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Abstract: 
Keeping pace with technological changes in the international arena for developing 

countries such as Iran needs to increase domestic capacity in the area of new technologies. 

However, the need for easy access because of the short lifetime of these technologies has made 

the need for supplementary methods for internal research and development such as technology 

transfer obvious, but under sanction, technology transfer takes a novel form. This paper 

presents a model for selecting the appropriate method to facilitate nanotechnology transfer 

process and its case study focuses on the nanotechnology equipment as the main infrastructure 

of nanotechnology development. The research methodology is based on both qualitative and 

quantitative approaches. In the qualitative section, in-depth interviews and semi-structured 

questionnaires methods have been used to extract the factors affecting technology transfer, 

and by using data mining techniques such as factor analysis and hierarchical clustering, a 

model has been developed to select the appropriate method of technology transfer. Finally, to 

assess the validity of the model, in a case study focusing on nano equipment and AHP 

technique, joint research and development has been selected as the most appropriate method 

of technology transfer. 
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 آوريالگویی براي انتخاب روش مناسب انتقال فن توسعه

 آوري نانو در ایران)تجهیزات فنآوري ساخت و کاربرد (مطالعه موردي: فن

 ) 17/11/1393تاریخ پذیرش:  07/02/93( تاریخ دریافت:  
 

 *2عیده شکوهی، س1قیتوف اصغریعل
 

 
 چکیده

المللی براي کشورهاي درحال توسعه همچون ایران، نیازمند افزایش توانمنـدي داخلـی در   آورانه در عرصه بینهمگام شدن با تغییرات فن
هاي کارگیري روشها، ضرورت بهآوريدلیل دوره عمر کوتاه این فنیابی سریع بههاي نوین پیشرفته است. اما، لزوم دستآوريزمینه فن

آوري صورت جدیـدي  آوري را بدیهی ساخته است. البته، در شرایط تحریم، مساله انتقال فنمکمل تحقیق و توسعه داخلی نظیر انتقال فن
آوري سعی در تسـهیل ایـن فرآینـد نمـوده و در مطالعـه      حاضر با ارایه مدلی براي انتخاب روش مناسب انتقال فن گیرد. مقالهبه خود می

آوري قـرار داده اسـت. روش پـژوهش در ایـن     عنوان زیرساخت اصلی توسعه نـانوفن آوري نانو بهموردي، تمرکز اصلی را بر تجهیزات فن
یافته بـراي اسـتخراج   نامه نیمه ساختست. در بخش کیفی، از روش مصاحبه عمیق و پرسشمطالعه، بر دو رویکرد کیفی و کمی استوار ا

بندي کاوي نظیر روش آنالیز فاکتور و خوشههاي دادهاز تکنیکآوري بهره گرفته شده است و در ادامه با استفاده عوامل موثر بر انتقال فن
آوري پرداخته شده است. در آخر، بـراي سـنجش اعتبـار مـدل حاصـل، در یـک       گر روش انتقال فنمراتبی به توسعه مدل انتخاب سلسله

تـرین روش  عنـوان مناسـب  مشترك به مراتبی، روش تحقیق و توسعهمطالعه موردي با محوریت تجهیزات نانو و با تکنیک تحلیل سلسله
 آوري در مساله موردنظر انتخاب شده است.انتقال فن
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 مقدمه -1

شود و این امر، لزوم توجه ویژه هاي رقابتی اصلی محسوب میآوري یکی از مزیتدر روند جهانی شدن، فن
آوري به دو روش یابی به فندست. سازدآوري محرز میریزي استراتژیک را براي کسب و توسعه فنبه برنامه

آورانه براي اما، به دلیل لزومِ مهیا بودن بسترهاي فن. پذیر استآوري امکانزا و انتقال فنکلی توسعه درون
آوري هاي نوین و پیشرفته، انتقال فنآوريهاي درونی، سرعت باالي رشد و دوره عمر کوتاه فنتوسعه قابلیت

ترین آوري، انتخاب مناسبهاي انتقال فنترین دغدغهیکی از مهم .تري استاه حل مناسببراي تسریع امر، ر
باره مطرح شده که کارایی و گیري در اینهایی براي تسهیل فرآیند تصمیمتاکنون، مدل. روش انتقال است

در نتیجه، در این  .اندجامعیت الزم را ندارند و بسیاري از معیارهاي محیطی و درونی را مد نظر قرار نداده
آوري بر پایه مرورگسترده پیشینه تحقیق، مدل نسبتاً جامعی براي کمک به انتخاب روش مناسب انتقال فن

بندي سلسله خوشه« و »تحلیل عاملی« کاوي موسوم بهگیري از دو روش دادهنظري انتقال فناوري و با بهره
 . ارایه شده است »مراتبی

آوري تجهیزات نانو شده است. با گذشت چند دهه از پژوهش حاضر، توجه خاص به فندر مطالعه موردي 
گردد. آوري محسوب میآوري در جهان هنوز این زمینه، یک عرصه نوظهور و جدید در علم و فنظهور نانوفن

المللی علم شود این حوزه جدید قادر به تغییر دادن سیاست بینآوري به حدي است که ادعا میاهمیت نانو فن
] 51ها و ملل مختلف است[گیري تحقیقات گستره وسیعی از شرکتآوري و ایجاد اثري مهم بر جهتو فن

طلبد، اما در درازمدت و گذاري کالنی را میآوري به این دلیل است که هر چند در ابتدا سرمایهاهمیت نانو فن
گیري آوري اثرات چشم). نانوفن2006(ساالدین،  مدت منافع حاصل از آن بسیار قابل مالحظه خواهد بودمیان

آوري صورت گرفته، بازار کاالهاي نانو فن طوري که بر اساس تحقیقاتبر اقتصاد کشورها خواهد گذاشت، به
-اي بر توسعه سریع فنرو، دولت ایران تاکید ویژه]. ازاین51تریلیون دالر خواهد رسید[ 6/2به  2014در سال 

 ].35آوري دارد[خصوص نانو فننوظهور به هاي جدید وآوري
هاي دستگاه. آوري نانو استدر این بین، تجهیزات آزمایشگاهی یکی از ضروریات تحقیق و توسعه در فن

-، از اولین و مهم۲و تولید مواد نانو ساختار و تولید در مقیاس نانو ۱گیري (مترولوژي) و تعیین مشخصاتاندازه
هاي اصلی توسعه نانو فناوري، در واقع، یکی از زیرساخت. در مقیاس نانو هستندترین نیازها براي کار 

-آوري مثل تشخیص پزشکی، ماشینهاي نانو فنتجهیزات و ادوات آن است و پیشرفت در بسیاري از حوزه
ات آوري ساخت تجهیزیابی به فنآوري نانو در گروي دستکاري در ابعاد نانو و تولید مواد و محصوالت فن

برداري از تجهیزات در یابی به دانش فنی ساخت و بهرهدر نتیجه، دست .آزمایشگاهی آن حوزه در داخل است

1 Characterization instruments 
2 Nano-Fabrication instruments 
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انداز ایران تا شرط توسعه نانو فناوري و استراتژیک است. با توجه به اینکه چشمترین پیشداخل کشور، مهم

جهانی نانو از  % از بازار 1-2سهم کشور اصلی دنیا بوده و کسب  15تبدیل شدن به یکی از  2015سال 
هاي نو و پیشرفته توجه خاص مبذول شود. لذا، آوريباشد، الزم است به حوزه فنشده میبینیاهداف پیش

-مبحث نانوفناوري و تجهیزات آن، بحثی تشریفاتی نیست و بر پایه تقاضا و نیاز واقعی شکل گرفته است. به
شود. این در آوري نانو موجب خلق ثروت میتبع آن، تجهیزسازي فنسازي و بهخصوص اینکه، حوزه ماشین

هاي شدیدي که علیه ایران از سوي صاحبان فناوري مزبور نظیر امریکا اعمال حالی است که، به دلیل تحریم
پذیر نیست. در شود دستیابی به دانش فنی این حوزه به طرق متداول و رسمی انتقال فناوري عمالً امکانمی

-ها، بههاي غیرمتعارف بود. یکی از این شیوهیجه، الزم است تا درصدد کسب دانش در این حوزه به شیوهنت
-سازي فنآوري در وهله اول و بومیهاي عمومی انتقال فنهاي غیررسمی و اصطالحاً کانالکارگیري روش

 آوري و تحقیق و توسعه داخلی در وهله دوم است. 

 پیشینه تحقیق -2

 مفاهیم و واژگان کلیدي -1 -2
 آوريفن -

ذیل به دو تعریف  در. توجه به رویکردهاي متفاوت، تعاریف گوناگونی ارایه گردیده است آوري بابراي فن
 مشهور از دو رویکرد متفاوت اشاره شده است: 

اطالعات مند ابزار، دانش فنی و صورت فرآیند ترکیب نظام طارق خلیل با رویکرد مدیریتی، فن آوري را به
 نماید.هاي انسانی موردنیاز براي استفاده از دانش و ابزار تعریف میکارگیري ابزار و نیز مهارت الزم براي به

داند که از طریق تولید ارزش افزوده ها میها به خروجیپورتر با دید اقتصادي فن آوري را عامل تبدیل ورودي
 ]. 4گردد [موجب پدیدار شدن مزیت رقابتی می

 آورينتقال فنا -
-یابد و آن را بهشود که طی آن، یک گروه به اطالعات فنی گروه دیگر دسترسی میبه فرآیندي اطالق می

طورکلی،  ]. به49دهد[آمیزي یاد گرفته، جذب نموده و در فرآیندهاي تولید خود تسري میصورت موفقیت
که با استفاده از منابع داخلی و از طریق  ۱زاتوسعه درون -1 توسعه فن آوري از دو طریق قابل حصول است:

که با استفاده  ۲انتقال فن آوري -2شود. هاي تحقیق و توسعه به فن آوري موردنظر دسترسی پیدا میفعالیت
شود.گاهی اوقات ترکیبی از از منابع خارجی و خرید آن از خارج بنگاه به فن آوري موردنظر دسترسی پیدا می

گیري در گیرد. تصمیمانتقال فن آوري براي دستیابی به یک فن آوري مورد استفاده قرار میزا و توسعه درون

1Internal Development 
2Technology Transfer 
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آورانه سازمان گیرنده،  زا یا انتقال فن آوري، به عوامل مختلفی ازجمله سطح توانمندي فنمورد توسعه درون

در این پژوهش، ]. 5سطح پیچیدگی فن آوري و ضرورت دسترسی سریع به فن آوري موردنظر بستگی دارد[
گیرد و فرض بر آن هاي مختلفی صورت میها یا کانالتمرکز اصلی بر انتقال فن آوري است که به روش

 هاي انتقال فن آوري دارد.است که خواننده شناختی بر روش
 آوريفن نانو  -

؛ ردم مترساخت موادي با خواص کامالً متفاوت در ابعاد یک میلیا منظور به ها اتم کاري دستآرایش و 
هاي جدید با در دست گرفتن کنترل در فن آوري، توانمندي تولید مواد، ابزارها و سیستم دیگر، نانو عبارت به

از همین تعریف ساده . شودسطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص است که در آن سطوح ظاهر می
هاست. درواقع نانو فن د در تمام رشتهرشته جدید نیست، بلکه رویکردي جدی آید که نانو فن آوري یک برمی

 –هایی در این ابعاد است که اثرات فیزیکی جدیديکارگیري خواص جدیدي از مواد و سیستم آوري، فهم و به
نانو فن آوري یک دانش   .دهند از خود نشان می–عمدتاً متاثر از غلبه خواص کوانتومی بر خواص کالسیک

شناسی،  هایی چون پزشکی، داروسازي و طراحی دارو، دامپزشکی، زیست رشتهاي است و به  رشته شدت میان به
رسانا، شیمی ابر مولکول و حتی مهندسی مکانیک، مهندسی  فیزیک کاربردي، مهندسی مواد، ابزارهاي نیم

 ].33شود[ برق و مهندسی شیمی نیز مربوط می
  آوري تجهیزات نانوفن -

آوري نانو است و به دودسته روریات تحقیق و توسعه در فنتجهیزات و ادوات آزمایشگاهی، یکی از ض
، )STM( روبشی و تعیین مشخصات نظیر میکروسکوپ تونلی) مترولوژي( گیريهاي اندازهدستگاه

و غیره  )VSM( سنج نمونه مرتعش ، دستگاه کروماتوگرافی یونی مغناطیس)AFM( میکروسکوپ نیروي اتمی
، دستگاه تولید نانو کلوئید )EEW( اختار نظیر دستگاه انفجار الکتریکیسیمهاي تولید مواد نانو سو دستگاه

 ].64، 55، 23،26شود [بندي میکن انجمادي و غیره طبقهفلزي، خشک

 اکتساب فن آوري تجهیزات نانو در ایران -2-2
 فن آوري جایگاه ایران در نانو -2-2-1

 در منطقه خاورمیانه اولبین کشورهاي جهان و رتبه ها را در حال حاضر، ایران رتبه هفتم از نظر تعداد مقاله
آوري به خود اختصاص داده است. در نتیجه، حفظ و ارتقاي جایگاه فعلی، درگروي بهبود را در حوزه نانو فن

ویژه ها بهآوري است. شاهد دیگري بر اهمیت و ضرورت پرداختن به زیرساختهاي توسعه نانو فنزیرساخت
عنوان کشور پیشرو در عرصه نانو فن آوري براي آوري نانو، مفاد برنامه بودجه دولت امریکا بهتجهیزات فن

است. در این برنامه بیشترین بودجه به تحقیقات بنیادین و پس از آن به حفظ، ارتقا  2013و  2012هاي سال
وژي و استانداردهاي نانو هاي مترولهاي تحقیقاتی یعنی تجهیزات، ادوات و سیستمی زیرساختروزرسان بهو 
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سازي دهنده اهمیت تجهیزات نانو در تولید و تجاريگذاري عظیم نشانتخصیص داده شده است. این سرمایه

 ]. 12هاي مبتنی بر آن است[نوآوري
 آوري نانوهاي توانمندسازي کشوردرحوزه تجهیزات فنمکانیزم -2-2-2
آوري نانو در حوزه تجهیزات نانو، ایجاد شبکه آزمایشگاهی فن ترین اقدام دولت براي توانمندسازي داخلی مهم

و با هدف تسهیل ارایه خدمات ) تحت حمایت دفتر ریاست جمهوري( آوري نانوتوسط ستاد ویژه فن
آزمایشگاهی موردنظر، ایجاد بستري مناسب براي ارایه خدمات آزمایشگاهی به محققین دانشگاهی و صنعتی 

است. شبکه آزمایشگاهی متشکل از  1383 هاي آزمایشگاهی کشور در سال فیتو استفاده بهتر از ظر
 %)10( هاي مختلف کشور و مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی از شهر %)37(  ، پژوهشگاه%)53( ها دانشگاه

است. گفتنی است، دانش فنی ساخت هر یک از تجهیزات آزمایشگاهی شامل تعدادي فن آوري اصلی و 
صورت پراکنده در کشور وجود دارد و ساخت  ها بهفرعی است که در مورد اغلب تجهیزات، این فن آوري

خرید محصول  تر از صرفه پذیر و حتی مقرون به آوري نانو در داخل کشور امکانبسیاري از تجهیزات فن
افزوده  معناي ارزش ها است و این، به قسمت عمده قیمت تجهیزات، مربوط به دانش فنی آن. خارجی است

شده تجهیزات در داخل، بسیار بسیار باالي این تجهیزات است، لذا در صورت کسب دانش فنی، قیمت تمام
ها و و بررسی محدودیت ۱آمدگی زیت دیرتوان از معالوه بر این، می. تر از خرید از خارج خواهد شد پایین

هاي بیشتري به بازار عرضه  هاي خارجی پیشرو استفاده و تجهیزات بهتر باقابلیتمشکالت تجهیزات شرکت
هاي پیشرفته  آوريپذیري توسعه فن نمود. از دیگر مزایاي ساخت تجهیزات در داخل کشور، کاهش آسیب

جهیزات آزمایشگاهی مطابق با نیازها و شرایط بومی، افزایش آوري نانو،  طراحی و ساخت تویژه فن به
هاي موردنیاز،  هاي انسانی متخصص کشور در زمینه شدن سرمایه نفس و خودباوري ملی، فعال اعتمادبه

ي تعمیر و  افزایش توان پژوهشی و صنعتی کشور به میزان زیاد،  حل معضل خدمات پس از فروش درزمینه
هاي پایین، افزایش  ، ارتقاء مستمر تجهیزات با هزینه)هاي کشورالت فعلی آزمایشگاهیکی از معض( دارينگه

زنی در تبادالت علمی و صنعتی با خارج و حتی صادرات به خارج و سرریز دانش فنی تولید شده به قدرت چانه
-Stage(گاهی در -اياکنون، شبکه آزمایشگاهی با استفاده از مدل حمایتی مرحلههم ها است. حوزه سایر

gate( مدعیان توانمندي ساخت تجهیزات نانو در کشور را در چندین مرحله ارزیابی نموده و پس از رفع ،
هاي گذاري در پروژهپذیري فنی، صنعتی و تجاري، ریسک سرمایهها و بررسی از نظر امکانابهامات پروژه

هاي موفق بومی براي حمایت از پروژه ساخت را کاهش داده و بدین ترتیب توانسته است یک مدل نسبتاً
دهد پس از آوري نانو نشان میتجربه اجراي این مدل در شبکه آزمایشگاهی فن  .ساخت داخل را توسعه دهد

در روش موردنظر، ابتدا در  .باشندگذاري میدرصد ادعاها قابل سرمایه 30 مراحل مختلف بررسی، حدود

1Backwardness advantage 
                                                           



 1394بهار ، 27 بهبود مدیریت، شماره     62

 
 مدعی توانمندي ساخت و همچنین پروژه پیشنهاد یا اعتبار سنجی، فرد یا تیمِ )Stage( چندین مرحله

)Gate (ها و مجریان از اینآمیز پروژه شوند که این مراحل هزینه چندانی ندارد و در صورت عبور موفقیتمی 
هاي روش، بررسی در این .ها با احتمال موفقیت بیشتري همراه خواهد بودگذاري در آن پروژهمراحل، سرمایه

ها و همکاران پذیري طرح، وجود فن آوري نظر صالحیت فرد یا تیم مدعی براي انجام پروژه، امکان ملی ازکا
ویژه  شود و سازندگان تجهیزات باید از ابتدا نگاه به بازارهاي خارجی به انجام می...  مکمل، وجود بازار کافی و

و متولی مدیریت پروژه در این زمینه است. فرآیند آوري نان]. در حقیقت، ستاد ویژه فن1اي داشته باشند[ منطقه
حمایت از تولیدکنندگان داخلی به این صورت است که مدعی داخلی ساخت تجهیز، طرح خود را به ستاد ارایه 

خرید دهد و در صورت تأیید، یک دستگاه را پیشسنجی را انجام میدهد و با کمک ستاد، مطالعات امکانمی
هاي کیفی مورد تأیید کارشناسان ستاد قرار گرفت، ستاد براي ها و مؤلفهولیه از نظر ویژگیکند. اگر نمونه امی

 کند.ها اقدام به سفارش چند دستگاه میگاهها و پژوهشهاي خود و نیز دانشگاهتامین تقاضاي آزمایشگاه

 گر روش انتقال فن آوري هاي انتخابمدل -2-3
، 2گر روش انتقال فن آوري در دو دسته کمی و کیفی[ هاي انتخابمدلترین ) برخی از برجسته1در جدول (

هاي گیري، جواب] به همراه معیارهاي تصمیم58، 45، 42، 40، 32، 31، 30، 29، 28، 20، 19، 14، 6
 پیشنهادي و رویکردهایی که به مسئله انتقال فن آوري دارند، ذکر شده است. 

 ترین روش انتقال فن آوري در ادبیاتگر مناسب ي انتخابهاترین مدلبرخی از شاخص  - 1 جدول

ف
ردی

 
 گیريمعیارهاي تصمیم رویکرد نام مدل نوع مدل

جامعه خروجی 
هاي انتقال (روش

 فن آوري)

پذیري، کنترل و تأثیر بر شرکت گیرنده فن سازي، انعطافسطح یکپارچه مدیریتی زاکیه کیفی 1
 آوري

هاي برخی روش
 آورانه همکاري فن

 کیفی 2
 -زاکیه

 مدیریتی مانزینی

سطح یکپارچگی، تأثیر بر شرکت، افق زمانی، کنترل، زمان/هزینه و 
پذیري، هدف همکاري، مفاد (مفهوم) همکاري و نحوه شرکت در انعطاف

پذیري مفاد همکاري، آشنایی با فن زیرمعیارهاي تعریف همکاري شامل
دوره عمر فن آوري، سطح ریسک،  آوري و بازار، مزیت رقابتی فن آوري،

ها، قابلیت قابلیت نوآوري، مرحله فرآیند نوآوري، سطح تخصصی دارایی
ها، ارتباط با شرکت، کشور مرجع، زمینه فعالیت منبع فن تقسیم دارایی

 آوري و اندازه و قدرت منبع فن آوري

هاي برخی روش
 آورانه همکاري فن

 

رابرت و  کیفی 3
 میزان آشنایی شرکت با بازار و فن آوري استراتژیک بري

تعداد معدودي از 
هاي توسعه روش
زا و انتقال  درون

 فن آوري

 - فورد کیفی 4
وضعیت نسبی گیرنده در مورد فن آوري، فوریت دستیابی به آن، سطح 

وابستگی شرکت به دستیابی به آن فن آوري یا سطح سرمایه الزم براي 
دستیابی به آن، موقعیت آن فن آوري روي منحنی چرخه حیات فن آوري 

عه توس هاي گروه
زا، همکاري  درون

مشترك، 
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پیمانکاري، خرید  بندي آن به فن آوري بارز، پایه یا بیرونیو نوع فن آوري و دسته

حق امتیاز و خرید 
 آورانه محصول فن

 - گیلبرت کیفی 5
ها و تقاضاهاي منبع فن آوري،کنترل تمایل و توانایی رسیدن به خواسته

ها و شرایط منبع فن آوري بر نحوه استفاده از فن آوري مطابق با خواسته
 مورد نظر

هاي برخی روش
 آوريانتقال فن 
 

و  آورانه فن پویت کیفی 6
 سازمانی

-معیارهاي سازمانی متشکل از استراتژي بنگاه، انطباق، شایستگی فرهنگ
هاي شرکت و آمادگی براي فن آوري جدید و مشخصات فن  هاي بنگاه

پذیري و آوري متشکل از جایگاه فن آوري در رقابت، پیچیدگی، تجزیه
 میزان ایجاد اعتبار

هاي برخی روش
 انتقال فن آوري

 

 استاك کیفی 7
سطح  در

 پروژه

نوظهور بودن، پیچیدگی و  عدم اطمینان فن آوري شامل زیرمعیارهاي
دهنده و گیرنده فن دانش ضمنی فن آوري و تعامالت سازمانی میان انتقال

 آوري شامل زیرمعیارهاي ارتباط، هماهنگی و همکاري

معدودي از  تعداد
هاي  انتقال روش

 فن آوري
 

 میان ملیک کیفی 8
 شرکتی

 نامحدود درجه انتقال پیام

 - دالوري کیفی 9
میزان آشنایی شرکت با بازار و فن آوري مورد نیاز، طبیعت فن آوري، 

مشخصات سازمان دارنده فن آوري (منبع فن آوري)، نوع همکاري مطلوب 
 هاي شرکت گیرنده فن آوريمیان دارنده و گیرنده فن آوري و سیاست

تعداد معدودي از 
هاي مبتنی روش

 بر همکاري
 

 نامحدود جایگاه فن آوري از نظر چرخه عمر آورانهفن جایارامان کمی 10

اقتصادي و  راز کمی 11
 نامحدود بین طرفین آورانهشکاف فن مدیریتی

 
اي مقایسهها ابتدا  هاي پیشین و تالش براي پوشش آنمنظور درك و شناسایی خالءهاي موجود در مدلبه

گر روش انتقال فن آوري انجام شده است. در این راستا، نگارنده درصدد تعریف  هاي انتخاببین مدل
هاي هاي مناسبی که ابعاد مختلف قضیه را پوشش دهد، برآمده است. گفتنی است، روایی شاخصشاخص
نفره متشکل از اساتید  6ن پنل نظران حوزه انتقال فن آوري رسیده و ایشده، به تأیید جمعی از صاحبطراحی

طور خاص انتقال فن آوري و نانو فن آوري)، دانشگاه (داراي آشنایی همزمان با مقوله مدیریت فن آوري و به
آوران (مدیر عامالن آوري) و فنآوري نانو و کریدور خدمات فنگذاران (شاغل در ستاد ویژه فنسیاست
آوري به روش دلفی به اجماع نظر ي کارگزار) عرصه نانو فنهاهاي فعال در حوزه نانو و شرکتشرکت
 اند. رسیده

 اند از: هاي تطبیق پیشنهادي عبارتشاخص
 سهولت استفاده/کاربرپسند بودن: منظور از این شاخص، توانایی استفاده از مدل، بدون ابهام است. .1
 سرعت پاسخگویی: سرعت در ارایه خروجی یا جواب توسط مدل. .2
 صورت نیاز. پذیري و قابلیت توسعه: توانایی ارتقاي مدل و ایجاد تغییرات درانعطاف .3
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جامعیت/ وسعت دامنه کاربرد: امکان کاربرد مدل در شرایط گوناگون و حل مسئله با هر رویکرد  .4

 دلخواه.
ها سنجیده شده و در نهایت به این نتیجه هاي فوق، هر یک از مدل)، بر اساس شاخص2در جدول (    
هاي پیشین به لحاظ تعریف معیارهاي ارزیابی (متغیرهاي مستقل) و هایی در مدلیافته شد که کاستی تدس

ها (متغیرهاي وابسته) وجود دارد. معضل مذکور، متأثر از پیچیدگی و پویایی مسئله انتقال فن آوري و خروجی
ت خاص مدلی ویژه الزم است. که معموالً براي هر صنع طوري هاي محیطی و سازمانی است. بهعدم قطعیت

گر روش انتقال فن  حتی، در یک صنعت بسته به اینکه چه نوع فن آوري مسئله انتقال باشد مدل انتخاب
شود. البته، برخی از معیارها قابل تعمیم به کلیه گیري متفاوت میکند. زیرا، معیارهاي تصمیمآوري فرق می
 شرایط هستند. 

 گر روش انتقال فن آوري انتخابهاي مقایسه مدل  -2 جدول

نوع 
 مدل

 نام مدل

 هاي تطبیقشاخص

سهولت استفاده/ 
 کاربرپسند بودن

سرعت 
 پاسخگویی

پذیري و  انعطاف
 قابلیت توسعه

جامعیت / 
وسعت دامنه 

 کاربرد

 کیفی

 کم متوسط متوسط متوسط کیه زا
 متوسط کم باال کم رابرت و بري/آفوا

 کم متوسط باال باال فورد
 کم متوسط باال باال گیلبرت
 متوسط متوسط کم متوسط دالوري

 متوسط متوسط کم متوسط مانزینی -زاکیه
 کم باال متوسط کم ملیک

 متوسط متوسط متوسط متوسط پویت/تید
 کم کم باال باال استاك

 کم متوسط باال متوسط - کمی

 شناسی تحقیقروش -3

شناسایی عوامل موثر بر انتقال فن آوري تجهیزات نانو پرداخته است. این پژوهش در دو گام به کشف و 
گیري، افرادي براي این نوع نمونه دار) است؛ به این معنا که در گیري، قضاوتی(غیر احتمالیِ هدفروش نمونه

شده براي شوند که براي ارایه اطالعات موردنیاز در بهترین موقعیت قراردادند. نمونه انتخاب نمونه انتخاب می
این تحقیق جمعی از خبرگان متشکل از اساتید دانشگاه (داراي آشنایی همزمان با مقوله مدیریت فن آوري و 

آوري نانو و کریدور گذاران (شاغل در ستاد ویژه فنفن آوري)، سیاست طور خاص انتقال فن آوري و نانوبه
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فن  هاي کارگزار) عرصه نانواز و شرکتهاي تجهیزسآوران (مدیر عامالن شرکتآوري) و فنخدمات فن

 باره ارایه شده است. ) به صورت مختصر توضیحاتی دراین3آوري است. در جدول (

 نمونه و روش آماري تحقیق  -3 جدول

 گردآوري اطالعات روش تعداد آزمودنی گام پژوهش

 یافته نامه نیمه باز+ مصاحبه عمیق و نیمه ساختپرسش نفر 23 1

 نامه بستهپرسش نفر 145 2

 
 -کمی، پیمایشی-هایی که در متون روش تحقیق ذکر شده، رویکرد این پژوهش، کیفیبنديبراساس دسته

باز، سعی در نامه نیمهتوصیفی است.در گام اول، با انجام مصاحبه و توزیع پرسش -موردي و اکتشافی
متغیر است. اما به  43خروجی آن، کشف شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فن آوري تجهیزات نانو شده که 

هاي کاوي به نامها، گام دوم از طریق دو ابزار آماري و داده هاي بین آندلیل تعدد متغیرها و بعضاً همپوشانی
عامل تقلیل داده است. دلیل  21متغیرهاي مزبور را به » مراتبیبندي سلسلهخوشه«و » تحلیل عاملی«

ها و آزمون مجدد نتایج تحلیل تر عاملگذاري بهتر و صحیحمراتبی، کمک به نامبندي سلسلهاستفاده از خوشه
نظران  جمعی از اساتید دانشگاهی و صاحب کاوي است. روایی ابزار سنجش به تأییدعاملی با منطق داده

است  0.882صنعت رسیده و پایایی هم از طریق روش آلفاي کرونباخ بررسی شده است. مقدار آماره کرونباخ 
هاي تحلیل عاملی بندي روش) شمایی کلی از دسته1نامه است. در نمودار (که گواهی بر پایایی باالي پرسش

 دار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. هدایت نشده ذکر شده و موارد زیرخط بندي و خوشه

 

 
 نشده بندي هدایتهاي تحلیل عاملی و خوشهبندي روشدسته -1 نمودار

گنجد. در نتیجه، در بندي متغیرها در این مختصر نمیکاررفته در کاهش و خوشه هاي بهجزییات روش    
گام توضیح داده شده است. الزم به ذکر است،  4صورت اجمالی روش تحلیل عاملی در ) به2نمودار (

ب نباشد، متغیرهاي مورد بررسی هاي کیزر مایر اُلکین و بارتلت مطلوکه در گام اول نتایج آزمون درصورتی
]. 22، 15، 13[ ها استفاده نمودبراي تحلیل عاملی مناسب نیستند و باید از روش دیگري براي کشف عامل
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ها از روش چرخش متعامد و ) نمایش داده شده، در این تحقیق براي چرخش عامل2همانگونه که در نمودار (

 انجام شده است. SPSSافزار ها در نرمي تحلیلمهشده و ه طور خاص، وریماکس بهره گرفتهبه

 مراحل تحلیل عاملی -2  نمودار

 

 تجزیه و تحلیل داده -4

هاي کیزر شود، نتیجه آزمونطور که مشاهده می )، آورده شده است. همان4نتایج تحلیل عاملی در جدول (
بر انتقال فن آوري تجهیزات نانو به متغیر تأثیرگذار  43مایر الکین و بارتلت مطلوب است؛ لذا، براي کاهش 

 14توان از روش تحلیل عاملی استفاده نمود. پس از تحلیل عاملی، ها باشند می هایی که نماینده آنعامل
ها جهت طراحی مدل مناسب، گذاري عاملعامل شناسایی گردید اما، به دلیل بروز برخی مشکالت در نام

دست  عامل به 21بندي متغیرها انجام شد و درنهایت، مراتبی، دستهسلسلهبندي وسیله خوشهبار دیگر به یک
-اند. منظور از مشکل نام) ذکر شده5همراه متغیرهاي بارشده بر هر عامل در جدول (عامل مزبور به 21آمد. 

ظ لحاها این است که، در برخی موارد، متغیرهایی که زیر چتر عاملی قرار گرفته بودند بهگذاري عامل
محتوایی بیانگر مشخصه مشترکی نبودند و امکان انتخاب نام مناسبی براي عامل مربوطه که مبین کلیه 

 متغیرهاي بار شده بر آن باشد، وجود نداشت.
 نتایج تحلیل عاملی  -4 جدول

 نتیجه آزمون مرحله
 KMO 0.761 اول

 615.65 بارتلت
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 0.86 درصد تجمعی واریانس تبیین شده دوم

 14 هاي اولیه عامل تعداد

 14 هاي پس از چرخش تعداد عامل سوم

 متغیر 4 حذف موقت - چهارم

 
-بندي سلسلههاي خوشهها است. الگوریتممراتبی، توسعه متوالی خوشهبندي سلسله نکته اصلی در خوشه

دو رویکرد انجام داد: توان با توجه به ها را میدهند. ساخت گرافصورت گراف نمایش میها را بهمراتبی، داده
شود، هر الگو را نیز گفته می ۱پایین به باال و باال به پایین. در رویکرد پایین به باال، که به آن رویکرد انباشتی

کنیم. این فرآیند ها را ادغام میترین خوشهطور متوالی نزدیکعنصري در نظر گرفته سپس، بهیک خوشه تک
کنیم. رویکرد تعریف شده دست پیدا میک خوشه منفرد یا یک آستانه از پیشیابد که به یتا جایی ادامه می

کند. گردد، در جهت مخالف رویکرد قبلی عمل مینیز اطالق می ۲کنندهباال به پایین که به آن رویکرد تقسیم
متوالی به طور در این رویکرد، کل مجموعه داده در ابتدا یک خوشه منفرد در نظر گرفته شده و در ادامه به

نمایش  ۳صورت دندروگراممراتبی بهبندي سلسلهشود.نتایج حاصل از خوشهتر تقسیم میهاي کوچکخوشه
ها هاي این ریشه از تمامی اجزاي دادهشود. دندروگرام یک درخت دودویی با ریشه معین است. برگداده می

 رسانند.ها یاري میدر ادغام خوشه ها ساختارهاي جالبی هستند که ما راتشکیل شده است. دندروگرام
طور که در گراف باشند. هماناي میگیرند متناظر با الگوها یا نقاط دادههایی که در پایین گراف قرار میگره

-کنیم، نقاطی که با توجه به تابع تشابه مفروض به یکدیگر نزدیک هستند ادغام میبه سمت باال حرکت می
ها را شمارش توان محتواي خوشهیابد. بنابراین، در هر سطحی از گراف میایش میها افزشوند و اندازه خوشه

توان انجام این فرآیند را متوقف کرد. این معیار، یک مقدار آستانه نمود. درنهایت، با یک معیار توقف ساده می
شود ادغام متوقف ها از این مقدار بیشتر ها است و هر زمان که فاصله میان خوشهبراي فاصله میان خوشه

 گردد. رویکرد مورد استفاده در این تحقیق، رویکرد پایین به باال است. می
مراتبی از اهمیت فراوان برخوردار است، انتخاب تابع فاصله مناسب و نحوه بندي سلسلهچه که در خوشهآن

، ٤هااتصالیها (تکاز روشتعیین فاصله موجود میان الگوها و نقاط است. با توجه به این موارد، طیف وسیعی 
,d(Aاتصالی، فاصله آید. در روش تکوجود میو غیره) به ٦گروهی، اتصال میان٥اتصالی کامل B)  بر

1Agglomerative 
2Divisive 
3Dendrogram 
4Single linkage 
5Complete linkage 
6Group average link 
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,d(Aشود و قرار دارند تعیین می Bو  Aاساس مینیمال فاصله موجود میان الگوهایی که در  B) =

minxϵA,yϵBd(x, y) انه بوده و براي محاسبه آن به بینطورکلی یک فاصله خوش است. این فاصله به
شود. در روش اتصالی کامل، دورترین هاي متفاوت واقع هستند، توجه میترین الگوهایی که در خوشهنزدیک

,d(Aصورت  فاصله موجود میان الگوهاي واقع در دو خوشه به B) = maxxϵA,yϵBd(x, y)  مدنظر
ستفاده قرار گرفته، فواصل موجود بین هر است. در روش اتصال میانگین گروهی که در پروژه حاضر مورد ا

,d(Aشود و فاصله نهایی به شکل جفت از الگوها (از هر خوشه یک الگو) محاسبه می B) =
1

card(A)card(B)
∑ d(x, y)xϵA,yϵB 36، 7آید [دست می به .[ 

 
 گذاري نهایی عوامل مؤثر بر انتقال فن آوري تجهیزات نانونام  -5جدول 

 نام عامل عامل متغیرهاي بارشده بر ردیف
 محیط دور بستر اجتماعی، بستر فرهنگی، بستر قانونی 1

برداري کامل قابلیت تعریف منافع مشترك، وضعیت اقتصادي، توانایی و ظرفیت بهره 2
 قابلیت سازمانی از فن آوري

محیطی، رقابت، مواد، طراحی صنعتی، اثرات زیست دانش تجهیز و تحلیل پتنت، آنالیز 3
 قابلیت توسعه سازيپایه، دانش فنی توسعه و کاربردها، قابلیت تجاري دانش فنی

افزاري بودن افزاري بودن فن آوري، درجه سختآور و کارآفرین، درجه نرمافراد فن 4
 ماهیت فن آوري فن آوري، کاربرپسند فن آوري

 مدیریت رابطه زنی، دانش حقوقی کافیتوانایی مدیریت قراردادها، قابلیت مذاکره و چانه 5
 مدیریت مالی مدیریت مالی، منابع مالی، انگیزش 6
 آورانهبصیرت فن آورانه، تجربه و سابقه قبلی در انتقال فن آوريبستر فن 7
 مدیریت پروژه تحقیق و توسعه، مدیریت پروژه 8
 بازارشناسی آشنایی با بازار هدف و دانش بازاریابی 9
 مستندسازي قابلیت مستندسازي دانش فنی 10
 حمایت دولت حمایت دولت 11
 آموزش آموزش 12
 توانایی نگهداري و تعمیرات توانایی نگهداري و تعمیرات 13
 سیاست فن آوري بودن فن آورياستراتژیک 14
 شفافیت بازار آورانهشفافیت بازار، قیمت محصول فن 15
 درجه نوآوري فن آوري درجه نوآوري فن آوري 16
 افق زمانی همکاري زمانی همکاريافق  17
 وکارمدل ذهنی براي توسعه کسب وکارمدل ذهنی براي توسعه کسب  18
 هاي انتقال فن آوري)دالل( واسطه هاي انتقال فن آوري)دالل( واسطه 19
 ها تحریم قابلیت مقابله با هاقابلیت مقابله با تحریم 20
 المللیوجاهت بین المللیوجاهت بین 21
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-آوري نانو، بهبندي عوامل تاثیرگذار بر انتقال فن آوري تجهیزات فنها و شناسایی و طبقهپس از تحلیل داده

نیازهاي هر یک، مرحله ها و پیشهاي انتقال فن آوري و در نظر گرفتن ویژگیوسیله مطالعه تطبیقی روش
گیري درباره گزینش روش یارهاي تصمیمسازي انجام شد. به بیان دیگر، عوامل شناسایی شده، معنهایی مدل

 هاي مدل هستند.هاي انتقال فن آوري، خروجیمناسب انتقال فن آوري و روش

 مدل نهایی -5

بندي گروه کلی طبقه 5گیري هستند در شده که همان معیارهاي تصمیمدر مدل پیشنهادي، عوامل شناسایی
آوري، فرآیند انتقال فن -3آوري، کننده (متقاضی) فندریافت -2کننده) فن آوري، منبع (تامین -1اند: شده

بندي بر مبناي رویکرد آوري. این نوع طبقهمحیط پیرامون فرآیند انتقال فن -5آوري و ماهیت فن -4
دست آمده به عامل به 21است. البته الزم به توضیح است که،  آوريهاي باز به مساله انتقال فنسیستم

معیار  22هاي جدیدي و در قالب اند و تحت نامبازآرایی شده 2-2یرها)یشان در بند ها(متغهمراه زیرعامل
اند. دلیل این بازآرایی، کمک به شفافیت بیشتر معیارهاي گیري در مدل نهایی تحقیق ذکر شدهتصمیم
  گیري و قابل سنجش شدن معیارها است.تصمیم

براي تجهیزات نانو با الهام از مدل گیلبرت و بر مبناي آوري محتمل هاي انتقال فناز سوي دیگر، کلیه روش
اند. در رقابتی افراز شده هاي ضدهاي عمومی و روشهاي همکاري، روشدسته روش 3دیدگاه سیستمی به 

کنند. معموالً در آوري و گیرنده هر کدام نقش فعالی را در انتقال بازي میهاي همکاري، منبع فنروش
هاي این آورانه گیرنده نسبتاً باالست از روشآوري بین طرفین کم است و قابلیت فنشرایطی که شکاف فن

هاي عمومی، غالباً در شرایطی که منبع، به دلیل سطح پیشرفته فن آوري و یا شود. روشدسته استفاده می
ن قرار نداده هاي اولیه منحنی عمر اطالعات مربوط به آن را در اختیار دیگراآوري در دورهقرارگرفتن فن

آوردن شود. البته، نامساعد بودن وضعیت تعامالت سیاسی و اقتصادي طرفین هم گاهی علت روياستفاده می
 ها است.آوري به این روشمتقاضی فن

آوري بدون مالقات و درخواست فن آوري منبع است که در آن هاي ضد رقابتی، دسترسی به فندر روش
شود. در مالکیت منبع و بعضی باعث افزایش مالکیت دارنده فن آوري می ها باعث شکستبعضی از فعالیت

سو، سطح هایی در شرایطی که از یکها راضی به انتقال آن نیست. چنین روشآوري در این روشمنبع فن
ي سیاسی، اقتصادي و فن آوري بسیار باالست و از سوي آوري و اهمیت استراتژیک آن از نظر توسعهفن

گیري براي بندي مزبور، تسهیل و تسریع تصمیمرود. فایده دستهکار میبع، تمایلی به انتقال ندارد، بهدیگر، من
گانه مذکور  هاي سهانتخاب روش مناسب است. زیرا، در هر شرایط و براي هر صنعتی غالباً یکی از دسته

گیري آمده و جدول اي تصمیم) به همراه تشریح معیاره6مناسب است. در ادامه، مدل پیشنهادي در جدول (
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هاي انتقال فن آوري ذکر شده است. ضمناً توضیح مربوط به هر عامل ) نیز براي توضیح کدگذاري روش7(

 ها قابل مالحظه است.در بخش پیوست

 ترین روش انتقال فن آوري تجهیزات نانو درکشورمدل پیشنهادي براي انتخاب مناسب  -6 جدول
 کننده) فن آوريمنبع (تأمینمعیارهاي مرتبط با 

 روش پیشنهادي انتقال فن آوري ابعاد معیار ردیف

 آورانه (برند)اعتبار فن 1
 زیاد

C1-C4 ،C7 ،C8 ،C10 ،C14 ،C15 ،
C19 ،G2 ،G3 

 کم
G7 ،C5 ،C6 ،C9 ،C11 ،C12 ،C13 ،

C16 ،C17 ،C18 

قابلیت مستندسازي  2
 دانش فنی

 C10 ،C16 ،C17 ،C19 زیاد
 C2 ،C7 ،C18 کم

 فن آوري) متقاضی( کنندهمعیارهاي مرتبط با دریافت
 روش پیشنهادي انتقال فن آوري ابعاد معیار ردیف

1 

آشنایی با بازار و فن 
 آوري

 
 

 C17 ،C2 ،C7 فن آوري پایه -بازار پایه (شناخته شده)
 C17 ،C2 ،C3 ،C11 ،C12 ،C19 ،G4 فن آوري جدید و شناخته شده -بازار پایه 

 C3 ،C9 ،A2 فن آوري جدید و ناشناخته -بازار پایه 
 C17،C3 فن آوري پایه -بازار جدید و شناخته شده 

فن آوري  -بازار پایه جدید و شناخته شده
 جدید و شناخته شده

C16 ،C17 ،C20 ،G5 ،G6 

فن آوري جدید  -بازار جدید و شناخته شده
 C13 ،G2 ،A4 ،A7،G4 و ناشناخته

 G7 ،C3 فن آوري پایه -بازار جدید و ناشناخته 
فن آوري جدید و  -بازار جدید و ناشناخته 

 شناخته شده
C13 ،G4 

فن آوري جدید و  -بازار جدید و ناشناخته 
 C13 ،C17 ،G2 ،G3 ،G4 ناشناخته شده

 گذاريسطح سرمایه 2
 C17 ،C5 ،C18 ،A2 ،A3 باال

 C6 ،C11 ،C12 ،C20 ،G5 ،G6 پایین

 استراتژي فن آوري 3
، C5 ،C13 ،C17 ،G2 ،G3 ،G6 ،A2 آورانهرهبري فن

A4 ،A6 
 C9 ،C19 ،G4 پیرو/تبعیت از رهبر
 C17 ،C18 ،G1 من هم همچنین

قابلیت توسعه فن  4
 آوري جذب شده

 C16 ،C20 برداريقابلیت تولید یا بهره
 C5 ،C6 ،C13 ،C17 ،C18 گذاريقابلیت سرمایه

قابلیت سازگاري/ تغییرات کوچک (نوآوري 
 C2،C3 تدریجی)
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 C7 ،C9 ،G7 ،A2 قابلیت تغییرات اساسی (نوآوري ردیکال)

5 
نیاز به آموزش نیروي 

انسانی متخصص 
 براي انتقال فن آوري

 A2 ،A3 ،A4 ،G2 ،G3 زیاد

 Cهاي کد کلیه روش کم

 روحیه کار گروهی 6
 قوي

C2 ،C3 ،C7 ،C11 ،C12 ،C16 ،A2 ،
A4 ،A3 

 C5 ،C6 ،C8 ،C9 ضعیف

تاثیر افراد مقیم خارج  7
 در انتقال فن آوري

، C16 ،C19 ،C20 ،G2 ،G3 ،G6 ،A2 زیاد
A6 

 - کم

توانایی نگهداري و  8
 تعمیرات

 C1 ،C17 ،G8 ،A2 ،A3 ،A4 زیاد
 C2 ،C3 ،C11 ،C12 ،C20 کم

 المللیوجاهت بین 9
 C ،G4 ،G8هاي کد کلیه روش مطلوب

 نامطلوب
G1 ،G2 ،G3 ،G6 ،G8هاي ، کلیه روش

 Aکد 
 معیارهاي مرتبط با فرآیند انتقال فن آوري

 روش پیشنهادي انتقال فن آوري ابعاد معیار ردیف

 افق زمانی همکاري 1

 C17 ،C12 ،C11 ،C18 بلندمدت
 C3 ،C6 میان تا بلندمدت

 C2 ،C4 ،C11 ،C7 ،C8 مدت کوتاه تا میان
 C9 ،G2 مدتکوتاه

 اشتراك منافع 2

 C2 ،C3 ،C7 ،C16 ،C17 ،C18 ،G2 زیاد

، G ،C1 ،C4 ،C5 ،C6هاي کد کلیه روش کم
C8-C15 ،C19 ،C20 

 Aهاي کد کلیه روش وجود ندارد

 مدیریت رابطه 3
 C2 ،C3 ،C16 ،C19 قوي

 C1 ،C18 ضعیف

دانشگاه ارتباطات بین  4
 و صنعت

 قوي
C2 ،C3 ،C7 ،C8 ،C9 ،C19 ،G2 ،

G3 ،A2 ،A3 ،A4 
 A6 ضعیف

 معیارهاي مرتبط با ماهیت فن آوري
 روش پیشنهادي انتقال فن آوري ابعاد معیار ردیف

اثر رقابتی فن آوري  1
 (استراتژیک بودن)

 ممتاز و حیاتی
C6 ،C17 ،C18 ،G2 ،G3 ،G6 کلیه ،

 Aهاي کد روش
 C3 ،C4 ،C9 ،C14 ،C15 ،C19 ،G4 پایه

 پیچیدگی فن آوري 2
 باال

C9 ،C6 ،C12 ،C19 ،،G2 ،G3 ،G6 ،
A2 ،A3 ،A4 ،A6 

 C4 ،C8 ،G1 ،G8 پایین
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پذیري (ماژوالر تجزیه 3
 بودن) فن آوري

، C7 ،C8 ،C9 ،C14 ،C15 ،A2 ،A3 زیاد
A4 

 C3 ،C7 ،C16 ،C17 ،C18 کم

 اي بودن     رشته چند 4
 فن آوري

 C ،A2 ،A3 ،A4هاي کد کلیه روش بله
 - خیر

فن  درجه ضمنی بودن 5
 آوري

 زیاد
C2 ،C3 ،C6 ،C7 ،C9 ،C11 ،C12 ،

C16 ،C18 ،C19 ،G2-G7 ،A2 ،A6 

 C4 ،C14 ،C15 ،A3 ،A4 کم

 معیارهاي مرتبط با محیط پیرامون فرآیند انتقال فن آوري
 انتقال فن آوريروش پیشنهادي  ابعاد معیار ردیف

-(دالل) نقش واسطه 1
 هاي انتقال فن آوري

، C1 ،C2 ،C3 ،C7 ،C9 ،C11 ،C12 فعال
C16 ،C19 ،C20 

 Aو  Gهاي کد شکلیه رو منفعل

 تعاون
C2 ،C3 ،C7 ،C11 ،C12 ،C16 ،C18 ،

G2 ،G3 
 C19 ،C20 ،G6 ،G7 طلبیمنفعت

 موانع سیاسی 2
 Aو  Gهاي کد کلیه روش زیاد
 Cهاي کد کلیه روش کم

 
 هاي انتقال فن آوريکدگذاري روش  -7 جدول

 هاي همکاريروش
)Collaborative( 

 هاي عمومیروش
)General methods( 

هاي ضد رقابتی روش
)Anticompetitive 

methods( 
 روش کد روش کد روش کد
C1 1خرید مجموعه G1 2سازيفاش A1 هاي حقوقی دفاعیفعالیت 

C2 3همکاري G2 
المللی هاي بینبرگزاري نمایشگاه

 4مهندسی معکوس A2 و داخلی

C3 5همکاري مشترك G3 سمینار A3 سازي از محصولکپی 

C4 6کاري فرعیپیمان G4 
استخدام و تبادل نیروي نیروي 

 سازي (تقلید)شبیه A4 7انسانی

C5 8سهام مساوي G5 9هاي آموزشی داخلیدوره A5  کلیديورود کارکنان 
C6 1سهام اقلیت G6 هاي مطالعاتی در خارجدوره A6 2جاسوسی صنعتی 

1Bundled purchase 
2Disclosure 
3Alliance 
4Reverse Engineering 
5Joint Venture 
6Subcontracting 
77Human Exchange & Hiring 
8Equity Investment 
9Internal Training & Education 
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C7 3تحقیق و توسعه مشترك G7 المللیهاي بیناغتنام از فرصت   

C8 
قرارداد پیمانکاري تحقیق و 

   5کپی آزاد G8 4توسعه

C9 6قرارداد تحقیق توسعه     
C10 7خرید حق امتیاز افزاینده     
C11 8سازيشبکه     
C12 9کنسرسوم     
C13 گذاريسرمایه     
C14 10هاي فنیخدمات یا کمک     
C15 11خدمات مهندسی     
C16 12هاي چندملیتیایجاد شرکت     
C17 13اخذ مالکیت     
C18 14ادغام     
C19 15قرارداد دانش فنی     
C20 16گذاري مستقیم خارجیسرمایه     

 مطالعه موردي -6

انتها، براي اثبات کارایی مدل و صحت نتایج حاصل از آن و حل یک مساله واقعی، مدل پیشنهادي در در 
کار برده شده است. این شرکت فن آوري به بنیانِ داخلیِ برتر و فعال در حوزه نانوهاي دانشیکی از شرکت

کند. آوري نانو فعالیت میفني فرآیندهاي نانوفن آوري و اصالح محصوالت نانو، تولید تجهیزات در زمینه
مواد از جمله تولید پودر(خانواده  نانو -1شود: بندي میمحصوالت تولیدي شرکت موردنظر در سه گروه تقسیم

تجهیزات از جمله  -2آلومینیوم، مس، آهن و غیره) و تولید نانوکلوئیدها (نانوکلوئیدهاي فلزي و اکسیدي)؛ 
 -3انفجار الکتریکی سیم (در محیط مایع و گاز) و کویتاسیون)؛  تجهیزات تولید نانو (تولید به روش

-. روش فعلی انتقال فن آوري پلتهاي تصفیه آب و غیرهمحصوالت نهایی شامل فیلترهاي تصفیه آب، نی
فرم در این شرکت، مهندسی معکوس و مطالعه اسناد و مقاالت علمی است و از این لحاظ چالشی وجود 

1Minority Equity 
2Industrial Espionage 
3Joint R&D 
4Contract out R&D 
5Free copying 
6Contract R&D 
7 Enhanced licenses 
8Networking 
9Consortium 
10Technical Service 
11Engineering service 
12Multinational corporates 
13Acquisition 
14Merger 
15Know-how Agreement 
16Foreign Direct Investment 
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یابی به دانش فنی بهبود و توسعه تجهیزات تولید هاي شرکت، دست، یکی از دغدغهاکنونندارد. ولی هم

هایی که براي توسعه و نانومواد و نانوکلوئیدها است که سعی شده با مدل حاضر، مسئله حل گردد. فن آوري
ید نانوکلوئیدهاي براي تول آوري انفجار در محیط مایعفن -1اند از:  اند عبارتایجاد نوآوري درنظر گرفته شده

 .پودرهاي فلزي نانو تولید برايفن آوري انفجار در محیط گاز  -2فلزي
در  )AHPمراتبی(گیري از تکنیک فرآیند تحلیل سلسلهپس از حل مساله با مدل پیشنهادي تحقیق و بهره

همچنین، انتخاب گردید.  0.168، روش تحقیق و توسعه مشترك با احراز وزن Expert Choiceافزار نرم
هاي مسئله با دو مدل شدن جواب مسئله با استفاده از مدل استاك حل شد و به همین جواب رسید که همگرا

 باشد.  تواند دلیلی دیگر بر صحت و اعتبار مدل پیشنهاديمختلف، می

 ها گیري و پیشنهادنتیجه -7

 بنديجمع -7-1
انباشتگی مداوم دانش دانست که مستلزم ارتباط پیوسته آوري را فرآیند یادگیري و توان انتقال فندر کل، می

هاي پیشرفته بیشتر موضوعیت دارد و دلیل آوري است. این امر در انتقال فن آوريکننده فنمنبع و دریافت
اي و چندتخصصی بودن آن است. فن آوري و چندرشته بودن دانش فنی، پیچیدگی آن، درجه باالي ضمنی

شود. در نتیجه، الزم غیرفعالی همچون قرارداد خرید حق امتیاز تقریباً ناکارآمد می هايدر این موارد، روش
آوري وابسته به شرایط مساله، شناسایی شود. در این پژوهش، بر اساس است تا روش مناسب انتقال فن

هاي آوري صورت گرفت، برخی نواقص مدلگر روش انتقال فنهاي پیشین انتخاباي که بین مدلمقایسه
هاي قبلی صورت مطرح در ادبیات کشف شد و با طراحی مدل جدیدي تالشی براي بهبود و توسعه مدل

کننده) منبع (تأمین -1گروه کلی:  5در بندي شده گیري طبقهمعیار تصمیم 22گرفت.مدل پیشنهادي، داراي 
 -5ماهیت فن آوري و  -4فرآیند انتقال فن آوري،  -3کننده (متقاضی) فن آوري، دریافت -2فن آوري، 

 3هاي انتقال فن آوري بر مبناي دیدگاه سیستمی به محیط پیرامون فرآیند انتقال فن آوري است و اهم روش
 اند. هاي ضدرقابتی افراز شدههاي عمومی و روشهاي همکاري، روشدسته روش

هاي آوريیچیدگی انتقال فنآوري، تحقیق حاضر با درك پگر روش انتقال فنعالوه بر طراحی مدل انتخاب
آوري پیشرفته در شرایط عام و پیچیدگی آن در شرایط خاص سیاسی کشور، مطالعه موردي را به انتقال فن

هاي پیشرفته و زیرساخت اصلی توسعه نانو فن آوري معطوف آورياي از فنعنوان حوزهتجهیزات نانو به
ق و توسعه داخلی، راه را براي ارتقاي توان داخلی در زمینه ساخته است. استفاده از چنین مدلی در کنار تحقی

سازد و مانع هدر رفتن زمان و سرمایه در این آوري نوین و استراتژیکی همچون نانوفن آوري هموار میفن
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روش تحقیق و توسعه مشترك براي فن  AHPگیري از روش گردد. بر مبناي مدل تحقیق و بهرهراستا می

 رسد.نظر میمطالعه موردي مناسب به آوري خاص مطرح در

 هاي آتیپیشنهادهایی براي تحقیق -7-2
 پیشنهادهاي کاربردي -7-2-1

 آوري تجهیزات نانو در عمل؛ گذاري انتقال فنکارگیري مدل پیشنهادي در سیاستهب -1
سیاستگذاري براي  وري نانو درآآوري تجهیزات فنعامل شناسایی شده مؤثر بر انتقال فن 21استفاده از  -2

 هاي پیشرفته و جدید دیگر؛آوريوري (بیوفن آوري) و فنآآوري تجهیزات زیست فنل مربوط به فنیمسا
ویژه در و اقتصادي مختلف به آورانهفنپیشنهادي در شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  کارگیري مدلهب -3

 کشورهاي در حال توسعه
 پیشنهادهاي پژوهشی -7-2-2

 وسعه ابعاد و زیرمعیارهاي مدل پیشنهادي؛ ت -1
 آوري؛ حاضر براي ارزیابی فن پژوهشمشابه  روشانجام پژوهشی با  -2
آوري وري نانو و فنآهاي پیشرفته و جدید از جمله فنآوريبررسی کارایی و اثربخشی انتقال فن -3

 ري؛ آوتجهیزات این فن
 هاي پیشرفته با محوریت نانوفن آوري؛ آوريفنپرداختن به موضوع مدیریت دانش انتقال  -4
 در مدل پیشنهادي؛ در نظر گرفته شدهمستقلی درباره هر یک از معیارهاي محیطی هاي پژوهش -5
 سازي محصوالت نانو و توجه به حلقه بازار در زنجیره ارزش آن؛منسجم درخصوص تجاري هايپژوهش -6
 آوري تجهیزات نانو؛مدیریت پروژه انتقال فن يدرباره پژوهش -7
-هاي پیشرفته از جمله نانوفنآوريثر بر انتقال فنوها و روابط علّی و معلولی بین عوامل مبررسی پویایی -8

 آوري؛ 
 آوريهاي پیشرفته از جمله نانوفنآوريارزیابی ریسک انتقال فن -9
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