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چکيده
فرآيند انتقال تکنولوژي در هر مرحله از قبيل انتخاب پروژه انتقال تکنولوژي ،انتخاب دهنده ،انتخاب گيرنده و
انتخاب روش انتقال تکنولوژي ،نيازمند تصميمگيري است .در هر پروژه انتقال تکنولوژي براي گيرنده تکنولوژي
بعد از شناخت تکنولوژي ،تعيين خطمشيها و عرضهکننده مناسب انتقال تکنولوژي ،داراي اهميت بسيار است.
اين مقاله رويکردي را براي تعيين خطمشيها و عرضهکننده مناسب انتقال تکنولوژي ،با استفاده از روشهاي
آماري و مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه ارائه ميدهد .بعد از مطالعه ادبيات موضوع ،با توجه به ارکان انتقال
تکنولوژي ،پرسشنامه اي تهيه شد ،تا با استفاده از نظرات خبرگان موضوع ،شاخصهاي مطرح براي هر رکن انتقال
تکنولوژي ،شناسايي و امتياز دهي گردد .سپس با استفاده از روشهاي آماري ،اهميت و رابطه شاخصها بررسي شد.
در نهايت با داشتن اهميت و رابطه شاخصها ،خطمشيهاي مناسب تعيين گرديد .عالوه بر آن با استفاده از
مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه ،عرضهکننده مناسب انتقال تکنولوژي معين شد .مدل براي پرندههاي
هدايتپذير از دور به کار گرفته شد.
واژههاي کليدي  :انتقال تکنولوژي ،مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه ،روشهاي آماري ،پرندههاي هدايتپذير از دور.

مقدمـه
امروزه تکنولوژي به عنوان يک عامل استراتژيک براي توسعه اقتصادي کشورها مطرح است و توسعه تکنولوژي ،اساسيترين گام
در توسعه صنعتي_اقتصادي کشورهاي در حال توسعه محسوب ميشود .به دليل عقببمانبدگي ايبن کشبورها در زمينبه خلب
تکنولوژيهاي مدرن ،انتقال آنها از کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي در حال توسعه الزم است.
انتقال تکنولوژي ،زنجيره به هم پيوسته فعاليتهاي هدفمندي است که طي آن مجموعه مولفههاي تکنولبوژي در مکباني
جز مکان اوليه ايجاد تکنولوژي ،در آموزش ،جذب ،توسعه ،تکامل و در کاربردهاي اقتصادي ،هر چه سريعتر مورد بهبرهببرداري
قرار ميگيرند .دو نوع کلي انتقال تکنولوژي را ميتوان در نظر گرفت :يک نوع به انتقال تکنولوژي از محيطهباي دانشبااهي ببه
محيط صنعتي ميپردازد و نوع ديار انتقال را از يک کشور به کشوري ديار بررسي ميکند .والدمن و همکاران] [1اثر شيوههاي
سازماني را روي بهرهوري سازمانهاي انتقال تکنولوژي دانشااهي بررسي کردهاند و نتايج خود را براي يک مطالعه تجربي به کبار
گرفتهاند .گرمن و همکاران] [2چاوناي غلبه دانشمندان بر موانع تجاريسازي دانش جديبد از طريب کبارآفرينبي و همچنبين
 -1عضو هيات علمي گروه مهندسي صنايع دانشااه بجنورد
 -2استاديار گروه مهندسي صنايع دانشااه تهران
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چاوناي يک انتقال تکنولوژي دانشااهمحور را بررسي کردند .گرسچک] [3انتقال تکنولوژي موف را بسته به رابطبه و همکباري
بين محققان و کاربران تکنولوژي دانسته و در تحقي خود يک مدل با هفت گام براي انتقال تکنولوژي ارائه داد که با اين هفت
گام رابطه بين محققان دانشااهي و کاربران تکنولوژي براي دو شرکت سوئدي را بررسي کرد.
مطالب ارائه شده در رابطه با انتقال تکنولوژي از نظر مفهومي زياد ميباشد] .[4,5اما مدلهاي محدودي در اين رابطبه ارائبه
شده است که اکثر آنها تنها به مدلبندي اقتصادي توجه کردهاند و مدلبندي برنامهريزي اين فرآيند را در نظر نارفتهانبد].[6,7
مطال عات انتقال تکنولوژي اغلب پي آمدهاي فرهناي ،اخالقي و روانشبناختي انتقبال تکنولبوژي] [8,9و همچنبين پبيآمبدهاي
نامناسب بودن تکنولوژي] [11,11و داليل اقتصادي انتقال تکنولوژي] [8را بررسي کردهاند .پرايس] [12تحقيقي ارائه داد که ببه
طور کلي به توسعه و کاربرد تکنولوژيهاي جديد به منظور بهبود منابع محيطي پرداخته است و همچنين ببه تباثيرات محيطبي
انتقال تکنولوژي پرداخته و اين تاثيرات را شامل توسعه فرآيند انتقال تکنولبوژي ،تجباريسبازي محصبول و پبذيرش و کباربرد
تکنولوژي به وسيله استفادهکنندهها دانستهاست .بزمن] [13اثرهاي انتقال تکنولوژي را با بررسي و مورد نقد قراردادن نوشتجات
در اين زمينه بررسي کرد و در نهايت اثرهاي ممکن مدل انتقال تکنولوژي را ببه منظبور سبازماندهي نوشبتجات ببه کبار ببرد.
جايارامانا] [14انتقال بين المللي يک تکنولوژي را در قالب پوياي رقابتي مدل کرد که در آن ابتدا يبک مبدل سباده ببراي رشبد
تکنولوژي ساخت و سپس يک مدل پوياي مشخص به منظور يکپارچه کردن تابع انتقال تکنولوژي بکار گرفت .فقبدان مبدلهاي
کمي به خاطر اين است که اغلب تصميمات انتقال تکنولوژي کامال هدف گرا نبوده و بنابراين نمي توانند به راحتي کمي شوند.
فرآيند انتقال تکنولوژي داراي مراحل گوناگون و پيوسته اي است که آنها را مبي تبوان ببه سبه بخبش عمبده تقسبيم
کرد -1:انتخاب و کسب تکنولوژي -2 ،انطباق ،کاربرد و جذب تکنولوژي -3 ،توسعه و انتشار تکنولوژي .هر يک از مراحل فبوق
نيازمند تصميمگيري است .به عنوان مثال انتخاب پروژه انتقال تکنولوژي ،انتخاب دهنده و گيرنبده تکنولبوژي و انتخباب روش
انتقال تکنولوژي .مقاالتي چند در زمينه اين تصميمگيريها ارائه شدهاست به عنوان مثال رامونيجام از فرآينبد تحليبل سلسبله
مراتبي براي آناليز انتخاب تکنولوژي الزم براي کشورهاي در حال توسعه استفاده کرد] .[15همچنين طباطبائيان ببا اسبتفاده از
يک مدل سه مرحله اي و روشهاي چند هدفه و چند شاخصه مدلي براي انتخاب پروژه مناسب انتقال تکنولبوژي ارائبه داد].[16
ما در اين مقاله براي تعيين خطمشيهاي کلي انتقال تکنولوژي در مراحبل گونباگون ايبن فرآينبد ،ماننبد انتخباب تکنولبوژي،
انتخاب عرضهکننده و گيرنده تکنولوژي و روش انتقال تکنولوژي ببا اسبتفاده از نظبرات خبرگبان از روشبهاي آمباري اسبتفاده
ميکنيم .به دليل مهم بودن انتخاب عرضهکننده ،ببا اسبتفاده از مبدلهاي تصبميمگيبري چنبد شاخصبه ،عرضبهکننبده انتقبال
تکنولوژي را تعيين خواهيم نمود .مطالعه موردي تکنولوژي پهپاد جت ميباشد.

رويکرد پيشنهادي
در هر پروژه انتقال تکنولوژي براي گيرنده تکنولوژي بعد از شناخت تکنولوژي ،تعيين خطمشيها و عرضهکننده مناسب انتقبال
تکنولوژي ،داراي اهميت بسيار است .در شکل 1اين ارکان ثابت فرآيند انتقال تکنولوژي مشاهده ميشبود] .[16ببر اسبان نيباز
گيرنده تک نولوژي ،تکنولوژي مناسب مورد توجه قرار گرفته و سپس آن تکنولوژي از يبک عرضبهکننبده تکنولبوژي ببه گيرنبده
تکنولوژي تحت سياست همکاري تکنولوژيک بکار گرفته شده بين آن دو انتقال مييابد.
گيرنده تکنولوژي

تکنولوژي

همکاري تکنولوژيک
شکل  -1ارکان ثابت انتقال تکنولوژي



عرضه کننده تکنولوژي
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براي تعيين خطمشيهاي مناسب انتقال تکنولوژي براي گيرنده تکنولوژي ،ميبايست ارکان اصلي انتقال تکنولوژي را مبد
نظر داشت .از طرفي با توجه به اينکه فرآيند انتقال تکنولوژي فرآيندي گسترده و پيچيده ميباشد ،ميتوان براي تعيبين خبط
مشي هاي مناسب ،با توجه به ارکان انتقال تکنولوژي ،از خبرگان موضوع نظرخواهي کرد .به همين خاطر پرسشنامهاي بر اسان
اين ارکان طراحي شد که شاخصهاي مهم در هر رکن تعيبين گبردد ،تبا ببر اسبان شاخصبهاي مهبم ببراي هبر رکبن ،بتبوان
خطمشيهاي انتقال را مشخص نمود.
سواالت پرسشنامه به طريقي طرح شده است که چهار رکن فرآيند انتقال تکنولوژي را پوشبش دهبد .ببه منظبور تعيبين
خطمشي مناسب ميبايست براي هر رکن شاخصهايي را که باعث مطلوبيت انتقال تکنولوژي ميشبوند را شبناخت ،ببه عببارت
ديار چه شاخصهايي در انتخاب تکنولوژي ،انتخاب عرضهکننده تکنولوژي ،شرايط گيرنده تکنولوژي و همکاري تکنولوژيبک در
موفقيت انتقال تکنولوژي موثر ميباشد .به همين منظور سواالت پرسشنامه با اين مفهبوم "شاخصبهاي تاثيرگبذار ببر موفقيبت
انتقال تکنولوژي را براي هر رکن (انتخاب تکنولوژي ،انتخاب عرضهکننده تکنولوژي ،شرايط گيرنده تکنولوژي ،شرايط همکباري
تکنولوژيک) معين کنيد و براي هر شاخص امتياز يک تا  11بدهيد" ميباشد.
چون رويکرد مورد نظر بعد از انتخاب تکنولوژي که يکي از ارکان انتقال تکنولوژي ميباشد ،بکار گرفتبه مبيشبود ،سبوال
مطرح در مورد اين رکن را به صورت "داليل انتخاب آن تکنولوژي معين ،به عنوان يک تکنولوژي مناسب" ،مطرح خواهيم کرد.
سواالت دوم و سوم در مورد رکن عرضهکننده تکنولوژي ميباشد ،در سوال دوم شاخصهاي انتخاب عرضهکننده مناسبب مطبرح
ميشود تا با بررسي آنها شاخصهاي مهم تعيين گرديده ،و چارچوبي که بر اسان آن عرضهکننده تکنولوژي را انتخاب ميکنيم
مشخص گردد .در سوال سوم از خبرگان عرضهکنندگان مهم تکنولوژي (در اين مورد پهپاد جت) سوال ميشود .به عبارت ديار
در يک سوال شاخصهاي تاثيرگذار در انتخاب عرضهکننده و در سوال ديار گزينههاي انتخاب عرضهکننده مطرح ميشود .سوال
چهارم به تعيين شاخصهايي که شرايط الزم براي گيرنده را اندازه ميگيرند ،ميپردازد .چهارمين رکن نيز همکاري تکنولوژيبک
است که براي تعيين شاخصهاي آن به متن قرارداد انتقال تکنولوژي توجه شبده اسبت .سبوال پبنجم ببه تعيبين ايبن محورهبا
(شاخصها)ي تاثيرگذار که افراد درگير در اين موضوع متن قرارداد انتقال تکنولوژي بايد به آن توجه کننبد ،مبيپبردازد .بعبد از
معين شدن شاخصهاي مناسب بر اي هر رکن انتقال تکنولوژي از روشهاي آماري براي تعيين اهميت آنها استفاده ميشود .روش
بررسي و تحليل دادههاي شاخصها با استفاده از روشهاي آماري در شکل ( )2نشان داده شده است.
عالوه بر تعيين خطمشي مناسب ،تعيين عرضهکننده مناسب تکنولوژي براي گيرنده تکنولوژي داراي اهميت فراوان است .با
توجه به اينکه يکي از ارکان انتقال تکنولوژي عرضهکننبده آن ببود ،در سبواالت دوم و سبوم در مبورد شاخصبها و گزينبههباي
عرضهکننده تکنولوژي از خبرگان سوال شد .با داشتن عرضهکنندهها و شاخصهاي انتخاب آنها ميتوان از مدلهاي تصميمگيري
چند شاخصه براي انتخاب عرضهکننده تکنولوژي بهره جست .روش استفاده از مدلهاي تصميم گيري چند شاخصه در شکل()2
نشان داده شده است.
بعد از طراحي پرسشنامه آن را براي خبرگان موضوع مي فرسبتيم .بعبد از دريافبت پاسبخها ببا روشبهاي آمباري و مبدلهاي
تصميمگيري چند شاخصه به تحليل آنها ميپردازيم که در ذيل به آن اشاره شده است.
الف) روشهاي آماري :بعد از دريافت پرسشنامهها براي حصول اطمينان از اعتبار اطالعات حاصل ضريب آلفاي کرونباخ ببه
کار گرفته مي شود .هدف از آزمون مذکور اين است که بفهميم اگر دوباره ببا همبين روش و ببر مبنباي پرسشبنامه مبورد نظبر
تحقي انجام گيرد ،ميزان ثبات اطالعات در چه حدي است .به بيان ديار آيا اطالعات پرسشنامهها به درسبتي و دقبت تکميبل
شده اند؟ از اين آزمون با عنوان آزمون پايايي ياد ميشود .براي انجام اين آزمون آماره زير را استفاده ميکنيم:
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 : siانحراف استاندارد براي امتيازهاي سوال  iام؛
 :Nتعداد پرسشنامه هاي پاسخ داده شده.
مقدار اين آماره را ميتوان با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه نمود .بعد از تاييد پايايي امتيازها اگر تابع توزيبع جامعبه
مورد نظر مشخص باشد ،مي توان از آزمونهاي پارامتري استفاده کرد ،در غير اين صورت از آزمونهاي ناپارامتري استفاده ميشود.
در اي ن تحقي ما ابتدا فرض نرمال بودن امتيازهاي جمع آوري شده را تست مينماييم ،در صورت صحت اين فرض از آزمونهاي
پارامتري و در غير اين صورت از آزمونهاي ناپارامتري براي تحليل دادهها (امتيازها) استفاده ميشود.
آزمونهاي پارامتري مورد استفاده ،تحليل واريانس به منظور تعيين وجبود تفباوت در ميباناين شاخصبهاي ارکبان انتقبال
تکنولوژي و آزمون  Tاستودنت به منظور تعيين درجه اهميت هر شاخص ارکان انتقال تکنولوژي ميباشد .در صورت استفاده از
آزمونهاي ناپارامتري مي توان آزمون بديلي ناپارامتري آنها را بکار برد (آزمون عالمت بديل آزمبون  Tاسبتيودنت و آزمبون  Hيبا
کروسکال -واليس بديل آزمون تحليل واريانس ميباشد).
ب) مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه :مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه به منظبور انتخباب بهتبرين گزينبه از ببين m
گزينه موجود ،با استفاده از شاخصهاي تعيين شده به کار ميرونبد .ببراي اسبتفاده از ايبن مبدلها در تحليبل خبود مبيبايسبت
مناسبترين مدل را انتخاب کنيم .توجه به اينکه بين شاخصهاي انتخاب عرضهکننده تکنولوژي ،امکبان مبادلبه وجبود دارد (ببه
عنوان مثال ،در صورتي که کيفيت تکنولوژي افزايش يابد افزايش هزينه تا حدي قاببل قببول اسبت) مبدل مبورد نظبر بايبد از
مدلهاي جبراني انتخاب شود .با بررسبي يبک يبک مبدلها ،مناسببترين مبدلهاي تصبميمگيبري چنبد شاخصبه ،ببراي انتخباب
عرضهکننده مناسب انتقال تکنولوژي فرايند تحليل سلسله مراتبي 1و الکتر 2تشخيص داده شدند.

تعيين خطمشيهاي مناسب براي انتقال تکنولوژي پهپاد جت
از پرسشنامهاي که سواالت آن توضيح داده شده به تعداد  15عدد(با توجه به کمبود افراد خبره در تکنولوژي پهپاد جبت)
براي خبرگان فرستاده شد ،که  13عدد آن دريافت شد .مقدار اين ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از نبرمافبزار 1/654 SPSS
به دست آمد .با توجه به اينکه مقدار اين ضريب به  1/7نزديک است پايايي دادهها به طور نسبي قابل قبول است .چون هر يبک
از سواالت در مورد يکي از ارکان انتقال تکنولوژي ميباشد ،در ذيل به طور جداگانه به تحليل پاسخهاي خبرگان براي هر يک از
ارکان خواهيم پرداخت (روشهاي آماري را با استفاده از دو نرم افزار  SPSS, Minitabبه کار بردهايم).
شاخصهاي شناسايي شده براي انتخاب تکنولوژي با توجه با نظرات خبرگان به اين قرار است -1:اسبتفاده از دانبش فنبي
براي ساخت و توليد ديار محصوالت -2 ،ايجاد و تامين يبک صبنعت اسبتراتژيک در کشبور -3 ،زمانبنبدي مناسبب ببراي
دستيابي به تکنولوژي -4 ،کسب تکنولوژي با کيفيت مناسب -5 ،آموزش نيروي انساني سطح باال
به عبارت ديار داليل عمده انتخاب تکنولوژي پهپاد جت به عنوان يک تکنولوژي مناسب اين است که اين نوع تکنولبوژي
پنج شاخص باال را برآورده ساخته است .ابتدا روي امتيازهاي داده شده به شاخصها توسط خبرگان براي تکنولبوژي پهپادجبت،
تست نرمال بودن را انجام ميدهيم .براي اين منظور با توجه به تعداد پرسشنامهها ميتبوان آزمبون کلموگبوروف-اسبميرنوف را
استفاده کرد .با انجام آزمون ،نرماليتي امتيازات شاخصها تاييد ميشود .پس ميتوان از تحليل واريانس يک طرفه (ببا توجبه ببه
نرمال بودن دادهها) که وجود تفاوت عمده بين مياناين امتيازات شاخصهاي تکنولوژي را مشخص ميکند ،استفاده نمود .البتبه
ميبايست براي اين آزمون سه فرض اساسي ،نرمال بودن توزيع امتيازات براي هر شاخص ،هماني واريانس امتيازات شاخصهاي
مختلف ،مستقل بودن امتيازهاي هر شاخص را تست کنيم .که اين سه فرض را به ترتيب با آزمونهاي کلموگبوروف-اسبميرنوف،
آزمون بارتلت و آزمون نشانه تست ميشود.
1 - Analytical Hierarchy Process
2 - Elimination Et Choice Translating Reality
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شروع

طراحي پرسشنامه اوليه براي محصول و بر اسان ارکان انتقال تکنولوژي

رد پايايي

نظر خواهي از خبرگان

تاييد پايايي
تحليل با استفاده از آزمونهاي
پارامتري تحليل واريانس و T
استيودنت

آيا توزيع داده ها
نرمال است

تعيين خطمشيهاي انتقال براي هر رکن انتقال
تکنولوژي با توجه به نتايج تحليل

تحليل با استفاده از آزمون
عالمت و آزمون کروسکال-
واليس

بررسي مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه و انتخاب روش مناسب براي تعيين عرضهکننده تکنولوژي
تحليل دادهها با روشهاي انتخابي
مقايسه و بررسي نتايج تعيين عرضهکننده مناسب

تعيين عرضه کننده مناسب

داده هاي نرمال

داده هاي غير نرمال

تعيين خط مشي هاي انتقال

اعتبار سنجي از داده ها

پايان
شکل  -2رويکرد تعيين خط مشيها و عرضهکننده مناسب انتقال تکنولوژي

با توجه به نتايج آزمونها درمييابيم که سه فرض مذکور در سطح معنادار پنج درصد برقرار بوده و ميتوان از آزمون تحليل
واريانس براي بررسي وجود تفاوت در مياناين شاخصها استفاده نمود .نتايج آزمون تحليل واريانس به شرح زير است:
Source DF
SS
MS
F
P
Attribute 4 14.06
3.52 0.80 0.530
Error
58 255.02 4.40
Total
62 269.08
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با توجه به  ، 0.8  3.67  f0.01, 4,58آزمون تحليل واريانس تفاوت در مياناين امتيازات شاخصهاي انتخاب تکنولوژي را
ثابت نميکند .اين تحليل ميرساند که در واقع تفاوت چنداني در اهميت شاخصهاي در نظر گرفته شده براي تکنولبوژي (علبت
انتخاب تکنولوژي پهپاد جت) وجود ندارد.
براي تعيين ميزان اهميت هر شاخص ميتوان از آزمون  tاستودنت استفاده کرد .ما شاخصي را ببا اهميبت مبينباميم کبه
براي امتيازات آن فرض    8در مقابل فرض    8رد نشود .نتيجه آزمون براي شاخصهاي تکنولوژي به اين قرار است که
سه شاخص ايجاد و تامين يک صنعت استراتژيک در کشور ،کسب تکنولوژي با کيفيت باال و آموزش نيروي انساني سطح باال به
عنوان مهمترين شاخصهاي مطرح در انتخاب تکنولوژي پهپاد جت در نظر گرفته شدند.
شاخصهاي شناسايي شده براي انتخاب عرضهکننده تکنولوژي با توجه ببا نظبرات خبرگبان ببه ايبن قبرار اسبت -1:کيفيبت
تکنولوژي عرضهکننده -2 ،آموزش نيروي انساني توسط عرضهکننده تکنولوژي -3 ،روابط سياسي بين کشور گيرنده وکشبور
عرضهکننده تکنولوژي -4،ضمانتها -5 ،تامين لوازم يدکي پشتيباني توسط عرضهکننده -6 ،خدمات پس از فروش -7 ،ارائبه
مستندات ،نرم افزار و دانش فني طراحي ،ساخت و تست -8 ،ارائه سخت افزار ها و تجهيزات خاص.
براي اين گروه از امتيازات شاخصها نيز مانند شاخصهاي تکنولوژي با توجه به برقرار بودن سبه فبرض نرمباليتي ،اسبتقالل
دادهها و هماني واريانسها ميتوانيم از آزمون تحليل واريانس استفاده کنيم.
P
0.068

MS
F
3.36 2.06
1.63

DF
SS
6 20.14
77 125.67
83 145.81

Source
Attribute
Error
Total

با توجه به  ، 2.06  3.08  f0.01,6,77تفاوت در اهميت شاخصهاي انتخاب عرضهکننده تکنولوژي ثابت نميشود.
با انجام آزمون  tدر براي تعيين شاخصهاي مهمتر ،چهار شاخص،کيفيت تکنولوژي عرضهکننده ،خبدمات پبس از فبروش،
ارائه مستندات ،نرم افزار و دانش فني طراحي  ،ساخت و تست و ارائه سخت افزار ها و تجهيزات خاص شاخصهاي مهم انتخباب
عرضهکننده تکنولوژي شناسايي شدند.
شاخصهاي شناسايي شده براي دريافتکننده تکنولوژي با توجه با نظرات خبرگان به قرار زير است -1 :اسبتفاده از نيبروي
انساني با تجربه و متخصص توسط دريافتکننده تکنولوژي -2،وجود سخت افزار الزم در کشور دريافتکننده تکنولبوژي -3،وجبود
نرم افزار الزم درکشور دريافتکننده تکنولوژي -4 ،وجود سازمانافزار الزم در کشور دريافتکننبده تکنولبوژي -5 ،چانبه زنبي
الزم به هناام بستن قرارداد توسط دريافتکننده تکنولوژي -6 ،استفاده از استانداردهاي علمي بسيار باال توسط دريافبتکننبده
تکنولوژي -7 ،وجود اعتبارات الزم پروژهاي براي دريافتکننده تکنولوژي
براي اين گروه از امتيازات شاخصها دو فرض نرماليتي و استقالل دادهها برقرار بوده ولي فبرض همانبي واريانسبها برقبرار
نيست .به همين منظور از تبديل پايدارسازي واريانس استفاده ميکنيم .ببا انتخباب مقبادير متفباوت و درونيبابي ،مقبدار 2/5را
مي توان به عنوان يک مقدار مناسب براي پايدارسازي واريانس انتخاب نمود ،که در اين صورت دادهها را به توان  2/5ميرسانيم،
تا هماني واريانسها برقرار شود .حال با انجام آزمون تحليل واريانس داريم:
DF
SS
MS
F
P
6 190186 31698 11.88 0.000
83 221467
2668
89 411653

Source
Attribute
Error
Total

با توجه به اينکه  ، 11.88  3.07  f 0.01,6,83آزمبون تحليبل واريبانس تفباوت در اهميبت شاخصبهاي دريافبتکننبده
تکنولوژي را ثابت ميکند .ميتوان از آزمونهاي مقايسه جفتهاي مياناين شاخصهاي مختلف ،به منظبور تشبخيص عامبل ايجباد
تفاوت در مياناين امتيازات استفاده کرد .در اينجا از آزمون چند گانه دانکن استفاده ميشود .نتايج آزمبون نشبان مبيدهبد دو
شاخص ،استفاده از نيروي انساني با تجربه و متخصص توسط دريافتکننده تکنولوژي و وجبود اعتببارات الزم پبروژهاي در يبک
گروه و عوامل ديار نيز در يک گروه قرار ميگيرند و اينکه اين دو شباخص از شاخصبهاي ديابر ميباناين و در نتيجبه اهميبت
بيشتر ميباشند .اين موضوع باعث تفاوت مياناين امتيازات شده است.
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با انجام آزمون  tدر براي تعيين ميزان اهميت هر شاخص دو شاخص استفاده از نيروي انساني با تجربه و متخصص توسط
دريافتکننده تکنولوژي و وجود اعتبارات الزم پروژهاي مهمترين عوامل تاثيرگذار از طرف دريافتکننده براي موفقيت در پروژه
انتقال تکنولوژي پهپاد جت خواهند بود .وجود سه عامل سخت افزار و نرم افزار و سازمان افزار الزم براي دريافتکننبده ،عوامبل
بعدي موفقيت در اين پروژه خواهد بود .لذا خطمشي شرکت دريافتکننده بر مبناي برنامهريزي روي اين عوامل باشد.
شاخصهاي شناسايي شده براي همکاري تکنولوژيک با توجه با نظرات خبرگان به قرار زير است -1:روش انتقال تکنولبوژي
پهپاد جت -2 ،درصد تکنولوژي انتقال يافته طي هر سال و در انتهباي قبرارداد -3 ،اجبازه امکبان صبادرات ببه دريافبتکننبده
تکنولوژي توسط عرضهکننده تکنولوژي -4 ،تعهد به همکاري در حين و بعد از دوره انتقال تکنولوژي -5 ،برنامه آموزشي اجبرا
شده توسط عرضهکننده تکنولوژي -6 ،پشتيباني تامين قطعات و زير سيستمها توسط عرضهکننده تکنولوژي
با توجه به برقرار بودن سه فرض نرماليتي ،استقالل دادهها و هماني واريانسها از آزمون تحليل واريانس استفاده ميکنيم
P
0.001

MS
F
8.51 5.01
1.70

DF
SS
5 42.55
71 120.62
76 163.17

Source
Attribute
Error
Total

با توجه به اينکه  ، 5.01  3.26  f 0.01,5,71آزمون تفاوت در اهميت شاخصهاي همکاري تکنولوژيک را ثابت مبيکنبد.
با استفاده از آزمون چند گانه دانکن ،تفاوت معنادار مياناينها به دليل کم اهميت بودن مياناين شاخص اجازه امکبان صبادرات
به دريافتکننده تکنولوژي توسط عرضهکننده نسبت به ديار شاخصها ميباشد .همچنين تفاوت معناداري بين شاخص تعهد به
همکاري در حين و بعد از دوره انتقال تکنولوژي محصول و برنامه آموزشي اجرا شده توسط عرضهکننبده تکنولبوژي ببه دليبل
مهم بودن برنامه آموزشي در مقابل وجود دارد.
با انجام آزمون  tبراي تعيين شاخص مهم ،دو مورد درصد تکنولوژي انتقال يافته طي هر سال و در انتهاي قرارداد و اجبازه
امکان صادرات به دريافتکننده محصول توسط عرضهکننده ،به عنوان شاخصهاي کم اهميت و بقيه شاخصها با اهميت شناخته
ميشوند.
مهم بودن شاخص برنامه آموزشي ،معرف آن است که در هناام بستن قرار داد بايبد تاکيبد الزم روي اجبراي يبک برنامبه
آموزشي جامع در طول زمان انتقال ،استقرار ،انطباق و جذب تکنولوژي در سطوح مختلف اجرايي توسط دريافتکننبده صبورت
گيرد .پشتيباني تامين قطعات و زير سيستمها توسط عرضهکننده تکنولوژي نيز به ويژه در مراحل اوليبه کبار مهبم مبي باشبد.
شاخص روش انتقال تکنولوژي نيز به عنوان يک شاخص با اهميت شناسايي شده اسبت .ببا بررسبي خصوصبيات پبروژه انتقبال
تکنولوژي پهپاد جت به دليل عدم امکان استفاده از اکثر روشهاي انتقال تکنولبوژي تنهبا سبه روش سبرمايه گبذاري مسبتقيم
خارجي ،همکاري مشترك و قراردادهاي ليسانس باقي ميماند .با توجه به استراتژيک بودن و همچنين عدم توليبد انببوه پهپباد
جت ،سرمايه گذاري مستقيم خارجي نيز مناسب نيست .همکاري مشترك نيز براي مواردي مناسب است که سبطح تکنولبوژي
ساخت محصول براي کشورهاي همکار متوسط باشد و با اجراي فرآيند همکاري مشترك کشورها به سطح باالتري از تکنولوژي
ساخت محصول دست يابند ،ولي از آنجايي که کشورمان داراي سطح پاييني از تکنولبوژي سباخت پهپباد جبت مبي باشبد و از
طرفي ممکن است اهداف کشور عرضه کننده با اهداف کشور ما هماهنگ نباشبد ،اسبتفاده از قراردادهباي ليسبانس در اولويبت
است .استفاده از قراردادهاي ليسانس همراه با استخدام پرسبنل علمبي و فنبي ،واردات کاالهباي سبرمايهاي و ماشبين آالت و
قراردادهاي کمکهاي فني و مهندسي در مراحل اوليه و اسبتفاده از مهندسبي معکبون در مراحبل نهبايي (در صبورت امکبان)
مناسبترين روش به نظر ميرسد.

تعيين عرضهکننده مناسب براي پروژه انتقال تکنولوژي پهپاد جت
با توجه به نظر خبرگان ،هشت شاخص اصلي براي انتخاب عرضهکننبده تکنولبوژي پهپباد جبت انتخباب گرديبد .در ايبن
قسمت خروجي کسب شده از افراد خبره (پاسخ سواالت دوم و سوم پرسشنامه) به عنوان ورودي به نبرم افبزار انتخباب خببره

1

1 -Expert Choice
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داده شده و مورد بحث و بررسي دقي قرار ميگيرد .مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي شامل حداقل سه سطح مي باشد :سبطر
هدف ،که هدف فرآيند تحليل سلسله مراتبي در دستيابي ببه اتخباذ تصبميم مبورد نظبر اسبت .در ايبن مبورد هبدف ،انتخباب
مطلوبترين عرضهکننده تکنولوژي پهپاد جت مي باشد .ببا انتخباب مبدل فرآينبد تحليبل سلسبله مراتببي نبه تنهبا مطلبوبترين
عرضهکننده شناسايي ميشود ،بلکه عرضهکنندههاي شناسايي شده رتبه بندي نيز ميگردند.
شاخصهاي مختلف ارزيابي عرضهکنندههاي تکنولوژي با استفاده از آراء خبره موضوع شناسايي شدهانبد .يعنبي ببه کمبک
پرسشنامه همانطور که در بخش شاخصهاي عرضهکننده تکنولوژي مطرح گرديد ،هشت شاخص شناسايي شد که اين شاخصبها
در سطح دوم نمودار سلسله مراتبي قرار ميگيرند .گزينه هاي مناسب که ميبايست در سطح سوم نمودار سلسبله مراتببي قبرار
گيرند نيز به کمک پرسشنامه توسط خبرگان تعيين شدند .با نارش به صحيح بودن و کفايت شاخصهاي انتخاب عرضبهکننبده
ها و همچنين عرضهکننده هاي مذکور ،اين شاخصها و عرضهکننده ها به صورت جداولي تحت عنبوان پرسشبنامه ثانويبه ببراي
نظر خواهي به خبرگان موضوع داده شد ،تا اوال شاخصهاي انتخاب عرضهکننده و ثانيا عرضهکننده ها را نيز نسبت ببه همبديار
با توجه به شاخصهاي مختلف انتخاب عرضهکننده تکنولوژي ،به صورت زوجي مقايسه نمايند.
پس از وارد نمودن هدف ،شاخصها و مقايسات زوجي مربوطه ،عرضهکننده هبا و مقايسبات زوجبي مربوطبه ببه نبرم افبزار
انتخاب خبره،کليه فرآيند تحليل سلسله مراتبي توسط نرم افزار به طور مکانيزه انجام شد .خروجي نرم افبزار مقايسبات زوجبي
شاخصها نسبت به همديار و همچنين مقايسات زوجي عرضهکنندهها نسبت به يکديار ،رتبهبندي يا اولويبتبنبدي شاخصبها و
عرضهکنندهها نسبت به يکديار ،منحنيهاي مقايسهاي شاخصها و گزينههبا و رتببه هبر يبک از آنهبا مبيباشبد .اولويبتبنبدي
عرضهکنندهها نسبت به يکديار در شکل 3و اولويت بندي شاخصها نسبت به يکديار در شکل 4نشان داده شده است.

شکل  -3اولويت بندي عرضهکننده هاي مختلف تکنولوژي پس از تحليل نرم افزار نسبت به هدف

شکل  -4مقايسه ارزش نسبي شاخصها نسبت به همديگر در نرم افزار EC

همانطوري که در شکلها مشاهده مبي گبردد ،شبرکت  Aداراي بباالترين اولويبت ،در ببين شاخصبها نيبز شباخص" ارائبه
مستندات و نرم افزارها و دانش فني طراحي ،توليد و ساخت " داراي باالترين ارزش است.



Archvie of SID

نرخ ناسازگاري نيز توسط نرم افبزار محاسببه مبيشبود کبه در صبورت بزرگتبر ببودن ايبن نبرخ از عبدد  ،1/1الزم اسبت
قضاوتکنندگان در ارزشگذاري شاخصها يا عرضهکنندهها تجديد نظر کنند .در مطالعه موردي کليبه نرخهباي عبدم سبازگاري
محاسبه شده توسط اين نرم افزار کمتر از  1/1بوده ،که اين خود نشانار سازگاري نسبي قضاوتهاي خبرگان ميباشد
1

نمودارهاي تحليل حساسيت تعريف شده در نرم افزار انتخاب خبره به اين قرار است -1 :نمودار تحليل حسايست عملکرد
 -2نمودار گراديانت -3 2نمودار دو بعدي -4 3نمودار ديناميک 4نمودار گراديانت در شکل ( )5وزن شاخص ارائه سبخت افبزار و
تجهيزات خاص را از صفر تا يک تغيير ميدهد و ميتوانيم اولويت بندي گزينهها را در مقبادير مختلبف ايبن شباخص مشباهده
کنيم.

شکل  -5گراديانت :نشان دهنده اولويت گزينه ها در مقادير مختلف شاخص ارائه سخت افزار و تجهيزات خاص

براي کسب اطمينان از نتيجه بدست آمده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي ،اولويتبندي عرضهکنندهها را ببر اسبان
روش الکتر نيز انجام مي دهيم .در اين روش از ماتريس تصميمگيري استفاده ميشبود کبه ايبن مباتريس را نيبز ببا اسبتفاده از
نظرات خبرگان بدست آورديم .با انجام محاسبات اولويتبندي عرضهکننبدههباي تکنولبوژي ببا ايبن روش ببه ايبن قبرار
است،G -8 ، F -7 ،H -6 ،C -5 ،E -4 ،D -3 ،B -2 ،A -1:
با توجه به تفاوت اندکي که در نتايج حاصل از دو روش وجود دارد در مجموع مي توان اين نتيجه را گرفت که شبرکت A
و  Bبه عنوان بهترين عرضهکننده ها شناسايي شدند و شرکتهاي ديار را مي توان دسته بندي نمود به طوريکه  D,Eدر مرتبه
بعدي و  C,Hدر مرتبه بعد و  F,Gدر مرتبه نهايي هستند .دليل تفاوت اندك در نتايج براي دو روش به کبار گرفتبه شبده ،از
تفاوت در ماهيت ارزيابي اين روشها نشات مي گيرد .در فرايند تحليل سلسله مراتبي ارزش هر گزينه (عرضهکننبده) از مجمبوع
ارزش آن گزينه نسبت به شاخصهاي مختلف نتيجهگيري ميشود ،اگر ارزش يک گزينه نسبت به يک شاخص بسيار زياد باشد،
اين باعث مي شود که کم ارزشي اين گزينه نسبت به چند شاخص ديار جبران شود .در صورتي که اين جببران يبک ببه چنبد،
براي شاخصهاي مختلف ،در روش الکتر وجود ندارد.

1 - Performance
2 -Gradient
3 - Dimensional2
4 - Dynamic
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نتيجه گيري
 تعيبين خبط مشبيهبا و عرضبهکننبدهي، براي گيرنده تکنولوژي بعد از شناخت تکنولوژي،در هر پروژه انتقال تکنولوژي
 رويکردي براي تعيين خطمشيها و عرضهکننبده مناسبب انتقبال، اين مقاله.مناسب انتقال تکنولوژي داراي اهميت بسيار است
 مطالعبه.تکنولوژي با استفاده از نظرات خبرگان با به کارگيري روشهاي آماري و مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه ارائه داد
.موردي اين تحقي نيز پهپاد جت بود
 ببراي هبر رکبن شاخصبهاي مهبم،با توجه به اينکه طراحي پرسشنامه بر اسان ارکان انتقبال تکنولبوژي صبورت گرفبت
. با توجه به تشخيص اين شاخصها براي هر رکن انتقال تکنولوژي مي توان خطمشيهاي مناسب را تعيين نمود.شناسايي شدند
 با استفاده از مدلهاي تصميم گيبري،عالوه بر اين چون عرضهکنندهها و شاخصهاي انتخاب عرضهکننده تکنولوژي تعيين شدند
. شناسايي شد،چند شاخصه و به کمک نرم افزار انتخاب خبره اولويتيندي عرضهکنندههاي انتقال تکنولوژي پهپاد جت
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