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چکیده

لزوم تکیهبر اقتصاد دانشبنیان و ارتباط قوی بین مراکز پژوهشی و دانشگاهها با صنایع امروزه بر کسی
پوشیده نیست .امروزه در ایران طیف وسیعی از فناوریهای پیشرفته در دانشگاهها و مراکز پژوهشی توسعه
مییابند که متأسفانه بهندرت تجاریسازی شده و یا به دنیای صنعت راه مییابند .از سویی دیگر در بسیاری
از صنایع عموم ًا از فناوریهای بالغ و یا از رده خارج برای تولید استفاده میشود که کاهش بهرهوری و
رقابتپذیری را در پی دارد .سرریز فناوری از نهادهای پژوهشی به سمت صنایع میتواند این عدم تعادل
را پوشش دهد .بدین منظور حمایت از انتقال فناوریهای پیشرفته نظیر فناوریهای فضایی ،به سایر صنایع
میتواند نقش اثرگذاری در رشد و اعتالی کشور داشته باشد؛ لذا این پژوهش در پی شناسایی و اولویتبندی
عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوریهای فضایی در کشور است .در این پژوهش شناسایی و بررسی
عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی با استفاده از مبانی نظری ،مصاحبه با خبرگان و سپس
مدلسازی ساختاری  -تفسیری

()ISM

انجام میشود .همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که عوامل

«ارتباطات بین سازمانی»« ،فقدان ساختار»« ،مسئله وجود دره مرگ فناوری»« ،مدیریت دانش»« ،پایگاه دانشی
از فناوریها»« ،نقص در اطالعرسانی»« ،نگاه میانرشتهای»« ،قابلیتهای ارتباط با حوزه دفاعی» و «فرار مغزها»
بیشترین قدرت هدایتگری و نفوذ نسبت به دیگر عوامل دارند.
واژگان کلیدی :فناوری فضایی ،انتقال فناوری ،توسعه فناوری ،فضا.
-*1دانشیار دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران /.نویسنده مسئول مکاتبات ir.ac.iust@aliha_mrm

-2دانشجو دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
 -3استادیار دانشکده مهندسی پیشرفت /دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.

 -۱مقدمه

در سالهای اخیر ،توجه روزافزون به انتقال فناوری توسعهیافته و پژوهشهایی توسط دانشگاهها و
مؤسسات تحقیقاتی انجامشده است .نقش مرکزی در این فرآیند خاص توسط ادارات انتقال فنآوری
) (1TTOsانجام میشود که ازیکطرف مسئول ترویج انتقال دانش و فناوری به شرکتهای خارجی
هستند و از طرف دیگر مسئول حفاظت و صدور مجوز مالکیت فکری سازمان تحقیقاتی هستند
) .(Bigliardi, 2015امروزه انتقال فناوریهای نوظهور بهشدت مورد چالش قرارگرفته است؛ چالشهای
مرتبط با این زمینه از تفاوت در درک ،اهداف ،ارزشها و انگیزههای دانشمندان آکادمیک و شرکتهایی
که از رشتهها و صنایع مختلف تشکیلشدهاند؛ ناشی میشود ) .(Borge & Bröring, 2020فرایندهای
توسعه فناوری و انتقال ،توسط سازمـانهای تحقیق و توسعـه تحـت تأثیر عـوامل مختلفی قرار دارد.
این عوامل باید قبل از تصمیمگیری درباره انتقال و توسعه فناوری شناخته شوند (Mojaveri et al,

) Stawasz, 2010و  .2011نوع 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
گستردهای که صورت میپذیرد ،شماری از فناوریهای خاصی در پژوهشگاهها توسعه داده میشوند
و در مرحله عمل نیز ساختهشده و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .این فناوریها به سطح آمادگی
باالیی رسیده و امکان ایجاد مجدد آنها وجود دارد) . (Venturini & Verbano, 2013از مصادیق
بارزی که انتقال و توسعه فناوریهای توسعهیافته در فضا داشته است میتوان به فناوریهای زایشی
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شده ناسا اشاره کرد .ادعاشده است که دولت آمریکا به ازای هزینه هر  1دالر برای ناسا ،توانسته است
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اقتصاد را به نسبت  7الی  14دالر رشد دهد .از سال  1976تاکنون ناسا توانسته است از فناوریهای
خود بیش از  1800شرکت زایشی ایجاد کند ) .(NASA, 2013در سال  ،2011حدود  100شرکت که
از فناوریهای زایشی استفاده میکنند وجود داشته است .از منافع این بهرهبرداری میتوان به نجات
جان  12000نفر ،ایجاد  9200شغل و حفظ بیش از  6.2میلیارد دالر اشاره کرد (Space Foundation,

) .2012بر اساس نظر شومپیتر 3تغییرات فنی که منجر به توسعه اقتصادی میشود ،طی سه مرحله
انجام میشود:
 )1اختراع (یافتن ایدههای جدید)،
 )2نوآوری (انتقال ایده به بازار)
 )3اشاعه (توسعه نوآوری در بازار) ).(Schumpeter, 1934
بنا بر نظر صاحبنظران مراحل دو و سه ،بهعنوان گلوگاه اصلی برای بسیاری از کشورهای
درحالتوسعه است) . (Baker, 2005انتقال فناوری تحت تأثیر عوامل متعددی هستند که این
عوامل میتوانند عملکرد مؤثر یک سیستم انتقال فنآوری و مؤسسات تجاریسازی تحقیقاتی

را بهبود بخشیده و یا مختل میکنند ) .(Banisch, 2010با درنظرگرفتن اهمیت مسئله ازنقطهنظر
علمی و عملی ،کاربرد نوآوریهای فنّاورانه بهعنوان یک محرک برای توسعه اقتصادی و اجتماعی

شناخته میشود ).(Mazurkiewicz & Poteralska, 2017

در تحقیقات پیشین انجامشده در ایران ،نگاه به انتقال و توسعه یا سرریز فناوریهای سطح
باال باألخص فناوریهای فضایی و بهطور خاص ماهواره وجود نداشته است .بهویژه اینکه در
این پژوهش سعی شده به این اکوسیستم نگاهی از منظر سیاستگذاری فناوری صورت پذیرد.
از سویی دیگر همانطور که در فوق بیانشده است ،تحقیقات با فضایی مشابه با این
پژوهش ،تحت تأثیر محیط کالن و قوانین و نهادهای کشورهای خاص خود هستند و نتایج
حاصل از آن قابلتعمیم به ایران نیست؛ لذا در این پژوهش سعی شده است که پس از شناسایی
عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوریهای فضایی در داخل ایران ،به این سؤال پاسخ داده شود که
توالی اثرگذاری این عوامل به چه صورت است و برای برنامهریزی برای حل مشکل عدم انتقال
فناوری فضایی به بخشهای دیگر باید برنامهریزی و سیاستگذاری در کدام محورها در ابتدا
صورت پذیرد.

 -۲پیشینه پژوهش

در این پژوهش سعی شده عالوه بر جستجوی پایگاههای استنادی فارسی و انگلیسی از فنون
علمسنجی بهمنظور تصویرسازی از فضای پژوهش بهره گرفته شود.
به تعبیر بیانشده در دائرهالمعارف بینالمللی علوم کتابداری و اطالعرسانی ،علمسنجی درصدد
است علم و نتایج تحقیقات علمی را با بهرهگیری از دادههای کمی تولید ،توزیع و بهکارگیری
متون علمی ،شرح داده و ویژگیهای متمایز آن را بیان کند.
در ایـن پژوهـش بـا بهرهگیـری از پایـگاه اسـتنادی وب آو سـاینس 4سـعی شـد فضـای
موضوعـات مقـاالت مرتبط با این حوزه ترسـیم شـود .در این راسـتا ،پس از طـی چندین مرتبه
جسـتوجو و پاکسـازی ،مرتبطتریـن مقـاالت بـه فضـای پژوهـش ،شناسـایی و اسـتخراج
شـدند .عبـارت نهایـی مورداسـتفاده در جسـتوجو 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 صرفـ ًا انتخـاب شـدند و محـدودهای نیـز برای

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

 -1-2علمسنجی
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سـال پژوهـش در نظـر گرفتـه نشـد .درنهایـت بـا بهرهگیـری از نرمافـزار  VOSviewerگـراف
هـم رخـدادی کلیـدواژگان بهصورت شـکل ( )1ترسـیم شـد.

شکل ( :)1گراف همرخدادی کلیدواژگان فضای تحقیق

علاوه بـر مـورد فـوق ،بـا بررسـی مقـاالت میانرشـتهای حـوزه مدیریـت فنـاوری و علـوم
هوافضـا در پایـگاه وب آو سـاینس ،پژوهشـگران زیـر بهعنـوان افـراد برجسـته در ایـن حـوزه
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شناسـایی شـدند :جـورج یـو پترونـی ،از کانـون بینالمللـی فیزیـک نجومـی ،5کیـا را پترونـی،
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دانشـکده مدیریـت و مهندسـی از دانشـگاه پترووا 6و کارن ونتوری نی ،دانشـگاه سـن مـاری نو.7
شناسـایی ایـن افـراد بـا بهرهگیـری از کلیـد واژگان ” “spaceو ” “Technology Transferصورت
پذیرفـت .در ادامـه سـعی شـده برخـی از مهمتریـن پژوهشهای مرتبـط با موضوع تحقیق شـرح
داده شـوند.در پژوهشـی کـه توسـط پترونـی و همکارانـش )2013( 8بـه نـگارش درآمـده اسـت
شناسـایی اسـتراتژیها و تعیینکنندههـای یـک انتقـال فناوری موفق معرفیشـده اسـت .دو نتیجه
برآمـده از ایـن پژوهـش به شـرح زیر اسـت:
 .1سیاسـتها و اسـتراتژیهایی کـه سـازمانهای اصلـی هـوا و فضـا بـرای انتقـال فنـاوری
بـه کار میگیرنـد.
 .2مکانیسـمهای عملیاتـی و تعیینکنندههایـی کـه انتقـال فنـاوری هـوا و فضـا بـه سـایر
بخشهـای صنعـت دخیـل هسـتند.
در ایـن رابطـه شـش مـورد مطالعاتـی مرتبـط بـا سـازمانهای بـزرگ فضایـی ،چهـار مورد
مطالعاتـی مرتبـط بـا سـاخت ماهوارههـای علمـی ،دو مـورد مطالعاتـی مرتبـط بـا برنامههـای

انجامگرفتـه در انتقـال فنـاوری هوافضـا کـه توسـط سـازمان هوافضـای ژاپـن انجامگرفتـه
اسـت و همچنیـن دو مـورد مطالعاتـی مرتبـط بـا شـرکتهای ایتالیایـی این حوزه موردبررسـی
قرارگرفتـه اسـت .تحلیلهـای مقایسـهای و جامـع از ایـن موردهـای مطالعاتـی نشـان میدهـد
کـه سـازمانهای فضایـی کشـورهای توسـعهیافتهتر عمومـ ًا بـه یکپارچهسـازی و توسـعه
سیسـتمهای صنعتـی در کشـور خودشـان میپردازنـد کـه شـامل برنامههـای انتقـال فنـاوری

اسـت بهنحویکـه فنـاوری از سـایر صنایـع بـه هوا و فضـا و از آن بخـش مجددا ً بـه بخشهای
مرتبـط بـا کاربریهـای روی زمیـن انتقـال میدهـد .برای رسـیدن به اهـداف پژوهـش در ابتدا،
بررسـی وسـیع ادبیـات حـوزه فرآیند انتقـال فناوری بـه بخش هوافضـا و از آن صـورت گرفته
اسـت کـه بهواسـطه آن مشـخصات اصلـی انتقـال فنـاوری در ایـن حـوزه ،شـامل بازیگـران،
نقشهـا ،تعیینکنندههـا و مکانیسـمها ،شناسـایی شـوند .بـا بهرهگیـری از پرسشـنامه و مصاحبه
بـا خبـرگان ،تعیینکنندههـای شناساییشـده در انتقـال فنـاوری ازنظر اهمیت موردسـنجش قرار
گرفتنـد .نتایجـی کـه ایـن پژوهـش بدان دسـتیافته اسـت شـامل ایـن موارد اسـت:
 )1سیاسـتها و اسـتراتژیهایی کـه سـازمانهای اصلـی هوافضا بـرای انتقال فنـاوری اتخاذ
کردهانـد کـه در سـه مقولـهی رهبـری سیاسـی و سیاسـی -نظامـی ،توسـعه صنعتـی و کاربری
مدنـی گنجاندهشـدهاند.
 )2خصوصیات سازمانی انتقال فناوری فضایی.
رویکـردی توصیفـی و بهصـورت یـک پدیـده موردبررسـی قرارگرفته شـده اسـت.
بـا توجـه بـه روش مناسـبی که بـرای اسـتخراج مشـخصهها مهـم و تعیینکنندههـا در انتقال

فنـاوری فضایـی مورداسـتفاده قرارگرفتـه اسـت ،امـا ایـن پژوهـش صرفـ ًا ایـن فرآینـد را در
کشـورهای توسـعهیافته موردبررسـی قـرار داده اسـت و از سـویی دیگـر ،رویکـرد تجویـزی
نداشـته و مدلـی را بـرای بهبـود فرآیند انتقال فناوری ارائـه نداده اسـت ).(Petroni et al., 2013
سـعی شـده اسـت که از خصوصیـات سـازمانی مطرحشـده در این مقالـه و عوامـل تعیینکننده
در انتقـال فنـاوری فضایـی نیـز بهمنظـور شـکلدهی بـه مصاحبـه بهـره گرفتـه شـود و نظـر
مصاحبهشـونده در رابطـه بـا ایـن عوامل پرسـیده شـود.
پترونـی و همـکاران ( )2010نیز در پژوهشـی دیگـر  4مورد انتقال فنـاوری فضایی به صنایع
را موردبررسـی قـرار داده و اصـول ایـن قبیل انتقال فنـاوری را در این مقاله شـرح میدهند .این
مقالـه بیـان میکنـد که بیشـتر فناوریهـای بهکارگرفتهشـده در سـاخت ماهـواره ،از فرآیندهای

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

 )3تعیینکنندههـای انتقـال فنـاوری فضایـی .در ایـن پژوهـش ،انتقـال و توسـعه فنـاوری با
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فنـی یکپارچهسـازی مورداسـتفاده در صنایـع دیگـر گرفتهشـدهاند .اسـتفاده از ایـن فرآیندها در
هوافضـا موجـب توسـعه و تقویـت عملکـرد آنهـا بهطـور قابلتوجهـی میشـود؛ ایـن بهبود و
ارتقـا در ادامـه بـا انتقـال مجـدد ایـن فناوریهـا بـه صنعت اصلـی خود باعث رشـد و توسـعه
بیشـتر آنهـا میشـود .بـه عبارتـی فنـاوری از یک صنعت بـه حـوزه هوافضا منتقلشـده در این
بخـش عملکـرد آن توسـعهیافته و درنهایـت بـا بازگشـت مجدد ایـن فناوریها بـه صنعت مبدأ
خـود موجـب رشـد و توسـعه بیشازپیـش آن صنایـع میشـوند .در شـکل ( )2ایـن چرخـه به
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نمایش درآمده اسـت.
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شکل ( :)2تعامل فناوری بین صنایع هوافضا و صنایع غیر هوا و فضا )(Petroni et al, 2010

ونتورینـی و همـکاران )2013( 9در پژوهشـی دو مـورد از انتقـال فناوریهایـی کـه سـازمان
فضایـی ژاپـن صـورت داده اسـت را موردبررسـی قـرار دادنـد .در ایـن بررسـی بهکارگیـری و
توسـعه فنـاوری بـرای بخـش فضایی در ابتدا شـرح داده میشـود کـه به چه صورت ایـن فناوری
بـرای کاربـری در ماهوارهها ایجاد و توسـعه دادهشـده ،سـپس انتقال این فنـاوری را به بخشهای
دیگـر در صنعـت شـرح میدهنـد و عوامل مهـم در این انتقال را شـرح داده و با نمـره دهی آنها،
انتقـال فنـاوری را از جنبههـای فنـی ،سـازمانی و اقتصـادی مـورد ارزیابی قرار میدهـد .همچنین
در ایـن پژوهـش خصوصیـات یـک انتقال فنـاوری موفـق را با توجـه موردهای مطالعاتـی را بیان
میکننـد کـه ایـن مـوارد شـامل «منظومـهای همکارانه کـه بتوانـد نقاط قـوت نهادهای پژوهشـی
دولتـی و شـرکتهای خصوصـی را اسـتخراج کند»« ،سـامانهای کـه بتواند همکاری شـرکتهای
خصوصـی را بهبـود بخشـد»« ،ارائـه یک نمونـه کار و تحلیل وضعیـت جزئی و ارزیابـی دقیق آن

توسـط  »Jaxaو «هموارسـازی مسـیر انتقـال فنـاوری و تشـویق بـه تبادل نیروی انسـانی» هسـتند
) .(Venturini et al., 2013بـا توجـه بـه ایـن مقاله سـعی شـد که در طـی فرآینـد مصاحبه عوامل
در سـه سـطح فناوری ،سـازمان و فضای کالن ،از مصاحبهشـوندگان پرسـیده و اسـتخراج شـود.
در پژوهش انجامگرفته توسط پاگانی و همکاران ( ،)2016مجموعه مقاالت منتشرشده پیرامون
مدلهای انتقال فناوری شناساییشده و دستهبندی شدند .در این دستهبندی مدلهای انتقال فناوری
در چهار دسته مشخص شدند :گروه اول :انتقال فناوری از سازمانهای دانشبنیان به سازمانهای
تولیدی یا تجاری .گروه دوم :انتقال فناوری از شرکتهای حاضر در کشورهای توسعهیافته
به شرکتهای حاضر در کشورهای درحالتوسعه (بین فرهنگی) .گروه سوم :انتقال فناوری از
شرکتبهشرکت (میان شرکتی یا درون شرکتی) .گروه چهارم :سایر ترکیبات بین شخصیات
حقیقی و حقوقی در انتقال فناوری ).(Pagani et al., 2016
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  SIDو نشریات
مرتبطی چون :مدیریت نوآوری ،رشد فناوری ،مدیریت توسعه فناوری و بهبود مدیریت بهره گرفته
شد .در این جستوجو از کلیدواژگان «انتقال فناوری» «انتقال تکنولوژی» همراه با کلمه «انتقال»
مورد جستوجو قرار گرفتند.
در جدول ( )1نیز مهمترین عوامل اثرگذاری بر انتقال فناوری با توجه به برخی منابع فارسی
جدول( :)1عوامل مؤثر بر انتقال فناوری به نقل از برخی منابع فارسی
ردیف

شاخص

منبع

1

محوریت فرآیند یا نتیجه ،نگاه سیستمی ،نوع کنترل در فرهنگسازمانی ،دیدگاه عملگرایانه ،وظیفه محوری

منطقی و همکاران ()1931

2

مدیریت ،تحقیق و توسعه ،شرایط محیطی ،شرایط اقتصادی ،منابع انسانی

باقرزاده و مفتاحی ()1931

9

نگرش فناورانه ،ارتباطات جهانی ،جذب و بهکارگیری نیروی انسانی ،فرهنگسازمانی ،ساختار ،سازمان (نهاد)

نصیرزاده و همکاران ()1931

4
5

سابقه انتقال فناوری در صنعت مربوطه ،سیاستهای کالن اقتصادی دولت ،تجربه سایر کشورها درزمینهی انتقال
فناوری ،زیرساختهای ملی ،عوامل اجتماعی فرهنگی
ساختار سازمانی ،تعداد کارکنان ،تجربیات ،اندازه ،شیوههای کارمندیابی در دفاتر انتقال فناوری؛ منابع در دسترس؛
سرعت فرآیند تجاریسازی ،سیستمهای پاداش

الهی و همکاران ()1939
حاجی حسینی و همکاران ()1935

عوامل نهادی :فرهنگ نوآوری ،شناخت بازار و نیازهای مشتریان ،ارتباطات صنعت با دانشگاه ،تیم بازاریابی،
1

سرمایهگذاری توسط مدیران ،ساخت یا تأمین تجهیزات؛ عوامل محیطی :مراکز بازاریابی ،سرمایهگذاری دولتی،
دسترسی به تجهیزات از طریق برخی مراکز نظیر مراکز رشد ،شناخت و آشنایی مراجع ذیربط با صنعت ،همکاری

یداللهی فارسی و امینی ()1931

مسئولیت جهت صدور مجوزها
1

عوامل فردی :نگرش ،تحصیالت ،اقتدار ،ارتباطات و عوامل سازمانی :تحقیق و توسعه ،قابلیت ،تجربه ،فرنگ و
ساختار

چرخاب مقدم و کالنتری ()1934

زیرساخت مناسب (فیزیکی) ،کمکهای فنی بهمنظور درک علم فناوری ،مشارکت بخش خصوصی ،درک نیازهای
8

محلی ،مشارکت دولت ،توانمندی فناورانه دریافتکننده ،سیستم سیاسی کشور دریافتکننده فناوری ،نوع همکاری
مطلوب ،مناسبسازی فناوری ،آگاهی از فناوریهای جدید ،قابلیت جذب گیرنده ،تمایل و توانایی انتقالدهنده
فناوری

رضایی و یکی زارع ()1934
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معرفیشدهاند:

7

عوامل نهادی :فرهنگ نوآوری ،شناخت بازار و نیازهای مشتریان ،ارتباطات صنعت با دانشگاه ،تیم بازاریابی،
1

سرمایهگذاری توسط مدیران ،ساخت یا تأمین تجهیزات؛ عوامل محیطی :مراکز بازاریابی ،سرمایهگذاری دولتی،
دسترسی به تجهیزات از طریق برخی مراکز نظیر مراکز رشد ،شناخت و آشنایی مراجع ذیربط با صنعت ،همکاری

یداللهی فارسی و امینی ()1931

مسئولیت جهت صدور مجوزها
1

عوامل فردی :نگرش ،تحصیالت ،اقتدار ،ارتباطات و عوامل سازمانی :تحقیق و توسعه ،قابلیت ،تجربه ،فرنگ و
ساختار

چرخاب مقدم و کالنتری ()1934

زیرساخت مناسب (فیزیکی) ،کمکهای فنی بهمنظور درک علم فناوری ،مشارکت بخش خصوصی ،درک نیازهای
8

محلی ،مشارکت دولت ،توانمندی فناورانه دریافتکننده ،سیستم سیاسی کشور دریافتکننده فناوری ،نوع همکاری
مطلوب ،مناسبسازی فناوری ،آگاهی از فناوریهای جدید ،قابلیت جذب گیرنده ،تمایل و توانایی انتقالدهنده

رضایی و یکی زارع ()1934

فناوری
3
11
11
12

مزیت نسبی اقتصادی ،بازاریابی ،مالحظات قانونی ،مسائل مدیریتی و راهبردی ،ویژگیهای فنی
محورها :زیرساختهای انتقال فناوری ،محیط انتقال فناوری ،برنامه انتقال فناوری ،ویژگیهای دهنده فناوری،
ویژگیهای گیرنده فناوری
شکل فنّاورانه ،ماهیت کارکنان ،شکل صنعتی (از نظر بازار ،محصول و سیاستهای کالن) ،هزینه ،شکل سازمانی
استراتژی ،منابع انسانی ،منابع مالی ،ساختار سازمانی ،ارزیابی دورهای ،زیرساختهای نرم و سخت ،سیستم ای
مدیریتی ،قوانین مقررات

باقری و داودی ()1931
نوروزی ()1931
موسی خانی و قراخانی ()1932
صمدی مقدم و همکاران ()1931

19

عوامل مربوط به راهبرد ،انتقالدهنده فناوری ،گیرنده فناوری ،فناوری ،نتایج و دستاوردها ،روش انتقال فناوری

فروزنده و همکاران ()1934

14

عوامل دانشی ،عوامل سازمانی ،عوامل فناورانه ،عوامل ارتباطی ،آموزش نیروی انسانی ،شناخت محیط فیزیکی

اکبری و همکاران ()1934

عوامل سازمانی :روشن بودن خواست و توقعات طرفین ،اطمینان طرفین به یکدیگر ،تمایل به استفاده از دانش بیرونی؛
15

عوامل نهادی :وجود و استفاده از سیاستها و مشوقها ،وجود و استفاده از زیرساختهای نهادی ،اولویتهای ملی؛
عوامل فردی :دانش و آگاهی نسبت به نیازها و برآورده سازی آنها ،ذهنیت محققان دانشگاه و صنعت و انگیزه

دهقانی و همکاران ()1932

طرفین؛ ارتباطات و تعامالت فردی و کانالها
11

ضعف نهادهای میانجی در برقراری ارتباط بین طرفین ،تردید خریدار نسبت به ریسکهای استفاده از فناوری جدید
(ضمانت فناوری) ،بوروکراسی و پیچیدگی فرایندهای سازمانی شرکتهای بزرگ در تعامل با عرضهکنندگان فناوری

دهقانی و حسینی ()1931

بلوغ سیاستگذاری در علم و فناوری ،سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی ،تعامالت بینالمللی ،تجاریسازی
11

فناوریهای فضایی ،تربیت متخصصین ،شبکهسازی و همکاری بازیگران کلیدی ،توسعه زیرساخت ،اشاعه علوم و

کرامت و همکاران ()1938

فناوریهای فضایی

همانگونه در بررسی ادبیات مرتبط با انتقال فناوری دیدهشده ،پژوهشی مستقیم ًا مرتبط با
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انتقال فناوری در خصوص فناوریهای فضایی بهعنوان نوعی فناوری پیشرفته صورت نگرفته

8

است .فناوریهای پیشرفته مرتبط با هوا و فضا در نوع خود منحصربهفرد بوده لذا انتقال و
توسعه آنها ،از مجموعههای تحقیقاتی دولتی که متولی توسعه آنها هستند ،به بخشهایی دیگر
با کاربری تجاری و غیرنظامی ،مالحظات خاص خود را دارد .بهعنوانمثال فناوریهای ساخت

ماهواره عموم ًا در سیستم مالکیت فکری داخل کشور قابل حفاظت نیستند چون عموم ًا نمونه
خارجی داشته و ساخت آنها شرط نو بودن ) (Noveltyرا برای ثبت شدن بهعنوان اختراع را
برآورده نمیکند که چنین مواردی را در رابطه با فناوریهای 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 فناوریها را تحت تأثیر قرار میدهد که در کشورهای
پیشتاز در تولید ماهواره به دلیل فعالیت بینالمللی این مشکل مرتفع شده است .با در نظر گرفتن
این تفاوتها ،پرداختن به مقوله انتقال و توسعه فناوریهای محصور مانده در اکوسیستم هوا و
فضا جلوهای تازه مییابد.

 -۳روشپژوهش

این پژوهش به دنبال ساخت مفاهیم الگوها و چارچوبها است و یک پژوهش اکتشافی
بهحساب میآید .همچنین ازنظر فلسفه یک پژوهش تفسیری و راهبرد اصلی آن نیز نظر به
بهرهگیری توأمان از دو راهبرد ،کثرتگرایی روششناختی است .نظر به اینکه در این پژوهش
هدف پژوهشگر اتکای بیشتر به دیدگاه صاحبنظران و تجربیات آنها در فضای مرتبط با
فناوریهای 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
روش تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری صورت گرفته است .در گام نخست با
بهکارگیری روش تحلیل مضمون ،مضمونهای اصلی مرتبط با مفهوم انتقال و توسعه فناوری
فضایی شناسایی و استخراج میشوند .سپس در بخش بعد ،مضامین مستخرج ،مطابق با روش
مدلسازی ساختاری  -تفسیری ،رتبهبندی شده و مدل ارتباطی مابین آن مضامین ارائه میشود.
در پژوهش حاضر ،دادههای موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختیافته با  17نفر از سه سطح از
ذیربطان حوزه فناوریهای فضایی در ایران گردآوریشده است :تکنسینها و فناوران ،مدیران
اجرایی و سیاستگذاران .سازمانهایی که به این منظور انتخابشدهاند شامل دانشگاههای علم
و صنعت ،تهران و امیرکبیر؛ و همچنین پژوهشگاه فضایی ،پژوهشگاه هوا و فضا و ستاد توسعه
فناوریهای حوزه فضایی ،حملونقل پیشرفته بودهاند .همچنین سعی بر این شده تا از خبرگان
فعال در بخش خصوصی مرتبط با فناوریهای فضایی نیز مصاحبه به عمل آید.

تحلیـل تـم یـا تحلیـل مضمـون روش بـرای شناسـایی ،تحلیـل و اسـتخراج مضامیـن و
الگوهـای موجـود در دادهها اسـت .این روش یکی از مهارتهایی اسـت کـه در تحلیلهای
کیفـی مشـترک اسـت ،بـه همیـن دلیـل ابـزاری مناسـب در کنـار روشهـای دیگـر بشـمار
مـیرود ) .(Boyatzis, 1998الزم بـه ذکـر اسـت کـه در تحلیلهـای کیفی از قوانیـن دقیق و
مشـخصی تبعیـت نمیشـود بلکـه از خطوطـی راهنمـا بـه ایـن منظور بهـره گرفته میشـود
کـه ایـن امـر موجـب انعطافپذیری روش بـا سـؤاالت تحقیق میگـردد .در ضمـن ،فرایند
تحلیـل یـک مسـیر خطـی نیسـت ،بلکـه فراینـدی رفت و برگشـتی اسـت که در طـی زمان
صـورت میپذیـرد ) .(Braun & Clarke, 2006نرمافـزار مورداسـتفاده بهمنظـور اجـرای این
روش در پژوهـش حاضـر نرمافـزار  MAXQDA20اسـت.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

 -روش تحلیل مضمون

9

 -روش مدلسازی تفسیری ساختاری

«مدلسازی ساختاری – تفسیری» ،فرآیندی یادگیری تعاملی است که مجموعهای از

عناصر مختلف و مرتبط را بهصورت یک مدل نظاممند جامع ساختاربندی میکند .این

روش ذیل تئوری گراف ،تصمیمگیری گروهی ،علوم اجتماعی ،علوم ریاضی و کامپیوتر
قرار میگیرد .این مدل به ایجاد نظم در روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم و به تشخیص

روابط درونی متغیرها کمک میکند و همچنین فن مناسبی برای تجزیهوتحلیل تأثیر متغیرها

بر روی یکدیگر است .این مدل ،مدلی تفسیری به شمار میرود ،زیرا این قضاوت گروه

است که مشخص میکند کدامیک 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 میشود .در انتها نیز روابط متغیرها و ساختار کلی
مشخصشده ،در یک مدل گرافیکی نمایش داده میشود (ابراهیمی و عین علی.)1398 ،

 -۴تجزیهوتحلیل یافتهها

پس از پیادهسازی روش پژوهش ،یافتهها به ترتیب زیر حاصل شدند.

 -تعیین ابعاد عناصر

 449کد اولیه از مصاحبهها استخراج شد که در ذیل  24مضمون فرعی و  9مضمون اصلی

قرار گرفتند .در جدول ( )2مضامین فرعی استخراجشده و نمونههایی از شواهد گفتاری

فصلنامه علمي مديريت نوآوري  /سال دهم ،شماره دوم ،تابستان 1400

آورده شدهاند.
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جدول ( :)2عناوین مضامین فرعی
ﺷﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺘﺎري
ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﻦ ،ﻳﻜﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و  ...ﻫﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺼﻲ
ﻧﺪارد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺻﻠﻲ
در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻧﻈﺮم دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﺑﻜﻨﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدش ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻋﺮﻳﺾوﻃﻮﻳﻞ ﻛﺎري ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻜﻨﻨﺪ .ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎر ﺑﻜﻨﺪ ...
ﻋﺪهاي در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﻞ اﺳﺖ .در ﻧﺸﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ،اﻳﺸﺎن از ﻋﻘﺐ ﺑﻮدن
ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره ﮔﻼﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ...
...اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﻮدن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻛﻪ دوﻟﺖ دﭼﺎر ﺑﻲﭘﻮﻟﻲ ﺷﺪ و ارﮔﺎنﻫﺎ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ آﻧﺠﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺷﻜﻞ

ﮔﺮﻓﺖ...

از ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﻲ در ﻋﺪم ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و  ...و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن آن
ﻓﻨﺎوريﻫﺎ
ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه دادﻫﺎي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻛﺸﻮر را رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻛﻨﺪ و راهﺣﻞﻫﺎ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻛﺮد
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﻪﻃﻮري ﺗﻤﻴﺰ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻴﻢ دﻳﮕﺮي ﺧﻮاﺳﺖ روي آن ﻛﺎر ﻛﻨﺪ ﻣﻦ آن را ﺑﺘﻮاﻧﻢ راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰاري روﻳﺪادﻫﺎي دورهاي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر و ﻋﺮﺿﻪ
و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ
ﻣﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﻮدم و از اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و  ...اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم

ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻓﺮﻋﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ
اﻫﻤﻴﺖ درآﻣﺪزا ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي دوﻟﺘﻲ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
ﻧﻘﺺ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﻧﮕﺎه ﻣﻴﺎنرﺷﺘﻪاي

ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻮب در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭼﻪﻛﺎري را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﻲ از ﻓﻨﺎوريﻫﺎ

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻴﺎن ﻳﻚ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارد و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ درزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﻧﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاي ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت

از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺪارﻳﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ از ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ وزارت ﻋﻠﻮم ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ رﻧﻜﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و  ،...ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دارﻳﻢ ﻋﺪم اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و

اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺰاري روﻳﺪادﻫﺎي دورهاي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر و ﻋﺮﺿﻪ
و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ
ﻣﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﻮدم و از اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎﺷﺎت و  ...اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻮب در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭼﻪﻛﺎري را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ

ﻧﻘﺺ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﻧﮕﺎه ﻣﻴﺎنرﺷﺘﻪاي
ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﻲ از ﻓﻨﺎوريﻫﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاي ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻴﺎن ﻳﻚ اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارد و ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ درزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﺪارﻳﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ از ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻳﻢ .ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ وزارت ﻋﻠﻮم ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺟﻪ آن ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ رﻧﻜﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و  ،...ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دارﻳﻢ ﻋﺪم اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻞﮔﺸﺎ در ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ از ﺧﺎرج ﻣﻲﺧﺮﻳﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﭘﺎس ﻛﻨﻴﺪ .اﺻﻼً ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ
اﻫﻤﻴﺖ رﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮي

ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻮاره داﻧﺸﮕﺎه اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ  12ﻣﻴﻠﻴﺎرد در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﭘﻮل ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارد درﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﺳﻢ آن ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦدﺳﺘﻲ ﺳﺮرﻳﺰ ﻛﻨﺪ

ﻛﻢاﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻀﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ دﻫﻲ

ﺳﭙﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ و در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺎري ﺑﻜﻨﻨﺪ  ...وﻗﺘﻲ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻓﻨﺎوري ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر راهﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻓﻌﻠﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺮده

ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دره ﻣﺮگ ﻓﻨﺎوري

ﻫﻴﭻﻛﺴﻲ در اﻳﺮان ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﺪ دﻗﻴﻘﺎً ﭼﻪﻛﺎر ﻛﺮده و ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪاي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻋﻤﻞﮔﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه و اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺮوژه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺷﺪه...

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه دﻓﺎﻋﻲ

و ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪ .ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺎﮔﻴﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ
در وزارت دﻓﺎع ﻋﺮق ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن دارﻧﺪ و داﻧﺶ را ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارﻧﺪ  ...داﻧﺶ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻗﻲ
ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ
ﭘﺮوژه را اﻓﺮادي ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻛﺎر ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺷﺨﺺ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و
دﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺪارد
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاﻧﻊ رﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .ﭘﺮوژه ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ و آدمﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻓﻀﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮي در ﻛﺸﻮر ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﻛﺴﻲ ﭘﺸﺖ آن را ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد .ﺗﺮس از اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﻮز در

ﻛﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻳﻢ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻲ ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻲ ﻛﭙﻲ ﻛﻦ .اﻳﻦ ﺣﺲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻨﺎوري ﺻﺎﺣﺐ دارد ﻫﻨﻮز در ﻛﺸﻮر ﺟﺎ ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻔﻲ و ﻋﺪم دادن اﻃﻼﻋﺎت از دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺳﺖ
ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻠﻮغ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪهاﻳﻢ .آﻳﺎ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮرﻳﺰ رخ ﺑﺪﻫﺪ؟ از ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ رخداده
اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه دﻓﺎﻋﻲ
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻠﻮغ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ

در مرحله سوم 24 ،مضمون شناساییشده در مضامینی که فرض میشد باهم در ارتباط

هستند ،دستهبندیشده و بهترین عنوان برای هر مضمون انتخاب شد .جدول ( )3ساخت مضامین
اصلی را از مضامین فرعی نشان میدهد.
جدول ( :)3مضامین اصلی و مضامین فرعی
برنامهریزی بلندمدت
لزوم دخالت بخش خصوصی
ناکارآمدی بخش دولتی

سازوکارهای دولتی

اهمیت درآمدزا بودن مجموعههای دولتی
ارتباطات بین سازمانی
فقدان ساختار

مشکالت ساختاری

مدیریت دانش
نقص در اطالعرسانی
نگاه میانرشتهای

جریان دانش

پایگاه دانشی از فناوریها
بودجه دهی
مسئله وجود دره مرگ فناوری
نیروی انسانی نامناسب
فرار مغزها

حمایت و سرمایهگذاری
نیروی انسانی

نگاه مأموریتگرای کوتاهمدت
اهمیت جریانهای بینالمللی
غیر عملگرایی

دغدغههای رویکردی

اهمیت ریسکپذیری
کماهمیتی نسبت به حوزه فضا
مالکیت فکری
رقابت ناسالم
دغدغههای ارتباط با حوزه دفاعی
قابلیتهای ارتباط با حوزه دفاعی
بلوغ ناکافی فناوریهای فضایی

دغدغههای نهادی
جایگاه مهم بخش دفاعی
وضعیت و خصوصیات فناوریهای فضایی

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

مضامین فرعی

مضامین اصلی

11

پس از انجام مراحل کدگذاری با استفاده از نرمافزار  ،MAXQDAنقشه حاصل از این فرآیند
بهوسیله این نرمافزار استخراج گردید که شکل ( )3به نمایش درآمده است.

شکل ( :)3خروجی نرمافزار MAXQDA

 -تشکیل ماتریس خودتعاملی

ساختاری)(SSIM

این ماتریس یک ماتریس مربعی با بعدی برابر تعداد مضامین بوده که برای تعیین روابط بین
مضامین عالئمی چهارگانه بهصورت زیر بهکارگرفتهشده است:
جدول( :)4عالئم چهارگانه جهت تعیین روابط بین مضامین
نماد

V
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عامل سطر ) (iمیتواند زمینهساز عامل ستون ) (jباشد.

A

عامل ستون ) (jمیتواند زمینهساز عامل سطر ) (iباشد.

O

هیچ نوع ارتباطی میان این دو عنصر ) (iو) (jوجود ندارد.

X

12

معنا

بین عامل سطر ) (iو ستون ) (jارتباط دوطرفه وجود دارد.

نتایج بهدستآمده از پرسشنامهها ،در جدول ( )5ذکرشده است.
جدول ( :)5ماتریس خودتعاملی ساختاری بین مضامین

 تعیین سطح عواملبرای تعیین سطوح عوامل ،برای هر عامل ،مجموعه پیشنیاز 10و مجموعه دستیابی 11تعیین
میشود .مجموعه دستیابی شامل عواملی میشود که از این عوامل تأثیر میپذیرند و مجموعه
پیشنیاز شامل عواملی میشود که بر این عوامل تأثیر میگذارند .این تأثیر و تأثرها با استفاده از
ماتریس دستیابی به دست میآید .پس از تعیین مجموعه دستیابی و پیشنیاز هر عامل ،عناصر
مشترک این دو مجموعه برای هر عامل ،شناساییشده و نوبت به تعیین سطح عوامل میرسد.
در نخستین جدول ،عاملی دارای باالترین سطح است که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک

آن کام ً
ال یکسان باشند که پس از تعیین ،آن عوامل از جدول حذفشده و جدول بعدی با
عوامل باقیمانده تشکیل میشود .در جدول بعدازآن نیز همانند جدول نخست ،عامل سطح دوم
مشخصشده و این کار تا تعیین سطح همه عوامل ادامه مییابد.
جدول( :)6افرازبندی عوامل به سطوح مختلف
ﺳﻄﺢ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮك

5

1

1

3,2

3,2

1

3,2

3,2

4

4

13,9,4,3,2

6

5

8

7

6

8

3

9

2

10

3

11

5

12

2

13

3

14

2

15

9,4,3,2,1

5,4,3,1

25,24,23,6,2
20,8,7,5

24,21,13,12,8
25,13,9,3,2
10,3,2

25,15,11

25,24,21,14,13,12
13,25

25,24,14
25,15

25,16,8

7

16

2

17

25,17

24,23,18,10,6,3,2

20,5,1

2,22,18,10,9,6,4,3,2,1
3

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

5,4,1

1
2

ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ

3

اﻫﻤﻴﺖ درآﻣﺪزا ﺑﻮدن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي
دوﻟﺘﻲ

4

ﻧﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﮔﺮاي ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪت

22,18,6

5

اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ

6

ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﮕﺮاﻳﻲ

7

7

ﻛﻢاﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻀﺎ

20,7,5

20,16,8,7
9,4,1

18,10
11

8

اﻫﻤﻴﺖ رﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮي

9

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

10

ﻓﻘﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر

11

ﺑﻮدﺟﻪ دﻫﻲ

12

ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دره ﻣﺮگ ﻓﻨﺎوري

13

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

15,11

14

ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﻲ از ﻓﻨﺎوريﻫﺎ

15

ﻧﻘﺺ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ

16

16

ﻧﮕﺎه ﻣﻴﺎنرﺷﺘﻪاي

17

17

دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه دﻓﺎﻋﻲ

20,12,8

13,12,9,8,4

23,21,19,14,12

6

18

4

19

25,24,19,14

18

18

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه دﻓﺎﻋﻲ

19

19

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

7

20

4

21

24,21,14

21,12,8

6

22

4

23

2

24

25,24

1

25

25

20,12,8,5,1

24,23,22,6,3,2
23,14,3,2

20,7
22

18,23,22,6

22,21,19,18,14,12,8,6
24,

16,15,14,13,12,11,9,6
25,24,19,17,

20

ﻓﺮار ﻣﻐﺰﻫﺎ

21

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي

22

رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

23

ﺑﻠﻮغ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ

24

اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎوري )ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ(

25

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی در ایران

5

6

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻴﺶﻧﻴﺎز

ﻛﺪ ﻋﺎﻣﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﻟﺰوم دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

13

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 فناوریها»« ،نگاه میانرشتهای» و «بلوغ ناکافی فناوریهای فضایی»
در سطح دوم ،عوامل «اهمیت ریسکپذیری»« ،فقدان ساختار» و «مدیریت دانش» در سطح سوم،
عوامل «اهمیت درآمدزا بودن مجموعههای دولتی»« ،قابلیتهای ارتباط با حوزه دفاعی»« ،فرار
مغزها» و «رقابت ناسالم» در سطح چهارم ،عوامل «برنامهریزی بلندمدت»« ،اهمیت جریانهای
بینالمللی» و «بودجه دهی» در سطح پنجم ،عوامل «نگاه مأموریت گرای کوتاهمدت»« ،کماهمیتی
نسبت به حوزه فضا»« ،دغدغههای ارتباط با حوزه دفاعی» و «مالکیت فکری» در سطح ششم،
عوامل «نقص در اطالعرسانی» و «نیروی انسانی نامناسب» در سطح هفتم و عامل «غیر عملگرایی»
در سطح هشتم جای میگیرند.
 ترسیم الگوی /مدل مضامینپس از تعیین سطح عوامل و برای فهم بهتر روابط میان آنها میتوان روابط نامبرده را در قالب
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یک مدل و بهصورت گرافیکی نمایش داد(شکل(.))4
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شکل( :)4شبکه (چارچوب) روابط بین مضامین اصلی انتقال و توسعه فناوری فضایی

 -تحلیل

MICMAC

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 میشوند:
 )1متغیرهای خودمختار :عواملی که در این دسته قرار میگیرند هم دارای قدرت نفوذ کمی
هستند و هموابستگی آنها به سایر عوامل کم است.
 )2متغیرهای وابسته :عواملی که در این دسته قرار میگیرند دارای قدرت نفوذ کمی بر سایر
عوامل بوده ولی وابستگی آنها به سایر عوامل زیاد است.
 )3متغیرهای پیوندی :عواملی که در این دسته قرار میگیرند ،هم هدایتگر سایر عواملاند و
هم به آنها وابسته هستند و تغییر در این عوامل ،کل سیستم را متأثر خواهد کرد.
 )4متغیرهای مستقل :عواملی که در این دسته قرار میگیرند 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 بهصورت زیر در
جدول  MICMACقرار میگیرند:

و توسعه فناوری فضایی با استفاده از روش MICMAC

نتایج بهدستآمده از تحلیل باال نشان میدهد که عوامل «لزوم دخالت بخش خصوصی»،
«ناکارآمدی بخش دولتی»« ،بلوغ ناکافی فناوریهای فضایی» و «انتقال فناوری (هدف نهایی)»
وابستگی زیادی به سایر فاکتورها دارند و در دسته متغیرهای وابسته قرار میگیرند .عوامل
«برنامهریزی بلندمدت»« ،اهمیت درآمدزا بودن مجموعههای دولتی»« ،نگاه مأموریتگرای
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کوتاهمدت»« ،اهمیت جریانهای بینالمللی»« ،غیر عملگرایی»« ،کماهمیتی نسبت به حوزه فضا»،
«اهمیت ریسکپذیری»« ،بودجه دهی»« ،دغدغههای ارتباط با حوزه دفاعی»« ،نیروی انسانی
نامناسب»« ،مالکیت فکری» و «رقابت ناسالم» نیز بهعنوان متغیرهای مستقل ،نقش هدایتکنندگی
حداکثری و وابستگی ضعیفی دارند .عوامل «ارتباطات بین سازمانی»« ،فقدان ساختار»« ،مسئله
وجود دره مرگ فناوری»« ،مدیریت دانش»« ،پایگاه دانشی از فناوریها»« ،نقص در اطالعرسانی»،
«نگاه میانرشتهای»« ،قابلیتهای ارتباط با حوزه دفاعی» و «فرار مغزها» نیز بهعنوان متغیرهای
خودمختار ،نقش هدایتکنندگی و وابستگی ضعیفی دارند.

 -۵جمعبندی

دغدغهای که در ابتدای امر ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده بود این پرسش بود که
«نتیجه اثربخش فناوریهای ایجادشده از ساخت تجهیزات پیشرفته و پیچیدهای مانند ماهواره ،بر
صنعت کشور چه خواهد بود؟»
همانطور که در منابع و مراجع متعدد میتوان دید ،ماهوارهها یکی از پیچیدهترین تجهیزات
ساخت بشر هستند که از سیستمها و زیرسیستمهای بسیاری ایجادشدهاند که بهمنظور ساخت
هریک باید دانشی ژرف در حوزه مرتبط با آن داشت .ساخت ماهواره نیازمند کسب و بهکارگیری
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این مجموعه از دانشهاست که در سالهای اخیر دستیابی به آن در پروژههای فضایی کشور
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پیگیری شده است .حال باید پرسید این حجم از مهارت ،دانش و فناوری بهدستآمده ناشی
از پروژههای فضایی آیا در بخشها و صنایع دیگر مورداستفاده قرار میگیرد؟ و اگرنه ،دلیل آن
چیست؟ در پاسخ به این پرسش ،این پژوهش کوشیده است تا عوامل و موانع مؤثر بر انتقال
فناوریهای فضایی و توسعه آنها درخور نیاز مجموعههای گیرنده را شناسایی کند و مسیر
اثرگذاری این عوامل بر یکدیگر را معرفی کند.
به این منظور در این پژوهش ابتدا سعی شد تا با بهرهگیری از فنون علمسنجی ،شناسایی
حلقههای علمی و مرتبطترین تحقیقات جهانی در این راستا معرفی و تشریح شود .در ادامه
به دلیل اکوسیستم خاص ایران در این طیف از فناوریها ،کوشیده شد تا مقاالتی که به عوامل
انتقال فناوری پرداختهاند شناسایی و از ماحصل آنها در ادامه روند تحقیق بهره گرفته شود.
با بهکارگیری مقوالت حاصله از ادبیات مرتبط با عوامل انتقال فناوری ،بهویژه انتقال فناوری
فضایی ،مصاحبههایی بهصورت نیمه ساختیافته بهمنظور شناسایی عوامل انتقال و توسعه فناوری

و همچنین ترتیب اثرگذاری آنها بر یکدیگر طراحی و پیادهسازی شد .لذا در این پژوهش در
ابتدا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی از طریق بررسی مبانی نظری و
مصاحبه با خبرگان صورت گرفت؛ و سپس با استفاده از مدلسازی ساختاری -تفسیری

)(ISM

روابط بین عوامل تأثیرگذار بر انتقال و توسعه فناوری فضایی مشخص شدند.
بر اساس نتایج بهدستآمده از مدل تفسیری ساختاری میتوان عنوان کرد که مهم ترین عوامل
مؤثر بر انتقال و توسعه فناوری فضایی مجموعه عوامل «برنامهریزی بلندمدت»« ،اهمیت درآمدزا
بودن مجموعههای دولتی»« ،نگاه مأموریتگرای کوتاهمدت»« ،اهمیت جریانهای بینالمللی»،
«غیر عملگرایی»« ،کماهمیتی نسبت به حوزه فضا»« ،اهمیت ریسکپذیری»« ،بودجه دهی»،
«دغدغههای ارتباط با حوزه دفاعی»« ،نیروی انسانی نامناسب»« ،مالکیت فکری» و «رقابت
ناسالم» بوده که طبق تحلیل میک مک انجامشده ،دارای بیشترین قدرت نفوذ و هدایتگری
هستند که بهمنظور هرگونه تصمیمگیری برای بهبود وضعیت در انتقال و توسعه فناوریهای
فضایی باید به آنها توجهی جدی شود .از طرفی عوامل سطح اول که شامل «لزوم دخالت
بخش خصوصی»« ،انتقال فناوری مؤثر» و «ناکارآمدی بخش دولتی» ،دارای بیشترین تأثیرپذیری
و کمترین تأثیرگذاری هستند .عوامل «ارتباطات بین سازمانی»« ،فقدان ساختار»« ،مسئله وجود
دره مرگ فناوری»« ،مدیریت دانش»« ،پایگاه دانشی از فناوریها»« ،نقص در اطالعرسانی»،
«نگاه میانرشتهای»« ،قابلیتهای ارتباط با حوزه دفاعی» و «فرار مغزها» نیز بهعنوان متغیرهای
در این پژوهش دغدغههای رویکردی اهمیت قابلتوجهی را از خود نشان دادند .نگاه
مأموریت گرا و عملگرایی مواردی از این جنس بودند که در پژوهش انجامگرفته توسط منطقی
و همکاران ( )1396نیز به آنها بهعنوان عوامل کلیدی اشارهشده است .نگاه به فناوری نیز از
مواردی است که هر پژوهش به نحوی آن را موردبررسی قرار داده است .باقرزاده و مفتاحی
( )1390این مورد را تحت عنوان نگرش فناورانه و چرخاب مقدم و کالنتری ( )1394نگرش
افراد را در زمره عوامل مهم فردی عنوان کردهاند .لزوم و اهمیت پرداختن به تعامالت بینالمللی
در منابع داخلی چون نصیرزاده و همکاران ( )1397و الهی و همکاران ( )1393و منابع خارجی
نظیر ) (Adams,2019; van der Haiden et al. 2016; van Burg et al. 2017بهکرات بهعنوان
یکی از مهمترین عوامل برای رشد فناوری و کسب بازار یادشده است .عوامل نهادی نیز که شامل
نهادهای سخت و نرم میشوند با همین عنوان در پژوهش دهقانی و همکاران ( )1392نامبرده
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شدند که البته بیشتر سیاستها و مشوقها و اولویتها ملی را با این نام مدنظر قرار دادهاند؛ اما در
پژوهش باقری و داودی ( )1396این مبحث تحت عنوان مالحظات قانونی مرود بحث قرارگرفته
است؛ اما از پژوهشهای داخلی یافت شده مرتبط با موضوع ،پژوهش فروزنده و همکاران
( )1394است که با ساخت مدلی برای انتقال فناوری از بخش دفاعی به صنعت اهمیت الگوگیری
از فعالیتهای دفاعی را بهخوبی بیان میکند .این مورد مهم نیز در این تحقیق تحت عنوان
«جایگاه مهم بخش دفاعی» دیدهشده که از دو سو ،قابلیتها و محدودیتهای تعامل با این بخش
را حائز اهمیت میداند .دغدغههای از جنس ساختار نیز بهدفعات در پژوهشهای پیشین بهعنوان
عوامل کلیدی در انتقال فناوری نامبرده شدهاند .در پژوهشهای دهقانی و حسینی ()1396
ضعف در نهادهای میانجی و بوروکراسی و پیچیدگی فرآیند سازمانی؛ صمدی مقدم و همکاران
( )1396ساختار سازمان و سیستمهای مدیریتی؛ حاجی حسینی و همکاران ( )1395ساختار و
فرآیندهای سازمان و منطقی و همکاران ( )1396نوع کنترل در فرهنگسازمانی ازجمله عوامل
اثرگذار شمرده شدهاند .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 مهمترین مجموعه عوامل مؤثر بر انتقال و توسعه فناوریهای فضایی پرداختن به
این مقوله در ساحت امری دولتی است .الهی و همکاران ( )1393و رضایی و یکه زارع ()1394
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جنس راهکارهای سیاستی دولتی بیان نمودهاند؛ از سویی دیگر ،در چندی از پژوهشهای دیگر
نیز توجه بجای سیاستهای دولتی به فضای سازمان بوده است؛ نظیر پژوهش انجامشده توسط
دهقانی و همکاران ( .)1394در این پژوهش با توجه به مصاحبهها و نتیجه برآمده از آنها ،نگاه
خبرگان این عرصه دو وجه داشته :برطرف کردن ضعفهای دولت در برنامهریزی بلندمدت و
حمایتها مالی و زیرساختی؛ و خروج مجموعههای دولتی از امور فناورانه به دلیل کم انگیزگی
و ورود جدیتر بخش خصوصی به این عرصه که هردوی این دو مورد نشان از کم کارآمدی و
رویکرد کم ثبات مجموعههای دولتی در پرداختن به فناوریهای فضایی دارند.
اگر درصدد ارائه توصیههای 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 اینکه با اثرگذاری
بر عوامل شناختهشده و معرفیشده بهعنوان عوامل مؤثر ،بهمرور میتوان ثمره آن را چشید؛ و
اثرگذاریهای مستقیم و دستوری بر روی عوامل نهایی ،ماحصلی پایدار در بر نخواهد داشت.

سوم اینکه باید اثرگذاری سیاستها و عملکرد آنها با بهرهگیری از سنجههایی ،مورد ارزیابی
قرار گیرد که معرفی این سنجهها میتوان بستر مناسبی برای پژوهشهای آتی باشد.
سیاستگذاری با این هدف ،باید دو سمت را در نظر داشته باشد .سیاستگذاری بهمنظور
بهبود و توسعه فناوریهای فضایی؛ و سیاستگذاری بهمنظور انتقال بهتر فناوریهای منتج شده
از دستاوردهای فضایی .یکی از مهمترین عواملی که بهعنوان عامل تأثیرگذار شناسایی شد،
مسئله فقدان برنامهریزی بلندمدت اثرگذار است .سند جامع توسعه فضایی را شاید بتوان نوعی
سند برای برنامهریزی بلندمدت دانست ،اما این سند تاکنون نتوانسته مجموعه اقداماتی هدفمند
و سازمانیافته به دور از موازیکاری ارائه کند بهگونهای که متولی اجرا مشخصی و نظامی برای
پیگیری اهداف آن داشته باشد .الزم است که برنامهای مدون و عملگرا ،فراجناحی تحت دستور
یک شورای متشکل از سازمانهای فعال در زمینه هوافضا (نظامی و غیرنظامی) تدوین شود؛ و
نهادی دستیافتههای آن به جد مورد پیگیری دورهای قرار گیرد .رویکردی که در رابطه با اقتصاد
مقاومتی در سازمانها اتخاذ میشود ،شاید بتواند مصداقی برای اجرای این امر باشد.
درآمدزا کردن مجموعههای دولتی در کنار مشکالت مرتبط با بهرهوری پایین آنها ،ازجمله
دغدغههای طوالنیمدت علم مدیریت است .یک راهکار برای حل این مشکل ،اسپینآف کردن
مجموعهها و هستههای فناور از دل سازمانهای دولتی ،ضمن حفظ سهام کنترل آنهاست .این
مجموعههای زایشی را میتوان بهمرور با تحویل به بخش خصوصی و فروش سهام آنها به
جریانهای بینالمللی و حضور شرکتهای دانشبنیانی ایرانی در زنجیرههای جهانی ،نخست منوط
به حل مشکالت تبادالت مالی و تحریمهاست ،سپس با توجه به محدودیتهای ایجادشده مرتبط
با مالکیت فکری ،باید تعامالت با شرکتهای صاحب فناوری در خارج کشور صورت پذیرد .این
تعامالت میتواند در بستر نمایشگاههای بینالمللی با همکاری اتاقهای بازرگانی و پارکهای علم
و فناوری باشد .در کنار این مورد ،با توجه به حساسیت قابلتوجه این مبحث در زمینه دفاعی ،الزم
است که در شورای موردنظر ،سازوکاری بهمنظور حفظ جایگاه دفاعی و از سویی دیگر استقالل
شرکتهای دانشبنیان این حوزه مدنظر قرار گیرد .پیشنهاد میشود 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 فناوریهای توسعهیافته در این حوزه؛ و یا حتی
سایر حوزههای فناوری ،میتواند از کلیدیترین و تأثیرگذارترین اقدامات بهمنظور افزایش انتقال
فناوری درونی باشد .شبکهسازی مابین دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی و پژوهشگاهی و همچنین
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 ایجاد.با پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد میتواند بسترساز ایجاد این پایگاه دانشی شود
.این پایگاه دانشی از موازیکاری و رقابت ناسالم بهطور قابلتوجهی بکاهد
 لزوم مصاحبه عمیقتر با،از محدودیتهایی که در مسیر این تحقیق باید از آن یاد کرد
مجموعههای دفاعی در این حوزه است زیرا سابقه چندساله فعالیت در فناوریهای فضایی حاکی
از این است که مجموعههای دفاعی عملکرد قابل قبولی در این عرصه داشتهاند که پرداختن
 همچنین پروژههای فضایی انجامشده در.به آنها میتواند موضوعی برای تحقیقات آتی باشد
، عموم ًا با مشارکت قابلتوجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی صورت پذیرفته است،دانشگاهها
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 آنها فراهم نشد
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