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خالصه
جهاني شدن 2بواسطه مسافرت ،رسانههاي ارتباط جمعي ،كارگاههاي علمي و فني ،اينترنت و ديگر مجاري ارتباطي ،موجب انتقال سرريعتر
دانش نسبت به گذشته شده است .انتقال بين المللي دانش ،تخصص تکنولوژيکي و دانش فني در حال رشرد اسرت و بطرور فناينردهاي در
اقتصاد جهاني مهم است.انتقال تکنولوژي مسئله مهمي است كه بايد با توجه به توانمندي يك كشور ارزيابي شود تا امکان كاربرد ،جذب و
انطباق آن با شرايط محلي افنايش يابد .به عبارتي انتقال تکنولوژي امکان دسترسي و كسب تکنولوژي را جهت كاربرد مؤثر آن براي توسعه
اقتصادي و رشد كشورهاي نسبتاً عقبمانده از نظر تکنولوژيکي ،فراهم ميكند.
از طرفي ،جذب تکنولوژي هاي پيشرفته از طريق انتقال تکنولوژي در نيل به اهداف صنعت حمل و نقل ريلي ،از اهميت براييي بروروردار
است .بنابراين ،اعمال مديريت صحيح تکنولوژي در فعاليت هاي انتقال تکنولوژي بايستي به شدت موردتوجه سياستگذاران صنعت حمرل و
نقل ريلي قرار گيرد .با اين وجود ،يکي از گامهاي اساسي در اين زمينه ،انتخاب روش انتقال مناسب است .البته بايد توجه داشت كره هرر
يك از روش هاي انتقال داراي ويژگيهاي واص هستند كه بکارگيري آنها بايد با توجه به معيارهاي مختلف و شرايط حاكم باشد.لذا در ايرن
راستا ،يك الگوي انتقال تکنولوژي براي شركت راه آهن ارائه مي شود تا با توجه به شرايط محلي ايران و نين شرايط واص شرركت  ،روش
انتقال تکنولوژي مناسب در قالب يك ديدگاه جامع و سيستمي ارائه گردد.
واژه های کليدی:تکنولوژی،انتقال تکنولوژی،روش های انتقال،لکوموتيو آلستوم

مقدمه
جهاني شدن بواسطه مسافرت،رسانه هاي ارتباط جمعي،كارگاه هاي علمي و فني،اينترنت و ديگر مجاري ارتباطي ،موجب انتقال
سريعتر دانش نسبت به گذشته شده است.انتقال بين المللي دانش ،تخصص تکنولوژيکي و دانش فني در حال رشد است و بطور
فناينده اي در اقتصاد جهاني مهم است .انتقال تکنولوژي 3مسأله مهمي است كه ،بايد با توجه به توانمندي يك كشور ارزيابي
شود تا امکان كاربرد ،جذب و انطباق آن با شرايط محلي افنايش يابد.به عبارتي،انتقال تکنولوژي امکان دسترسي و كسب
تکنولوژي را جهت كاربرد موثر آن براي توسعه اقتصادي و رشد كشورهاي عقب مانده از نظر تکنولوژيکي،فراهم مي كند].[1
امروزه،اغلب كشورها سياست هاي مناسبي جهت كسب اطالعات و تکنولوژي از وار دارند.اين نيازها براي كشورهاي در
حال توسعه كه مکانينم هاي داولي نسبتاً ضعيفي براي توليد و كاربرد موفقيت آمين فرآيندها و محصويت وارجي دارند،بسيار
شديد است].[2
همچنان كه شركت هاي صنعتي با شرايط سخت تر توليد،عدم اطمينان در بازار،جهاني شدن و افنايش هنينه هاي
تحقيق و توسعه مواجه مي شوند،مديريت فرآيندهاي انتقال تکنولوژي در داول شركت اهميت راهبردي بيشتري مي يابد.اين
فعاليت ها جنء سخت ت رين تالش هاي بنگاه محسوب شده و در آن مديران موظفند نسبت به انتفال،ايجاد،انطباق و جذب
دانش تکنولوژيکي به بخش هاي مختلف شركت اقدام نموده و تکنولوژي را را بدين وسيله در سطح شركت گسترش دهند].[3
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تعريف تکنولوژی
براي درك مفهوم انتقال تکنولوژي ابتدا بايستي تکنولوژي را تعريف كرد.ماداميکه فرد در يك سطح نسبتاً انتناعي ،موضوع
تکنولوژي را به بحث ميگذارد ،توافق عمومي در بين متخصصين وجود دارد مبني بر اينکه ،تکنولوژي به اطالعات و تجهينات،
فنون و فرآيندهاي يزم براي تبديل نهادهها به ستادهها اطالق ميشود .مشکل وقتي پيش ميآيرد كره از ترعريف انتناعي و
كلي تکنولوژي فراتر رفته و هدف تعريف تکنولوژي واصي باشد ].[4
تکنولوژي عب ارت است از :ابنار يا مهارت ،محصول يا فرآيند ،تجهينات فينيکي يا روش اجرا و ساوت كه بوسيله آن
توانمندي انسان افنايش مييابد.در زمينه عملياتي ،تکنولوژي عبارتست از دانش فني 1كه توانايي يك سازمان را جهت ايجاد
محصويت و ودمات بهبود ميدهد ].[5
تکنولوژي دانش ضمني 2يرا تردوينشدهاي است ،كره كراربرردي شده است يا پتانسيل كاربرردي شدن را داراست].[6
اين مقاله از بين تعاريف فوق الذكر ،انطباق بيشتري با تعريف ارائه شده توسط استاك دارد.زيرا اين تعريف محصول
تکنولوژي و تکنولوژي محصول را شامل مي شود.

تعريف انتقال تکنولوژی
انتقال تکنولوژي را جريان جابجايي تکنولوژي از محل ايجاد به محل ديگري كه قابل استفاده باشد ميتوان تعريف كرد .به
عبارت ديگر ،انتقال فراگردي است كه به موجب آن تکنولوژي در مکاني بجرن محرل اوليرل ولرق آن برراي توليرد فررآوردههرا،
همچنين به مننلل مبنايي براي ولق تکنولوژيهاي نوين ،انتشار پيدا ميكند .بنابراين ميتوان گفت :انتقال تکنولوژي نروعي داد
و ستد است كه طبق قرارداد بين دو كشور يا شركت وريدار و فروشنده انجام ميشود و مورد معاملره تمرام اجرناي تکنولروژي
است .اين اجناء شامل ماشينآيت ،نقشهها ،روش ساوت ،دانش نصب و راهاندازي ،دانش نگهداري و تعميرات ،دانش مديريت و
دانش نروسازي و تروسعه است].[8
3
اغلب ترعاريرف انتقال  ،روشهاي انتقال را دربرر نميگيرد .آنکتاد ( )1991برره وجرود روشهراي مختلرف انتقرال تکنولروژي
اشراره ميكنرد و انتقال تکنولوژي را بره صورت زيرر تعريف ميكند؛ جابجايي نظام مند دانش جهرت توليرد محصرول ،كراربرد
فرآيند يا انجام يك ودمت است و فعاليتهايي مانند وريد صرف و يا وريد كايها را دربر نميگيرد .انتقرال تکنولروژي ،صررفاً
انتقال حقوق و اطالعات واص به شركت ديگر نيست .همچنين انتقال يك قطعه سختافنار از يك مکان به مکان ديگر نيسرت.
وردمات مرربروط بره تکنولوژي بايستي فراهم شود تا انتقال آن را تسهيل و مرؤثر سازد .كانتراكتر )1991( 4واطرنشران كرررد
برهاي ودماتي كه تکنولوژي را آمراده انتقال مينمايد مرانند همکاري در زمينه فني ،مديريتي ،بازاريابي و  ،R&Dبخش مهمري
از هنينههاي انتقال تکنولوژي ميباشند .با توجه به اينکه بخش مهمي از تکنولوژي ضمني است و در افراد و سبكهاي سازماني
نهفته است ،در اين صورت انرترقال مرؤثرر آن ،ترنرها انرترقرال اطرالعات نريرست برلرکره تروانرمنردي صراحرب تکنولروژي را
نريرن دربر ميگيرد].[7
تعريف ارائه شده توسط رادوسويچ دامنه اين تحقيق را به نحو روشن تري بيان مي كند.

فرآيند انتقال تکنولوژی
در زمينه ارتقاي سطح تکنولوژي كلي يك كشور سه نظريه اساسي مطرح است .اين سه نظريه عبارتند از:
الف) وريد مجموعه كاملي از تکنولوژيهاي موجود
ب) توليد داولي همه آنها
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) وريد بروي و توليد بروي ديگر].[10
انتقال ،جابجايي تکنولوژي از يرك مکان بره مکاني ديرگر است ،مثالً از يك سازمان به سازمان ديگر ،از يرك
دانشگاه به يك سازمان و يا از كشوري به كشور ديگر .اين انتقال ممکن است به صورت محصرويت ،فرآينرد و يرا افرراد باشرد و
موفقيت فرآيند پويا و پيچيده انتقال تکنولوژي به عوامل مختلفي كه از منابع مختلف سرچشمه ميگيرد ،بستگي دارد ].[9
با توجه به پيچيدگي انتقال و موارد فوق ميتوان گفت انتقال تکنولوژي ابعاد گستردهاي داشرته و مريتروان برراي انتقرال
داولي و فرامرزي ،فرآيندهاي متفاوت تعريف كرد.انتقال تکنولوژي ميتواند از مراكن آكادميك و تحقيقاتي به شركتهرا و برازار
صورت گيرد و دليل اين مدعا هم شکل  ،1ميباشد .اين مدل نشان دهنده يك نوع همکاري شبکهاي برين دانشرگاههرا ،مراكرن
تحقيقاتي 1 SMEs،و  2 PAميباشد ].[11
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شکل -1مدل انتقال تکنولوژی لينك.[11] 3

در ادامره بره فررآيرند انتقال تکنولوژي در سطح بين المللي پرداوته مري شرود .انتقرال فررآيررندي اسرت كرره ،طري آن
تکنولوژي وراصي جرهت استفاده اشخراص ديرگري بره همران منظور يرا اهرداف ديرگر بکارگررفته ميشود و مرراحرل آن بره
تررتيرب عبرارتنرد از :شناسايي ،ارزيابي ،اورذ ،سرازگراري و سرانرجرام تروسعره تکنولوژي موردنرظر ميباشد ].[12
البته در مورد اينکه فرآيند انتقال از چه زماني شروع ميشود ،اوتالفنظر وجود دارد .بديهي است كه انتقرال برا ابرداع يرا
اوتراع 4شروع ميشود .طبق اين نظريه انتقال تکنولوژي زيرمجموعرهاي از فرآينرد نروآوري 1مريباشرد و مراحرل زيرر را دربرر
ميگيرد:
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● شناسايي تکنولوژي مناسب
● ارزيابي تکنولوژي
● كسب تکنولوژي
● حفاظت ازتکنولوژي
● توليد نمونه اوليه و توسعه محصول
● كسب آگاهي نسبت به تکنولوژي 2بواسطه آموزش
● سازماندهي آموزشهاي ويژه محصول .[13] 3
قاعدتاً انتقال فرآيندي است پيوسته و ادامه دار كه ،معمويً از زمان نيت و تصميم به اوذ تکنولوژي آغراز شرده و گرام بره
گام ،مراحل ديگر را دربر ميگيرد .مراحل انتقال را ميتوان به صورت زير برشمرد:
 .1مرحله شناسايي ،ارزيابي
در اين مرحله ،تکنولوژي مختلف و مروجود كش ورهاي جررهان وصوصر ًا كشرورهاي توسرعه يررافته صرنعتي شناسرايي و
بررسي ميشوند.
 .2مرحله انتخاب
در انتخاب تکنولوژي ،چگونگي امکانات در جذب شيوه فن منتقله ،نقش عمدهاي را باز ميكند.
 .3مرحله كسب
اين مرحرله از فرآيند انتقال شامل قررارداد بستن ،دريرافت سندها و مردارك و همچنين اطالعرات و ورردمتدهريهراي
پيشبيني شده در قرارداد انتقال ميباشد.
 .4مرحله مذاكره
در اين مرحله ،مينان تسلط عنصرهاي مذاكرهكننده بر مسائل مالي ،فني و حقوقي ،نقش بسيار مهمي در انتقال مطلروب
تکنولوژي دارد.
 .1مرحله انطباق
اين مرحله شامل تطبيق تکنولوژي انتخاب شده با شرايط واص محل بوده و شامل درنظر گررفتن مرواردي چرون :حجرم
توليد ،مواد اوليه ،سطح مهارتها ،تأسيسات زيربنايي ،ماشينآيت و تجهينات و غيره،ميباشد.
 .6مرحله چگونگي انتقال
از آنجايي كه انتقال در بيشتر موارد ،همواره با توليد صورت ميگيرد ،بنابراين ضروري است با جدا كرردن آن بره قسرمتهراي
مجنا ،در انتقال قسمتهرايي سعي نرمود كره دانش علمي توليردي آن در داورل موجود نريست.
 .7مرحله جذب و اجراي بهرهبرداري ازتکنولوژي
جذب تکنولوژي ،يکي از مراحل پيچيده انتقال آن به حساب ميآيد.
 .9مرحله توسعه
مرحله آور در فرآيند انتقال  ،مرحله توسعه ،گسترش و تعميم تکنولوژي به دست آمده و ايجاد نوآوري و ابداعها بر اساس
آن ميباشد ].[8
اين مقاله منطبق بر فرآيند باي مي باشد.بعبارتي،تأمين تکنولوژي بايد از وار صورت گيرد.زيرا تحقيرق و توسرعه داولري
پرهنينه و زمان بوده و توان تکنولوژيکي داول در زمينه لکوموتيو پرائين مري باشرد.بنابراين،انتقال تکنولروژي از شرركت هراي
وارجي مناسب ترين روش در زمينه كسب تکنولوژي لکوموتيو مي باشد.
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مدل های انتقال تکنولوژی
در زمينه انتقال تکنولوژي،پنج مدل مطرح وجود دارد كه،هركدام از ديدگاه واصي به انتقال توجه كرده اند.هر كدام از اين مدل
ها،شامل معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش هاي انتقال و وود روش هاي انتقال مي باشند.اگرچه ممکن اسرت،معيارهاي مشرابهي
در اين مدل ها وجود داشته باشد،ولي بطور كلي هر كدام از اين مدل ها،شامل معيارهايي مي باشند كه متفراوت از مردل هراي
ديگر است.حال بطور والصه به اين مدل ها اشاره مي شود.

مدل چييزا و مانزينی
هدف اين مدل كمك به تصميم گيرنده اي است كه،بدنبال كسب تکنولوژي واصي از وار است.زيرا اين مدل مناسب ترين
روش همکاري تکنولوژيکي را بر اساس مراحل واصي ارايه مري دهد.مردل مرورد نظرر شرامل  14معيرار بروده كره بره ترتيرب
شررامل:هدف از همکاري،قابليررت تعريررف محتررواي همکاري،آشررنايي برره بررازار و تکنولوژي،نسرربت منيررت رقابتي،چرورره عمررر
تکنولوژي،سطح ريسك،قابليت حفاظت از تکنولوژي،مرحله فرآينرد نوآوري،سررمايه يزم،قابليرت تقسريم سررمايه،نحوه ارتبراط
طرفين،كشور منبع تکنولوژي،زمينه فعاليت و قدرت و اندازه شركت مادر مي باشند.
بطور كلي مدل چيينا جامع ترين مدل در زمينه شناوت روش هاي انتقال مناسب به حساب مي آيد و اين كار را از در سه گام
اساسي انجام مي دهد:
گام اول:تعيين ويژگيهاي روش هاي مختلف انتقال از نظر سطح يکپارچگي،رسرميت،مينان ترأثير برر شرركت،افق زمراني،مينان
كنترل،هنينه،زمان ايجاد همکاري و انعطاف پذيري.
گام دوم:تعيين وضعيت معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش انتقال.
گام سوم:تطبيق گام اول و دوم و در نهايت انتخاب روش انتقال مناسب].[17

مدل فورد
اين مدل شامل  1معيار مي باشد كه شركت مي تواند بر اساس آنها نسبت به تعيين روش دستيابي به تکنولوژي اقدام كنرد.اين
پنج معيار عبارتند از:اثر رقابتي تکنولوژي،چروه عمر تکنولوژي،ظرورت تملك تکنولوژي،فوريت دستيابي به تکنولوژي و توانايي
نسبي بنگاه در تکنولوژي.
اگرچه اين مدل نسبت به مدل چيينا،شامل معيار ها و روش هاي انتقال كمتري است،ولي تحقيرق و توسرعه داولري را نيرن در
برگرفته و كامل ترين مدل انتقال بعد از مدل چيينا مي باشد].[18

مدل انتقال رابرتس و بری
رابرتس و بري 1ماتريسي طراحي كردند كه،بر اساس آن مي توان راهبرد دستيابي به تکنولوژي را تعيين كرد.در اينجا منظور از
راهبرد تکنول وژي همان روش هاي دستيابي به تکنولوژي مب باشند.اين مدل،ماتريسي است كره،بين روش هراي دسرتيابي بره
تکنولوژي و مينان آشنايي شركت با بازار و تکنولوژي ارتباط بر قرار مي كند.هركدام از ايرن دو معيرار يعنري تکنولروژي و برازار
داراي سه وضعيت:پايه،جديد و شناوته شده و جديد وناشناوته مي باشند].[19

مدل انتقال گيلبرت
مدل گيلبرت،2ماتريسي است چهار بخشي كه بر اساس دو معيار مي باشد.آنها عبارتند از:
 -1تمايل و توانايي رسيدن به وواسته هاي منبع تکنولوژي.

1

- Roberts&Berry
2
- Gilbert
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 -2كنترل منبع تکنولوژي بر نحوه استفاده از آن مطابق با وواسته ها و شرايط مورد نظر.
بر اساس تركيب اين دو معيار كه در مدل مورد نظر به صورت سؤال مطرح مي شوند و جواب آنها كه به صورت بله يا ويرر
است،مي توان چهار طبقه دستيابي به تکنولوژي را تعريف نمود كه،هر كدام از اين طبقات شامل چندين روش انتقال مري
باشند.چهار طبقه مذكور شامل،سيستم هاي همکاري،سيستم هاي ضد رقابتي،سيسرتم هراي غيرر فعرال و سيسرتم هراي
عمومي مي باشند].[20

مدل انتقال استاک
مدل انتقال استاك، 1بر اساس دو معيار عدم اطمينران تکنولروژي و تعرامالت سرازماني ميران انتقرال دهنرده و انتقرال گيرنرده
تکنولوژي طراحي شده است.اطن يك مدل انتقال مناسب در سطح پروژه مي باشد.بر اساس اين مدل عدم اطمينران تکنولروژي
به سه عامل بستگي دارد كه شامل:نوظهور بودن تکنولوژي،پيچيدگي و دانش ضمني آن مي باشد.در ضرمن تعرامالت سرازماني
نين به سه عامل بستگي دارد كه عبارتند از:ارتباطات،هماهنگي و همکاري.
هر كدام از معيارهاي عدم اطمينان تکنولوژي و تعامالت سازماني،داراي وضعيت هاي متفاوتي مي باشند كه،دامنره اي از پرايين
تا باي را در بر مي گيردند.تركيب مناسب اين دو معيار منجر به شکل گيري چهار نوع فرآيند انتقال تکنولوژي مي شرود كره،هر
كدام رويکرد هاي مؤثري را براي انتقال ارايه مي هند.اين چهرار فرآينرد شرامل:وريد معمرولي،2وريرد تسرهيل شرده،3فعاليرت
مشترك 4و توسعه مشترك 1مي باشند].[9

روش های انتقال تکنولوژی
بعد از تعيين ضرورت بهرهگيري از انتقال در دستيابي به يك تکنولوژي واص ،بحث روشهاي انتقال مطرح ميشود كره،
از زواياي مختلف قابل بررسي و تأمل است .شواهد حاكي از آن است ،مجموعه راههايي كه براي انتقال و جذب تکنولوژي بهكار
برده ميشود ،با گذشت زمان تغيير مي كند .به موازات حركرت كشرورها و صرنايع در امترداد منحنري يرادگيري و سرير تحرول
تکنولوژي  ،راهکارهاي جديدي ممکن است مطرح گردد .به طوري كره توانمنردي انتخراب  ،جرذب و برومي كرردن تکنولروژي
پيشرفته را امکانپذير ميسازد .مجاري متعددي براي انتقال تکنولوژي وجود دارد كه هرر يرك داراي محاسرن و معايرب ورود
است].[14
روش هاي انتقال تکنولوژي متعددند.لذا به دليل محدوديت و وجود ادبيرات كرافي در مرورد روش انتقرال از تشرريح آنهرا
وودداري مي شود.

ضرورت انتقال تکنولوژی در صنعت حمل و نقل ريلی
جهاني شدن فرصت جديدي براي انتشار تکنولوژي ايجاد ميكند.اين بدان معني نيست كه همه مؤسسات و كشورها
بتوانند بطور يکسان و مساوي از آن بهرهمند شوند .برعکس ،بنظر مي رسد مؤسساتي كه تاكنون در متن پيشرفت علمي و
تکنولوژيکي قرار داشتهاند ،بتوانند بيشترين منفعت را از جهاني شدن ببرند .قراردادهاي تکنولوژيکي راهبردي 6ميان شركتها،
براي يك كشور در حال توسعه نسبت به تأمين صرف تسهيالتي توليدي از شركتهاي وارجي ،مفيدتر است .همکاري ميان
سازمانهاي تجاري و عمومي ،منافع اساسي براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد ميكند .سياستهاي سطح ملي و بينالمللي
بايد اين همکاريها را به عنوان يك مکانينم مناسب جهت انتقال و كسب توانمنديهاي تکنولوژيك مدنظر قرار دهد ].[1

1

- Stock
2
- Arms-length Purchase
3
- Facilitated Purchase
4
- Collaborative Hand-off
5
- Co-Development
6
- Strategic Technological Agreements
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براي كشورهاي دريافتكننده ،وصوصاً كشورهاي در حال توسعه ،هدف راهبردي و فرايند اجرايي وارد كردن تکنولوژي
تحتتأثير عوامل مؤثر داولي و وارجي است ].[15
به سختيميتوان در مورد نقش تکنولوژي اغراق كرد .آن جوامع را شکل ميدهد و آنها را دگرگرون مريسرازد .تکنولروژي
زندگي روزمره را تحت تأثير قرار داده و ساوتار آن را تعيين مي كند .توسعه تکنولوژيهاي كارآمد نيازمند منابع وراص اسرت،
در ضمن اين كار زمانبر و پر مخاطره است.
ارزش واقعي تکنولوژي در كاربردهاي آن است .يعني اينکه آيا تکنولوژي جديد پتانسريل ايجراد منيرت را دارد .مرثالً آيرا
تکنولوژي به توليد محصويت بهتر و جديدتر ،كاهش هنينهها يا رفع نيازهاي كاري جديد منجر مريشرود .بنرابراين جرذابيت و
ارزشمند بودن يك تکنولوژي جديد مستلنم اثبات و درك كارآمدي آن است .براي اينکه شركتها بتوانند توان رقرابتي ورود را
حفظ كنند يا كشورها بتوانند رشد اقتصادي وود را افنايش دهند ،دسترسي به تکنولوژي و بهبود مستمر آن حياتي است.
ريسك و زمان مواردي هستند كه غالباً در كنار ساوت و توسعه تکنولوژي مدنظر قرار ميگيرند و مستلنم صرف منابع مختلفري
هستند.
به عنوان مثال ،انتقال تکنولوژي ابناري مهم براي ارتقاء استاندارد زندگي در كشورهاي در حال توسعه ،باز ساوتاري
صنايع آنها ،ايجاد مشاغل و بهبود اقتصاد آنها تلقي ميشود .دسترسي به تکنولوژي از طريق انتقال ،غالباً به عنوان روشي جهت
ارتقاء عملکرد شركت يا بهرهگيري از فرصتهاي تجاري جديد تلقي مي گردد ].[16
از طرفي ،جذب تکنولوژي هاي پيشرفته از طريق انتقال تکنولوژي در نيل به اهداف صنعت حمل و نقل ريلي ،از اهميت باييي
برووردار است .بنابراين ،اعمال مديريت صحيح تکنولوژي در فعاليتهاي انتقال تکنولوژي بايستي به شدت موردتوجه
سياستگذاران صنعت حمل و نقل ريلي قرار گيرد .با اين وجود ،يکي از گامهاي اساسي در اين زمينه ،انتخاب روش انتقال
مناسب است .البته بايد توجه داشت كه هر يك از روشهاي انتقال داراي ويژگيهاي واص هستند كه بکارگيري آنها بايد با
توجه به معيارهاي مختلف و شرايط حاكم باشد.لذا در اين راستا ،يك الگوي انتقال تکنولوژي براي شركت راه آهن ارائه مي
شود تا با توجه به شرايط محلي ايران و نين شرايط واص شركت  ،روش انتقال تکنولوژي مناسب در قالب يك ديدگاه جامع و
سيستمي ارائه گردد.مراحل ارائه اين الگو كه نتيجه مطالعه موردي جامع روي نحوه انتقال تکنولوژي لکوموتيو آلستوم فرانسه
مي باشد،به قرار زير است.

شناسايی معيارهای موثر بر انتخاب روش انتقال مناسب و تعيين معيارهای کليدی
بطور كلي تا كنون پنج مدل مطرح انتقال تکنولوژي توسط صاحبنظران مديريت تکنولوژي در شرايط زماني ومکاني
مختلف ارائه شده است كه هر كدام از نظر يا ديدگاههاي واصي به ساز و كار هاي انتقال تکنولوژي پرداوته اند  .در واقع هر
كدام از آنها بر اساس معيارهاي واصي روش انتقال تکنولوژي مناسب را در شرايط واصي ارائه مي نمايند  .مدل هاي انتقال
تکنولوژي مورد نظر شامل چيينا و ماننيني كه،دربرگيرنده چهارده معيار ] ،[17مدل فورد دربرگيرنده پنج معيار]،[18مدل
رابرتس و بري براساس دو معيار]،[19مدل استاك داراي دو معيار] [5ومدل گيلبرت نين در برگيرنده دو معيار ] [20مي باشد.
همانطور كه در باي ذكر شد ،پنج مدل انتقال تکنولوژي شناسائي شده است .هر كدام از آنها ،شامل معيارهاي واصي است
كه درشرايط واصي ،روش انتقال تکنولوژي مناسب را ارائه مي نمايند .معيارها يا عوامل مؤثر بر انتخاب روش انتقال مناسب بر
اساس مدل هاي انتقال تکنولوژي مذكور شناسائي شده اند . .بطور كلي معيارهاي غير مشابه ذكر شده در مدل هاي فوق الذكر،
چيني در حدود بيست مورد هستند.
پس از نجام مصاحبه با صاحب نظران مديريت تکنولوژي مشخص شد كه،گر چه تمامي معيارهاي بيست گانه در انتخاب
روش انتقال مناسب  ،مهم و تأثير گذارند ولي همين معيارها در شرايط زماني و مکاني متفاوت داراي ارزش و درجه اهميت
متفاوتي هستند  ،به طوريکه مي توان از بروي آنها صرف نظر كرد .همچنين با انجام مطالعات ميداني و مصاحبه هاي آزاد در
شركت راه آهن جمهموري اسالمي ايران مشخص شد كه ،تنها بروي از معيار هاي مذكور در تصميم گيري نقش تعيين كننده
و كليدي دارند و از بقيه عوامل مي توان صرف نظر كرد .بنابراين شناسائي عوامل كليدي با مطالعات گسترده اي كه در شركت
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راه آهن انجام گرفته ،امکان پذير است .با اين وجود ،عوامل بيست گانه مؤثر بر انتخاب روش انتقال مناسب در قالب يك
مصاحبه كامالً هدايت شده قرار گرفته و با نظر وواهي از مديران و كارشناسان شركت راه آهن اهميت آنها بر اساس طيف پنج
امتيازي ليکرت تعيين شده است .در ادامه براساس مصاحبه انجام شده و با استفاده از روش امتياز بندي 11عوامل زير به عنوان
معيارهاي كليدي ،شناسائي وتعيين شده اند .
 -A1فوريت دستيابي به محصول تکنولوژي
 -A2قابليت تعريف مفاد همکاري
 -A3اندازه /قدرت شركت مادر
 -A4هدف از همکاري

 -A5ريسك
 -A6آشنائي به تکنولوژي و بازار
 -A7عدم اطمينان تکنولوژي
 -A8تعامالت سازماني

.

تعيين وضعيت معيارهای کليدی در شرکت راه آهن
براي شناسايي روش هاي انتقال پيشنهادي در شركت راه آهن،بايد معيارهراي كليردي تعيرين وضرعيت شروند.در همرين
راستا،اين عوامل در قالب يك مصاحبه هدايت شده قرار گرفته و با مراجعه به مديران و كارشناسان راه آهن تعيين وضعيت شده
اند .معيارهاي مورد نظر به ترتيب زير تعيين وضعيت شده اند.

فوريت دستيابی به محصول تکنولوژی
اين عامل از مدل فورد استخرا شده است و داراي پنج وضعيت از كمترين تا بايترين است .بر اساس قانون
تشکيل شركت راه آهن ،اين شركت وابسته به وزارت را ه و ترابري است و به منظور حمل ونقل بار و مسرافر از طريرق راه
آهن و انجام امور مربوط به تجهين  ،توسعه  ،ايجاد ،نگهداري و بهره برداري از تأسيسات راه آهرن كشرور  ،بره مردت نامحردود
تشکيل شده است].[21
رسالت راه آهن اجراي وظايف و اهداف عملياتي وويش است كه حمل ونقل بار و جابجائي مسرافر مري باشرد .بنرابراين
هيچ گونه دغدغه اي از اين كه چگونه لکوموتيو ساوته مي شود  ،نبايد داشته باشد  .راه آهن اصالً مايل نيست كه فعاليت هاي
صنعتي و دستيابي به دانش فني هم به وظايف و ماموريت هايش اضافه شود.شركت راه آهن متولي رشد صنعت نيست و بخش
صنعت متوليان ديگري مانند سازمان گسترش و نوسازي ،سازمان صنايع كوچرك ،سرازمان مرديريت و شروراي اقتصراد وغيرره
2
دارد.
موارد فوق بيانگر اين است كه اويً  :ساوت ،توليد وانتقال تکنولوژي به معناي واقعي جنء وظايف راه آهن نيست.
ثانياً :شركت راه آهن يك مصرف كننده لکوموتيو بوده و ورودش به فعاليت هاي ساوت وتوليد توجيه پذير نيسرت .بنرابر
اين ،فوريت دستيابي به محصول تکنولوژي در شركت راه آهن داراي بايترين سطح است.

قابليت تعريف مفاد همکاری
در تاريخ  26اكتبر  1999توافق نامه اي در وصوص تدارك يکصد دستگاه لکوموتيو ديرنل الکتريرك مردل  AD43Cبرين
شركت راه آهن و كنسر سيوم كه شامل شركت آلستوم فرانسه و شركت واگن پارس اراك مي باشد ،تنظيم و منعقد گرديرد .در
قرارداد مذكور تمام جنئيات اعم از مشخصات لکوموتيو،نحوه و زمان بندي تحويل ،تأمين قطعات ،ودمات مهندسي و آموزشي ،
نظارت بر عملي كردن ساوت و وظايف و تعهدات طرفين به طور روشن مشخص شده است .3شركت آلسرتوم فرانسره و واگرن

-Rating Method
 -2مصاحبه با مدير بخش برنامه ريني  ،اداره كل نيروي كشش،شركت راه آهن ،دوم مرداد .1394
 -3متن قرارداد تأمين يکصد دستگاه لکوموتيو ،فيمابين شركت راه آهن وشركت آلستوم وشركت واگن پارس.

1
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پارس اراك يك موافقت نامه انتقال تکنولوژي به منظور ساوت لوكوموتيو هاي دينل الکتريك در ايران منعقد نمودند و ايرن دو
شركت مصمم به تدارك لوكوموتيو هاي دينل الکتريك ،قطعات يدكي آنها ،ابنار آيت و ودمات مربوط به وريدار مي باشند.1
موارد فوق بيانگر اين است كه مفاد همکاري به طور روشن تعريف شده اسرت ،البتره بره وراطر وجرود تحرريم سياسري-
اقتصادي كشور ايران ،طرفين همکاري وصوصاً ،طرف وارجي وواهان صريح بودن مفاد قرارداد و تعهدات طرفين مي باشد.

اندازه و قدرت شرکت مادر
شركت آلستوم تجربيات زيادي در زمينه طراحي و ساوت لوكوموتيو هاي برقي كه قطار برقري TJVيکري از نمونره هراي
بسيار موفق آن مي باشد و همچنين ساوت لوكوموتيو هاي دينل الکتريك با سيستم انتقال AC/DCوصوصاً براي كشرور هراي
آفريقايي دارد.2
شركت آلستوم فرانسه يك شركت چند مليتي است .شركتهاي لوكوموتيو ساز ،سازمان هاي بنرگي هستند كه تنها
لوكوموتيو نمي سازند ،بلکه در بخش هاي مختلفي مانند صوتي و تصويري ،برق و مخابرات ،ماهواره اي وغيره
فعالند .به عنوان مثال شركت آلستوم در زمينه برق شركت شناوته شده اي است .3همانطور كه قبالً اشاره شد شركت راه آهن
مصرف كننده لکوموتيو مي باشد  ،بنابراين نسبت به شركت آلستوم ارتباط عمودي داشته و كوچکتر از آن است .

هدف از همکاری
4

به موجب قرار داد فيمابين  ،كليه لکوموتيو هاي سي بي يو و تجهينات كه شامل قطعات يدكي و ابنار هاي موضوع قررار
داد مي باشد بايد ظرف  61ماه بر اساس فوب 1بندر اروپا تحويل گردد. 6
قبل از تحريم سياسي -اقتصادي  ،شركت راه آهن با شركتهاي آمريکائي جنرال الکتريك و جنرال موتور ارتباط داشت  .بعرد از
ايجاد شرايط تحريم ،شركت راه آهن با برگناري مناقصه از بين لکوموتيوساز هاي كالس دو  ،طرف وارجي را انتخاب مي كند .
لذا در هر پروژه ممکن است يکي از لکوموتيو ساز هاي كالس دو  ،انتخاب شوند .بطوري كه در قراردادي جديرد ،شرركت هراي
زيمنس و آلستوم به عنوان طرف وارجي انتخاب شده اند .7موارد فوق حاكي از اين است كه هدف شركت راه آهرن  ،محردود و
مشخص است .

سطح ريسك
اين عامل برگرفته از مدل چينيرا وماننيني بوده و داراي دو حالت باي و پائين مي باشرد  .شرركت راه آهرن مصررف كننرده
لکوموتيو مي باشد ودر گير فعاليت هاي توليد و انتقال تکنولوژي ساوت  ،نمي شود .شركت راه آهن بايرد بره فنرون نگهرداري ،
تعميرات و بهره برداري لکوموتيو مسلط شود كه با فراهم شدن دوره هاي آموزشي در كوتاه مدت قابل حل است و در قرارداد هم
پيش بيني شده است.9بنابراين از نظر تکنولويکي ريسکي متحمل نمي شود .
شركت راه آهن ريسك آنچناني را متحمل نمي شود  ،زيرا در قبال قرادادي كه بسته است ،تضمين يزم را مري گيررد .در
قرارداد ،شركت راه آهن يك مشتري است و شركت داولي كه واگن پارس است بدنبال كسب دانش فنري و انتقرال تکنولروژي

-1مصاحبه با مدير بخش قراردادها  ،اداره كل تداركات،شركت راه آهن ،دهم مرداد .1394
-2گنارش مأموريت به كشور سوريه  ،بررسي وضعيت لکوموتيو آلستوم اين كشور ،تير ماه .1379
3

 مصاحبه با مدير بخش قراردادها  ،اداره كل تداركات،شركت راه آهن ،دهم مرداد .1394(- CBU)Complete Built Unit
- FOB

 -6متن قرارداد تأمين يکصد دستگاه لکوموتيو ،فيمابين شركت راه آهن وشركت آلستوم وشركت واگن پارس.
 -7مصاحبه با مدير بخش برنامه ريني  ،اداره كل نيروي كشش،شركت راه آهن ،دوم تيرماه .1394
 -8مصاحبه با مدير بخش قراردادها  ،اداره كل تداركات،شركت راه آهن ،دهم مرداد .1394

4
5

Archvie of SID
ساوت مي باشد .بنابر اين ريسك عمالً متوجه شركت داولي مشاركت كننده در فعاليت هراي توليردي اسرت.1بنرا برر مطالرب
فوق،سطح ريسك در شركت راه آهن پايين مي باشد.

آشنايی با تکنولوژی و بازار
شركت راه آهن در در زمينه طراحي ،مهندسي ،ساوت و توليد لکوموتيو هيچگونه توانمندي ندارد .شركت راه آهن با توجه
به اين كه رسالت وود حمل و نقل بار و جابجايي مسافر است و مصرف كننده لکوموتيو مي باشد ورودش به فعاليت هاي توليدي
و صنعتي از نظر اقتصادي توجيه پذير نيست.2
يکي از ضروريات در مورد بهره بردار ي از لکوموتيو هاي آلستوم پيش بيني دوره هراي آموزشري مري باشرد .برا توجره بره
تکنولوژي پيشرفته و جديد در سيستم انتقال قدرت ،كنترل ،گاورنر يا تنظيم كننده و وصوصاً سيستم هردايت لکوموتيرو ،نيراز
واقعي به آموزش كاركنان مرتبط يعني لکوموتيورانان،تعميركاران ،كارشناسان بهره برداري ،پرسنل سررويس و نگهرداري بسريار
محسوس است .3مطلب فوق بيانگر اين است كه ،شركت راه آهن حتي به فنرون نگهرداري ،تعميررات وبهرره بررداري لکوموتيرو
آلستوم آشنا ندارد .بنابراين ،شركت راه آهن نسبت به تکنولوژي ساوت و توليد لکوموتيو آشنايي ندارد ولري برازار داولري را در
دست داشته و درحال فعاليت است.

عدم اطمينان تکنولوژی
اين عامل برگرفته از مد ل استاك بوده و سطح آن از پايين تا باي متغير است .مينان عدم اطمينان با توجه بره سره عامرل
نوظهور بودن ،پيچيدگي و دانش ضمني تکنولوژي سنجيده مي شود.تکنولوژي لکوموتيو آلستوم پيشرفته جديد و پيچيده است.
درضمن دانش ضمني آن زياد است .4با توجه به تکنولوژي متفاوت بسياري از سيستم هاي لکوموتيو آلستوم نسبت به لکوموتيو
هاي موجود در ايران كه بيشتراز نوع محصويت قديمي جنرال موتور و جنرال الکتريك مي باشند ،به نظر مي رسد بايرد تاكيرد
بيشتري روي حوزه آموزش بعمل آيد .اين آموزش در دو حوزه بهره برداري و تعميرات انجام مي گردد.1
شركت راه آهن نيازمند فراگيري فنون نگهداري ،تعميرات و بهره برداري است كه با آموزش هاي كوتاه مدت پريش بينري
شده ،اين دانش را كسب مي كند .بنابراين عدم اطمينان تکنولروژي در شرركت راه آهرن مربروط بره فعاليرت هراي تعميررات،
نگهداري و بهره برداري است و مينان آن نسبتاًپايين است.

تعامالت سازمانی
اين عامل برگرفته از مدل استاك بوده و به سه عنصر ارتباطات ،هماهنگي و همکاري بستگي دارد .شركت راه آهن قبرل
از شرايط تحريم با لکوموتيو ساز هاي آمريکايي جنرال موتور و جنرال الکتريك همکاري مي كرد و تعامالت رضايت بخشي با آنهرا
داشت .با ايجاد شرايط تحريم شركت راه آهن تنها بايد با لکوموتيو سازهاي كرالس دو ،همکراري كنرد .در ضرمن هنگرام دعروت
شركت راه آهن از لکوموتيو سازهاي اين كالس  ،تنها يك الي دو شركت ،در مناقصه شركت مي كنند .6بنابراين شرركت راه آهرن
آزادي انتخاب ندارد تا شركتي را كه تعامالت سازماني بيشتري دارد ،انتخاب نمايد .البته ناگفتره نمانرد كره شرركت راه آهرن بره
تعامالت سازماني زياد نيازي ندارد .چون صرفاً يك وريدار و مشتري است.
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حوزه تعامالت و روابط في مابين به آنچه در قرارداد رقم وورده ،محدود مي باشد .فراترر از آن ،همکراري واصري صرورت
نگرفته است.در قرارداد آموزش هايي پيش بيني شده است كه تقريباً انجام شده است .البته بعداً شركت فرانسوي مردعي شردكه
با قيمت نسبتاً پاييني قرارداد منعقد كرده ست .بنابراين،آن شركت در بروي كارها انعطاف پرذيري يزم را نداشرت و ترا حردودي
سخت بروورد مي كرد.1
مطالب فوق بيانگر اين نکته است كه تعامالت سازماني در كوتاه مدت حاصل نخواهد شد ،بلکه بايد با طرف ورارجي همکراري بلنرد
مدت داشت و در حال حاضر تعامالت قوي سازماني ميان شركت راه آهن و آلستوم فرانسه وجود ندارد.

رتبه بندی يا تعيين درجه اهميت عوامل کليدی با توجه به شاخص های بومی
در والل انجام مصاحبه ها و تحليل محتواي آنها ،به عواملي اشاره شرد كره ،تراثير آنهرا در تعيرين روش انتقرال يرا نروع
همکاري تکنولوژيك ميان شركت ها غير قابل چشم پوشي است .اين عوامل كه به عنوان شاوص هاي بومي از آنها ميتروان نرام
برد ،در هيچ يك از مدل هاي تئوريك انتقال تکنولوژي به آنها اشاره نشده است .اين مدل ها ،بيشتر واص كشور هراي توسرعه
يافته هستند ،لذا جهت پياده سازي مدل هاي مورد نظر در كشورهاي در حال توسعه مانند ايرران و وضرعيت وراص سياسري-
اقتصادي آن ،در نظر گرفتن شاوص هاي بومي ضروري است .با در نظر گرفتن شاوص هاي بومي ،عينيت و واقع گرايري مردل
نين افنايش مي يابد .در اين تحقيق ،جهت رتبه بندي عوامل كليدي موثر بر انتخاب روش انتقال مناسرب  ،نيراز بره اسرتفاده از
مدل هاي تصميم گيري چند شاوصه است.
با نظر وواهي از صاحبنظران مديريت تکنولوژي و مديران شركت راه آهن چهار شاوص بومي مهم شناسايي شردند كره
عبارتند از :تحريم سياسي -اقتصادي ،توسعه اقتصادي شركت گيرنده ،قابليت محلي سازي تکنولوژي مورد نظر و توان رقرابتي.
بنابراين عوامل كليدي به عنوان گنينه ها نسبت به شاوص ها بوسيله تکنيك تاپسيس 2رتبه بندي شدند.كه نتيجه آن به قررار
زير مي باشد.
 = A2 =1تعريف مفادهمکاري= 1/921
 = A4 =2هدف از همکاري= 1/772
 = A1 =3فوريت دستيابي به محصول تکنولوژي= 1/631
 = A7 =4عدم اطمطنان تکنولوژي= 1/629
 = A5 =1ريسك= 1/341
 = A6 =6انداز/1قدرت شركت مادر= 1/229
 = A3 =7آشنايي به تکنولوژي و بازار= 1/199
 = A8 =9تعامالت سازماني= 1/191

تعيين درجه اجرايی بودن روش های انتقال نسبت به عوامل کليدی مربوطه
با تعيين وضعيت عوامل كليدي ،روش هاي انتقال پيشنهادي مشخص مي شود.اما بايد به اين نکته توجه
نمود كه ،امکان بکار گيري بروي روش هاي پيشنهادي در شركت راه آهن بسيار پايين و حتي غير ممکن به نظر مي رسد.براي
حل اين مشکل و باي بردن هر چه بيشتر عينيت و واقع گرايي مدل ،درجه اجرايي بودن روش هاي انتقال پيشنهادي نسبت بره
اهداف مربوطه و با توجه به شرايط شركت راه آهن تعيين شده است  .اين درجه كه به صورت  Rijدر ستون آور مدل مشخص
است ،بر اساس قابليت پياده سازي و اجراي روش هاي انتقال پيشنهادي در شركت راه آهن تعيين شده است .
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اوتصاص درجه به روش هاي انتقال تکنولوژي بر اساس طيف پنج امتيازي(از 1تا  )1و با همکاري محقق ( آشنا به روش
هاي انتقال تکنولوژي ) و مدير پروژه( آشنا به شركت راه آهن و اهداف آن ) صورت گرفته است .اين درجه جهت اولويت بنردي
روش هاي انتقال تکنولوژي با استفاده از روش ارزيابي طرح هاي مختلف و در نهايت انتخراب روش انتقرال مناسرب در شرركت
مورد نظر كاربرد دارد.

ارائه وپياده سازی مدل انتقال پيشنهادی
قبل از اين مرحله تمامي ابعاد  ،مؤلفه ها و به طور كلي ساوتار مدل انتقال تکنولوژي واص شركت راه آهن تعيرين شرده
است  .پايه و اساس هر مدل انتقال تکنولوژي معيارها هستند كه اين معيار ها در قسمت تعيين معيارهاي كليردي ،شناسرائي و
تعيين شده اند .بنابراين ستون اول مدل پيشنهادي  ،معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش انتقال مناسب هستند كه از باي بره پرائين
بر اساس درجه اهميت فهرست بندي شده اند  .وزن يا درجه اهميت معيارها كه در قسمت رتبه بندي عوامل كليدي با توجه به
شاوص هاي بومي ،تعيين شده است  ،ستون دوم مدل مورد نظر را تشکيل مي دهند  .اين ستون واص مدل پيشنهادي اسرت
و در هيچ يك از مدل هاي انتقال تکنولوژي مطالعه شده وجود ندارد .درضمن اين ستون نتيجه تأثير شراوص هرا ي برومي برر
معيارهاي كليدي است و به صورت  Wjمشخص است .
در ستون سوم  ،معيار هاي كليدي تعيين وضعيت شده اند  .اين ستون بر اساس بند تعيرين وضرعيت معيارهراي كليردي
،كامل شده است.در ادامه و در ستون چهارم  ،روشهاي انتقال پيشنهادي ارائه شده است .اين ستون و روش ها ي مورد نظرر برر
گرفته از پنج مدل تئوريك مطالعه شده در اين تحقيق مي باشند.
سرانجام در ستون پنجم  ،درجه اجرايي بودن روش هاي انتقال پيشنهادي نسبت به معيارهاي مربوطه آمرده اسرت  .ايرن
بعد از مدل پيشنهادي نين در هيچ يك از مدل هاي انتقال تکنولوژي مطالعه شده وجود ندارد وبا توجه به شرايط وراص مکران
پياده سازي هر يك از روش هاي انتقال ارائه شده است.
عالرغم اينکه الگوي پيشنهادي تحقيق تلفيقي از مدل هاي انتقال مطالعه شده است ولي از جهاتي نسبت به آنهرا تفراوت
دارد .سه عامل مهم باعث مي شود كه مدل پيشنهادي مورد نظر نسبت به مدل هاي انتقال موجود متماين شود :
اول اينکه  ،در مدل مورد نظر  ،وزن يا درجه اهميت معيارهاي كليدي مؤثر بر انتخاب روش انتقرال مناسرب برا توجره بره
شاوص هاي بومي كشور ايران و وصوصاً مکان پياده سازي مدل ،محاسبه و تعيين شده است .
دوم اينکه  ،در ستون آور مدل مورد نظر  ،درجه اجرايي بودن روش هاي انتقال پيشنهادي نسبت به معيار هاي مربوطه و
با توجه به شرايط مکاني پياده سازي مدل  ،آورده شده است.
سوم اينکه ،با مشخص شدن وزن عوامل كليدي و درجه اجرايي روش هاي انتقال نسبت به آنها  ،مي توان برا اسرتفاده از
روش ارزيابي طرح هاي مختلف نسبت به اولويت بند ي و انتخاب روش انتقال مناسب اقدام كرد  .بنابراين ،سه عامل فوق الذكر
بيان گر اين است كه مدل پيشنهادي تحقيق با شرايط محلي تطابق داشته و در نتيجره داراي عينيرت و واقرع گرائري مناسربي
است .مدل يا الگوي انتقال تکنولوژي پيشنهادي واص شركت راه آهن داراي ساوتار و مؤلفه هاي زير است .
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جدول - 1مدل انتقال پيشنهادی تحقيق برای شرکت راه آهن.

نررررررررام
اوتصاري

معيارها يا عوامل كليدي

Wj

وضعيت

A2

تعريف مفاد همکاري
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.

ووب

A4
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.

محدود
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A1
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تکنولوژي
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.

بايترين

Purchase

1

A1
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.

نسبتاً
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2
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-

-
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.
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3
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1
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اندازه /قدرت شركت مادر

/199
.

متفاوت

Acquisition

1

Merger

1

A8

تعا مالت سازماني

/191
.

پائين

Purchase

1

روش انتقال

-

Rij
-

Alliance

1
2

تعيين روش انتقال مناسب
همانطور كه اشاره شد روش انتقال مناسب با استفاده از مدل ارزيابي طررح هراي مختلرف(جعفرنژاد )1379-تعيرين مري
شود.قبل از تعيين معيار ترجيح يا  ،PMiذكر اينکه نکته ضروري است كه ،معيار با مقادير بيشتر بهبرود مري يابرد .برراي تمرام
اهداف فوق به جن  A7ياعدم اطمينان تکنولوژي و  A5يا ريسك ،حد اكثر كردن مطلوب است  .چون  PMiحرداقل كرردن برراي
اين دو هدف مطلوب مي باشد ،بنابراين  Rijآنها در محاسبات معکوس مي شوند .معيار تررجيح روش هراي انتقرال پيشرنهادي
مورد نظر به قرار زير است.
PM Purchase=(5)0/631.(5)0/181 = 3/69
PMJV=(1)0/228 = 1
PM Acquisihtion=(1)0/188 = 1

PMLicensing=(1)0/628 = 0/65
PM Alliance=(1)0/772. (3)0/228 = 1/28
PM Outsoursing=(2)0/772 = 1/71
PMMerger =(1)0/18 = 1

بنابراين اولويت بندي نهايي روش هاي انتقال تکنولوژي در شركت راه آهن به صورت زير است.
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1

Acquisiti
on
1
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نتيجه گيری و پيشنهادات
انتقال تکنولوژي ابناري مهم براي ارتقاء استاندارد زندگي در كشورهاي در حال توسعه ،باز سراوتاري صرنايع آنهرا ،ايجراد
مشاغل و بهبود اقتصاد آنها تلقي مي شود .دسترسي به تکنولوژي از طريق انتقال ،غالباً به عنوان روشري جهرت ارتقراء عملکررد
شركت يا بهرهگيري از فرصتهاي تجاري جديد تلقي مي گردد.
از طرفي ،جذب تکنولوژي هاي پيشرفته از طريق انتقال تکنولوژي در نيل به اهداف صنعت حمل و نقل ريلي ،از اهميت
باييي برووردار است .بنابراين ،اعمال مديريت صحيح تکنولوژي در فعاليتهاي انتقال تکنولوژي بايستي به شدت موردتوجه
سياستگذاران صنعت حمل و نقل ريلي قرار گيرد .با اين وجود ،يکي از گامهاي اساسي در اين زمينه ،انتخاب روش انتقال
مناسب است.براساس تحقيق انجام گرفته مالحظات زير بايد صورت گيرد .طبق گفته كارشناسان شركت مورد مطالعه ،اين
شركت ساز و كارهاي واصي براي انتقال تکنولوژي ندارد .بنابراين پيشنهاد ميشود كه ،قبل از انعقاد قراردادهاي همکاري در
زمينه انتقال تکنولوژي مطالعه جامع و كاملي صورت گيرد .در اين راستا ،منطبق بودن ساز و كارهاي انتقال تکنولوژي در
شركت راه آهن با فرآيند انتقال كه شامل مراحل ،تعيين نيازها ،انتخاب تکنولوژي مناسب ،انتخاب روش انتقال مناسب ،انتخاب
منبع مناسب ،تهيه و پيشنويس قرارداد ،اجرا يا كسب تکنولوژي ،كاربرد ،جذب ،انطباق ،توسعه و انتشار ميباشد ،ضروري به
نظر ميرسد .در اين راستا پيشنهاد مي شود،شركت راه آهن جهت سازوكارهاي انتقال تکنولوژي و تعيين نوع همکاري
تکنولوژيك از الگوي ارائه شده در جدول ،1صفحه  13استفاده نمايد.در ضمن بهترين روش انتقال در شركت راه آهن در
شرايط تحريم و غيرتحريم وريد 1است.
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