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  مقدمه - 1

 به هاکشور و هاشرکت نیاز و شدن جهانی سرعت به توجه با

ـ  و جدید هایفناوری بازار جهانی، عرصه در تنگاتنگ رقابت ر برت

بازار جهانی مطرح شده در حضور برای رقابتی مزیت یک عنوانبه

 حال در کشورهای که شده مشخص اخیر تحقیقات . در]1[است

 در کننـد، مـی  تولیـد  را های جهانیدرصد فناوری 5فقط  توسعه

بـه   مقـرون  کشـورها  این برای فناوری داخلی توسعه صورت این

 دنبال به بیشتر توسعه حال در کشورهای و نیست عملی و صرفه

  .]2[باشندمی کشورها سایر از  فناوری انتقال

کـارگیری و انتشـار   هباشت دانش و فناوری در کنار انتقال، بان

 21آن، عوامل کلیدی رفاه اقتصادی پایدار در اقتصاد جهانی قرن 

  .]3[است

 هاىروش از یکى عنوانبه برتر و جدید فناوری انتقال امروزه

 کشورهای زمرۀ در ما کشور. شودمی محسوب رقابتى مزیت حفظ

 میـانبری  راه عنـوان به فناوری انتقال و دارد قرار توسعه در حال

 شود؛می توصیه کشورها این به روز هایفناوری به دستیابی برای

 باالى نرخ به توجه با .کند پیدا انتقال واقعا فناوری شرط آنکه به

 به توجه ها، بنگاه از بسیارى در فناوری انتقال هاىپروژه شکست

 فناوری توسعه و جذب کنندهتسریع و عوامل بازدارنده شناسایى

  .]4[است برخوردار بسزایى اهمیت از

یکی از رویکردهای توسعه کشـورهای  همانطور که اشاره شد 

اسـت. در   فنـاوری گیـری از فراینـد انتقـال    در حال توسعه بهـره 

تواند در صورتی که این فرایند به درستی مدیریت و اجرا شود می

اورِی گیرنـده  بلند مدت موجب ارتقـای سـطح دانـش فنـی و فنـ     

فناوری شود. موضوع انتقال فناوری در اسناد باالدسـتی کشـور از   

های کلی علم و فناوری نیز مورد توجه واقـع شـده   جمله سیاست

است. انتقال فنـاوری فراینـد پیچیـده و دشـواری اسـت و بـدون       

بلکه ممکن است  ،مطالعه و بررسی الزم نه تنها مفید نخواهد بود

سرمایه و زمان، به تضعیف فنـاوری ملـی نیـز    عالوه بر هدر رفتن 

   .]5[بیانجامد

باید توجه داشت که فرایند مدیریت و اجرای انتقـال فنـاوری   

های ذهنی و عملیاتی فراوانی است. عدم توجـه بـه   دارای فعالیت

تواند مانع تحقق اهـداف مـورد انتظـار در    هر کدام از این اجزا می

رایند مناسب برای انتقال فنـاوری  این فرایند گردد. بنابراین باید ف

صورت صحیح انتخاب و اجرا شود. متاسفانه تجربه نشـان داده  به

هـای  است که به دلیل عدم توجه متقاضیان فنـاوری بـه ظرافـت   

درسـتی  ه های نرم افزاری، فناوری بنهفته در جریان انتقال جنبه

گـردد و گیرنـده نـه تنهـا در توسـعه      به طرف گیرنده منتقل نمی

بـرداری مناسـب از فنـاوری    ناوری فوق که حتی اغلـب در بهـره  ف

الزم به ذکر اسـت   .]6[شودخریداری شده نیز با مشکل روبرو می

-روشهای متفاوت انتقال فناوری، هیچ کدام از که با وجود روش

های انتقال دارای مزیت خاصی نسبت به یکدیگر نیسـتند، بلکـه   

موجب ایجاد مزیـت یـک   وضعیت و ویژگی ارکان انتقال است که 

  ها در یـک مـورد خـاص خواهـد شـد.     روش نسبت به سایر روش

ارکان انتقال فناوری عبارتند از: متقاضی انتقـال فنـاوری، عرضـه    

   .]7[کننده انتقال فناوری، فناوری مناسب

از دیرباز مالکیت و استفاده از سالح سرد و گرم در میان اقوام 

است. این وسیله در مواقع خطـر  ایرانی دارای جایگاه خاصی بوده 

آفرینی نموده و در برخی موارد نمود غرور و احترام و شادی نقش

نموده است. با توجه به ماهیت این محصول، بازار فروش را ایفا می

. اسـت هـای غیرمجـاز و قاچـاق در کشـور  بسـیار جـذاب       سالح

هـا در کشـور   کارخانه تولیدی نخجیر تنها تولیدکننده این سـالح 

وده و دارای مجوز انحصـاری تولیـد و فـروش ایـن محصـول در      ب

اقدام بـه انتقـال فنـاوری     1387. این شرکت در سال استکشور 

ای آکـار نمـود. از ایـن    تولید نوعی سالح شکاری از شرکت ترکیه

صـورت  در این نوشته ابتدا مفاهیم نظری انتقـال فنـاوری بـه    ،رو

الح شـکاری و  شـود. در بخـش دوم سـ   مختصر توضـیح داده مـی  

-صورت اجمال بیـان مـی  وضعیت تولید این محصول در کشور به

-شود. در نهایت قرارداد انتقال فناوری تولید سالح شکاری آسیب

  گردد.شناسی شده و نکات قابل بیان ارایه می
  

  مرور ادبیات و پیشینه پژوهش -2

 انتقال فناوري -2-1

ب، به مـدیریت کامـل فرآینـد شـناخت وکسـ      فناوریانتقال 

امروزه اهمیـت فنـاوری در   . ]8[گویند فناورینگهداری  استقرار و

هـا  ها و کشورها بر کسی پوشیده نیست. شـرکت موفقیت شرکت

که به فناوری جدیـد دسـت یابنـد و از     پیوسته در تالش هستند

این طریق نسبت به رقبـای خـود در بـازار برتـری رقـابتی پیـدا       

   .]9[کنند

دهـد  نشان مـی  در حال توسعهمطالعات مربوط به کشورهای 

های فناورانـه در  که این کشورها برای دستیابی یا کچ آپ نوآوری

توسـعه  هـای یـادگیری و فنـاوری را    محیط امروزی بایـد قابلیـت  

  .]10[دهند

   توسعه فناوری ممکن است از دو طریق زیر صورت پذیرد:

زا، کـه بـا اسـتفاده از منـابع داخلـی و از طریـق       توسعه درون -1

  شود.حقیق و توسعه به فناوری موردنظر دسترسی پیدا میت

انتقال فناوری، که با استفاده از منابع خـارجی و خریـد آن از    -2

شـود. انتقـال   خارج بنگاه به فناوری موردنظر دسترسی پیـدا مـی  
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فناوری فرایندی است که در آن اجزای فناوری از یـک منبـع بـه    

   .]11و  2[یابدگیرنده جریان انتقال می

  دسته بندی انتقال فناوری براساس منابع مختلف عبارتست از:

: حالتی که عمل انتقال مرزهای ملی فناوریالمللی انتقال بین �

  ؛نورددرا درمی

در یک کشـور از   فناوری: حالتی که فناوریانتقال منطقه ای  �

  ؛یابدای به مناطق دیگر انتقال میمنطقه

از یک صـنعت   فناوریی که : حالتفناوریانتقال میان صنعتی  �

 ؛شودبه صنایع دیگر منتقل می

از شرکتی به شرکت دیگر  فناوری: فناوریانتقال بین شرکتی  �

  ؛شودمنتقل می

در داخل یک  فناوری: حالتی که فناوریانتقال درون شرکتی   �

 .]8[یابدنی به مکان دیگر انتقال میشرکت از مکا

بــرای انتقــال در مفــاهیم نظــری تعـابیر مختلفــی  همچنـین  

های مختلفی برای این فرایند ذکر شـده  فناوری ذکر شده و روش

شـماره   های انتقال فناوری در جدولترین روشاست. لیست مهم

  یک ارایه شده است.

  هاي انتقال فناوري: روش1جدول 

  منبع  نام روش

  7و  Licensing(  5خرید حق امتیاز(

  6و Franchise(  5فرانشیز(

  10و  9و  Joint Venture(  5همکاری مشترک(

 Human Exchangeاستخدام و تبادل نیروی انسانی(

& Hiring( 

  10و 8و 7

  Training & Education(  7آموزش و تحصیل(

  Reverse Engineering(  6مهندسی معکوس(

  Subcontracting(  8پیمانکاری(

  Out Sourcing(  10(سپاریبرون

  Turn Key(  5قراردادهای کلید دردست(

  Acquisition(  10اکتساب (

  Merge(  10ادغام(

  Alliance(  10همکاری(

  Equity Investment(  6تملک سهام(

 R&Dهمکاری در زمینه تحقیق و توسعه(

Collaboration(  

10  

  Industrial Espoionage(  6جاسوسی صنعتی(
  

  

  فرآیند انتقال فناوري - 2- 2

طـور  فنـاوری را بـه  ) فرایند انتقال 2003فریدمن و سیلبرمن(

حرکت دانش چرایی، دانش فنی و فناوری از یک سازمان "خاص 

یکسـری فراینـد قـوانین    است که شـامل   "یا کشور به جای دیگر

-مـی کننـده فنـاوری   حقوق مالکیت فکری برای مختـرع و ابـداع  

. تحلیل و درک انتقال فنـاوری بـه بـازار هـدف یکـی از      ]9باشد[

  .]12[است موضوعات مهم در ادبیات جهان

به اعتقاد کارشناسان یک فرآیند کامل انتقال فناوری شامل 

  :]7[سه مرحله است

 انتخاب و اکتساب؛ .1

 ؛و کاربرد جذب ،انطباق .2

 توسعه و انتشار. .3

هـای اقتصـادی و فناورانـه در    منـدی بـه فعالیـت   ایجاد عالقه

ای در کشــورها در گــام اول نیازمنــد ایجــاد درک ملــی و منطقــه

تـوان گفـت یـک کشـور در     زمانی می ،ر گام بعدد. ]12[آنهاست

انتقال یک فناوری موفق عمـل کـرده اسـت کـه در مرحلـه اول،      

کننده فناوری کسـب شـود؛   فناوری به درستی انتخاب و از عرضه

در مرحله دوم، فناوری کسب شده به خوبی با شرایط و اقتضائات 

ه بـه  کننـد کننده انطباق داده شود و کشور دریافتکشور دریافت

-کشـور دریافـت   ،دانش نهفته در فناوری تسلط یابـد. در نهایـت  

لط بـر  ویژه تسـ کننده به واسطه تسلط به ابعاد مختلف فناوری به

نظر، حتی قادر به توسـعه یـا بهبـود    دانش نهفته در فناوری مورد

 .]13[کننده فناوری تبدیل شودضهفناوری شود و خود به یک عر

ها در هر یک از مراحل فـوق را  لیتترین فعامهم شماره دو جدول

  دهد.نشان می

  آمیز فناوريعوامل مؤثر بر انتقال موفقیت  - 3- 2

ست یک پروژه انتقـال فنـاوری   عوامل مؤثر بر موفقیت یا شک

شـود کـه در   به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم مـی  غالبا

 هر یک از مراحل سه گانه انتقال فناوری به شرح زیر قابـل ذکـر  

  :]11[است

  انتخاب و اکتساب - 1- 3- 2

  عوامل بیرونی:

-گـذاری عرضـه  هـای قیمـت  بررسی منابع موجود و مکانیسم �

کننده فنـاوری موردنیـاز کشور(بررسـی کشـورهایی کـه بـه       

 .فناوری موردنظر دسترسی دارند)

روش مناسب انتقال فنـاوری: انتخـاب روش مناسـب انتقـال      �

انتقال فناوری و ایجـاد   فناوری تأثیر بسیار زیادی در موفقیت

-بهترین شرایط خواهد داشت. بنابراین الزم است ابتـدا روش 

تـرین  های ممکن انتقال فناوری موردنظر شـخص و مناسـب  

هـر چـه    ،عنوان مثالبندی شوند. بهها به ترتیب اولویتروش

هایی تر باشد، روشهای موردنظر برای انتقال پیشرفتهفناوری

دهند مانند مشـاوره یـا   را افزایش می که انتقال دانش ضمنی

 قراردادهای تحقیق و توسعه برای انتقال فناوری مناسبترند.
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   ]4[ترین فعالیت در هر مرحله: مراحل انتقال فناوري و مهم2جدول 

انتخاب و 

اکتساب 

  فناوری

  های موردنیازارزیابی و تعیین فناوری �

  های مناسب برای انتقالبررسی و انتخاب فناوری �

  بررسی و شناخت صاحبان فناوری �

  های ممکن انتقال فناوریبندی روشاولویت �

  ارتباط با دارندگان فناوری و دریافت پیشنهاد �

  مذاکره برای کسب بهترین شرایط ممکن �

  عقد قرارداد �

  اجرای قرارداد �

  خاتمه قرارداد و مستندسازی نتایج �

جذب، انطباق، 

  فناوری کاربرد

گذاری، سطح مهارت نیروی انسانی، اجتماعی از جمله توان سرمایه –وند فناوری وارداتی با شرایط اقتصادی انطباق به معنی تطابق و پی �

  های اقتصادی است.امکانات زیر بنایی، شرایط آب و هوایی، اهداف و سیاست

هـای تولیـد و انجـام    یابی بـه روش منظور تولید کاال و خدمات و همچنین دستبرداری از فناوری بهکاربرد فناوری به معنی فرآیند بهره �

  برداری است.ها و اقدامات قبل از بهرهفعالیت

  شود.اندازی ماشین آالت شروع و به فراگیر شدن در سطح جامعه ختم میفرآیند جذب از بررسی مبانی طراحی، نصب و راه �

توسعه و انتشار 

  فناوری

  و تجربه کسب شده، فناوری جدیدی خلق شود.دهنده، مهارت در این مرحله با استفاده از دانش انتقال �

  های آن از جمله آموزش، جذب، کاربرد و توسعه است.مراد از انتشار فناوری، فراگیر شدن فناوری کسب شده نوین در تمامی زمینه �

المللـی اقتصـادی، سیاسـی و حقـوقی کشـورهای      نظام بـین  �

هـا،  کننده فناوری: برای دسترسـی بـه برخـی فنـاوری    عرضه

زیـرا در   ؛المللی مانند تحـریم وجـود دارد  های بیندودیتمح

های محدودی شرایط تحریم، کشور واردکننده فناوری انتخاب

هـا  طور رسمی به برخـی فنـاوری  تواند بهخواهد داشت و نمی

کننـده  کشورهای عرضه ،دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر

 طـور کلـی  به توانند آزادی عمل داشته باشند.فناوری نیز نمی

در محیط متغیر نوآوری در اقتصـاد جهـانی، نظـام قـوانین و     

حــامی اســت کــه کارکردهــای مالکیــت فکــری در کشــورها 

  ]12[باشد یا خیرهای فناورانه میفعالیت

ویژگی کشورهای میزبـان فنـاوری بـرای انتقـال فنـاوری در      

نرخ ترین موانع از این دیگاه شامل منابع مختلفی ذکر شده و مهم

    .]14[استتجاری  هایاداری و محدودیت عمحصوالت، موان عرفهت

  عوامل درونی:

های ملی بـرای کسـب فنـاوری: براسـاس     ها و برنامهسیاست �

هایی های اقتصادی کشور، انتقال چه فناوریاهداف و سیاست

 اولویت دارد؟

هـایی بـرای برقـراری    های سیاسی: چه محـدودیت محدودیت �

 فناوری موردنظر وجود دارند؟ کنندگانهضارتباط با عر

هـای مـالی در   های اقتصادی/مالی: چه محـدودیت محدودیت �

انتخاب و انتقال فنـاوری وجـود دارد؟ آیـا کشـور واردکننـده      

گذاری تواند برای انتقال یک فناوری خاص سرمایهفناوری می

 کند؟
  

  و کاربرد جذب ،انطباق - 2- 3- 2

  عوامل بیرونی:

هـای تحقیقـاتی   ناوری به همکاریکننده فتمایل کشور عرضه �

کننده فناوری تمایـل بـه   با کشور وارد کننده: آیا کشور عرضه

ها پس از خاتمه قرارداد انتقال فناوری با کشور ادامه همکاری

 کننده دارد؟(از جمله آموزش، تعمیرات و نگهداری)دریافت

هـا  المللی برای دستیابی به دانش، فناوریهای بینمحدودیت �

 خی منابع(مانند تحریم).یا بر

  عوامل درونی:

بنیه علمی و توان تحقیقـاتی: عـواملی ماننـد کمبـود نیـروی       �

-انسانی متخصص، محدودیت منابع مالی برای تحقیقات مـی 

توانند تأثیر مستقیم بر بنیه علمی و تحقیقاتی کشور بگذارند 

و توان کشور برای جذب و انطباق فناوری با شـرایط خـود را   

 قرار دهند. تحت تأثیر

کننده فناوری: ظرفیـت جـذب عبـارت    ظرفیت جذب دریافت �

توانایی یک شـرکت[یا کشـور] بـرای تعیـین ارزش     «است از 

 .»اطالعات جدید، جذب و کاربرد آنهـا بـرای اهـداف تجـاری    

عوامل مختلفی مانند سطح تالش(اشتیاق) یادگیری سازمانی 

ظرفیـت  هـای قبلـی بـر    و ارتباطات، تنوع پس زمینه فعالیت

گذارد. اینکه کشور واردکننده تا چه اندازه بـه  جذب تأثیر می

بـر انطبـاق و جـذب     ،دهـد تقویت ظرفیت جذب اهمیت مـی 

 فناوری تأثیرگذار است.

  توسعه و انتشار - 3- 3- 2

  عوامل بیرونی:



  
  مهدي الیاسی، حسین میرزایی و عاطیه صفردوست
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ارتباطات بین المللی: گستره ارتباطات بین المللی یک کشور  �

هـای خلـق   فناوری پتانسیل انتشار یک فناوری جذب شده و

 دهد.شده را حتی به سایر مقاصد افزایش می

  عوامل درونی:

شـده کـه   بنیه علمی و توان تحقیقاتی: مهارت و تجربه کسب �

شود، ارتبـاط مسـتقیم بـا    به خلق فناوری جدیدی منتهی می

-توان تحقیقاتی کشور دارد و امکان انتشار فناوری به زمینـه 

 .کندهای دیگر را نیز تسهیل می

  آشنایی با تولید و فروش سالح شکاري در کشور  - 2- 4

های گلی داری بوده که گلولهتُفک در فارسی نام چوب سوراخ

هـا  دادند و با فشار دمیدن به وسیله دهان گلولهرا در آن قرار می

کردند و چون صدایی شبیه تُف از آن را به سمت هدف پرتاب می

از آمدن تفنگ به ایـران،  پسشد، آن را تُفک نامیدند و شنیده می

اند و فشنگ هم چون آن را تفنگ نامیده ،با توجه به صدای بیشتر

اختراع تفنگ  اند.آمده، فشنگ نامیدهصدای فش بلند از آن درمی

هـا  ، ابتدا تفنـگ دگردبه قرن سیزدهم و چهاردهم میالدی بازمی

های چخماقی بـا اسـتفاده از سـنگ    ای بودند؛ سپس تفنگفتیله

ها مجهـز بـه مکـانیزم    تفنگ (چخماق) اختراع شد و بعدازنهآتش

هـای  ها سال بعـد تفنـگ  الزم برای استفاده از چاشنی شدند و ده

های شکاری از نظر کاربرد بـه سـه دسـته    سالح. پر رایج شدندته

 زنی، مختلط:زنی، ساچمهشوند: گلولهتقسیم می

  زنی:های گلولهالف) سالح

شده و بـرای شـکار انـواع    واع مختلف ساختهها در اناین سالح

هـا  گیرد، داخل لـول ایـن سـالح   چهارپایان مورد استفاده قرارمی

 اهـداف  بـرای  باالیی تیر دقت و قدرت از باشدکهمی   دارای خان

  . هستند برخوردار متر 100 باالی

  زنی:های ساچمهب) سالح

خودکار لول، دولول، دستکش و نیمهها در انواع تکاین سالح 

ها از قسمت ها فاقد خان است، این نوع سالحبوده، لول این سالح

گوینـد و انـواع   پر مـی شود که به آنها تهگذاری میته لوله فشنگ

در کشـور مـا موجـود     20و  16ـ    12در کالیبرهای مختلف  آنها

الزم به ذکـر اسـت    بیشترین استفاده را دارد. 12است که کالیبر 

 گوینـد. له سالح را در اصطالح کالیبر سالح میقطر داخلی لو که 

تنگی سر لوله با طراحی ثابـت و یـا بـه شـکل متحـرک و قابـل       

رد آن  تعویض سالح ساچمه زنی را که در نحوه پخش ساچمه و بـ

مؤثر است را چوک گویند، هرقدر طول چوک بیشتر باشد تفنـگ  

هـا بـه هـم نزدیکترشـده و دورتـر      زند یعنـی سـاچمه  تر میجمع

عواملی مانند چوک لوله، طول لـول، نـوع فشـنگ، نمـره      زند.می

ساچمه، مسیر باد و... بر نحوه پخش ساچمه و بـرد سـالح تـأثیر    

زنـی بیشـترین تـأثیر را    های ساچمهدارد که چوک در لول سالح

  دارد.

  های مختلط:ج) سالح

ها معموالً دارای چند لول مختلف بوده که مثالً این نوع سالح

ساچمه، یک لول گلوله و یا دولول سـاچمه و یـک لـول     یک لول

  باشد.ها جندان رایج نمیالبته استفاده از این سالح گلوله.

هـای نظـامی و   علیرغم توانمندی دیرباز کشور در تولید سالح

زن، در کشور ایـران  گلوله زن، سابقه تولید سالح شکاری ساچمه

آن تـاریخ دو   گـردد. در هجری شمسی برمی 1370 به اواخر دهه

سالح نخجیر یـک و نخجیـر دو بـا اسـتفاده از فراینـد مهندسـی       

مجدد و با کپی برداری از محصوالت خارجی توسط کارخانجـات  

تولیدی نخجیر انجـام پـذیرفت. ایـن دو محصـول اولـین تـالش       

زن، در بعـد  های شـکاری سـاچمه  عملیاتی کشور در تولید سالح

پس تولیـد ایـن محصـول در    شود. از آن تولید صنعتی، تلقی می

انحصار کارخانجات تولیدی نخجیر قـرار گرفـت. اگرچـه در طـی     

های شکاری قاچاق دارای بازار جذاب سالیان گذشته، ورود سالح

خود بوده است، ولیکن کارخانجات تولیدی نخجیـر نیـز در طـی    

های گذشته سهم بازار مناسبی برای این محصوالت داشته و سال

ن محصوالت از جنبـه اقتصـادی دارای سـودآوری    فرایند تولید ای

  مناسبی بوده است.

کارخانجات تولیـدی نخجیـر اقـدام بـه عقـد       1387در سال 

قرارداد انتقال فناوری سالح شکاری دولـول روی هـم از شـرکت    

ای آکار نمود. این اقدام با دو رویکرد و هدف کوتاه مـدت و  ترکیه

ت شـرکت نخجیـر بـه    بلند مدت انجام گرفت. در هدف کوتاه مد

دنبال کسب فناوری تولید یک سالح دولول روی هم و در نتیجه 

های شـکاری بـود.   افزایش سهم خود از بازار خرید و فروش سالح

چراکه محصول دو لول قبلی این شرکت که از فراینـد مهندسـی   

صورت دولول کنار هم بود که چندان معکوس حاصل شده بود، به

باشـد. در هـدف   ی شـکاری رایـج نمـی   هـا در صنعت تولید سالح

ــوع   ــزایش تن ــدرت طراحــی و در نتیجــه اف ــزایش ق بلندمــدت اف

هـای  محصوالت تولیدی خود، افزایش دانـش فنـی تولیـد سـالح    

خصوص در فرایندهای مرتبط بـا زیبـایی سـالح(مانند    شکاری به

-فرایند آبکاری و عملیات حرارتی) و ورود به حوزه تولیـد سـالح  

  مدنظر مدیران کارخانجات تولیدی نخجیر بود.ای، های مسابقه
  

  سواالت و مدل مفهومی(اولیه) پژوهش -3

در فرایند انتقال فناوری در گـام انتخـاب و اکتسـاب فنـاوری      �

  سالح شکاری چه مشکالتی وجود دارد؟

 و کـاربرد  در فرایند انتقـال فنـاوری در گـام انطبـاق، جـذب      �



  ...شناسی فرایند انتقال فناوري آسیب

 

  94  1396 بهار و تابستان، بیست و نهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  فناوری سالح شکاری چه مشکالتی وجود دارد؟

در فرایند انتقال فناوری در گام توسعه و انتشار فناوری سالح  �

 شکاری چه مشکالتی وجود دارد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  : مدل مفهومی پژوهش1نمودار 

  

 روش شناسی پژوهش -4

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از 

ل شناسی فراینـد انتقـا  نوع همبستگی است. جهت بررسی آسیب

های موثر فناوری در گام اول ضمن بررسی ادبیات موضوع و مولفه

تن از خبرگـان صـنعت تولیـد سـالح      8باره به مصاحبه با در این

طور مستقیم یا غیر مستقیم با پروژه درگیر بودند یا شکاری که به

از روند کار مطلع بودند، پرداخته شد(این افراد جزء خبرگان ایـن  

آنـان در فراینـد انتقـال فنـاوری سـالح       صنعت بـوده و برخـی از  

منظـور  بـه  . در این نوشـتار اند)آفرینی نمودهشکاری شاهین نقش

دهندگان از روش تحلیل محتوا بهـره گرفتـه   بررسی نظرات پاسخ

شده است. بر این اساس سواالت مرتبط با سـه حـوزه انتخـاب و    

نتشار اکتساب فناوری، انطباق و کاربرد و جذب فناوری، توسعه و ا

صورت باز، طراحی شـده و در  فناوری تهیه گردید. این سواالت به

. در گـام بعـد، پـس از    اسـت قابـل مشـاهده    شـماره سـه   جدول

منظـور بررسـی   ها و ابعاد اصلی در سه مرحله بـه شناسایی مولفه

با تـدوین یـک پرسشـنامه بسـته و      ،مدل ساختاری بدست آمده

خصصانی کـه در جریـان   توزیع آن در بین کلیه کارشناسان و مت

اند و تعـداد آنهـا برابـر بـا     فرایند انتقال فناوری این محصول بوده

مندی از روش تحلیل عاملی تاییدی ، با بهرهاستنفر  100حدود 

نسبت به ارائه مدل اصلی پژوهش اقدام گردید و در نهایـت مـدل   

  اصلی پژوهش ارائه شد.

رونباخ بهره پرسشنامه از ضریب آلفای ک یجهت بررسی پایای

گرفته شد که با توجه به اینکـه مقـدار ایـن ضـریب بـرای همـه       

دهنده پایـایی  نشان و است 7/0ها و کل پرسشنامه باالتر از مولفه

منظور اطمینـان از روایـی محتـوا، از نظـر اسـاتید و      به بازار است.

نظران در این حوزه بهره گرفته شد. روایی سازه پرسشنامه صاحب

مورد  لیزرل افزارنرم ز تحلیل عاملی تأییدی به کمکاستفاده ابا 

و با توجه بـه بـاالتر بـودن بـار عـاملی کلیـه        3بررسی قرار گرفت

 پـژوهش  ایـن  درروایی سازه تایید گردید.  5/0ها از عدد شاخص

-مـدل  از مکنـون  متغیرهای تأثیر تعیین و هافرضیه آزمون برای

اسـتفاده   50/8 زرلیـ لافزار ، نرمSEM(4(یابی معادالت ساختاری

گیـری و بررسـی   هـای انـدازه  بـرای بـرازش مـدل   . همچنـین  شد

مشکالت مراحل انتقال فنـاوری از تحلیـل عـاملی تاییـدی بهـره      

  گرفته شد. 

 نوشتارهای برازش مناسب مدل بسیار هستند. در این شاخص

ــوماخر و    6از  ــد. شـ ــتفاده شـ ــم اسـ ــروف و مهـ ــاخص معـ شـ

  NCتـا پـنج را بـرای شـاخص     )، مقادیر بین یـک  1388لومکس(

 ،NFIهـای  دانند. مقادیر قابل قبول بـرای شـاخص  قابل قبول می

NNFI،GFI   و بـرای شـاخص    90/0بیشتر ازRMSEA   کمتـر از

  5است. 05/0کمتر از  RMRو همچنین برای  1/0
  

 هاي پژوهشتجزیه و تحلیل داده -5

 طـور رسی و تعیین مدل پژوهش در گـام اول، بـه  رمنظور ببه

بندی نظرات خبرگان مذکور در سـه مرحلـه عنـوان    خالصه جمع

  گردد:شده ارائه می

شـود نـه   ها تعیین مـی اس عاملحداقل حجم نمونه براس تحلیل عاملی تائیدیر د

نمونـه بـرای هـر     20یابی معادالت ساختاری استفاده شود حدود متغیرها. اگر از مدل

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر سه عامل . ]16] [15[عامل(متغیر پنهان) الزم است

 افزار لیزرل بهره برد.اصلی وجود دارد می توان از نرم

4 Structural Equation Modeling 

5  NC کای اسکوئر بهنجار یا نسـبی؛ ::RMSEA    ـای    شـاخص ریشـه ـانگین مربعـات خط ء می

: شـاخص  GFI: شاخص برازش هنجار نشـده؛  NNFIشده؛  شاخص برازش هنجار  NFI:ورد؛آبر

میانگین مربعات باقیمانده : شاخص ریشهRMR نیکویی برازش؛

  

  

  

انطباق، کاربرد   

 و جذب

  

توسعه و 

انتشار 

 فناوري

  

فرایند انتقال 

فناوري سالح 

 شکاري

  

انتخاب و 

اکتساب 

  فناوري

عوامل 

 بیرونی

عوامل 

 درونی

  عوامل 

 بیرونی

عوامل 

 درونی

عوامل 

 بیرونی

عوامل 

 درونی



  
  مهدي الیاسی، حسین میرزایی و عاطیه صفردوست

 

  95  1396 بهار و تابستان، بیست و نهشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  شناسی انتقال فناوري سالح شکاري شاهین: پرسشنامه مصاحبه با خبرگان تولید سالح شکاري در خصوص آسیب3جدول 

 مراحل فرایند انتقال فناوري سواالت

 موردتوجه قرار گرفت؟ 1387ل چرا انتقال فناوری سالح شکاری شاهین در سا -1

 انتخاب و اکتساب فناوری

 عنوان محصول موردنظر انتخاب شد؟چرا مدل سالح شکاری شاهین به -2

 علت انتخاب نوع قرارداد لیسانس چه بود؟ -3

 های مورد نظر بودند و کشور ترکیه به چه دلیل انتخاب شد؟چه کشورهایی دارای فناوری -4

 ترین فاکتورهای این انتخاب چه بود؟های تولیدکننده ترک انتخاب شد؟ مهمه چه دلیل از میان شرکتشرکت آکار ب -5

 آیا کارخانجات تولیدکننده نخجیر از سرمایه الزم برای اجرای این قراداد برخوردار بودند؟ -6

 محتوا و بندهای مهم اجرایی قرارداد به چه صورت بود؟ -7

 ارداد به چه صورت بود؟تعهدات دو طرف قر -8

 های اولیه دنبال شد؟ریزیاجرای قراداد از چه سالی آغاز شد؟ آیا فرایند اجرا مطابق طرح -9

 به غیر از کارخانجات تولیدی نخجیر آیا واحد/شرکت/سازمان دیگری نیز در این فرایند درگیر بود؟ -10

 درستی انجام شد؟ چرا؟ آیا فرایند انتقال فناوری سالح شکاری شاهین به -11

 ؟ص یافته به این پروژه مناسب بوده استاآیا میزان منابع اختص -12

 انطباق، کاربرد و جذب فناوری
  های مناسب برای دریافت این فناوری برخوردار بوده است؟آیا کارخانجات تولیدی نخجیر از ویژگی -13

 اد در اختیار کارخانجات تولیدی نخجیر قرار داشته است؟آیا نیروی انسانی مناسب با نیازهای این قرارد -14

 آیا ساخت و فروش سالح شکاری شاهین از منظر اقتصادی به صرفه بوده است؟ -15

 آیا اهداف مدنظر از انعقاد و اجرای این قرارداد محقق شده است؟ به چه میزان؟ -16

 توسعه و انتشار

آمیز یاز بازار داخلی بوده است و پس از تولید محصول فرایند فروش موفقیتآیا محصول انتخاب شده متناسب با ن -17

  شود؟برآورد می

آیا تجربه، دانش و مهارت حاصل از این انتقال فناوری در تولید محصوالت فعلی و جدید کارخانجات تولیدی نخجیر  -18

 موثر بوده است؟ به چه میزان؟

  انتخاب و اکتساب فناوري -5-1

  دالیل انتخاب سالح شاهین -

فرهنگ مالکیت سالح و شلیک با آن از دیربـاز مـورد توجـه    

ایرانیان بوده است. سالح انتخاب شده، به صورت دو لول روی هم 

باشـد. بـا توجـه بـه     طراحی شده و قابلیت نصب چوک را دارا می

های صورت گرفته این سالح با کمی تغییر قابلیت استفاده بررسی

. بـا  ای در کالس تراپ یا اسکیت را داراستسالح مسابقه عنوانبه

توان در گـذر زمـان فرهنـگ اسـتفاده از     توجه به این ویژگی می

وطنان ایجاد نموده و گـامی مـوثر   ای را در ذائقه همسالح مسابقه

تـوان  در راستای محافظت از محیط زیست برداشت. از این رو می

  ح را تولید نمود.با دو منظور شکار و مسابقه این سال

  صاحبان فناوري و دالیل انتخاب کشور ترکیه -

در حال حاضر کشـورهای بیشـماری در حـوزه تولیـد سـالح      

-ترین این کشورها مـی کنند. از جمله معروفشکاری فعالیت می

توان به آلمان، ایتالیا، بلژیک، ایاالت متحده و کانادا اشاره نمـود.  

در کشـور ترکیـه در حـد     های شکاری تولیـد شـده  کیفیت سالح

های فعال در این زمینه در کشور ترکیه، به شرکت است.متوسط 

و به آرامـی در   تازگی فرایند مهندسی مجدد را پشت سر گذاشته

حال توسعه سهم بازار خود در کشورهای اروپایی هستند. ولـیکن  

، بـه دالیـل اشـتراک مـرز     1387با وجود مقوله تحـریم در سـال   

هـای تولیـدی   تر سالحکیه با ایران و قیمت پایینزمینی کشور تر

ــان     ــدند. در می ــاب ش ــرک انتخ ــدگان ت ــور، تولیدکنن ــن کش ای

عنـوان  تولیدکنندگان کشور ترکیه دو شرکت سالسیلماز و آکار به

دو شرکت اصلی انتخاب شده و پـس از بازدیـدهای کارشناسـان    

 کارخانجات تولیدی نخجیر و برگزاری جلسات مباحثه و بررسـی 

عوامل مختلف مانند قیمت، کیفیت، زیبـایی ظـاهری، وزن، نـوع    

عنوان همکار خارجی انتخـاب شـده و   فناوری و ... شرکت آکار به

  فرایند مذاکره و عقد قرارداد صورت پذیرفته است.

  روش انتقال فناوري و مفاد قراداد -

روش لیسانس برای انتقال فناوری این سـالح انتخـاب شـده    

صورت سیستماتیک انجـام  تخاب روش لیسانس بهاست. فرایند ان

نشده و دالیل انتخـاب ایـن روش بـه درسـتی مشـخص نیسـت.       

توانیم در مورد صحت روش انتخاب شده بحث نماییم، اگرچه نمی

گیران وقـت، روش دیگـری را بـرای    رسد تصمیمنظر میولیکن به

انـد. ایـن قـرارداد شـامل     انتقال فناوری این سالح متصـور نبـوده  

های فنـی، اسـناد نظـام تولیـد و کنتـرل و تضـمین       انتقال نقشه

-کیفیت، فرایند آموزش پرسنل در ترکیه، انتقال برخی از دستگاه

باشـد. الزم بـه ذکـر    های تولید در صورت نیاز شرکت نخجیر می

بـه   CKDو   SKDاست که در ابتـدا تعـدادی سـالح بـه صـورت     

دامه مسیر فراینـد  شرکت نخجیر منتقل گردید و مقرر شد تا در ا
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تولید کلیه قطعات در کشور صورت پذیرد. الزم به ذکر است کـه  

متن قرارداد به دالیل مسائل حفاظتی شرکت نخجیـر در اختیـار   

ورت صـ نویسندگان ایـن نوشـته قـرار داده نشـده و اطالعـات بـه      

  بازگو شد. شفاهی توسط تیم مصاحبه شونده

  سازي در اکتساب فناوريشبکه -

ط تـیم شـرکت نخجیـر در    قدامات مناسبی که توسـ یکی از ا

سازي قرارداد انتقال فناوري سـالح شـاهین صـورت    فرایند جاري

-گیري از توانمنـدي گرفته است، مشارکت بخش خصوصی و بهره

عنوان شرکاي تجاري بوده است. همانگونه هاي بخش خصوصی به

 ت تولیدي نخجیر داراياکه در مطالب فوق ذکر گردید، کارخانج

هاي شـکاري بـوده اسـت. از    در زمینه تولید سالح طوالنیسابقه 

نندگان خـود را بـراي تولیـد قطعـات     کتامین ،این شرکت، رواین

سالح شـکاري انتخـاب و از ابتـداي فراینـد انتقـال فنـاوري و در       

جلسات آموزشی با خود همراه نموده است. این موضـوع در عقـد   

هاي الزم به زم با ارائه آموزشقرارداد مدنظر بوده و شرکت آکار مل

  کنندگان بوده است.این تولید

  فناوري و کاربرد انطباق، جذب -5-2

  هاي اجرایی و مالیزیرساخت -

کارخانجات تولیدي نخجیر تا قبـل از عقـد ایـن قـرارداد، دو     

هـاي شـکاري تولیـد    محصول نخجیر یک و دو را در حوزه سـالح 

عا نمود که این شرکت با فراینـد  توان ادمی ،رونموده است. از این

هاي شکاري آشنا بوده و با توجـه بـه وجـود    تولید و فروش سالح

هـا و  واحدهاي مهندسی، تولید، تضـمین کیفیـت و ...، از قابلیـت   

هاي الزم براي انتقال این فناوري برخوردار بوده اسـت.  زیرساخت

همچنین ایـن شـرکت بـه دلیـل برخـورداري از سـابقه تولیـد و        

سپاري، داراي یک شـبکه زنجیـره تـامین    فاده از رویکرد بروناست

توانست در موارد موردنیاز از می ،رو. از ایناستمتوسط در کشور 

مند شود. با توجه به انحصار تولید و هاي این شبکه بهرهتوانمندي

هاي شکاري، شرکت نخجیر از وضعیت مالی مناسبی فروش سالح

وردار بوده است. در کل و با توجه بـه  براي اجراي این قرارداد برخ

توان ادعا نمود که کارخانجات تولیدي نخجیـر  شرایط و قرائن می

ها و بسترهاي مناسبی براي اجراي ایـن قـرارداد   داراي زیرساخت

که اولـین سـالح صددرصـد بـومی شـده      طوريبه ؛دارا بوده است

  وارد بازار کشور شد. 1390شاهین در سال 

  صرفه بودنگذاري و مقرون بهوضعیت سرمایه -

با توجه به اینکـه مـتن قـرارداد در اختیـار نویسـندگان ایـن       

-گـذاري نمـی  نوشته قرار داده نشد، در مورد آمار و ارقام سرمایه

توان در مورد میزان نمینظر دقیقی انجام داد؛ بنابراین، توان اظهار

توجه به نها اظهار نظر نمود، ولیکن با ها و نحوه تخصیص آهزینه

انحصار تولید این محصول و حاشیه سود باالي تولید محصـوالت  

گذاري را سودآور معرفی نمود. قیمت توان این سرمایهشکاري، می

 300تـا   250این سالح تولید شده توسط شرکت آکار در حـدود  

باشد. در زمـان اجـراي قـراداد کارشناسـان بازاریـابی و      می 6دالر

تومان تا یک میلیون تومان را بـراي   هزار 800بازارسنجی قیمت 

توان ادعـا  این سالح پیشنهاد داده بودند. با توجه به این ارقام می

نمود که تولید منطقی این سـالح در شـرکت نخجیـر بـه لحـاظ      

  منطق اقتصادي قابل توجیه بوده است.

  نیروي انسانی و آموزش -

ترین اهـداف عقـد ایـن قـرارداد آمـوزش نیـروي       یکی از مهم

نسانی و ارتقاي سطح فناوري تولید کارخانجات تولیدي نخجیـر  ا

در مفـاد   رو،هاي شکاري بوده است؛ از ایـن تولید سالح در زمینه

قرارداد این موضوع به صراحت بیان شده اسـت. شـرکت نخجیـر    

هاي مختلفی را در حوزه مونتاژ، تولید قطعات فلزي، تولیـد  گروه

-یات حرارتی و فرایند برنامـه قطعات چوبی، فرایند آبکاري و عمل

ریزي و مدیریت تولید تنظیم نموده و برنامه بازدید و آموزش هر 

ها را با شرکت آکار نهایی نموده بـود. متاسـفانه   کدام از این گروه

در طول زمان و با توجـه بـه تغییـرات مـدیریتی در کارخانجـات      

ده ریزي مطابق طرح اولیـه انجـام نشـ   تولیدي نخجیر، این برنامه

است. عمده مشکالت و موانع ایجاد شده در راسـتاي ایـن بنـد از    

قرارداد متوجه تصمیمات و عملکرد کارخانجات تولیـدي نخجیـر   

بوده و شرکت آکار به ظاهر از آمادگی و تمایل الزم براي اجـراي  

  این بند برخوردار بوده است.

ایـن   ،توان بدان اشاره نمـود نکته دیگري که در این حوزه می

-ها باید در محل کشور انتقالت که طبق قرارداد، کلیه آموزشاس

شد. متاسفانه در بندهاي قراداد اسـتقرار  دهنده فناوري انجام می

کارشناس شرکت آکـار در کارخانجـات تولیـدي نخجیـر(پس از     

هاي کاري کارخانجـات تولیـدي نخجیـر در شـرکت     آموزش تیم

مشـکالت فنـی بـه     برخـی از  بنـابراین آکار) درنظرگرفته نشده و 

هاي انجام شده، مشکالت فنی همچنان دلیل عدم کفایت آموزش

  داد. تیم مونتاژکننده را آزار می

  توسعه و انتشار -5-3

  بازار فروش -

صـورت انحصـاري در   هـاي شـکاري بـه   تولید و فروش سـالح 

. میزان تولید و قیمت هر استاختیار کارخانجات تولیدي نخجیر 

  تومان بوده است. 1200قیمت دالر در زمان اجراي این قرارداد در حدود  6
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نی با عنوان شاک که متشکل از کارشناسان سالح توسط کمیسیو

وزارت کشور، حفاظت اطالعات، محیط زیست و شـرکت نخجیـر   

شود. این کمیسـیون بـا توجـه بـه اطالعـات      باشد، تعیین میمی

هاي شـکاري میـزان تولیـد    زیست محیطی و میزان قاچاق سالح

-مهـم  ،رونمایـد. از ایـن  هاي شکاري را مشخص میسالیانه سالح

هاي شـکاري، مجـوز ایـن    حدودیت موجود در تولید سالحترین م

باشد. با توجه بـه سـیر فزاینـده تمایـل هموطنـان      کمیسیون می

هـاي  مجوز این کمیسیون طی سـال  ،هاي شکاريایرانی به سالح

شرکت نخجیـر   ،گذشته در حال افزایش بوده است. از طرف دیگر

را انجـام  در حوزه بازار صادرات تاکنون فعالیـت جـدي و مـوفقی    

رسـید  نظـر مـی  نداده است. در زمان عقد قرارداد سالح شاهین به

که بازار مناسبی در اختیار این محصول قرار خواهد گرفـت. ایـن   

ادامه یافت. ولیکن در این سال به دلیل افزایش  1394امر تا سال 

هاي شکاري ممنوع اعالم هاي زیست محیطی، تولید سالحفعالیت

هـاي شـکاري را متوقـف    تولید کلیه سـالح شده و شرکت نخجیر 

  نمود. 

گیري از دستاوردهاي این فناوري در تولید توسعه و بهره -

  سایر محصوالت  

داد، ارتقاي سطح طراحی ریکی از دالیل عقد و اجراي این قرا

هاي شکاري در شرکت نخجیر بوده اسـت. مـدیران   و تولید سالح

حاصل از ایـن قـرارداد،   این شرکت امیدوار بودند در سایه سرریز 

بتوانند کیفیت و تنوع سایر محصـوالت خـود را توسـعه و بهبـود     

داد قطعا تاثیرات مثبتی را با خـود  ربخشند. اگرچه اجراي این قرا

-توان ادعا نمود که بخش عمـده به همراه داشته است، ولیکن می

ــدیران     ــت. م ــده اس ــق نش ــت محق ــدیران وق ــارات م اي از انتظ

نخجیر بر این باور بودند کـه بـا اجـراي ایـن      کارخانجات تولیدي

تواننـد دانـش طراحـی خـود را توسـعه داده و تنـوع       داد مـی رقرا

محصوالت تولیدي خود را توسعه دهند. در عمـل بعـد از اجـراي    

این قرارداد سالح شکاري جدیـدي طراحـی و یـا تولیـد نشـد. از      

مدیران وقت شرکت نخجیر قصد تصاحب سهم بـازار   ،طرف دیگر

اي را داشتند. اقدامات صورت گرفتـه  هاي مسابقهکر تولید سالحبِ

 نمـوثر نبـود و پـس از ممنـوع شـد      1394در این زمینه تا سال 

هـاي شـکاري در کشـور، بیشـترین توجـه و تـالش       تولید سـالح 

اي هـاي مسـابقه  مدیران شرکت به اجبار معطوف به تولید سـالح 

  شد.

  هامیزان تحقق اهداف و سیاست -

اجـراي قـرارداد انتقـال فنـاوري سـالح شـاهین بـا دو         عقد و

مـدت  مدت و بلندمدت انجام شد. در رویکـرد کوتـاه  رویکرد کوتاه

مدیران کارخانجات تولیدي نخجیر به دنبال تثبیـت سـهم بـازار    

خود با افزایش تنوع و کیفیت محصوالت خود بودنـد. در رویکـرد   

احی و در نتیجـه  بلندمدت این مدیران به دنبال افزایش قدرت طر

افزایش تنوع محصوالت تولیدي خود، افزایش دانش فنـی تولیـد   

خصـوص در فراینـدهاي مـرتبط بـا زیبـایی      هاي شکاري بهسالح

ظاهري سالح(مانند فرایند آبکاري و عملیات حرارتی) و ورود بـه  

اي بودند. با توجـه بـه رخـدادهاي    هاي مسابقهحوزه تولید سالح

مـدت در سـطح   دعا نمود که اهداف کوتـاه توان اگرفته میصورت

قابل قبـولی محقـق شـده اسـت. ولـیکن درصـد تحقـق اهـداف         

تـرین دالیـل ایـن عـدم     . عمـده نیسـت بلندمدت رضـایت بخـش   

  توان در موارد ذیل عنوان نمود:کامیابی را می

در طـول   :تغییرات مدیریتی در کارخانجات تولیـدي نخجیـر   .1

ت نخجیر سه بـار تغییـر   اجراي این قرارداد، مدیر عامل شرک

یافت. بدیهی است که با توجه به پایین بودن سطح مـدیریت  

دانش و فرهنگ کاري در کشور، انتقال مفـاهیم بـه درسـتی    

صورت نگرفته و هر مدیر با توجه به دانش و بیـنش شخصـی   

خود فرایند اجراي قرارداد را دنبال نموده است. بـا توجـه بـه    

هـاي  ز و توجه مدیران به حوزهها، تمرکمتفاوت بودن اولویت

مختلف معطوف شد. این تغییر نگرش به ناقص برگزار شـدن  

هـاي آموزشـی طراحـی شـده، منجـر گردیـد. برخـی از        دوره

ها و تجهیـزات مـدنظر در ابتـداي قـرارداد خریـداري      دستگاه

 نشده و اهداف بلندمدت فراموش شدند.

دانـش   هاي اجرایی با هدف دسـتیابی بـه  عدم تناسب فعالیت .2

اگرچه از همان ابتدا دسـتیابی بـه دانـش طراحـی و      :طراحی

هـاي شـکاري مـدنظر بـوده اسـت،      ارتقاي سطح کیفی سالح

گرفته در انعقاد قـرارداد و  هاي عملیاتی صورتولیکن فعالیت

اجراي مفاد آن، چندان با ایـن تفکـر همراسـتا نبـوده اسـت.      

ـ یابی به دانش طراحی سالحدست ا تکیـه  هاي شکاري صرفا ب

لوحانه بر یک قرارداد انتقال فناوري از نوع لیسانس کمی ساده

 رسد. نظر میبه

با شروع فرایند  :مدتتوجه بیش از حد بر تحقق اهداف کوتاه .3

از طـرف   CKDو  SKDهـاي  اجراي قرارداد و ارسال محموله

فروشنده، جذابیت فروش و نقـدینگی حاصـل از ایـن فـروش     

مقـرر   ،رین کـرد. در ابتـداي قـرارداد   ذائقه مدیران وقت را شی

- گردید که سود حاصل از فروش این محصوالت در زیرساخت

گذاري شـده و زمینـه الزم بـراي    ها و تجهیزات اصلی سرمایه

تحقــق اهــداف بلندمــدت را فــراهم نمایــد. ولــیکن در عمــل 

نقدینگی بدست آمده صرف امور جـاري و مشـکالت روزمـره    

 دمدت فراموش شدند.شده و از این رو اهداف بلن

ترین آسیب هاي شناسایی شـده در قالـب   بر این اساس مهم
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 .ستاقابل بررسی  4جدول 

مدل اصـلی پـژوهش و تعیـین    منظور سنجش بهدر گام دوم، 

هاي انتقال فناوري در قالـب سـه مرحلـه    ترین ابعاد و آسیبمهم

اصلی آن از تحلیل عاملی تاییدي بهره گرفته شده است که نتایج 

جـدول  و در  گردد. در گام اولتشریح می )شماره پنج (جدولن آ

هاي مربـوط بـه سـه مرحلـه     هد که مدلدنشان می شماره چهار

هنجـار در  زیرا مقدار کاي دو بـه  ؛هاي مناسبی هستنداصلی مدل

و  1/0زیر  RMSEAمقدار دارد.  مطلوب بین یک تا پنج قرار بازه

RMR  90/0از  بـاالتر  هـا اخصشـ بوده و مقادیر سـایر   05/0زیر 

رونـــد.شـــمار مــی بــه کــه همگـــی مقــدار مطلـــوبی    اســت 
  

 ها)بیات و مصاحبهدهاي انتقال فناوري سالح شکاري(برگرفته از اترین ابعاد و آسیب: مهم4جدول 

  فرایند  مولفه ها

 انتخاب فناوري

 انتخاب و اکتساب فناوري

 انتخاب کشور صاحب فناوري

 روش انتقال فناوري

 مفاد قرارداد

 سازي در اکتساب فناوريشبکه

 هاي اجرایی و مالیزیرساخت

 گذاري و مقرون به صرفه بودنوضعیت سرمایه انطباق، جذب و کاربرد فناوري

 نیروي انسانی و آموزش

 بازار فروش

 گیري از دستاوردهاي این فناوري در تولید سایر محصوالتتوسعه و بهره توسعه و انتشار

 هامیزان تحقق اهداف و سیاست

همچنین با توجه به اینکه مقادیر مربوط به بار عاملی براي 

است و با توجه به مقدار معناداري که  5/0کلیه مولفه ها باالتر از 

است رابطه کلیه شاخصها و آسیبهاي شناسایی  96/1باالتر از 

مچنین با شده با سه بعد اصلی مدل مورد تایید قرار می گیرد. ه

توجه به مقدار بار عاملی مهترین آسیبها در بعد انتخاب و 

اکتساب فناوري می باشد و در مجموع مولفه ها نیز عامل بازار 

فروش (از بعد توسعه و انتشار فناوري) و شبکه سازي در اکتساب 

ارداد (از بعد انتخاب و اکتساب فناوري)  و قر فناوري، مفاد

بعد انطباق، جذب و کاربرد) به عنوان  آموزش نیروي انسانی (از

  مهمترین آسیبهاي شناسایی شده می باشد.
  

 هاي انتقال فناوري سالح شکاري: تحلیل عاملی تاییدي  ابعاد و آسیب5جدول 

 ي برازشهاشاخص  مقدار آماره تی  عاملی بار  مولفه ها  فرایند  عامل

یند انتقال فرآ

  فناوري

  انتخاب و اکتساب فناوري

  724/0عاملی=  (بار

 )88/9مقدار معناداري= 

NC= 69/2  60/9  65/0 انتخاب فناوري  

RMSEA= 260/0  

NFI= 90/0  

NNFI 09/0=  

GFI= 91/0  

RMR= 702/0  

  77/8  59/0 انتخاب کشور صاحب فناوري

  30/10  74/0 روش انتقال فناوري

  84/12  85/0 مفاد قرارداد

  10/13  87/0 شبکه سازي در اکتساب فناوري

  فناوري و کاربرد انطباق، جذب

  684/0(بار عاملی= 

 )56/7مقدار معناداري= 

  87/7  61/0 هاي اجرایی و مالیزیرساخت
NC= 12/3  

RMSEA= 403/0  

NFI= 19/0  

NNFI 19/0=  

GFI= 92/0  

RMR= 503/0  

  62/7  59/0 گذاري و مقرون به صرفه بودنوضعیت سرمایه

  10/13  87/0 نیروي انسانی و آموزش

  توسعه و انتشار

  699/0(بار عاملی= 

 )01/9مقدار معناداري= 

NC= 15/2  15/13  88/0 بازار فروش  

RMSEA= 360/0  

NFI= 92/0  

NNFI 91/0=  

GFI= 90/0  

RMR= 503/0  

گیري از دستاوردهاي این توسعه و بهره

 فناوري در تولید سایر محصوالت
59/0  09/7  

  84/10  77/0 هاسیاست میزان تحقق اهداف و
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  گیريندي و نتیجهبجمع -6

گرفته بر روي قرارداد سالح شکاري با توجه به بررسی صورت

باشد و شاهین مشخص گردید که این قرارداد از نوع الیسنس می

مند نبـوده اسـت.   علت انتخاب این روش در قالب یک روش نظام

مـدت و  اهمدیران کارخانجات تولیـدي نخجیـر بـا دو هـدف کوتـ     

انـد. در رویکـرد   این قرارداد را منعقـد و جـاري نمـوده    ،بلندمدت

مدت مدیران شرکت نخجیر به دنبال تثبیت سهم بازار خود کوتاه

با افـزایش تنـوع و کیفیـت محصـوالت خـود بودنـد. در رویکـرد        

به دنبال افزایش قدرت طراحی و در نتیجه افـزایش  نیز بلندمدت 

هاي ، افزایش دانش فنی تولید سالحتنوع محصوالت تولیدي خود

خصوص در فرایندهاي مرتبط بـا زیبـایی سـالح(مانند    شکاري به

-فرایند آبکاري و عملیات حرارتی) و ورود به حوزه تولیـد سـالح  

ریـزي اهـداف اولیـه    رسـد طـرح  نظر میاي، بودند. بههاي مسابقه

مناسب انجام شده است ولیکن در اجراي این تصمیمات و تبدیل 

این اهداف به بنـدهاي قـرارداد هوشـمندي الزم صـورت نگرفتـه      

هاي سیاسی امکان مـذاکره بـا کشـورهاي    است. به دالیل تحریم

-بر بوده و انتخاب کشور ترکیه عاقالنه بـه اروپایی مشکل و هزینه

روي این محصول مناسـب  رسد. نوع محصول و بازار پیشنظر می

هـاي  جیـر از قابلیـت  شـود. کارخانجـات تولیـدي نخ   ارزیابی مـی 

ــوده و یکــی از  مناســبی بــه ــاوري برخــوردار ب عنــوان گیرنــده فن

، همراهی شبکه تامین کارخانجـات  دتصمیمات و اقدامات هوشمن

هـاي سـالح   تولیدي نخجیر براي تولید قطعـات و زیـر مجموعـه   

  . استشکاري نخجیر 

متاسـفانه در اجــراي قــرارداد، اهــداف بلندمــدت بــه صــورت  

ترین دالیـل ایـن عـدم توفیـق را     شده است. مهممطلوب محقق ن

  توان در موارد ذیل دانست:می

 ،تغییر بیش از حد مدیریت عامل کارخانجات تولیدي نخجیر -1

که در طول اجراي این قرارداد سه بار مدیریت عامل صورتیبه

یابد و به دلیل مشکالت کارخانجات تولیدي نخجیر تغییر می

اف بلندمـدت در اولویـت دوم   و روزمرگی مدیران تحقـق اهـد  

هـاي  گیرد. در نتیجـه ایـن تغییـرات در نهایـت دوره    قرار می

  شود.صورت ناقص برگزار میآموزشی درنظرگرفته شده به

هـاي شـکاري   عدم توجه کافی به فرایند دانش طراحی سالح -2

کـه ایـن موضـوع مهـم     طوريبه ،در کل فرایند انتقال فناوري

اد مورد توجـه قـرار نگرفتـه و در    چندان در فرایند عقد قرارد

صورت سـطحی بـا آن برخـورد شـده     طول فرایند اجرا نیز به

 است.

هـاي  عدم توجه مناسب به گسـترش و توسـعه تولیـد سـالح     -3

مدیران مسئول تغییـرات محیطـی را بـه درسـتی      :ايمسابقه

هـاي شـکاري در   بینی نکرده و با ممنوعیت تولید سالحپیش

محیطـی دچـار خسـران    ل زیسـت داخل کشور به دلیل مسائ

-که اگر فرایند تولید و توسعه سالحاند. درصورتیفراوان شده

شد، بخش زیادي اي با تمرکز بیشتري دنبال میهاي مسابقه

اي هاي از دسـت رفتـه توسـط محصـوالت مسـابقه     از فرصت

 شد.جبران می

هاي شود که تولید سالحبردي تصور میرعنوان پیشنهاد کابه

-تگیري از دانش و مهارت مناسب قلمکاري و منبا بهرهشکاري ب

هـاي از  توانـد بخشـی از فرصـت   کشور با هدف صادرات می کاري

شود که قانون ممنوعیت بینی میرفته را جبران نماید. پیشدست

هاي شکاري براي چند سال خواهد بود و در اثر فشار تولید سالح

د شـد. لـذا پیشـنهاد    هاي قاچاق این قانون لغو خواهـ ورود سالح

شود که مدیران کارخانجات تولیدي نخجیـر طـی ایـن مـدت     می

توان خود را بر روي فرایند دانش طراحی و توسعه محصول جدید 

هاي طراحی شده جدید خـود  متمرکز نمایند و با لغو قانون سالح

  را وارد بازار نمایند.

در پایان بررسی مدل مناسب انتقال فنـاوري سـالح شـکاري    

هاي فناورانه کارخانجات تولیدي نخجیـر، نـوع   ناسب با ویژگیمت

عنوان تحقیقات آتـی  هاي ترک، بهفناوري سالح و ویژگی شرکت

  شود. پیشنهاد می
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