نشریه علمی  -پژوهشی

مدیریت نوآوری

سال دوم ،شماره  ،4زمستـان 1392
صفحه 53-80

مدیریت نوآوری

نالمللي با
عوامل موثر بر موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بي 
حمايت سازمان تسهیلگر
محمدرضا تقوا ،1سيد حبيباهلل طباطباييان ،2جمشید صالحی صدقیانی ،3كمال محمدي
تاریخ دریافت1392/12/24 :

*4

تاریخ پذیرش1393/2/27 :

چکیده

روابط ميان عوامل موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي از زمينههاي كليدي پژوهشی در حوزۀ مديريت فناوری است.
پژوهشهای پيشين بیشتر به بررسی عوامل مرتبط با گیرنده ،منبع ،محیط ،ماهيت فناوری ،روش انتقال و مانند آنها پرداختهاند.
در مقالۀ حاضر عالوه بر عوامل یاد شده ،نقش سازمان تسهیلگر انتقال فناوری نیز مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهش
از نوع كاربردي بوده و با راهبرد پيمايش و بررسي مستندات انجام شده و در آن از روش پژوهش آميخته (ابتدا رويكرد
كيفي و سپس رویکرد ك ّمي) استفاده شده است .فهرست عوامل و معیارهای موفقیت از پژوهشهای پیشین استخراج شده و
چارچوب مفهومي موفقیت پروژههای انتقال فناوری بينالمللي ،بهدست آمده است .بر مبناي اين چارچوب و با در نظرگرفتن
الزامات سازمان مورد بررسی توسط گروه کانونی ،مدل معادالت ساختاری طراحی شد .در اين پژوهش ،اطالعات  191پروژه
از طريق مصاحبۀ حضوري و بررسی مستندات موجود جمعآوري و تحليل شده است .از آنجا كه دادهها نرمال نبودند؛ براي
اعتبارسنجي مدل معادالت ساختاری از روش حداقل مربعات جزئي در نرمافزار  SmartPLSاستفاده گردید .یافتههای این
پژوهش نشان میدهد ،آمادگی سازمان تسهیلگر ،بیشترین تأثیر و پس از آن بهترتیب آمادگی جذب فناوری در گیرنده و
قابلیت تبادل فناوری تأثیر معناداری بر موفقیت داشتهاند .همچنین آمادگی انتقال فناوری در منبع ،تأثیر معناداری بر موفقیت
پروژههای یاد شده نداشته است.

واژگان كليدي :انتقال فناوری بينالمللي ،1عوامل موفقيت پروژه ،معیارهای موفقیت پروژه ،سازمان تسهيلگر،2
روش پژوهش آميخته ،مدلسازي معادالت ساختاري ،حداقل مربعات جزئي.

 -1عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.
 -2عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران.
 -3عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران
 -*4دانشجوي دكتراي مديريت فناوری ،دانشكده مديريت و حسابداري ،دانشگاه عالمه طباطبايي/نویسنده عهدهدار مکاتبات
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 -1مقدمه

توانمندي فناورانه 3الزمۀ رشد اقتصادي و عامل تمايز و اقتدار کشورها و نوعي از مزيت رقابتي براي بنگاههاست
[ .]1براي اكتساب اين توانمندي ميتوان از "نوآوري درونزا و انجام تحقيق و توسعه" ،"4انتقال فناوری و

دريافت آن از ديگران" و يا "روشهاي تركيبي و همكاري فناورانه" استفاده نمود .به جز روشهاي فقط درونزا،

در بقيۀ روشهاي اكتساب توانمندي فناورانه ،فرآيند انتقال فناوری مطرح ميباشد .در واقع انتقال فناوری ،راه
ميانبر و سريع بهدست آوردن فناوری است [ .]2در اين رويكرد ،بهجاي اختراع دوبارۀ چرخ ،به بهرهگيري از

تجربههای ديگران پرداخته ميشود و در برخی موارد ،گيرندۀ فناوری به سطحي باالتر از منبع اوليۀ فناوری نيز

دست مییابد و اقدام به فروش يا توسعۀ فناوری به وي و يا ديگر متقاضيان مينمايد.
یکی از چالشهای اصلي فرآيند انتقال فناوری آنجاست كه عموم ًا صاحبان فناوری تمايلي به انتقال كامل فناوری

ندارند و كشور يا شركت گیرندۀ فناوری و نهادهاي حامي احتمالي ،خود بايد تالش كنند تا فناوری را بهطور

كامل و موفق دريافت نمايند .اين مساله در كشورهاي در حال توسعه و بنگاههاي آنها پيچيدهتر است و معموالً
سازمانها و نهادهايي وظیفه حمايت از انتقال فناوری بينالمللي در اين كشورها را بر عهده دارند [ .]3در ادبیات

انتقال فناوری ،اين نهادهاي حامي با عنوانهایی مانند سازمانهاي واسطه ،5تسهيلگر ،6کمککننده7و یا پشتیبان

8

انتقال فناوری شناخته ميشوند.
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فرآیند انتقال فناوری تا رسیدن به تولید و ارائۀ محصول به بازار ،بسیار طوالنی و پیچیده است .در این فرآیند

54

طوالنی ،مسالهها و مشکلهای بسیاری در زمینههای مدیریتی ،رصد و توسعۀ بازار ،امکانسنجی فنّی و اقتصادی

و مانند آن وجود دارد .هدف اصلي سازمانهاي حامي انتقال فناوری کمک به رفع این چالشها و عرضۀ فناوری

به بازار بوده است [ .]4به عبارت ديگر ،سازمانهاي حامي در پي "موفقيت انتقال فناوری بينالمللي" هستند.

آمار ارائه شده توسط سازمان سالمت جهانی 9در مورد رويكردهاي موجود در انتقال فناوریهاي حوزۀ پزشكي،

نشاندهنده افزايش استفاده از رويكرد "انتقال با پشتيباني تسهيلگران " در سال  2003بوده است .اين روند با
فراز و نشيبي استمرار یافته و در سالهاي بعد از  ،2008در ميان روشهاي انتقال فناوری مورد استفاده ،جايگاهي

تثبيت شده داشته است [.]5

با اين حال ،پژوهشهای علمي با سرعت کمتری به اين روند پيوستهاند و در زمینه بررسی نقش سازمانهاي

تسهيلگر يا حامي در موفقيت پروژههای انتقال فناوریهاي بينالمللي بر اساس دادههاي تجربي شکاف پژوهشی

وجود دارد [ .]7[]6[]2پژوهش حاضر با هدف "طراحي مدل موفقيت پروژۀ انتقال فناوری بینالمللی در یک

سازمان تسهیلگر انتقال فناوری در ایران "10انجام شده است .این پژوهش برای پر کردن شکاف یاد شده ،به

مطالعه عوامل موثر در موفقیت پروژههای انجام شده با حمایت یک سازمان تسهیلگر پرداخته و تأثير آمادگي
تسهيلگر بر موفقيت پروژه را آزمون كرده است .ویژگی دیگر این مطالعه ،در نظر گرفتن "شرایط و فضاي ايران"

در مدلسازی و اعتبارسنجی عوامل و معيارهاي موفقيت و روابط ميان آنهاست.
با توجه به اينكه سازمان تسهیلگر مورد بررسی ،در ابتداي دهۀ چهارم فعاليتهایش قرار گرفته است و در
پي افزايش كيفيت و موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي مورد حمایت خود ميباشد ،انتظار ميرود
بهكارگيري یافتههای اين پژوهش منجر به بهبود عملكرد آن و كسب موفقیتهای بيشتر در پروژههاي انتقال
فناوری بينالمللي آتي گردد .همچنین ،یافتههای این پژوهش براي ساير کنشگران حوزۀ انتقال فناوری در ايران
و ساير سازمانهاي تسهیلگر و حامي انتقال فناوری در ديگر كشورها (به ويژه كشورهاي درحال توسعه) قابل
ی اين پژوهش عبارتند از:
استفاده است .به این ترتیب ،سؤالها 
 .1معیارهای موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی چه میباشند؟
 .2عوامل موثر در موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی کدامند؟
 .3نقش سازمان تسهیلگر در مقایسه با سایر عوامل در مدل موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی چگونه
است؟
در ادامۀ اين مقاله و در بخش دوم ،معيارهای موفقیت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي و عوامل موثر بر
بخش سوم مقاله ،راهبردهای پژوهش و روشهاي مورد استفاده و نحوۀ جمعآوري و تحليل دادهها و روش
دستيابي گروه كانوني به مدل معادالت ساختاری تبيين گرديده است؛ در بخش چهارم به پردازش دادهها و
تبيين دستاوردهاي پژوهش پرداخته شده و در بخش پنجم ،جمعبندی یافتهها و پيشنهادها ارائه گرديده است.

-2مباني نظري و پيشينۀ پژوهش

انتقال فناوری عبارت است از بهکارگيري و استفاده از فناوری در مکاني به جز مکان اوليۀ خلق آن و "پروژۀ

انتقال فناوری بينالمللي" پروژهاي است كه در آن بر اساس برنامهريزيهاي انجام شده ،دانش كاربردي،

مهارتها ،توانمنديها ،تجهيزات و ساير اجزاي مشهود و نامشهود فناوری ،از مرزهای منبع به مرزهای

گيرنده جريان مييابد [ .]8اولين تالشهای پژوهشی در زمينۀ انتقال فناوری در اواخر دهۀ  ۵۰ميالدي

انجام پذيرفت و از اوايل دهۀ  ۶۰ميالدي ،پژوهشگران ،توجه زیادی به موضوع انتقال فناوری نشان دادند
و ادبيات موضوع از اواسط دهۀ  ۶۰به بعد با انفجار اطالعاتي مواجه شد [ .]9عبدالوهاب 11و همكاران

( )2012با مرور پيشينۀ پژوهشی ،سير تحول و تكامل رويكردهاي عمدۀ موجود در زمینه موفقيت انتقال

فناوری بينالمللي را بهشرح جدول ( )1تبيين نمودهاند [ .]10بررسي آنها نشان میدهد كه از ابتداي دهۀ

 ،1990معيارهاي تكامليافتهتر و چندبعديتري براي موفقيت انتقال فناوری در نظر گرفته ميشود .اين تغيير

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
بررسی و رتبه بندی
گر
تسهیل
سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
موثر بر

موفقيت آنها از بررسي ادبیات موضوع استخراج شده و چارچوب مفهومي بهدست آمده ،تشريح شده است .در
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جدول ( :)1رويكردهاي موجود در زمینه موفقيت انتقال فناوری بين المللي []10
رويكرد

حوزۀ تمركز

مدل

توضيحات

دهه

رويكردهاي سنتي
رويكردهاي نوين
(پس از جنگ جهاني دوم
(از دهۀ  1990تاكنون)
تا قبل از دهۀ )1990

امكان بهكارگيري توسط گيرنده و يا تناسب با
تناسب فناوری  1945تا 1950
بازار گيرنده
انجاممرحلههایانتقال فناوری
 1960و  1970انتقال دانشي خاص توسط متخصصانی از منبع به
از منبع به گيرنده و بهكارگيري كشت بذر دانش
برخي كاربران در گيرنده
و اوایل 1980
آن توسط گيرنده
بهكارگيري دانش اواخر  1980انتقال سازمانيافتۀ دانش بين منبع و گيرنده
اتحادهاي راهبردی 12و

تعامالت پويا

1990

فرآيندي دوجانبه و پويا از جريان اطالعات ميان
دو طرف با ارتباطات فردبهفرد و بين سازماني

سرمايهگذاريهاي مشترك در
در رويكردي دانشبنيان 14و راهبردی ،انتقال
مدلهای پيچيدۀ ارتباطات و
يادگيري سازماني 13بعد از  1990فناوری موجب يادگيري كل سازمان در سطوح
همكاريدوجانبه
مختلف ميشود.

رويكرد ،در مطالعههای برخي پژوهشگران ديگر [ ]2نيز تاييد شده است.

در ادبیات موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی دو حوزۀ پژوهشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است
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که عبارتند از شناسایی معیارهای موفقیت این پروژهها و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت آنها .یکی از عوامل
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موفقیت پروژههای یادشده ،نقشآفرینی سازمانهای تسهیلگر میباشد.
 -1-2معیارهای موفقیت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي
معيارهاي موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بینالمللی ،چندبعدی و بسیار پیچیده هستند [ .]8یکی از

معیارهای مهم موفقيت چنین پروژههايي ،خلق يا توسعۀ توانمندي فناورانه در گيرنده میباشد ،بهنحوي كه
گیرنده بتواند به شيوۀ خودش براي انجام كار از آن بهره گيرد [ .]11ميلتون و همكاران ( )2014موفقيت انتقال

فناوری بينالمللي را وابسته به اثربخشي آن دانسته و معيارهاي اثربخشي پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي
در صنعت نساجي برزيل را چنين برشمردند :انتقال توانمندي فناورانه به گيرنده؛ تحقق اهداف جانبی پروژه

و ايجاد ظرفيت انجام پروژههاي آتي [ .]8گيبسون )2005( 15در كتاب راهنماي نمونههاي موفق انتقال فناوری
بينالمللي در صنعت دارو موفقيت در انتقال فناوری را چنين تعريف كرده است" :انتقال فناوری در صورتي

موفق است كه گيرنده بتواند محصول ،فرآيند يا روش انتقاليافته را بهصورت فرآیندی تكرارپذير ،مطابق

با تمام ویژگیهای نمونۀ انتقاليافته يا توسعهدادهشده ،توليد نمايد و یا بهکار گیرد ".وی معيارهاي موفقيت
را بدين شكل تشريح مينمايد :به پايان رسيدن ایمن 16پروژه؛ دستيابي به نتایج مورد انتظار پروژه؛ بهموقع

رساندن محصول به بازار17؛ انجام پروژه با بودجۀ تعيين شده و عدم بروز شرایط بحراني [ .]12سعد 18و
همكاران ( )2002با مشخصکردن منافع ذینفعان و گروههای مختلفی که در انتقال فناوری بینالمللی درگیر
هستند ،به معیارهای متعدد موفقیت آن اشاره کردهاند :بهبود كارآيي ،بهبود اثربخشی ،افزایش سود ،یادگیری
سازمانی ،رضايت کاربران ،تأثیرات اجتماعی و محیطی و غیره .به باور آنها انتقال موفق فناوری نیازمند انتقال
كامل بستۀ فناوری است كه اجزاي آن عبارتند از:

• مواد ،محصولهای نهایی ،اجزاء ،تجهیزات و سیستمهای آماده 19یا کارخانهها یا ماشینآالت آماده20؛

• طراحیها ،نقشهها و دانش چگونگی 21که حاوی اطالعات ،دادهها و دستورالعملهای اولیۀ الزم جهت
ایجاد قابلیتهای موردنظر است؛

• دانش چرایی 22و نرمافزارهای الزم جهت تعدیل فناوری موجود و ایجاد نوآوری [.]13

پژوهشهای محدودي به طور اختصاصی به بررسی معيارهاي موفقيت فرآيند انتقال فناوری بينالمللي در
برخي حوزههاي صنعتي در ايران پرداختهاند ،از جمله خمسه ( )1390معيارهاي موفقيت انتقال فناوری در
صنايع آذرآب را مورد بررسی قرار داده است []14؛ مجموع معيارهاي موفقيت پروژههاي انتقال فناوری
جدول ( )2ارائه شده است.
 -2-2عوامل موثر بر موفقیت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي
انتقال فناوری ،فرآيندي پويا ،طوالني و بسيار پيچيده ميباشد .با توجه به میزان باالي شكست در
پروژههاي انتقال فناوری ،شناسايي عوامل موثر بر موفقیت از عمدهترين چالشهاي مدیریت پروژههاي
انتقال فناوری ميباشد [ .]9منطقي و ناصري با ارزيابي تجربۀ انتقال فناوری تولید خودروی سمند از
شرکت ايران خودرو به شرکت سيامكو سوريه و مقايسۀ آن با تجربههای مشابه اين شركت در ونزوئال،

مصر و آذربايجان دريافتند كه  6عامل بيشترين تاثير را بر توفيق يا عدم توفيق پروژۀ "سيامكو" داشته
است ،که عبارتند از )1 :محيط انتقال )2 ،ماهيت فناوری )3 ،فرآيند انتقال فناوری )4 ،گيرنده )5 ،منبع
فناوری )6 ،تناسب فناوری و بازار هدف [.]1
ميلتون 23و همكاران در پژوهشی در مورد اثربخشي مديريت در پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي در

صنعت نساجي برزيل ،سه عامل مديريتي كليدي موثر در موفقيت چنين پروژههايي را شناسايي نمودند:
تعهد و تمايل مديران به اجراي پروژه؛ توانمندي مديريت پروژۀ مديران؛ توانمندي ارتباطي مديران [.]8

یافتههای مطالعه بوني ياريت و سينگتاهي 24در مورد انتقال دانش ضمني به روش جابهجايی افراد ،25نشان
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بينالمللي که در پيشينۀ پژوهش ،توسط پژوهشگران مختلف به آنها اشاره شده است ،در  4دستۀ كلي بهشرح
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جدول ( :)2جمعبندي معيارهاي موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي
رديف

نوع عامل

عامل موثر بر موفقيت

منبع

1

معيارهاي
كارآيي انتقال

هزينه و بودجۀ متناسب

[]17[]16[]15[]12[]11

زمان (اتمام بهموقع پروژه با اطمينان ،ايمني و عدم بروز شرايط بحراني)

[]18[]17[]16[]12[]11

2

معيارهاي
اثربخشيانتقال

يادگيري فناورانه ،خلق توانمندي جذب ،بهكارگيري و انطباق فناوری در گيرنده []19[]18[]16[]15[]13[]11

3

كيفيت جابهجايي بستۀ كامل فناوری (شامل انتقال دانش ضمني)

[]18[]16[]13[]11

دستيابي به مزيت و منافع رقابتي

[]16[]11

افزايش توانمندي توسعۀ نوآوري در سطح بنگاه

[]13[]11

بسترسازي براي ساير پروژهها و افزايش توانايي ارتباطات با منبع فناوری و
ديگر منابع
تحقق اهداف
بوميسازي و انتشار فناوری در سطح م ّلي
جانبي پروژه
تاثيرات سياسي ،اجتماعي و فرهنگي (توسعۀ انساني ،ايجاد شغل و )...
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رضايت
ذينفعان

[]15[]11
[]15[]11
[]13[]11

تأمين منافع ذينفعان

[]18[]13[]12[]11

رضايت ذينفعان از نتايج پروژه

[]20[]8

میدهد كه تعهد ،تمايل و راهبردهای مديريت ارشد ،نقشي تعيينكننده در موفقيت انتقال ايفا مينمايند
[ .]21چانگ و شينجيان" 26توانمندي فناورانه صنعت مربوط" و "محيط داخلي" را از عوامل موفقیت
انتقال فناوری بينالمللي ذکر مینمایند [ .]22نيوئن و آوياما 27در بررسي پروژههاي انتقال فناوری صنعتي

ميان ژاپن و ويتنام به اين نتيجه رسيدند كه  4عامل محيط بين دو كشور و ويژگيهاي آن؛ محيط انتقال

در كشور منبع؛ محيط انتقال در كشور گيرنده و نوع فناوری ،مهمترین عوامل موثر بر كيفيت بهكارگيري
فناوری توسط گيرنده هستند [ .]23آنها با انجام پژوهش ديگري در همين خصوص دريافتند كه انتقال

کارآی 28فناوری بينالمللي به ميزان چشمگيرى به توانايى گيرنده در اکتساب ،تلفيق (شامل جذب ،انطباق

و انتشار) و بوميسازي فناوری (شامل بهكارگيري فناوری و توليد از طريق آن) وابسته است [.]24

مطالعه در مورد عوامل موثر بر موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي در ايران ،توسط درخشاني در

دانشگاه هاروارد با بررسي پروژههاي مورد حمايت بانك صنعت و معدن آغاز شد [ .]25از آن زمان تاكنون

پژوهشگران ديگري ،عوامل موثر بر موفقيت انتقال فناوری در ايران را در صنايع ماشين سازي سنگين
[ ،]26صنعت پتروشيمي [ ،]27و نیز خودروسازي [ ]28[ ]1بررسي كردهاند.

چنانچه در فرآيند انتقال فناوری بينالمللي ،فناوری موردنظر ،تأثیر گستردۀ اقتصادی و اجتماعی در سطح

م ّلی داشته باشد و یا بخشهايي از هزينۀ انتقال توسط منابع عمومي تامين شود ،حكومتها و سازمانهاي
م ّلي و منطقهای برای حفظ منافع عمومی ،خود را برحق میدانند كه در فرآيند انتقال مداخله نمایند [.]4
تاريخچۀ رسمي ايفاي نقش تسهيلگران انتقال فناوری بينالمللي را ميتوان در افراد و موسسههایی يافت
كه در قرن  16تا  18ميالدي در صنایع کشاورزی و نساجی در انگلستان فعاليت ميكردند .این واسطهها
نقشي كليدي در انتخاب و توسعۀ فناوری در اين حوزهها و انتقال آن به ديگر كشورها داشتهاند [.]29
به طور خالصه ،سازمان تسهيلگر ،نهادي حمایتی است كه خدماتي را در حوزۀ ارتقای تجربهها و خلق
ظرفيتهاي جديد ارائه ميدهد .خدمات تسهيلگرانه ميتواند شامل تحريك طرف عرضه و تقاضا،
انگيزش ،توانمندسازي ،توسعه و ارزيابي دستآوردهاي جانبي ،بهبود محيط (سياسي و  )...و مانند آن باشد
[ .]30بر همين اساس پژوهشهایی درخصوص نقش سازمانهاي حامي انتقال فناوری در كشورهاي
مختلف انجام شده است كه به اقتضاي شرايط بومي هر كشور ،به یافتههای گوناگونی در مورد نقشها
و كاركردهاي اصلي اين سازمانها رسيدهاند [ .]33[]32[]31[]30[]8سه پژوهش نيز در زمینه پروژههاي
انتقال فناوری بينالمللي در سازمان تسهيلگر مورد بررسی انجام شده است [.]35[]34[]33
تسهيلگر پروژههاي انتقال فناوری را بدين شرح برشمرده است )1 :توانمندي تامین مالی پروژه؛ )2
ميزان مشارکت عملی در پروژه؛  )3خدمات آموزشي و مشاورهاي (برقراري ارتباط ،همسانگزيني 29و
تأمين اطالعات مربوط به فناوریها)؛  )4داشتن ابزارهاي ایجاد ارتباط میان طرفین انتقال؛  )5توانمندي
تأمین و جابهجایی تجهیزات؛  )6توانمندي كلي سازمان در تسهیل شرایط واگذاری فناوری .اين
نقشآفرينيها در پي شناسايي منابع فناوری ،كسب فناوری موردنياز ،انطباق فناوری با نيازهاي بومي
و توسعه زيرساختهاي فناورانه بومي هستند [ .]36ماسكوس 30در قالب گزارشي براي آنكتاد اشاره
دارد كه موفقيت انتقال فناوری ،وابسته به توانمندي توليد بومي كشورهاي در حال توسعه است .او در
این گزارش به بررسي تشويق انتقال فناوری بینالمللی توسط دولتها و سازمانهاي حامي پرداخته و
كاركردهاي آنها را به شرح زير برشمرده است:
 -1مساعدت جهت بازاریابی برای فناوری؛
 -2بهبود محیط و زیرساختهای مرتبط با جریان فناوری؛
 -3رفع محدودیتهای سیاستهای موجود و تأمین نیازمندیهای انتشار فناوری؛
 -4رفع موانع موجود بر سر داد و ستد فناوری؛
 -5انگیزش جهت تالش مضاعف []32؛
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آنکتاد در گزارشي با بررسی نقش تسهیلگرانه  48نهاد در  23کشور ،عوامل موثر بر توفيق سازمانهاي
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الياسي اشاره می کند که نهادهاي میانجی عموم ًا دو کارکرد اصلی دارند که عبارتند از:
 -1پایش و جمعآوري اطالعات؛

 -2برقراري ارتباط بین بنگاهها [.]6

يافتههاي او نشان میدهد كه دولتها با ایجاد نهادهاي میانجی ،یک ابزار سیاستی براي افزایش اثربخشی

فعالیتهاي انتقال فناوری فراهم مینمایند؛ این نهادها میتوانند نقش "یکپارچه کنندۀ سیستم" را ایفا کنند.

مساله مهم دیگر ،ضرورت درك اهمیت توانمنديهاي مدیریتی براي اجراي صحیح فرآيند انتقال فناوری
در طول زمان است .این موضوع در مورد ارتباط کشورهاي توسعهیافته با کشورهاي در حال توسعه اهمیت

ویژهاي دارد .به عبارت دیگر ،شرکتها نه تنها در رقابت فناورانه با هم تفاوت دارند ،بلکه در ظرفیتهایشان
براي جذب و تلفیق فناوری نیز از هم متمایز میباشند .چنین فرآيند پیچیدهاي به سطح باالیی از مهارتهاي
مدیریتی و ظرفیت جذب 31نیاز دارد .نقش این نهادها در فرآيند انتقال و همكاري فناورانه عبارتند از:
ی معین براي انتقال؛
• پیشنهاد فناور 

ی با نیازهاي موجود ،از طریق ارائۀ اطالعات
• پرکردن شکاف توانمندي بین فرصتهاي ارائۀ فناور 

موردنیاز و یا خدمات مکمل؛

• مشاوره براي رفع ضعفهاي درونی بنگاهها و سپس توسعۀ قابلیتهاي آنها
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• تاثير بر طرف عرضه
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• تاثير همزمان در ارتقای قابلیتهاي فناورانه و قابلیتهاي مديريتي
• ترویج یادگیري در شرکتها []6

مجموع عوامل مؤثر بر موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي مورد اشاره در پيشينۀ پژوهش را ميتوان

در  7دستۀ كلي به شرح جدول ( )3جمعبندي نمود.
 -3-2چارچوب مفهومي پژوهش

مرور پيشينۀ پژوهش منجر به استخراج چارچوب مفهومي اوليه مطابق شكل ( )1گرديد .در این چارچوب
مفهومی معيارهاي موفقيت به عنوان متغير وابسته در سمت راست و عوامل مؤثر بر موفقيت به عنوان
متغيرهاي مستقل در سمت چپ مدل قرار گرفتهاند.

 -3روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی ،اکتشافی و آزمون فرضیه است .بر اساس پیاز تحقیق ]43[ 32

جدول ( :)3جمعبندي عوامل مؤثر بر موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي در پيشينۀ پژوهش
عامل موثر بر موفقيت

مراجع

ظرفيت جذب در موضوع انتقال

[]39[]38[]37[]17[]1

1

عوامل مربوط به
گيرنده

2

عوامل مربوط به
منبع

3

عوامل مربوط به
محيط انتقال

4

عوامل مربوط به
ويژگيهاي فناوری

5

عوامل مربوط به
روش انتقال

6

عوامل مربوط به
سازمان تسهيلگر

ميزان تمايل سازمان و مديران مرتبط

7

ساير عوامل مربوط
به پروژه

تفاوت فرهنگي ميان منبع و گيرنده

مهارتهاي مديريت پروژه مدير و تيم انتقال

[]40[]11[]8

تعهد و تمايل به دريافت

[]15[]8[]1

توانمندی یادگیری

تجربههای بینالمللی قبلی

فرهنگ و ساختار سازماني مناسب

[]40[]16[]11
[]40[]15
[]39[]38

مهارتهاي كاركنان و تيم درگیر در پروژه

[]40[]17

منابع مالي و فيزيكي كافي

[]40

تعهد و پشتيباني مديريت عالي
تعهد و تمایل به انتقال

[]11

[]20[]15[]1

مهارتهاي مديريت پروژه مدير و تيم انتقال

[]11[]8

مهارتهاي كاركنان و تيم درگیر در پروژه

[]39[]11

پشتيباني مديريت عالي منبع

تجربههای بین المللی پيشين

توانمندی فنی منبع در موضوع انتقال

[]11[]8

[]18[]15[]1
[]37[]1

محیط انتقال فناوری (محیط منبع ،گیرنده و بین دو کشور)

[]24[]22[]20[]11[]1

تجربه بينالمللي در دو كشور

[]18

وجود زيرساختهاي موردنياز در كشور گيرنده

[]39[]22[]17

حوزه موضوعي فناوری (صنعتي ،زيستي ،نظامي و )...

[]40[]23[]17[]15

پيچيدگي

[]18[]17

چرخه عمر فناوری (بلوغ فناوری ،جديد بودن و )...
ضمني بودن

[]39[]18[]17
[]18[]17[]1

ميزان غيررسمي بودن روش انتقال

[]22[]20

سطح توانمندي سازمان تسهيلگر (مالي ،فيزيكي ،ارتباطات ،تجربيات و )...

[]36[]32[]18

تنوع روش انتقال مورد استفاده

ميزان مشارکت عملی در پروژه

[]39[]15

[]41[]30[]21
[]41[]30[]29

نوع تعامل سازمان تسهيلگر با ذينفعان
ابعاد زماني و مالي پروژه و قرارداد
وضعيت صنعت و بازار مورد نظر در كشور گيرنده و منبع

[]42[]31
[]22[]17[]1
[]39[]18[]1

ساير ويژگيهاي پروژه انتقال

[]20[]16[]11

[]39[]16[]1

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
بررسی و رتبه بندی
گر
تسهیل
سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
موثر بر

ردیف

مرجع
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متغیرهای مستقل:
 7دسته عوامل موثر بر موفقیت

متغیرهای وابسته:
 4دسته معیار موفقیت

عوامل مربوط به گیرنده
عوامل مربوط به منبع

کارآیی

عوامل مربوط به محیط

اثربخشی

عوامل مربوط به فناوری

تحقق اهداف جانبی پروژه

عوامل مربوط به روش انتقال

رضایت ذینفعان

عوامل مربوط به سازمان تسهیلگر
سایر عوامل مربوط به پروژه

شكل ( :)1چارچوب مفهومي اوليه پژوهش
میتوان گفت که فلسفۀ پژوهش مبتنی بر اثباتگرایی ،رویکرد پژوهش بصورت ترکیبی (قیاسی -استقرایی)،
روش جمعآوری و تحلیل دادههای پژوهش از نوع ترکیبی ساده (ک ّمی -کیفی) ،راهبرد پژوهش ،ترکیبی
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از پیمایش و پژوهش اسنادی و افق زمانی بهصورت برش مقطعی میباشد .به منظور جمعآوری دادهها ،از
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روش مطالعۀ اسناد و مدارک ،مصاحبۀ گروهی با تشکیل گروه کانونی و مصاحبۀ ساختاریافتۀ فردی با مدیران

پروژهها استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادههای کیفی حاصل از مصاحبۀ گروهی به روش کیفی و تجزیه و
تحلیل دادههای ک ّمی حاصل از مصاحبۀ ساختاریافتۀ فردی با استفاده از روش آمار استنباطی انجام شد .به

منظور تحلیل آماری نیز از نرمافزارهای  SPSSو  SmartPLSاستفاده گردید .واحد تحليل 33این پژوهش،

پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي خاتمهيافتهاي است كه توسط سازمان تسهيلگر مورد حمايت قرار گرفته
ي است كه تحت
است .به بيان دقيقتر ،جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل پروژههاي انتقال فناوری بينالملل 

حمایت سازمان تسهیلگر موردنظر در بازۀ زمانی سا ل  1362تا سال  1392خاتمه یافته است .فرآیند انجام

این پژوهش شامل  4گام به شرح شکل ( )2میباشد.
«گام چهارم»

«گام سوم»

«گام دوم»

«گام اول»

•تجزيه و تحلیل اطالعات

•جمعآوری دادهها

•مصاحبه گروهی

•مطالعات کتابخانهای

• جمعبندی نتايج

•پااليش دادهها

•طراحی مدل معادالت ساختاری

• استخراج چارچوب مفهومی

•طراحی ساختار مصاحبه

شكل ( :)2چهار گام فرآيند پژوهش

در گام اول ،ادبيات نظري و پيشينۀ پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت و فهرست معیارهای موفقیت و عوامل

مؤثر بر موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي استخراج شد و بر اساس آن چارچوب مفهومي اوليه ارائه
گرديد كه در شكل ( )1نمايش داده شده است .همچنين فهرستي از تمامی پروژههاي خاتمهيافته در سازمان

مورد بررسی تهيه شد .اين پروژهها در سه حوزۀ فناوریهاي زيستي ،فناوریهاي انرژي و فناوریهاي صنعتي

انجام شده است .تعداد اين پروژهها  197مورد بود كه با حذف مواردي كه مديران مرتبط با پروژه در دسترس
نبودند و یا اسناد و مدارکی موجود نبود 191 ،پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

در گام دوم ،با تشکیل گروه کانونی ،معیارهای موفقیت و عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری

بينالمللي در چندين جلسه به بحث گذاشته شد .اعضاي گروه كانوني ،متشكل از  11نفر از خبرگان سازمان

تسهيلگر ،گیرندگان فناوری ،خبرگان موضوع انتقال و مدیریت فناوری با متوسط  24.5سال سابقه كار در
حوزۀ انتقال فناوری بودهاند .پس از جلسههای متعدد مصاحبۀ گروهي ،در نهايت با خالصهسازی و ادغام

معيارها و عوامل ،با تكيه بر ويژگيهاي جامعۀ مورد بررسی ،سازههاي مدل معادالت ساختاری و رابطههای

بين آنها تعريف شد .جدول ( )4نحوۀ انجام مرحلههای یاد شده و اقدامات نهايي گروه كانوني در خصوص

ارائه شده توسط گروه كانوني را نشان ميدهد.

بر اساس اين مدل معادالت ساختاری ،متغیرهای پژوهش تعریف و ساختار مصاحبه تهیه شد .برای اندازهگیری

متغیرهای مشاهده شونده (نشانگرها) از مقیاس  0تا  100استفاده شده است .پس از تایید روایی محتوایی
سوالهای مصاحبه توسط گروه کانونی ،دادههای مربوط به  30پروژه جمعآوری و مورد آزمون پایایی قرار

گرفت .جدول ( )5سازههای پژوهش و مقادیر آلفای کرونباخ برای آنها را در این نمونه نمایش میدهد.

در گام سوم با استفاده از مصاحبه ساختاریافته با مدیران پروژهها ،اطالعات مربوط به  191پروژه جمعآوری

شد .با توجه به طي شدن روند مصاحبه ،تنها در سه پروژه دادۀ گمشده 34وجود داشت كه با مراجعۀ مجدد

به مصاحبهشوندگان اطالعات الزم بهدست آمد .همچنین براساس تحليلهاي توصيفي انجام شده ،دادۀ پرت

در دادههاي جمعآوري شده وجود نداشت .در نهايت و در گام چهارم به منظور تجزيه و تحليل دادهها از
آمار توصيفي و استنباطي و بهطور خاص از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد و یافتههای پژوهش

مورد تفسير و جمعبندي قرار گرفت .در ادامه ،جزئيات مربوط به روش تجزيه و تحليل دادهها بر اساس

مدلسازي معادالت ساختاري ارائه شده است.
 -1-3مدلسازی معادالت ساختاری

دو رویکرد برای آزمودن مدلهای حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری در ادبیات مورد توجه قرار گرفته

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
بررسی و رتبه بندی
گر
تسهیل
سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
موثر بر

سازهها و متغيرهاي مدل معادالت ساختاری پژوهش را نشان ميدهد .شكل ( )3مدل معادالت ساختاری
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جدول ( :)4نتایج و اقدامات نهايي گروه كانوني در خصوص سازهها و متغيرهاي مدل معادالت ساختاری
پژوهش
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عنوان متغيرهاي مشاهده شونده عنوان سازههاي پنهان نوع متغير
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نوع اقدام گروه كانوني

 .1توانمندي فني گيرنده
 .2توانمندي مديريتي گيرنده
 .3عزم گيرنده

آمادگي جذب
فناوری در گيرنده

مستقل

تركيب عوامل مربوط به گیرنده و تشكيل یک سازه
جديد و سه نشانگر مربوط به آن

 .4توانمندي فني منبع
 .5توانمندي مديريتي منبع
 .6عزم منبع

آمادگي انتقال فناوری
در منبع

مستقل

تركيب عوامل مربوط به منبع و تشكيل یک سازۀ
جديد و سه نشانگر مربوط به آن

 .7مساعدت محيط براي انتقال
 .8انتقالپذيري فناوری
موردنظر
 .9قابليت تبادل در روش
انتقال

قابليت تبادل فناوری
در پروژه

مستقل

 .10توانمندي سازمان تسهيلگر
 .11توانمندي مدير در سازمان
تسهيلگر
 .12عزم سازمان تسهيلگر

آمادگي سازمان
تسهيلگر

مستقل

تركيب عوامل مربوط به سازمان تسهیلگر و تشكيل
یک سازه جديد و سه نشانگر مربوط به آن

 .13كارآيي
 .14اثر بخشي
 .15تحقق ساير اهداف پروژه

موفقيت پروژه انتقال
فناوری بينالمللي

وابسته

تاييد نشانگرهاي كارآيي و اثربخشي و تشكيل
نشانگر "تحقق ساير اهداف پروژه" از ادغام دو
متغير "تحقق اهداف جانبي پروژه" و "تأمين رضايت
ذينفعان"

تركيب سه عامل محيط ،فناوری و روش انتقال و
تشكيل يك سازۀ جديد ،ادغام برخي عوامل مربوط
به "ساير عوامل مربوط به پروژه" در عوامل محيطي
و حذف مابقي عوامل به علت اهميت پايين آنها در
سازمان تسهيلگر مورد پژوهش يا انعكاس آنها در
ديگر متغيرها

جدول ( )5نتایج پیش آزمون پایایی ابزار اندازهگیری برای سازههای پژوهش
سازههاي پژوهش

آلفای کرونباخ

آمادگي جذب گيرنده

0.843

آمادگي انتقال منبع

0.782

قابليت تبادل فناوری

0.864

آمادگي سازمان تسهيلگر

0.87

موفقيت پروژههاي انتقال فناوری بينالمللي

0.878

توانمندي فني گيرنده ()RTC
آمادگي
جذب فناوري توسط
گيرنده

توانمندي مديريتي گيرنده ()RMC

عزم گيرنده ()RIn
توانمندي فني منبع ()STC
آمادگي
انتقال فناوري توسط
منبع

كارآيي پروژه
اثربخشي پروژه
تحقق ساير اهداف پروژه

توانمندي مديريتي منبع ()SMC
عزم منبع ()SIn

موفقيت پروژه انتقال

فناوري بين المللي

مساعدت محيط براي انتقال ()TCE
قابليت تبادل فناوري
در پروژه

انتقال پذيري فناوري موردنظر ()TTP
قابليت تبادل در روش انتقال ()TTM

توانمندي سازمان تسهيل گر ()FOC
آمادگي سازمان
تسهيل گر

توانمندي مدير پروژه در سازمان تسهيل گر()FMC

عزم سازمان تسهيل گر()FIn

است .رویکرد مبتنی بر کواریانس 35که بر اساس حداکثر درستنمایی طراحی شده است و نرمافزارهای

ليزرل 36و آموس 37بر اساس این رویکرد ساخته شدهاند و رویکرد حداقل مربعات جزئی 38که نرمافزارهايی

مانند اسمارتپی.ال.اس 39.بر اساس آن توسعه داده شدهاند [ .]44انتخاب رویکرد حل معادالت ساختاری،
یکی از تصمیمگیریهای مهم در مورد تجزیه و تحلیل معادالت ساختاری است 4 .دلیل برای استفاده از

رویکرد حداقل مربعات جزئي میتواند وجود داشته باشد :مطالعۀ اکتشافی باشد؛ اندازۀ نمونه کوچک و مدل
پژوهش خیلی پیچیده باشد؛ دادهها دارای توزیع نرمال چندمتغیره نباشند؛ و یا مدل پژوهش دارای سازههای

ترکیبی 40باشد [ .]45نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف نشان میدهد که دادههاي اين پژوهش داراي
توزيع نرمال چندمتغیره نيستند ،از این رو ،رویکرد حداقل مربعات جزئی براي تجزیه و تحلیل دادهها و
مدلسازی معادالت ساختاری انتخاب و از نرمافزار  SmartPLSاستفاده شد.
 -2-3اعتبارسنجی مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی
به منظور اعتبارسنجی مدل معادالت ساختاری ،معیارهایی برای اعتبارسنجی مدلهای اندازهگیری و مدل
ساختاری بهصورت جداگانه ارائه شد و برخی معیارها نیز اعتبار کل مدل را میسنجند .در این قسمت

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
بررسی و رتبه بندی
گر
تسهیل
سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
موثر بر

شكل ( :)3مدل معادالت ساختاری پژوهش
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معیارهای ارائه شده در ادبیات برای اعتبارسنجی مدل معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی،
جمعبندی و ارائه شده است.
 -1-2-3روایی مدل اندازهگیری برای سازۀ انعکاسی

روایی عبارت است از اثربخشی ابزار برای اندازهگیری متغیر مورد نظر که در دو نوع روایی همگرا و روایی
واگرا در ادبیات مورد توجه قرار گرفته است .روایی همگرا معموالً از طریق میانگین واریانس استخراج
شده )AVE( 41و پایایی ترکیبی )CR( 42سنجیده میشود .همچنین بار عاملی نشانگرها روی سازه نیز باید

به اندازۀ کافی باال و در سطح مناسبی معنادار باشد .روایی واگرا نیز از طریق روش بارهای عاملی متقابل و

روش فورنل و الرکر سنجیده میشود [.]44
 -2-2-3پایایی مدل اندازهگیری برای سازۀ انعکاسی

آلفای کرونباخ میزان پایایی (پایایی سازگاری درونی) سازۀ انعکاسی را نشان میدهد .مقادیر باالی  0.7برای

آلفای کرونباخ مطلوب و مقادیر پایین  0.6نامطلوب ارزیابی میشود .در صورتی که تعداد نشانگرهای یک

سازه کمتر از  10نشانگر باشد ،مقدار آلفای کرونباخ تحت تأثیر قرار گرفته و مقدار پایینتری را نشان

میدهد .به همین منظور ،برخی صاحبنظران معیار دیگری با عنوان «میانگین همبستگی درونی» را پیشنهاد
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کردهاند .رابطۀ آلفای کرونباخ ( )Alphaو میانگین همبستگی درونی ( )pبهصورت فرمول ( )1بیان میشود.
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)(1

])Alpha = N×p/[1+p×(N-1

برای  N=10و  ،Alpha=0.7مقدار میانگین همبستگی درونی طبق این رابطه تقریب ًا برابر با  0/189میباشد.

بنابراین ،برای سازههایی که کمتر از  10نشانگر دارند میتوان به جای معیار آلفای کرونباخ ،از معیار p>0.2
به عنوان معیار پایایی استفاده کرد [ .]46جدول ( )6میزان پايايي و روايي در سازههاي انعكاسي را براساس
پيشنهادهاي پژوهشگران مختلف نشان ميدهد.
همانطور که در جدول ( )6مشاهده میشود ،بار عاملی در حالت مطلوب باید بزرگتر از  0.7باشد و اگر

کوچکتر از  0.4باشد نشانگر مربوط باید از مدل حذف شود .همچنین بارهای عاملی باید در سطح %95
معنادار باشند ( .)T-Value>1.96مقدار  AVEباید باالتر از  0.5باشد و با کمی چشمپوشی مقادیر باالی

 0.4نیز قابل قبول است .در مورد پایایی ترکیبی نیز مقادیر  0.7و  0.6به عنوان مقادیر آستانهای مطرح

شده است .الزم به ذکر است که مقادیر  ،AVE، CRآلفای کرونباخ ،ماتریس بارهای متقابل و ماتریس

همبستگی بین سازهها در خروجی نرمافزار  SmartPLSوجود دارد .اما مقدار  pباید با استفاده از فرمول
( )2محاسبه شود.

جدول ( :)6پايايي و روايي در سازههاي انعكاسي
روايي همگرا
ارائهدهنده

AVE

روایی واگرا

بار عاملی

CR

کرونباخ (]47[ )1951

فورنل و الرکر (CR >0.6 AVE >0.5 ]48[ )1981

هیر و همکاران (]49[ )2010
نونالی (]50[ )1978

مگنر و همکاران (AVE >0.4 ]51[ )1996

بریگز و چیک (]46[ )1986
چین (]52[ )1998
هولند (]53[ )1999

()2

CR >0.7
CR >0.7

FL >0.7

بارهای عاملی
متقابل

معیار فورنل و
الرکر
*

*

پايايي
Alpha/p
Alpha >0.7

p >0.2

T-value >1.96
FL >0.4

 xy   xz   yz

که در آن  y، xو  zنشانگرهای مربوط به سازۀ مورد اندازهگیری و  ρyzمقدار همبستگی بین دو نشانگر
 yو  zاست.
 -3-2-3اعتبارسنجی مدل ساختاری

ابتداییترین معیار برای سنجش رابط ه بین سازهها در مدل ،ضرايب مسير است .برای ضرایب مسیر باید

به عالمت ضریب ،اندازه و سطح معناداری توجه داشت .مسیرهایی که عالمت ضرایب در آنها مخالف با
جهت ادعا شده در فرضیه باشند ،منجر به عدم تأیید فرضیه خواهند شد [ .]44برخی پژوهشگران از جمله

[ ]54بر این باور هستند که ضریب مسیر بزرگتر از  0.1میزان مشخصی از تأثیر در مدل را نشان میدهد و
برخی دیگر از جمله [ ]52نیز مقدار  0.2را مبنایی برای نشاندادن تأثیر در مسیر دانستهاند .به هر حال ،در

صورتیکه مقدار ضرايب معناداري از  1.96بزرگتر باشد نشان از صحت رابطه بین سازهها و در نتیجه تأیید

فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  %95است [ .]49مقادیر "تی" تنها صحت رابطه را نشان میدهند و

شدت آن را نشان نمیدهند .برای اندازهگیری شدت رابطهها میتوان از معیار اندازۀ تأثیر ( )f 2استفاده کرد

[ .]44با استفاده از معیار اندازۀ تأثیر ،میتوان تعیین کرد که کدام یک از متغیرهای مستقل ،تأثیر بیشتری

بر متغیر وابسته داشتهاند .مقدار اين معیار از فرمول ( )3قابل محاسبه است.
()3

2
y

) R ( x included )  Ry2 ( x excluded
) 1 - Ry2 ( x included

f 2 ( x  y) 
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p
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که در آن ( R2y(x includedضریب تعیین مدل با در نظر گرفتن متغیر مستقل  xو (R2y(x excluded

ضریب تعیین مدل با حذف متغیر مستقل  xاست .معیار ضریب تعیین ( ،)R2دو بخش اندازهگیری و
ساختاری را به هم متصل میسازد .معیار  Q2با نام معیار استون-گیسر 43معروف است و قابلیت پیشبینی

مدل را میسنجد .این مقدار برای سازههای درونزا که بهصورت انعکاسی باشند ،محاسبه میشود .معیار

افزونگی 44از حاصلضرب مقادیر اشتراکی و ضریب تعیین محاسبه میشود .هر چه میانگین افزونگی برای

سازههای برونزا بیشتر باشد ،نشاندهنده مناسبتر بودن برازش بخش ساختاری مدل است .معیار نیکویی

برازش )GoF( 45برای اعتبارسنجی کل مدل استفاده میشود و برابر با مجذور حاصلضرب میانگین مقادیر
اشتراکی و میانگین مقادیر ضریب تعیین است [ .]44جدول ( )7مقادیر مرجع برای هر یک از معیارهای
برازش مدل ساختاری و کل مدل (که در ادبیات پیشنهاد شده است) را نمایش میدهد.
جدول ( :)7معیارهای ارزیابی مدل ساختاری و کل مدل
معيار ارزيابي

ضریب تعیین ]52[ R2
معیار اندازۀ تأثیر ]54[ f2
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معیار نیکویی برازش ]56[ GoF

مقادير مرجع

ضعیف ( )0.19متوسط ( )0.33قوی ()0.67
ضعیف ( )0.02متوسط ( )0.15قوي ()0.35
کم ()0.02

متوسط ()0.15

ضعیف ( )0.01متوسط ()0.25

زیاد ()0.35
قوی ()0.36

 -4تجزیه و تحلیل یافتهها

از مجموع  191پروژۀ مورد بررسي 104 ،پروژه در حوزۀ فناوریهای صنعتی 40 ،پروژه در حوزه فناوریهای
انرژی و  47پروژه در حوزه فناوریهای زیستی انجام شده است .شکل ( )4توزيع پروژهها بر حسب حوزه

فناوری را نمايش ميدهد.

در شکل ( )5توزيع تعداد پروژهها بر حسب كشور منبع مشخص شده است ،بيشترين منبع فناوری به ترتيب

به روسیه و اوکراین اختصاص دارد؛ بهطوری که از مجموع  191پروژه ،در  84پروژه منبع فناوری ،روسیه

و در  35پروژه منبع فناوری ،اوکراین بوده است .همچنين در  5پروژه هر دو کشور روسیه و اوکراین بطور
همزمان ،منبع فناوری بودهاند .پس از این دو کشور ،آلمان ،چین و آمریکا به ترتیب با  8 ،12و  7پروژه در
رتبههای بعدی قرار دارند .شناسۀ «سایر کشورها» مربوط به کشورهایی است که در يك تا سه پروژه انتقال
فناوری ،نقش منبع داشتهاند .این آمار نشان میدهد منبع فناوری در پروژههای مورد مطالعه بین کشورها

توزیع نامتوازنی دارد که یکی از دلیلهای اصلی آن ،جهتگيري سازمان تسهيلگر مورد نظر در انتخاب

فناوريهاي زیستی
% 25

فناوريهاي صنعتی

فناوريهاي انر ژي

% 54

% 21

شكل ( :)4توزيع پروژههاي مورد بررسي بر حسب حوزۀ فناوری

84
35

ساير

كشًرَا

َىد ي

آلمان

60
40
20
0

چيه

اكرايه ريسيٍ
آلمان

شكل ( :)5توزيع پروژههاي مورد بررسي بر حسب كشور منبع فناوری
كشورهايی است که با توجه به تغییر شرايط محيطي ،امکان انتقال فناوری از آنها ،به نحو چشمگیری بیش
از گذشته فراهم شده است.
 -1-4برازش مدل

شکل ( )6بارهای عاملی و ضرایب مسیر مدل ساختاری و شکل ( )7ضرايب معناداري را نمایش میدهد.
 -1-1-4برازش مدلهای اندازهگیری

در ادامه ،مقدار معیارهای مربوط به برازش  5سازۀ پژوهش (مدلهای اندازهگیری) آمده است .همانطور

که در جدول ( )8نمایش داده شده است تمامی بارهای عاملی باالتر از  0.4و ضرایب معناداری بزرگتر

از  1.96هستند که بر اساس مقادیر مرجع ارائهشده در جدول ( )6قابل قبول میباشد.
 -1-1-1-4پایایی و روایی همگرا

همانطور که در جدول ( )9نمایش داده شده است ،آلفای کرونباخ برای کلیۀ سازهها نزدیک و یا باالتر

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
بررسی و رتبه بندی
گر
تسهیل
سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
موثر بر

وام كشًر مىبع

َىد

ريسيٍ ي آمريكا
اتريش
اكرايه

80

تعداد پريژٌ

28

4

4

4

5

7

8

12

100
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آمادگي
جذب فناوري توسط
گيرنده

0.268

كارآيي پروژه
اثربخشي پروژه
تحقق ساير اهداف پروژه

0.864
0.877

موفقيت پروژه انتقال

فناوري بين المللي

0.534

0.103

آمادگي
انتقال فناوري توسط
منبع

0.665

توانمندي فني گيرنده

0.901

توانمندي مديريتي گيرنده

0.771

عزم گيرنده

0.642

توانمندي فني منبع

0.828

توانمندي مديريتي منبع

0.824

عزم منبع

0.827

0.271
قابليت تبادل فناوري
در پروژه

0.295

0.796

انتقال پذيري فناوري موردنظر

0.828

قابليت تبادل در روش انتقال

0.812
آمادگي سازمان
تسهيلگر

مساعدت محيط براي انتقال

توانمندي سازمان تسهيلگر

0.566

توانمندي مدير پروژه در سازمان تسهيلگر

0.691

عزم سازمان تسهيلگر
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از  0.7است؛ اما در مورد آمادگی سازمان تسهیلگر این مقدار ،پایینتر از  0.7است که پایایی این سازه

نیز بر اساس معیار میانگین همبستگی درونی ( )pتأیید میشود .همچنين براساس مقادیر مرجع ارائه شده
در جدول ( )5معیارهای روایی همگرا برای تمام سازهها در وضعیت مناسبی قرار دارد و روایی همگرای
تمام سازهها قابل پذیرش است.

 -2-1-1-4روایی واگرا (اعتبار تشخیصی)

از طریق مقایسۀ ضرایب بار عاملی متقابل و معیار فورنل و الرکر برای همبستگی بین سازهها سنجیده میشود.
 .1معیار فورنل و الرکر :در جدول ( )10ماتریس همبستگی سازهها که در قطر اصلی آن مقادیر جذر

 AVEقرار گرفته است نمایش داده شده است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود برای تمامی

سازهها مقدار جذر  AVEبزرگتر از مقدار همبستگی آن سازه با سایر سازهها است و میتوان گفت تمامی

سازهها در مدل ،تعامل بیشتری با نشانگرهای خود دارند تا با سازههای دیگر و به بیان دیگر روایی واگرای
مدل در حد مناسبی است.

 .2ضرایب بارعاملی متقابل :همانطور که در جدول ( )11مشاهده میشود ضرایب بار عاملی هر سه

آمادگي
جذب فناوري توسط
گيرنده

3.642
كارآيي پروژه

آمادگي
انتقال فناوري توسط
منبع

33.646
44.934

اثربخشي پروژه

موفقيت پروژه انتقال

1.673

فناوري بين المللي

قابليت تبادل فناوري
در پروژه

تحقق ساير اهداف پروژه

54.353

توانمندي مديريتي گيرنده

16.581

عزم گيرنده
توانمندي فني منبع

7.749
16.676

توانمندي مديريتي منبع

19.323

عزم منبع
مساعدت محيط براي انتقال

25.821

2.746

6.852

10.882

توانمندي فني گيرنده

4.645

21.718

انتقال پذيري فناوري موردنظر

23.890

قابليت تبادل در روش انتقال

توانمندي سازمان تسهيل گر

16.010
آمادگي سازمان
تسهيل گر

6.186

توانمندي مدير پروژه در سازمان تسهيل گر

شكل ( :)7ضرايب معناداري مدل معادالت ساختاری
نشانگر بر روی سازۀ مربوطه بیش از ضرایب آنها بر روی سایر سازهها است و بدین ترتیب روایی واگرا
تأیید میشود.
 )2-1-4برازش مدل ساختاری

برازش مدل ساختاری بر اساس ضرایب مسیر و همچنین معیارهای مربوط به آن بررسی شده است .جدول

( )12ضرايب مسير و ضرایب معناداری براي مدل را نمايش ميدهد .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب

مسیر برای تمام سازهها به جز آمادگي انتقال فناوری توسط منبع ،معنادار است و میتوان روایی اين روابط
ساختاري را تأیید کرد.

سایر معیارهای برازش مدل ساختاری و کل مدل در جدول ( )13نشان داده شده است .مقدار ضریب تعیین،

نشان میدهد که مدل تا حد مطلوبی تغییرات موفقیت را تبیین میکند .معیار استون-گیسر نشان میدهد
قدرت پیشبینی مدل زیاد است و همچنین معیارهای افزونگی و معیار برازش GoFداللت بر قویبودن مدل

دارند .معیار «اندازۀ تأثیر» نشان میدهد که آمادگی سازمان تسهیلگر بیشترین تأثیر را بر موفقیت پروژههای

انتقال فناوری داشته است ،آمادگی جذب فناوری در گیرنده ،دومین عامل مؤثر و قابلیت تبادل فناوری،

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
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سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
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8.988

عزم سازمان تسهيل گر
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جدول ( :)8بارهاي عاملي و ضرايب معناداري نشانگرها
سازه
آمادگی جذب فناوری توسط گیرنده

آمادگی انتقال فناوری توسط منبع

قابلیت تبادل فناوری
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آمادگی سازمان تسهیلگر
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نشانگر

بار عاملی

ضرایب معناداری

توانمندي فنی گیرنده

0.665

10.882

توانمندي مدیریتی گیرنده

0.901

54.353

عزم گیرنده

0.771

16.581

توانمندي فنی منبع

0.642

7.749

توانمندي مدیریتی منبع

0.828

16.676

عزم منبع

0.824

19.323

مساعدت محیط برای انتقال

0.827

25.821

انتقالپذیری فناوری مورد نظر

0.796

21.718

قابلیت تبادل در روش انتقال

0.828

23.890

توانمندی سازمان تسهیلگر

0.812

16.010

توانمندی مدیر پروژه در سازمان تسهیلگر

0.566

6.186

عزم سازمان تسهیلگر

0.691

8.988

کارآیی پروژه

0.864

33.646

اثربخشی پروژه

0.877

44.934

تحقق سایر اهداف پروژه

0.534

6.852

موفقیت پروژۀ انتقال فناوری بین المللی

جدول ( :)9مقادير معيارهاي پايايي و روايي همگرا براي مدل معادالت ساختاری
پایایی
سازه

روایی همگرا

میانگینهمبستگی
واریانس میانگین
آلفای کرونباخ
درونی ()p
استخراج شده()AVE

پایایی ترکیبی
()CR

آمادگی جذب فناوری توسط گیرنده

0.6896

0.425

0.6158

0.8257

آمادگی انتقال فناوری توسط منبع

0.6653

0.399

0.5923

0.8114

قابلیت تبادل فناوری

0.7528

0.504

0.6675

0.8576

آمادگی سازمان تسهیلگر

0.459

0.220

0.4856

0.735

موفقیت پروژۀ انتقال فناوری بینالمللی

0.6435

0.376

0.6

0.8117

جدول ( :)10ماتريس همبستگی بین سازهها و مقادير  AVEبر اساس معیار فورنل و الرکر
ماتریس همبستگی

آمادگی جذب فناوری آمادگی انتقال فناوری قابلیت تبادل آمادگی سازمان موفقیت پروژۀ انتقال
فناوری بینالمللی
تسهیلگر
فناوری
توسط منبع
توسط گیرنده

آمادگی جذب فناوری توسط گیرنده

Sqrt(AVE)= 0.7847

آمادگی انتقال فناوری توسط منبع

0.4151

0.7696

قابلیت تبادل فناوری

0.5809

0.4559

0.8170

آمادگی سازمان تسهیلگر

0.36

0.5243

0.4437

0.6969

موفقیت پروژۀ انتقال فناوری بینالمللی

0.574

0.4925

0.6043

0.5655

0.7746

جدول ( :)11ضرایب بار عاملی متقابل براي مدل معادالت ساختاری
عنوان سازه

آمادگی جذب فناوری آمادگی انتقال فناوری قابلیت تبادل آمادگی سازمان موفقیت پروژۀ انتقال
فناوری بینالمللی
تسهیلگر
فناوری
توسط منبع
توسط گیرنده

توانایی مدیریتی گیرنده

0.9005

0.4168

0.5062

0.3248

0.5871

عزم گیرنده

0.7707

0.3811

0.4704

0.2904

0.3833

توانایی فنی منبع

0.2267

0.642

0.2935

0.4326

0.2345

توانایی مدیریتی منبع

0.2946

0.8283

0.2835

0.3578

0.4507

عزم منبع

0.4199

0.8239

0.4798

0.4614

0.4054

مساعدت محیط برای انتقال

0.4773

0.3133

0.8269

0.3235

0.5415

انتقالپذیری فناوری مورد نظر

0.501

0.4971

0.8279

0.4768

0.5072

قابلیت تبادل در روش انتقال

0.4418

0.3001

0.7959

0.2766

0.4184

توانمندی سازمان تسهیلگر

0.3065

0.3601

0.4214

0.8115

0.47

توانمندی مدیر پروژه در سازمان تسهیلگر

0.1674

0.316

0.1698

0.566

0.3441

عزم سازمان تسهیلگر

0.2653

0.4307

0.3043

0.6913

0.3527

کارآیی پروژه

0.4258

0.4413

0.5078

0.4795

0.8638

اثربخشی پروژه

0.4966

0.4152

0.5872

0.4859

0.8771

تحقق سایر اهداف پروژه

0.4175

0.2662

0.2532

0.3303

0.5335

رویکردالمللي ِ
ایران
هوایی
حمايتصنعت
نوآوریبا باز در
کارگیری
سازوکار
های مؤثر
عواملعامل
بررسی و رتبه بندی
گر
تسهیل
سازمان
فناوری بين
هايبهانتقال
موفقيتبر پروژه
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توانایی فنی گیرنده

0.6652

0.1263

0.3901

0.2231

0.3247
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جدول ( :)12ضرایب مسير براي مدل معادالت ساختاری
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب مسیر ضریب معناداری ()t-value

آمادگی جذب فناوری توسط گیرنده موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی

0.268

3.642

آمادگی انتقال فناوری توسط منبع

موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی

0.103

1.673

قابلیت تبادل فناوری

موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی

0.271

2.746

آمادگی سازمان تسهیلگر

موفقیت پروژه انتقال فناوری بین المللی

0.298

4.645

جدول ( :)13معیارهای برازش مدل ساختاری و کل مدل
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برازش الگوی ساختاری

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1392

معیارهای برازش

برازش کل مدل

اندازه

وضعیت

ضریب تعیین R2

0.535

نسبت ًا قوی

معیار استون گیسر ( Q2پیش بینی)

0.3188

زیاد

آمادگی جذب در گیرنده

0.0946

متوسط

آمادگی انتقال در منبع

0.0151

ضعیف

قابلیت تبادل فناوری

0.0817

متوسط

آمادگی سازمان تسهیلگر

0.1247

متوسط

معیار افزونگی

0.3168

مناسب

معیار برازش کل مدل GoF

0.5628

قوی

معیار
اندازۀ تأثیر f2

سومین عامل مؤثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی هستند .اندازۀ تأثیر آمادگی انتقال فناوری در
منبع نشان میدهد که این عامل ،تأثیر کمی بر موفقیت پروژۀ انتقال فناوری داشته است.

 -5جمعبندی

در پژوهش حاضر ،یک مدل معادالت ساختاری برای موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی ارائه گردید

که در آن نقش سازمان تسهیلگر به عنوان یکی از متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد .بر اساس این مدل،

سازههای جدیدی طراحی شدند و به منظور اعتبارسنجی مدل ،دادههای مربوط به  191پروژۀ انتقال فناوری

بینالمللی جمعآوری گردید .این پژوهش از طریق ایجاد مدل موفقیت پروژههای انتقال فناوری بینالمللی در

یک سازمان تسهیلگر در ایران و آزمون این مدل ،فرضیههای جدیدی را مطرح و آزمون کرد و ابزاری برای

اندازهگیری عوامل موثر بر موفقیت پروژه انتقال فناوری بینالمللی ارائه نمود .با توجه به ادبیات موجود،

سهم علمی این پژوهش را میتوان در بررسی تأثیر همزمان آمادگی جذب فناوری در گیرنده ،آمادگی انتقال

فناوری در منبع ،قابلیت تبادل فناوری و آمادگی سازمان تسهیلگر در موفقیت پروژههای انتقال فناوری

بینالمللی در ایران دانست .در نهایت بر اساس یافتههای این پژوهش پیشنهادهای مدیریتی و پیشنهادهایی

برای پژوهشهای آتی ارائه شده است.
 -1-5پيشنهادهاي مديريتي

بر اساس یافتههای کاربردی بهدست آمده از این پژوهش ،پیشنهاد میشود سازمان تسهیلگر از راهکارهای
زیر برای بهبود موفقیت پروژههای انتقال فناوری در آینده استفاده کند.

 .1این پژوهش نشان میدهد که آمادگی سازمان تسهیلگر بیشترین تأثیر را بر موفقیت پروژههای

انتقال فناوری بینالمللی دارد .در واقع هر جا عزم و توانمندی سازمان تسهیلگر و مدیران پروژه در آن
سازمان بیشتر بوده است ،پروژهها با موفقیت بیشتری به انجام رسیدهاند .این موضوع اهمیت و ضرورت

تسهیلگر با جلب مشارکت هر چه بیشتر مدیران پروژه و همسوسازی اهداف فردی و سازمانی ،عزم

سازمان های تسهیلگر و مدیران پروژه را باال ببرد و در حوزه جانشینپروری ،توسعۀ نظام شایستگی و

به اشتراکگذاری دانش و تجربهها به منظور هر چه توانمندتر ساختن مدیران پروژه سرمایهگذاری نماید.

 .2این پژوهش نشان میدهد آمادگی جذب در گیرنده ،تأثیر قابل توجهی بر موفقیت پروژههای انتقال

فناوری دارد .نظر به اینکه در برخی موارد ،به علت محدود بودن تعداد گزینههای سازمان تسهیلگر ،به

ناچار گیرندههایی با آمادگی جذب فناوری پایین نیز برای انتقال فناوری مورد پذیرش قرار گرفتهاند ،پیشنهاد
میشود سازمان تسهیلگر در موارد الزم ،در زمینۀ ارتقای آمادگی جذب فناوری در گیرنده شامل توانمندی
فنی ،توانمندی مدیریتی و عزم گیرنده ،اقداماتی را بهعمل بیاورد.

 .3بر اساس یافتههای این پژوهش ،قابلیت تبادل فناوری ،سومین عامل تأثیرگذار بر موفقیت پروژههای

انتقال فناوری بینالمللی است .یعنی هر کجا که فناوری دارای پیچیدگی زیاد بود و یا موانع محیطی چه در
داخل کشور ،چه در کشور منبع و چه در انتقال بین دو کشور و در عرصۀ بینالمللی متعدد بودهاند ،موفقیت

پروژه بهطور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است .بر همین اساس پیشنهاد میشود سازمان تسهیلگر،
ضمن انتخاب فناوریهای متناسب با روش انتقال ،موانع محیطی بالقوه در مسیر انتقال فناوری را شناسایی

و برطرف نماید .همچنین پیشنهاد میشود ،شناسایی فرصتهایی که محیط مساعد برای انتقال فناوری در
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توانمندسازی مدیران پروژه در سازمان تسهیلگر را نشان میدهد .بر این اساس ،پیشنهاد میشود سازمان

75

آنها فراهم است ،در اولویت قرار گیرد.
 -2-5پيشنهادها براي پژوهشهای آتی

هر پژوهشی ،دارای محدودیتهایی است و بنابراین نمیتواند به تمام پرسشهای موجود در حوزۀ مربوط

به آن ،پاسخ کامل دهد .در این پژوهش نیز محدودیتهایی وجود داشته است که بر اساس آن مواردی

برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد:

 .1در این پژوهش ،نشانگرها بهصورت کلی تعریف شدند ،اما تالش شد تا از طریق مصاحبه ،بر
روی مقادیر نسبت ًا دقیق برای هر نشانگر توافق شود .به هر حال ،جزئیات هر یک از نشانگرها و نحوۀ

اندازهگیری آنها میتواند در پژوهشهای آتی مورد بررسی قرار گیرد .به عنوان مثال ،برای اندازهگیری توان
مدیریتی گیرنده ،عزم گیرنده ،مساعدت محیط و مانند آن ،میتوان ابزارهایی را توسعه داد.

 .2این پژوهش بر روی پروژههای تحت حمایت در یک سازمان تسهیلگر در ایران انجام شده است

و ممکن است یافتههای آن قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود این مدل در سایر
کشورها نیز بررسی و اعتبارسنجی شود.

 .3این پژوهش تنها بر پروژههایی که با حمایت سازمان تسهیلگر صورت گرفته ،انجام شده است.

پژوهشهای آتی میتوانند عوامل موفقیت پروژههایی که بدون حمایت سازمان تسهیلگر انجام شدهاند

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستـان 1392

را مورد بررسی قرار دهند.
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 .4در این پژوهش ،پروژههای خاتمهیافته مورد بررسی قرار گرفتهاند .پیشنهاد میشود با بررسی

پروژههای متوقف شده ،عوامل شکست پروژههای انتقال فناوری بینالمللی بررسی گردد.

 .5این پژوهش محدود به پروژههای انتقال فناوری بینالمللی است ،از این رو یافتههای آن قابل

تعمیم به پروژههای انتقال فناوری داخلی نمیباشد .اما یافتههای این پژوهش میتواند مبنایی برای استفادۀ

پژوهشگران برای طراحی مدل موفقیت انواع پروژههای انتقال فناوری داخلی قرار گیرد.

 .6این پژوهش ،تأثیر آمادگی سازمان تسهیلگر را بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری بررسی نموده

است ،پژوهشهای آتی میتوانند نقشهایی که سازمان تسهیلگر میتواند از طریق آنها موفقیت پروژههای

انتقال فناوری را بهبود دهد ،شناسایی و مدلسازی کنند و سهم هر یک را در موفقیت تعیین نمایند.

همچنین بررسی تأثیر نوع تسهیلگری بر مدل موفقیت پروژههای انتقال فناوری میتواند بررسی شود.

 .7در پژوهش حاضر ،تأثیر مستقيم آمادگی سازمان تسهیلگر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری

بررسی شده است ،پژوهشهای آتی میتوانند سازمانهاي تسهيلگر را به عنوان متغير ميانجي مدلسازي
كنند .همچنين بررسی کیفی نقش و سازوکار تاثیرگذاری سازمانهای تسهیلگر در فرآیندهای انتقال
فناوری پيشنهاد ميشود.

 .8این پژوهش ،تأثیر قابلیت تبادل فناوری را بر موفقیت پروژۀ انتقال فناوری بررسی کرده است ،سایر

پژوهشگران میتوانند شبیهسازی محیط مساعد برای انتقال فناوری در طول فرآیند انتقال را مورد بررسی
قرار دهند و راهکارهای ایجاد و حفظ محیط مساعد را برای انتقال فناوری بینالمللی تحلیل نمایند.

 .9در این پژوهش ،نقش منشاء تعریف پروژه (تقاضامحور ،فرصتمحور) در موفقیت بررسی نشده است.

پژوهشهای آتی میتوانند نقش منشاء تعریف پروژه در موفقیت این پروژهها را مورد بررسی قرار دهند.

 -6تقدير و تشکر

از خبرگان عضو گروه كانوني و تمامی مديران پروژههاي مربوط كه در اجراي پژوهش ،طراحی مدل و
انجام مصاحبه همكاري داشتند ،سپاسگزاري ميکنم.
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