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شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته
در سطوح گوناگون آمادگی فناوری ()TRLs
اسماعیل کالنتری ،1جهانشاه چرختاب مقدم
 .1کارشناس ارشد کارآفرینی -کسبوکار جدید ،دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
2

 .2دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ،دانشگاه عالی دفاع ملی
تاریخ دریافت93/5/21 :
تاریخ پذیرش93/7/27 :

چکیده
بیشک یکی از راهبردهای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ،انتقال فناوریهای پیشرفته و تبدیل آن به مزیت رقابتی
پایدار شرکتهاست .در پژوهشهای اخیر ،به سطوح آمادگی فناوری بهعنوان عاملی تعیینکننده در انتقال
فناوریهای پیشرفته کمتر توجه شده است .نگارنده در این پژوهش براساس مبانی نظری ،پیشینة پژوهش و مدل
الی و تیسای به دنبال شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون
آمادگی فناوری است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی است .جامعة آماری
در بخش کیفی ،خبرگان و در بخش کمی کارآفرینان شرکتهای فناوری پیشرفته است .نمونة آماری در بخش
کیفی ده نفر است که به روش گلولة برفی انتخاب شد و در بخش کمی صد نفر است که به روش تصادفی ساده
انتخاب شد .در بخش کیفی ،ابزار گردآوری دادهها مصاحبة نیمهساختاریافته و در بخش کمی ،پرسشنامة
محققساخته است .تحلیل دادههای کیفی به روش کدگذاری و تحلیل دادههای کمی با آزمون آنووا و فریدمن
انجام گرفته است .یافتههای پژوهش نشان میدهد در دو فاز شکلگیری مفهوم نظری و ساخت نمونة آزمایشی،
عوامل انسانی بیشترین تأثیر را بر موفقیت انتقال فناوریهای پیشرفته دارد .همچنین ،در فاز تجاریسازی ،عوامل
صنعتی بیشترین تأثیر را بر موفقیت انتقال فناوریهای پیشرفته دارد .توجه به این عوامل هنگام انتقال فناوریهای
پیشرفته به کارآفرینان و مدیران شرکتهای فناوریهای پیشرفته توصیه میشود.
واژههای کلیدی :انتقال فناوری ،سطوح آمادگی فناوری ،فناوریهای پیشرفته.
* نویسندة مسئول:

تلفنEmail:esmaeelkalantari@yahoo.com 09125238972 :
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مقدمه
جایگاه فناوریهای پیشرفته در زندگی مدرن برای عموم مردم از یک سو و تبدیلشدن آن به
مزیت رقابتی پایدار برای دولتها در عرصة تجارت جهانی و عاملی برای پیشتازی آنها در
حوزة کارآفرینی ،خلق ثروت و کسب سهم عمدة بازار از سوی دیگر ،موجب اهمیت
چشمگیر فناوریهای پیشرفته شده است .بیشک یکی از راهبردهای دستیابی به اقتصاد
دانشبنیان و خلق ثروت ،انتقال فناوری بهویژه فناوریهای پیشرفته است .بیان موضوع انتقال
فناوریهای پیشرفته در بند یازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز گواهی این امر است
که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است (خامنهای.)1392 ،
انتقال فناوری مقولهای مهم و اساسی در ارتقای سطح فناوری یک کشور و در نهایت
حرکت به سمت توسعة پایدار است (یداللهی و امینی .)27 :1390 ،در سالهای اخیر ،فناوری و
بهویژه فناوریهای پیشرفته بهعنوان سیاستی راهبردی برای توسعة اقتصادی کشورها مطرح
است .در کشورهای پیشرفتة صنعتی ،دستیابی و بهکارگیری مؤثر فناوریهای جدید یکی از
راههای کسب قدرت نفوذ رقابت بینالمللی محسوب میشود .توسعه و انتقال فناوری،
اساسیترین گام در توسعة اقتصادی و صنعتی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است.
انتقال فناوری ابزاری است که کشورهای درحال توسعه نظیر ایران میتوانند با آن فاصلة خود
را با کشورهای پیشرفته کاهش دهند و مقدمات توسعهیافتگی را فراهم کنند.
هرچند پژوهشهای متعددی برای شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری انجام گرفته است،
درنظرنگرفتن عامل سطوح آمادگی فناوری ،نقصی است که در این پژوهشها به چشم میخورد.
سطوح آمادگی فناوری بهمنظور ارائة توصیفی برای رشد بلوغ فناوری بهصورت پروسهای از
پیشرفت فناوری از ایدة اولیه تا محصول نهایی ایجاد شده است (غالمی جورشری.)21 :1391 ،
بیتوجهی به عوامل مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری،
احتمال شکست پروژههای انتقال فناوری بهویژه در حوزة فناوریهای پیشرفته را افزایش میدهد.
افزایش بیاعتمادی و مخاطرههای انتقال فناوریهای جدید ،توأم با چالش و دشواریهای انتقال
فناوری در سطوح گوناگون آمادگی فناوری ،پژوهشگران دانشگاهها و مدیران تحقیق و توسعة
سازمانها و شرکتها را برای ورود به این حوزة پژوهشی عالقهمند میکند.
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هدف اصلی این پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته در
سطوح گوناگون آمادگی فناوری و ارائة چارچوبی مفهومی برای آن است .نوآوری این
پژوهش ،مطالعة توأم مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته و سطوح آمادگی فناوری است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
انتقال فناوری

1

در ادبیات موضوع ،دربارة تجاریسازی تعاریف متعددی بیان شده است .دکترا و همکاران
( )2007انتقال فناوری را اینگونه تعریف میکنند :انتقال دانش ،محصوالت یا فرایندهای
جدید از یک سازمان به سازمانی دیگر برای منافع کسبوکار (Dectera et al., 2007: 145-

 .)155براساس تعریفی دیگر ،انتقال فناوری هرگونه فرایندی است که با آن ادراک ،اطالعات
و نوآوریهای اولیه از یک دانشگاه ،مؤسسه یا آزمایشگاه دولتی به افراد یا شرکتهای بخش
خصوصی یا نیمهخصوصی انتقال مییابد و انواع و درجههای مختلفی در آن ازجمله انتقال
دانش تا تبادل کارمندان و انتقال کامل کارخانه وجود دارد (Liu & Jiang, 2001: 175-

 .)188طارق خلیل ( )1388انتقال فناوری را بهعنوان فرایندی تعریف میکند که علم و فناوری
از فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگری منتقل میشود که از آن دانش جدید برای انجامدادن
کارها به روش خود بهره میگیرد؛ به بیان دیگر انتقال فناوری فرایند آمادهکردن فناوری
طراحیشده برای یک هدف سازمانی ،برای استفاده در سازمانهای دیگر و برای اهداف بالقوة
مفید دیگر تعریف میشود (خلیل.)514-513 :1388 ،
مؤلفههای انتقال فناوری

مطالعه و بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که محققان مختلف عوامل گوناگونی را بر انتقال
فناوری تأثیرگذار میدانند .الی و تیسای ( )2009معتقدند ویژگیهای صنعت ،سازمانی،
نیروی انسانی و فناورانه بر اثربخشی انتقال فناوری مؤثرند (Lai, Tsai, 2009: 12012-

 .)12022زاگز قابلیتهای سازمان دریافتکننده و زیرساخت بومی را بر انتقال فناوری مؤثر
)1. Technology Transfer (TT
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میداند ( .)Szogs, 2010: 143از نظر نامدار زنگنه ،عوامل محیطی ،استراتژی فناوری،
توانمندی فناورانه ،توانمندی سازمانی و توانمندی شبکهای بنگاه بر اثربخشی انتقال فناوری
تأثیرگذار است (نامدار زنگنه .)27 :1387 ،در پژوهش دیگری ،استراتژی و اهداف ،مدیریت،
آموزش و ساختار سازمانی ،دولت ،ماهیت فناوری و شرایط صنعت بر انتقال فناوری مؤثر
دانسته میشود (گروسی مختارزاده .)98 :1387 ،مهدیزاده و همکاران ( )1389با مطالعه و
بررسی تعدادی از پژوهشهای پیشین عوامل مؤثر بر انتقال فناوری را هشت عامل معرفی
میکند .این عوامل عبارتند از :مدیریت مؤثر و کارا ،حمایتهای مؤثر دولت ،همکاریهای
نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع ،توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه ،قابلیت خوب و
ظرفیت جذب کشور گیرندة فناوری ،دسترسی به بازار کافی ،تمایل و توانایی انتقالدهنده و
گیرندة فناوری و سیاست توسعة صادرات (مهدیزاده و همکاران.)10 -3 :1389 ،
1

سطوح آمادگی فناوری
سطوح آمادگی فناوری بهمنظور ارائة توصیفی برای رشد بلوغ فناوری بهصورت پروسهای از
پیشرفت فناوری از ایدة اولیه تا محصول نهایی ایجاد شده است .براساس مبانی نظری ،سطوح
گوناگون فناوری در نه سطح قرار گرفتهاند .سطح اول شامل مشاهده و گزارش قواعد پایه
است .سطح دوم شامل مفاهیم فناوری و فرمولهکردن کاربردهاست .سطح سوم شامل کارکرد
تجربی ،تحلیل و مختصسازی اثبات مفاهیم است .سطح چهارم شامل توسعة عناصر و نمونهها
در محیط آزمایشگاه است .سطح پنجم شامل توسعة عنصر یا نمونه در محیطهای مناسب است.
سطح ششم شامل نمایش مناسب در یک محیط مناسب واقعی است .سطح هفتم شامل آزمایش
سیستم نمونه در محیط واقعی و در حال تجاریشدن برای متقاضیان اولیه است .سطح هشتم
شامل سیستم واقعی و کامل برای آزمایش و نمایش و در حال تجاریشدن برای تمام
استفادهکنندگان است .سطح نهم شامل سیستم واقعی است که به کمک مأموریتهای واقعی
موفق اثبات شده است و توسعه مییابد (غالمی جورشری.)21 :1391 ،

)1. Technology Readiness Levels (TRLs
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چارچوب مفهومی تحقیق
چارچوب مفهومی در این پژوهش برای شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته،
مدل الی و تیسای ( )2009است .براساس این مدل ،چهار گروه عوامل ویژگیهای فناوری،
انسانی ،سازمانی و صنعتی بر انتقال فناوریهای پیشرفته تأثیرگذار است ( Lai & Tsai, 2009:

 .)12012-12022شکل  ،1چارچوب مفهومی مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته را به
تفصیل نشان میدهد.
مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته
ویژگیهای

ویژگیهای

ویژگیهای

ویژگیهای

فناوری

انسانی

سازمانی

صنعتی

پیچیدگی

نگرش

اندازه

تدوین

تحصیالت

فرهنگ

ترویج

اقتدار

تجربه

ارتباط

سن

مقیاس بازار
چرخة عمر
محصول
دولت

تحقیق و توسعه

شکل  .1چارچوب مفهومی مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته ()Lai & Tsai, 2009
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چارچوب مفهومی استفادهشده برای سطوح آمادگی فناوری در این پژوهش براساس مدل
نه سطحی ناسا تعریف میشود ( .)NASA, 2004: 44شکل  2این مدل را نشان میدهد.
بهمنظور تسهیل بررسی ،این مدل در سه فاز نشان داده شده است.

فاز  :2ساخت نمونة
• آزمایش سیستم در محیط واقعی و
تجاریسازی برای متقاضیان اولیه
• سیستم واقعی برای آزمایش و نمایش و
تجاریسازی
• سیستم واقعی با مأموریت واقعی همراه با
توسعة آن

فاز  :3تجاریسازی و
ورود به بازار

آزمایشی و اولیه
• توسعة عناصر و نمونهها در آزمایشگاه
• توسعة عناصر یا نمونهها در محیط
مناسب
• نمایش مناسب در محیط واقعی

• مشاهده و گزارش قواعد پایه
• مفاهیم و فرمولهکردن کاربردها
• تحلیل مفاهیم در محیطی
آزمایشگاهی

فاز  :1شکلگیری و توسعة
مفهوم نظری

شکل  .2چارچوب مفهومی سطوح آمادگی فناوری در سه فاز و نه سطح ()NASA, 2004

روششناسی
بخش کیفی

پژوهش حاضر کاربردی است که دادههای آن با استفاده از روش آمیخته اکتشافی جمعآوری
شده است .برای انجامدادن این پژوهش پس از گردآوری مبانی نظری و ادبیات موضوع
تحقیق ،چارچوب مفهومی الی و تیسای ( )2009بهعنوان چارچوب نظری پایه استفاده شد.
سپس به مصاحبه با خبرگان بهمنظور شناسایی مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح
گوناگون آمادگی فناوری پرداخته شد .ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی ،مصاحبة
نیمهساختاریافته است .گویههای کالمی مصاحبه با خبرگان ،پس از تلخیص ،در سه مرحله
کدگذاری (کدگذاری اولیه ،باز و محوری) شد .جامعة آماری در بخش کیفی ،خبرگان
متخصص در حوزة انتقال فناوریهای پیشرفته در سه بخش خبرگان نظری شامل اعضای هیئت
علمی دانشگاههاست که در حوزة انتقال فناوریهای پیشرفته صاحبنظرند و خبرگان
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کارآفرین در حوزة انتقال فناوریهای پیشرفته است .حجم نمونة بررسیشده براساس مبانی
نظری در تحقیقات کیفی همگون میتواند بین شش تا هشت نفر باشد (.)Kuzel, 1999: 131
لیکن پژوهشگر بهدلیل تمایل به افزایش دقت و کاهش خطا ،مصاحبه را تا رسیدن به اشباع
نظری ادامه داد .به این ترتیب پس از مصاحبه با هفت نفر تقریبا اشباع نظری رخ داد ،لیکن
پژوهشگر برای اطمینان بیشتر مصاحبه را تا ده نفر از خبرگان ادامه داد .نمونهگیری در بخش
کیفی با استفاده از روش گلولة برفی 1انجام گرفت (.)Biernacki & Waldorf, 1981: 78
پایایی و روایی ابزار مصاحبه با طراحی نظاممند و استفاده از نظرهای خبرگان و اصالح موارد
الزم ،از سوی خبرگان تأیید شده است.
بخش کمی

با تحلیل نظرهای خبرگان با روش کدگذاری در سه مرحله ،پرسشنامهای طراحی شد (پرسشنامة
محققساخته) که از طریق آن ،جمعآوری دادههای بخش کمی انجام گرفت .جامعة آماری در
بخش کمی ،کارآفرینان و مدیران عامل و مدیران داخلی شرکتهای فعال در حوزة انتقال
فناوریهای پیشرفته است .حجم نمونه در بخش کمی ،صد نفر درنظر گرفته شد (هومن و عسگری،
 .)1384نمونهگیری در بخش کمی با استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی ساده 2صورت گرفته
است ( .)Kerlinger, 1986: 102روش تحلیل در بخش کمی ،آزمون تحلیل آنووا 3با استفاده از
نرمافزار  SPSSنسخة  19است .روایی پرسشنامه با استفاده از طراحی نظاممند و استفاده از نظرهای
خبرگان و انجامدادن اصالحات مورد نظر در پرسشنامة اولیه ،از سوی خبرگان تأیید شد .برای
بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .به این منظور با استفاده از نرمافزار ،SPSS
ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و چهار گروه عوامل محاسبه شد که در چارچوب
مفهومی پایه و مرحلة کیفی شناسایی شد .با توجه به مقادیر محاسبهشده برای آلفای کرونباخ که به
تفکیک عوامل فناوری ،انسانی ،سازمانی و صنعتی بهترتیب برابر با  0/938 ،0/906 ،0/945و 0/926
است ،پایداری ابزار پرسشنامة استفادهشده در این آزمون تأیید میشود.
1. Snowball
2. Simple Random Sampling
3. One Way ANOVA
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یافتهها
بخش کیفی

از بین ده مصاحبهشونده ،دو نفر زن و هشت نفر مرد بودند .پنج نفر دارای مدرک دکتری و
پنج نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند .یافتههای مصاحبه با خبرگان در بخش کیفی،
شناسایی  63شاخص در قالب شانزده بعد برای سنجش چهار گروه مؤلفههای فناوری ،انسانی،
سازمانی و صنعتی انتقال فناوریهای پیشرفته است.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار چهار گروه عوامل و شانزده بعد مؤلفههای انتقال فناوریهای
پیشرفته بهصورت نزولی (محققساخته)
کد

کد

باز

محوری
اهمیت
راهبردی

عوامل فناوری

تدوین
فناوری
ترویج
فناوری
مالحظات
فناوری
نگرش

عوامل انسانی

تحصیالت
اقتدار

ارتباط

نمونهای از گویههای خبرگان
فناوری انتقالیافته باید نیازهای کشور را تأمین کند .فناوری انتقالیافته برای
کشور اولویت داشته باشد .فناوری میتواند کاربرد نظامی و غیر نظامی داشته
باشد .فناوری برای کشور مزیت داشته باشد .فناوری دارای نوآوری باشد.
بهکارگیری فناوری مستلزم استفاده از نیروی خبره باشد .هنگام انتقال فناوری
کارکنان آموزشهای الزم را ببینند .همة مستندات فناوری به دقت گردآوری و
مستند شود.
باید استفاده از فناوریهای پیشرفته و مزایای آن نهادینه شود .نیروی انسانی
درگیر در فرایند انتقال فناوری آموزش الزم را ببینند.
قیمت فناوری باید برآورد و منابع مالی الزم تدارک دیده شود .فرایند انتقال فناوری
فرایندی دینامیک است نه یکباره .نقشة توسعة محصول در فرایند انتقال فناوری باید
روشن باشد؛ یعنی باید بدانیم فناوری را برای چه کاربردی میخواهیم.
باید در سازمان نگاه درستی به انتقال فناوری و مباحث پیرامون آن باشد .باید
روحیة ریسکپذیری و تحمل شکست وجود داشته باشد.
باید مدیرانی بهکار گرفته شوند که قبال در زمینة انتقال فناوری موفق بودهاند .باید
از پژوهشگرانی کمک خواست که در فناوریهای پیشرفته تخصص کافی دارند.
اعتبار شرکتهای گیرنده و دهندة فناوری بسیار مهم است .شرکتی که انتقال دهندة
فناوری است باید بتواند در صورت نیاز خدمات پشتیبانی الزم را ارائه کند.
در فرایند انتقال فناوری باید حداقل تا مدتی ارتباط مستمر بین شرکت انتقال
دهندة فناوری و شرکت گیرندة فناوری برقرار باشد .در انتقال فناوری ،بهویژه در
سطح تجاریسازی و ورود به بازار باید شبکههای ارتباطی قدرتمندی با زنجیرة
ارزش برقرار باشد.

فراوانی

6

4
2
3
4
5
2

3
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ادامة جدول  .1میانگین و انحراف معیار چهار گروه عوامل و شانزده بعد مؤلفههای انتقال فناوریهای
پیشرفته بهصورت نزولی (محققساخته)
کد

کد

باز

محوری

عوامل سازمانی
عوامل صنعتی

نمونهای از گویههای خبرگان

فراوانی

ساختار

میزان بوروکراسی در سازمان بر انتقال فناوری مؤثر است .باید ساختار سازمانی
فناورمحور باشد .سازمان باید چابک و سریع باشد.

3

فرهنگ

فرهنگ سازمانی مهمترین عامل مؤثر بر انتقال فناوری است .مدیر باید نقش
حامی داشته باشد .نوآوری باید در سازمان وجود داشته باشد.

4

تجربه

تجربة سازمان در همکاری مشترک با صنعت مؤثر است .شرکتها باید با نفوذ
در مراکز صنعتی بتوانند حمایت صنعت را جلب کنند .تجربة موفق انتقال
فناوری در گذشته میتواند بسیار مؤثر باشد .همکاریهای بینالمللی و داخلی
تجربة سازمان را افزایش میدهد.

7

ظرفیت

قابلیت جذب فناوری در سازمان میتواند در موفقیت انتقال فناوری بسیار مؤثر
باشد .منابع مالی سازمان باید خوب باشد .افراد متخصص باید در سازمان حضور
داشته باشند.

5

تحقیق و
توسعه

هرچند مراکز رشد شبیه آن چیزی است که در پارکهای علم و فناوری دیده
میشود ،اما با امکانات آزمایشگاهی مفصل بهویژه در فاز ساخت نمونة اولیه و
آزمایشی بسیار مؤثر است .دسترسی به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته
الزم است .مراکزی بسیار مؤثرند که کمکهای اطالعاتی به شرکتهای انتقال
دهندة فناوری انجام دهند.

3

مقیاس
بازار

شرایط بازار تعیین میکند که انتقال فناوری انجام شود یا نه .مواردی مثل اندازة
بازار و میزان بازگشت سرمایه مهم است .تعداد رقبایی مهم است که فناوری
مورد نظر یا مشابه آن را دارند .باید دید آیا در بازار امکان رقابت وجود دارد یا
نه؟ مثال شاید انحصار خاصی وجود داشته باشد.

6

چرخة
عمر
محصول

این اهمیت دارد که محصول و فناوری در کدامیک از مراحل چرخة عمر است.

1

دولت

حمایتهای مالی و فنی دولت در انتقال فناوری بسیار مؤثر است .گاهیاوقات
یک قانون میتواند بسیار تسهیلکننده یا بسیار مزاحم باشد .دولت باید به هر
شکلی از این نوآوریها حمایت کند.

3
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بخش کمی

از بین صد نفر نمونة بخش کمی 25 ،درصد زن و  75درصد مرد هستند .دو درصد دارای
مدرک دکتری 54 ،درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  44درصد دارای مدرک
کارشناسی هستند .همچنین ،از نظر سابقة فعالیت در حوزة فناوریهای پیشرفته 39 ،درصد
کمتر از پنج سال 51 ،درصد بین پنج تا ده سال و ده درصد بیشتر از ده سال سابقة فعالیت دارند.
در بخش کمی ،نظر خبرگان دربارة اهمیت هریک از عوامل و ابعاد انتقال فناوری با توجه به
سطوح گوناگون آمادگی فناوری اندازهگیری میشود .جدول  2میانگین و انحراف معیار چهار
گروه عوامل و شانزده بعد را بهصورت نزولی (از میانگین بیشتر به کمتر) نشان میدهد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار چهار گروه عوامل و شانزده بعد مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته
بهصورت نزولی (محققساخته)
عوامل

ابعاد

معیار

عوامل فناوری
عوامل انسانی

3/7233

0/8261

3/6289

0/5286

3/5361

0/4763

تحصیالت

4/0200

0/7495

ارتباطات
نگرش

3/8811
3/7189

0/6881
0/6721

اقتدار

3/6667

0/8535

عوامل صنعتی

3/7622

0/8170

عوامل سازمانی

تدوین
فناوری
ترویج
فناوری
مالحظات
فناوری
اهمیت
راهبردی

میانگین

انحراف

عوامل

انحراف

ابعاد

میانگین

تجربة سازمان

3/8658

0/6395

3/7642

0/7916

3/7392

0/6864

3/7111

0/7603

3/3333

0/6742

3/8083
3/5729

0/8601
0/6258

3/4433

0/8902

ظرفیت
سازمان
فرهنگ
سازمانی
تحقیق و
توسعه
ساختار
سازمان
دولت
مقیاس بازار
چرخة عمر
محصول

معیار
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همانطور که مالحظه میشود ،در گروه عوامل فناوری ،چهار بعد تدوین فناوری ،ترویج
فناوری ،مالحظات فناوری و اهمیت راهبردی فناوری بهترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند .در
گروه عوامل انسانی ،چهار بعد تحصیالت نیروی انسانی ،ارتباطات نیروی انسانی ،نگرش نیروی
انسانی و اقتدار نیروی انسانی ،براساس شاخص میانگین ،بهترتیب بیشترین اهمیت را دارند .در گروه
عوامل سازمانی ،پنج بعد تجربة سازمان ،ظرفیت سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،تحقیق و توسعه در
سازمان و ساختار سازمانی بهترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند و در گروه عوامل صنعتی ،سه بعد
دولت ،مقیاس بازار و چرخة عمر محصول بهترتیب دارای بیشترین اهمیتاند .همانطور که در
جدول  1مالحظه میشود ،در بین شانزده بعد ،بیشترین اهمیت مربوط به سه بعد تحصیالت نیروی
انسانی ،ارتباطات نیروی انسانی و تجربة سازمان است .جدول  3میانگین و انحراف معیار چهار گروه
مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته را بهصورت نزولی نشان میدهد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته بهصورت نزولی (محققساخته)
عوامل

میانگین

انحراف معیار

عوامل

میانگین

انحراف معیار

انسانی

3/8217

0/5375

فناوری

3/6626

0/5539

سازمانی

3/6827

0/4991

صنعتی

3/6082

0/6734

عوامل انسانی بیشترین تأثیر را بر انتقال فناوریهای پیشرفته دارد .آزمون آنووا (تحلیل
واریانس یکراهه) بر دادهها نشان میدهد تأثیر عوامل انسانی ،سازمانی ،فناوری و صنعتی در
سطوح گوناگون آمادگی فناوری یکسان نیست .بهمنظور سادهسازی تحلیل دادهها و پرهیز از
پیچیدگی زیاد ،سطوح نهگانة آمادگی فناوری را در سه فاز شکلگیری و توسعة مفهوم،
ساخت نمونة اولیه و آزمایشی و تجاریسازی و ورود به بازار خالصه میکنیم .نتایج خروجی
نرمافزار  SPSSپس از آزمون آنووا در جدول  4نشان داده میشود.
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جدول  .4خروجی نرمافزار  SPSSپس از آزمون آنووا برای مقایسة سه فاز (محققساخته)
موارد

مجموع
مجذورات

1

درجة آزادی

2

میانگین
مجذورات

بین گروهها

11/341

2

5/670

درون گروهها
کل

81/277

297

0/274

92/617

299

3

نسبت F4

20/720

مقدار
معنیداری

5

0/000

بنابراین ،چوم نسبت  Fبیشتر از  )F>1( 1و مقدار معنیداری کمتر از )Sig<0/05( 0/05
است؛ پس اهمیت مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری
بین سه فاز بررسیشده در این پژوهش تفاوت معنادار دارد .بهمنظور اولویتبندی هریک از
عوامل فناوری ،انسانی ،سازمانی و صنعتی در هر فاز ،از آزمون فریدمن 6استفاده میشود.
جدول  ،5معنیداری آزمون فریدمن را برای مقایسة عوامل چهارگانه در سه فاز آمادگی
فناوری نشان میدهد.
جدول  .5معنیداری آزمون فریدمن را برای مقایسة عوامل چهارگانه در سه فاز آمادگی فناوری
تعداد موارد
100

مجذور کای
52/842

7

درجة آزادی
2

مقدار معنیداری
0/000

به این ترتیب با استفاده از آزمون فریدمن ،عوامل سازمانی ،انسانی ،فناوری و صنعتی در
هر فاز رتبهبندی میشود .نمودار  1اولویت هریک از عوامل فناوری ،انسانی ،سازمانی و صنعتی
را در سه فاز شکلگیری و توسعة مفهوم نظری ،ساخت نمونة اولیه و آزمایشی و تجاریسازی
و ورود به بازار نشان میدهد (اعدادی که روی محور عمودی نوشته شده است ،همان مقادیر
میانگین رتبه 8است که در خروجی نرمافزار پس از اجرای آزمون فریدمن مشاهده میشود).
1. Sum of Squares
2. df
3. Mean Squares
4. F-ratio
5. Sig. Value
6. Friedman
7. Chi Square
8. Rank Mean
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3/3
3/1
2/9
2/7
2/5
2/3
2/1
1/9
1/7
1/5

فاز تجاری سازی و ورود

فاز ساخت نمونه اولیه و

فاز شکل گیری و توسعه

به بازار

آزمایشی

مفهوم نظری

1/95

2/25

2/31

عوامل فناوری

2/88

3/03

3/13

عوامل انسانی

1/98

2/49

2/46

عوامل سازمانی

3/2

2/25

2/11

عوامل صنعتی

عوامل صنعتی

عوامل سازمانی

عوامل انسانی

عوامل فناوری

نمودار  .1اولویت عوامل فناوری ،انسانی ،سازمانی و صنعتی به تفکیک سه فاز (محققساخته)

همانطور که در نمودار  1مالحظه میشود ،در فاز اول و دوم آمادگی فناوری (شامل
سطوح یک تا شش آمادگی فناوری) ،عوامل انسانی تأثیر بیشتری بر انتقال فناوریهای پیشرفته
دارند .لیکن در فاز تجاریسازی و ورود به بازار (سطوح هفت تا نه آمادگی فناوری) ،عوامل
صنعتی تأثیر بیشتری بر انتقال فناوریهای پیشرفته دارند و عوامل انسانی در رتبة دوم اهمیت
قرار میگیرد.
نمودار  ،2میانگین هریک از شانزده بعد مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته را در فاز
شکلگیری و توسعة مفهوم نظری نشان میدهد.
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4/5
4/3
4/1

4/0367
3/7625
3/675 3/66

3/5775

3/51

3/7167

3/7633

3/56

3/7167

3/41

3/545

3/4873

3/192

3/18
3/0929

3/9
3/7
3/5
3/3
3/1
2/9
2/7
2/5

نمودار  .2میانگین هریک از شانزده بعد مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته در فاز شکلگیری و توسعة
مفهوم نظری (محققساخته)

همانطورکه در نمودار  2مالحظه میشود ،سه بعدی که بیشترین تأثیر را در فاز شکلگیری و
توسعة مفهوم نظری (سطوح یک تا سه آمادگی فناوری) دارند ،بهترتیب عبارتند از :تحصیالت
نیروی انسانی ،نگرش نیروی انسانی و تجربة سازمان .نمودار  3میانگین هریک از شانزده بعد مؤثر
بر انتقال فناوریهای پیشرفته را در فاز ساخت نمونة اولیه و آزمایشی نشان میدهد.
3/9233
3/72
3/4129

3/23

3/80753/81

3/665

3/96

3/7633
3/54
3/296

4/1

3/56 3/5333

3/68

3/78
3/4718

3/9
3/7
3/5
3/3
3/1
2/9
2/7
2/5

نمودار  .3میانگین هریک از شانزده بعد انتقال فناوریهای پیشرفته در فاز ساخت نمونة اولیه و آزمایشی
(محققساخته)
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همانطور که در نمودار  3مالحظه میشود ،سه بعدی که بیشترین تأثیر را در فاز ساخت
نمونة اولیه و آزمایشی (سطوح چهار تا شش آمادگی فناوری) دارند ،بهترتیب عبارتند از:
تحصیالت نیروی انسانی ،تحقیق و توسعه در سازمان و ظرفیت سازمان .نمودار  4میانگین
هریک از شانزده مؤلفة انتقال فناوریهای پیشرفته را در فاز ساخت نمونة اولیه و آزمایشی نشان
میدهد.
4/5
4/195

4/2129

3/92

4/0275
3/8058
3/55

4/1633
3/975

4/3
4/0633

3/9

3/9167
3/86

3/512

4/1

3/945
3/79
3/6491

3/9
3/7
3/5
3/3
3/1
2/9
2/7
2/5

نمودار  .4میانگین هریک از شانزده بعد انتقال فناوریهای پیشرفته در فاز تجاریسازی و
ورود به بازار (محققساخته)

همانطورکه در نمودار  4مالحظه میشود ،سه بعدی که بیشترین تأثیر را در فاز تجاری
سازی و ورود به بازار (سطوح هفت تا نه آمادگی فناوری) دارند ،بهترتیب عبارتند از :مقیاس
بازار ،دولت و ارتباطات نیروی انسانی.
بحث و نتیجهگیری
هرچند پژوهشهای متعددی دربارة عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری انجام گرفته است ،اما
این اولین پژوهشی است که مؤلفههای انتقال فناوریهای پیشرفته را توأم با درنظرگرفتن سطوح
گوناگون آمادگی فناوری مطالعه میکند .چارچوب مفهومی پایه در این پژوهش ،مدل
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مؤلفههای انتقال فناوری است که توسط الی و تیسای ( )2009ارائه شده و جزء کاملترین
مدلها در این موضوع است .در بخش کیفی پژوهش ،براساس مصاحبههای تفصیلی که با
خبرگان انجام گرفت ،تغییراتی در مدل پایه لحاظ شد .به این ترتیب که در گروه عوامل
فناوری ،بعد پیچیدگی فناوری بهدلیل اینکه بهخوبی گویای همة ابعاد فناوری نبود ،به دو بعد
اهمیت راهبردی فناوری و مالحظات فناوری تفکیک شد .در پژوهشهای مشابه ،اهمیت این
دو بعد در تأثیر بر انتقال فناوری بیان شده است؛ بهعنوان مثال لین و برگ ( )2001ماهیت
فناوری را عاملی مهم در انتقال فناوری برمیشمرند ( .)Lin & Berg, 2001: 287- 293بچ و
همکاران ( )2002ویژگی فناوریها را بر انتقال فناوری مؤثر میدانند ( Bach et al., 2002:

 .)321- 338نامدار زنگنه ( )1387استراتژی فناوری را از عواملی میشمرد که بر اثربخشی
انتقال فناوری تأثیرگذار است .همچنین ،گروسی مختارزاده ( )1387ماهیت فناوری را بر انتقال
فناوری مؤثر میداند.
در گروه عوامل سازمانی ،بعد اندازة سازمان به ساختار سازمان تغییر کرد تا عالوهبر اندازة
سازمان ،سایر ویژگیهای ساختار سازمان نیز در آن لحاظ شود .همچنین ،بعد سن سازمان به
ظرفیت سازمان تغییر کرد تا بتواند سایر مالحظات سازمان را نیز شامل شود .در پژوهشهای
سایر پژوهشگران نیز موارد مشابه دیده میشود؛ بهعنوان مثال مادو ( )1989دو عامل ساختار و
قابلیت را به همراه شش عامل دیگر ،بر موفقیت فرایند انتقال فناوری مؤثر میداند ( Madu,

 .)1989: 115- 124بچ و همکاران ( )2002ساختار سازمانی شرکتهای درگیر در فرایند
انتقال فناوری را مهم میشمرند ( .)Bach et al., 2002: 321- 338موحدی ( )2003ضمن
برشمردن ده عامل در موفقیت انتقال فناوری شرکتهای ایرانی ،یکی از این عوامل را ظرفیت
جذب بیان میکند ( .)Movahedi, 2003: 117اونی به این نکته اشاره دارد که قابلیت فناورانة
شرکت دریافتکننده ،عامل قطعی در انتقال و جذب یک فناوری ویژه است ( Awny, 2005:

 .)213- 220زاگز ( )2010قابلیتهای سازمان دریافتکننده را بر انتقال فناوری مؤثر میداند
( .)Szogs, 2010: 143مطالعات مشابه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که به علت پرهیز از
طوالنیشدن بیان نمیشود .در گروه عوامل انسانی و صنعتی ،تغییری در مدل پایة پژوهش
ایجاد نشد.
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رتبهبندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوریهای پیشرفته به تفکیک سه فاز آمادگی
فناوری ،نتایج قابل اعتنایی را به دنبال داشت .براساس نتایج محاسبات نرمافزار ،مؤثرترین عامل
در دو فاز شکلگیری مفهوم و توسعة نظری (سطوح یک تا سه آمادگی فناوری) و ساخت
نمونة اولیه و آزمایشی (سطوح چهار تا شش آمادگی فناوری) ،عامل انسانی است .در گروه
عوامل انسانی ،خبرگان بر بعد تحصیالت بسیار تأکید کردهاند .در این میان ،مهمترین
موضوعی که خبرگان به آن توجه کردند ،حضور مدیران موفق در حوزة انتقال فناوریهای
پیشرفته درون سازمان است 73 .و  77درصد خبرگان تأثیر حضور مدیران موفق بر موفقیت این
فرایند در انتقال فناوریهای پیشرفته را بهترتیب در فاز اول و دوم ،زیاد یا بسیار زیاد ارزیابی
کردهاند .پژوهشهای مشابه نیز نقش مدیریت را در انتقال فناوری تأثیرگذار ارزیابی میکند؛
بهعنوان مثال مادو ( )1989مدیریت را یکی از هشت عامل کلیدی برای شرکت دریافتکننده
در موفقیت انتقال فناوری مطرح میکند ( .)Madu, 1989: 115- 124موحدی ( )2003قدرت
و اختیارات مدیریت را یکی از ده عامل موفقیت انتقال فناوری در شرکتهای ایرانی میداند
( .)Movahedi, 2003: 117هریس و هریس ( )2004عوامل مهم را در انتقال موفق فناوری به
پنج گروه تقسیم میکند که یکی از آنها مدیریت است ( Harris & Harris, 2004: 551-

 .)565فارسیجانی و تیموریان ( )1388مدیریت کارا و مؤثر را یکی از عوامل موفقیت انتقال
فناوری برای رسیدن به کالس جهانی ارزیابی میکنند (فارسیجانی و تیموریان-151 :1388 ،
 .)161همچنین ،در دو پژوهش جداگانه ،گروسی مختارزاده ( )1387و مهدیزاده و همکاران
( )1389نیز مدیریت کارا و مؤثر را بر انتقال فناوری مؤثر برمیشمرند.
نکتة مهم اینکه در فاز تجاریسازی و ورود به بازار (سطوح هفت تا نه آمادگی فناوری)،
هرچند عوامل انسانی اهمیت بسیاری دارد ،اما براساس آزمون فریدمن ،عوامل صنعتی
تأثیرگذارترین عامل در انتقال فناوریهای پیشرفته محاسبه شد .این موضوع اهمیت
درنظرگرفتن مالحظات صنعت را در فاز تجاریسازی و ورود به بازار بهخوبی تبیین میکند.
همچنین در بین عوامل صنعتی ،تأثیر دو بعد مقیاس بازار و دولت ،بسیار قابل اهمیت است،82 .
 85و  84درصد خبرگان بهترتیب تأثیر سه موضوع تسهیالت دولت در سیاستها و قوانین
مرتبط با انتقال فناوری ،شرایط رقابتی در بازار و میزان بازگشت سرمایه را در فاز تجاریسازی
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و ورود به بازار ،بر موفقیت فرایند انتقال فناوریهای پیشرفته ،زیاد یا بسیار زیاد بیان کردهاند.
نتایج پژوهشهای مشابه نیز مؤید این موضوع است .موحدی ( )2003سیاستهای دولت را در
موفقیت انتقال فناوری حائز اهمیت میداند ( .)Movahedi, 2003: 117اونی ( )2005قوانین را
بر اثربخشی انتقال فناوری مؤثر برمیشمرد ( .)Awny, 2005: 213- 220المبروک و سؤار
( )2009ده مورد را به عنوان مهمترین موضوعات در تسهیل انتقال فناوری شناسایی کردند که
اولین آنها تدوین سیاستهای دولتی منعطف است ( Al-mobark & Soar, 2009: 504-

 .)522لشکری ( )1378میزان حمایتهای اقتصادی و اطالعاتی وزارت صنایع را بهعنوان
بخشی از دولت از عوامل برونسازمانی مؤثر بر انتقال فناوری میداند .گروسی مختارزاده
( )1387و مهدیزاده و همکاران ( )1389نیز در دو پژوهش جداگانه ،حمایتهای دولت را بر
انتقال فناوری مؤثر ارزیابی میکنند.
پیشنهادها
براساس یافتهها و نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی بهمنظور افزایش میزان موفقیت فرایند انتقال
فناوری ارائه میشود:
 .1شرکتهای دانشبنیان و سایر شرکتها و سازمانهایی که با فرایند انتقال فناوریهای
پیشرفته درگیرند ،باید به نقش نیروی انسانی بیش از پیش توجه کنند .بهکارگیری
مدیران موفق و باتجربه در حوزة انتقال فناوری و افزایش کمیت و کیفیت پژوهشگران
در حوزة انتقال فناوری میتواند احتمال موفقیت در فرایند انتقال فناوریهای پیشرفته را
بیشتر کند .توجه به عامل نیروی انسانی بهویژه برای شرکتهای نوپا بسیار کلیدی است
که معموال در فاز شکلگیری و توسعة مفهوم نظری و ساخت نمونة اولیه و آزمایشی
هستند.
 .2شرکتهای دانشبنیان و سایر مراکزی که در فاز تجاریسازی و ورود به بازار اقدام به
انتقال فناوریهای پیشرفته میکنند ،باید با دقت بیشتری عوامل صنعتی مؤثر بر انتقال
فناوری را رصد کنند .انجامدادن تحقیقات بازار و رصدکردن عواملی مانند اندازة بازار،
تعداد رقبا ،شرایط رقابتی در بازار (انحصار ،نداشتن انحصار ،میزان رقابتپذیری) و
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میزان بازگشت سرمایه میتواند تصویر روشنی را از فرایند انتقال فناوری برای شرکت
ترسیم کند.
 .3شرکتهای دانشبنیان باید ضمن افزایش قابلیتهای درونی مانند منابع انسانی و مالی،
از طریق ارتباطات مدیران ،پژوهشگران و همکاران و با نفوذ به صنعت و مراکز
سیاستگذاری و تصمیمسازی ،سرمایهگذاران ،تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان و
مشتریان ،شبکههای ارتباطی گسترده و مطمئن را پایهریزی کنند.
 .4با توجه به راهبرد دولت در دستیابی به اقتصاد دانشبنیان ،دولت باید تسهیالت الزم را
در سیاستها و قوانین مرتبط با انتقال فناوری فراهم کند .همچنین ،دولت باید با
حمایتهای مالی (تأمین اعتبار ،تسهیالت مالی ،معافیتهای مالیاتی و )...و فنی
(تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی ،ثبت پتنت و ،)...شرایط را برای انتقال فناوریهای
پیشرفته در شرکتهای دانشبنیان و سایر سازمانها و شرکتها تسهیل کند.
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