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Abstract: 
One of the most important concerns in research organizations is to convert the research 

projects to production. In this research, after study the theoretical foundation of research with 

field surveys about exiting problems in the field of transfer technology to industry, explained 

management requirements for technology transfer from Research Organizations of Armed 

Forces to Defense Industries, including the definition of samples industrial research and 

implementation phases of a research project to investigate and discussed. Then according to 

the identified problems and comparative studies by considering of the type of technology 

transfer patterns of industrialized countries and Iran and the successful organizations of 

research, initial proposal pattern is proposed. The questionnaire is validated by using the 

opinions of 40 experts in the form of the questionnaire and analyzing the collected data by 

average and Binomial test methods. The Cornbrash's Alpha obtained for the model was 0.901. 

The final pattern is including of eight basic steps in the technology transfer process from 

armed forces research organizations to defense industries. Therefore this pattern is executable 

and applicable pattern based on local conditions of the country. 
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  هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح بهسازمان از وريآفن انتقال براي ییه الگویارا
  کشور صنایع دفاعی

  
  ) 30/09/1395: تاریخ پذیرش 23/04/95: تاریخ دریافت(  

  
  2بادامستانی ، علی شعبانی* 1محمد مردانی شهربابک

 
  چکیده

 ، سعی شده استدر این پژوهش .استهاي تحقیقاتی به تولید هاي تحقیقاتی، تبدیل ماحصل پروژههاي سازمانترین دغدغهیکی از مهم
هـاي تحقیقـاتی بـه    وري پـروژه آانتقال فن ینهمشکالت وضع موجود درزمهاي میدانی  یبررستا پس از بررسی مبانی نظري تحقیق با 

شـامل تعریـف نـوع    ی هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح به صنایع تولیدي دفاعوري از سازمانآانتقال فنمدیریت صنعت، تبیین الزامات 
در ادامه با توجه به مشکالت شناسایی شده و . و فازهاي اجرایی یک پروژه تحقیقاتی، بررسی و بیان گردد ها در تحقیقات صنعتینمونه

موفـق تحقیقـاتی،    يهـا  وري کشورهاي صنعتی و ایران و بررسی سازمانآو با بررسی انواع الگوهاي انتقال فن تطبیقیانجام مطالعات 
نظرات تعداد  يآور با جمع. قیقاتی نیروهاي مسلح کشور سازگار باشد، پیشنهاد شده استتح يها اي که با سازمان الگوي پیشنهادي اولیه

پرسشـنامه  روش میانگین و آزمـون بیـنم،    با دو ،دست آمده از آنههاي بتحلیل داده نفر از خبرگان در قالب پرسشنامه و تجزیه و 40
اضافه شدن دو فرآینـد  با  بر اساس نتایج پرسشنامه نهایتاًسنجی شده و اعتبار 901/0ه شده با ضریب آلفاي کرونباخ یالگوي اراارزیابی 

الگوي نهایی تحقیق، شامل هشت مرحله اساسی در فرآیند . ه شده استینهایی و ارا بر اساس نظر خبرگان، جدید، الگوي پیشنهادي اولیه
هاي عملیاتی، آمـادي و صـنعت،   که در آن نظرات ردههاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح به صنایع دفاعی است آوري از سازمانانتقال فن

  .لحاظ گردیده است و در نتیجه، از نظر کاربردي متناسب با شرایط بومی کشور، قابل اجرا است

  : واژگان کلیدي
  .ي تحقیقاتی نیروهاي مسلح، صنایع دفاعیها سازمانآوري، الگوي انتقال فن وري،آانتقال فنمدیریت 
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 مقدمه - 1

ترین نتایج هر پروژه تحقیقاتی است که شامل اطالعاتی در خصوص مراحل طراحی فنی، جزء اصلیدانش 
     کارگیري، ههاي بهاي ساخت و مونتاژ و دستورالعملمقدماتی، مفهومی، مهندسی، دقیق و روش: شامل

فهوم ناتمام ماندن آوري یا محصول، به مسازي فن موفق نشدن در تولید و تجاري. استتعمیرات  داري ونگه
شود که به محصولی با از ابتدا با این نگاه تعریف می ،ر پروژه تحقیقاتیه .]1[آوري استچرخه نوآوري و فن

معینی در قالب  يچارچوب و ضابطه ستی، باییابدکه این قابلیت تحقق قابلیت تولید انبوه برسد و براي این
این تصور اشتباه است که انتقال . دسترسی پیدا کرد ،دف مهمیک الگو وجود داشته باشد تا بتوان به این ه

 ،صورت یک بسته کاملدانش فنی تنها مربوط به انتهاي عمر پروژه بوده و دانش فنی حاصل شده بایستی به
 .اقدام به تولید محصول نماید ،شود تا صنعت بر اساس اطالعات آن به صنعت انتقال داده

که از ابتدا  صورت ینباید از ابتدا و از نقطه شروع تا مرحله تولید مدیریت شود بد ،دانش یک پروژه تحقیقاتی
هاي صنعت شناسایی و ضمن تعامل با آن در حین اجراي پروژه، از نظرات و دیدگاه یدکنندهبایستی صنعت تول

ولید الزم است، استفاده دیگري که در مقوله ت الزاماتآن و سایر  ابعاددر زمینه نوع دانشی که باید تولید شود، 
انتقال دانش و تولید باید در  يشود، مقولهدریافت می ،یک پروژه ياز همان ابتدا که ایده اولیه. ]30[گردد

شود بحث انتقال دانش فنی چقدر جاست که مشخص میمرحله بررسی و پردازش ایده لحاظ گردد و از این
الگوي انتقال دانش فنی،  ،بنابراین. پایان عمر پروژه نیستمربوط به مرحله  مهم و اساسی بوده و منحصراً

سندي است که مسیر انتقال دانش فنی یک پروژه را به صنعت از ابتدا تا انتها مشخص نموده و وظایف تمام 
تاثیر الگوي انتقال دانش فنی بسیار . نمایدهایی که به نحوي در این مقوله دخیل هستند را مشخص میبخش

حاصل  ،کهآن يجا هاي شخصی جلوگیري شود و بهشود از اعمال سلیقهي بوده و باعث میمهم و ضرور
 اي بایگانی و بالاستفاده بماند، به مقصود برسد و از هدر رفتن تحقیقات چندین ساله محققین در گوشه

صورت  صورت علمی و موثرآوري بهکه انتقال فندرصورتی .دگردهاي هنگفت تحقیقاتی جلوگیري هزینه
از نتایج  ].2[تواند عاملی در جهت حل مشکالت سازمانی و ارتقاي استانداردهاي ملی قلمداد شود گیرد، می

شکوفایی صنعت کشور، تامین نیازهاي داخلی، عدم وابستگی به کشورهاي خارجی، ایجاد  ،تدوین این الگو
  . استروحیه و انگیزه بیشتر در محققین و بسیاري موارد دیگر 

  بیان مساله پژوهش - 1- 1

هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح وجود دارد این است که اغلب  حال حاضر در سازمان مشکل بزرگی که در
مصوب،  و تایید نمونه توسط کاربران، به دلیل نبودن الگویی مدون هاي تحقیقاتی پس از اتمام وپروژه

مانده  یباقانتقال آن به مراکز صنعتی، در عمل بدون استفاده  آوري وها به فنتبدیل دانش این پروژه منظور به
گردد؛ که این موضوع باعث هدر و تنها به استخراج یک یا چند مقاله علمی و چاپ آن در نشریات بسنده می

هاي صنعتی وزارت دفاع این است که قادر  از طرف دیگر، مشکل سازمان. شود رفتن منابع صرف شده می
که سفارش تولید از در صورتی هاي تحقیقاتی اقدام به تولید نمایند وخام حاصل از پروژهنیستند با دانش 

. گذاري ندارداي براي سرمایهانگیزه نبوده و صرفه بهمحدود باشد براي صنعت مقرون ) مشتري(طرف کاربر 
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مفقوده بین تحقیقات بر این اساس، براي حل این مشکل، نیاز به تدوین الگویی مناسب بوده که بتواند حلقه 

آوري از نوع عمودي است که شود، انتقال فن چه در این پژوهش به آن پرداخته میآن .و صنعت را ایجاد نماید
ارایه  دنبال بههاي تحقیقاتی،  آوري در سازمانمحقق ضمن بررسی مشکالت و موانع این نوع انتقال فن

  .الگوي مناسب براي حل مشکل است
  فرضیۀ اصلی پژوهش هدف، سوال و - 2- 1

هاي تحقیقاتی به  آوري از سازماناز انجام این پژوهش، ارایه الگویی مناسب براي انتقال فن هدف اصلی
  .صنایع تولیدي دفاعی است
ي از مراکز آور فنمناسب، براي انتقال  دنبال پاسخی به این سوال است که الگويهمچنین، این پژوهش به

  صنایع تولیدي دفاعی چیست؟تحقیقاتی نیروهاي مسلح به 
  پژوهش حاضر، در پنج بخش تنظیم شده است که مشتمل بر مقدمه، مبانی نظري و پیشینه پژوهش،

  .گیري استها و در نهایت بحث و نتیجهشناسی پژوهش، تجزیه و تحلیل دادهروش
  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2

  مبانی نظري - 1- 2

وري وابسته بوده و بین آطور عمیقی به انتقال فنهب ،کشورهاي در حال توسعهامروزه رشد و توسعه صنعتی 
  ؛مستقیم برقرار است رابطه ،وري و پیشرفت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشورآتوسعه فن

وسعه و و ت عاملی اساسی براي ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورها بوده ،وريآتوان گفت فنکه میطوريبه
.   ]3[ترین گام در توسعه اقتصادي و صنعتی کشورهاي در حال توسعه، نظیر ایران است انتقال آن، اساسی

         ، عبارت است از آنعوامل و عناصر مرتبط با یکدیگر بوده و منظور از انتقال اي از   وري مجموعهآفن
فرآیندي که باعث جریان یافتن  ،عبارت دیگربه. یهجز مکان اول کارگیري و استفاده از فناوري در مکانی بههب

  ].30[ نامندوري میآشود را انتقال فنبه دریافت کننده آن می ،وري از منبعآفن
  وريآانتقال فن - 1- 1- 2

هایی است که در خلق ها و سیستمها، محصوالت، فرآیندها، ابزارها، روشتمامی دانش يوري به منزلهآفن
وري که مستلزم آهاي اعمال مدیریت فنیکی از زمینه .گیردمورد استفاده قرار می ،خدمات کاالها یا ارایه

وري آطور عمیقی به انتقال فنامروزه، صنعتی شدن به. وري استآاست، انتقال فن ينگر نگري و درونجامع
وري و پیشرفت آاي مستقیم بین توسعه فندر دنیاي امروز رابطه ،که گفته شدطورهمان. وابسته است

وري عاملی اساسی براي ایجاد ثروت، آاقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور برقرار بوده و فن
    در سطح ر این اساس،ب]. 5[ گردداي قدرتمند در توسعه ملی تلقی میتوانایی و دانایی کشورها و وسیله

 و توان اهمیت است، داراي چهآن. می شده استهاي نظاجانشین جنگ ،ورانهآالمللی، جنگ اقتصادي فنبین
 جامعه، در موجود آوريفن و سطح وارداتی آوريفن میان زیاد فاصله است؛ چرا که آوريجذب فن ظرفیت
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وري در آهاي توسعه فناتخاذ استراتژي ،بنابراین. ]31[کندمی مواجه با مشکالتی را آن کردن امکان درونی

یابی به ضروریات توسعه اقتصادي آن کشور بوده و بدون آن دست وکشور، جزهاي مختلف اقتصاد هر بخش
وري آانتقال فن .اهدافی چون خودکفایی اقتصادي، توسعه ملی و بهبود استانداردهاي زندگی غیرممکن است

نخواهد بود، وري بدون مطالعه و بررسی الزم، نه تنها مفید آفرآیند پیچیده و دشواري بوده و خرید و انتقال فن
آوري، بعضاً فن .وري ملی هم بیانجامدآبلکه ممکن است عالوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف فن

 خود بگیرد، به را جدیدي شکل بازار بومی ترجیحات یا محلی هايسنت جذب راه انتقال، از هر تواند درمی
  .]33،34[آید پدید می آوري،ل فنیند انتقافرآ یرمس در افزوده ارزش یگر، نوعید عبارت به

اي کسب شود گونهوري وارداتی بهآفن ،که از طریق آن فرآیندي را ایجاد کند ستیبای آوريفن نگاه به انتقال
. باشدنیز جدید  هاي وريآاي براي خلق فنکار گرفته شود، بلکه زمینهکه نه تنها براي تولید محصول به

در انتقال عمودي یا انتقال تحقیق و توسعه،  .گیردافقی صورت می عمودي ووري به دو گونه آانتقال فن
یابد و سپس با تجاري انتقال می ،هاي تحقیقات کاربردي به مرحله طراحی مهندسیاطالعات فنی و یافته

وري از یک سطح توانمندي در یک کشور به آدر انتقال افقی، فن. گردد منجر می ،به فرآیند تولید آنشدن 
وري باالتر آفن يهر چه سطح گیرنده ،در این حالت. شودهمان سطح توانمندي در محل دیگري منتقل می

 ،1در جدول. ]6[پذیرد صورت موثرتري انجام میبه ،و جذب آن یافتهوري کاهش آباشد، هزینه انتقال فن
  .گر مشخص شده استوري در هر سطح و هزینه آن در مقایسه با سطوح دیآماهیت و مفهوم انتقال فن

 ]6[ از ابعاد مفهوم انتقال، ماهیت و سطح پژوهشوري آمقایسه هزینه انتقال فن - 1جدول

  آوريفنال قهزینه انت  آوريفنال قمفهوم انت  ماهیت فعالیت پژوهشی سطح
  بسیار پایین  انتقال دانش پژوهشی  تحقیقات کاربردي

  پایین  انتقال دانش  تحقیق و توسعه  اي توسعه تحقیقات
  مناسب  انتقال توانایی  هاي مهندسی فعالیت  مهندسی طراحی
  قابل قبول انتقال توانایی  هاي مهندسی فعالیت  مهندسی ساخت

  باال  انتقال ماشین  مدیریت  تولید
  بسیار باال  انتقال محصول  تجارت  محصول

  يورآارکان انتقال فن - 2- 1- 2

سخت يگردد ضمن تهیهموفق می ،)متقاضی(وري آفن يگیرنده ،وري فرآیندي است که طی آنآانتقال فن
وري مورد انتقال از آهاي نهفته در فنافزارها، دانش فنی و مهارتبه سطح مطلوبی از نرم ،افزارهاي الزم

هاي روش وري مربوطه، بهآبا پرداخت هزینه فن وسیله یندست یابد و بد ،)عرضه کننده( طریق انتقال دهنده
وري، تعیین و تفکیک آدر فرآیند انتقال فن ،بنابراین. احاطه یابد ،لید یا ارایه خدمات مورد نیازبهتري در تو

  ].7[ه شده استیارا ،1وري در شکل آوري ضروري و حائز اهمیت بوده که ارکان انتقال فنآارکان انتقال فن
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  وري آارکان انتقال فن -1شکل

  وريآروش انتقال فن - 3- 1- 2

وري آفن اي است که طی آنز پیش تعریف شدههاي ااي از فعالیتوري، مجموعهآروش انتقال فنمنظور از 
وري و شرایط گیرنده و آفن نوعوري، بسته به آهاي انتقال فنروش. گیردمورد نیاز در اختیار متقاضی قرار می

مقاالت نوشته شده در مورد این ها و در میان کتاب. آن متفاوت و در برخی موارد بسیار متنوع است يدهنده
هاي مستقیم و غیرمستقیم، درونی و هاي مختلفی نظیر تقسیم آن به روشبنديتوان به طبقهموضوع، می

بندي شده و غیربسته بندي شده، تجسم و غیرتجسم برونی، رسمی و غیررسمی، تجاري و غیرتجاري، بسته
گردند که روش  بندي می ، به دو دسته عمودي و افقی تقسیمهاي انتقال از منظر دیگر، روش. یافته اشاره کرد

انتقال افقی بر پایه الگوهاي علمی ارایه شده از جمله الگوهاي چیزا و مانزینی، فورد، رابرتس و بري، گیلبرت 
و استاك است ولی در روش انتقال عمودي یعنی فرآیند تحقیق تا تولید، هر سازمان یا مرکز تحقیقاتی با 

صورت رسمی مدنظر  وري بهآروش انتقال فن ،در پژوهش حاضر. کند سازگار با محیط خود عمل میالگویی 
  ].8،25،9[ بوده است
  وري آانتقال فن يالگوها - 4- 1- 2

ها فاکتورهاي  در هر کدام از مدل. اند آوري پرداختههاي بسیاري از زوایاي مختلف به موضوع انتقال فنمدل
پیچیدگی و گستردگی . ]28[آوري وجود داردارزیابی اثربخشی فرآیندهاي انتقال فنمشخصی براي تحلیل و 

آوري موجب شده تا الگوهاي مختلفی در این زمینه مطرح شود و بنا به مقتضیات زمانی و فرآیند انتقال فن
آوري ال فنطور کلی، الگوهاي انتقبه. ] 10[ها، داراي خصوصیات و معیارهایی هستند مکانی هر یک از الگو

 :]11[ها به شرح زیر است ترین آن ترین و با سابقه شود که مهم به دو دسته افقی و عمودي تقسیم می
  هاي افقیالگو -

از یک سطح توانمندي در یک کشور به همان سطح توانمندي در محل دیگري  آوريفندر انتقال افقی ، 
     کاهش آوري،فنهزینه انتقال  ،باالتر باشد آوري،فنهرچه سطح گیرنده  ،در این حالت. شود منتقل می

در هر سطح  آوريفندر جدول ماهیت و مفهوم انتقال . شودصورت موثرتري انجام مییابد و جذب آن بهمی
  .]16[ هزینه آن در مقایسه با سطوح دیگر مشخص شده است و

  : وف زیر اشاره کردانتقال معر يبه پنج الگو توان یم ،موجود افقی يدر میان الگوها
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آورانه مورد ي همکاري فنها روشدر این الگو، مطابق نظریات مدیریتی،  :الگوي چیزا و مانزینی - الف 

در واقع، دو طرف . آوري استهاي انتقال فنهاي همکاري همان راهمنظور از روش. گیرند یمبررسی قرار 
  .]34[نمایندآوري مشخص با یکدیگر همکاري مییابی به فنجهت دست

آوري، مورد توجه یابی به فنهاي کلی دستدر این الگو، مانند الگوي رابرت و بري، روش  :الگوي فورد -ب
     یابی و مالکیتآوري، ضرورت دستطور کلی، عوامل توانایی فنی سازمان در اخذ فنگیرد و بهقرار می

  .]27[گیرندآن، همزمان، مورد بررسی قرار میآوري در دوره عمر و اثر رقابتی آوري و موقعیت فنفن
به . دهدآوري را مورد برسی قرار مییابی به فنهاي کلی دستاین الگو، روش :الگوي رابرتس و بري -ج

گیري در خصوص روش آوري، دو معیاراصلی براي تصمیماین خاطر میزان آشنایی متقاضی با بازار و فن
  .]28،9[است قرارگرفتهکه مبنا  آوري است؛یابی به فنمناسب دست

هاي یرفعال، روشغهاي ي روش آوري به چهار دستههاي انتقال فندر این الگو، روش :الگوي گیلبرت -د
  .] 23[شوندهاي عمومی، تقسیم میهاي ضد رقابتی و روشهمکاري، روش

آوري و تعامالت اطمینان فنآوري استاك، بر اساس دو معیار عدم الگوي انتقال فن :الگوي استاك -ه
آوري بر اساس این الگو، عدم اطمینان فن. آوري طراحی شده استي فنگیرندهدهنده و سازمانی میان انتقال

به سه عامل نوظهور بودن، پیچیدگی و دانش ضمنی آن بستگی داشته و تعامالت سازمانی نیز به سه عامل 
  .]23[ارتباطات، هماهنگی و همکاري بستگی دارد

  عمودي  يالگوها -
تحقیقات کاربردي به مرحله توسعه و  هاي یافته، اطالعات فنی و  در انتقال عمودي یا انتقال تحقیق و توسعه

  .]16[شودیند تولید وارد میآبه فر آوريفنیابد و سپس با تجاري شدن  طراحی مهندسی انتقال می
زمان یا مرکز تحقیقاتی با الگویی سازگار با محیط خود در شیوه عمودي یعنی فرآیند تحقیق تا تولید، هر سا

  .شود در ادامه به برخی از این الگوهاي موجود اشاره می. کند عمل می
  پیشینه پژوهش - 2- 2  

هاي هاي دانشگاهنامههاي اطالعاتی پایانهاي انجام شده و همچنین جستجو در بانکبا توجه به بررسی
هاي ي، در برخی از دانشگاهآورفنهایی در زمینه انتقال دسترس، تحقیقات و پژوهشکشور و  سایر منابع در 

ترین آنها در فهرست منابع آورده شده و به تعدادي کشور و جهان انجام شده است که عناوین تعدادي از مهم
ظر است یعنی اي که در این پژوهش مد ني از زاویهآورفندر زمینه انتقال . هم در ادامه اشاره شده است

، تحقیقاتی در دانشگاه )انتقال عمودي(تحقیقات کاربردي به مرحله توسعه و تولید  آورانهفنهاي انتقال یافته
ي از تحقیقات به صنعت انجام شده اما به صورت طراحی آورفنهاي اجرایی انتقال مالک اشتر در زمینه فرآیند

سطح ،کاري انجام نگرفته است و این پژوهش در  نیدر االگویی مدون و مبتنی بر یک کار علمی و تجربی 
  .نوع خود، کاري جدید است
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  یی از مطالعات صورت گرفته در ایران ها نمونه

  ، به بررسی فرآیند انتخاب و انتقال»آوريتعیین عوامل موثر بر انتخاب و انتقال فن«ي  انصاري در مقاله
همچین ابعاد . آوري را تشریح کردالگوریتم کیفی و کمی انتخاب فنآوري پرداخته است و بر مبناي آن، فن

آورانه، فنی، تجاري، سازمانی، زیست محیطی، معرفی هاي عوامل فن آوري در بخشموثر بر انتخاب فن
 .]17[شد

 .آوري از طریق ساز و کار توسعه پاك پرداختندي خود به بررسی انتقال فن    نوري نجفی و صدیقی در مقاله
ي توسعه پایدار در هر ساز و کاري از جمله  ها، معیارها گونه بیان کردند که الزم است تا در کشورآنها این

آورانه، زیست محیطی، اقتصادي، فن: ي توان، معیارهاآوري رعایت شود که از جمله آن معیار میانتقال فن
  .]18[اجتماعی را نام برد
ها و عوامل  ، معیار»ا.ا.آوري در راه آهن جطراحی مدل مناسب انتقال فن«اي تحت عنوان  موسایی، در مقاله

: گونه معرفی کرد یناآوري در نیل به اهداف صنعت حمل و نقل ریلی را کلیدي جهت انتخاب روش انتقال فن
آوري، ریسک، یابی به محصول، عدم اطمینان فنتعریف مفاد همکاري، هدف از همکاري، فوریت دست

  .]19[قدرت شرکت مادر، تعامالت سازمانی/ آوري و بازار، اندازهبه فنآشنایی 
آوري پرداخت و در نهایت مدلی ارایه کرد که زاده، در تحقیقی به شناسایی عوامل موثر بر انتقال فنمهدي
بین هاي موثر دولت، همکاري نزدیکمدیریت موثر و کارا، حمایت: عامل اصلی به قرار زیر است  8شامل 

هاي تحقیق و توسعه، قابلیت خوب و ظرفیت جذب کشور گیرنده راکز تحقیقاتی و صنایع، توجه به فعالیتم
  .آوري و سیاست توسعه صادراتي فندهنده و گیرندهآوري، دسترسی به بازار کافی، تمایل و توانایی انتقالفن

هاي اطالعاتی در  آوري سیستمانتقال فنشناسایی عوامل حیاتی موفقیت در «ثابتی در مقاله خود با عنوان 
هاي اطالعاتی، به  آوري سیستمهاي موجود براي انتقال فن ، با شناسایی چارچوب»هاي ایرانی سازمان

بعضی از . هاي مرتبط پرداخته که شامل سه طبقه عوامل سازمانی، تاکتیکی و فنی است بندي شاخص طبقه
تعهد و حمایت مدیریت ارشد سازمان، درك : رد توجه گرفته، شاملعوامل کلیدي موفقیت که در این مقاله مو
عوامل ( ITهاي سازمان، آمادگی سازمان و زیرساخت مناسب  واضح از اهداف کسب و کار نیازمندي

؛ آموزش کافی، مشارکت کاربران در )عوامل تاکتیکی(؛ مدیر پروژه قوي، تیم مناسب و متخصص )سازمانی
  .]20[ ، است)عوامل فنی(ص و آموزش دیده پروژه و حفظ نیروي متخص

بندي عوامل موثر بر  اولویت«اي که در مخابرات ایران با عنوان  توکلی مقدم و حیدري فیروزجایی، در مطالعه
آوري را در ، انجام دادند، عوامل موثر در انتقال فن»هاي در حال توسعه آوري در کشورموفقیت انتقال فن

  کنندهمرتبط با کشور دریافت: بندي کردند که به ترتیب، شامل عوامل و طبقه هفت معیار اصلی شناسایی
 .آورانه استآوري، ساختاري، فرهنگی، زیرساخت، جهانی و فنکارگیري فنآوري، مرتبط با جذب و بهفن
]21[.  

مناسب  دالوري و آراستی، با بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین، به ارایه مدلی براي انتخاب روش
میزان آشنایی شرکت با : اند بندي شدهآوري پرداختند که در آن عوامل موثر در پنج طبقه، تقسیمانتقال فن
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آوري، نوع همکاري مطلوب میان آوري، مشخصات سازمان دارنده فنآوري مورد نیاز، طبیعت فنبازار و فن

  .آوريهاي شرکت گیرنده فن آوري، سیاستدارنده و گیرنده فن
توکل و طهماسبی در مقاله خود عوامل اجتماعی موثر بر موفقیت انتقال فناوري در صنعت خودرو ایران را به 

مدل مورد ) هاي درونی متغیر(هاي اند که در آن رقابت و پژوهش دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم کرده
  . نظر است

که به موارد (آوري انجام شده است انتقال فنهاي علمی زیادي که در حوزه  رغم مطالعات و تالشعلی
هاي تحقیقاتی  آوري از مراکز و سازمان، در گذشته تحقیقی درباره انتقال فن)ي آن در باال اشاره شد برجسته

آوري از خارج همچنین، تحقیقات قبلی، تاکید بر انتقال فن. استنیروهاي مسلح به صنایع دفاعی، انجام نشده 
از .  اندآوري از مراکز تحقیقاتی داخلی به صنایع داخلی نپرداختهاند و به موضوع انتقال فناشتهبه داخل کشور د

هاي فعال در صنایع نظامی و موضوعات تحقیقاتی در نیروهاي مسلح و  سوي دیگر، تنوع مراکز و سازمان
نماید؛ باعث  ي مطالبه میآورپیچیدگی نیازهاي صنایع نظامی که ساز وکار ویژه و خاصی را براي انتقال فن

دنبال ارایه مدلی بدیع، هاي پیشین متفاوت بوده و به شده است که پژوهش حاضر از ابعاد مختلف با پژوهش
  .هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح به صنایع دفاعی کشور باشد آوري از سازمانکاربردي و بومی براي انتقال فن

  
  ی پژوهششناس روش - 3

  اتژي پژوهشیرویکرد  و استر - 1- 3

صورت عینی و واقعی توصیف نمود و هایی فرآیندهاي الگو را به که در این پژوهش بایستی ویژگیجااز آن
که الزم بود گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش داد و همچنین به دلیل این چه را که هست بدون هیچآن

نظران، رابطه بین و نظرات خبرگان و صاحبدست آمده از مطالعات گر با استفاده از اطالعات به پژوهش
ترین روش تحقیق در این  ها  را بر یکدیگر تجزیه و تحلیل نماید، بنابراین، مناسب فرآیندها و میزان تاثیر آن

  .تحلیلی، تشخیص داده شد –پژوهش روش توصیفی 
هش بوده و با هدف رفع توجه به رویکرد انتخابی در این پژوهش، که همانا حل مسائل سازمان مورد پژو با

  .ردیگ یمتحقیقات کاربردي قرار  گروه ، پژوهش حاضر، درشود یممشکل انجام 
  جامعه آماري پژوهش - 1- 1- 3

هاي ساخت و تولید و مدیریت انتقال  جامعه آماري پژوهش شامل افراد با تحصیالت لیسانس به باال در زمینه
  .هاي صنعتی دفاعی است هاي تحقیقاتی و سازمانانهاي تحقیقاتی دفاعی در سطح سازم آوري پروژهفن

  یري پژوهشگ نمونهنمونه آماري و روش  - 2- 1- 3
آوري فعالیت داشته و صورت مستقیم در حوزه تولید و انتقال فندر میان جامعه آماري،  از بین افرادي که  به

صورت تصادفی نفر، به 40کوکران، تعداد اند، بر اساس فرمول هاي خبرگی در این حوزه را دارا  بودهویژگی
  .عنوان نمونه آماري، انتخاب شدنداي،  بهخوشه
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  ها روش و ابزار گردآوري داده - 2- 3

و پرسشنامه   ي، مصاحبها کتابخانهاطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مطالعه و تحلیل اسناد،    
  . ي  گردیده استآور جمع

  ها هدادي ابزار گردآور - 1- 2- 3

ابتدا مصاحبه عمیق با ( عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است از پرسشنامه و مصاحبه بهدر این پژوهش 
در پرسشنامه طراحی شده از طیف لیکرت استفاده شده  ).سوال 54خبرگان سپس توزیع پرسشنامه در قالب 

 میزان موافقت یا مخالفت  گرنشان معموالً ،در این طیف دهیپاسخهاي  گزینه] اي مقیاس فاصله[است 
 27تعداد  ،منظور برقراري ارتباط مستقیم با افراد خبرهبه ،همچنین. گو نسبت به یک موضوع استپاسخ

  :پیرامون موضوعات زیر بوده است گو نیز انجام شده است که عمدتاًمصاحبه حضوري با افراد پاسخ
  هاي تحقیقاتی  ضرورت و اهمیت به تولید رساندن پروژه -1
  هاي تحقیقاتی وري از سازمانآیندهاي انتقال فنآنحوه اجرا و فر -2
  وري آالگوي مناسب براي انتقال فن -3

  طراحی پرسشنامه - 1- 1- 2- 3

دي است که گر یک معیار از الگوي پیشنهاهر سوال بیان. طراحی شده است ،سوال 54پرسشنامه در قالب
  . بیان نماید ،)در قالب طیف لیکرت(گو میزان موافقت یا مخالفت خود را در خصوص هر معیاربایست پاسخ می

  پرسشنامه روایی  - 2- 1- 2- 3
در ابتدا براساس موضوع  .موضوع مورد مطالعه را بسنجد دقیقاً ها،منظور از روایی این است که محتواي سوال

مربوطه در چندین  هايکه پس از طراحی مقدماتی پرسشنامه سوال شد تنظیم اي پرسشنامه ،مورد مطالعه
، مرتبط بودن هدف آزمون با هامرحله مورد بررسی قرار گرفته است و در این رابطه قابل فهم بودن سوال

 ،نمونه جامعه و کارشناسان متخصص ده نفر از افرادغیرمرتبط، از هاي مطرح شده و حذف سوال هايسوال
 در نتیجه،. عمل آمده استبه ،آن هايتغییرات اصالحی الزم در پرسشنامه و سوالنهایتاً رخواهی شد و نظ

  .پرسشنامه مورد نظر از روایی محتواي کافی برخوردار است
  

  پرسشنامه به کمک روش آلفاي کرونباخ روایی  - 3- 1- 2- 3

آلفاي کرونباخ است که در این پژوهش مورد هاي محاسبه قابلیت اعتماد، استفاده از فرمول یکی از روش
آلفاي کرونباخ ضریبی است که میزان همبستگی مثبت اعضاي یک مجموعه را با . استفاده قرارگرفته است

تر باشد، اعتبار سازگاري درونی بیشتر هر چقدر آلفاي کرونباخ به عدد یک نزدیک. کندهم منعکس می
 901/0و مقدار آن است محاسبه شده  SPSS19افزار از طریق نرمها آلفاي کرونباخ پرسشنامه .]15[است



 1395پاییز ، 33 بهبود مدیریت، شماره     36

 
اعتبار  در نتیجه،. استگر درجه اعتماد و ثبات در سنجش موضوع که بیان) 2جدول(حاصل شده است

  :ه شده استینتیجه حاصل به شرح زیر ارا کهید شد یپرسشنامه تا
  

  تعیین اعتبار به کمک آلفاي کرونباخ  - 2 جدول

  ها دادهروش و ابزار تجزیه و تحلیل - 3- 3 
استفاده ) روش ناپارامتریک (بینم  و آزموني میانگین بر مبنااز آمار توصیفی  ها دادهبراي تجزیه و تحلیل 

  .شده است
 
  هاي پژوهشها و یافتهتحلیل داده - 4

 هاي مطالعات تطبیقی داده - 1- 4

ه شده در برخی از کشورهاي صنعتی ازجمله آمریکا و روسیه یارا ياز میان الگوهاي عمودي موجود، به الگوها
ه شده در داخل کشور، یهاي تحقیقاتی ایران دارند و همچنین به دو الگوي اراکه انطباق بیشتري با سازمان

  ]12،24[.اشاره شده است
  آشنایی با روش تولید محصوالت صنعتی در کشورهاي آمریکا و روسیه - 1- 1- 4
هاي تولید محصول صنعتی آنها مطابق انجام شده در کشورهاي آمریکا و روسیه، روش هايبررسی بر اساس

  .، است 2شکل
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  ]24[هاي تولید محصول صنعتی در کشورهاي آمریکا و روسیهروش - 2شکل

، الگوهاي مربوط به فعالیت مورد نیاز تعریف پروژه تا خط تولید یک 4و  3ه شده در شکلیالگوهاي مثلثی ارا
صورت زیر نشان داده شده  محصول در کشورهاي روسیه و آمریکا و بسیاري از کشورها است که به

  .]24[است

  
  ]24[الگوي مثلثی متعلق به کشور روسیه - 3شکل

روشهاي تولید محصول صنعتی 
  روسیه در کشورهاي آمریکا و

روش تولید در کشور روسیه 
که در این روش معموالً 
طراحان در تمام مراحل 

 تولید محصول حضور دارند 
 

  مراکز مونتاژ کارخانجات تولیدي 

 انبوه  تولیدمراکز 

 مرکز طراحی سیستمی 

روش تولید محصول صنعتی 
 در کشور روسیه 

روش تولید محصول 
 صنعتی در کشور آمریکا 

 دفاتر طراحی 

 R&D مراکز

با اشرافیت کامل بر 
 و زیر نظر مرکز محصول

  طراحی سیستمی

با اشرافیت کامل بر محصول و زیر نظر مرکز 
 طراحی سیستمی 

 

 مراکز تست و کنترل 
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  ]24[الگوي مثلثی متعلق به کشور آمریکا -4شکل

  صنایع دفاعی ایران در )شیوه عمودي(وري آانتقال فنفعلی  الگوي - 2- 4

عمودي یعنی فرآیند تحقیق تا تولید، هنوز مدل یا الگوي جامع و استانداردي در کشور وجود ندارد و در شیوه 
هاي تحقیقاتی  پروژه پایین آمار .کند هر سازمان یا مرکز تحقیقاتی با الگویی سازگار با محیط خود عمل می

گر این واقعیت بیان اند؛ ید منجر شدهبه تول و نهایتاً به صنعت اجرا شده در سطح کشور که به انتقال دانش فنی
که موضوع جااز آن .وجود ندارد در کشور وري به شیوه عمودي، الگوي مدون و جامعیآاست که در انتقال فن

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل الگوي موجود در صنایع دفاعی کشور جا تحقیق در حوزه دفاعی است، در این
  ].12[ گیرد قرار می

  

  
  ]12[الگوي موجود در صنایع دفاعی کشور -5شکل

یک واحد تحقیقات ایجاد شده است که وظیفه آن اخذ نیازهاي  کشور، در هر کدام از صنایع دفاعیاکنون، هم
مهندسی و معیار  ،هاي تحقیقاتی ساخت نمونه ،طراحی ،هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح و تبدیل آنها به پروژه

ه شده در صنایع دفاعی، یالزم به ذکر است که الگوي ارا. استکارخانه تولید با کمک نیروهاي متخصص 
هاي انجام گرفته  براساس نتایج پژوهش. یستاي است که از قدمت چندان زیادي برخوردار نالگوي نو و تازه

اندرکاران این حوزه مزایا و معایب الگوي فعلی به شرح  نظران و دستو همچنین مصاحبه با صاحب ]12[قبلی
  :زیر است
  مزایا  

 ارتباط تنگاتنگ واحد تحقیقات با کارخانه  -1
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 مهیا ساختن زمینه تولید همراه با عمر پروژه تحقیقاتی -2
  سویی بیشتر طراحان با فرآیندهاي ساخت و تولید تطابق و هم -3
 استقرار در کارخانه به دلیل شناخت و ارتباط نزدیک با بخش صنعتی -4
  ن مستندات اضافه و غیرضرورينیاز به تدوی نبود -5

 معایب  
بینی نیازهاي کاربران نظامی نموده و انتظارات دقیق آنها  اقدام به پیش واحد تحقیقات معموالً -1

 .                                                                     سازدرا برآورده نمی
 بران نظامیارتباط تنگاتنگ واحد تحقیقات با کار نبود -2
کاربران در تعریف نیازهاي  توانا نبودنهاي تحقیقاتی به دلیل  ضعیف بودن پیوست فنی پروژه -3

 خود به زبان فنی 
سودآوري (محصوالت نظامی يجا توجه بیشتر صنایع دفاعی به تولید محصوالت تجاري به -4

براساس ( )گرددباالي بخش تجاري باعث توجه کمتر صنایع دفاعی به بخش نظامی می
نظران و و همچنین مصاحبه با صاحب ]12[هاي انجام گرفته قبلی نتایج پژوهش

  ).اندرکاران این حوزه دست
هاي  آوريهاي نیروهاي نظامی از صنعت دفاعی در خصوص فن محدود بودن درخواست -5

  .جدید
  مراکز تحقیقاتی نیروهاي مسلحها و  سازمان تحقیقاتی فعلی الگوي - 1- 2- 4

هاي عملیاتی نیروها را با تایید معاونت  هاي تحقیقاتی، نیازمندي در این الگو، ابتدا سازمان ،6با توجه به شکل 
هاي پروژهسپس . نمایندهاي تحقیقاتی را تعریف می اساس پروژهاین تصویب فرمانده نیرو اخذ و بر و عملیات 

 تحقیقاتی اجرا به مراکز براي نیروهاي مسلح، معاونت تحقیقات صنعتی ستاد کلبعد از تصویب  ،تعریف شده
یدیه از یو اخذ تا ي کامل پروژهتخصصی پس از اجرا تحقیقاتی مراکز. گرددواگذار می مربوطه تخصصی

نامه به  کاربران عملیاتی، مستندات پروژه را با هماهنگی معاونت تحقیقات صنعتی و در قالب یک تفاهم
  .دهند میصنعت تولید کننده انتقال 

  

  
  ]12[نیروهاي مسلح  ها و مراکز تحقیقاتی سازمانتحقیقاتی  الگوي فعلی - 6شکل
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اندرکاران این  نظران و دستو همچنین مصاحبه با صاحب ]12[هاي انجام گرفته قبلی براساس نتایج پژوهش

  :حوزه مزایا و معایب الگوي فعلی به شرح زیر است
  مزایا  

هاي تحقیقاتی،  هاي عملیاتی و تعریف و تصویب پروژه نیازمنديدر الگوي فعلی، مرجع اخذ 
هاي تحقیقاتی با کاربران تعامل و ارتباط نزدیک سازمان. هاي تحقیقاتی نیروها هستند سازمان

هاي عملیاتی و تشخیص و تعریف دقیق نیازها به زبان فنی، باعث تعریف و تصویب پروژه
ه همین دلیل نسبت به الگوي موجود در صنایع دفاعی، گردد که بتحقیقاتی دقیق و متناسب می

نامه به صنعت منتقل  از طرفی به دلیل اینکه دانش فنی از طریق تفاهم. استداراي مزیت 
تواند محصوالت مورد نیاز خود  می استنیروي نظامی که صاحب دانش پروژه  در نتیجه،شود،  می

  .صنعت دفاعی، تامین نمایدرا با هزینه کمتر و با اخذ تخفیف هاي ویژه از 
 معایب  

 استاندارد نبودن مستندات جهت تولید در صنعت -1
ها با فرآیندهاي ساخت و تولید و طوالنی شدن زمان  سو نبودن مراحل تحقیق پروژههم -2

 انتقال دانش فنی به صنعت
به دلیل هاي تحقیقاتی دریافت دانش فنی پروژه براينبودن انگیزه الزم در صنعت دفاعی  -3

 صرفه نبودن تولید محصول پروژه و در نتیجه مقرون به هاتعداد پایین سفارش
 هاي تحقیق و تولید تعامل مناسب بین حلقه نبود -4
هاي تحقیقاتی نیروها در انتقال دانش فنی به صنعت تولیدي به دلیل عدم اطمینان سازمان -5

  ي پروژه تعریف و تبیین دقیق حقوق مالکیت معنوي و ماد نبود
  

هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح به سازمان وري ازآانتقال فن فعلی مشکالت الگوي - 2- 2- 4
  تولید برايصنایع دفاعی 

اندرکاران این حوزه  نظران و دستهاي انجام گرفته قبلی و همچنین مصاحبه با صاحب براساس نتایج پژوهش
  :]12[مشکالت الگوي فعلی به شرح زیر است

 )مهندسی، صنعتی و تولیدي(تهیه مستندات محصول در هر مرحله  براينبود استاندارد مناسب  -1
 متناسب با شرایط تحقیق به تولید  ،هاي تحقیقاتیپروژه مناسبمدیریت  فقدان -2
ها از تحقیقات به انتقال دانش پروژه براينبود انگیزه کافی براي مراکز تحقیقاتی و محققین  -3

 ).حقوق مالکیت معنوي و مادي(بعدمراحل 
هاي تحقیقاتی از نمونه مهندسی به پروژه يتعریف و تصویب اعتبارات براي تکمیل و ارتقا فقدان -4

  نمونه صنعتی
 وري و دانش فنی از تحقیق به تولیدآطوالنی بودن زمان انتقال فن -5
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وري آانتقال فنبراي ها در مراکز تحقیقاتی به دلیل نبود اطمینان و اعتماد واقعی حفظ اسرار پروژه -6

  و دانش فنی به گروه تولیدي
عنوان  نمونه مهندسی که به( محصول تحقیقاتی توسط کاربر عملیاتی و پذیرش یدیعدم تا -7 

در اخته و گردد، نیازمندي واقعی کاربران عملیاتی را محقق نسمحصول تحقیقاتی محسوب می
ید در اختیار کاربران  یو پس از تا شودمینمونه مهندسی بایستی به نمونه صنعتی تبدیل  نتیجه،

  ).قرار گیرد
به ( وري و دانش فنی محصوالت تحقیقاتیآدریافت فن برايدفاعی  ایعنبود انگیزه الزم در صن -8

عدم اطمینان صنعت  و همچنین براي صنعت دفاعی محصوالت تولیدي يسودآور نداشتن دلیل
  ...).دفاعی در تداوم تولید محصوالت تحقیقاتی و 

 هاي تحقیق و تولیدبین حلقه ضعیفتعامل  -9
هاي تحقیقاتی که منجر به عدم انسجام در بینی در ساختار ردهتغییرات دائم و غیر قابل پیش -10

  .گرددمی، درازمدت ها ریزي طرح
مراحل بعد از  برايل و مشکالت احتمالی یمحققین و مراکز تحقیقاتی به مسا یتوجه کم -11

  .گرددهاي تحقیقاتی میتحقیقات که منجر به عدم اطمینان در تولید درازمدت محصوالت پروژه
هاي بلندمدت  هاي تحقیقاتی در برنامهاعتبارات کافی براي خرید محصوالت پروژه در نظرنگرفتن -12

-می هاي تحقیقاتی پروژه تمحصوال و تولیدي نشدناین موضوع منجر به صنعتی  که مدت یانمو 
 .گردد

هاي تحقیق، تولید و تجهیز مسئولین و فعاالن حوزه میانیکپارچگی و تعامل مناسب  ضعف در -13
 .گرددهاي تحقیقاتی و تولیدي داخلی میحمایت مناسب از پروژه نبودکه منجر به 

محصول مهندسی، صنعتی و تولیدي در بین  در خصوصو مورد توافق  ضعف در تعریف جامع -14
براي مثال رده کاربر توقع دارد که محصول مهندسی در هر ( هاي تحقیقاتی، تولیدي و کاربرانرده

   ).گوي مأموریت او باشدشرایط عملیاتی پاسخ

  تجزیه و تحلیل و ارایه الگوي پیشنهادي - 3- 4
هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح به صنایع سازمان وري ازآالزامات انتقال فن تحلیل - 1- 3- 4

  تولیدي دفاعی

و ] 12،13[هاي تحقیقاتی  گران در اجراي پروژهزبان مشترك فنی بین پژوهش يدر این قسمت به دو مقوله
  . شود، پرداخته می]12[ بیان تعریف مشترك از فازهاي اجرایی یک پروژه تحقیقاتی

  
  
   



 1395پاییز ، 33 بهبود مدیریت، شماره     42

 
 هاي تحقیقاتی  گران در اجراي پروژهزبان مشترك فنی بین پژوهش - 1- 1- 3- 4

 نمونه آزمایشگاهی  - الف
  :اند از هاي این نمونه عبارتویژگی
 .گیرد اي است تحقیقاتی که در محیط آزمایشگاه مورد آزمایش و ارزیابی قرار مینمونه -1
، 1هاي هر سه مؤلفه اصلی یعنی شکل که در آن الزاماً مشخصه بودهمشابه با نمونه اصلی  این نمونه  -2

شود و بر اساس نیازمندي تیم پژوهشی و براي اثبات طور نهایی رعایت می، بعضاً به3، عملکرد2اندازه
  .گرددکار گرفته شده، مشخصات آن تعیین میهاي به وريآفندانش و اثربخشی 

اطمینان  ،ن است که با حداقل هزینه از صحت طراحیای آزمایشگاهی نمونه از ساختاصلی هدف   -3
آور ها الزامبراي نمونه یريدر برخی موارد عمر و دوام استاندارد یا تکرارپذبر این اساس، حاصل شود و 

  . نیست
 پایلوت / نمونه مهندسی - ب 

و  دواماز لحاظ  لیکنو مشخصات مهندسی و عملکردي نهایی شده  نظرمحصول از  نمونه مهندسی
 :استبه شرح زیر  مهندسی مشخصات نمونه. فرآیندهاي تولید به پایداري نرسیده است

هاي نمونه هاي آن با ویژگیکه ویژگیصورتیبه ؛یک به یک از محصول نهایی است ییالگو -1
، لیاتیدر محیط عم رارا توسط این الگو  هاي مورد انتظار توان قابلیت و می یکسان بودهعملیاتی 

  .آزمایش نمود
ها و مشخصات محصول را  اي است که در ابعاد واقعی سیستم نهایی بوده و کلیه زیرسیستم نمونه  -2

غیر مرتبط با ارکان فعالیت و  و با استاندارد نظامییمت ق لیکن فاقد تجهیزات گران شته؛دربر دا
 .استهاي تیم پروژه مسئولیت

  . آید عملیاتی سامانه به نمایش در می -هاي فنی عمده قابلیت در نمونه مهندسی -3
هاي اصلی در تعامل با هم در حد قابل  یکپارچه زیرسامانهمستقل و همچنین عملکرد در این نمونه،  -4

 .تایید شود وگردیده قبول کنترل 
دست ناسان آن بهکارگیري سامانه توسط مشتري و کارشهتجربه و مهارت نسبی در بدر این نمونه،   -5

  . آید می
هاي عملیاتی در  تجربیات مفیدي جهت توسعه آتی سامانه در دوران آزمایشدر نمونه مهندسی،  -6

  .گردد محیط مرتبط با محیط واقعی کسب می
  
  
  

                                                        
١- Form 
٢- Fit 
٣- Functional 
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  مهندسی پیشرفته/ نمونه معیار تولید/ نمونه عملیاتی -ج
که براي تمامی تجهیزات  است؛هاي فنی و عملیاتی کامالً مشابه نمونه مهندسی این نمونه ازنظر ویژگی 
این نمونه در   . شوداستفاده می ،استاندارد یمتق گران اًاز اقالم و تجهیزات نظامی و بعض ،کاررفته در نمونه به

اي عملیاتی نمونهنمونه  یگرد عبارت به. پوشی گردد چشمو از آن  ساخته نشدهفرآیند تحقیقاتی ممکن است 
عمر و  نظر، لیکن از بودهنهایی  و اقالمی آن مشابه محصول عملکردي ،است که مشخصات مهندسی

  :استبه شرح زیر  عملیاتی مشخصات نمونه. فرآیندهاي تولید هنوز به پایداري نرسیده است
  .انتظارات عملیاتی کاربران را داردبه کلی  گوییپاسخقابلیت   -1
 برايسطح آمادگی محصول از نظر مستندات و نمونه درحدي است که آمادگی انتقال دانش فنی  -2

  .استورود به فاز تولید را دارا 
هاي یک با این تفاوت که هنوز ویژگی ؛دهنده سامانه نهایی استاین الگو تا حد بسیار باالیی نشان -3

...) از نظر قیمت، پشتیبانی پذیري، نصب لوازم اصلی با قابلیت تکرارپذیري تولید و ( محصول تولیدي
  .استرا الزاما کسب ننموده 

میدانی با موفقیت به اجرا درآمده و عیوب  اي و هاي کارخانهآزمایش يدر خصوص این نمونه، همه-4
  .گردد احتمالی برطرف می

به جز مواردي محدود تهیه و قابل ...) ، اپراتوري وات، تعمیردارينگه(اسناد مشتريدر ا ین مرحله  -5
  .استاستفاده مشتري 

صورت تکرار پذیر و موفقیت آمیز تحقق به) کارگیريبه/ برداري بهره(انجام عملیاتدر  این نمونه،  -6
 .یابد می

ان و کارشناسان طور عمده توسط کاربرهکارگیري سامانه بهتجربه و مهارت کافی در بدر این فاز،  -7
 .آید عملیاتی به دست می

   تواند این فعالیت می. آید عملیاتی سامانه به نمایش درمی و هاي فنی قابلیت يهمه ،در این نمونه -8
برداري آزمایشی توسط مشتري و با نظارت و همکاري مستقیم و  در طی یک دوره بهره طور مثال،به

  .قق یابدتح ،غیرمستقیم نمایندگان دستگاه پژوهشی
  1تولید محدود/ نمونه نیمه صنعتی - د

و در  استتولید نیمه صنعتی یا تولید محدود قبل از تولید صنعتی یا به عبارتی قبل از احداث کارخانه اصلی 
واقع حد مرز بین تولید تحقیقاتی و تولید صنعتی است که از نظر تیراژ تولید کمتر از تولید صنعتی و بیشتر از 

  .تولید آزمایشی است
 گردد که تولید در مقیاسی کوچک، درصنعتی به شکلی از تحقیقات اطالق میتحقیقات در زمینه تولید نیمه

ها از روش آزمون و خطا اطالعات الزم در ساخت نمونه که يطور به. دگیرمقایسه با تولید صنعتی، صورت می

                                                        
١- Pilot Plant 
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اندازي یک کارخانه جدید در اشل صنعتی الزم است، چه براي ساخت و راهو تصحیح روش تولید یعنی آن

  .کسب گردد
ود را ها و محاسبات خسازد تا نظرات طرحگذاران را قادر میگران و سرمایهطراحان، پژوهش 1تولید راهنما

  .سازي نمایندها و فرآیند را بههاي تولید و مشخصات فرآوردهمورد بازبینی قرارداده و روش
هاي تولیدي را براي انجام یک بازاریابی آزمایشی و توان فرآوردههاي دوره تولید راهنما،در تکمیل و بررسی

کار هب  در ارزیابی نهایی تولید و مقیاس آن هاي کاربران را کردن بازخوردهاي بازار عرضه نمود و بازتابنهایی
  .گرفت
رساند به مرحله تولید نیمه که یک نمونه محصول آزمایشگاهی با موفقیت مراحل اولیه را به پایان میوقتی

صنعتی  در این مرحله تولید نیمه. شود که در این قسمت سقف تولید خیلی پایین استصنعتی برده می
 .کندرا بررسی و تحلیل می آالت و ماشین ظرفیت، دقت تجهیزاتنواقص، سود و زیان و 

   صنعتی یمهاهداف تولید ن -
  بهینه نمودن فرآیند ساخت و تولید -1
  دست آوردن دانش فنی فرآیند تولید و عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقات هب -2
  تعلیم کارکنان و ایجاد اطمینان در مدیریت  -3
  هاي تولید قبل از تولید صنعتی با تقریب بسیار نزدیک به محاسبه واقعی تولید صنعتی محاسبه هزینه -4
  بررسی کاربرد محصول در بازار  -5
منظور بهگیرد و مشخصات آنها آالت و تجهیزات مورد آزمایش قرار میحساسیت ماشین ظرفیت، -6

  .گرددتولید انبوه مشخص می
 حمل و نقل روشپیدا کردن بهترین  -7
سازد تا بتوانیم عوامل و پارامترهاي موثري را در که ما را قادر می آوريفندسترسی به اطالعات  -8

  .تولید شناسایی کرده و صنعت آن محصول را ایجاد کنیم
  مشخصات نمونه نیمه صنعتی  -

آن استاندارد  تجهیزات مورد استفاده در يهمههاي آن نهایی و  ویژگی يهمهاي است که  نمونه -1
  .استسیستم واقعی 

داراي عمر کافی، خدمات پشتیبانی تعمیراتی، خدمات آموزشی گسترده، قدرت عملیاتی شایسته،  -2
ویی کلی گپاسخصورت مستمر و قابلیت تولید محدود است و قابلیت قابلیت دوام در محیط واقعی به
  .انتظارات عملیاتی مشتري را دارد

 معموالً بر این اساس،. استبا توجه به محدود بودن سفارش، ایامی از سال خط تولید محصول فعال  -3
  . شوداز ظرفیت خطوط صنعتی دیگر براي تولید این نوع محصوالت و بالعکس استفاده می

                                                        
١- Pilot Production 
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صورت آماده و هب) هازیرمجموعه(هایی از محصول براي اقتصادي شدن محصول ممکن است بخش  -4

  .تامین شود خارج از صنعتزان نیاز از به می
عملیاتی با موفقیت به اجرا درآمده و عیوب احتمالی برطرف شده  اي و هاي کارخانه آزمایش يهمه  -5

  .است
طور کامل تولید و قابل استفاده مشتري هب غیره،داري، تعمیر، اپراتوري و اسناد فنی مانند نگه تمامی -6

  . است
نهایی  ،هاي اقتصادي و تیراژمؤلفهي  مالحظهو فرآیندهاي تولید آن با  مورد نیازالم اقدر این مرحله،  -7

عملکرد، عمر، قابلیت تولید، تامین اقالم و  ، برنامه تولید محصول، از نظرعبارت دیگربه گردد؛ می
  .گردد مشخص می ،هزینه تمام شده

 قاتی بیان تعریف مشترك از فازهاي اجرایی یک پروژه تحقی - 2- 3- 4

  )نیاز سنجی و طراحی مفهومی( یسنج امکان: فاز اول
  طراحی مقدماتی: فاز دوم
  طراحی تفصیلی ساخت و آزمایش نمونه: فاز سوم

  الگوي پیشنهادي - 4- 4

شناخت و بررسی نقاط   ،مطالعات نظري تحقیقباتوجه به مشکالت مذکور در الگوهاي موجود و براساس 
ها و مراکز تحقیقاتی  آوري موجود، بررسی و شناخت روش و الگوي سازمانضعف و قوت الگوهاي انتقال فن

هاي تحقیقاتی و صنایع دفاعی  نظران سازمان موفق و همچنین صنایع موفق، اخذ نظر خبرگان و صاحب
، ارایه 7الگوي پیشنهادي مطابق شکل نیروهاي مسلح کشور، بر اساس روش توصیفی، تحلیلی و خبرگی،

  :گردد می
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به صنایع  نیروهاي مسلحتحقیقاتی  يها سازمان از فناوري مدیریت انتقال الگوي پیشنهادي -7 شکل
  دفاعی

هاي تحقیقاتی نیروها،  ، سازماناست 7هاي اول مشابه الگوي شکل مطابق با الگوي پیشنهادي که در بخش
نیرو، اخذ نموده و براساس آن هاي عملیاتی نیروها را با تائید معاونت عملیات و تصویب فرماندهی  نیازمندي

پس . گرددتصویب می نیروهاي مسلح،تعریف و در معاونت تحقیقات صنعتی ستاد کل  ،هاي تحقیقاتی پروژه
هاي تحقیقاتی نیروها واگذار  تخصصی سازمان تحقیقاتی ها جهت اجرا به مراکزاز سیر مراحل تصویب، پروژه

به همراه مستندات تحقیقاتی فاز نمونه مهندسی پروژه در اختیار شده و مراکز پس از اجرا، نمونه مهندسی را 
  .دهدتحقیقاتی قرار می يها مرکز خودکفایی و امور صنعتی سازمان

هاي تحقیقاتی اقدام به بازنگري نمونه مهندسی و برگزاري تست مرکز خودکفایی و امور صنعتی سازمان
 محدودجهت تولید  این مرکز نسبت به استعالم نماید که در صورت تایید تست عملیاتی،عملیاتی می

هاي نهایی، با انجام مراحل تصویب و اخذ تائیدیه سپس .نمایداز معاونت عملیات نیرو اقدام می ،محصول
 به موازات .گیرد ریزي براي تولید انجام میبرنامه وگردیده تامین  محصول، براي تولید محدود یازاعتبار موردن

  کارگیري هآموزش ب. گردد ندات مورد نیاز براساس استانداردهاي  ابالغی، تدوین میتولید محدود، مست
 توسط مرکز خودکفایی و امور صنعتی سازمان تحقیقاتی برگزار و بعد از گذشت بازهشده، هاي تولید نمونه

آماد،   عاونتم( کارگیرنده به مراجع مربوطهههاي بسال بازخورد محصوالت توسط رده ماه تا یک زمانی شش
  . شود منعکس می ،)تحقیقات نیرو  معاونت عملیات و سازمان

هاي تولید شده به همراه دانش فنی مربوطه با هماهنگی و از  ، یک نمونه از نمونهمنظور تولید انبوه، بهادامه در
مابین  جانبه فینامه چهار  طریق مدیریت خودکفایی و امور صنعتی معاونت تحقیقات صنعتی و درقالب تفاهم

، رئیس سازمان تحقیقاتی مجري، رئیس سازمان صنایع یبانیمعاونت تحقیقات صنعتی، معاون آماد و پشت
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صنایع دفاعی با همکاري مرکز خودکفایی و امور صنعتی . گردددفاعی به صنعت متولی تولید منتقل می

و پس از  کندمیتولید  ،هاده از طرف ردهرا با اعمال اصالحات اعالم ش» معیار تولید«نیروها، ابتدا نمونه 
  .نماید نهایی شدن نمونه معیار تولید، نسبت به تولید انبوه اقدام می

اصالح الگوي  ارزیابی وي اخذ شده از خبرگان براي ها داده هاتجزیه و تحلیل داده - 1- 4- 4
  ه الگوي نهایییارا پیشنهادي و

  .انجام گرفته است زیر يها به روش آماري آماره و آزمون ي شدهآور جمعي هابراي تجزیه و تحلیل داده
با میانگین و حداکثر امتیازات پرسشنامه، در ابتدا مجموع  شده یلهاي تکممنظور مقایسه نتایج پرسشنامههب

و سپس میانگین امتیازات آن محاسبه شده است که مقدار شده امتیازات حاصل از هر پرسشنامه محاسبه 
است و حاکی از مطلوب بودن چارچوب ) 270عدد (باالتر از میانگین پرسشنامه 62/379عدد میانگین حاصله 

  ):است 03/7ها عدد  و میانگین جواب پرسشنامه 5میانگین پرسشنامه عدد : توضیح(است نظر خبرگان 

  
  مقایسه مقدار میانگین حاصله از نظرات خبرگان و میانگین پرسشنامه  -1 نمودار

  
  تجزیه و تحلیل با روش آزمون بینم - 1- 1- 4- 4

علت استفاده از روش لیکرت این است که نظرات . استمقیاس مورد استفاده در پرسشنامه مقیاس لیکرت 
چون این اعداد  بر این اساس،. کندگویان را به اعداد کمی قابل درك براي ماشین تبدیل میکیفی پاسخ

  .ک، وجود داردهاي غیر پارامتریاستفاده از روش به نیاز ،داراي معناي کمی نیستند، براي تحلیل آنها
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  مقیاس کمی لیکرت -3 جدول

  بسیار زیاد  زیاد  متوسط  کم  بسیار کم  گزینه
  9  7  5  3  1  امتیاز

  
 . استفاده شده است) بینم(ايآزمون توزیع دو جملهدر این پژوهش براي تحلیل آماري از 

pqو عدم موفقیت با احتمال  pاگر توزیع بینم منجر به موفقیت با احتمال    صورت اینگردد، در 1
  :صورت زیر خواهد بود آزمایش مستقل به n، یعنی تعداد موفقیت درxتوزیع احتمال متغیر 

nx ,...,3,2,1,0       
xnx

n

x
qppnxb 






),,(

 
هایی به شرح ذیل تعریف فرض ها،سوال يهمههاي تکمیل شده براي هاي پرسشنامهبراي تحلیل داده 

رار داده ق ،عنوان فرض یکرا به 6عنوان فرض صفر و را به 6 هاسوال يهمهشده است و در 
  .گیرانه همراه باشدنظر سخت اعمال که با شده است

  :عنوان نمونه آزمون بینم در مورد چند سوال به
  کافی بودن تعداد فرآیندها : 1سوال 

  .نیستتعداد فرآیندها کافی : فرض صفر 
  .استتعداد فرآیندها کافی : یک  فرض

  سازي الگو توجیه اقتصادي پیاده : 5سوال
  .پیاده سازي الگو توجیه اقتصادي ندارد: صفر فرض 

  پیاده سازي الگو توجیه اقتصادي دارد:  فرض یک
  : به همین ترتیب تا سوال پنجاه و چهارم

  مرکز تحقیقاتی تا پایان فاز تولید انبوه در صنعت/ نظارت سازمان ضرورت حضور و : 54سوال
  .فاز تولید انبوه در صنعت ضرورت نداردمرکز تحقیقاتی تا پایان / حضور و نظارت سازمان: فرض صفر 
  .مرکز تحقیقاتی تا پایان فاز تولید انبوه در صنعت ضرورت دارد/ حضور و نظارت سازمان: فرض یک 

هاي کمتر و مساوي یعنی میانگین. به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است یرانهگ در این آزمون با فرض سخت
به جز  هاالوس يهمهفرض صفر در . تر از شش مورد پذیرش قرار گرفته استهاي بزرگشش رد و میانگین

با توجه به . گیردید قرار مییشود و فرض یک مورد تارد می ،54و  50، 45، 39، 38، 36، 35، 12 هايسوال
  :شودهاي انجام شده، به دو نمونه از نتایج اشاره میها و تحلیلجواب پرسشنامه

  .ید قرار گرفته است یخبرگان، مورد تا% 90بینی شده در الگو از نظر فرآیندهاي پیشضرورت  :8سوال
% 60اهمیت بازنگري استانداردهاي مستندسازي در فرآیند بازنگري نمونه مهندسی از نظر  :12سوال

   .ید قرار گرفته است یخبرگان، مورد تا
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  .به همین روش انجام شده است ،نیزها براي بقیه سوال
  
  گیري یجهنتبحث و  - 5

  گیري یجهنت - 1- 5

هاي مراکز تحقیقاتی نیروهاي مسلح، نبود الگوي مناسب در فرآیند  شدن پروژهنترین عامل تولیدي مهم
 پیشنهاد گردید و پس از 8الگوي اولیه مطابق شکلیک پژوهش که در این  استتحقیق به تولید مدیریت 

 8دست آمده، الگوي اولیه به شکلبه يها نظرات خبرگان و تجزیه تحلیل داده اخذاعتبار سنجی آن و با 
  :بر اساس نظرات خبرگان موارد زیر به الگوي پیشنهادي اولیه اضافه گردید. اصالح گردید

 .نگري نمونه مهندسی و قبل از تولید محدودازیند ساخت نمونه عملیاتی بعد از بآفر -1
 ساخت نمونه عملیاتی بر اساس نظرات کارشناسان آماد ، عملیات و صنعت  -2
یند تولید محدود بین سازمان تحقیقاتی تولید کننده و صنعت آبرقراري تعامل دو طرفه در حین فر -3

 طابق الگوي مورد قبول صنعتیندهاي ساخت و تکمیل مستندات مآوري در خصوص فرآگیرنده فن
  ).8شکل(

آوري، مطالعات هاي علمی انتقال فناین الگو بر اساس یک روش علمی با بررسی مبانی نظري و بررسی مدل
هاي تحقیقاتی و صنایع در سازمان هاي میدانیتطبیقی، نتایج تحقیقات قبلی انجام گرفته و همچنین بررسی

توجه و بارز این الگو، ایجاد یک  نکته قابل .خبرگان، تدوین گردیده استنیروهاي مسلح و سرانجام اخذ نظر 
هاي تحقیقاتی که نمونه مهندسی حاصل از اجراي پروژهصورتبدین. استحلقه واسط بین تحقیقات و تولید 

هاي تابعه داخلی هاي تحقیقاتی نیروها، شرکتبا همکاري و مشارکت مراکز خودکفایی و امورصنعتی سازمان
   هاي خصوصی با حفظ اسرار، ارتقا یافته و به محصول نمونه عملیاتی تبدیلنیروهاي مسلح  و یا شرکت

هاي عملیاتی، دانش فنی تحت رده يو اخذ بازخوردها صنعتی یمهسپس با اجراي فاز تولید محدود ن. شودمی
   د، نسبت به تولید انبوه اقدام پس از نهایی شدن نمونه معیار تولیاي به صنعت دفاعی منتقل و نامهتوافق

   .گرددمی

8 سوال به دهندگان پاسخ درصد - 2نمودار 12 سئوال به دهندگان پاسخ درصد - 3نمودار   

90%
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هاي تحقیقاتی نیروهاي  آوري از مراکز و سازماني انتقال فناز این، تحقیقی در حوزه یش پکه  با توجه به این

آوري از خارج که تحقیقات قبلی بر انتقال فندلیل اینمسلح به صنایع دفاعی انجام نشده است و همچنین به
  آوري از مراکز تحقیقاتی داخلی به صنایع داخلیاند و توجهی به مساله انتقال فناکید داشتهبه داخل کشور ت

هاي فعال در صنایع نظامی و پیچیدگی  وجود نداشته است و از سوي دیگر، به دلیل تنوع مراکز و سازمان
پژوهش حاضر از ابعاد  آوري،نیازهاي این صنایع و لزوم توجه به ساز وکارهاي ویژه و خاص براي انتقال فن

هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح  آوري از سازمانهاي پیشین متفاوت است و براي انتقال فن مختلف با پژوهش
  .به صنایع دفاعی کشور، الگویی بدیع، کاربردي و بومی ارایه داده است

هاي شخصی بوده و باعث جلوگیري از اعمال سلیقه مهموردهاي چنین الگویی بسیار آپیامدها و دست
که در آن يجا سازي و اجراي الگوي پیشنهادي، نتایج تحقیقات چندین ساله محققین بهبا پیاده. گردد یم

نزدیک شده و از کارگیري عملیاتی  تولید و به ، یعنیاي بایگانی و بالاستفاده بماند، به هدف اصلی خودگوشه
شکوفایی موجب این الگو کارگیري  به عالوه، به. گردد میاي هنگفت تحقیقاتی جلوگیري ههدر رفتن هزینه

صنعت کشور، تامین نیازهاي نیروهاي مسلح در داخل کشور و عدم وابستگی به کشورهاي خارجی، ایجاد 
  .دشو میروحیه و انگیزه بیشتر در محققین 

  تحقیقاتی نیروهاي مسلح به صنایع دفاعی  يها وري از سازمانآالگوي نهایی انتقال فن -8شکل
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  پیشنهادهاي پژوهش - 2- 5

  پیشنهادهاي مدیریتی  - 1- 2- 5

هاي تحقیقاتی  ، را به سازمان)8شکل (گردد ستاد کل نیروهاي مسلح، الگوي منتج از تحقیق پیشنهاد می -1
  .نیروهاي مسلح و صنایع دفاعی، براي اجرا، ابالغ نماید

گردد توسط ستاد کل نیروهاي مسلح سیاستی الگو نشان داده شده است پیشنهاد می طور که درهمان -2
اتخاذ و ابالغ گردد تا صنایع مرتبط با هر پروژه تحقیقاتی، از ابتداي انجام پروژه بر اساس یک 

  .هاي تحقیقاتی مشارکت داشته باشند-دستورالعمل مشخص با سازمان
ردد تا از ابتداي فرآیند تولید محصول تحقیقاتی در صنعت، سازمان شود سازو کاري فراهم گپیشنهاد می -3

تحقیقاتی انجام دهنده پژوهش نیز مشارکت فعال داشته باشد تا در انجام تحقق محصول مطابق طراحی 
  .انجام شده و نیاز عملیاتی، کمک نماید

  هاي آیندهپیشنهادهایی براي پژوهش - 2- 2- 5

هاي عملیاتی  گردد که در قالب یک کار پژوهشی، الزامات و روشمی به محققین این حوزه پیشنهاد -1
  .نمودن الگوي پیشنهادي این پژوهش را احصاء نموده و در اختیار مسئولین اجرایی مربوطه قرار دهند

هاي جدید و پیچیده هستند از سایر آوريي فن یزات نظامی که دربرگیرندهاز تجهکه بعضی با توجه به این-2
گردد؛ الزم است تحقیقاتی در  هاي نظامی و دفاعی خریداري می ي پیشرفته توسط سازمانکشورها

  .ها از خارج به صنایع نظامی کشور انجام گیرد آوريي انتقال این فن خصوص ارایه الگوي نحوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1395پاییز ، 33 بهبود مدیریت، شماره     52

 
  :References      :                                                                                                                            منابع 

صص  ،9 شماره ،صنعتی فصلنامه توسعه تکنولوژي، »تکنولوژي ایجاد تکنولوژي و مدیریت انتقال«). 1384( مجتبی سید، عطاردي .1
33-27 . 

 ،هاي مدیریت پژوهش، »ارائه مدلی مناسب جهت انتقال اثر بخش فناوري در صنایع خودروسازي ایران«). 1388( پریوش، جعفري .2
 . 159-169، صص81 شماره

هاي پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی  هاي انتقال فناوري بندي مولفه شناسایی و اولویت«). 1393( اسماعیل، کالنتري .3
 . 675-695، صص 4، شماره  7دوره ،توسعه کارآفرینی، »(TRLs)يفناور

  .109، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره »نگرش جامع به انتقال تکنولوژي« ).1379( علی احمدي، علیرضا و همکاران .4
 .179، شماره تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تدبیر ،»هاي انتقال تکنولوژيروش« ).1386(عربی، سید عبدالحمید  .5
، دانشگاه علم و کارشناسی ارشد نامه، پایان»هاي مناسب انتقال تکنولوژي به کشورضوابط، مقررات و روش« ).1386( توکلی، علیرض .6

  .صنعت ایران
 .، اولین دوره مدیریت تکنولوژي هوا فضاي ایران"هــاي مختلـف انتقــال تکنـولـوژيروش" ،)1386( منطقی، منوچهر .7
 .167، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، شماره »آوريقراردادهاي انتقال فن«). 1385(هداوند، مهدي  .8
، 43شماره  ،مجله علمی پژوهشی شریف، »ارائه مدلی جامع براي انتخاب روش مناسب انتقال فناوري«). 1387( .محمدرضا، آراستی .9

 .145-153صص
، »مراتبی ترین روش انتقال فناوري با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله اسبارائه الگوي انتخاب من«. 1391( احسان، دهقانی .10

 .12-22، صص 31سال هشتم، شماره  ،ها و مراکز رشد پارك
 .12-19، صص 39سال دهم، شماره  ،فصلنامه رشد فناوري، »هاي انتقال فناوري مطالعه تطبیقی مدل«). 1393( حسنعلی، آقاجانی .11
 .، تعریف نمونه ها»هاي تحقیقاتیسند جامع مستند سازي پروژه« ).1391( تی نیروهاي مسلحمعاونت تحقیقات صنع .12
، صص 14شماره  ،ها و مراکز رشد فصلنامه تخصصی پارك، »هاي ملی انتقال فناوري تحلیلی بر نقش سازمان«). 1387( رضا، قادري .13

26-22. 
، 6شماره  ،هاي اقتصادي فصلنامه علمی پژوهش ،»مناسب انتقال فناوريارائه مدلی جامع براي انتخاب روش «). 1381( راشد، صفوي .14

 .85- 106صص 
، 32شماره  ،انداز مدیریت چشم، »بررسی عوامل موفقیت انتقال تکنولوژي براي رسیدن به کالس جهانی«). 1388( حسن، فارسیجانی .15

  .151- 168صص 
  109شماره  ،تدبیرماهنامه  ،»انتقال تکنولوژينگرش جامع به «). 1379( ؛ علیرضاتوکلی  ،علیرضا ؛علی احمدي .16
  .68- 88، صص 33شماره  ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی، »تکنولوژي انتقال و انتخاب بر مؤثر عوامل تعیین«). 1387( منوچهر، انصاري .17
  .32-44، صص ، کنفرانس سوم مدیریت فناوري»پاك توسعه مکانیسم طریق از تکنولوژي انتقال«). 1391( نجفی، نوري.18 .18
،  سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ، »ا.ا.طراحی مدل مناسب انتقال تکنولوژي در راه آهن ج«). 1387( علی، موسایی.19 .19

  .15-30صص 
شناسایی و رتبه بندي عوامل حیاتی موفقیت در انتقال فناوري سیستم هاي اطالعاتی در صنایع «). 1390( منصور، ثابتی.20 .20

  .33-39، صص 26شماره  7نشریه رشد فناوري ، دوره،، »رانخودروسازي ای
: اولویت بندي عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژي در کشورهاي در حال توسعه مطالعه موردي «). 1390( رضا، توکلی مقدم.21 .21

  .43-53، صص مین کنفرانس مدیریت تکنولوژیدو، »مخابرات ایران
٢٢. Dubickis, Mikus (2015). “Perspectives on Innovation and Technology Transfer”, procedia - 

social and behavioral sciences, 213, pp. 965 – 970 
٢٣. Drivas, Kyriakos   ( 2016). “Academic patents and technology transfer”, Journal of Engineering 

and Technology Management, Vol. 40, pp. 45 – 63 
٢٤. .24  Forrest, Edward (1988). “Segmenting VCR Owners”, Journal of Advertising Research, Vol. 

28, No.2, pp. 38-51. 
٢٥. .25  Costantini, Valeria (2014). “Technology transfer, institutions and development”, 

Technological Forecasting & Social Change, 88, Italy, pp. 26–48. 
٢٦. .26  Chiesa.V and Manzini. R. (1998). “Organization for technological collaborations: a 

managerial perspective”, R & D Management,  28(3), PP.199 - 212.  
٢٧. .27  Ford, David (1988). “Develop your technology strategy”, Long Range Planning, 21(5), 198, 

PP. 85-95. 
٢٨. .28  Roberts.E and Berry. C. (1985). “Entering new business: selecting strategies for success”, 

Sloan Management Review, 26(3), PP. 3-17,  



 53    کشور دفاعیصنایع  هاي تحقیقاتی نیروهاي مسلح بهسازمان از وريآفن انتقال براي ییه الگویارا

 
٢٩. .29  Gilbert, A.lee (1995). “Negotiating technology acquisitions: getting the tools you need to 

succeed”, Nanyang technology university. 
٣٠. Van der Heiden, Patrick (2016). “Necessitated absorptive capacity and metaroutines in 

international technology transfer: A new model”, Journal of Engineering and Technology 
Management, 13, PP.112-126 

٣١. Saad, Mohammad (2002). “Technology transfer projects in developing countries-furthering 
the project, management perspective”, International of Journal of project management, 20, 
PP. 617-625 

٣٢. Appiah-Adu, Kwaku (2016). “Technology transfer, outsourcing, capability and performance: 
A comparison of foreign and local firms in Ghana”, Original Research ArticleTechnology in 
Society, 13. 

٣٣. UNEP-IETC (2004). “Technology Transfer: The Seven Cs for the Successful Transfer and 
Uptake of Environmentally Sound Technologies”, Osaka, Japan: The UNEP International 
Environmental Technology Centre, January. 

٣٤. 34. Villani, Elisa (2016). “How intermediary organizations facilitate university industry 
technology transfer: A proximity approach”, Technological Forecasting and Social Change,17, 
PP.73-79. 

  
  
  
  
  

 
       





P a g e  | 159 
 

١٥٩ 
 

  


