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چکیده
لزوم تکیه بر اقتصاد دانش بنیان و ارتباط قوی بین مراکز پژوهشی و دانشگاه ها با صنایع امروزه بر کسی 
پوشیده نیست. امروزه در ایران طیف وسیعی از فناوری های پیشرفته در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توسعه 
می یابند که متأسفانه به ندرت تجاری سازی شده و یا به دنیای صنعت راه می یابند. از سویی دیگر در بسیاری 
و  بهره وری  استفاده می شود که کاهش  تولید  برای  از رده خارج  یا  و  بالغ  فناوری های  از  از صنایع عمومًا 
رقابت پذیری را در پی دارد. سرریز فناوری از نهادهای پژوهشی به سمت صنایع می تواند این عدم تعادل 
را پوشش دهد. بدین منظور حمایت از انتقال فناوری های پیشرفته نظیر فناوری های فضایی، به سایر صنایع 
می تواند نقش اثرگذاری در رشد و اعتالی کشور داشته باشد؛ لذا این پژوهش در پی شناسایی و اولویت بندی 
عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری های فضایی در کشور است. در این پژوهش شناسایی و بررسی 
با خبرگان و سپس  مبانی نظری، مصاحبه  از  استفاده  با  فناوری فضایی  انتقال و توسعه  بر  تأثیرگذار  عوامل 
عوامل  که  می دهد  نشان  پژوهش  این  نتایج  همچنین  می شود.  انجام   )ISM( تفسیری   - مدل سازی ساختاری 
»ارتباطات بین سازمانی«، »فقدان ساختار«، »مسئله وجود دره مرگ فناوری«، »مدیریت دانش«، »پایگاه دانشی 
از فناوری ها«، »نقص در اطالع رسانی«، »نگاه میان رشته ای«، »قابلیت های ارتباط با حوزه دفاعی« و »فرار مغزها« 

بیشترین قدرت هدایت گری و نفوذ نسبت به دیگر عوامل دارند.
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1- مقدمه
در سال های اخیر، توجه روزافزون به انتقال فناوری توسعه یافته و پژوهش هایی توسط دانشگاه ها و 
مؤسسات تحقیقاتی انجام شده است. نقش مرکزی در این فرآیند خاص توسط ادارات انتقال فن آوری 
(1TTOs) انجام می شود که ازیک طرف مسئول ترویج انتقال دانش و فناوری به شرکت های خارجی 

هستند و از طرف دیگر مسئول حفاظت و صدور مجوز مالکیت فکری سازمان تحقیقاتی هستند 
(Bigliardi, 2015). امروزه انتقال فناوری های نوظهور به شدت مورد چالش قرارگرفته است؛ چالش های 

مرتبط با این زمینه از تفاوت در درک، اهداف، ارزش ها و انگیزه های دانشمندان آکادمیک و شرکت هایی 
که از رشته ها و صنایع مختلف تشکیل شده اند؛ ناشی می شود (Borge & Bröring, 2020). فرایندهای 
توسعه فناوری و انتقال، توسط سازمـان های تحقیق و توسعـه تحـت تأثیر عـوامل مختلفی قرار دارد.

 (Mojaveri et al, این عوامل باید قبل از تصمیم گیری درباره انتقال و توسعه فناوری شناخته شوند 
(Stawasz, 2010 و 2011. نوع فناوری که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است مربوط به 

فناوری فضایی است. در مراحل ایجاد تجهیزات پیشرفته، مشابه ماهواره، با توجه به تحقیقات منظم و 
گسترده ای که صورت می پذیرد، شماری از فناوری های خاصی در پژوهشگاه ها توسعه داده می شوند 
و در مرحله عمل نیز ساخته شده و مورد بهره برداری قرار می گیرند. این فناوری ها به سطح آمادگی 
باالیی رسیده و امکان ایجاد مجدد آن ها وجود دارد(Venturini & Verbano, 2013) . از مصادیق 
بارزی که انتقال و توسعه فناوری های توسعه یافته در فضا داشته است می توان به فناوری های زایشی2 
شده ناسا اشاره کرد. ادعاشده است که دولت آمریکا به ازای هزینه هر 1 دالر برای ناسا، توانسته است 
اقتصاد را به نسبت 7 الی 14 دالر رشد دهد. از سال 1976 تاکنون ناسا توانسته است از فناوری های 
خود بیش از 1800 شرکت زایشی ایجاد کند (NASA, 2013). در سال 2011، حدود 100 شرکت که 
از فناوری های زایشی استفاده می کنند وجود داشته است. از منافع این بهره برداری می توان به نجات 
 (Space Foundation, جان 12000 نفر، ایجاد 9200 شغل و حفظ بیش از 6,2 میلیارد دالر اشاره کرد
(2012. بر اساس نظر شومپیتر3 تغییرات فنی که منجر به توسعه اقتصادی می شود، طی سه مرحله 

انجام می شود: 
1( اختراع )یافتن ایده های جدید(، 

2( نوآوری )انتقال ایده به بازار( 
.(Schumpeter, 1934) )3( اشاعه )توسعه نوآوری در بازار

 بنا بر نظر صاحب نظران مراحل دو و سه، به عنوان گلوگاه اصلی برای بسیاری از کشورهای 
این  که  متعددی هستند  تأثیر عوامل  فناوری تحت  انتقال   . (Baker, 2005)درحال توسعه است
عوامل می توانند عملکرد مؤثر یک سیستم انتقال فن آوری و مؤسسات تجاری سازی تحقیقاتی 
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را بهبود بخشیده و یا مختل می کنند (Banisch, 2010). با درنظرگرفتن اهمیت مسئله ازنقطه نظر 
علمی و عملی، کاربرد نوآوری های فنّاورانه به عنوان یک محرک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 

.(Mazurkiewicz & Poteralska, 2017) شناخته می شود
در تحقیقات پیشین انجام شده در ایران، نگاه به انتقال و توسعه یا سرریز فناوری های سطح 
باال باألخص فناوری های فضایی و به طور خاص ماهواره وجود نداشته است. به ویژه این که در 
این پژوهش سعی شده به این اکوسیستم نگاهی از منظر سیاست گذاری فناوری صورت پذیرد.

این  با  مشابه  فضایی  با  تحقیقات  است،  بیان شده  فوق  در  که  همان طور  دیگر  سویی  از 
نتایج  نهادهای کشورهای خاص خود هستند و  تأثیر محیط کالن و قوانین و  پژوهش، تحت 
حاصل از آن قابل تعمیم به ایران نیست؛ لذا در این پژوهش سعی شده است که پس از شناسایی 
عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری های فضایی در داخل ایران، به این سؤال پاسخ داده شود که 
توالی اثرگذاری این عوامل به چه صورت است و برای برنامه ریزی برای حل مشکل عدم انتقال 
فناوری فضایی به بخش های دیگر باید برنامه ریزی و سیاست گذاری در کدام محورها در ابتدا 

صورت پذیرد.

2- پیشینه پژوهش
در این پژوهش سعی شده عالوه بر جستجوی پایگاه های استنادی فارسی و انگلیسی از فنون 

علم سنجی به منظور تصویرسازی از فضای پژوهش بهره گرفته شود.
2-1- علم سنجی

به تعبیر بیان شده در دائره المعارف بین المللی علوم کتابداری و اطالع رسانی، علم سنجی درصدد 
است علم و نتایج تحقیقات علمی را با بهره گیری از داده های کمی تولید، توزیع و به کارگیری 

متون علمی، شرح داده و ویژگی های متمایز آن را بیان کند.
در ایـن پژوهـش بـا بهره گیـری از پایـگاه اسـتنادی وب آو سـاینس4 سـعی شـد فضـای 
موضوعـات مقـاالت مرتبط با این حوزه ترسـیم شـود. در این راسـتا، پس از طـی چندین مرتبه 
جسـت وجو و پاک سـازی، مرتبط تریـن مقـاالت بـه فضـای پژوهـش، شناسـایی و اسـتخراج 

شـدند. عبـارت نهایـی مورداسـتفاده در جسـت وجو بـه شـرح زیـر اسـت:
TS= ((“space OR satellite”) NEAR (“technology transfer” OR “transfer of technology” 

OR “knowledge transfer” OR “transfer of knowledge”) NOT “green space” NOT search 

space” NOT “Hilbert space” NOT “innovation space”)

همچنیـن از بیـن مـوارد منتشرشـده مقـاالت صرفـًا انتخـاب شـدند و محـدوده ای نیـز برای 
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سـال پژوهـش در نظـر گرفتـه نشـد. درنهایـت بـا بهره گیـری از نرم افـزار VOSviewer گـراف 
هـم رخـدادی کلیـدواژگان به صورت شـکل )1( ترسـیم شـد.

شکل )1(: گراف هم رخدادی کلیدواژگان فضای تحقیق

عـالوه بـر مـورد فـوق، بـا بررسـی مقـاالت میان رشـته ای حـوزه مدیریـت فنـاوری و علـوم 
هوافضـا در پایـگاه وب آو سـاینس، پژوهشـگران زیـر به عنـوان افـراد برجسـته در ایـن حـوزه 
شناسـایی شـدند: جـورج یـو پترونـی، از کانـون بین المللـی فیزیـک نجومـی5، کیـا را پترونـی، 
دانشـکده مدیریـت و مهندسـی از دانشـگاه پترووا6 و کارن ونتوری نی، دانشـگاه سـن مـاری نو7. 
شناسـایی ایـن افـراد بـا بهره گیـری از کلیـد واژگان ”space“ و ”Technology Transfer“ صورت 
پذیرفـت. در ادامـه سـعی شـده برخـی از مهم تریـن پژوهش های مرتبـط با موضوع تحقیق شـرح 
داده شـوند.در پژوهشـی کـه توسـط پترونـی و همکارانـش8 )2013( بـه نـگارش درآمـده اسـت 
شناسـایی اسـتراتژی ها و تعیین کننده هـای یـک انتقـال فناوری موفق معرفی شـده اسـت. دو نتیجه 

برآمـده از ایـن پژوهـش به شـرح زیر اسـت: 
1. سیاسـت ها و اسـتراتژی هایی کـه سـازمان های اصلـی هـوا و فضـا بـرای انتقـال فنـاوری 

بـه کار می گیرنـد. 
2. مکانیسـم های عملیاتـی و تعیین کننده هایـی کـه انتقـال فنـاوری هـوا و فضـا بـه سـایر 

بخش هـای صنعـت دخیـل هسـتند.
 در ایـن رابطـه شـش مـورد مطالعاتـی مرتبـط بـا سـازمان های بـزرگ فضایـی، چهـار مورد 
مطالعاتـی مرتبـط بـا سـاخت ماهواره هـای علمـی، دو مـورد مطالعاتـی مرتبـط بـا برنامه هـای 
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انجام گرفتـه  ژاپـن  توسـط سـازمان هوافضـای  کـه  فنـاوری هوافضـا  انتقـال  در  انجام گرفتـه 
اسـت و همچنیـن دو مـورد مطالعاتـی مرتبـط بـا شـرکت های ایتالیایـی این حوزه موردبررسـی 
قرارگرفتـه اسـت. تحلیل هـای مقایسـه ای و جامـع از ایـن موردهـای مطالعاتـی نشـان می دهـد 
توسـعه  و  یکپارچه سـازی  بـه  عمومـًا  توسـعه یافته تر  کشـورهای  فضایـی  سـازمان های  کـه 
سیسـتم های صنعتـی در کشـور خودشـان می پردازنـد کـه شـامل برنامه هـای انتقـال فنـاوری 
اسـت به نحوی کـه فنـاوری از سـایر صنایـع بـه هوا و فضـا و از آن بخـش مجدداً بـه بخش های 
مرتبـط بـا کاربری هـای روی زمیـن انتقـال می دهـد. برای رسـیدن به اهـداف پژوهـش در ابتدا، 
بررسـی وسـیع ادبیـات حـوزه فرآیند انتقـال فناوری بـه بخش هوافضـا و از آن صـورت گرفته 
اسـت کـه به واسـطه آن مشـخصات اصلـی انتقـال فنـاوری در ایـن حـوزه، شـامل بازیگـران، 
نقش هـا، تعیین کننده هـا و مکانیسـم ها، شناسـایی شـوند. بـا بهره گیـری از پرسشـنامه و مصاحبه 
بـا خبـرگان، تعیین کننده هـای شناسایی شـده در انتقـال فنـاوری ازنظر اهمیت موردسـنجش قرار 

گرفتنـد. نتایجـی کـه ایـن پژوهـش بدان دسـت یافته اسـت شـامل ایـن موارد اسـت: 
1( سیاسـت ها و اسـتراتژی هایی کـه سـازمان های اصلـی هوافضا بـرای انتقال فنـاوری اتخاذ 
کرده انـد کـه در سـه مقولـه ی رهبـری سیاسـی و سیاسـی- نظامـی، توسـعه صنعتـی و کاربری 

مدنـی گنجانده شـده اند. 
2( خصوصیات سازمانی انتقال فناوری فضایی.

3( تعیین کننده هـای انتقـال فنـاوری فضایـی. در ایـن پژوهـش، انتقـال و توسـعه فنـاوری با 
رویکـردی توصیفـی و به صـورت یـک پدیـده موردبررسـی قرارگرفته شـده اسـت. 

بـا توجـه بـه روش مناسـبی که بـرای اسـتخراج مشـخصه ها مهـم و تعیین کننده هـا در انتقال 
فنـاوری فضایـی مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت، امـا ایـن پژوهـش صرفـًا ایـن فرآینـد را در 
کشـورهای توسـعه یافته موردبررسـی قـرار داده اسـت و از سـویی دیگـر، رویکـرد تجویـزی 
 .(Petroni et al., 2013) نداشـته و مدلـی را بـرای بهبـود فرآیند انتقال فناوری ارائـه نداده اسـت
سـعی شـده اسـت که از خصوصیـات سـازمانی مطرح شـده در این مقالـه و عوامـل تعیین کننده 
در انتقـال فنـاوری فضایـی نیـز به منظـور شـکل دهی بـه مصاحبـه بهـره گرفتـه شـود و نظـر 

مصاحبه شـونده در رابطـه بـا ایـن عوامل پرسـیده شـود.
پترونـی و همـکاران )2010( نیز در پژوهشـی دیگـر 4 مورد انتقال فنـاوری فضایی به صنایع 
را موردبررسـی قـرار داده و اصـول ایـن قبیل انتقال فنـاوری را در این مقاله شـرح می دهند. این 
مقالـه بیـان می کنـد که بیشـتر فناوری هـای به کارگرفته شـده در سـاخت ماهـواره، از فرآیندهای 
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فنـی یکپارچه سـازی مورداسـتفاده در صنایـع دیگـر گرفته شـده اند. اسـتفاده از ایـن فرآیندها در 
هوافضـا موجـب توسـعه و تقویـت عملکـرد آن هـا به طـور قابل توجهـی می شـود؛ ایـن بهبود و 
ارتقـا در ادامـه بـا انتقـال مجـدد ایـن فناوری هـا بـه صنعت اصلـی خود باعث رشـد و توسـعه 
بیشـتر آن هـا می شـود. بـه عبارتـی فنـاوری از یک صنعت بـه حـوزه هوافضا منتقل شـده در این 
بخـش عملکـرد آن توسـعه یافته و درنهایـت بـا بازگشـت مجدد ایـن فناوری ها بـه صنعت مبدأ 
خـود موجـب رشـد و توسـعه بیش ازپیـش آن صنایـع می شـوند. در شـکل )2( ایـن چرخـه به 

نمایش درآمده اسـت.

(Petroni et al, 2010) شکل )2(: تعامل فناوری بین صنایع هوافضا و صنایع غیر هوا و فضا

ونتورینـی و همـکاران9 )2013( در پژوهشـی دو مـورد از انتقـال فناوری هایـی کـه سـازمان 
فضایـی ژاپـن صـورت داده اسـت را موردبررسـی قـرار دادنـد. در ایـن بررسـی به کارگیـری و 
توسـعه فنـاوری بـرای بخـش فضایی در ابتدا شـرح داده می شـود کـه به چه صورت ایـن فناوری 
بـرای کاربـری در ماهواره ها ایجاد و توسـعه داده شـده، سـپس انتقال این فنـاوری را به بخش های 
دیگـر در صنعـت شـرح می دهنـد و عوامل مهـم در این انتقال را شـرح داده و با نمـره دهی آن ها، 
انتقـال فنـاوری را از جنبه هـای فنـی، سـازمانی و اقتصـادی مـورد ارزیابی قرار می دهـد. همچنین 
در ایـن پژوهـش خصوصیـات یـک انتقال فنـاوری موفـق را با توجـه موردهای مطالعاتـی را بیان 
می کننـد کـه ایـن مـوارد شـامل »منظومـه ای همکارانه کـه بتوانـد نقاط قـوت نهادهای پژوهشـی 
دولتـی و شـرکت های خصوصـی را اسـتخراج کند«، »سـامانه ای کـه بتواند همکاری شـرکت های 
خصوصـی را بهبـود بخشـد«، »ارائـه یک نمونـه کار و تحلیل وضعیـت جزئی و ارزیابـی دقیق آن 
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توسـط Jaxa« و »هموارسـازی مسـیر انتقـال فنـاوری و تشـویق بـه تبادل نیروی انسـانی« هسـتند 
(Venturini et al., 2013). بـا توجـه بـه ایـن مقاله سـعی شـد که در طـی فرآینـد مصاحبه عوامل 

در سـه سـطح فناوری، سـازمان و فضای کالن، از مصاحبه شـوندگان پرسـیده و اسـتخراج شـود.
در پژوهش انجام گرفته توسط پاگانی و همکاران )2016(، مجموعه مقاالت منتشرشده پیرامون 
مدل های انتقال فناوری شناسایی شده و دسته بندی شدند. در این دسته بندی مدل های انتقال فناوری 
در چهار دسته مشخص شدند: گروه اول: انتقال فناوری از سازمان های دانش بنیان به سازمان های 
توسعه یافته  کشورهای  در  حاضر  شرکت های  از  فناوری  انتقال  دوم:  گروه  تجاری.  یا  تولیدی 
از  فناوری  انتقال  گروه سوم:  فرهنگی(.  )بین  درحال توسعه  در کشورهای  به شرکت های حاضر 
شخصی ات  بین  ترکیبات  سایر  چهارم:  گروه  شرکتی(.  درون  یا  شرکتی  )میان  شرکت به شرکت 

.(Pagani et al., 2016) حقیقی و حقوقی در انتقال فناوری
همچنین نظر به محیط و شرایط خاص داخل کشور در امر انتقال فناوری، سعی شد منابع مرتبط 
با عوامل اثرگذار بر انتقال فناوری شناسایی شود. به این منظور از پایگاه استنادی SID و نشریات 
مرتبطی چون: مدیریت نوآوری، رشد فناوری، مدیریت توسعه فناوری و بهبود مدیریت بهره گرفته 
شد. در این جست وجو از کلیدواژگان »انتقال فناوری« »انتقال تکنولوژی« همراه با کلمه »انتقال« 

مورد جست وجو قرار گرفتند.
در جدول )1( نیز مهم ترین عوامل اثرگذاری بر انتقال فناوری با توجه به برخی منابع فارسی 
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با  فناوری دیده شده، پژوهشی مستقیمًا مرتبط  انتقال  با  ادبیات مرتبط  همان گونه در بررسی 
انتقال فناوری در خصوص فناوری های فضایی به عنوان نوعی فناوری پیشرفته صورت نگرفته 
و  انتقال  لذا  بوده  منحصربه فرد  نوع خود  در  فضا  و  هوا  با  مرتبط  پیشرفته  فناوری های  است. 
توسعه آن ها، از مجموعه های تحقیقاتی دولتی که متولی توسعه آن ها هستند، به بخش هایی دیگر 
با کاربری تجاری و غیرنظامی، مالحظات خاص خود را دارد. به عنوان مثال فناوری های ساخت 
ماهواره عمومًا در سیستم مالکیت فکری داخل کشور قابل حفاظت نیستند چون عمومًا نمونه 
خارجی داشته و ساخت آن ها شرط نو بودن (Novelty) را برای ثبت شدن به عنوان اختراع را 
برآورده نمی کند که چنین مواردی را در رابطه با فناوری های پیشرفته دیگر مانند نانو فناوری 
شاهد نیستیم. از سویی دیگر، تقاضا برای محصولی مانند ماهواره در ایران دامنه بسیار محدودی 
دارد که صرفه اقتصادی پرداختن به این فناوری ها را تحت تأثیر قرار می دهد که در کشورهای 
پیشتاز در تولید ماهواره به دلیل فعالیت بین المللی این مشکل مرتفع شده است. با در نظر گرفتن 
این تفاوت ها، پرداختن به مقوله انتقال و توسعه فناوری های محصور مانده در اکوسیستم هوا و 

فضا جلوه ای تازه می یابد.
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 ساختار
 (1934) کالنتری و مقدم چرخاب

8 

 نیازهای درک ی،خصوص بخش مشارکت فناوری، علم درک منظوربه فنی هایکمک ،(فیزیکی) مناسب زیرساخت
 همکاری نوع فناوری، کنندهدریافت کشور سیاسی سیستم ،کنندهدریافت فناورانه توانمندی دولت، مشارکت محلی،

 دهندهانتقال توانایی و تمایل گیرنده، جذب قابلیت جدید، هایفناوری از آگاهی فناوری، سازیمناسب مطلوب،
 فناوری

 (1934) زارع یکی و رضایی

 (1931) داودی و باقری فنی هایویژگی راهبردی، و مدیریتی مسائل قانونی، مالحظات بازاریابی، اقتصادی، نسبی مزیت 3

11 
 فناوری، دهنده هایویژگی فناوری، انتقال برنامه فناوری، انتقال محیط فناوری، انتقال هایزیرساخت: محورها

 فناوری گیرنده هایویژگی
 (1931) نوروزی

 (1932) قراخانی و خانی موسی سازمانی شکل هزینه، ،(کالن هایسیاست و محصول بازار، نظر از) صنعتی شکل کارکنان، ماهیت ،فنّاورانه شکل 11

12 
 یا سیستم سخت، و نرم هایزیرساخت ،ایدوره ارزیابی سازمانی، ساختار مالی، منابع انسانی، منابع استراتژی،

 مقررات قوانین مدیریتی،
 (1931) همکاران و مقدم صمدی

 (1934) همکاران و فروزنده فناوری انتقال روش دستاوردها، و نتایج فناوری، فناوری، گیرنده فناوری، دهندهانتقال راهبرد، به مربوط عوامل 19
 (1934) همکاران و اکبری فیزیکی محیط شناخت انسانی، نیروی آموزش ارتباطی، عوامل فناورانه، عوامل سازمانی، عوامل دانشی، عوامل 14

15 

 بیرونی؛ شدان از استفاده به تمایل یکدیگر، به طرفین اطمینان طرفین، توقعات و خواست بودن روشن: سازمانی عوامل
 ملی؛ هایاولویت نهادی، هایزیرساخت از استفاده و وجود ،هامشوق و هاسیاست از استفاده و وجود: نهادی عوامل

 انگیزه و صنعت و دانشگاه محققان ذهنیت ،هاآن سازی برآورده و نیازها به نسبت آگاهی و دانش: فردی عوامل
 هاکانال و فردی تعامالت و ارتباطات طرفین؛

 (1932) همکاران و دهقانی

11 
 جدید فناوری از استفاده هایریسک به نسبت خریدار تردید طرفین، بین ارتباط برقراری در میانجی نهادهای ضعف

 ناوریف کنندگانعرضه با تعامل در بزرگ هایشرکت سازمانی فرایندهای پیچیدگی و بوروکراسی ،(فناوری ضمانت)
 (1931) حسینی و دهقانی

11 
 سازیتجاری ،المللیبین تعامالت مالی، منابع تأمین و گذاریسرمایه ،فناوری و علم در گذاریسیاست بلوغ
 و علوم اشاعه زیرساخت، توسعه ،کلیدی بازیگران همکاری و سازیشبکه متخصصین، تربیت فضایی، هایفناوری

 فضایی هایفناوری
 (1938) همکاران و کرامت
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3- روش پژوهش
اکتشافی  پژوهش  است و یک  الگوها و چارچوب ها  مفاهیم  دنبال ساخت  به  پژوهش  این 
به  نظر  نیز  آن  اصلی  راهبرد  و  تفسیری  پژوهش  یک  فلسفه  ازنظر  همچنین  می آید.  به حساب 
بهره گیری توأمان از دو راهبرد، کثرت گرایی روش شناختی است. نظر به اینکه در این پژوهش 
با  مرتبط  فضای  در  آن ها  تجربیات  و  صاحب نظران  دیدگاه  به  بیشتر  اتکای  پژوهشگر  هدف 
فناوری های فضایی است که از طریق تعامل با موضوع موردپژوهش به شناخت آن دست یابد، 
مبنای آن تفسیرگرایی است )بازرگان، 1397(. این تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و با ادغام دو 
با  روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری صورت گرفته است. در گام نخست 
انتقال و توسعه فناوری  با مفهوم  به کارگیری روش تحلیل مضمون، مضمون های اصلی مرتبط 
فضایی شناسایی و استخراج می شوند. سپس در بخش بعد، مضامین مستخرج، مطابق با روش 
مدل سازی ساختاری - تفسیری، رتبه بندی شده و مدل ارتباطی مابین آن مضامین ارائه می شود. 
در پژوهش حاضر، داده های موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 17 نفر از سه سطح از 
ذی ربطان حوزه فناوری های فضایی در ایران گردآوری شده است: تکنسین ها و فناوران، مدیران 
اجرایی و سیاست گذاران. سازمان هایی که به این منظور انتخاب شده اند شامل دانشگاه های علم 
و صنعت، تهران و امیرکبیر؛ و همچنین پژوهشگاه فضایی، پژوهشگاه هوا و فضا و ستاد توسعه 
فناوری های حوزه فضایی، حمل ونقل پیشرفته بوده اند. همچنین سعی بر این شده تا از خبرگان 

فعال در بخش خصوصی مرتبط با فناوری های فضایی نیز مصاحبه به عمل آید.

- روش تحلیل مضمون
تحلیـل تـم یـا تحلیـل مضمـون روش بـرای شناسـایی، تحلیـل و اسـتخراج مضامیـن و 
الگوهـای موجـود در داده ها اسـت. این روش یکی از مهارت هایی اسـت کـه در تحلیل های 
کیفـی مشـترک اسـت، بـه همیـن دلیـل ابـزاری مناسـب در کنـار روش هـای دیگـر بشـمار 
مـی رود (Boyatzis, 1998). الزم بـه ذکـر اسـت کـه در تحلیل هـای کیفی از قوانیـن دقیق و 
مشـخصی تبعیـت نمی شـود بلکـه از خطوطـی راهنمـا بـه ایـن منظور بهـره گرفته می شـود 
کـه ایـن امـر موجـب انعطاف پذیری روش بـا سـؤاالت تحقیق می گـردد. در ضمـن، فرایند 
تحلیـل یـک مسـیر خطـی نیسـت، بلکـه فراینـدی رفت و برگشـتی اسـت که در طـی زمان 
صـورت می پذیـرد (Braun & Clarke, 2006). نرم افـزار مورداسـتفاده به منظـور اجـرای این 

روش در پژوهـش حاضـر نرم افـزار MAXQDA20 اسـت.
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- روش مدل سازی تفسیری ساختاری
از  مجموعه ای  که  است  تعاملی  یادگیری  فرآیندی  تفسیری«،   – ساختاری  »مدل سازی 
این  می کند.  ساختاربندی  جامع  نظام مند  مدل  یک  به صورت  را  مرتبط  و  مختلف  عناصر 
کامپیوتر  و  ریاضی  علوم  اجتماعی،  علوم  گروهی،  تصمیم گیری  گراف،  تئوری  ذیل  روش 
قرار می گیرد. این مدل به ایجاد نظم در روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم و به تشخیص 
روابط درونی متغیرها کمک می کند و همچنین فن مناسبی برای تجزیه وتحلیل تأثیر متغیرها 
این قضاوت گروه  به شمار می رود، زیرا  این مدل، مدلی تفسیری  بر روی یکدیگر است. 
است که مشخص می کند کدام یک از متغیرها باهم ارتباط دارند و این ارتباط چگونه است. از 
سویی دیگر نیز مدلی ساختاری است، به این معنا که در آن برمبنای روابط موجود، ساختاری 
کلی از مجموعه پیچیده متغیرها استخراج می شود. در انتها نیز روابط متغیرها و ساختار کلی 

مشخص شده، در یک مدل گرافیکی نمایش داده می شود )ابراهیمی و عین علی، 1398(.

4- تجزیه وتحلیل یافته ها
پس از پیاده سازی روش پژوهش، یافته ها به ترتیب زیر حاصل شدند.

- تعیین ابعاد عناصر
449 کد اولیه از مصاحبه ها استخراج شد که در ذیل 24 مضمون فرعی و 9 مضمون اصلی 
گفتاری  شواهد  از  نمونه هایی  و  استخراج شده  فرعی  مضامین   )2( در جدول  گرفتند.  قرار 

آورده شده اند.
جدول )2(: عناوین مضامین فرعی

  فرعي ينمضام  يشواهد گفتار
 ياست كه هدف مشخص يندهنده او نشان كنديم جاجابهبرنامه را  يانسان را بفرستد و ... هر دولت خواهديم يكيكن،  يكاربرد گويديدولت م يك

  ياصل يعنوان كارفرماندارد به
  بلندمدت يزيربرنامه

 توانندينم يكار وطويليضعر يهابكند و اجازه بدهد هر كس توانست خودش كار كند. سازمان يكار يچه يددر صنعت ماهواره به نظرم دولت نبا
  ... كار بكند توانديبهتر م يليمجموعه كوچك خ يكبكنند. 

  يبخش خصوص مشاركتزوم ل

بودن  از عقب يشانبا رهبر انقالب، ا يانجهل است. در نشست دانشگاه ينبرود كه ا يدولت يستممنابع دوباره به اكوس خواهنديدر دانشگاه م ياعده
  ... كردند يهماهواره گال يهاپروژه

  يبخش دولت يناكارآمد

 شكل يزهحركت كردند آنجا انگ ييبه درآمدزا يها دولتشد و ارگان پولييكه دولت دچار ب يربودن در چند سال اخ يدولت يراستا يناما در هم ...
... گرفت

  يدولت يهامجموعه بودن درآمدزا يتاهم

بان آن صاح ياناست و ... و تعامل م يكديگربا  يپژوهش يعدم ارتباط نهادها كنند،يم ياددر عدم تبادل دانش  يعنوان موانع اصلبه يشانكه ا يموانع از
هايفناور

  يسازمان ينبارتباطات 

 شنهاديرا بتوان به آن پ هاحلراهكند و  يبندكشور را رتبه يهاوجود داشته باشد كه چالش يدادها يگاهكه پا يمندار يريتيمد هاييرساختز يبرخ ما
كرد

  فقدان ساختار

دانش  يريتمنتقل كند و مد يگرد يمبه ت يآن كار كند من آن را بتوانم راحت يخواست رو يگريد يمكه اگر ت يردصورت بگ يزتم يطوربه يمستندساز
وجود داشته باشد

  دانش يريتمد

كار و عرضه منظور تبادل افبه يعمشترك با صنا يادوره يدادهايرو يبرگزار يگرد يعبه صنا يسرعت انتقال و توسعه فناور يدكنندهتشد يگرعوامل د از
است يفناور يو تقاضا

  يرساننقص در اطالع

عات گروه بودم و از اطالهم يكيبودم با مكان يدبود. ساخت و تول يدمف يارما بس يبرا ينكه ا يمها در تعامل بودبخش يركه با سا يمبود يگروه ما
مرتبط با ارتعاشات و ... اطالعات به دست آوردم

  ايرشتهيانمنگاه 

  هافناوري از دانشي يگاهپاانجام دهد توانديرا م يكارچه يبداند چه كس يدبا يمهندس يريتخوب در مد ياتاز خصوص يكي
  مدتكوتاه يگرايتنگاه مأموربماند يانجام دهم كه از من باق يكه هستم كار يدرزمان كنديم يدارد و سع يخاص يتاولو يك يانم يهركس

رند تا به اشتراك بگذا كننديم ياز كشورها سع يلي. خيمبه اشتراك بگذار هاآنرا با  يزهااز چ يليخ توانيمينم يمندار المللينهم روابط ب يطرف از
يايدب يينآن پا هايينههز

  المللينيب يهاجريان يتاهم

و  يبه طراح يازدهيعدم امت يمدار يستمكه ما در س ي، مشكلو ... بوده است يبا مقاله ده ينگرنك يشبرافزاوزارت علوم صرفاً توجه آن  سياست
گشا در كشور استساخت مشكل

  ييگراعمل يرغ

  يريپذريسك يتاهميستندبه امتحان كردن ن يل. اصالً مايدآن استاندارد را پاس كن توانيديو استاندارد هست و شما نم خريمياز خارج م گويندمي
 يكه برا يگاهيآپارتمان در باال شهر است. مملكت ما جا يك يمتپول ق ينشد. ا ينهدر طول ده سال هز يلياردم 12 يركبيرماهواره دانشگاه ام يك

.است ياسم آن پروژه مل كهيقرار ندارد درحال ييباال يتكه در اولو دهدينشان م ينحد است. ا يندر هم بينديماهواره م
  نسبت به حوزه فضا يتياهمكم

  يبودجه دهكند يزسرر دستييينپا يعبه صنا يفناور ينا توانديم يباالدست يعدر صنا گذارييهسرما با
 نيندارد كه بتواند چن يهاول يه. همه سرماكننديمعكوس م يو در آن شركت مهندس خرنديقطعه م يشخص ينهبا هز كنند،يم يسشركت تأس سپس
رقابت كرده يفعل يبتوانند با فناور يدبه بازار با يابيراه منظوربه يمرتبط با آن فناور يهااستارتاپ آيد،يبه وجود م يننو يفناور يوقت ... بكنند يكار
شده در بازار رقابت كند يرجاگموجود و  يبا فناور تواندينم ياستارتاپ يچباز كنند. ه ييخود جا يو برا

  يمسئله وجود دره مرگ فناور

  يارتباط با حوزه دفاع يهادغدغه... دهش يپروژه نظام كهينپروژه و ا ييگراعمل يشده برا ياهم بهانه يناطالعات هست. ا يدگيكرده و پوش كارچه يقاًدق گويدينم يراندر ا كسيهيچ
 يو باق كنديبهتر چرخش م يدفاع يها... دانش در مجموعه دارنديدارند و دانش را بهتر در خود نگه م انجام دادن يبرا يوزارت دفاع عرق خاص در
مانديم

  يارتباط با حوزه دفاع يهايتقابل

و  بوده است ياسيماهواره نكرده است و صرفاً شخص سو تا حاال كار  شناسنديپروژه را نم ينا يتسرعت بخشند كه ماه خواهنديم يرا افراد پروژه
ندارد يعمل صورتبه يانجر يننسبت به ا يديد

  نامناسب انساني يروين

  فرار مغزهابرنديها اطالعات را با خود مو آدم ماندينم يپس از انجام پروژه اطالعات باق شوديها است. پروژه با دانشگاه كار ماز موانع رفتن انسان يكي
قانون هنوز در  ين. ترس از اگيرديپشت آن را نم ياست و كس يفدر كشور ضع يمعنو يتفضا وجود ندارد. مثال مالك ينهم در ا يقانون ينهادها

.ستا يفتادهصاحب دارد هنوز در كشور جا ن يحس كه هر فناور ينكن. ا يكپ يكن يكپ يكه توانست يزيهر چ يماعتقاد داركشور وجود ندارد و ما 
  فكري يتمالك

  رقابت ناسالمعرصه است ينفعال در ا يپژوهش ينهادها ينماب يرقابت منف يقاز مصاد يكديگربه  هايافتهدستو عدم دادن اطالعات از  يمنف رقابت
 دادهخرصنعت  ينبه ا يليخ يگرد يعرخ بدهد؟ از صنا يزكه به سرر ايميدهحوزه به بلوغ رس ينما در ا يا. آايميدهنرس يدر حوزه ماهواره بلوغ خوب ما

.يهاست نه از فضا به بق
  ييفضا يهايفناور يبلوغ ناكاف
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ارتباط  در  باهم  می شد  فرض  که  مضامینی  در  شناسایی شده  مضمون   24 سوم،  مرحله  در 
هستند، دسته بندی شده و بهترین عنوان برای هر مضمون انتخاب شد. جدول )3( ساخت مضامین 

اصلی را از مضامین فرعی نشان می دهد.
جدول )3(: مضامین اصلی و مضامین فرعی

  فرعي ينمضام  يشواهد گفتار
 ياست كه هدف مشخص يندهنده او نشان كنديم جاجابهبرنامه را  يانسان را بفرستد و ... هر دولت خواهديم يكيكن،  يكاربرد گويديدولت م يك

  ياصل يعنوان كارفرماندارد به
  بلندمدت يزيربرنامه

 توانندينم يكار وطويليضعر يهابكند و اجازه بدهد هر كس توانست خودش كار كند. سازمان يكار يچه يددر صنعت ماهواره به نظرم دولت نبا
  ... كار بكند توانديبهتر م يليمجموعه كوچك خ يكبكنند. 

  يبخش خصوص مشاركتزوم ل

بودن  از عقب يشانبا رهبر انقالب، ا يانجهل است. در نشست دانشگاه ينبرود كه ا يدولت يستممنابع دوباره به اكوس خواهنديدر دانشگاه م ياعده
  ... كردند يهماهواره گال يهاپروژه

  يبخش دولت يناكارآمد

 شكل يزهحركت كردند آنجا انگ ييبه درآمدزا يها دولتشد و ارگان پولييكه دولت دچار ب يربودن در چند سال اخ يدولت يراستا يناما در هم ...
... گرفت

  يدولت يهامجموعه بودن درآمدزا يتاهم

بان آن صاح ياناست و ... و تعامل م يكديگربا  يپژوهش يعدم ارتباط نهادها كنند،يم ياددر عدم تبادل دانش  يعنوان موانع اصلبه يشانكه ا يموانع از
هايفناور

  يسازمان ينبارتباطات 

 شنهاديرا بتوان به آن پ هاحلراهكند و  يبندكشور را رتبه يهاوجود داشته باشد كه چالش يدادها يگاهكه پا يمندار يريتيمد هاييرساختز يبرخ ما
كرد

  فقدان ساختار

دانش  يريتمنتقل كند و مد يگرد يمبه ت يآن كار كند من آن را بتوانم راحت يخواست رو يگريد يمكه اگر ت يردصورت بگ يزتم يطوربه يمستندساز
وجود داشته باشد

  دانش يريتمد

كار و عرضه منظور تبادل افبه يعمشترك با صنا يادوره يدادهايرو يبرگزار يگرد يعبه صنا يسرعت انتقال و توسعه فناور يدكنندهتشد يگرعوامل د از
است يفناور يو تقاضا

  يرساننقص در اطالع

عات گروه بودم و از اطالهم يكيبودم با مكان يدبود. ساخت و تول يدمف يارما بس يبرا ينكه ا يمها در تعامل بودبخش يركه با سا يمبود يگروه ما
مرتبط با ارتعاشات و ... اطالعات به دست آوردم

  ايرشتهيانمنگاه 

  هافناوري از دانشي يگاهپاانجام دهد توانديرا م يكارچه يبداند چه كس يدبا يمهندس يريتخوب در مد ياتاز خصوص يكي
  مدتكوتاه يگرايتنگاه مأموربماند يانجام دهم كه از من باق يكه هستم كار يدرزمان كنديم يدارد و سع يخاص يتاولو يك يانم يهركس

رند تا به اشتراك بگذا كننديم ياز كشورها سع يلي. خيمبه اشتراك بگذار هاآنرا با  يزهااز چ يليخ توانيمينم يمندار المللينهم روابط ب يطرف از
يايدب يينآن پا هايينههز

  المللينيب يهاجريان يتاهم

و  يبه طراح يازدهيعدم امت يمدار يستمكه ما در س ي، مشكلو ... بوده است يبا مقاله ده ينگرنك يشبرافزاوزارت علوم صرفاً توجه آن  سياست
گشا در كشور استساخت مشكل

  ييگراعمل يرغ

  يريپذريسك يتاهميستندبه امتحان كردن ن يل. اصالً مايدآن استاندارد را پاس كن توانيديو استاندارد هست و شما نم خريمياز خارج م گويندمي
 يكه برا يگاهيآپارتمان در باال شهر است. مملكت ما جا يك يمتپول ق ينشد. ا ينهدر طول ده سال هز يلياردم 12 يركبيرماهواره دانشگاه ام يك

.است ياسم آن پروژه مل كهيقرار ندارد درحال ييباال يتكه در اولو دهدينشان م ينحد است. ا يندر هم بينديماهواره م
  نسبت به حوزه فضا يتياهمكم

  يبودجه دهكند يزسرر دستييينپا يعبه صنا يفناور ينا توانديم يباالدست يعدر صنا گذارييهسرما با
 نيندارد كه بتواند چن يهاول يه. همه سرماكننديمعكوس م يو در آن شركت مهندس خرنديقطعه م يشخص ينهبا هز كنند،يم يسشركت تأس سپس
رقابت كرده يفعل يبتوانند با فناور يدبه بازار با يابيراه منظوربه يمرتبط با آن فناور يهااستارتاپ آيد،يبه وجود م يننو يفناور يوقت ... بكنند يكار
شده در بازار رقابت كند يرجاگموجود و  يبا فناور تواندينم ياستارتاپ يچباز كنند. ه ييخود جا يو برا

  يمسئله وجود دره مرگ فناور

  يارتباط با حوزه دفاع يهادغدغه... دهش يپروژه نظام كهينپروژه و ا ييگراعمل يشده برا ياهم بهانه يناطالعات هست. ا يدگيكرده و پوش كارچه يقاًدق گويدينم يراندر ا كسيهيچ
 يو باق كنديبهتر چرخش م يدفاع يها... دانش در مجموعه دارنديدارند و دانش را بهتر در خود نگه م انجام دادن يبرا يوزارت دفاع عرق خاص در
مانديم

  يارتباط با حوزه دفاع يهايتقابل

و  بوده است ياسيماهواره نكرده است و صرفاً شخص سو تا حاال كار  شناسنديپروژه را نم ينا يتسرعت بخشند كه ماه خواهنديم يرا افراد پروژه
ندارد يعمل صورتبه يانجر يننسبت به ا يديد

  نامناسب انساني يروين

  فرار مغزهابرنديها اطالعات را با خود مو آدم ماندينم يپس از انجام پروژه اطالعات باق شوديها است. پروژه با دانشگاه كار ماز موانع رفتن انسان يكي
قانون هنوز در  ين. ترس از اگيرديپشت آن را نم ياست و كس يفدر كشور ضع يمعنو يتفضا وجود ندارد. مثال مالك ينهم در ا يقانون ينهادها

.ستا يفتادهصاحب دارد هنوز در كشور جا ن يحس كه هر فناور ينكن. ا يكپ يكن يكپ يكه توانست يزيهر چ يماعتقاد داركشور وجود ندارد و ما 
  فكري يتمالك

  رقابت ناسالمعرصه است ينفعال در ا يپژوهش ينهادها ينماب يرقابت منف يقاز مصاد يكديگربه  هايافتهدستو عدم دادن اطالعات از  يمنف رقابت
 دادهخرصنعت  ينبه ا يليخ يگرد يعرخ بدهد؟ از صنا يزكه به سرر ايميدهحوزه به بلوغ رس ينما در ا يا. آايميدهنرس يدر حوزه ماهواره بلوغ خوب ما

.يهاست نه از فضا به بق
  ييفضا يهايفناور يبلوغ ناكاف

 اصلی مضامین فرعی مضامین
 تبلندمد ریزیبرنامه

 خصوصی بخش دخالت لزوم

 دولتی بخش ناکارآمدی

 دولتی هایمجموعه بودن درآمدزا اهمیت

 دولتی سازوکارهای

 سازمانی بین ارتباطات

 ساختار فقدان
 ساختاری مشکالت

 دانش مدیریت

 رسانیاطالع در نقص

 ایرشتهمیان نگاه

 هافناوری از دانشی پایگاه

 دانش جریان

 دهی بودجه

 فناوری مرگ رهد وجود مسئله
 گذاریسرمایه و حمایت

 نامناسب انسانی نیروی

 مغزها فرار
 انسانی نیروی

 مدتکوتاه گرایمأموریت نگاه

 المللیبین هایجریان اهمیت

 گراییعمل غیر

 پذیریریسک اهمیت

 فضا حوزه به نسبت اهمیتیکم

 رویکردی هایدغدغه

 فکری مالکیت

 ناسالم رقابت
 نهادی هایدغدغه

 دفاعی حوزه با ارتباط هایدغدغه

 دفاعی حوزه با ارتباط هایقابلیت
 دفاعی بخش مهم جایگاه

 فضایی هایفناوری خصوصیات و وضعیت فضایی هایفناوری ناکافی بلوغ
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پس از انجام مراحل کدگذاری با استفاده از نرم افزار MAXQDA، نقشه حاصل از این فرآیند 
به وسیله این نرم افزار استخراج گردید که شکل )3( به نمایش درآمده است.

MAXQDA شکل )3(: خروجی نرم افزار

 (SSIM)تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری -
این ماتریس یک ماتریس مربعی با بعدی برابر تعداد مضامین بوده که برای تعیین روابط بین 

مضامین عالئمی چهارگانه به صورت زیر به کارگرفته شده است:
جدول)4(: عالئم چهارگانه جهت تعیین روابط بین مضامین

نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها، در جدول )5( ذکرشده است.
جدول )5(: ماتریس خودتعاملی ساختاری بین مضامین

 معنا نماد
V سطر عامل (i) ستون عامل ساززمینه تواندمی (j) باشد. 

A ستون عامل (j) سطر عامل ساززمینه تواندمی (i) باشد. 

X سطر عامل بین (i) ستون و (j) دارد وجود دوطرفه ارتباط. 

O عنصر دو این میان ارتباطی نوع هیچ (i) و (j) ندارد وجود. 
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- تعیین سطح عوامل
برای تعیین سطوح عوامل، برای هر عامل، مجموعه پیش نیاز10 و مجموعه دستیابی11 تعیین 
می شود. مجموعه دستیابی شامل عواملی می شود که از این عوامل تأثیر می پذیرند و مجموعه 
پیش نیاز شامل عواملی می شود که بر این عوامل تأثیر می گذارند. این تأثیر و تأثرها با استفاده از 
ماتریس دستیابی به دست می آید. پس از تعیین مجموعه دستیابی و پیش نیاز هر عامل، عناصر 
مشترک این دو مجموعه برای هر عامل، شناسایی شده و نوبت به تعیین سطح عوامل می رسد. 

در نخستین جدول، عاملی دارای باالترین سطح است که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک 
با  بعدی  جدول  و  جدول حذف شده  از  عوامل  آن  تعیین،  از  پس  که  باشند  یکسان  کاماًل  آن 
عوامل باقیمانده تشکیل می شود. در جدول بعدازآن نیز همانند جدول نخست، عامل سطح دوم 

مشخص شده و این کار تا تعیین سطح همه عوامل ادامه می یابد.
جدول)6(: افرازبندی عوامل به سطوح مختلف

  سطح  مشترك عوامل  دستيابي مجموعه  نيازپيش مجموعه  عامل كد  بلندمدت يزيربرنامه
يلزوم دخالت بخش خصوص 1  1,5,20 1,2,3,4,9 1 5  

يبخش دولت يناكارآمد 2
1,2,3,4,6,9,10,18,22,2

3
2,3 2,3 1

 يهامجموعهدرآمدزا بودن  يتاهم
يدولت

3  
1,2,3,4,5,9,10,18,22,2

3
2,3 2,3 1

مدتكوتاه يگرايتنگاه مأمور 4  1,4,5 2,3,4,9,13 4 4
الملليينب هاييانجر يتاهم 5 5,7,20 1,3,4,5 5 6

يرعملگراييغ 6 6,18,22 2,6,23,24,25 6 5
نسبت به حوزه فضا يتياهمكم 7 7 5,7,8,20 7 8

پذيرييسكر يتاهم 8 7,8,16,20 8,12,13,21,24 8 6
سازماني ينارتباطات ب 9 1,4,9 2,3,9,13,25 9 3

فقدان ساختار 10 10,18 2,3,10 10 2
يبودجه ده 11 11  11,15,25 11 3

يمسئله وجود دره مرگ فناور 12 8,12,20 12,13,14,21,24,25 12 5
دانش يريتمد 13 4,8,9,12,13 25,13 13 2

هايفناوراز  يدانش يگاهپا 14 12,14,19,21,23 14,24,25 14 3
يرساناطالعنقص در  15 11,15 15,25 15 2

ايرشتهيانمنگاه  16 16 8,16,25 16 7
يارتباط با حوزه دفاع يهادغدغه 17 17 17,25 17 2

يارتباط با حوزه دفاع هاييتقابل 18 18 2,3,6,10,18,23,24 18 6
نامناسب انساني يروين 19 19 14,19,24,25 19 4

فرار مغزها 20 7,20 1,5,8,12,20 20 7
فكري يتمالك 21 8,12,21 14,21,24 21 4

رقابت ناسالم 22 22 2,3,6,22,23,24 22 6
ييفضا هاييفناور يبلوغ ناكاف 23 6,22,23,18 2,3,14,23 23 4

)يي(هدف نها يانتقال فناور 24
6,8,12,14,18,19,21,22

,24
24,25 24 2

بلندمدت يزيربرنامه 25
6,9,11,12,13,14,15,16

,17,19,24,25
25 25 1
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بر اساس نتایج، عوامل »لزوم دخالت بخش خصوصی«، »ناکارآمدی بخش دولتی« و »انتقال 
فناوری )هدف نهایی(« در سطح اول، عوامل »ارتباطات بین سازمانی«، »مسئله وجود دره مرگ 
فناوری«، »پایگاه دانشی از فناوری ها«، »نگاه میان رشته ای« و »بلوغ ناکافی فناوری های فضایی« 
در سطح دوم، عوامل »اهمیت ریسک پذیری«، »فقدان ساختار« و »مدیریت دانش« در سطح سوم، 
عوامل »اهمیت درآمدزا بودن مجموعه های دولتی«، »قابلیت های ارتباط با حوزه دفاعی«، »فرار 
مغزها« و »رقابت ناسالم« در سطح چهارم، عوامل »برنامه ریزی بلندمدت«، »اهمیت جریان های 
بین المللی« و »بودجه دهی« در سطح پنجم، عوامل »نگاه مأموریت گرای کوتاه مدت«، »کم اهمیتی 
نسبت به حوزه فضا«، »دغدغه های ارتباط با حوزه دفاعی« و »مالکیت فکری« در سطح ششم، 
عوامل »نقص در اطالع رسانی« و »نیروی انسانی نامناسب« در سطح هفتم و عامل »غیر عمل گرایی« 

در سطح هشتم جای می گیرند.
- ترسیم الگوی/ مدل مضامین

پس از تعیین سطح عوامل و برای فهم بهتر روابط میان آن ها می توان روابط نام برده را در قالب 
یک مدل و به صورت گرافیکی نمایش داد)شکل)4((.

شکل)4(: شبکه )چارچوب( روابط بین مضامین اصلی انتقال و توسعه فناوری فضایی
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MICMAC تحلیل -
هدف این مورد، تشخیص و تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی متغیرهاست و در آن، عوامل بر 

اساس قدرت نفوذ و وابستگی خود به چهار دسته تقسیم می شوند:
1( متغیرهای خودمختار: عواملی که در این دسته قرار می گیرند هم دارای قدرت نفوذ کمی 

هستند و هم وابستگی آن ها به سایر عوامل کم است. 
2( متغیرهای وابسته: عواملی که در این دسته قرار می گیرند دارای قدرت نفوذ کمی بر سایر 

عوامل بوده ولی وابستگی آن ها به سایر عوامل زیاد است. 
3( متغیرهای پیوندی: عواملی که در این دسته قرار می گیرند، هم هدایتگر سایر عوامل اند و 

هم به آن ها وابسته هستند و تغییر در این عوامل، کل سیستم را متأثر خواهد کرد. 
4( متغیرهای مستقل: عواملی که در این دسته قرار می گیرند دارای قدرت نفوذ قوی، ولی 

دارای وابستگی ضعیفی هستند )ابراهیمی و عین علی، 1398(.
با توجه به تعاریف فوق عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی به صورت زیر در 

جدول MICMAC قرار می گیرند:

شکل)5(: ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی عوامل تأثیرگذار بر انتقال 
MICMAC و توسعه فناوری فضایی با استفاده از روش

بخش خصوصی«،  دخالت  »لزوم  عوامل  که  می دهد  نشان  باال  تحلیل  از  به دست آمده  نتایج 

»ناکارآمدی بخش دولتی«، »بلوغ ناکافی فناوری های فضایی« و »انتقال فناوری )هدف نهایی(« 

عوامل  می گیرند.  قرار  وابسته  متغیرهای  دسته  در  و  دارند  فاکتورها  سایر  به  زیادی  وابستگی 

مأموریت گرای  »نگاه  دولتی«،  مجموعه های  بودن  درآمدزا  »اهمیت  بلندمدت«،  »برنامه ریزی 
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کوتاه مدت«، »اهمیت جریان های بین المللی«، »غیر عمل گرایی«، »کم اهمیتی نسبت به حوزه فضا«، 

انسانی  »نیروی  دفاعی«،  حوزه  با  ارتباط  »دغدغه های  دهی«،  »بودجه  ریسک پذیری«،  »اهمیت 

نامناسب«، »مالکیت فکری« و »رقابت ناسالم« نیز به عنوان متغیرهای مستقل، نقش هدایت کنندگی 

حداکثری و وابستگی ضعیفی دارند. عوامل »ارتباطات بین سازمانی«، »فقدان ساختار«، »مسئله 

وجود دره مرگ فناوری«، »مدیریت دانش«، »پایگاه دانشی از فناوری ها«، »نقص در اطالع رسانی«، 

»نگاه میان رشته ای«، »قابلیت های ارتباط با حوزه دفاعی« و »فرار مغزها« نیز به عنوان متغیرهای 

خودمختار، نقش هدایت کنندگی و وابستگی ضعیفی دارند.

۵- جمع  بندی
دغدغه ای که در ابتدای امر ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده بود این پرسش بود که 

»نتیجه اثربخش فناوری های ایجادشده از ساخت تجهیزات پیشرفته و پیچیده ای مانند ماهواره، بر 

صنعت کشور چه خواهد بود؟«

همان طور که در منابع و مراجع متعدد می توان دید، ماهواره ها یکی از پیچیده ترین تجهیزات 

ساخت بشر هستند که از سیستم ها و زیرسیستم های بسیاری ایجادشده اند که به منظور ساخت 

هریک باید دانشی ژرف در حوزه مرتبط با آن داشت. ساخت ماهواره نیازمند کسب و به کارگیری 

این مجموعه از دانش هاست که در سال های اخیر دستیابی به آن در پروژه های فضایی کشور 

پیگیری شده است. حال باید پرسید این حجم از مهارت، دانش و فناوری به دست آمده ناشی 

از پروژه های فضایی آیا در بخش ها و صنایع دیگر مورداستفاده قرار می گیرد؟ و اگرنه، دلیل آن 

چیست؟ در پاسخ به این پرسش، این پژوهش کوشیده است تا عوامل و موانع مؤثر بر انتقال 

و مسیر  کند  را شناسایی  گیرنده  نیاز مجموعه های  آن ها درخور  توسعه  و  فضایی  فناوری های 

اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر را معرفی کند.

از فنون علم سنجی، شناسایی  بهره گیری  با  تا  ابتدا سعی شد  این پژوهش  این منظور در  به 

ادامه  این راستا معرفی و تشریح شود. در  حلقه های علمی و مرتبط ترین تحقیقات جهانی در 

به دلیل اکوسیستم خاص ایران در این طیف از فناوری ها، کوشیده شد تا مقاالتی که به عوامل 

بهره گرفته شود.  ادامه روند تحقیق  از ماحصل آن ها در  فناوری پرداخته اند شناسایی و  انتقال 

فناوری  انتقال  به ویژه  فناوری،  انتقال  با عوامل  ادبیات مرتبط  از  به کارگیری مقوالت حاصله  با 

فضایی، مصاحبه هایی به صورت نیمه ساخت یافته به منظور شناسایی عوامل انتقال و توسعه فناوری 
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و همچنین ترتیب اثرگذاری آن ها بر یکدیگر طراحی و پیاده سازی شد. لذا در این پژوهش در 

ابتدا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی از طریق بررسی مبانی نظری و 

 (ISM) مصاحبه با خبرگان صورت گرفت؛ و سپس با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری

روابط بین عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی مشخص شدند.

بر اساس نتایج به دست آمده از مدل تفسیری ساختاری می توان عنوان کرد که مهم ترین عوامل 

مؤثر بر انتقال و توسعه فناوری فضایی مجموعه عوامل »برنامه ریزی بلندمدت«، »اهمیت درآمدزا 

بین المللی«،  »اهمیت جریان های  کوتاه مدت«،  مأموریت گرای  »نگاه  دولتی«،  بودن مجموعه های 

دهی«،  »بودجه  ریسک پذیری«،  »اهمیت  فضا«،  حوزه  به  نسبت  »کم اهمیتی  عمل گرایی«،  »غیر 

»رقابت  و  فکری«  »مالکیت  نامناسب«،  انسانی  »نیروی  دفاعی«،  حوزه  با  ارتباط  »دغدغه های 
هدایتگری  و  نفوذ  قدرت  بیشترین  دارای  انجام شده،  مک  میک  تحلیل  طبق  که  بوده  ناسالم« 
فناوری های  توسعه  و  انتقال  در  بهبود وضعیت  برای  به منظور هرگونه تصمیم گیری  که  هستند 
دخالت  »لزوم  شامل  که  اول  عوامل سطح  طرفی  از  توجهی جدی شود.  آن ها  به  باید  فضایی 
بخش خصوصی«، »انتقال فناوری مؤثر« و »ناکارآمدی بخش دولتی«، دارای بیشترین تأثیرپذیری 
و کمترین تأثیرگذاری هستند. عوامل »ارتباطات بین سازمانی«، »فقدان ساختار«، »مسئله وجود 
اطالع رسانی«،  در  »نقص  فناوری ها«،  از  دانشی  »پایگاه  دانش«،  »مدیریت  فناوری«،  مرگ  دره 
»نگاه میان رشته ای«، »قابلیت های ارتباط با حوزه دفاعی« و »فرار مغزها« نیز به عنوان متغیرهای 

خودمختار، دارای حداقل تأثیرگذاری و حداقل تأثیرپذیری هستند.
نگاه  دادند.  نشان  خود  از  را  قابل توجهی  اهمیت  رویکردی  دغدغه های  پژوهش  این  در 
مأموریت گرا و عمل گرایی مواردی از این جنس بودند که در پژوهش انجام گرفته توسط منطقی 
و همکاران )1396( نیز به آن ها به عنوان عوامل کلیدی اشاره شده است. نگاه به فناوری نیز از 
مواردی است که هر پژوهش به نحوی آن را موردبررسی قرار داده است. باقرزاده و مفتاحی 
)1390( این مورد را تحت عنوان نگرش فناورانه و چرخاب مقدم و کالنتری )1394( نگرش 
افراد را در زمره عوامل مهم فردی عنوان کرده اند. لزوم و اهمیت پرداختن به تعامالت بین المللی 
در منابع داخلی چون نصیرزاده و همکاران )1397( و الهی و همکاران )1393( و منابع خارجی 
نظیر (Adams,2019; van der Haiden et al. 2016; van Burg et al. 2017) به کرات به عنوان 
یکی از مهم ترین عوامل برای رشد فناوری و کسب بازار یادشده است. عوامل نهادی نیز که شامل 
نهادهای سخت و نرم می شوند با همین عنوان در پژوهش دهقانی و همکاران )1392( نام برده 
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شدند که البته بیشتر سیاست ها و مشوق ها و اولویت ها ملی را با این نام مدنظر قرار داده اند؛ اما در 
پژوهش باقری و داودی )1396( این مبحث تحت عنوان مالحظات قانونی مرود بحث قرارگرفته 
همکاران  و  فروزنده  پژوهش  موضوع،  با  مرتبط  شده  یافت  داخلی  پژوهش های  از  اما  است؛ 
)1394( است که با ساخت مدلی برای انتقال فناوری از بخش دفاعی به صنعت اهمیت الگوگیری 
عنوان  تحت  تحقیق  این  در  نیز  مهم  مورد  این  می کند.  بیان  به خوبی  را  دفاعی  فعالیت های  از 
»جایگاه مهم بخش دفاعی« دیده شده که از دو سو، قابلیت ها و محدودیت های تعامل با این بخش 
را حائز اهمیت می داند. دغدغه های از جنس ساختار نیز به دفعات در پژوهش های پیشین به عنوان 
 )1396( حسینی  و  دهقانی  پژوهش های  در  شده اند.  نام برده  فناوری  انتقال  در  کلیدی  عوامل 
ضعف در نهادهای میانجی و بوروکراسی و پیچیدگی فرآیند سازمانی؛ صمدی مقدم و همکاران 
)1396( ساختار سازمان و سیستم های مدیریتی؛ حاجی حسینی و همکاران )1395( ساختار و 
فرآیندهای سازمان و منطقی و همکاران )1396( نوع کنترل در فرهنگ سازمانی ازجمله عوامل 
اثرگذار شمرده شده اند. در این تحقیق مشکالت ساختاری بیشتر از جنس تعامالت بین سازمانی 
و همچنین نبود متولی توانمند در اجرای برخی امور مانند رصد و میانجی گیری فناوری هستند. 
درنهایت از مهم ترین مجموعه عوامل مؤثر بر انتقال و توسعه فناوری های فضایی پرداختن به 
این مقوله در ساحت امری دولتی است. الهی و همکاران )1393( و رضایی و یکه زارع )1394( 
نیز نسبت به مقوله انتقال فناوری با نگاهی کالن و دولتی نگریسته اند و دغدغه ها را عمومًا از 
جنس راهکارهای سیاستی دولتی بیان نموده اند؛ از سویی دیگر، در چندی از پژوهش های دیگر 
نیز توجه بجای سیاست های دولتی به فضای سازمان بوده است؛ نظیر پژوهش انجام شده توسط 
دهقانی و همکاران )1394(. در این پژوهش با توجه به مصاحبه ها و نتیجه برآمده از آن ها، نگاه 
خبرگان این عرصه دو وجه داشته: برطرف کردن ضعف های دولت در برنامه ریزی بلندمدت و 
حمایت ها مالی و زیرساختی؛ و خروج مجموعه های دولتی از امور فناورانه به دلیل کم انگیزگی 
و ورود جدی تر بخش خصوصی به این عرصه که هردوی این دو مورد نشان از کم کارآمدی و 

رویکرد کم ثبات مجموعه های دولتی در پرداختن به فناوری های فضایی دارند.
اگر درصدد ارائه توصیه های سیاستی متناسب با این پژوهش برآییم، توجه به چند نکته حائز 
اهمیت است. نخست اینکه هدف غایی ارائه سیاست، با توجه به هدف پژوهش، ایجاد انتقال 
فناوری فضایی همراه با توسعه متناسب با بخش مورد هدف آن است. دوم این که با اثرگذاری 
بر عوامل شناخته شده و معرفی شده به عنوان عوامل مؤثر، به مرور می توان ثمره آن را چشید؛ و 
اثرگذاری های مستقیم و دستوری بر روی عوامل نهایی، ماحصلی پایدار در بر نخواهد داشت. 
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سوم اینکه باید اثرگذاری سیاست ها و عملکرد آن ها با بهره گیری از سنجه هایی، مورد ارزیابی 
قرار گیرد که معرفی این سنجه ها می توان بستر مناسبی برای پژوهش های آتی باشد.

سیاست گذاری با این هدف، باید دو سمت را در نظر داشته باشد. سیاست گذاری به منظور 
بهبود و توسعه فناوری های فضایی؛ و سیاست گذاری به منظور انتقال بهتر فناوری های منتج شده 
شد،  شناسایی  تأثیرگذار  عامل  به عنوان  که  عواملی  مهم ترین  از  یکی  فضایی.  دستاوردهای  از 
مسئله فقدان برنامه ریزی بلندمدت اثرگذار است. سند جامع توسعه فضایی را شاید بتوان نوعی 
سند برای برنامه ریزی بلندمدت دانست، اما این سند تاکنون نتوانسته مجموعه اقداماتی هدفمند 
و سازمان یافته به دور از موازی کاری ارائه کند به گونه ای که متولی اجرا مشخصی و نظامی برای 
پیگیری اهداف آن داشته باشد. الزم است که برنامه ای مدون و عمل گرا، فراجناحی تحت دستور 
یک شورای متشکل از سازمان های فعال در زمینه هوافضا )نظامی و غیرنظامی( تدوین شود؛ و 
نهادی دست یافته های آن به جد مورد پیگیری دوره ای قرار گیرد. رویکردی که در رابطه با اقتصاد 

مقاومتی در سازمان ها اتخاذ می شود، شاید بتواند مصداقی برای اجرای این امر باشد.
درآمدزا کردن مجموعه های دولتی در کنار مشکالت مرتبط با بهره وری پایین آن ها، ازجمله 
دغدغه های طوالنی مدت علم مدیریت است. یک راهکار برای حل این مشکل، اسپین آف کردن 
مجموعه ها و هسته های فناور از دل سازمان های دولتی، ضمن حفظ سهام کنترل آن هاست. این 
به  آن ها  سهام  فروش  و  بخش خصوصی  به  تحویل  با  به مرور  می توان  را  زایشی  مجموعه های 
سایر مجموعه های فناور، در مسیر بهره وری حداکثری و درآمد محوری قرار داد. اهمیت وجود 
جریان های بین المللی و حضور شرکت های دانش بنیانی ایرانی در زنجیره های جهانی، نخست منوط 
به حل مشکالت تبادالت مالی و تحریم هاست، سپس با توجه به محدودیت های ایجادشده مرتبط 
با مالکیت فکری، باید تعامالت با شرکت های صاحب فناوری در خارج کشور صورت پذیرد. این 
تعامالت می تواند در بستر نمایشگاه های بین المللی با همکاری اتاق های بازرگانی و پارک های علم 
و فناوری باشد. در کنار این مورد، با توجه به حساسیت قابل توجه این مبحث در زمینه دفاعی، الزم 
است که در شورای موردنظر، سازوکاری به منظور حفظ جایگاه دفاعی و از سویی دیگر استقالل 
شرکت های دانش بنیان این حوزه مدنظر قرار گیرد. پیشنهاد می شود خروج تدریجی این حوزه از 

بخش دولتی به سمت بخش خصوصی سیاست کلی حاکم بر این حوزه در نظر گرفته شود.
در کنار موارد فوق، ایجاد پایگاه دانشی از فناوری های توسعه یافته در این حوزه؛ و یا حتی 
سایر حوزه های فناوری، می تواند از کلیدی ترین و تأثیرگذارترین اقدامات به منظور افزایش انتقال 
فناوری درونی باشد. شبکه سازی مابین دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی و پژوهشگاهی و همچنین 
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با پارک های علم و فناوری و مراکز رشد می تواند بسترساز ایجاد این پایگاه دانشی شود. ایجاد 
این پایگاه دانشی از موازی کاری و رقابت ناسالم به طور قابل توجهی بکاهد.

با  عمیق تر  مصاحبه  لزوم  کرد،  یاد  آن  از  باید  تحقیق  این  مسیر  در  که  محدودیت هایی  از 
مجموعه های دفاعی در این حوزه است زیرا سابقه چندساله فعالیت در فناوری های فضایی حاکی 
پرداختن  این عرصه داشته اند که  قبولی در  قابل  این است که مجموعه های دفاعی عملکرد  از 
به آن ها می تواند موضوعی برای تحقیقات آتی باشد. همچنین پروژه های فضایی انجام شده در 
دانشگاه ها، عمومًا با مشارکت قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی صورت پذیرفته است، 
دسترسی به این افراد و مصاحبه با ایشان نیز از اهمیت به دور نیست که متأسفانه به دلیل خارج 

از دسترس قرار گرفتن و خروج این پژوهشگران از کشور امکان مصاحبه با آن ها فراهم نشد.
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