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Abstract: 
This article aims to assess Samand production technology transfer to Syria and 

presents the applied method for further projects. To do this, different methods of selecting 

technology transfer method have been investigated. Each method puts the emphasis on 

different factors, hence it is tried to select those affecting the technology transfer more 

deeply. Iran Khodro Company is considered as the source of technology and SIAMCO as 

the recipient, in the final method. The method includes six groups of criteria that can 

affect a technology transfer process; classified as follows: transfer environment criteria, 

technology nature criteria, cooperation process criteria, criteria related to the recipient, 

criteria related to the technology source, and those related to the target market. The 

project of Samand production technology transfer to Syria is evaluated using the method. 

The results indicate that the environment is a high-risk one and the technology recipient 

did not have the required conditions to intake and utilize the technology. Cooperation 

process is well defined but it did not meet the deadlines. The technology source went 

through the technology transfer with a proper strategy but the target market was not well 

analyzed. However, evaluation result of the transfer process is average to good. The 

experience of this project empowered Iran Khodro Company for further similar projects. 
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     چكيده
ايران خودرو در راهبرد جهاني شدن خود، انتقال فناورى توليد خودرو را به عنوان يك سياست محوري در توسعه 
صادرات محصوالتش مورد توجه قرار داد و براي انجام اين كار با يك الگوي نظري شروع به كار نمود. وليكن براي بهينه 
سازي، در صدد تدوين نتايج به دست آمده و اصالح روش بود. هدف اين مقاله ارزيابي انتقال فناورى توليد سمند به 
سوريه و ارائه روش كاربردي آن در جهت به كارگيري در پروژه هاي بعدي مي باشد. براي اين هدف روش هاي مختلف 
انتخاب روش انتقال فناورى مورد بررسي قرار گرفته است. در هريك از اين روش ها بر عوامل مختلفي تاكيد گرديده 
و سعي شده است تعدادي از آنها كه بر فرايند انتقال فناورى مورد نظر تاثير بيشتري دارد انتخاب گردد. در اين روش 
نهائي شركت ايران خودرو به عنوان منبع فناوري و شركت سيامكو1  به عنوان گيرنده در نظر گرفته شده اند.  اين 
روش شامل شش دسته از معيارهائي است كه مي تواند يك فرايند انتقال فناوري را تحت تاثير قرار دهد.طبقه بندي 

ارزيابي انتقال فناورى توليد خودرو سمند به سوريه 
و ارائه روش كاربردي آن

منوچهر منطقي1- هادي گودرزناصري 2
(تاريخ دريافت مقاله 89/2/25 تاريخ پذيرش 89/5/22)

1 Syrian-Iranian Automobile Manufacturing Company (SIAMCO) ١- دانشياردانشگاه صنعتي مالك اشتر
2- كارشناس ارشد انتقال فناوري
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واژه هاي كليدي: انتقال فناورى، عوامل موثر بر انتقال، روش كاربردي

2 Joseph Schumpeter
3  Robert Solow

       مقدمه
امروزه فناوري به عنوان كليد طالئي رقابت در دنياي كار و تجارت و الزمه رشد اقتصادي ملت هاست. 
ژوزف  نظير  افرادي   توسط  پيش  ها  سال  فناوري  توسعه  و  بكارگيري  منظور  به  گذاري  سرمايه  ضرورت 
اسكامپر2  و رابرت سولو3  شناخته شده است. فناوري هاي جديد امكان بهبود كيفيت كاالها و خدمات ، 
افزايش بهره وري، كاهش زمان، عرضه محصوالت جديد در بازارهاي جديد و ارضاي نيازهاي پايان ناپذير 
بشر را فراهم   مي كنند. ارائه كاال و خدمات متفاوت به بازار، تحوالت فناورانه، تغيير در شيوه برنامه ريزي، 
اجرا، كنترل و ارزيابي تغييرات تكنيكي، هريك فرصتي براي افزايش توانائي ها، رقابت پذيري و رشد صنايع 
و  فناوري  دارنده  كشورهاي  براي  حياتي  بسيار  موضوعي  فناوري  انتقال  ميان  اين  در  گردد.  مي  محسوب 
همچنين خريداران آن مي باشد. به دليل تنوع راههاي انتقال فناوري، طرفين انتقال سعي دارند كه براي 
فروش يا اكتساب فناوري مورد نظر خود، راهي را در پيش بگيرند تا در حداقل زمان و با صرف كمترين هزينه 
به اين مهم دست يابند. امروزه در حوزه مديريت فناوري، انتخاب يكي از حساس ترين روش هاي انتقال 
فناوري، متناسب با شرايط طرفين و ماهيت فناوري، يكي از دشوارترين و تصميماتي است كه طرفين انتقال 

با آن روبرو هستند.
 كشور هاي در حال توسعه براي ارتقاء سطح فناورى خود، در گام نخست از فناورى هاي مونتاژ محصول 
استفاده مى نمايند و سپس آن را توسعه مي دهند [13]  انتقال فناورى مونتاژ خودرو يكي از جذاب ترين 
انواع انتقال فناورى براي آنها مي باشد. بعضي از كشور ها توسعه انتقال فناورى مونتاژ خودرو را به صورت 
تقليد نوآورانه ادامه مي دهند و برخي ديگر نوآوري كامل را گزينش كرده و بر مبناي انتقال فناورى انجام 

شده شروع به طراحي خودرو مي كنند. [15]
اينكه كشور هاي در حال توسعه تقليد نوآورانه يا نوآوري كامل در فناوري خودرو انتخاب كنند، اوال بستگي 
به تعريف و اصالح ساختار هاي جديد صنعتي آنها داشته، [13]  و ثانيا بستگي كامل به راهبرد هاي شركت 

هاي انتقال دهنده فناورى دارد [15] 
روش هاي انتقال فناوري :  انتقال فناوري، انتقال مستقيم فناوري درحال بهره برداري براي هدف مشابه، 

به صورت ذيل مي باشد: معيارهاي مربوط به محيط انتقال، معيارهاي مربوط به ماهيت فناوري، معيارهاي مربوط به 
فرايند همكاري، معيارهاي مربوط به گيرنده، معيارهاي مربوط به منبع فناوري، معيارهاي مربوط به بازار هدف. پروژه 
انتقال فناوري توليد خودروسواري سمند به سوريه با استفاده از اين روش ارزيابي شده است. نتايج حاكي از اين ارزيابي 
نشان مي دهد كه محيط داراي خطر پذيري باالئي بوده و گيرنده فناوري شرايط الزم براي جذب و بهره برداري فناوري 
را دارا نمي باشد. فرايند همكاري به خوبي تعريف شده، اما زمان باالتري نسبت به هدف گذاري انجام شده براي اجراي 
آن صرف شده است. منبع با راهبرد مناسبي دست به انتقال فناوري زده، اما بازار هدف به صورت دقيق مورد تجزيه و 
تحليل قرار نگرفته است. به صورت كلي فرايند انتقال از متوسط تا خوب ارزيابي شده است. تجربه حاصل از اين پروژه 

مي تواند شركت ايران خودرو را در پروژه هاي مشابه توانمندتر نمايد.

منوچهر منطقي ، هادي گودرزناصري
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جدول شماره 1:  انواع روش هاي انتقال فناوري (اماميان ، 26،1383، ارجاع به دالوري،1380)

ارزيابي انتقال فناورى توليد خودرو سمند به سوريه و ارائه روش كاربردي آن 

1 Hopday                                                          2 Sharif
3 Larsson                                                          4 Parto
5 Cetron                                                            6 madu

انواع روش هاي انتقال فناوري
منظور از روش هاي انتقال فناوري مجموعه اي از فعاليتها تحت شرايط از پيش تعريف شده مي باشد كه 

طي آن فناوري مورد نياز متقاضي در ازاي جلب رضايت عرضه كننده در اختيار وي قرار مي گيرد. 

بهره برداري از فناوري براي هدف جديد و متفاوت، كاربرد فناوري براي حل مسائل جديد مي باشد. [8] 
انتقال فناوري بين المللي : انتقال فناوري بين المللي  كسب، توسعه و بهره برداري از فناوري توسط 
يك كشور در جائي غير از مبدا توليد آن مي باشد. انتقال فناوري شامل كسب فنون توليد خارجي توسط 
كشور ميزبان ، آموزش نيروي كار در داخل كشــور يا خارج كشور و قرار گرفتن ماشــين آالت خارجي در 

داخل كشورميزبان مي باشد. [11]
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1 Ford in Khalil(2001)
2 Chieza & Manzini(1998)

جدول شماره 2:  عوامل موثر بر تصميمات مربوط به روش دستيابي به فناوري [6]
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روش كيزا- مانزيني2 
در اين الگو ازديدگاه مديريتي روش هاي همكاري فناوري مورد بررسي قرار گرفته است. روش هائي كه در 
اين الگو پيشنهاد مي گردد محدود به روش هاي همكاري فناوري مي باشد و كليه روش هاي  انتقال فناوري 
را در بر نمي گيرد. جدول(3) مجموع عوامل فوق كه منجر به تمايز روش هاي مختلف انتقال فناوري از 

يكديگر مي شوند را نشان مي دهد.

روش هاي انتخاب روش انتقال فناوري
در اين بخش الگو هاي مختلف انتقال فناوري مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از آن معيارهاي موثر برفرايند 

انتقال فناوري توليد خودرو از ايران خودرو به سيامكو انتخاب مى شود و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. 

روش فورد1 
فورد(1988) يك ماتريس بسيار مفيد طراحي كرد كه قابليت بكارگيري روش هاي مختلف دستيابي به 

فناوري را تحت شرايط مختلف نشان مي دهد. اين ماتريس برپايه پنج عامل استوار مي باشد.
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جدول شماره3:  عوامل متمايز كننده روش هاي انتقال فناوري از يكديگر[3]
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روش رابرت و بري1 
اين الگو ابتدا وضعيت بازار و فناوري را نسبت به بنگاه مشخص كرده و متناسب با آن روش مناسب انتقال 
فناوري را تعيين مي كند. جدول(4) روش هاي مناسب انتقال فناوري را در شرايط مختلف آشنائي با بازار و 

فناوري نمايش مي دهد.

1 Robert & Berry
2  A.L.Gillbert

جدول شماره4 :  روش هاي مناسب انتقال فناوري با توجه به وضعيت بازار و فناوري[2] 
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روش گيلبرت2 [5] 
اين الگو، انتقال فناوري را در فضاي سيستمي مالحظه نموده و سعي كرده است كه با مشخص شدن سيستم 

مناسب، روش مناسب انتقال را به دست آورد. 
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جدول شماره5: چگونگي انتخاب روش و نظام انتقال فناوري[5] 

روش پويت1 
سازمانها به دو دليل فناورانه و سازماني مبادرت به همكاري مي كنند. اين الگو عوامل كلي فوق را به عوامل 

ريز شكسته است كه در جدول(6) نمايش داده شده است.

  1 Poit
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جدول شماره6 :  عوامل سازماني و مشخصات سازماني [2] 
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روش انجام تحقيق:

اين تحقيق همانند اكثر تحقيقات ارزيابي، براي بهبود كار انجام مي گيرد. در نتيجه از نظر هدف كاربردي 
و به صورت كلي توصيفي و از نوع تحقيقات ارزيابي است. جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه و  مصاحبه 
انجام شده و  تحليل داده ها با استفاده از روش مقايسه اي تحليل جامعه و نمونه آماري و روش هاي آماري 
توصيفي  - تحليلي انجام شده است. با روش مصاحبه نيمه هدايت شده  پرسشنامه طراحي شده به تائيد 
خبرگان رسيد. با توجه به گستردگي موضوع تحقيق و نياز به كسب اطالعات و نظر خبرگان در خصوص 

مراحل بعدي تحقيق، روش مصاحبه براي اين گام انتخاب شد.(جباري،86،1385)
پرسشنامه  شامل 37 معيار به تائيد خبرگان و صاحبنظران مديريت فناوري از اعضاي هيت علمي دانشگاه 
عالمه طباطبائي، دانشگاه تهران، دانشگاه كارلو كاتانئوي ايتاليا و دانشجويان دكتري مديريت فناوري دانشگاه 

عالمه طباطبائي براي اين مصاحبه انتخاب شدند.
(Reliability Statistics) جدول7-3 : آلفاي كرونباخ

اين مقدار براي آلفا نشان دهنده همبستگي متقابل نسبتا مناسب بين پرسش هاي موجود در پرسشنامه 
بوده و مي توان اظهار داشت كه پرسش هاي مورد نظر همگي يك صفت را اندازه گيري مي كنند. در اين 

تحقيق طيف ليكرت( پنج نقطه اي)، به عنوان مقياس سنجش نگرش مورد استفاده قرار گرفته است. 
جامعه آماري جهت تكميل پرسشنامه عبارتند از:

1- مديران اجرائي پروژه سمند سوريه(10 نفر)
2- متخصصان و مهندسين پروژه سوريه(6 نفر)

3- اهل فني هاي اجرائي(7 نفر)

نتايج تحقيق
در اين بخش، جهت اعتبار سنجي چارچوب پيشنهادي در تحقيق، نتايج تجزيه و تحليل داده هاي جمع 

آوري شده با الگو هاي مرسوم انتقال فناوري مقايسه مي گردد.
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همچنان كه در جدول 7 مشاهده مي شود، اكثر معيارها بر نوع همكاري به صورت همكاري مشترك، اتحاد 
و قرارداد تاكيد دارند. نتايج اين جدول نوع قرارداد همكاري مشترك را مورد تائيد قرار ميدهند. تحقيقات 
بازاريابي كه در زمينه نحوه ورود شركت ايران خودرو به بازار كشورهاي درحال توسعه انجام شده است نيز 

نوع قرارداد همكاري مشترك را براي ورود به بازار سوريه توصيه مي كند.( انتظاري،1386،127)
الزم به ذكر است كه قرارداد همكاري بين شركت ايران خودرو و شريك سوري به صورت همكاري مشترك، 

نوعي اتحاد، اكتساب با سهام مشخص و با حضور دولت سوريه به صورت سهامدار از دو طرف مي باشد.

روش پيشنهادي:
اين الگو با توجه به ادبيات تحقيق، پيشينه پروژه و تجزيه و تحليل داده هاي پيمايش ارائه شده است.

گام اول: بررسي هاي اوليه
بررسي خطر پذيري هاي سياسي، اقتصادي و فني محيط انتقال فناوري

بررسي اشتراكات فرهنگي بين منبع و گيرنده فناوري  
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شناخت نگاه كلي طرفين به فرايند انتقال فناوري  

ارائه عوامل انگيزشي مناسب جهت آغاز فرايند از طرف گيرنده(گيرنده به عنوان آغازگر باشد)  
مطالعات دقيق پيرامون بازار هدف، موقعيت گيرنده در سازمان تجارت جهاني (عدم عضويت، عضو   

ناظر يا احتمال عضويت در اين سازمان) ، انرژي، وجود زير ساختارها

گام دوم: تحليل نقاط قوت و ضعف گيرنده فناوري
بررسي وابستگي گيرنده به فناوري منتقل شده  

بررسي تمايل و توان گيرنده در مواجهه با فناوري  
تعيين سطح الزام مالكيت و قدرت محافظت از فناوري توسط گيرنده  

بررسي سطح سرمايه گذاري كه گيرنده در نظر دارد و سرعت دستيابي به فناوري مورد نظر  
افزايش سهم گيرنده از خطرپذيري هاي موجود در پروژه ( با چانه زني در انعقاد قرارداد)  

نياز سنجي آموزشي، انجام آن  و ايجاد تعهد گيرنده در نگهداري افراد سازمان  
ترغيب گيرنده به حضور فعاالنه در كسب  و بهره برداري فناوري  

طراحي و استقرار ساختار سازماني شركت گيرنده(شركت جديد به وجود آمده)  

گام سوم: تحليل نقاط قوت و ضعف منبع فناوري
توجه بيشتر به كشش بازار تا فشار فناوري  

حتي االمكان در پيش گرفتن راهبرد رهبري براي انتقال فناوري  
نقش فعاالنه در طول فرايند انتقال فناوري  

درك كامل از بازار و تغييرات احتمالي در بازار هدف  
انعقاد قرارداد با گيرنده داراي زمينه فعاليت مشترك با منبع  

در اختيار گرفتن مديريت پروژه و بهره برداري تا زمان طوالني  
نامگذاري مناسب براي محصول توليد شده در بازار هدف و ايجاد تنوع تا حد امكان  

گام چهارم: بررسي ماهيت فناوري
شناخت ماهيت فناوري و سهم دانش ضمني موجود در آن  

شناخت اجزا و زير نظام هاي فناوري( تجزيه پذيري فناوري)  
بررسي و شناسائي چرخه عمر فناوري و مسير تحول آن  

شناسائي نتايج حاصل از انتقال فناوري و ميزان اعتبار كسب شده براي منبع  

گام پنجم: بررسي فرايند انتقال
تعريف دقيق مفاد قرارداد همكاري   

تعريف دقيق حجم و افق زماني همكاري  
ايجاد قابليت باالي تقسيم سرمايه  

ارزيابي انتقال فناورى توليد خودرو سمند به سوريه و ارائه روش كاربردي آن 



95 منوچهر منطقي ، هادي گودرزناصري
  تعيين دقيق رسميت و انعطاف پذيري قرارداد همكاري 

كنترل دقيق مدت زمان و هزينه هاي اجرا و بخش بندي مناسب فرايند انتقال فناوري جهت اجرا  
گام ششم: انباشت دانش

مستند سازي تجربيات كسب شده در فرايند انتقال فناوري  
اشاعه دانش فني كسب شده در واحدهاي مرتبط سازمان  

استفاده حداكثر از تجربيات متخصصان مجري طرح در پروژه هاي مشابه آتي  
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شكل1 : :روش پيشنهادي انتقال فناوري در صنعت خودرو
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جمع بندي:

شده  بندي  دسته  اصلي  گروه  شش  در  تحقيق  نظر  مورد  فناوري  انتقال  پروژه  بر  موثر  معيارهاي  همه 
است.

عوامل مربوط به محيط انتقال فناوري
در بررسي اين عوامل سطح خطر پذيري نسبتا باال بوده است. تعارض هاي مديريتي به واسطه اختالف 
فرهنگي بين گيرنده و منبع فناوري به طور متوسط وجود داشته و بنا بر يافته هاي تحقيق بيشترين تعارض 
بين كاركنان ايراني و سوري به علت نوع نگرش سوري ها به انجام كار موثر، بهره وري و عوامل انگيزشي بوده 
است. در اين پروژه نگاه گيرنده كامال به سمت بيرون بوده و اين موضوع نشانگر جذابيت روش انتقال فناوري 

اتخاذ شده از طرف شركت منبع فناوري مي باشد. 

عوامل مربوط به ماهيت فناوري
علت اصلي تاخير، پروژه عدم وجود جذابيت هاي ماندگار براي طرف گيرنده مي باشد و افزايش تعرفه 
واردات خودرو يكي از داليل كاهش جذابيت هاي توليد خودرو در داخل سوريه است. در اين پروژه سهم 
دانش ضمني بيش از دانش كدگذاري شده بوده است. بنابراين  گيرنده فناوري به راحتي نمي تواند از فناوري 
حضور  فناوري،  از  برداري  بهره  و  اندازي  راه  استقرار،  فرايند  طول  در  و  نمايد  برداري  بهره  شده  خريداري 
كارشناسان منبع ضروري مي باشد. با توجه به اين شواهد گيرنده به سمت قراردادهاي همكاري مشترك 

متمايل گرديده است.

عوامل مربوط به فرايند همكاري (انتقال فناوري)
در اين پروژه قابليت تقسيم سرمايه نسبتا مناسب بوده اما مفاد همكاري با توجه به اولين تجربه انتقال 

دهنده به خوبي قابل تعريف نشده است. بنابراين قرارداد به انعطاف پذيري باالئي نياز دارد. 
تحقيق نشان مي دهدكه انعطاف پذيري قرارداد در حد خوبي است اما آنچه دراين پروژه مورد نياز است، 

سطحي باالتر از اين مقدار مي باشد.

نتايج عوامل مربوط به منبع فناوري
همچنان كه از نتايج مشاهده مي شود، به علت اينكه منبع فناوري آغازگر فرايند انتقال بوده است نقش 

كامال فعاالنه اي نيز بر عهده داشته است. 
منبع با بازار هدف آشنائي نسبي داشته است، اما اين سطح از آشنائي باعث خطر پذيري باالئي در پروژه 
مي گردد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه در مطالعه بازار هدف، پيش بيني رفتار بازار درآينده كمتر 

انجام شده است. 

عوامل مربوط به گيرنده فناوري
براساس نتايج تحقيق، شركت گيرنده وابستگي كمي به فناوري منتقل شده دارد و تمايل گيرنده به كسب 
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فناوري در حد متوسط ارزيابي شده است اما به علت باال بودن سطح فناورى انجام شده نسبت به صنايع 
موجود در كشور سوريه، توانائي بسيار كمي براي اكتساب از خود نشان داده است. اين موضوع بسيار مهم 
است زيرا براساس الگو هاي انتقال فناوري براي انعقاد قرارداد هاي مشترك مي بايست اين دو فاكتور در 

سطح باالئي قرار بگيرند.

نتايج عوامل مربوط به بازار هدف
با توجه به نتايج تجزيه و تحليل، فناوري فرايند توليد سمند يك فناوري پايه و بازار هدف نيز به عنوان 

بازار پايه(طبق تعاريف زير) شناخته شده است.
فناوري پايه (آشنائي با فناوري) : فناوري در شركت وجود دارد اما الزاما در محصوالتش مورد استفاده 

قرار نگرفته است.
بازارپايه(آشنائي با بازار) : بازار شناخته شده مي باشد اما الزاما شركت وارد آن نشده است.

رويهم رفته بازار هدف توسط منبع شناسائي شده است و همچنين منبع مالكيت كامل بر فناوري انتقال يافته داشته 
است.

اعتبار سنجي روش :
با توجه به كاربردي بودن الگو در انتقال فناورى مونتاژ خودرو، بهترين روش اعتبار سنجي، پياده سازي 
الگو در پروژه هاي مشابه و اندازه گيري نتايج است. انتقال فناورى خودرو به كشور هاي آذربايجان، ونزوئال 
و مصر بر مبناي همين الگو انجام گرديد. مشاهده مي شود كه انتقال فناورى هاي اخير داراي نتايج بهتري 
نسبت به انتقال فناورى انجام شده به سوريه بوده اند. به طوري كه اگر اين پروژه ها را از نظر حجم سرمايه 
گذاري به زمان راه اندازي پروژه با پروژه انتقال فناورى انجام شده به سوريه مقايسه نماييم به نتايج ارائه شده 

در جدول شماره 8 مي رسيم.

ارزيابي انتقال فناورى توليد خودرو سمند به سوريه و ارائه روش كاربردي آن 

جدول شماره 8 : اعتبارسنجي الگو
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