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 چکیده

تاپ، و... می اندازد.اما تکنولوژی چیزی بیشتر ، موبایل، لب ماشین امروزه هرگاه  صحبت از تکنولوژی میشود ،مارا به یاد آخرین مدل 

از ماشین است.تکنولوژی روش انجام کارهاست به وسیله ما و اجرای عملی دانش است. ابزاری است که توسط آن ما میتوانیم به اهداف 

قال انت ،یت تکنولوژی.به همین علت مدیریت تکنولوژی از اهمیت قابل توجهی برخورداراست. یکی از وظایف مدیر .خود دست یابیم

تکنولوژی و دراصل مدیریت انتقال تکنولوژی میباشد.اهمیت مباحث انتقال تکنولوژی درکشور های درحال توسعه برهمگان واضح 

است.کشورهایی که بنا به دالیلی دیر تر از کشور های پیشرفته به مراحل توسعه یافتگی نزدیک میشوند،برای اینکه بتوانند فاصله 

سایر کشورها درزمان کوتاهتری طی کنند،نیازمند به کارگیری روش های میانبری مانند انتقال تکنولوژی هستند.انتقال  خودرا با

تکنولوژی از نظر مفهومی به خودی خود، شامل انتخاب روش مناسب و سپس اقدام به انتقال تکنولوژی با روش انتخاب شده ودرنهایت 

دراین مقاله سعی .از تکنولوژی انتقال یافته جهت اصالح روش یا نحوه به کارگیری آن میباشد ،گرفتن بازخورد های اطالعاتی مناسب

ران ارشد جایگاه مدیوتفاوت تکنولوژی مدیریت و مدیریت تکنولوژی ،ابعادمدیریت تکنولوژی  مروری برتعاریف تکنولوژی،به   شده

 پرداخته شود. روشهای انتقال تکنولوژی تکنولوژی درسازمانها وفرایند و

 

 

 ،انتقال تکنولوژیکنولوژی،مدیریت،مدیریت تکنولوژیکلمات کلیدی :ت
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 مقدمه  -1

نابع جهت استفاده بهینه از مبه با توجه به اینکه ما در عصر دانش زندگی میکنیم وبا توجه به افزایش جمعیت و محدود بودن منابع ، 

از تکنولوژی استفاده کنیم. به کمک تکنولوژی کارها آسانتر،سریعتر و با هزینه کمترانجام  میبایست  ارزشمند و محدود خود

میشوند.برای مثال درسالهای قبل چنانچه شما میخواستید هزینه قبض تلفن را پرداخت کنید ،این موضوع نیازمند ترک محل خدمت، 

 غ قبضبا مبل مبلغ پرفراژشده درپشت قبض تطابقاطمینان از و مراجعه حضوری به بانک، ایستادن در صف های طوالنی، ارائه قبض 

ولی اکنون به لطف پیشرفت های حاصله در تکنولوژی اطالعات و بانکداری الکترونیک ، پارادایم های قبلی تغییر کرده و شما . بود

 هزینه چاپ و پست قبض( وکاهش نابعی همچون زمان ،کاغذ ، منابع طبیعی، صرفه جویی در مکه  ) قبض کاغذی استفاده از بدون

اما آنچه مهمتر از خود تکنولوژی همان کارهای قبلی را با روشی جدید و کم هزینه تر از قبل انجام میدهید.همراه خواهد داشت ،   بهرا

سازمان شده و آن را درجهت دستیابی به اهداف کوتاه مدت یک  مدیریت آن است به نحوی که منجربه ایجاد ارزش برایابتدا است، 

به  و به گونه ای که منجربه به کسب علم و دانش تکنولوژی های جدید شود.،وسپس انتقال آن است  کند.میو بلند مدت هدایت 

ی تبدیل ایده های پژوهشهمین علت مدیریت تکنولوژی وانتقال آن از اهمیت قابل توجهی برخوردارمیباشد به دلیل فرایند طوالنی 

به تکنولوژی،وضعف کشورهای درحال توسعه که آنقدر منابع انسانی وسرمایه دراختیار ندارند تابتوانند راهی را که دیگران درزمان 

بسیار طوالنی طی نموده ودرمسیرخود آزمون وخطاهای بسیاری را تجربه نموده اند،درمدت زمان کوتاهتری بپیمایند ، به همین علت 

شکاف کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته روز به روز بیشتر خواهد شد.بنابراین تنها راه برای رفع این شکاف برای یک کشور 

درحال توسعه استفاده از تجارب موفق دیگران ودستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها درحل مشکالت خود از طریق انتقال 

  .تکنولوژی میباشد

 

 تعاریف -2

 ف تکنولوژی:تعری

تکنولوژی را میتوان تمام دانش ها،محصوالت،فرایند ها،ابزار ها،روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که درجهت خلق و ساخت کاال 

  (1131)خلیل،ها و ارائه خدمات به کار گرفته میشود. 

صنعت،کشاورزی و تجارت وهمچنین در راه تکنولوژی به عنوان یک دانش سیستماتیک در تولید یک محصول یا ارائه خدمات در 

 WIPO,2010) ..)اندازی و پشتیبانی طرحها و تجهیزات صنعتی ویا مدیریت یک شرکت صنعتی شناخته میشود

 

به عنوان مجموعه اطالعات مهارتها،روش ها وابزار الزم برای ساختن محصوالت موردنیاز و  بنابه تعریف سازمان ملل، تکنولوژی  

 (1132)سمیعی نصر ، و یا تامین خدمات مفید ومورد نیاز پذیرفته است. کاربرد آنها

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

،توسعه و کاربرد ابزار،ماشین آالت،کاالها وفرایندهایی است که به حل مشکالت انسان کمک 2002تکنولوژی ازدیدگاه رایزمن 

 ) Sazali et al ,2011.)میکند

 تعریف مدیریت:

تکنولوژی.مدیریت شامل هدایت و کنترل یک سازمان ،درراستای دستیابی به اهدافش مدیریت ، یک هنر است و تا حدی یک 

است.علت اینکه مدیریت ،یک تکنولوژی نیز میباشد این است که ابزاریست که به وسیله آن اهداف مطلوب و مورد نظر یک سازمان 

 (1131)خلیل، محقق و حاصل میشود.

 تعریف مدیریت تکنولوژی:

، زند. از دیدگاه مدیریت تکنولوژیهم پیوند میای است که علوم، مهندسی، و مدیریت را بهرشتهیک مبحث بینمدیریت تکنولوژی 

ی تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایهترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که میتکنولوژی اصلی

 طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود.ی موثر از منابع، حفظ منابع فکری، استفاده

  (1131)خلیل،

 تعریف انتقال تکنولوژی:

 اص از کشورهای توسعه یافته به کشورهایخبنا به تعریف سازمان ملل، انتقال تکنولوژی عبارت است از وارد کردن عوامل تکنولوژیک 

به تهیه و بکارگیری ابزارهای تولیدی جدید و گسترش و توسعه ابزارهای موجود قادر سازد )انصاری در حال توسعه، تا این کشورها را 

 (.1131و زارع، 

،انتقال تکنولوژی را اغلب فرایندی بی نظم و پرهرج ومرج میدانند که گروهها و اشخاصی را دربر میگیرد 1331گیبسون و اسمایلر

 ) Abdul wahab et al,2012و پتانسیل استفاده از تکنولوژی داشته باشند.)که ممکن است نظرات مختلفی درخصوص ارزش 

                                                        

 مرور ادبیات-1

توانمندی مورد نیاز یک موسسه برای تامین "یا  "دانش چگونگی انجام امور"( به صورت 1333) 1مفهوم تکنولوژی توسط استیل

تعریف شده است. با توجه به این تعریف، می توان گفت که انتخاب  "کاالها یا خدمات مورد سفارش مشتریانش، در حال و آینده

هایی که به هر شرکت یاری می رساند تا تولیدات و خدمات تکنولوژی دستیابی به نوعی دانش چگونگی جدید است؛ اجزا و سیستم 

                                                           
1 - Steele 
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رقابتی تر، فرآیندهای موثرتری را تولید نموده، و / یا راه حل های نوین کاملی را خلق نمایند. تکنولوژی های نوین می توانند فرصت 

 /سازمانتکنولوژی برای بقای هر شرکت هایی را هم برای ایجاد تمایز و تجارت های جدید فراهم نموده و همچنین اهمیت دقت انتخاب

 (. Houseman et al., 2004الزامی است )

وقتی  .مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار است که باید به شکل مناسبی ترکیب شود تا کامال موثر باشدتکنولوژی ، به عبارت دیگر

 تکنولوژی برای یک نظام یا مجموعه تولیدی ایجاد شود، شکلهای اولیه آن عبارتند از:

 به شکل فیزیکی، از قبیل مواد، ابزار تولید، تجهیزات و ماشین آالت و نوع محصول. -

 به شکل انسانی آن اساسا بیانگر چرایی است شامل مهارتها و تجربه فردی انسانها یا گروهها. -

 ل داده ها که شامل نوع دانش چگونگی، از قبیل فرآیندها، فنون، روشها و مانند اینهاست.به شک -

به شکل سازمانی که به طور فزاینده ای به عنوان عامل تسریع کننده در کمک به کل مجموعه، شناخته شده است و تعامل نظام را  -

 با محیط، فعال می کند. 

وسیله های انتقال و جذب دانش فنی هستند. سازمان افزار، بیشتر نقش بارورسازی و افزایش  دو جزء انسان افزار و اطالعات افزار،

 (. 1111بازدهی فرایند جذب تکنولوژی را بر عهده دارد )مصلح و یداللهی، 

 ک اندازه مهم تشکیل شده است :ی(تکنولوژی از سه جزء وابسته به هم و به 1332ازدید زلنی)

فیزیکی و آرایش منطقی تجهیزات و یا ماشین آالتی که قرار است برای انجام وظایف الزم مورد استفاده سخت افزار:ساختار  -1

 قرارگیرد.

 نرم افزار:دانش نحوه استفاده از سخت افزار برای انجام وظایف الزم. -2

 مغز افزار:دالیل استفاده از تکنولوژی به شیوه ای خاص.که توجیه فنی نیز نامیده میشود.-3

است که تمام سطوح موفقیت  دانش فنیمورد بررسی و توجه قرارداد، باید به طور مستقل که  وه بر سه جزء فو  جزء چهارمیعال

 های تکنولوژیک را در برمی گیرد.

دانش فنی:دانش یا مهارت فنی فراگرفته شده یا کسب شده درباره نحوه انجام درست کارهاست.دانش فنی میتواند نتیجه تجربه  -4

مردم از طریق دریافت آموزش های نظری رسمی یا غیر رسمی ویا ازطریق آموزش عملی وکارکردن انتقال دانش یا تمرین عملی باشد.،
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،دانش فنی را به دست میآورند.  انتقال تکنولوژیدرکنار یک فرد متخصص درحوزه ای خاص ویا استفاده از روش شناخته شده 

 (1131)خلیل،

ای است برای کشورهای در حال توسعه جهت کسب تکنولوژی جدیدتر. این کشورها باید انتقال تکنولوژی را انتقال تکنولوژی شیوه 

به عنوان مبنایی برای تکمیل توانایی های تکنولوژیکی خود بکار گیرند. این توانایی ها فقط به تجهیزات فیزیکی محدود نمی شود 

ی افراد را نیز در بر می گیرد. در بخش صنعت این توانایی ها شامل انتخاب، همگون بلکه علم و دانش و توانایی های آموزشی و مهارتها

 (.Putranto et al., 2003)و جذب، بهبود و آفرینش تکنولوژی جدید می باشد  )انطبا (سازی

خش، توانایی دو بانتقال تکنولوژی در بر گیرنده یک فرآیند پیچیده شامل پیچیدگی های تکنولوژی، پیچیدگی فعل و انفعال بین 

 (. Lee et al., 2008آموزش صاحب تکنولوژی و توانایی یادگیری دریافت کننده آن می شود )

منظور از روش انتقال تکنولوژی، مجموعه ای از فعالیتهای ازپیش تعریف شده ای است که طی آن تکنولوژی موردنیاز دراختیار 

 (.1132متقاضی قرار می گیرد )بناوند، 

 کنولوژی مدیریت و مدیریت تکنولوژیتفاوت ت -4

فردریک تیلور پدر مدیریت علمی و مهندسی صنعتی از روش علمی مدیریت استفاده کرد.پس از تیلور،بسیاری از اندیشمندان نیز 

به خدمت گرفتند.واژه تکنولوژی مدیریت به معنای تکنولوژی است که برای  "تکنولوژی مدیریت"دانش باارزش خودرا برای خلق 

رادامه تعریف میشود اشتباه مدیریت سازمان ها یا برخی وظایف خاص استفاده میشود و نباید آن را با مدیریت تکنولوژی که د

 سازد و شاملکارگیری تکنولوژی را ممکن میمدیریت تکنولوژی، در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب، و بهگرفت.

دهد. تحقیق، اختراع، و ستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار میها را در رااین فعالیت که مسوولیتی است

تکنولوژیک هستند. اما در مسیر  هایهای خلق تکنولوژی و وقوع پیشرفتترین مولفهتوسعه، اساسی

کارگیری یا تری نیز وجود دارد که همان بهی مهمتولید ثروت، مولفه

رسد. ی آن به دست مشتری بیابند که نتیجهبیان دیگر، مزایای تکنولوژی هنگامی تحقق می تکنولوژی است. بهسازی تجاری

های دفاعی باشد. اختراعی که در قفسه نهاده شود، ثروت تولید تواند فرد، شرکت، یا یک نهاد دولتی همچون سازمانمشتری می

عنوان اختراع به ثبت برسد ـ بازده مالی ندارد. تکنولوژی اگر بهشود ـ حتی کند و به کار بسته نمیای که بروز میکند و ایدهنمی

شود که یا تجاری شود و یا در مسیر تحقق اهداف استراتژیک یا عملیاتی یک سازمان به کار بسته هنگامی به تولید ثروت منجر می

 (1131)خلیل، شود.

 ابعاد مدیریت تکنولوژی -1
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گیری سازمانی و فردی است. در سطح ملی یا دولتی )سطح کالن(، مدیریت تکنولوژی به شکلدیریت تکنولوژی دارای ابعاد ملی، م

ه انجامد. در سطح فردی، بپذیر میکند. در سطح بنگاه )سطح خرد(، به ایجاد و تثبیت بنگاههای رقابتهای عمومی کمک میسیاست

 (1133)بوشهری،.کندارتقاء ارزش فرد در جامعه کمک می

 هامدیران ارشد تکنولوژی در سازمانجایگاه  -2

های باالی مدیریتی کشورها به حدی ارتقا یافته است که روسای جمهور نیز برای ها و حتی در ردهامروزه جایگاه تکنولوژی در سازمان

اون نشده است و معجمهور منصوب عنوان مشاور تکنولوژی رئیسالبته در ایران هنوز فردی به .کنندخود مشاور تکنولوژی انتخاب می

های مختلف نیز باید اذعان کرد که ها و دستگاهکند. درخصوص سازمانجمهور همزمان هر دو نقش را ایفا میعلمی و فناوری رئیس

های گوناگون بسیار زیاد است و استفاده از تکنولوژی و دستاوردهای آن کمک شایانی به رسیدن سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه

ها همراه دارد اما کیفیت و سرعت های روز هرچند بارمالی زیادی برای سازمانکند. استفاده از تکنولوژیتعیین شده میبه اهداف 

  گر این بار مالی است.دریافت نتیجه، توجیه

ژی روز تکنولوکارگیری شود که پی ببریم بههای اجرایی وقتی بیشتر احساس میضرورت حضور مدیران ارشد تکنولوژی در سازمان

 های طوالنی مدت در روند حرکتی یک واحد اجرایی ایجاد کند.بدون مدیریت، گاه با نتایج مثبت همراه نیست و ممکن است وقفه

 مشخص می زمانیبخش  اینوجود فضای تصمیم گیری شفاف است؛ اهمیت  ،چالش های موجود،در حوزه مدیریت تکنولوژی یکی از

شود که بدانیم یکی از دالیل اصلی اتخاذ تصمیمات نامناسب، باالخص در کشورهای در حال توسعه، تصمیم گیری مدیران در شرایطی 

 (.Shen Yung et al., 2011) مبهم و به دور از دسترسی به حداقل اطالعات الزم می باشد

تر انتخاب تکنولوژی مناسب است چراکه انتخاب نادرست ها، بحث مهمانکارگرفته شده در سازمدر کنار لزوم مدیریت تکنولوژی به

انتقال تکنولوژی است که به  فرایندانتخاب تکنولوژی یکی از مراحل .ها را نیز تلف خواهد کردسازمان تکنولوژی عالوه بر وقت، هزینه

 آن اشاره خواهد شد.

 انتقال تکنولوژی -1

تکنولوژی های جدید از طریق انتقال تکنولوژی امکان پذیر است .انتقال تکنولوژی میتواند به صورت ولوژی ،خصوصا دستیابی به تکن

 انتقال افقی باشد یا انتقال عمودی.

 در انتقال افقی تکنولوژی از یک سطح توانمندی درشرکت یا کشور به همان سطح توانمندی درمحل دیگری منتقل میشود.

تحقیق و توسعه ،اطالعات فنی ویافته های تحقیقات کاربردی به مرحله توسعه وطراحی و مهندسی انتقال درانتقال عمودی یا انتقال 

 (1113)علی احمدی ودیگران،یافته و سپس با تجاری شدن تکنولوژی به فرایند تولید وارد میشود.
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 .انتقال تکنولوژی شامل فرایند انتقال تکنولوژی و روشهای انتقال تکنولوژی میباشد

 فرایند انتقال تکنولوژی 1-1

فرایند پیوسته و مداومی است که به طور معمول از زمان تصمیم گیری برای دریافت تکنولوژی گام به گام مرحله دیگر را در 

برمیگیرد.ابن فرایند بسیار پیچیده و دشوار است و بدون مطالعه و بررسی های الزم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است موجب هدر 

بخش عمده تقسیم میشودکه 1.این فرایند معموال به (1132)آصف،تن زمان و سرمایه شده وبه تضعیف تکنولوژی ملی بیانجامدرف

 شامل :

 انتخاب و کسب تکنولوژی 1-1-1

دراین مرحله با توجه به اهداف و استراتژی های کالن کشور،بنگاه وشرایط محیطی آن ،تکنولوژی های کلیدی انتخاب  وکسب 

 .میشوند

 انطبا  ،کاربرد و جذب تکنولوژی1-1-2

برای جلوگیری از شکست فرایند انتقال تکنولوژی و استفاده بهینه از تکنولوژی های وارداتی،تکنولوژی های دریافتی میبایست انطبا :

ه سازگار انی کشوردریافت کنندبا اعمال تغییراتی با امکانات زیربنایی،شرایط آب و هوایی ،سیاستهای اقتصادی و مهارتهای نیروی انس

 گردد .

 . استفاده از تکنولوژی درراستای تولید کاالها و خدمات و همچنین دستیابی به روشهای تولید: کاربرد

فرایند جذب تکنولوژی از بررسی مبانی طراحی ، نصب وراه اندازی ماشین آالت شروع و به فراگیرشدن تکنولوژی در سطح  جذب:

گردد.به گونه ای که دانش فنی تکنولوژی وارداتی جزیی از مجموعه دانش و مهارت عمومی کشور واردکننده تلقی جامعه ختم می 

 گردد.

 توسعه و انتشار تکنولوژی1-1-1

اگر مراحل پیش گفته یعنی انطبا  ، کاربرد و جذب تکنولوژی به درستی انجام گیرد می توان گفت که امر انتقال تکنولوژی  توسعه:

نولوژی ، تک  این فرایند وقتی تداوم خواهد داشت که با استفاده از دانش انتقال دهنده و مهارت وتجربه کسب شده .یافته استتحقق 

یعنی توانسته ایم با تلفیق تکنولوژی کسب شده . .که دراین صورت میتوان گفت پا به مرحله توسعه گذاشتیمجدیدی خلق شود

 .متناسب به نیازهای جامعه خلق کنیم ،و تجربه خود تکنولوژی نوینی بادستاوردهای حاصل از دانش ، مهارت

توسعه تکنولوژی در سطح یک بنگاه اقتصادی و حتی در سطح یک بخش بدون گسترش آن به کل ساختار علوم و تکنولوژی  انتشار:

جامعه کارساز نخواهدبود.مراد از انتشار تکنولوژی فراگیر شدن تکنولوژی کسب شده و تکنولوژی های نوین درتمامی زمینه های آن 
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انتشار تکنولوژی زمانی تحقق خواهدیافت که نه تنها باعث افزایش تولید در سطح  .ستازجمله آموزش ، جذب ، کاربرد و توسعه ا

 .جامعه شود، بلکه ضمن ارتقا سطح دانش و مهارت عمومی با همکاریهای منطقه ای ازسطح یک کشور فراتر رود

 

 روش های انتقال تکنولوژی 1-2

در  نیاز مورد تکنولوژی آن طی که ای است شده تعریف پیش از های فعالیت از مجموعه ای تکنولوژی، انتقال روشهای از منظور

و  اهداف موقعیت، به توجه با که امکانپذیر است مختلف وسائل و مختلف تکنولوژی باروشهای انتقال .گیرد می قرار متقاضی اختیار

درذیل می شود. مشخص تکنولوژی تحوالتسرعت  و دسترس در بازار اندازه گیرنده تکنولوژی، انتقال و دهنده انتقال مهارتهای

 ذکر میگردد.با توضیحی مختصر روشهای انتقال تکنولوژی برخی از

 ( FDI)انتقال تکنولوژی ازطریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1

 سرمایه گذاری مشترکانتقال تکنولوژی ازطریق  -2

 ( )خرید حق امتیاز قرارداد های لیسانسانتقال تکنولوژی ازطریق  -1

 (Turn key) قرارداد های کلید دردستانتقال تکنولوژی ازطریق  -4

 انتقال تکنولوژی ازطریق واردات کاالهای سرمایه ای و ماشین آالت -1

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد های بیع متقابل -2

 انتقال تکنولوژی ازطریق مهندسی معکوس -1

 های فنیانتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد های کمک  -3

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد خدمات مهندسی -3

 انتقال تکنولوژی ازطریق کنسرسیوم -10

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد های فرعی و دست دوم -11

 انتقال تکنولوژی ازطریق اتحاد استراتژیک -12

 به طور غیررسمیانتقال تکنولوژی  -11
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 2( FDIسرمایه گذاری مستقیم خارجی)انتقال تکنولوژی ازطریق  1-2-1

وقتی شرکتی )معموالً شرکتهای چندملیتی( تصمیم می گیرد تا محصوالت خود را در کشوری خارجی تولید کند یا بعضی از منابعش 

مچنان هرا در آن کشور سرمایه گذاری کند، در این صورت امکان انتقال تکنولوژی به کشورهای دیگر فراهم می شود ولی تکنولوژی 

 در درون مرزهای شرکت باقی می ماند، یعنی هنوز در کنترل شرکت است.

 ( Joint Venture)سرمایه گذاری مشترکانتقال تکنولوژی ازطریق  1-2-2

دو یا چند طرف منافع خود را در تشکیالتی تجاری ترکیب می کنند و بواسطه آن می توانند برای توسعه تکنولوژی، ساخت محصول 

وند. هدف اقدام سهیم می ش در منافع این ،دانش فنی یکدیگر، به تبادل دانش و منابع بپردازند. البته تمامی طرفهای درگیریا تکمیل 

بازارهای محلی و  هتکنولوژی دسترسی ب منابع)فروشندگان(هدف  کسب تکنولوژی و،دریافت کنندگان از مشارکت در این کار 

 مهارتهای توزیع است.

 قرارداد های لیسانس )خرید حق امتیاز (انتقال تکنولوژی ازطریق  1-2-1

دریافت کننده حق بهره برداری از تکنولوژی فرد دیگری را خریداری می کند. اینکار می تواند بصورت خرید یکجا یا با پرداخت 

 مبلغی اولیه بعالوه درصدی از میزان فروش باشد.

 فرانشیز 1-2-1-1

است، با این تفاوت که منبع تکنولوژی نوعی حمایت مداوم را به دریافت کننده عرضه می دارد. برای مثال نوعی خرید حق امتیاز 

 هشرکت منبع با تامین مواد اولیه، کمک در بازاریابی و یا ارائه آموزش از دریافت کننده حمایت می کند. معموالً از این کانال در فروشگا

 .زمانهایی مثل مک دونالد، برگر کینگ و پیتزا هات استفاده می شودهای زنجیره ای عرضه مواد غذایی و سا

 (Turn key) قرارداد های کلید دردستانتقال تکنولوژی ازطریق   1-2-4

زمانی که یک کشور پروژه کاملی را از یک منبع خارجی خریداری می کند، پروژه طراحی شده، پیاده می شود و آماده برای راه اندازی 

گردد. ممکن است در این موافقت نامه ها تدابیر خاصی گنجانده شود. مشارکت در پروژه های کلید در دست معادل با و تحویل می 

 .خرید یا فروش تجهیزات است البته با این تفاوت که در مقیاس کارخانه صورت می گیرد

 انتقال تکنولوژی ازطریق واردات کاالهای سرمایه ای و ماشین آالت 1-2-1

                                                           
FOREIGN DIRECT INVESTMENT(FDI) -2 
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 و توانایی صنعتی ساختار افزایش در مهمی نقش باشد که می آالت ماشین و ای سرمایه نمودن کاالهای وارد فنی، دانش انتقال دیگر طر  از

 .نماید می تکنولوژی، ایفا گیرندة کشور تکنولوژیکی

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد های بیع متقابل  1-2-2

 محصوالت تولید از آینده در و نماید فراهم برای متقاضی تولیدی امکانات که نماید می تکنولوژی موافقت کننده عرضه روش، این در

 خریداری نماید. خود، سرمایه گذاری سود اصل و بازپرداخت عنوان به وی شده

 انتقال تکنولوژی ازطریق مهندسی معکوس  1-2-1

 آن صورت روی از نمودن کپی و نمودن پیاده خارج و از آالت ماشین های نمونه خرید به وسیلة معموالً طریق این از تکنولوژی انتقال

 .میباشند برخوردار تری ساده تکنولوژی از آالتی که ماشین آن خصوص به پذیرد؛ می

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد های کمک های فنی 1-2-3

 .باشد نیاز مورد مواد، یا محصول ساخت تولید و در که است )صنعتی( مدیریتی و اطالعات فنی و خدمات عموماً  فنی های کمک

 :است زیر خدمات شامل عمدتاً  فنی تولیدی کمکهای و صنعتی پروژة در

 کمک در انتخاب تکنولوژی و روش ساخت و آزمایش کارخانه. *

 آالت و تجهیزات.تهیة صورت مشخصات فنی ماشین *

 تهیة مشخصات محصول. *

 آالت. همکاری در مقایسه پیشنهادهای خرید ماشین *

 ساخت و لوازم و مواد کمکی.همکاری در تهیه و خرید قطعات نیم *

 همکاری در تهیه مشخصات مواد اولیه و منابع تأمین آنها. *

 خدمات در رابطه با انجام آزمایشها و تحقیقات مواد اولیه و محصول. *

 ندازی کارخانه.انظارت بر عملیات نصب و راه *

 خدمات در مورد تصحیح و تغییر روشهای تولیدی.  *

 برداریاندازی و بهرهخدمات مدیریتی در حین راه *

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد خدمات مهندسی 1-2-3

آید. معموالً این  کارشود که در جهت ایجاد یک پروژه صنعتی و تولیدی بهخدمات مهندسی به آن دسته از کارهای فنی اطال  می

 .شودآالت ارائه میخدمات توسط موسسات مهندسی باتجربه در امر موردنظر و یا فروشندگان ماشین

 انتقال تکنولوژی ازطریق کنسرسیوم  1-2-10
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تعدادی شرکت و موسسه عمومی جهت دستیابی به هدف خاصی در زمینه نوآوری تکنولوژیکی با یکدیگر همکـاری مـی نمایند ولی 

 سهامی بین آنها رد و بدل نمی شود.

 انتقال تکنولوژی ازطریق قرارداد های فرعی و دست دوم  1-2-11

 .شود انجام مختلف انواع به تواند می روش این

 دهنده )داخلی سازی( انتقال از کار از بخشی گرفتن-

 فعالیتهای تخصصی(( بگیریم قرار آنها شبکه در صورتی که در معتبر های کمپانی از کار گرفتن -

 .باشیم داشته قوی مهندسی اگر قسمت مختلف بخشهای به دادن و کار گرفتن -

 انتقال تکنولوژی ازطریق اتحاد استراتژیک  1-2-12

 دو شرکت تواناییهای تکنولوژیک خود را در جهت رسیدن به محصولی جدیدتر به اشتراک می گذارند.

کننده و های پرهای بومی با جستجو برای یافتن تکنولوژیتشخیص شکاف در تکنولوژیهمکاری استراتژیک عبارت است از فرآیند 

 سپس درگیر کردن صاحبان آن تکنولوژی در مشارکتی که نتیجة آن انتقال تکنولوژی به کشور باشد.

 انتقال تکنولوژی به طور غیررسمی  1-2-11

 استخدام پرسنل فنی و علمی -1

 ت و دریافت کمکهای فنی به وسیله سازندگان اصلی ماشین آالت خرید و واردات ماشین آال - 2

 تقلید وکپی سازی -1

 اعزام نیرو به خارج، برای آموزش و کسب تجربیات عملی -4

 برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای کتاب، انتشارات مقاالت و نمایشگاههای بین المللی و تجاری، صنعتی -1

 کشورهای مبدأ تکنولوژیایجاد مراکز تحقیقاتی در  -2

 ثبت اختراعات در کشور مبداء -1

 مبادالت آکادمیک -3

 استخدام نیروی خارجی  -3

 جاسوسی صنعتی-10
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 درزیر آورده میشود. یک نمونه قرارداد انتقال تکنولوژیحال 

 قرارداد همکاری برای توسعه یک ماشین تراش جدید:  1-1

 کشور چین. از4از کشور انگلیس و شرکت چانگ ژونگ 1تولز شرکت های طرف قرارداد: شرکت های میدلند  

 روش انتقال تکنولوژی: سرمایه گذاری مشترک 

 هدف همکاری:کسب تکنولوژی ماشین ابزارهای خاص توسط شرکت چینی

ازه متوسط درزمینه ساخت دچین(،شرکت هایی با اناز شمال غرب  تولز)یک شرکت انگلیسی( و چانگ ژونگ)یک شرکتمیدلند 

تک یا چند محوره اتوماتیک وتراش سنتر  CNC1تولز، ماشین های محصول عمده تولیدی درشرکت میدلندماشین ابزار هستند.

 است که با کیفیت مطلوب و متناسب با استاندارد های بین المللی تولید میشود.

گاه تراش خاص است و تقریبا نیمی از تولیدات آن را ،ماشین آالت سنتی و نصف دیگر را شرکت چانگ ژونگ نیز سازنده نوعی دست

تشکیل میدهد.ماشین آالت تولیدی شرکت چانگ ژونگ تا حدود زیادی از رضایت مشتریان داخلی برخوردار  CNCماشین های 

ه انتقال تکنولوژی از شرکت میدلندتولزبه است.این شرکت برای دستیابی به تکنولوژی یک سری ماشین ابزار های خاص اقدام ب

 روش سرمایه گذاری مشترک مینماید.مفاد قرارداد همکاری به صورت زیر است:

 مفاد قرارداد:1-1-1

 فاز منعقدشده است.این فاز ها عبارتند از:4این قرارداد در 

ودربازارهای داخلی و خارجی به فروش برسد.دراین فاز فاز اول:ماشین ابزار فعلی میدلندتولز،باید توسط همین شرکت ساخته شود 

 بدنه مورد نیاز برای ماشین آالت،باید توسط شرکت چانگ ژونگ تولید شود.

 فاز دوم:ماشین ابزار فعلی،باید به طور کامل توسط شرکت چانگ ژونگ تولید شود.

ین ابزار موجودرا به طور مشترک طراحی وتوسعه ( جدیدی از ماشversionفازسوم:شرکت چانگ ژونگ ومیدلند تولز باید نمونه)

 دهند.

                                                           
Midlandtools-3 
changzhong-4 
Computer numerical control.-5 

به تدریج دقت مورد نیاز برای تولید  CNC نام گرفتند. به کمک CNC ماشین ابزارهایی که به کمک کامپیوتر هدایت می شدند

بوده اند یعنی بدون  NCده است .نسل اول این ماشین ها مانند هوافضا و قالب سازی حاصل شقطعات پیچیده در صنایع مختلف 

 کامپیوتر بودند و دستگاه طبق منطق خاصی دستورات را درک میکرد مثال با استفاده از کارت های پانچ شده.
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فازچهارم:بدنه ماشین طراحی شده جدید،باسد توسط شرکت چانگ ژونگ تولید شده دراختیار شرکت میدلندتولزقرارگیرد.این 

ور که به طمحصول که بدنه آن ساخت چانگ ژونگ است ،توسط شرکت میدلندتولز دربازارهای جهانیعرضه میشود.اما ماشین هایی 

 کامل توسط شرکت چانگ ژونگ تولید میشوند صرفا میتوانند دربازارداخلی چین عرضه شوند.

 مزایای قرارداد برای هریک از طرفین: 1-1-2

 مزایای قرارداد برای شرکت انگلیسیالف (

 ساخت محلی قطعات توسط شرکت چانگ ژونگ)کاهش هزینه تولید(-1

 خرید اختصاصی و تجاری قطعاتاز تامین کنندگان محلی)کاهش هزینه تولید( -2

 مونتاژمحلی توسط شرکت چانگ ژونگ)کاهش هزینه(-1

 فروش محصول مشترک جدید دربازارهای محلی و بین المللی)گسترش بازارها(-4

 

 مزایای قرارداد برای شرکت چینیب(

گسترش بازارها)شرکت انگلیسی متعهد شده که بازاریابی محصول مشترک را  استفاده از نام و اعتبار شرکت انگلیسی برای-1

 دربازارهای داخلی و خارجی انجام دهد(

 رسیدن به اهداف تجاری)تولید بدنه ماشین آالت ساخت میدلند تولز،میتواندبازار خوبی برای شرکت چینی فراهم آورد( -2

 های موجود،برنامه ریزی فرایند ها و کسب تکنولوژی مونتاژیادگیری تکنولوژی طراحی و توسعه از زوی نقشه -1

 کسب دانش مدیریت تولیدوکنترل کیفیت از طریق آموزش و برنامه ریزی مرحله ای پروژه -4

 اهداف همکاری تکنولوژیکی بین شرکت های میدلندتولز و چانگ ژونگ

 

 (1جدول شماره)

 چانگ ژونگ میدلند تولز 

 بهبود ظرفیت های تکنولوژیکی توسعه محصول جدید اهداف
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 کاهش هزینه تولید 

 توسعه بازار

 

 معرفی محصول جدید

 توسعه بازار

 صادرات بدنه ماشین افزایش فروش دربازارهای جهانی مزایای مالی

 افزایش فروش درسطح محلی

 بدست آوردن جدیدترین تکنولوژی قیمت مناسب محصول مزایای تکنولوژیکی

 توسعه محصول و دستیابی به بازار جدید توسعه محصول و دستیابی به بازار جدید مزایای استراتژیک

 

ر تامین اهداف که قابل توجه است.دوشرکت به منظو همانطور که مالحظه میشود،ظرافت هایی درجریان انتقال تکنولوژی به کار رفته

کاهش بیشتر هزینه ها وبهبود کیفیت محصول هرفاز ،منوط به افزایش توان  فاز پایه ریزی کردند که درآن 4طرفین،همکاری خودرا در

رکت چینی شتکنولوژیکی گیرنده تکنولوژی درفاز های قبلی است.به این وسیله،محصول جدید با تکنولوژی باال و قیمت پایین توسعه میابد و 

   (1132زاده،)ترابی ومحمدهم از انتقال صحیح وکامل تکنولوژی درهر فاز مطمئن میشود.

 

 : گیری نتیجه -3

با توجه به پیشرفتهای روزافزون در تکنولوژی و ورود تکنولوژی های جدید به بازار که موجبات هرچه بیشتر استفاده بهینه از منابع و 

مدیریت این تکنولوژی ها پس از  انتخاب، اکتساب تکنولوژی مناسب میتواند موجب صرفه جویی در  سهولت کارها را فراهم میآورد،

انتقال زمان وکاهش هزینه ها شود و یک سازمان را هرچه بیشتر  در جهت نیل به اهداف عملیاتی و استراتژیک خود یاری دهد.

ور ودرنهایت حرکت به سمت توسعه پایداراست.عوامل مهم تکنولوژی مقوله ای مهم و اساسی در ارتقای سطح تکنولوژی یک کش

تعیین کننده روش انتقال تکنولوژی بسیار به تمایل انتقال دهنده جهت عرضه تکنولوژی و دانش فنی و توانایی وظرفیت جذب 

 تکنولوژی دریافت کننده وابسته است.

 منابع:

 .11،نشریه تعالی،سال سوم،شماره "یبررسی روشهای انتقال تکنولوژ"(،1132)آصف ،مازیار، -1

دیریت ، پژوهشنامه م"تعیین عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: خط تولید بدنه ایران خودرو "(1133)انصاری، منوچهر؛ زارع، علی، -2

 .1اجرایی، سال نهم، شماره 
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