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چکیده

انتقال فناوري ،امكان دسترسي و كسب فناوري جهت كاربرد مؤثر آن براي توسعه اقتصادي و رشد فناورانه صنعت و
بهبود کیفیت و کارآمدی را فراهم مي نمايد و زماني در یک سازمان محقق ميشود كه براي آن مدلي یکپارچه و نظاممند
و متناسب با سطح بلوغ فناوري و ماهيت آن وجود داشته باشد تا فناوري درست شناسایي شود ،انتقال یابد و بكار رود.
هدف این مقاله ،شناسایی عوامل موثر بر انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی و ارائه مدل بومي
براي آن میباشد .برای این منظور ،پس از بررسی ادبیات موضوع و مدلهاي رايج انتقال فناوري و مصاحبه با صاحبنظران

و متخصصان صنايع دفاعي ،عوامل موثر بر انتقال فناوري در  6بعد راهبردي ،انتقالدهنده ،فناوري ،انتقالگيرنده ،نتايج و
دستاوردها و روش انتقال دستهبندی شدند .در ادامه با استفاده از مصاحبه و نظرسنجی از  10نفر از متخصصان و همچنین با
توزیع پرسشنامه در بین  40نفر از کارشناسان مرتبط و اجرای آزمون تی ،تاثیر این عوامل بر انتقال فناوری در صنایع دفاعی
بررسی گردید .در نهایت با توجه به عوامل شناخته شده و بر اساس مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع ،مدل نهائی و
بومی این پژوهش طراحی گردید .بر اساس نتایج این پژوهش ،انتقال فناوری باید فرآیندی از ابتدای فاز امکانسنجی پروژه
در نظر گرفته شود و در کنار آن ،تداوم همكاري انتقالدهنده با گيرنده جهت ارتقاي سطح عناصر منتقل شده باید مورد تاکید
قرار گیرد .بكارگيري مدل این پژوهش ميتواند به موفقيت پروژه انتقال فناوري كمك شاياني نماید.

واژگان کلیدی :انتقال فناوري ،عوامل موثر بر انتقال فناوری ،تحقیقوتوسعه ،صنایع دفاعی.
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-*1دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ایران /.نویسنده مسوول مکاتباتm_forozandeh@ind.iust.ac.ir :

 -2کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.

 -1مقدمه

یکي از گامهاي مهم هر پروژه نوآورانه صنعتي ،گام پژوهش است که دانش فني مورد نیاز طراحي و

ساخت محصول را تامین ميکند .این امر یا توسط واحد تحقیقوتوسعه در هر سازمان یا توسط موسسهها
و مراکز پژوهشی بیرون سازمان انجام ميشود .صنایع ،براي حل مشکالت فني و در برخی موارد فوري
خود نیازمند همکاري با مراکز پژوهشی هستند و از طرف دیگر مراکز پژوهشی و دانشگاهها نیز براي
گسترش و کاربردي نمودن علوم و فناوري به این همکاري نیاز دارند .از سوي دیگر ،پژوهش و صنعت،
دو محیط مختلف با اهداف و شرایط مختلف هستند که با هم همکاری دارند .جستجوي روشها و
مدلهاي همکاري بین نهادهاي پژوهشی و صنعتی برای انتقال راحت فناوری و دستاوردهاي پژوهش
به صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است .برای همکاری کارآمد این دو محیط ،باید اصول و نکات
کلیدی موضوع همکاری به درستی بیان شود .یکي از پیﭽیدهترین و ابهامآمیزترین فرآیندهاي موجود
در موضوع همکاری ،بحﺚ فرآیند انتقال فناوری حاصل از اجراي پروژههاي پژوهشی ميباشد .اگرچه
در برخي صنایع سرمایهگذاري زیادي برای انتقال فناوري صورت میگیرد اما در نهایت انتقال فناوري
بهدرستی انجام نمیشود.

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

انتقال فناوری ،فرآیندی بسیار مهم و دقیق است که در صورتی که مراحل آن بصورت کامل طی نشود ،نه تنها
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مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعﺚ اتالف سرمایه ،زمان و تﻀعیف فناوری گردد که به دنبال آن دستیابي
به محصول نهایي براي کاربر نهایي با تاخیر و هزینه زیاد انجام خواهد شد ( .)Autio & Laamanen, 1995این
فرآیند ،یک فرآیند دو سویه است که براي اثربخش بودن آن ،هر دو طرف انتقالدهنده و گیرنده فناوري
باید به منافع و مقاصد خود برسند و باید ارزشهاي دو طرف مورد تایید قرار گیرد .بررسی ادبیات
نشان میدهد که همکاري بین انتقالدهنده و گیرنده فناوري را ميتوان به صورت یک چرخه همراه با
بازخورد تصور کرد که باید تا آخرین مرحله انتقال فناوري مورد توجه قرار گیرد .اگر سازمانها براي
انتقال فناوري روش مناسبي را در پیش بگیرند ،ميتوانند موجب تسریع فرآیند انتقال و صرفهجویي در
هزینه شوند .این کار باید براساس مدلی جامع و اثربخش صورت گیرد (.)Agbejule, 2012
انتقال فناوري با روشهای مختلفی امکانپذیر است که نحوه آن با توجه به موقعیت انتقالدهنده و گیرنده
فناوري مشخص ميشود .در بحﺚ انتقال فناوري ،موضوعهایی مانند ویژگيهاي انتقالدهنده و گیرنده
فناوری ،موضوع و ماهیت انتقال ،مدل انتقال ،فرآیند انتقال ،روش انتقال ،محیط انتقال و کارکنان و ساختار
سازماني باید مورد توجه قرار گیرند( .)Algieri, et al., 2011()Bozeman, 2000مدلهاي زیادي براي

انتقال فناوري شناسایي شدهاند که هریک دارای نقاط قوت و ضعفي هستند و در طي زمان تکامل یافتهاند.
در صنایع نظامی کشورها ،با توجه به پیشتاز بودن آنها در عرصههاي علمي و در پروژههاي تحقیقوتوسعه
و صرف هزینههای زیاد ،موضوع انتقال فناوري (به این دلیل که مهمترین حلقه ارتباطی برای رساندن
فناوری به عرصه تولید انبوه محصول و به دنبال آن ورود به بازار است) اهمیت ویژهای دارد .بررسي
موضوع انتقال فناوري در سطح صنایع نظامی کشور ،نشان میدهد که مدلي بومي و مطابق شرایط و
محیط این صنایع ،براي انتقال فناوري طراحي نشده است .به همین دلیل ،دیده میشود که با وجود صرف
هزینه و همﭽنین انجام پژوهش مناسب ،فناوری حاصل بهخوبي نميتواند به صنایع مرتبط انتقال یابد و
بنابراین پروژه در مرحله خاتمهیافتگی خود با شکست مواجه ميشود .بسیاری از مشکالت پروژههای
فراسازمانی در صنایع نظامی به مشارکتهای متعدد و دخیل بودن پیمانکاران در سلسلهای از پروژهها و
نبود فرهنگ الزم جهت به اشتراكگذاری اطالعات و دانش و عدم اعتماد بین ذینفعان است که همگی
از نبود یک رویه مشخص و نظاممند جهت انتقال فناوری در پروژه های فراسازمانی حکایت میکند
(فروزنده و قنادیان .)1394 ،روشهای انتقال فناوري که تاکنون در صنایع دفاعي کشور بکار گرفته شده
است ،ویژگيهاي یک روش جامع و مرجع را ندارند و در هر پروژه ،انتقالدهنده و گیرنده فناوری،
متناسب شرایط نسبت به انتقال فناوری به صورت موقتي و غیر مدون اقدام کردهاند .در کنار این موضوع،
صنایع و مراکز پژوهشی دفاعی با توجه به شرایط ویژهای که دارند ،نیازمند استفاده از مدلي بومي هستند
تا متناسب با سطح بلوﻍ سازمان خود بتوانند فرآیند انتقال را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمایند.
محرك و انگیزه این پژوهش بوده و با هدف ارائه مدلی براي انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه
به صنعت در صنایع دفاعی انجام شده است .برای این منظور ابتدا تالش شد تا عوامل موثر در مدل
انتقال فناوري مورد شناسایی و طبقهبندی قرار گیرد و سپس به کمک آن ،مدل انتقال فناوري از بخش
تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعي را طراحي گردد .البته الزم به ذکر است که مدل ارائه شده
بهعنوان یک مدل جامع ،ميتواند در صنایع مختلف و براي هر سطح پروژه و در هر مرحله از چرخه
عمر پروژه و با هر ماهیتي مورد استفاده قرار گیرد.

 -2مبانی نظری پژوهش
مطابق نظر آگبیجول ( ،)2012به نقل از استاك( ،)2000فناوري ابزار یا مهارت ،محصول یا فرآیند،

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

نبود یک مدل جامع و مرجع جهت بهکارگیري و توسعه روش انتقال فناوري در صنایع دفاعي ،مهمترین
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تجهیزات فیزیکي یا روش اجرا و ساخت است که به وسیله آن توانمندي انسان افزایش ميیابد .او معتقد
است که زمینه عملیاتي فناوري عبارتست از دانش فني که توانایی یک سازمان را جهت ایجاد محصوالت
و خدمات بهبود ميدهد (.)Agbejule, 2012
در ادبیات ،تعاریف متعددي براي انتقال فناوري 1وجود دارد .انتقال فناوري ،عبارت است از انتقال دانش و
فناوري از یک فرد یا گروه به فرد یا گروه دیگر که زمینه کاري مشابهي دارند .انتقال فناوري ،بکارگیري و
استفاده از فناوري در مکاني به جز مکان اولیه ایجاد و خلق آن میباشد .به عبارت دیگر ،فرآیند که باعﺚ
جریان یافتن فناوري از منبع به دریافتکننده آن ميشود انتقال فناوري نام دارد ()Chantramonklasri, 1990
( .)Caldera & Debande, 2010()Hameri, 1996آنکتاد )1990( 2به وجود روشهاي مختلف انتقال
فناوري اشاره میکند و انتقال فناوري را ،انتقال نظاممند دانش جهت تولید محصول ،کاربرد فرآیند و یا
انجام یک خدمت میداند و فعالیتهایي مانند خرید صرف دانش و یا خرید کاالها را در بر نميگیرد.
انتقال فناوري ،تنها انتقال حقوق و اطالعات مربوط به شرکت دیگر نیست .همﭽنین انتقال یک قطعه
سختافزار از یک مکان به مکان دیگر نیست .خدمات مربوط به فناوري ،باید فراهم شود تا انتقال آنرا
تسهیل و موثر نماید ( .)Chen, 1996()Dahlman & Westphal, 1981پژوهشها نشان میدهد که هر
چه به مرحله بلوﻍ فناوري نزدیکتر شویم ،از قابلیت ممتاز رقابتي و در نتیجه سود آن کاسته ميشود
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

و انتقال آن سادهتر ميگردد .به بیان دیگر سود حاصل از فروش ،به نرﺥ بازگشت سرمایه و میزان
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ارزش افزوده فناوري که ایجاد ميکند ،بستگی دارد .بنابراین در انتقال فناوری ،دو عامل حداقل هزینه
جذب فناوري و میزان ارزش افزوده ایجاد شده در مورد هر فناوري باید به دقت مورد توجه قرار گیرد
( .)Cusumano & Elenkov, 1994()Fahey & Prusak, 2001جدول ( ،)1ماهیت و مفهوم انتقال
فناوري در هر سطح و هزینه آن را در مقایسه با سطوح دیگر بیان ميکند.
در کشورهاي در حال توسعه ،سطح توانایي از پائین به باال اتفاق ميافتد .یعني از بهرهبرداري شروع
میشود و سپس با در اختیار گرفتن دانش فني به سطح پشتیباني مربوط میرسد و در نهایت به فناوری
ساخت براي طراحي شرکتهاي مشابه و جدید اقدام ميشود .اساسا ،واحدهاي تحقیقوتوسعه ،امکان
بهبود محصوالت و کشف محصوالت بیشتر و در نهایت طراحي خطوط تولید را فراهم ميسازند
( )Debackere & Veugelers, 2005()Feldman, et al., 2002()Hameri, 1996()Karnani, 2012
( .)Nilsson & Sellström, 2010جدول ( ،)2سطح انتقال و سازمان مرتبط با ماهیت موضوع انتقال را
نشان ميدهد .فاصله بین علم تا تولید یک محصول را ميتوان به سطوح مختلفي تقسیمبندي نمود که این

جدول ( :)1ماهيت و مفهوم انتقال در هر سطح
سطح

ماهیت فعالیت

مفهوم انتقال فناوري

هزینه انتقال

پژوهشهای کاربردي

پژوهشي

انتقال دانش

بسیار پائین

پژوهشهای توسعهاي

تحقیقوتوسعه

انتقال دانش

پائین

مهندسي طراحي

فعالیتهاي مهندسي

انتقال توانایي

مناسب

مهندسي ساخت

فعالیتهاي مهندسي

انتقال توانایي

قابل قبول

تولید

مدیریت

انتقال ماشین

باال

محصول

تجارت

انتقال محصول

بسیار باال

جدول ( :)2سطح انتقال و سازمان مرتبط
1

قوانین پایه علمي

آکادميهاي علوم

علم

دانشمند

ایدههاي نو/اختراع

2

پژوهشهای بنیادي

دانشگاههاي مادر

علم

دانشمند

ایدههاي نو/اختراع

3

پژوهشهای کاربردي

دانشگاههاي صنعتي

علم

دانشمند

ایدههاي نو/اختراع

4

تحقیقوتوسعه

آزمایشگاههای کاربردي

فناوري

مهندس

تولید نمونه/کارآفریني

5

مهندسي طراحي

دفاتر طراحي و مهندسي

فناوري

مهندس

تولید نمونه/کارآفریني

6

مهندسي ساخت و تولید

شرکتهاي پیمانکاري

فناوري

مهندس

تولید نمونه/کارآفریني

7

کارخانه/فرایند

شرکتهاي نگهداري و تعمیرات

فناوري

مدیر

تولید انبوه

8

محصول

شرکتهاي بازرگاني

اقتصاد

بازرگان

تجارت

9

تقاضاي موثر

مشتري

اقتصاد

بازرگان

تجارت

تقسیمبندي به عنوان مدلي براي ارزیابي فناوري هر کشور یا سازمان در نظر گرفته میشود.
با تلفیق این دو جدول ( )1و ( ،)2ميتوان جدول ( )3را ترسیم نمود که به نوعي مشخص ميکند که هر
سازمان چه موضوعي را ميتواند انتقال دهد و از عهده کدام انتقال بر نميآید و نميتوان انتظار کدام نوع
انتقاالت را داشت .همﭽنین نوع ارتباطات را از جدول ( )3ميتوان مشخص نمود .در نهایت ،تخمین
هزینه انتقال قابل انجام ميباشد .باید توجه نمود که هر انتقالي ،از یک روش و مدل خاصي پیروي
مينماید (.)Chen & Fan, 2007()Dahlman & Westphal, 1981
ادبیات پژوهش نشان میدهد که در انتقال فناوری ،سازمان انتقالدهنده باید به سطحي از آمادگي و بلوﻍ

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

ردیف

سطح

سازمان

حوزه

نیروي انساني

ماهیت موضوع
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جدول ( :)3ماهيت انتقال فناوری بين سازمانها
انتقالدهنده

گیرنده فناوری

ماهیت انتقال

آکادميهاي علوم

دانشگاههاي مادر

قوانین پایه علمي

دانشگاههاي مادر

دانشگاههاي صنعتي

پژوهشهای بنیادي

دانشگاههاي صنعتي

آزمایشگاههای کاربردي

پژوهشهای کاربردي

آزمایشگاههای کاربردي

دفاتر طراحي ومهندسي

تحقیقوتوسعه -دانش فني

دفاتر طراحي ومهندسي

شرکتهاي پیمانکاري

مهندسي طراحي

شرکتهاي پیمانکاري

شرکتهاي نگهداري و تعمیرات

مهندسي ساخت و تولید

شرکتهاي نگهداري و تعمیرات

شرکتهاي بازرگاني

کارخانه  /فرآیند

شرکتهاي بازرگاني

مشتري

محصول

مشتري

تقاضاي موثر

برسد که متناسب با سطح محصولی که قرار است منتقل شود ،بتواند دانش فنی مورد نیاز براي تولید
محصول (دادههاي فنی ،اطالعات ،نقشهها ،طرحها ،مستندات ،برنامههاي نرمافزاری ،دستورالعملها و)...
را در اختیار گیرنده محصول بگذارد .از طرف دیگر سازمان گیرنده فناوری هم باید به سطحی از آمادگی
و بلوﻍ برسد که بر اساس آن بتواند تمام ابعاد دانش فنی محصول قابل انتقال را براي ورود به سطح
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

محصول باالتر ،از انتقالدهنده دریافت نماید .شکل ( ،)1روابط سطح بلوﻍ در انتقالدهنده ،نمونه تحویلي

گیرنده فناوری ،به دو دلیل مختلف در مراحل اجراي پروژههاي پژوهشی (متناسب با نوع محصول قابل
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انتقال) حﻀور ميیابد :اول به دلیل آموزش موارد مرتبط با تولیدي شدن نمونه پژوهشی یا توسعه فناوری

و مستندات را نشان ميدهد.
در اجرای انتقال فناوری از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی ممکن است توافقنامهاي بین
انتقالدهنده و گیرنده فناوری با نظارت واسطۀ انتقال صورت بگیرد که در آن تمامي مراحل و جزئیات
انتقال ،برنامه انتقال ،مدارك و اقالم قابل تحویل ،آموزشهاي الزم ،حق مالکیت معنوي و سایر مواد مورد
نیاز پیشبیني شده است .ممکن است برای انجام این فرآیند ،نیاز به نهاد یا مرکزی باشد که به واسطۀ
شناختی که نسبت به دو طرف انتقال از لحاظ امکانات ،توانمندیها ،روحیات ،فرهنگ سازمانی و… دارد،
به منظور تسهیل امر انتقال و ارتباط بهتر و دقیقتر انتقالدهنده و گیرنده ،فعالیتهای مربوط را به انجام دهد
(.)Habibie, 1990()Sun & Zhang, 2006

سطح بلوغ نمونه تحویلی

سطح بلوغ مستندات و مدارک

سطح بلوغ انتقال دهنده

شکل ( :)1نمودار روابط سطح بلوغ
و محصول منتقل شده تا رسیدن به مرز تولید توسط انتقالدهنده و آشنایي گیرنده با زوایا و ابعاد مختلف
طراحي محصول .دوم به دلیل ارائه نظر مشورتي توسط متخصصان صنعتي (طرف گیرنده) براي سازگاري
هرچه بیشتر اقدامات پژوهشي ،با الزامات چرخۀ عمر محصول در فازهاي تولید ،بهرهبرداري و تعمیر و
نگهداري محصول (.)Godkin, 1988()Jagoda & Ramanathan, 2005()Keller & Chinta, 1990
همﭽنین انتقال فناوری ،بسته به نوع پروژه ممکن است متفاوت باشد .پروژههای دفاعی در سه قالب
بهبود ،ارتقاء و جهش قابل دستهبندی هستند .پروژه بهبود ،پروژهاي است که به واسطه آن توسعه محدود
توانمنديهاي فنی ،کارکردي یک سامانه یا زیرمجموعههاي یک سامانه تولید شده یا در حال تولید ،مانند
ميشود .پروژه ارتقاء ،پروژهاي است که باعﺚ افزایش محسوس توانمنديهاي یک محصول تولید شده

ميگردد .نتایﺞ اینگونه پروژهها معموالً به دو روش زیر در سامانهها ،زیرسامانههاي دفاعي و فرآیندهاي
تولید اعمال ميگردد:
• در مراحل تعمیرات اساسي سامانههاي دفاعی
• ارائه گونهاي جدید از سامانههاي دفاعي موجود که توسط نیروهاي مسلح به صنایع دفاعي جهت
ساخت سفارش داده ميشود .مانند افزایش برد ،قدرت انهدام ،دقت ،استحکام و...
پروژه جهش ،پروژهاي است که موجب تغییر اساسي در ویژگيهاي عملکردي و فنی سامانههاي سالح
و یا فناوریهاي کلیدي بکار رفته در این سامانهها ميگردد .سطح مخاطره در این پروژهها باال و اغلب
داراي پیﭽیدگيهاي علمي و فنی زیاد است .نتایﺞ این پروژهها ،پس از تایید کاربران ،اغلب موجب ایجاد
خطوط تولید جدید ميشود .اکثر این نوع پروژهها ،فرصتهاي جدید را براي طرحریزي عملیات نظامي

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

افزایش عمر ،سهولت کاربري ،سهولت تعمیرپذیري و نگهداري ،بهبود عملکرد ،کاهش هزینه و ...میسر

139

فراهم ميسازد (.)Yu & Tao, 2009()Yi, et al., 2006()Lema & Lema, 2012
بنابراین هر سازمان باید بسته به مرحله چرخه حیات فناوري ،سطح بلوﻍ سازمانهای درگیر ،نوع پروژه
و سبد توانمنديهاي فناورانه خود ،سازوکارهاي مناسبي براي انتقال فناوری انتخاب نماید و مطابق یک
توافقنامه و سناریو آنرا به مرحله اجرا درآورد.

 -3پیشینه پژوهش

تاکنون ،مدلهای زیادی برای انتقال فناوری با درنظرگرفتن مشکالت و پیﭽیدگيهاي که مدیران

پروژههاي انتقال فناوري با آن مواجه بودند ،توسط محققان مختلف ارائه شده است که برنامهریزي و
اجراي اثربخش انتقال فناوري را تسهیل نموده است .این مدلها ،در صنایع و کشورهاي مختلف بکار
گرفته شده است و مطابق محیط ،شرایط مختلف و نیاز مجموعهها و کشورها قابل استفاده است .در ادامه
به اختصار به برخي از این مدلها اشاره ميشود.
 -1-3مدل بار -زاکای
این مدل در سال  1971بر اساس رویکرد مدیریت پروژه ارائه شد .این مدل ،فرآیندهای انتقال فناوری

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

را به مراحل جستجو ،سازگاری ،پیادهسازی و اصالح و نگهداری تقسیم نموده و فعالیتها و نقاط
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تصمیمگیری در هر مرحله را مشخص کرده است(شکل( .))2نیمه باالیی شکل ( ،)2فعالیتها و الزامات
انتقالدهنده و نیمه پاییني آن ،فعالیتهاي گیرنده فناوری را نشان میدهد .در این مدل ،بر اهمیت
کسب مهارت توسط انتقالدهنده و گیرنده فناوری ،برای پیشبینیهای فناوری ،برنامهریزی بلندمدت و
جمعآوری اطالعات مربوط به پروژه تاکید شده است (.)Bar-Zakay, 1971
از مزیتهای این مدل میتوان به این موارد اشاره نمود:
• نیاز به بررسی جامع کل فرآیند انتقال فناوری از مرحله جستجو تا فعالیتهای پس از اجرا
• درپیشگرفتن یک رویکرد فرآیندي در برنامهریزی و اجرای پروژههای انتقال فناوری
• وجود نقاط تصمیمگیری مهم جهت تقویت فعالیتها ،تصحیح اشتباهها و یا حتي خاتمه پروژه در
هر نقطه از زمان
در کنار این موارد ،این مدل دارای محدودیتهایی نیز هست که از آن جمله میتوان به عدم انطباق با
شرایط امروزي (انعکاسدهنده شرایط اواخر دهه  60و اوایل دهه  ،)70منفعل بودن دریافتکننده فناوري
و وابستگي زیاد به برنامههاي حمایتي براي خرید فناوري اشاره نمود.

Project-Related Intelligence

Long Range Planning

Technological Forecasting

DONOR

RECIPENT

Project-Related Intelligence

Long Range Planning

Technological Forecasting

شكل( :)2مدل بار-زاكاي در انتقال فناوري ()Jagoda, 2007

 -2-3مدل بهرمن و والندر
یک رویکرد هفتمرحلهای برای انتقال فناوری ارائه نموده است که هفت مرحله آن عبارتند از :
• طرح تولید و برنامهریزی برای رسیدن به تصمیمات در مورد محل و آمادهسازی مورد کسبوکار
از جمله ارزیابی منابع.
• مشخص کردن جزئیات کارخانه طراحی شده برای تولید محصول و توسعه زیرساختها
• ساختوساز محصول و راهاندازی تولید
• تطبیق فرآیند و محصول در صورت نیاز و تقویت سیستمهای تولید با توجه به شرایط محلی
• بهبود فناوری محصول منتقل شده با استفاده از مهارتهای محلی
• حمایت خارجی برای تقویت رابطه بین انتقالدهنده و گیرنده فناوری (.)Behrman & Wallender, 1976
مهمترین مزیتهای این مدل عبارتند از:
• نیاز به مشارکت گیرنده فناوری از شروع پروژه در هنگام برنامهریزی و اجرای پروژه انتقال فناوری
• به پایان نرسیدن پروژه انتقال فناوری با شروع تولید
• معیارهاي مشخص و روشن براي اطمینان از موفقیت انتقال فناوري در انتقال فناوري جذب شده
وجود ندارد.

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

• تصمیمگیری در مورد انتخاب فناوریهای طراحی محصول جهت انتقال
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مهمترین محدودیت مدل یادشده این است که در طول سه مرحله اول ،انتقالدهنده پروژه انتقال فناوري
را با حداقل مشارکت گیرنده فناوری توسعه ميدهد .با این حال ،در مراحل پنجم و ششم ،محدوده قابل
توجهی از مشارکت گیرنده فناوری برای جذب و بهبود فناوری محصول و فرآیند وجود دارد.
 -3-3مدل دالمن
این مدل در سال  1981بر اساس تجربه کشور کره و بر اساس یک مدل فرآیندی  9مرحله پیشنهاد شد.
این مدل ،به عنوان بهبود مدل والندر با تاکید بر درگیري گیرنده فناوری در تمام مراحل پروژه انتقال
فناوري ميباشد ( .)Dahlman & Westphal, 1981مراحل مدل دالمن به این شرح هستند:
• امکانسنجی قبل از سرمایهگذاری برای جمعآوری اطالعات و انجام تجزیه و تحلیلهای اقتصادی
• انجام شناسایی اولیه از فناوریهای مورد نیاز ،بر اساس مطالعه امکانسنجی.
• انجام مطالعات مهندسی پایه شامل تهیه نمودار جریان فرآیند ،چیدمان ،تعادل مواد و انرژی و سایر
مشخصات طراحی کارخانه و ماشین آالت و فناوری اصلی
• انجام مطالعه مهندسی تفصیلی شامل آماده سازی دقیق برنامه ریزی مهندسی برای امکانات ،از جمله
ساخت و ساز و نصب ،مشخصات و شناسایی فناوری های جانبی مورد نیاز برای انتقال موثر.
• انتخاب تامینکنندگان تجهیزات و خدمات و عقد قرارداد با پیمانکاران جز برای مونتاژ کارخانه و
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

ماشین آالت و برنامهریزی برای هماهنگی کار در میان قسمتهای مختلف
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• تهیه و اجرای یک برنامه آموزشی در مشورت با تامینکنندگان فناوری ،برای کارکنانی که در پروژه
انتقال فناوری به کار گرفته شدهاند.
• ساخت کارخانه.
• شروع عملیات.
• توسعه مهارتها برای حل مشکالت طراحی و عملیاتی به محض وقوع ،به ویژه در سالهای اولیه
بهرهبرداری.
این مدل دارای مزیتهای زیر میباشد:
• استفاده از دیدگاه فرایندهاي متوالي(ترتیبي) و زنجیرهاي براي مطالعه یک پروژه انتقال فناوري
• نیاز به انجام مطالعه امکانسنجی دقیق پیش از آغاز انتقال به دلیل نیازمندي به منابع بسیار زیاد
• مشارکت گیرنده فناوری در برنامهریزی از ابتدا
• ایجاد مهارتهاي دقیق مهندسی و مدیریت پروژه براي گیرنده فناوری که بدون آن فرآیند انتقال

نمیتواند به طور موثر مدیریت شود.
این مدل ،دارای دو محدودیت اساسی است که عبارتند از نیاز گیرنده فناوری به مهارتهای مهندسی
سطح باال (این ممکن است در بسیاری از کشورهای در حال توسعه امکانپذیر نباشد) و توجه بسیار کم
به مذاکره و جذب فناوري پس از اجرا.
 -4-3مدل اسچلی

3

این مدل در سال  1987با ترسیم  7عنصر که میتواند برنامهریزی ،اجرا و موفقیت نهایی هر پروژه انتقال
فناوری را تحت تاثیر قرار دهد ،ارائه شد (.)Dahlman & Westphal, 1981()Feldman, et al., 2002
 7عنصر عبارتند از:
• انتقالدهنده :نهاد فروش فناوری به گیرنده .
• گیرنده فناوری :نهاد خریدار فناوری.
• فناوری :در حال منتقل شدن.
• سازوکار انتقال که برای انتقال فناوری انتخاب شده است.
• محیط انتقالدهنده که مجموعهای از شرایط عامل انتقالدهنده است .ویژگیهای محیط انتقالدهنده
که میتواند اثربخشی فرآیند انتقال را تحت تاثیر قرار دهد شامل وضعیت اقتصادی ،گرایش کسب و
کار (به سمت داخل در مقابل بیرون ) ،ثبات ،نگرش و تعهد به پروژههای انتقال و سیاستهای عامل
گیرنده میتواند ظرفیت جذب انتقال را تحت تاثیر قرار دهد ،شامل زیرساختهای فیزیکی و سازمانی،
در دسترس بودن مهارت ،نگرش و تعهد به پروژه انتقال ،وضعیت فناوری ،گرایش کسبوکار ( به سمت
داخل در مقابل بیرون) ،وضعیت اقتصادی و ثبات.
حتی اگر محیط عامل انتقالدهنده و گیرنده فناوری ،براي انتقال فناوری مطلوب باشند ،اگر الیههاي
محیط بزرگتر (محیط احاطهکننده) آنرا حمایت نکنند ،میتواند تاثیر منفی بر انتقال فناوری مرزی و
بینالمللی بگذارد .عوامل موثر در محیط بزرگتر از قبیل روابط سیاسی بین دو کشور ،نرﺥ ارز ،آب
و هوا ،مذاکرات تجاری ،تعادل تجارت ،سطح نسبی فناوری و وضعیت حفاظت از مالکیت معنوی
میتوانند نفوذ زیادی در موفقیت یک پروژه انتقال فناوری داشته باشند 7 .عنصر این مدل حتی در محیط
کسبوکار امروزي نیز معتبر هستند با این حال میتوانند با زمان تغییر کنند.

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

• محیط گیرنده فناوری ،که مجموعهای از شرایط عامل گیرنده فناوری ميباشد .ویژگیهای محیط
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مزیتهای این مدل عبارتند از:
• ضرورت کسب بینش مناسب در رابطه با محیط گیرنده فناوری ،محیط انتقالدهنده و محیط بزرگتر
توسط مدیران فناوري در هنگام برنامهریزی و اجرای پروژه انتقال فناوری با توجه به تغییرات زیاد در
محیط تجاري بین المللي.
• انتخاب سازوکار انتقال فناروی که باید مبتنی بر درك دقیق  6عنصر دیگر باشد.
مهمترین محدودیت مدل یادشده ،این است که هیﭻ رهنمود یا دستورالعمل برای آنﭽه که گیرنده فناوری
الزم است انجام دهد ،ندارد.
 -5-3مدل مونکالسری
یک مدل  5مرحلهای مطابق شکل ( )3است (توسعه مدل دالمن)( 5 .)Chantramonklasri, 1990مرحله مدل
یاد شده به این شرح هستند:
• انجام یک مطالعه پیش از سرمایهگذاری و امکانسنجی
• توسعه مشخصات فنی و طراحی بر اساس مطالعه امکانسنجی
• تولید محصوالت بر مبنای مشخصات فنی و طرحهای توسعهیافته

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

• راه اندازی و شروع
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• شروع تولید تجاری
در دو مرحله اول از این مدل ،تولید شدن کاالهای سرمایهای مورد نیاز معلوم نیست .مهمترین مزیت این
مدل ،تشابه آن به مدل دالمن است .در کنار این موضوع ،عدم توجه به هماهنگیهای انتقال در محیط
گیرنده فناوری و در نظر گرفته نشدن مولفههای مربوط به مذاکره و جذب فناوری از محدودیتهای
این مدل به شمار میروند.
 -6-3رويكرد چرخه حياتي انتقال فناوری
این مدل ،مشکالت برنامهریزي و اجراي پروژه انتقال فناوري را به سه دسته تقسیمبندي کرده است:
فرآیند انتقال فناوري ،قابلیتهاي مشارکتي و همکاری و محیط عملیاتي (جدول()Lewis, 2007())4
( .)Souder, et al., 1990مدل چرخه حیاتي انتقال فناوری ،تالش میکند تا بر مشکالت درﺝ شده در
جدول ( )4غلبه کند ،این مدل ،شامل  6مرحله است (شکل( ))4که عبارتند از :شناسایي فناوري مورد نیاز
و بدست آوردن توافقات مناسب تجاري ،جستجوي منابع و سرمایههاي ممکن  ،مذاکره ،تهیه برنامه اجرا،

Research and Development

New Technical Knowledge

Installation,
testing,
Commissioning,
Start up

Production

Existing Technical Knowledge

Capital Goods
Production

Engineering
Specification and
Design

Economic Information

Pre-Investment
Economic and
Technical
Feasibility Study

Managerial Activities

شکل ( 5 :)3فاز مدل انتقال فناوري بينالمللي ()Jagoda, 2007
جدول ( :)4مشکالت برنامهريزي و اجراي پروژه انتقال فناوري()Lewis, 2007)(Souder, et al., 1990
مشکالت

مشکالت
قابلیتي
مشکالت
محیطي

• مرحله انتخاب فناوري :انتخاب نادرست فناوري ،هزینه خرید و نصب ،پیﭽیدگي فناوري ،نیاز به
مطابقت فناوري با شرایط صنعت ،موانع پیشرفت فناوري
• مرحله برنامهریزي :درك نادرست نیازهاي انتقال ،توجه زیاد به سختافزار و نه به مهارتها و کسب
دانش ،پیشبیني تقاضا نادرست بازار ،نامناسب بودن سازوکار انتقال
• در طول مذاکره :اختالف در رویکردهاي مذاکره ،عدم اعتماد ،عدم توافق بر راهبردهای بازار
• مرحله اجرا  :کمبود تجربه اجرا ،عدم توانایي در رسیدن به کیفیت مورد نظر ،تاخیر در تامین مواد،
هزینههاي باال
• مهارتهاي ناکافي :کمبود آموزش و تجربه و ...
• مدیریت غیرموثر :اختالف در روشهاي موثر بین مدیران انتقالدهنده و گیرنده فناوری ،رقابت
سازماني یا شخصي براي محصور کردن فناوري ،شکست مدیران ارشد در تشخیص مشکالت بین انتقال
دهنده و گیرنده فناوری

•

ساختار فیزیکي ضعیف ،سازوکار ناکافي و وابسته براي انتقال

اجرا و تطبیق دادن و ارزیابي تاثیر پروژه .در این مدل ،هر مرحله به یک ورودي وابسته است که نقطه کنترل
ورود هر مرحله به شمار ميرود .بکارگیري اطالعات ایجاد شده در ورودي هر مرحله ،به دنبال مرحله قبل
انجام ميشود .شاخصها باید به حداقل نمودن مشکالت و کاهش توقف پروژه انتقال کمک کنند.

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

مشکالت
فرآیندي

شرح
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مرحله 1

ایستگاه
کنترلی 1

مرحله 2

ایستگاه
کنترلی 6

شروع پروژه
مرحله  :1تشخیص فرصتها و شناسایی فناوریهای ارزشافزا
ایستگاه کنترلی  :1تایید فناوری های شناسایی شده

مرحله  :2جستجوی متمرکز فناوری

ایستگاه کنترلی  :2تایید پروژه

ایستگاه
کنترلی 2

مرحله 6

مرحله 3

ایستگاه
کنترلی 5

برنامه ریزی
مرحله  :3مذاکره

ایستگاه کنترلی  :3نهایی سازی و تصویب قرارداد

مرحله  :4تهیه برنامه پیاده سازی پروژه انتقال فناوری
ایستگاه کنترلی  :4تصویب برنامه اجرایی

ایستگاه
کنترلی 3

مرحله 4

ایستگاه
کنترلی 4

مرحله 5

اجرا
مرحله  :5پیاده سازی انتقال فناوری

ایستگاه کنترلی  :5ممیزی پیاده سازی

مرحله  :6ارزیابی تاثیر انتقال فناوری

ایستگاه کنترلی  :6تدوین خطوط راهنما

شکل ( :)4مدل چرخه حياتي انتقال فناوری()Lewis, 2007)(Souder, et al., 1990

 -7-3جمعبندي ساير مدلها
همانطور که دیده میشود در پروژههای انتقال فناوری ،بر نیاز شرکاء به منظور توسعه مهارتها جهت کسب
توانایی استفاده از رویکردهای رسمی و تحلیلی براي ایجاد اطالعات مورد نیاز برای برنامهریزی بهتر انتقال
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

تاکید شده است .در جدول ( )5به خالصهاي از مدلهاي دیگر انتقال اشاره ميشود .در نهایت برای جمعبندي

همﭽنین جهت حفﻆ جنبههاي کاربردي و امکانپذیربودن پیادهسازي مدل ،از نظرات و تجربههای
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مدیران عملیاتي تعدادي از واحدهاي صنعتي که کاربران اصلي پروژه بودند و همﭽنین تعدادي از

مدلهاي ارائه شده ،برخي از آنها مطابق جدول ( )6نسبت به  9ویژگي مقایسه شدهاند که ميتواند جهت
شناسایی عاملهای موثر بر انتقال فناوری از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی مفید باشد.

 -4شناسایي عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب انتقال فناوري در پروژههاي دفاعي
در این قسمت با بررسي نظریهها و مدلهاي ارائه شده در قسمت قبلی و مطالعات میداني و کتابخانهاي
انجام شده در این زمینه به همراه مصاحبه نیمهساختاریافته با متخصصان موضوع ،در ابتدا  35عامل
شناخته شد که با ادغام عاملهای مشابه و با مفهوم یکسان 27 ،عامل موثر در انتقال فناوري دستاوردهاي
دفاعي انتخاب شد .با بررسی و نظرسنجی مجدد از خبرگان و متخصصان و در جهت هرچه غنيتر شدن
مدل ارائه شده ،عوامل شناخته شده در قالب  6دسته مطابق جدول ( )7تفکیک شدند(شکل(.))5

جدول ( :)5خالصهاي از ديگر مدلهاي انتقال ()Ramanathan, 2000)(Hong, et al., 2006
()Jagoda, 2007)(Cusumano & Elenkov, 1994)(Radosevic, 1999)(Phillips, 2002
()Osman-Gani, 1999
معیارهاي مدل

مدل
چیهزا و
مانزیني

4

فورد

5

استاك

6

گیلبرت

7

رابرتس
8
و بري
لی و
همکاران

تمرکز مدل بر موضوع همکاري فناوری و کمک به تصمیمگیرنده جهت انتخاب فناوری خاﺹ .شامل  14معیار :هدف
از همکاري ،قابلیت تعریف محتواي همکاري ،آشنایي با بازار و فناوری ،مزیت رقابتي فناورانه ،چرخه عمر فناوری،
سطح ریسک ،قابلیت حفاظت از فناوری ،مرحله فرآیند نوآوري ،سطح سرمایهگذاري ،قابلیت تقسیم سرمایه ،نحوه
ارتباط دو طرف ،کشور منبع فناوری،زمینه فعالیت ،قدرت و اندازه شرکت مادر
شامل  5زیر معیار :اثر رقابتي فناوری ،چرخه عمر فناوری ،ضرورت تملک فناوری ،فوریت دستیابي به فناوری،
توانایي نسبي بنگاه در فناوری
شامل  2زیر معیار :عدم اطمینان فناوری :نوظهوربودن فناوری ،پیﭽیدگي و دانش ضمني فناوری .تعامالت سازماني دو
طرف :ارتباطات ،هماهنگي و همکاري
شامل ماتریسي  4بخشي بر اساس دو معیار .تمایل و توانایي رسیدن به خواستههاي منبع فناوری ،کنترل منبع فناوری
بر نحوه استفاده از آن ،مطابق خواستهها و شرایط مورد نظر.
تمرکز بر راهبرد دستیابي به فناوری به صورت ماتریسي شامل معیارهاي میزان آشنایي شرکت با بازار و فناوری داراي
سه وضعیت پایه ،جدید و شناخته شده  ،جدید و شناخته نشده.
هدف آن ،قرار دادن انتقال در راهبردهای محل و شامل معیارهاي تازگی نسبی فناوری ،اهمیت فناورانه برای انتقالدهنده،
و سطح حفاظت از مالکیت معنوی .مراحل آن شامل مرحله چرخه حیات فناوری و نمایش قابلیتهای فناوری.
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شامل جزء کشور خانه ،میزبان و معامله .جزء کشور خانه :بررسی مسائلی از جمله سیاستهای کشور خانه در انتقال
فناوری (محدودیتها و غیره) ،نقش و راهبرد انتقالدهنده از نقطه نظر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،طبیعت و
ردی و اهمیت فناوری برای انتقال و راهبرد سرمایهگذاری تحقیقوتوسعه جهانی .جزء کشور میزبان :سیاستهای دولت
ژائو کشور میزبان مربوط به سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری ،شایستگی نسبی فناوری در نظرگرفتهشده برای انتقال،
قابلیتهای فناوریهای انتقال و محدوده ارتقاء ،سازوکار انتقال و محدوده برای جذب فناوری انتقال .جزء معامله:
مسائلي از قبیل قیمتگذاری فناوری ،مالکیت معنوی ،روش پرداخت ،تعارضات بالقوه و اقدامات و شاخصهای الزم
برای حصول اطمینان از انتقال موثر.
کلر و تمرکز بر موانع انتقال و طرحهاي تسهیلکننده .طرحهاي تسهیلکننده :تمایل شرکا به انطباق راهبردی و عملیاتی مربوط
چینتا برای اطمینان از دستاورد" برد -برد " .موانع :سیاسی ،حقوقی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و فناوری
مدل تمرکز بر بخش تولید .در بخش تولید ،پس از آن که نیاز به یک پروژه انتقال فناوری ایجاد شد ،مراحل جستجو،
یونیدو ارزیابی ،مذاکره ،اجرای قرارداد و انطباق فناوری و جذب باید پیدرپی جهت اطمینان از اثربخشی انجام شوند.
درانی و تاکید بر اهمیت ایجاد نیاز به انتقال و نیاز به شناسایی منابع چندگانه فناوری .شامل مراحل :ایجاد شرایط و الزامات
همکاران بازار محل ،شناسایی راه حلهای فناوری ،طبقهبندی راه حلهای فناوری شناسایی شده ،ایجاد منابع از جایی که
فناوری مورد نظر را میتوان بهدست آورد ،نهایی کردن تصمیم اکتساب فناوری
تمرکز بر انتقال فناوری از دانشگاهها و آزمایشگاههای دولتی به صنعت ،درون شرکت ،اهمیت ایجاد نیاز به انتقال
فناوری و نیاز برای شناسایی منابع مختلف از فناوری .شامل  6معیار تاثیر بازار ،توسعه اقتصادی ،منافع سیاسی ،هزینههای
بوزمان فرصت و توسعه سرمایههای علمی و انسانی (به عنوان یک نتیجه از انتقال) ،اهمیت تاثیر ارزیابی .مراحل آن :عامل انتقال
(انتقالدهنده) ،سازوکار انتقال ،هدف انتقال( محتوا و شکل فناوری در حال انتقال) ،دریافتکننده فناوری (گیرنده فناوری)،
محیط تقاضا (عوامل بازار و غیر بازاری روبرو برای نیاز به فناوری)
مدل تمرکز بر مفهوم فاصله فناورانه بالقوه 9و هدف بهینه آن :زمانی که فاصله فناورانه بالقوه بیش از حد بزرگ یا
شریف کوچک بین انتقالدهنده و گیرنده باشد اثر انتقال کم است.
راز و تمرکز بر نقش کمکي انتقالدهنده در میزان توسعه فناوری از یک دنباله فناورانه .شامل سه مرحله از رشد یک دنباله
همکاران فناورانه :فاز اولیه کند با شکاف قابلیت فناورانه باال ،فاز یادگیری سریعتر با کاهش شکاف و فاز گرفتن تا زمانی که
شکاف فناورانه بسیار کوچک باشد و یا بسته شود
تمرکز بر مدلهاي اقتصادسنجي .گیرنده باید انتقال را با قرار دادن مستقل اقدامات الزم برای جذب ،ویرایش ،ترجمه و
کالین و بومیسازی فناورانه منتقل شده از انتقالدهنده تکمیل نماید .مراحل آن نیاز به فعالیتهای پس از اجرا دارد که جذب و
اصالح انتقال فناوری را تسهیل نماید .این مدل به وضوح نیاز شرکت ،هنگام رشد فناوری ،برای ارتباط با فعالیتهای
لیم
انتقال فناوری با تحقیقوتوسعه داخلی را مشخص میکند.
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جدول ( :)6مقايسه مدلهاي انتقال فناوري
ویژگيهاي مدل
وجود
الگوریتم
اجرایي
مشخص

قابلیت
ارتقا

چیه زا

کامل

ضعیف

ضعیف

متوسط

متوسط

کامل

کامل

متوسط

کامل

فورد

ضعیف

کامل

ضعیف

کامل

کامل

متوسط

ضعیف

ضعیف

متوسط

فلوید

ضعیف

متوسط

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

متوسط

ضعیف

متوسط

نروال

ضعیف

متوسط

متوسط

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

کامل

ضعیف

پارك

کامل

متوسط

ضعیف

متوسط

ضعیف

ضعیف

ضعیف

متوسط

کامل

گیلبرت
تیدو
همکاران
لي و
همکاران

ضعیف

ضعیف

کامل

متوسط

ضعیف

کامل

ضعیف

ضعیف

متوسط

ضعیف

کامل

ضعیف

کامل

کامل

متوسط

کامل

ضعیف

متوسط

کامل

کامل

متوسط

کامل

کامل

متوسط

کامل

متوسط

متوسط

مدل

ویژگيها
عامل
زمان ویژگيهاي و شرایط
(پویایي) فناوري انتقالدهنده
فناوري

ویژگيها
و شرایط
گیرنده
فناوري

جامعبودن تمایز قائل
جامعبودن روشهاي شدن میان
معیارها
اکتساب سبک اکتساب
و روش آن

جدول ( :)7عوامل موثر بر انتقال فناوري
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عامل
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راهبردي

عوامل موثر بر انتخاب مدل انتقال

• راهبردها ،سیاستها و قوانین حاکم
بر نظام انتقال
• تدوین نقشه راه و رهنگاشت انتقال
• مسائل حفاظتي
• مسائل ایمني و ریسک

• نیازها
انتقالدهنده • تمایالت
• آگاهي/دانش انتقالدهنده از پیشزمینه

فناوري

• مدیریت پروژه و برنامهریزي اجراي
پروژه انتقال فناوري
• محیط انتقال فناوري
• ماهیت و موضوع انتقال در هر مرحله
از چرخه عمر فناوري
• موانع انتقالدهنده
• موانع گیرنده
• فرآیند و سناریوی انتقال فناوري

عامل

انتقال گیرنده

عوامل موثر بر انتخاب مدل انتقال

• نیازها
• آمادگي و پیشزمینهها
• آثار مالي و قیمت

• بازار
• نیروي کار
• تمایل
نتایﺞ و دستاوردها
• توانایي و مهارت
• موادخام اعم از ماشینآالت ،ابزار و ادوات و ...
• دانش فني

روش انتقال

• امکانسنجي
• راهبرد
• فناوري
• توجه به بازار
• محیط

عوامل مربوط به
راهبرد

عوامل مربوط به

روش انتقال

انتقال دهنده
فناوری

عوامل مربوط به

عوامل کلیدی

فناوری

انتقال فناوری در
عوامل مربوط به

صنایع دفاعی

گیرنده فناوری

عوامل مربوط به

نتایج و دستاورها
عوامل مربوط به

فناوری

شکل ( :)5دستهبندی عوامل کلیدی انتقال فناوری در صنایع دفاعی
متخصصان در زمینه انتقال فناوري استفاده شد .سوال اصلی این پژوهش ،این است که آیا این عاملها بر
انتقال فناوری از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی تاثیرگذار هستند؟

از آنجا که پژوهش حاضر به دنبال توسعه دانش کاربردي در یک زمینه مشخص است ،جزء پژوهشهای
کاربردي و از نوع میداني و توصیفي پیمایشي محسوب ميگردد .جامعه آماري پژوهش ،خبرگان،
مدیران و کارشناسان صنایع مختلف دفاعي هستند که در این زمینه فعالیت داشتهاند .ابزار پژوهش جهت
شناسایي عوامل موثر بر انتقال فناوري ،مصاحبه و پرسشنامه بوده است .در این پژوهش ،پرسشنامهای
شامل  27سوال و بر اساس روش  5گزینهاي مقیاس لیکرت طراحي گردید .این پرسشنامه ،بین  40نفر
از خبرگان و کارشناسان مربوط که بصورت احتمالی انتخاب شدند ،توزیع گردید و سپس  40پرسشنامه
جمع آوري و تحلیل گردید .اطالعات جمعیتشناختی نمونهآماری در جدول ( )8درﺝ شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار  SPSSو با آزمون تی تک نمونه انجام شد .فرضیههای به این شرح بودند:
 :H0همه عاملها در انتقال فناوری موثرند.

 :H1حداقل یک عامل تاثیر ندارد.

روایي پرسشنامه و مدل نهایی از طریق روش روایی محتوایی انجام شد .برای این منظور ،پرسشنامه

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

 -5روش پژوهش
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جدول ( :)8اطالعات جمعیتشناختی نمونه آماري
سن

فراوانی

30-20
40-30
50-40
60-50
جمع کل

7
15
13
5
40

مدرك تحصیلی

فراوانی

جنسیت

فراوانی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

5
30
5

مرد
زن

31
9

جمع کل

40

جمع کل

40

از نظر تعداد سواالت و کیفیت آنها و شاخصهها ،توسط  10نفر از خبرگان و با مشورت اساتید مربوط
مورد بررسی قرار گرفت و هرگونه ابهام و نارسایی از لحاظ محتوایی در پرسشنامه و مدل نهایی برطرف
شد .در نهایت پس از اطمینان از روایی ابزار پژوهش ،پرسشنامه در بین  40نفر توزیع گردید .برای
سنجش پایایي پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباﺥ استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباﺥ0,85 ،
محاسبه شد که نشاندهنده پایا بودن آن میباشد.

 -6تجزيهوتحليل يافتهها
 -1-6بررسي عوامل
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

به منظور آنالیز دادهها از آزمون تک نمونهای 10با مقدار تست برابر  3استفاده گردید .در این حالت اگر حد باال

در این مدل ،نکات مهم مدلهاي تشریح شده در قسمتهاي قبلي ،مورد نظر قرار گرفته است .به عنوان
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مثال ،در مدل ارائه شده ،به رویکرد فرآیندی و زنجیرهاي در برنامهریزي و پیادهسازي پروژه انتقال

و پائین ،مثبت باشند ،مقدار میانگین بزرگتر از  3خواهد بود و عامل ،موثر شناخته میشود (تائید فرﺽ  ) H0و
اگر حد دو طرف منفي باشند ،میانگین کمتر از  3خواهد بود و عامل ،موثر شناخته نميشود (رد فرﺽ .)H1در
جدول ( )9نتایﺞ آزمون تی تک نمونهای درﺝ شده است .همانطور که در این جدول دیده میشود تمام عوامل
شناسایي شده بر انتقال فناوري موثر هستند زیرا که میانگین تمام آنها ،بیشتر از  3ارزیابي شدند.
 -2-6طراحی مدل
 -1-2-6طراحی مدل اولیه
بر اساس عوامل استخراﺝ شده و مطالب برگرفته از مدلهاي انتقال فناوري و با نظر متخصصان و
خبرگان ،مدل انتقال فناوری طراحی گردید که در شکل ( )6نشان داده شده است.

جدول ( :)9آزمون تی براي بررسي عوامل مختلف
Test value =3

95% Condence InterMean
Mean
val of the Difference
Difference lower
upper

)Sig(2-tailed

3,73

1,01

0,44

0,73

0,000

راهبردها ،سیاستها و قوانین حاکم بر نظام انتقال

3,63

0,89

0,36

0,63

0,000

تدوین نقشه راه و رهنگاشت انتقال

3,98

1,13

0,82

0,98

0,000

مسائل حفاظتي

3,63

0,87

0,38

0,63

0,000

مسائل ایمني و ریسک

3,85

1,02

0,68

0,85

0,000

نیازها

3,68

0,96

0,39

0,67

0,000

تمایالت

3,93

1,12

0,73

0,92

0,000

دانش انتقالدهنده از پیشزمینه گیرنده فناوری

3,58

0,87

0,28

0,58

0,000

3,73

0,94

0,51

0,73

0,000

3,48

0,76

0,19

0,48

0,000

3,55

0,82

0,28

0,55

0,000

موانع انتقالدهنده

3,65

0,92

0,38

0,65

0,000

موانع گیرنده فناوری

3,68

0,91

0,44

0,67

0,000

فرآیند و سناریوي انتقال فناوري

3,58

0,86

0,29

0,58

0,000

نیازها

3,78

1,00

0,55

0,77

0,000

آمادگي و پیش زمینهها

3,65

0,93

0,37

0,65

0,000

آثار مالي و قیمت

3,73

0,97

0,48

0,73

0,000

بازار

3,73

0,97

0,48

0,76

0,000

نیروي کار

3,65

0,90

0,40

0,65

0,000

تمایل

3,55

0,83

0,27

0,55

0,000

توانایي

3,63

0,89

0,36

0,63

0,000

موادخام

3,63

0,87

0,38

0,63

0,000

دانش فني

3,73

0,95

0,50

0,73

0,000

امکانسنجي

3,65

0,86

0,44

0,65

0,000

راهبرد

3,48

0,73

0,22

0,48

0,000

فناوري

3,83

1,05

0,60

0,83

0,000

توجه به بازار

3,50

0,77

0,23

0,50

0,001

محیط

عوامل
راهبردي

عوامل
انتقالدهنده

مدیریت پروژه و برنامهریزي اجراي پروژه
انتقال فناوري
محیط انتقال فناوري

ماهیت و موضوع انتقال در هر مرحله از
چرخه عمر فناوري

عوامل
فناوري

عوامل نتایﺞ
و دستاوردها

عوامل روش
انتقال

ارائه مدل انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی

عوامل گیرنده
فناوری
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•

راهبردها ،سياست ها و قوانين حاكم بر نظام انتقال

•

مسائل حفاظتي

•
•

تدوين نقشه راه و ره نگاشت انتقال
مسائل ايمني و ريسك

 مديريت پروژه و برنامه ريزي اجراي پروژه انتقال فناوري

 محيط انتقال فناوري

 ماهيت و موضوع انتقال در هر مرحله از چرخه عمر فناوري
 بازار

 توانايي

 تمايل

 دانش فني

 نيروي كار  موادخام

نتايج و دستاوردها

 نيازها

 موانع انتقال دهنده

 نيازها

 آمادگي و پيش زمينه ها
 آثار مالي و قيمت

 تمايالت

 موانع گيرنده فناوري

 دانش انتقال دهنده از پيش زمينه

 فرايند و سناريوي انتقال فناوري

انتقال گيرنده

شروع

انتقال گيرنده

انتقال دهنده

فناوري

روش انتقال

محيط

بازار

فناوري

راهبرد

امكانسنجي
قابليت

ارزيابي اثربخشي انتقال فناوري

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

شکل ( :)6مدل اولیه طراحی شده برای انتقال فناوری
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فناوري و انجام مطالعه امکانسنجي دقیق پیش از آغاز انتقال ،به همراه مشارکت گیرنده فناوری از شروع
پروژه انتقال در هنگام برنامهریزي و پیادهسازي توجه زیادی شده است.
 -2-2-6مدل فرآيندي انتقال فناوری
پس از دستیابي به مدل اولیه ،با توجه به اینکه هدف از این مدل ،کاهش زمان و هزینه انتقال و محقق
شدن انتقال محصول و دستاوردهاي پژوهشي بصورت کامل ميباشد ،مدل فرآیندی انتقال فناوري با در
نظر گرفتن اجزایي مانند واسطه انتقال ،سطح بلوﻍ انتقالدهنده ،سطح بلوﻍ گیرنده فناوری ،آمادهسازي
شرایط انتقال ،آموزش گیرنده و ارزیابي اثربخشي انتقال پیشنهاد گردید (شکل ( .))7این مدل از نظر
پیﭽیدگي با سه نوع پروژه مواجه است .پروژههاي جهش ،ارتقاء و بهبود .از آنجا که حجم اقدامات براي
انتقال فناوري در پروژههاي ارتقاء بین پروژههاي جهش و بهبود است ،بنابراین در مدل ،از ترسیم حجم
اقدامات براي پروژههاي ارتقاء پرهیز شده است (شکل( .))7همانطور که در مدل دیده ميشود ،حجم
اقدامات و فعالیتها در پروژههاي جهشي و بهبود متفاوت ميباشد:

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮك:

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮك:

 -اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺘﻘﺎل )راﻫﺒﺮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ  ،ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻘﺸﻪ راه(

 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ)داﻧﺶ ﻓﻨّﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﺎزار،
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ،ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﺗﻤﺎﯾﻞ و( ...
 -ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ )ﻧﺘﺎﯾﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ،

 ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﺳﻨﺎرﯾﻮي اﻧﺘﻘﺎل-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل

 -ﺗﺒﯿﯿﻦ روش اﻧﺘﻘﺎل )ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎزار و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات(

روش اﻧﺘﻘﺎل ،اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨّﺎوري و(...
 -ﺑﺮرﺳﯽ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ارﺗﻘﺎ آن

 -ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎل

و ﮐﻨﺘﺮل

 -ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮك و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ

 -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي راﻫﺒﺮدي اﻧﺘﻘﺎل

 -ﻋــﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل )درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻂ واﺳﻄﮥ اﻧﺘﻘﺎل(

 -اﺧﺬ ﺑﺎزﺧﻮرد

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮك:

 -اﺟﺮاي اﻧﺘﻘﺎل

 -ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻘﺎ ﻣﺤﺼﻮل

آﻣﻮزش

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ

اداﻣﮥ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺟﻬﺖ

ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه

اﻧﺘﻘﺎل

اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ

و ﺗﻤﺎﯾﻼت

اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه

اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و

ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﻄﮥ اﻧﺘﻘﺎل )درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(

اﺟﺮاي آن

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع
آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻨّﺎوري

آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻘﺎل
واﺳﻄﮥ اﻧﺘﻘﺎل

و ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﺮﺧﮥ ﻋﻤﺮ
ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل
ﻓﻨّﺎوري

و ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه

ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺘﻘﺎل

ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه

ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻧﯿﺎزﻫﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺳﻄﮥ اﻧﺘﻘﺎل )درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(

اﺟﺮاي آن

ﺣﯿﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮو ژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ

راﻫﻨﻤﺎ
ﻫﻤﮑﺎري ،ﺗﻌﺎﻣﻞ

و ﻣﺬاﮐﺮه دو ﺟﺎﻧﺒﻪ

ﺳﻄﺢ ﺑﻠﻮغ

ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و

ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺣﺠﻢ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨّﺎوري ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﺮوژه

ﺧﻂ ﺳﯿﺮ زﻣﺎن

شکل ( :)7مدل فرآیندی انتقال فناوري در صنایع دفاعي
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الف :در پروژههای جهشی با حرکت از سمت چﭗ به راست حجم فعالیتها افزایش مییابد و از همان
ابتدای تعریف پروژه ،فعالیتهای انتقال فناوری نیز شروع میشوند.
ب :در پروژههای بهبود ،حجم فعالیتها در ابتدا کم است ولی در مرحله اجرای پروژه ،فعالیتهای انتقال
فناوری شروع شده و به تدریﺞ افزایش مییابد (به صورت خطچین).
همانطور که قبال بیان شد ،صحهگذاری و اعتبارسنجی این مدل توسط خبرگان و متخصصان دفاعی از
روش محتوایی در جلسات متعدد با بحﺚهای کارشناسی صورت پذیرفت و مدل نهایی را مورد تایید
قرار دادند و آنرا برای انتقال فناوری از بخش تحقیقات به صنعت مفید دانستند.
 -3-2-6مفروضات مدل طراحي شده
انتقال فناوری از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی بر مبنای مدل نشان داده شده در شکل
( )7دارای این مفروضات است:
• عمل انتقال در نهایت همکاري دو طرف با درنظرگرفتن تمام حقوق مالکیت معنوی صورت میگیرد.
• سطح بلوﻍ عناصر انتقال و اجزای محصول و فناوری قابل انتقال با توجه به استانداردهای موجود
و درنظرگرفتن چرخه عمر فناوری تعیین میشود.
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بلوﻍ انتقالدهنده ،سطح بلوﻍ گیرنده فناوری و موانع هر یک برای انتقال تعیین میشود.
• در امکانسنجی انتقال ،موانع و کاستیهای مربوط به عناصر انتقال با توجه به سطح بلوﻍ مورد نظر
برای آن تعیین میشود.
• تصمیمگیری انتقال با توجه به امکانسنجی انتقال و سیاستهای انتقال صورت میگیرد.
 -4-2-6جمعبندی و نکات اجرایی مدل پیشنهاد شده
براساس نتایﺞ حاصل از پژوهش ،جمعبندی و مالحظات اجرایی مدل طراحي شده به این شرح میباشد:
• هرچه سطح گیرنده فناوری باالتر باشد ،هزینه انتقال کاهش ميیابد و جذب آن به صورت
مؤثرتري انجام ميشود .سطح گیرنده فناوری باید با سطح انتقال فناوری تناسب داشته باشد .بنابراین باید
گیرندههای مناسب در ردههاي مختلف هر سازمان شناسایي شوند و هر یک نقش خود را در زنجیره
فناوری در مراحل مختلف به درستي ایفا نمایند.
• هنگام اجراي فاز پژوهشی ،هرچه تعامل علمي و فني واحد پژوهشی (انتقالدهنده) با واحد تولید
کنندۀ احتمالي (گیرنده فناوری) بیشتر باشد ،بسیاري از مشکالت فرآیند انتقال برطرف خواهد شد.

• حدود  50درصد از موفقیت انتقال به پذیرش و شایستگي افراد بستگي دارد .افراد باید در تغییر
فرآیند شرکت نمایند و به وسیله شاخصهاي آموزشي مناسب آماده شوند.
• باید در نظر داشت که انتقال فناوری با شروع تولید متوقف نميشود .بنابراین باید تمهیدات الزم
براي بازخورد اطالعات تولید و مصرف به انتقالدهنده فناوری فراهم شود.
• بدون امکانسنجي مناسب نباید انتقال فناوری صورت گیرد.
• برنامهریزي انتقال ،یکي از گامهاي مهم در انتقال فناوری است .فرآیند انتقال مانند یک پروژه داراي
فعالیتها ،نقاط تصمیمگیري ،منابع مورد نیاز و ...ميباشد که دانش مدیریت و کنترل پروژه در آن اعمال
ميشود.
• تغییرات بيشمار فناوری در جهان امروز و سرعت تغییر باید مورد توجه جدي گیرنده فناوری باشد
تا با توجه به زمان و هزینههاي انتقال فناوری و بازار ،انتخاب مناسبي را داشته باشد.
• مرحله اجرایي نظام انتقال به پارهاي ضوابط ،دستورالعملها و تعیین سیاستهاي ویژه انتقال نیاز دارد.
• تصمیمگیري به منظور انتقال ،با فرﺽ انجام تمامي ابعاد زیر به انجام ميرسد:
 درجه پژوهشی مرکز پژوهشی انتقالدهنده (سطح آمادگي و بلوﻍ) تعیین شده است. قطب مرکز صنعتي تولیدي گیرنده محصول تعیین شده است. درجه صنعتي مرکز صنعتي تولیدي گیرنده محصول (سطح آمادگي و بلوﻍ) تعیین شده است.هماهنگي کامل ،آمادگي انتقال را دارند.
 از ابتداي تعریف پروژه (در برخي از پروژههاي پژوهشی) ،مرکز پژوهشی و مرکز صنعتي تولیديمتناظر با آن تعیین شده است.
 انتقالدهنده از نظر رفع موانع و ارائه نتایﺞ ،دستاوردها ،نمونه محصول ،مدارك و مستندات و...آمادگي کامل دارد.
 گیرنده فناوری و محصول از نظر رفع موانع و برآورده کردن الزامات آمادي (زیرساختها وسکوهاي 11موجود) و عملیات اجرایي متناسب با سطح محصول آمادگي کامل دارد.
 گیرنده محصول داراي پایداري آمادي است. -مسائل حفاظتي و امنیتي انتقال محصول حل و فصل شده است.
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 -شرایط سازماني دوطرف انتقالدهنده و گیرنده محصول درنظر گرفته شده است و دو طرف با
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• به منظور ارتباط بهتر و دقیقتر انتقالدهنده و گیرنده فناوری ،در صورت بررسي دو طرف و احساس
نیاز ،ساختاري ویژه به عنوان »واسطۀ انتقال« در نظر گرفته ميشود.
• به منظور انتقال ،سناریوی انتقال براساس نتایﺞ امکانسنجي انتقال و تصمیم گرفته شده برای انتقال
تبیین و مورد توافق دو طرف قرار بگیرد .در سناریوی انتقال موارد زیر تعیین ميگردد:
 سطح بلوﻍ عناصر انتقال (محصول قابل انتقال /نمونۀ پژوهشی) و مستندات و مدارك همراهمحصول متناسب با سطح بلوﻍ محصول.
 تعیین تکلیف قراردادهاي منعقد شده با پیمانکاران توسط انتقالدهنده از جهت انتقال یا عدم انتقال. روشي که براي انتقال محصول مورد استفاده قرار ميگیرد (روشهاي سرمایه گذاري مشترك/کنسرسیوم /شبکهسازي و )...با توجه به امکانسنجي انتقال.
 تعیین استانداردهاي طراحي ،ساخت ،آزمایش (تست) و کنترل کیفیت براي محصول قابل انتقال. معرفي واسطۀ انتقال در صورت نیاز (ساختار ویژه براي انتقال). تعیین نحوه و زمان حﻀور گیرنده محصول در بخش پژوهشی (طرف انتقالدهنده) به منظورآموزش و کسب فناوری.
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 -تعیین هزینه انتقال محصول.
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• پس از تهیه سناریوی انتقال ،برنامۀ انتقال شامل موارد زیر توسط دو طرف انتقال و یا واسطۀ انتقال
تبیین و مورد توافق دو طرف قرار ميگیرد:
 فعالیتهاي مورد نیاز براي رفع موانع مربوط به گیرنده (شامل فعالیتهاي ایجاد زیرساخت وعملیات آمادي در طرف پذیرنده در صورت نقص زیرساختها)
 فعالیتهاي مورد نیاز براي رفع موانع مربوط به انتقالدهنده فعالیتهاي مورد نیاز براي رفع موانع عناصر انتقال اولویتبندي و زمانبندي فعالیتها (تهیۀ نمودار گانت) تبیین دقیق محصول قابل انتقال (نتایﺞ ،دستاوردها ،مدارك و ...با رعایت استانداردهاي مربوط) نحوۀ پرداخت (رژیم پرداخت) نحوۀ تأمین منابع مالي مورد نیاز در فرآیند انتقال و جداول زماني مربوط -چگونگي تحویل عناصر و محصول قابل انتقال

• پس از تعیین برنامه انتقال ،مطابق با نوع موافقتنامههاي انتقال (متناسب با روشي که براي انتقال
محصول مورد استفاده قرار ميگیرد) ،موافقتنامه انتقال توسط دو طرف یا واسطۀ انتقال تهیه ،تدوین و
به امﻀاي دو طرف انتقال ميرسد.
• موارد زیر باید در موافقتنامۀ انتقال اعمال شده باشد:
 سناریوي انتقال برنامۀ انتقال الزامات حفاظتي و امنیتي انتقال -نحوۀ ارزیابي کیفیت محصول قابل انتقال (تعیین ارزیابي کننده ،تعیین موارد ارزیابي ،پایشبرگ

12

ارزیابي ،فرمهاي تحویلگیري و ارائه گزارش کیفیت محصول)
 الزامات ایمني محصول (تعیین ریسک ایمني) الزامات ایمني انتقال محصول (تعیین ریسک انتقال) حق مالکیت معنوي دو طرف -سایر فرمها مورد نیاز

پروژه انتقال فناوري از بخش تحقیقوتوسعه به صنعت در صنایع دفاعی به عوامل متعددی بستگی دارد
که بهرهمندی از این عوامل به اجرای بهتر و کم هزینهترآن منجر میشود .صنایع دفاعی کشور به منظور
انجام بهتر این فرآیند ،نیاز به مدل بومی و یکپارچه برای نظاممند نمودن این پروژه دارند .این پژوهش
به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند انتقال و ارائه مدلی بومی برای این فرآیند انجام شده است.
پس از مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهشی موضوع و از طریق مصاحبه با خبرگان صنایع دفاعی و توزیع
پرسشنامه و نظرسنجی از کارشناسان مرتبط 6 ،عامل کلیدی راهبردي ،انتقالدهنده ،فناوري ،گیرنده
فناوری ،نتایﺞ و دستاوردها و روش انتقال شناخته شد و از طریق آزمون تی تاثیر این عوامل مورد تایید
قرار گرفت .با توجه به این عوامل ،مدل بومي جهت انتقال فناوري در پروژههاي دفاعي طراحي شد.
نتایﺞ این پژوهش نشان میدهد که تاثیرگذارترین عامل بر انتقال فناوری در صنایع دفاعی ،عامل راهبرد
و انتقالدهنده میباشند .همﭽنین پروژه انتقال فناوري ،فرآیندی است که باید از ابتداي فاز امکانسنجي
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 سطح، سطح بلوﻍ انتقالدهنده، در امکانسنجي انتقال.پروژه شروع شود و با پروژه اصلي پیش برود
 نتایﺞ،بلوﻍ گیرنده فناوری و موانع هر یک براي انتقال اعم از موانع مربوط به عناصر انتقال (محصول
 ادامه همکاري انتقالدهنده، از سوي دیگر مطابق مدل فرآیندی.و فناوري قابل انتقال) تعیین ميشود
 بکارگیري این مدل ميتواند به.با گیرنده فناوری جهت ارتقاء سطح عناصر منتقل شده ضروري است
 اگر.موفقیت پروژه انتقال فناوري کمک شایاني نماید و نتایﺞ بهتر با هزینه کمتري به همراه داشته باشد
 ميتوانند در تسریع انتقال و صرفهجویي،سازمانها براي انتقال فناوري روش مناسبي در پیش بگیرند
. این روش باید براساس مدلی جامع و اثربخش به کار گرفته شود.هزینهاي مفید باشند
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