي اس ، سازمان مديريت صنعتي، واحد MBA دانشجوي كارشناسي ارشد - ۲
۳ . Technology 
۴ . Technology Transfer 
۵ . Technology Transfer Process 
۶ . Analytical Hierarchy Process
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 درحال توسعه وجود دارد ز يك كشور صنعتي به يك كشور كه در انتقال كامل يك تكنولوژي ا ي با وجود موانع و مشكالت
 طي فرآيند انتقال شده باشد، كشور درحال توسعه مي تواند با چنانچه اين انتقال براساس يك برنامه تكنولوژي تهيه وتنظيم

 وژي زماني حاصل تكنول انتقال كامل و موفقيت آميز اما نكته حائز اهميت آن است كه . تكنولوژي دست يابد تكتولوژي به آن
 همچنين با ارزيابي هاي جامع بتوان . موفقيت طي شوند صورت كامل و با انتقال تكنولوژي ب فرآيند كليه فازهاي مي شود كه

 كه منجر به انتقال دانش به بنحوي انتخاب نمود منطبق با شرايط كشور گيرنده باشد را كه بهترين روش انتقال تكنولوژي
 . گردد كشور گيرنده بنگاههاي

 ريف ا تع
 : تكنولوژي

 هاي بكاررفته در ساخت محصوالت و ارائه خدمات، ها و سيستم ها، فرآيندها، ابزارها، روش توان كليه دانش تكنولوژي را مي
 [2] . شويم به بيان ديگر تكنولوژي روش انجام كار و ابزاري است كه توسط آن به اهداف خود نائل مي . تعريف كرد

 : از ديدگاه ناسا ژي انتقال تكنولو
 ) يا كشور ( كه مطابق آن سازمان ” ) يا كشور ( گيري از تكنولوژي يك سازمان شود كه در خالل آن امكان بهره به فرآيندي اطالق مي

 [2] . شود ميسر مي “ اهداف ديگر ” و با ” ديگر ) يا كشور ( در سازمان “ توسعه يافته است

 پژوهش و سواالت اهداف
 يزان موفقيت فرآيند انتقال تكنولوژي در صنايع آذرآب و تعيين بهترين روش انتقال تكنولوژي با ارزيابي م هدف اين پژوهش

 . مي باشد ) AHP ( مدل توجه به اهميت هريك از فازهاي فرآيند انتقال تكنولوژي با استفاده از
 . باتوجه به هدف ، پژوهش از نوع كاربردي مي باشد

 : سواالت اصلي پژوهش ) الف
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي در پروژه هاي انتقال به چه ميزان مي باشد؟ ميزان موفقيت . ۱
 به ترتيب الويت كدامند؟ صنايع آذرآب مناسبترين روشهاي انتقال تكنولوژي در . ۲

 : سواالت فرعي پژوهش ) ب
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي به چه ميزان مي باشد؟ ميزان موفقيت فازگزينش و اكتساب در . ۱
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي به چه ميزان مي باشد؟ تكنولوژي در موفقيت انطباق ميزان . ۲
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي به چه ميزان مي باشد؟ در تكنولوژي ميزان موفقيت فاز جذب . ۳
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي به چه ميزان مي باشد؟ در تكنولوژي ميزان موفقيت فاز كاربرد . ۴
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي به چه ميزان مي باشد؟ در و بهبود تكنولوژي ن موفقيت فاز توسعه ميزا . ۵
 فرآيند انتقال تكنولوژي وارداتي به چه ميزان مي باشد؟ در تكنولوژي ) انتشار ( ميزان موفقيت فاز اشاعه . ۶

 پژوهش مدل هاي استفاده شده در
 : مدل فرآيندي انتقال تكنولوژي . ۱

 : باشد فاز كلي مي ۶ فرآيند انتقال تكنولوژي داراي نشان دهنده آن است كه اين مدل
 فرآيند انتخاب تكنولوزي از ميان تكنولوزيهاي موجود و مذاكره و عقد قرارداد جهت : گزينش و اكتساب تكنولوژي : فاز اول

اكتساب آن

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي ايران

3 

 رداتي با نيازهاي طرح و منابع و شرايط كشور فرآيند پيوند دقيق تكنولوژي وا : انطباق تكنولوژي وارداتي : فاز دوم
 هاي تكنولوژي كسب شده فرآيند آگاهي كامل گيرنده نسبت به تمامي مؤلفه : تكنولوژي وارداتي جذب : فاز سوم

 گيري از تكنولوژي كسب شده فرآيند بهره : كاربرد تكنولوژي انتقالي : فاز چهارم
 دي كه درجريان آن با استفاده از تكنولوژي كسب شده، دانش حاصل از انطباق، فرآين : توسعه تكنولوژي وارداتي : فاز پنجم

 هاي بهتر و جديدتر توسعه هاي تحقيقات دروني، تكنولوژي براي فرآيندها و فرآورده جذب و كاربرد آن ، تجربه، مهارت و يافته
 . يابد مي

 ] ۳ [ . هاي تكنولوژي كسب شده در سطح كشور فرآيند تعميق و گسترش مؤلفه : اشاعه تكنولوژي وارداتي : فاز ششم
 . انتقال تكنولوژي مي باشد ي نشان دهنده مدل مفهومي فرآيند ۱ شكل شماره

 مدل مفهومي فرآيندي انتقال تكنولوژي ۱ شكل

 . وهش استفاده گرديده است جهت پاسخگويي به سواالت فرعي و سوال اصلي اول پژ ي از اين مدل براي طراحي شاخص  ها

 : ) AHP ( تحليل سلسله مراتبي فرآيند مدلهاي چند شاخصه از نوع . ۲
 فرآيند تحليل سلسله . استفاده خواهيم كرد تحليل سلسله مراتبي از مدل فرآيند اصلي دوم پژوهش براي پاسخ به سوال

 هاي چندگانه است زيرا اين تكنيك امكان فرموله مراتبي از جامع ترين سيستم هاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيار
 كردن مسئله را بصورت سلسله مراتبي فراهم مي كند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف كمي و كيفي را در

 اين فرآيند گزينه هاي مختلف را در تصميم گيري دخالت داده و امكان تحليل حساسيت روي معيارها و زير . مسئله دارد
 معيارها را دارد ، عالوه بر اين بر مبناي مقايسه زوجي بنا نهاده شده ، كه قضاوت و محاسبات را تسهيل مي نمايد ، همچنين

 ] ۴ [ . ميزان سازگاري و ناسازگاري تصميم را نشان مي دهد

 فاز انتشار

 فاز توسعه و
 بهبود

 فاز كاربرد

 فاز جذب

 فاز انطباق

 فاز گزينش و
 تساب اك

تقال ان فرآيند
تكنولوژي
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 پژوهش شاخص هاي مورد استفاده
 براي طراحي پرسشنامه جهت جمع آوري اطالعات ۱ ه شاخص هاي جدول شمار با توجه به مدل فرآيندي انتقال تكنولوژي،

 روايي پرسشنامه هم به تائيد خبرگان رسيده و . سوال فرعي پژوهش استفاده شده است ۶ براي سوال اصلي اول پژوهش و نيز
 . بدست آمده كه روايي آن مورد تائيد مي باشد ۰.۸۶ هم با آزمون آلفاي كرونباخ

 مورد استفاده در پژوهش ي ها اخص ش مفهوم، ابعاد و ارتباط ۱ جدول

 شاخص ها ابعاد مفهوم

ژي
ولو

تكن
ال 

نتق
د ا

آين
 فر

اب
تس

و اك
ش 

زين
 گ

 پيش بيني و آينده نگاري تكنولوژي وارداتي

) استاندارد ( بق مدلهاي موجود ا مميزي و ارزيابي تكنولوژي مط

ارزيابيهاي امكان سنجي بر اساس اهداف و استراتژيهاي سازمان

 سايي دارندگان تكنولوژي به صورت نظام مند شنا

 تخصص الزم و كافي جهت انعقاد قراردادهاي انتقال تكنولوژي

 استفاده از مشاوران و مراكز تحقيقاتي

 دانش و آموزش هاي كافي افراد در زمينه انتقال تكنولوژي

 متناسب با نوع و روش انتقال سازماندهي تيمهاي انتقال تكنولوژي

 توجه به منحني عمر تكنولوژي وارداتي

 ارزيابيهاي امكان سنجي بر اساس اهداف و  الويتهاي ملي

 داشتن برنامه جامع انتقال

 تكنولوژي وارداتي مين كنندگان و زنجيره تامين أ شبكه ت شناسايي

 مستند سازي اطالعات در پايان فاز گزينش و اكتساب

اق
طب

 ان

 رهاي تكنولوژي وارداتي اصالح زيرساختا

 طراحي سازمان و سازماندهي مجدد متناسب با تكنولوژي وارداتي

 متناسب با تكنولوژي وارداتي روشهاي توليد و تكنيكهاي ساخت اصالح

 متناسب با تكنولوژي وارداتي اصالح و تغييرات سيستمهاي موجود

 توجه به منابع موجود با ساخت نمونه محصول و تست و اصالحات مورد نياز

 متناسب با تكنولوژي وارداتي مين كنندگان أ شبكه ت انتخاب

 مستند سازي اطالعات در پايان فاز انطباق

ذب
 بررسي كامل اسناد و مدارك دهنده تكنولوژي ج

آموزش نيروي انساني  گيرنده تكنولوژي
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 اصالحات در زير ساختارهاي تحقيقاتي سازمان

 ط و استفاده از سازمانهاي تحقيقاتي ارتبا

 استفاده از فرصت همكاري عملياتي  با نيروهاي واگذار كننده تكنولوژي

 مستند سازي اطالعات در پايان فاز جذب

 شاخص ها ابعاد مفهوم

ژي
ولو

تكن
ال 

نتق
د ا

آين
 فر

رد
كارب

 

 برداري از آنها و بهره اندازي راه و ... و ها و كارخانه طراحي مقدماتي و تفضيلي كارگاه

 ، استخدام و سازماندهي ...) ريزي و كنترل توليد، انبارداري، تعميرات و نگهداري و برنامه ( هاي گوناگون طراحي و استقرار نظام
 انساني نيروي

 برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با پيمانكاران

 شناسايي بازار عرضه تكنولوژي

 ا پيمانكاران جهت تامين تجهيزات انعقاد قرارداد ب

 استقرار و بهره برداري از سيستمهاي طراحي شده

 بهره برداري آزمايشي و رفع معايب و گلوگاهها

 تجاري سازي محصول به وسيله تكنولوژي وارداتي

 مستند سازي اطالعات در پايان فازكاربرد
ود

بهب
ه و 

سع
 تو

 وژي در سطح جهان مطالعه پيوسته منحني عمر تكنول

 بررسي توان كشور در زمينه توسعه تكنولوژي

 بهسازي محصول با انجام پژوهش در مورد بهسازي فرآيندها

 تدوين برنامه مناسب جهت ارتقاي تكنولوژي

 به كارگيري بازخوردهاي مشتريان در امر بهبود

 زهاي مشتري نوآوري در طراحي و توليد محصوالت جديد با توجه به نيا

 تجاري سازي محصول بهبود يافته

 مستند سازي اطالعات به صورت نظام مند در پايان فاز توسعه و بهبود

شار
 انت

 انتشار دستاوردهاي تكنولوژي و تشويق محققين

 ارائه يافته هاي حاصل از تكنولوژي به ساير حلقه هاي زنجيره

 ... كنفرانسها و انتشار اطالعات تكنولوژي درنشريات،

گسترش تكنولوژي وارداتي با انتقال بين شركتي
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 انتقال تكنولوژي وارداتي در ساير كشورها

 مستند سازي اطالعات در پايان فاز انتشار به صورت نظام مند

 جامعه آماري
 درجه تحصيلي و . باشد پرسشنامه مي ۶۳ هاي تكميل و عودت داده شده و تعداد پرسشنامه ۶۵ هاي توزيع شده تعداد كل پرسشنامه

 . آمده است ۲ شماره كنندگان پرسشنامه در جدول يل سابقه كار تكم
 كنندگان پرسشنامه مشخصات تحصيلي و سابقه كار تكميل ۲ جدول

 ميانگين سابقه كاري تعداد تحصيالت
 ۱۲ ۴۳ ليسانس

 ۸ ۲۰ فوق ليسانس
 ۱۰.۵ ۶۳ جمع بندي

 عات روش تجزيه و تحليل اطال
 : گرفته است نوع روش جهت تجزيه و تحليل اطالعات پژوهش مورد استفاده قرار دو

 آماري تجزيه و تحليل ) الف
 ، به عبارت ديگر شود بندي مي خالصه و طبقه ي هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار تجزيه و تحليل، داده نوع در اين

 و يم ده و سپس به كمك نمودار آنها را نمايش مي شده جدول توزيع فراواني خالصه آوري شده با تهيه و تنظيم هاي جمع اده د
 . يم كن مي و تحليل تجزيه سرانجام آنها را

 تجزيه و تحليل مبتني بر قضاوت خبرگان ) ب
 ي گيري در پژوهشهائ استفاده از قضاوت كارشناسي خبرگان جهت تجزيه و تحليل اطالعات، يكي از مهمترين روشهاي تصميم

 اي جهت استفاده از نتايج آن وجود دارد و امكان اشتباه و يا درصد باالي خطا در ساير روشهاي تجزيه و باشد كه اهميت ويژه مي
 ونيز پژوهش ت از اين روش جهت تجزيه و تحليل اطالعات سؤاال . تحليل براي اين پژوهشها ممكن است اعتبار نتايج را كاهش دهد

 . استفاده خواهيم كرد ارائه راه كارهاي حل مشكالت وجي، و در نهايت جهت جهت مقايسات ز AHP در مدل

 يافته هاي پژوهش جمع بندي
 جمع بندي يافته هاي سواالت فرعي پژوهش ) الف

: آمده است ۶ الي ۱ پژوهش در نمودارهاي شماره گانه پژوهش در پاسخ به سواالت فرعي ۶ نتايج حاصل از شاخص هاي ابعاد

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي ايران

7 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 
 پيش بي نی و آين ده نگ  اری

 مميزی و ارزي ابی تکنول  وژی

 ارزيابيهای امک ان س نجی س  ازمانی

 شناس ايی دارن دگان تکنول وژی

 تخص ص الزم و ک  افی جه  ت انعق  اد ق  رارداد

 اس تفاده از مش اوران و م  راکز تحقيق  اتی

 س ازماندهی تيمه ای انتق ال تکنول وژی آم وزش ه ای  اف راد در زمين ه انتق  ال تکنول  وژی

 توجه به منح نی عم ر تکنول وژی واردات ی

 ارزيابيهای امک ان س نجی مل  ی

 داشتن برنام ه ج امع انتق ال

 شناس ايی ش بکه ت أمين کنن دگان

 مستند س ازی اطالع ات

 نمودار ميزان موفقيت شاخصهاي فاز گزينش و اكتساب ۱ ر نمودا
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 اصالح روشهای توليد و تکنيکه ای س اخت

 ساخت نمونه محصول و تس  ت اصالح و تغييرات سيستمهای موج  ود

 انتخاب شبکه تأمين کنن  دگان

 مستند س ازی اطالع ات

 نمودار ميزان موفقيت شاخصهاي فاز انطباق ۲ نمودار
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 بررسی کامل اسناد و م دارک دهن ده تکنول  وژی

 آموزش نيروی انس انی  گيرن ده تکنول وژی

 اصالحات  زير ساختارهای تحقيق اتی س  ازمان

 ارتباط و اس تفاده از س ازمانهای تحقيق  اتی

 استفاده از فرص ت همک اری عملي اتی

 مستند سازی اطالعات

 نمودار ميزان موفقيت شاخصهاي فازجذب ۳ نمودار
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 طراحي مقدماتي و تفضيلي كارگاه ها

 طراحي و استقرار نظام هاي گوناگون

 برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با
 پيمانکاران

 شناسايی بازار عرضه تکنول وژی

 انعقاد قرارداد جهت تامين تجهيزات
 استقرار و بهره برداری از سيستمهای طراحی

 شده

 بهره برداری آزمايشی

 تجاری سازی محصول

 مستند سازی اطالعات

 نمودار ميزان موفقيت شاخصهاي فازكاربرد ۴ نمودار
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 مطالعه پيوسته منحنی عمر تکنول وژی

 بررسی توان کشور در زمينه توس عه

 بهسازی محصول

 تدوين برنامه مناسب جهت ارتق ای تکنول  وژی

 به کارگيری بازخوردهای مشتريان در امر بهب ود

 نوآوری در طراحی و توليد محصوالت جديد

 تجاری سازی محصول بهب ود يافت  ه

 مستند سازی اطالع ات

 نمودار ميزان موفقيت شاخصهاي فازتوسعه ۵ نمودار
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 انتشار دستاوردهای تکنولوژی

 ارائه يافته های حاصل از تکنولوژی

 انتشار اطالعات تکنولوژی درنشريات و ...

 گسترش تکنولوژی وارداتی با انتقال بين شرکتی

 انتقال تکنولوژی وارداتی در ساير کشورها

 مستند سازی اطالعات

 ) اشاعه ( نمودار ميزان موفقيت شاخصهاي فازانتشار ۶ نمودار

 جمع بندي يافته هاي سواالت اصلي پژوهش ) ب
 سوال اصلي شماره يك پژوهش •

 نشان دهنده ميزان درصد موفقيت هر فاز از فرآيند انتقال تكنولوژي در صنايع آذر آب و نيز درصد موفقيت كل ۳ جدول شماره
 . فرآيند مي باشد

تكنولوژي امتياز فازهاي انتقال ميانگين ۳ جدول
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 درصد موفقيت هر فاز فازهاي فرآيند انتقال تكنولوژي
 %60.06 بعد گزينش و اكتساب

 %66.48 بعد انطباق
 %53.22 بعد جذب

 %57.96 بعد كاربرد

 %44.12 بعد توسعه

 %35.83 بعد انتشار

 %۵۲.۹۵ درصد موفقيت فرآيند انتقال تكنولوژي
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 بعد گزينش و اکتس  اب

 بعد انطب اق

 بعد جذب

 بعد کاربرد

 بعد توس عه

 بعد انتش ار

 مودار ميزان موفقيت فازهاي انتقال تكنولوژي ن ۷ نمودار

 سوال اصلي شماره دو پژوهش •
 و با AHP تجزيه و تحليل سلسله مراتبي گيري چند معياره از نوع براي دستيابي به پاسخ سؤال دوم پژوهش از روشهاي تصميم

 ات دهي مقايس براي مشخص كردن وزن نموده و اقدام از ارجحيت روشها در فازهاي مختلف فرآيند انتقال تكنولوژي استفاده
 استفاده گرديده Expert Choice از نرم افزار AHP همچنين جهت انجام فرآيند . ايم ، از نظر خبرگان استفاده كرده روشها زوجي

 جهت سهولت به جاي عنوان انواع روشهاي مناسب جهت انتقال . است كه اطالعات و محاسبات آن در ادامه  آمده است
 نشان دهنده سلسله مراتب ۲ شكل همچنين . استفاده شده است ۴ شماره ، از عالئم اختصاري مطابق جدول تكنولوژي

 مي باشد و در نهايت نتايج AHP آذرآب بر طبق فرآيند تحليل سلسله مراتبي انتخاب بهترين روش انتقال تكنولوژي در صنايع
 نشان دهنده ترتيب نيز ۱۵ نمودار . آمده است ۱۴ تا ۸ هاي ار ، به وسيله  نمود AHP حاصل شده از تحليل سلسله مراتبي

 تحليل حساسيت بر اساس كارآئي در همچنين . است صنايع آذرآب ارجحيت استفاده از انواع روشهاي انتقال تكنولوژي در
. نشان داده شده است ۱۶ خصوص ترتيب ارجحيت انواع روشهاي مناسب انتقال تكنولوژي، در نمودار
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 (AHP) مدل سلسله مراتبي پژوهش ۲ شكل

 درصد وزني فازهاي انتقال تكنولوژي نسبت به هم ۸ نمودار

 درصد وزني انواع روشهاي انتقال تكنولوژي نسبت ۱۰ نمودار
 به بعد انطباق

 درصد وزني انواع روشهاي انتقال تكنولوژي نسبت ۹ نمودار
 اكتساب به بعد گزينش و

 روش مناسب انتقال تكنولوژي

 گزينش و
 اكتساب

 توسعه و كاربرد جذب انطباق
 بهبود

 انتشار

 استخدام
 پژوهشگران

 خارجي

 مهندسي
 معكوس

 سرمايه
 گذاري
 مستقيم

 كليد در كنسرسيوم
 دست

 سرمايه
 گذاري
 مشترك

 همكاري ليسانس
مشترك
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 درصد وزني انواع روشهاي انتقال تكنولوژي نسبت به ۱۲ نمودار
 بعد كاربرد

 درصد وزني انواع روشهاي انتقال تكنولوژي ۱۱ نمودار
 نسبت به بعد جذب

 درصد وزني انواع روشهاي انتقال تكنولوژي نسبت به ۱۴ نمودار
 بعد انتشار

 قال تكنولوژي نسبت درصد وزني انواع روشهاي انت ۱۳ نمودار
 به بعد توسعه

 تحليل حساسيت بر اساس كارآئي در خصوص 16 نمودار
 ترتيب ارجحيت انواع روشهاي انتقال تكنولوژي

 ترتيب ارجحيت استفاده از انواع روشهاي انتقال 15 نمودار
 آذرآب صنايع تكنولوژي در

 تحليل نتايج
 آذرآب صنايع هش، نتايج زير در خصوص فرآيند انتقال تكنولوژي در پروژه هاي با توجه به تجزيه و تحليل يافته هاي پژو

 : مي گردد حاصل
 آذرآب، نشان دهنده اين است كه صنايع نتايج نظرسنجي به عمل آمده توسط پرسشنامه از كارشناسان  انتقال تكنولوژي در

 . است طي نشده است آذرآب به طور كامل صنايع در پروژه هاي انتقال تكنولوژي هيچ كدام از فازهاي انتقال تكنولوژي در
 ، استفاده AHP جهت تعيين ارجحيت شش فاز انتقال تكنولوژي از نظرات خبرگان انتقال تكنولوژي و تحليل سلسله مراتبي

: ) ۸ نمودار ( بشرح زير الويت بندي گرديد اهميت فازها گرديد كه
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 فازگزينش و اكتساب - ۱
 فازتوسعه - ۲
 فاز انطباق - ۳
 تشار ان فاز - ۴
 فاز جذب - ۵
 كاربرد فاز - ۶
 : ) ۷ نمودار ( به ترتيب ذيل مي باشد خبرگان بر اساس نظرات ي فرآيند انتقال تكنولوژي موفقيت فازها ميزان نتايج

 فاز انطباق - ۱
 فاز گزينش و اكتساب - ۲
 فاز كاربرد - ۳
 فاز جذب - ۴
 فاز توسعه - ۵
 فاز انتشار - ۶

 شكاف موجود در اجراي و نيز ) ۸ نمودار ( ا ترتيب ارجحيت فازها ب صنايع آذرآب مقايسه ترتيب موفقيت فازها در پروژه هاي
 . مي باشد در فازهاي توسعه و انتشار شكاف بيشترين نشان دهنده ) ۷ نمودار ( فازهاي فرآيند انتقال تكنولوژي

 . پروژ هاي انتقال تكنولوژي مي باشد ) و نه كامل ( با توجه به پروژه هاي جاري شركت، ترتيب فوق نشان دهنده انطباق مناسب
 پروژه هاي انتقال تكنولوژي همچنين . گرديده است نجام فاز گزينش و اكتساب با توجه به اهميتي كه دارد نيز نسبتأ مناسب ا

 اهميت ارجحيت در حاليكه طبق نظرات خبرگان ، قوي تر از توسعه و انتشار بوده است رد كارب و جذب در مرحله صنايع آذرآب
 . مي باشد انتشار فاز توسعه و آنها بعد از فاز

 : ) ۱۵ نمودار ( ، به شرح زير الويت بندي گرديد AHP مناسب ترين روش هاي انتقال تكنولوژي بر اساس تحليل سلسله مراتبي
 ليسانس - ۱
 فرانشيز - ۲
 ليد در دست ك - ۳
 سرمايه گذاري مشترك - ۴
 مهندسي معكوس - ۵
 همكاري مشترك - ۶
 كنسرسيوم - ۷
 سرمايه گذاري مستقيم خارجي - ۸

 استخدام پژوهشگران خارجي - ۹
 ، كه مهم ترين پروژه هاي روسيه LMZ و ژاپن J.S.W ، (F.W) اسپانيا فاسترويلر ، ژاپن I.H.I از روش ليسانس درپروژ هاي

 انجام شده مشترك اكثراٌ به صورت همكاري مابقي پروژه ها . مي باشند استفاده گرديده است صنايع آذرآب انتقال تكنولوژي
 قرار دارد و حمايتهاي دهنده تكنولوژي را در دوره اي AHP از روش فرانشيز كه در الويت دوم است و اين در حالي است كه

 ۶ كه در الويت همكاري مشترك همچنين . استفاده نشده است سانس مي باشد به روش لي ديك و نز خاص تضمين مي كند
 مي صنايع آذرآب انتقال تكنولوژي در دومين روش مورد استفاده درپروژ هاي در واقعيت بدست آمده، AHP ارجحيت در مدل

 . باشد
 كارشناسان شركت، به ات شفاهي نظر هرچند استخدام پژوهشگران خارجي كمترين ارجحيت را به دست آورد اما با توجه به

. عنوان گزينه حمايتي و مشورتي در كنار ساير روشها مناسب مي باشد

Archvie of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 چهارمين كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي ايران

12 

 ت فرعي پژوهش تحليل سؤاال
ü سؤال فرعي اول پژوهش ايج تحليل نت 

 با توجه به نتيجه به دست آمده از سؤال فرعي اول پژوهش، بيشترين مشكل در فاز گزينش و اكتساب، سازماندهي تيمهاي
 در اين فاز، ساختار اصلي فرآيند شكل مي گيرد و تشكيل و سازماندهي تيمهايي با تخصص فني، . نتقال تكنولوژي مي باشد ا

 بسار مهم مي باشد، زيرا پايه و دهند انجام مي هر حوزه مطالعات امكان سنجي و ارزيابي را در اقتصادي، تكنولوژي، مديريتي كه
 مقوله اي است كه سازمان بايد جزو ي بين وظيفه اي لذا بحث مديريت اين تيمها . اساس تصميم گيريهاي بعدي مي باشند

 تخصص الزم و كافي جهت انعقاد داشتن شاخص ديگر با اينحال اختالف اين شاخص با دو . موارد مهم كاري خود قرار دهد
 . ناچيز مي باشد قرارداد و ارزيابيهاي امكان سنجي نيز بسيار

 اثرات جبران مي تواند تخصص خاصي را مي طلبد، نواقص قراردادي قرارداد انتقال تكنولوژي، / نامه مقررات و شرايط موافقت
 تعهدات واگذاركننده تكنولوژي در ساير فازهاي فرآيند انتقال تكنولوژي داشته باشد كه مي توان با انجام ناپذيري در عدم

 ارزيابيهاي امكان سنجي نيز با گزينش . د را كاهش داد آموزش و استفاده از نيروهاي متخصص در اين زمينه ضعف موجو
 . تخصصي تيم انتقال تكنولوژي قابل حل مي باشد

 در زمان انتقال تكنولوژي پروژه هاي آذرآب، تيمهايي مشتمل بر افراد زبده و متخصص در زمينه امور قراردادها، فني، اقتصادي،
 اينكه برخي موفقيت نسبي فاز گزينش و اكتساب گرديد اما با توجه به تكنولوژي، مديريتي تشكيل گرديده بود كه منجر به

 مديريت و سازماندهي تيمهاي انتقال تكنولوژي در پروژ خبره با سابقه در انتقال تكنولوژي شركت را ترك نموده اند، نيروهاي
 . هاي آتي، سازمان را با چالش روبرو مي سازد

ü سؤال فرعي دوم پژوهش ايج تحليل نت 
 توجه به نتيجه به دست آمده از سؤال فرعي دوم پژوهش، بيشترين مشكل در فاز انطباق تكنولوژي وارداتي، به اصالح زير با

 . ساختارها تعلق دارد
 . گوناگون اصالح و تغيير يابد ه كند كه فن توليد و روش آن در وجو سياست اصولي انطباق تكنولوژي وارداتي بويژه ايجاب مي

 تواند تحت تأثير متغيرهاي گوناگون، از اهداف مي اما درجه انطباق، بسته به شرايط و نوع محصول متفاوت بوده بنابراين، هرچند
 لذا شناخت متغيرهاي مؤثر وايجاد اصالحات . ، قرار گيرد صنايع آذرآب ها و امكانات هاي كالن توسعه كشور تا برنامه و سياست

 . الزم جهت انطباق الزم مي باشد
 آالت و اصالحات در فنون ساخت و از جمله در ماشين ؛ اصالحات و تغييرات در طراحي محصول : م عبارتند از اصالحات مه

 اصالحات در مديريت ؛ ظرفيت و تركيب و جانمايي آنها ، تأسيسات ، اصالحات در ابنيه ؛ و آرايش آنها ) اصلي و كمكي ( تجهيزات
 . سازماني آن ار نساني و ساخت هاي موردنياز آن و نيز ميزان و تركيب نيروي ا و نظام

 با توجه به داشتن پتانسيل قوي شركت در قسمت فني، بيشترين  نيروهاي آموزش ديده در بحث انتقال تكنولوژي در اين
 اين نيروها آموزشهاي الزم را در خارج از كشور ديده اند و در امتياز باالي اين فاز بسيار مؤثر مي باشند و در . قسمت مي باشند

 ه هاي انتقال تكنولوژي آتي از تجربه و تخصص اين افراد مي توان استفاده كرد البته با انتقال اين دانش به نيروهاي تازه پروژ
 . افزايش داد ستي كار شركت، توانايي هاي شركت را در اجراي اين فاز باي

ü سؤال فرعي سوم پژوهش ايج تحليل نت 
 م پژوهش، بيشترين مشكل در فاز جذب به اصالحات  زير ساختارهاي با توجه به نتيجه به دست آمده از سؤال فرعي سو

 در سازمان باشد وجود ندارد و اين R&D متأسفانه در چارت سازماني شركت، واحدي كه متصدي . تعلق دارد شركت تحقيقاتي
و استخدام نيروي جذب براي شركتي كه پايه هاي كارش بر مبناي دانش انتقال تكنولوژي شكل گرفته است قابل بحث است،
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 مي تواند در تقويت اين فاز بسيار R&D در واحد انساني كارآمد با پشتوانه كافي از دانش بنيادي و اصول پايه علوم و مهندسي،
 . مؤثر باشد

ü سؤال فرعي چهارم پژوهش ايج تحليل نت 
 اربرد، به مستند سازي اطالعات تعلق با توجه به نتيجه به دست آمده از سؤال فرعي چهارم پژوهش، بيشترين مشكل در فازك

 مرحله مستندسازي جزو آيتمهاي الزم و ضروري هر فاز مي ، است شده همانطور كه در جدول شاخصهاي هر فاز مشخص . دارد
 مستند سازي بايد به گونه اي صورت بگيرد كه كليه اسناد و مدارك . كه دانش ضمني را به دانش صريح تبديل مي نمايد باشد
 اينكه برخي نيروهاي با لذا با توجه به . از ابتدا تا انتهاي فرآيند را بصورت كامل پوشش دهد آيند انتقال تكنولوژي فر دانش

 صنايع تقويت اين آيتم در پروژه هاي انتقال تكنولوژي آتي سابقه شركت را ترك نموده اند و دانش ضمني را با خود برده اند،
 . بسيار مهم مي باشد آذرآب

ü سؤال فرعي پنجم پژوهش ايج تحليل نت 
 و بهبود تكنولوژي، به بهسازي با توجه به نتيجه به دست آمده از سؤال فرعي پنجم پژوهش، بيشترين مشكل درفاز توسعه

 يج كهنه و كاربرد آن غيراقتصادي شده و يا صنايع را دچار ايستايي و ركود ر تد به وارداتي تكنولوژي . محصول تعلق دارد
 به بهسازي . محصول با تكيه بر سوابق كار و تحقيقات انجام شده بسيارالزم و ضروري مي باشد و نوآوري در هسازي لذا ب كند مي

 ها، خدمات و ها، فرآيندها، وسايل و ابزار، نظام منظور بهسازي يا تكميل فرآورده بهبود و تكميل تكنولوژي وارداتي به معني
 است كه وابستگي زياد به اصلي اين بهسازي مستمر كليد ، شركت در وآوري و ن R&D در حقيقت . مي باشد هاي موجود روش

 و صنايع آذرآب لذا با توجه به عدم وجود واحد متصدي تحقيقات در . فعال با نيروي انساني كارآمد دارد R&D داشتن يك واحد
 ن راستا صورت نمي گيرد و ارتباطات اينكه اين سازمان تنها به سيستم ارائه نظرات بسنده كرده است، تحقيقات مستمري در اي

 . مؤثري با واحدهاي دانشگاهي و تحقيقاتي در راستاي تبادل اطالعات ندارد

ü سؤال فرعي ششم پژوهش ايج تحليل نت 
 گسترش تكنولوژي، ) انتشار ( با توجه به نتيجه به دست آمده از سؤال فرعي ششم پژوهش، بيشترين مشكل درفاز اشاعه

 ، متأسفانه اين ضرورت ، با تمام اهميت و حساسيت اشاعه تكنولوژي وارداتي . ا انتقال بين شركتي تعلق دارد تكنولوژي وارداتي ب
 تنگناهايي كه اساساً باعث اين عدم توجه شده است، ريشه در ساختار صنعتي و . با اقبال و توجه كافي روبرو نبوده است

 به صورت انحصاري نسبت به انتقال اين صنايع آذرآب كنولوژي توسط ، به نظر مي رسيد با توجه به خريد ت آموزشي كشور دارد
 از اشاعه تكنولوژي وارداتي توافق با بخشي بايد به اين نكته اشاره نمود كه . تكنولوژي به ساير مؤسسات حساسيت وجود دارد

 خلي ديگر و از اين طريق هاي محصول در واحدهاي دا امكان ساخت قطعات، اجزاء و مجموعه واگذارنده تكنولوژي در مورد
 . مي باشد گونه واحدها شده به اين انتقال حداكثر ممكن از دانش و مهارت كسب

 . هاي مازاد واحدهاي داخلي درگير، بسيار مهم است اين جنبه از اشاعه از ديدگاه اقتصادي و بويژه از طريق استفاده از ظرفيت
 در وضعيت كنوني صنعت ايران، . مي باشد مشابه، با حفظ ضوابط قراردادي هاي ه واحدها و طرح البته اين انتقال تكنولوژي ب

 در كل به . ندارد جامعي نيز با دانشگاهها و ساير صنايع  تبادل اطالعاتي صنايع آذرآب ارتباط زيادي بين صنايع وجود ندارد و
 ر، فاصله زيادي بين آنان ايجاد كرده ضعف ارتباط بين صنايع از يكسو و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از سوي ديگ نظر مي رسد

 و در اين ميان دولت مي فراهم نمايد تر تكنولوژي، هرچه گسترده است كه با تقويت اين ارتباطات مي توان زمينه را براي اشاعه
 ياني تواند با تدبير و برقراري مشوقهاي خاص به تسهيل در انتشار دانش ميان صنايع و مراكز پژوهشي و دانشگاهها كمك شا

. نمايد
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 اصلي  پژوهش ت تحليل سؤاال
ü تحليل سؤال اصلي اول پژوهش 

 طبق نظر خبرگان  و كارشناسان شركت يشترين امتياز را ۶۶.۴۸ % درصد موفقيت با فاز انطباق نتايج بدست آمده، با توجه به
 نشان دهنده اين اختالف فاحش ۷ نمودار . كمترين امتياز را دار مي باشد % ۳۵.۸۳ داراست و فاز انتشار با درصد موفقيت

 هرچند درصد موفقيت هيچ كدام از فازها در سطح قابل قبولي نمي . امتيازي بين فاز توسعه و انتشار با ساير فازها مي باشد
 . قرار دارند در سطح نسبتاً بهتري % ۵۰ باشد اما فازهاي گزينش و اكتساب، انطباق، جذب و كاربرد با درصد موفقيت باالي

 در هر يك از فازهاي فرآيند، بر روي موفقيت كل فرآيند عدم موفقيت و شكاف وي ديگر طبق نگرش سيستمي هرگونه از س
 . تاثير منفي خواهد گذاشت

 . همانطور كه مشاهده نموديم، فاز گزينش و اكتساب و فاز توسعه بيشترين وزن را به خود اختصاص داده اند
 تكنولوژي در اين مطالعات امكان سنجي و ارزيابي پايه فرآيند بر مبناي آن مي باشد، فاز گزينش بسيار مهم است زيرا اساس و

 فاز صورت مي گيرد و بهترين روش انتقال تكنولوژي نيز در اين مرحله مشخص مي شود؛ در صورتيكه درصد موفقيت اين فاز
 ور كامل اجرا شود عمال فرآيند انتقال تكنولوژي پايين باشد و تكنولوژي درستي انتخاب نشود حتي اگر ساير فازهاي فرآيندبه ط

 . موفقي نخواهيم داشت
 درستي انجام شود امكان اين مرحله مهم ترين مرحله در فرايند انتقال تكنولوژي است زيرا اگر اين مرحله به به عبارت ديگر

 نده داشتن زمينه مناسب و كار نشانده % ۶۰.۰۶ درصد موفقيت ] ۵ [ . اين فراهم مي شود كه انتقال با موفقيت صورت گيرد
 كارشناسي در اين زمينه مي باشد لذا همانطور كه اشاره گرديد تشكيل تيمهاي تخصصي و استفاده از متخصصين و مشاوران از

 . موارد بسيار مهم در كل فرآيند مي باشد
 . ي باشد م % ۴۴.۱۲ آن فاز توسعه نيز از وزن بااليي برخوردار است  كه متأسفانه درصد موفقيت

 يابد، ليكن شود كه اوالً، هرچند با ورود تكنولوژي، توليد صنعتي افزايش مي ضرورت توسعه تكنولوژي وارداتي از آنجا ناشي مي
 اي پويا كه گفته شد، تكنولوژي پديده ثانياً، همچنان . وابستگي به خارج و محدوديت توان تكنولوژيكي كشور تشديد خواهد شد

 ا ي كند تديج كهنه و كاربرد آن غيراقتصادي شده و يا صنايع را دچار ركود مي توسعه ، اين تكنولوژي به است و بدون پژوهش و
 تشديد و يكي از داليل اساسي استمرار اتكاء به تكنولوژي وارداتي . دهد هاي نوين وارداتي را روبروز افزايش مي اتكا به تكنولوژي

 . ها است ه همين واقعيت و ضرورت كشورهاي در حال توسعه، عدم توجه ب وابستگي
 لذا امتياز حاصله از اين قسمت با توجه به ميزان اهميت اين فاز بسيار قابل توجه است و لزوم توجه به تمام شاخص هاي اين

 مهم درتقويت  اين فاز بسيار نگهداري و بازآموزي و ارتقاء توان و مهارت آنان نوآور و خالق و نيروهاي جذب . فاز را مي طلبد
 . همچنين اين فاز نقش بسيار بااليي را در تجاري سازي تكنولوژي دارا مي باشد . مي باشد

 سياست اصولي توسعه تكنولوژي وارداتي از سياست عمومي پژوهش و توسعه دركشور جدا نيست، بنابراين با توجه به اينكه
 ش و توسعه در كل ساختار علمي و صنعتي كشور است و برخورد با مقوله توسعه تكنولوژي وارداتي همان برخورد با مقوله پژوه

 هاي توليدي، آموزشي و پژوهشي كشور، تر نظام همان ترتيب همكاري گسترده وكارآمد دولت با صنعت، پيوند هرچه نزديك به
 . كند طلب مي را هاي مالي و تجاري در ساختار اقتصادي كشور هاي پژوهشي و توليدي با سياست يگانگي سياست

 . ، بعد از فازهاي گزينش و توسعه؛ فازهاي انطباق و انتشار از وزن بااليي برخوردارند نتايج حاصله بق نمودار مطا
 دارا مي باشد، امتياز باالي اين صنايع آذرآب باالترين امتياز را در فرآيند انتقال تكنولوژي % ۶۶.۴۸ درصد موفقيت با فاز انطباق

 تكنولوژي دريافتي در حد امكان و به نحوي كه تكنولوژيكي است اتكايي پرورش خود مولفه اساسي در فاز نشان دهنده وجود
 البته با وجود تحريمهاي اقتصادي . شود منطقي و تا آنجا كه واگذارنده حاضر به انجام آن باشد، با شرايط محلي ما سازگار مي

 لي به نظر ميرسد كه كار بر روي شاخصهاي مؤثر ايران در جهان، صنايع كشور در انجام دادن موفق اين فاز ماهر گشته اند و
. اين فاز نيز ضروري مي باشد
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 پايين ترين امتياز را به خود % ۳۵.۸۳ درصد موفقيت ق برخوردار است اما متأسفانه با فاز انتشار از اهميتي به اندازه انطبا
 و بويژه نظارت و كنترل اشاعه هرچه در تدوين و ابالغ ضوابط، هماهنگي، پشتيباني شركت مسئوليت . اختصاص داده است

 . خواهد بود شركت تر تكنولوژي، بعهده نهاد مسئول انتقال تكنولوژي گسترده

ü تحليل سؤال اصلي دوم پژوهش 
 ؛ نشان دهنده ترتيب Expert Choice زوجي انواع روشهاي انتقال تكنولوژي با استفاده از نرم افزار ات پس از مقايس ۱۵ نمودار

 روش ليسانس در تمامي بعدهاي . مي باشد صنايع آذرآب از انواع روشهاي انتقال تكنولوژي در پروژه هاي ارجحيت استفاده
 فرانشيز دومين را با اختالف بااليي نسبت به ليسانس و سپس به ترتيب كليد . انتقال تكنولوزي باالترين وزن را به دست آورد

 سرمايه گذاري مستقيم، استخدام كنسرسيوم، ، مشترك همكاري دردست، سرمايه گذاري مشترك، مهندسي معكوس،
 . پژوهشگران خارجي امتيازات بعدي را به خود تخصيص دادند

 اين رده بندي را تائيد مي بسياري از آنجا كه اكثر پروژه هاي انتقال يافته در صنايع آذرآب به روش ليسانس بوده تا حدود
 . انس و فرانشيز ، در رده دوم قرار گرفتن فرانشيز توجيه پذير مي باشد همچنين با توجه به نزديك بودن روش ليس . نمايد

 : ابع ن م
 . ۱۳۸۰ ، اولين دوره مديريت تكنولوژي هوا فضاي ايران ، " روشهــاي مختلـف انتقــال تكنـولـوژي " ، منوچهر منطقي - ۱
 ۱۳۸۱ ديگران ، ناشر پيام متن، خليل، طارق ، مديريت تكنولوژي، ترجمه سيدكامران باقري و - ۲
 ، پايان نامه كارشناسي ارشد بررسي سير تحوالت انتقال تكنولوژي در حوزه بيوتكنولوژي دارويي ناظمي، شهرام، - ۳

 ٬ ۱۳۸۹ مديريت تكنولوژي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات
 ۱۳۸۵ ، انتشارات دانشگاه صنعتي امير كبير، ) AHP ( قدسي پور،سيد حسن ، فرآيند تحليل سلسه مراتبي - ۴
۱۳۸۳ ،عارفه،مقاله انتقال تكنولوژي،باشگاه انديشه، فدوي اصغري - ۵
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