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چکیده

انتقال موفق فناوری ،نیازمند شناسایی اهداف صنعت موردنظر ،فناوریهای موردنیاز ،منابع فناورانه ،روشهای انتقال و

عوامل موثر در آن ،نحوه جذب و توسعه آن دارد و انجام هر یک از اینها نیازمند بهکارگیری متخصصان مربوط است.
بدون استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه ،معمو ً
ال انتقال فناوری موردنظر ،ناقص و نامناسب و با فاصله از
هدف اولیه صورت میگیرد .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و اولویتبندی مولفههای موثر بر انتقال موفق نانوفناوری

انجام شد .نمونة آماری در بخش کیفی ،خبرگان دانشگاهی و صنعتی نانوفناوری بودند ،روش پژوهش از نوع آمیخته

اکتشافی بود و به روش پيمايشي انجام شد .نمونة آماری در بخش ک ّمی ،فعاالن حوزه نانوفناوری در شهر تهران بودند
که با روش نمونهگیری تصادفی ساده  83تن از آنها انتخاب شدند .ابزار بخش کیفی ،مصاحبه عمیق نیمهساختارمند و

ابزار بخش کمی ،پرسشنامه بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSS18استفاده شد .نتایج نشان داد که عوامل

دانشی ،سازمانی ،فناورانه ،ارتباطی ،آموزش نیروی انسانی و شناخت محیط فیزیکی ،مهمترین مولفههای موثر بر انتقال

موفق نانوفناوری هستند .این عوامل در سازمان گیرنده و دهنده فناوری ،اهمیت متفاوتی دارند .عوامل فناورانه ،سازمانی،
دانشی ،ارتباطی ،آموزش نیروی انسانی و شناخت محیط فیزیکی اولویتهای اول را در سازمان گیرنده به خود اختصاص
دادند و عوامل فناورانه ،سازمانی ،ارتباطی ،دانشی ،شناخت محیط فیزیکی و آموزش نیروی انسانی در سازمان دهنده
دارای بیشترین اولولیت بودند.

واژگان کلیدی :فناوری ،فرآیند انتقال فناوری ،نانوفناوری ،انتقال موفق فناوری ،تحلیل مقایسهای مداوم ،کدگذاری.
 -*1استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
 -2کارشناس ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران  ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

سطﺢ فناوریهای کشورهاي پیشرفته با جهان سوم فاصله محسوسي دارد .براي کاستن فاصله فناوری
کشورهاي پیشرفته و کمتر توسعهیافته ،انتقال فناوری یک الزمه انکارناپذیر است .براي این کار باید به

عناصر تشکیلدهنده فناوری توجه کرد .در حال حاضر مزیت رقابتی یک کشور بیش از آنکه به منابع
طبیعی ،تجهیزات صنعتی و نیروی انسانی ارزان وابسته باشد ،به مزیت رقابتی فناورانه آن کشور وابسته است.
بنابراین دستیابی به فناوریهای کلیدی مانند نانوفناوری و توسعه آنها میتواند کشور را از وابستگی به
درآمدهای نفتی بینیاز سازد .با توجه به گستردگي حوزههای کاربرد و تاثیرگذاری فناوري نانو بر اغلب
صنایع ،بسیاري از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که فناوري نانو یک فناوري مهم و اولویتدار
براي تمام کشورها محسوب میشود و در آیندهای نه چندان دور بازارهای مختلف جهاني به طور قابل
مالحظهای تحت تاثیر فناوري نانو قرار خواهند گرفت (رضایی و همکاران.)1392 ،
انتقال و جذب فناوری در جهان سوم ،مقوله پیﭽیدهای است که هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي،
سیاسي و اقتصادي سالهاست نه فقط کشورهاي در حال توسعه ،بلکه بسیاري از مجامع پژوهشي غرب و
سازمانهای بینالمللي را به خود مشﻐول کرده است (عربی .)1386 ،انتقال فناوري ،اولینبار در سال 1957
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مطرح شد ،اما در اوایل دهه  60این موضوع توجه جدی پژوهشگران را به خود جلب کرد .در پی این توجه
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از اواسط دهه  60تا اوایل دهه  80بر میزان مکتوبات مربوط به انتقال فناوري به شدت افزوده شد .هرچند به
نظر میرسد که امروزه این مساله به دلیل مشخصبودن آثار آن در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به
عنوان موضوع چالشبرانگیز در ادبیات اقتصاد جهان مطرح نیست .پیش از دهه  ،70نقش فناوري در فرآیند
توسعه ،چندان مورد توجه نبود و بحﺚهای مربوط به فناوري محدود به انتقال و استفاده بهینه از آن بود،
اما ادبیات توسعه اقتصادی پس از آن با رویکردی اساسی مواجه شد و با ورود مفهومی به نام رقابتپذیری
مولفههای حاکم بر اجزای توسعه ،دستخوش تﻐییرات گستردهای گردید (اسالمی .)1386 ،نگاه به انتقال،
باید به عنوان فرآیندی باشد که از طریق آن فناوری وارداتي به گونهاي کسب گردد که نه تنها براي تولید
محصول به کار گرفته شود ،بلکه زمینهاي براي خلق فناوری جدید باشد (زهتابچیان.)1389 ،
تحقیقات شان و جولی ( )2010نشان میدهد ،کشورهای درحالتوسعه به طور معمول ،فناوریها را از
کشورهای تﺄمینکننده فناوری ،وارد میکنند .شرط موفقیت کشور واردکننده فناوری ،این است که آن را
به طور موثری منتقل کند .با توجه به جنبههای ضمنی و منحصر به فرد فناوری ،نیاز است که حداقل با
ابعاد ویژه نیازهای محلی ،بومیسازی و تنظیم شود .اگر کشورهای کمتر توسعهیافته ،توانایی تشخیص

فرصت ورود فناوری ،ظرفیت جستوجو و انتخاب فناوریهای مناسب و توانایی تطبیق آن با شرایط محلی
و مهارت اصالح و تﻐییر فناوریها ،دانش فنی تولید فرآیندها و محصوالت جدید را داشته باشند ،میتوانند
فناوریهای پیشرفته را اخذ نمایند و آنها به طور موثرتری بکار گیرند (.)Shan & Jolly, 2010
با توجه به نظرات العالم ( ،)2009همه مشکالت به این دلیل رﺥ میدهد که فناوري به تنهایی منتقل
نمیشود ،بلکه شامل مسائل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و ارزشهای فرهنگی است که میتوانند موانع
انتشار یا انتقال فناوری باشند ،عالوهبراین ،این موانع برای همه نوآوریها میتواند وجود داشته باشد ،اما
برخی از نقل و انتقاالت بیش از دیگران تحت تاثیر هستند .انتقال موفق فناوری با حرکت ساده فناوری به
محیط جدید به دست نمیآید ،بلکه نیاز به توسعه یک فرآیند و زیرساختها دارد که کمک خواهد کرد
فناوری از موانع مختلف به دور باشد (.)Allam, 2009
بیشتر مطالعات صورتگرفته در کشورهای در حال توسعه تاکید زیادی بر انطباﻕ مدل انتقال فناوری با
شرایط محیطی (اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی) کشور مقصد دارند و موفقیت انتقال را در گرو این انطباﻕ
میدانند .بزمن ( ،)2000یک بررسی میان رشتهای و چندوجهی از انتقال فناوری انجام دهد و با سازماندهی
یافتههای خود مدلی به نام »مدل مشروط (اقتضایی) انتقال اثربخش فناوری« ارائه کرد که میتوان آنرا
جامعترین نگاه در حوزه تعیین عوامل موثر بر انتقال موفق فناوری دانست (.)Bozman, 2000
سالهاست که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و جهان سوم انتقال فناوری صورت میگیرد ،ولی
هنوز این کشورها نتوانستهاند به حد و اندازه رشد و توسعه اقتصادی مناسب دست یابند ،در واقع در این
فرآیند ،انتقال اثربخش فناوری صورت نگرفته است ،زیرا نگاه فرآیندی همراه با مدلی متناسب با شرایط
شناسایی اهداﻑ صنعت موردنظر ،فناوریهای موردنیاز ،منابع فناورانه ،روشهای انتقال و عوامل موثر و
تاثیرگذار در آن ،نحوهی جذب و توسعه آن دارد و انجام هر یک از اینها نیازمند بهکارگیری متخصصان
مربوط میباشد و بدون استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه ،معموال انتقال فناوری مورد نظر ناقص
و نامناسب و با فاصله زیادی با هدﻑ اولیه صورت میگیرد .در ایران ،نزدیک یک دهه است که فناوري نانو
با نرﺥ رشد سریعي در حال تبدیلشدن به یک مزیت رقابتي براي کشور میباشد .از سویی فناوري نانو ،یک
فناوري کارآفرینمحور محسوب میشود که میتواند به واسطه خلق فرصتهای اقتصادي جدید ،منجر به
ایجاد کسبوکارهای نوین و ارایه خدمات و تولیدات بیشتر به مشتریان شود (رضایی و همکاران.)1392 ،
دلیل توجه ویژه به فناوری نانو در این پژوهش ،آن است که این فناوری را منشاء تحوالت فناورانه
و انقالب صنعتی آینده میدانند و بسیاری از کشورها اقدام به توانمندسازی خود در رویارویی با این

ارزیابی و اولویتبندی مولفههای مؤثر بر انتقال موفق نانوفناوری

محیطی این کشورها برای این مقوله حساس و پیﭽیده ارائه نشده است .انتقال موفق فناوری ،نیازمند
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فناوری کردهاند .با توجه به اینکه که ایران نیز کشوری در حال توسعه است و معموال جزء واردکنندگان
فناوری بهشمار میرود ،بنابراین ،بررسی مولفههای اثربخش بر انتقال نانوفناوری به عنوان دغدغهای برای
پیشرفت در مسیر رشد و توسعه از اهمیت فوﻕالعادهای برخوردار است .با توجه به بررسیهای صورت
گرفته در پژوهشهای به عملآمده در کشورهای در حال توسعه همﭽون هند ،مالزی ،ترکیه و غیره،
که در حال گذراندن مسیر توسعه هستند ،با شتاب خوبی میباشند و با توجه به اهمیت این کشورها به
این موضوع ،عدم پرداختن به این مساله در مطالعات و پژوهشهای داخلی ،جای ابهام و شگفتی دارد.
بر اساس بررسی صورتگرفته در پژوهشهای داخلی ،بررسی انتقال نانوفناوری و مولفههای اثربخش بر
موفقیت این انتقال ،موضوعی است که در پژوهشهای ایرانی نادیده گرفته شده است و محققان بر این
باورند تا زمانی که نتوان این مولفهها را براساس شرایط محیطی و قابلیتها و توانمندیهای شرکتهای
ایرانی اولویتبندی کرد ،نمیتوان روش مناسبی برای انتقال نانوفناوری پیش گرفت و میزان موفقیت
آنرا پیشبینی کرد .با توجه به بررسی انجامشده در پژوهشهای خارجی ،مدلهای متفاوتی برای انتقال
فناوری ارائه شده است و هر کدام موضوع انتقال فناوری را از دیدگاه ویژه خود مورد بررسی قرار
دادهاند ،اما با وجود اهمیت بسیار این فناوری در عصر حاضر و فراگیری گسترده آن در همه زمینهها،
تاکنون تعداد محدودی پژوهش در دنیا در این رابطه انجام شده است .این پژوهش بر آن است تا به این
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سواالت پاسخ دهد:

ابزاری است که به وسیله آن میتوان به اهداﻑ دست یافت .فناوری ،اجرای عملی دانش است ،ابزاری
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است که به کمک تالش و سعی آدمی میآید (خلیل .)1391 ،پورتر ( )1985با دید اقتصادی ،فناوری را

 .1مولفههای اصلی مورد نیاز جهت انتقال موفقیتآمیز نانو فناوری کداماند؟
 .2ترتیب این مولفهها از نظر ارزشی چگونه است؟
 .3آیا بین نظر مدیران و کارشناسان در زمینه مولفهها تفاوت وجود دارد؟
 .4آیا این مولفهها بین شرکتهای دهنده و گیرنده تفاوت دارد؟

 -2مبانی نظری پژوهش

طارﻕ خلیل ( )1391در کتاب مدیریت فناوری ،فناوری را اینگونه تعریف میکند :فناوری را میتوان
تمام دانش ،کاالها ،فرآیندها ،ابزارها ،روشها و سیستمهایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت
کاالها و ارائه خدمات به کار گرفته میشوند .فناوری ،عبارتست از روش انجام کارها به وسیله ما .فناوری

عامل تبدیل ورودیها به خروجیها میداند که از طریق تولید ارزش افزوده ،موجب پدیدار شدن مزیت
رقابتی میگردد (.)Porter, 1985
ناظمی و همکاران ( )1389معتقدند فناوری از  4عنصر اصلی بعد فنی ،بعد انسانی ،بعد سازمانی و بعد
اطالعاتی تشکیل شده است .بنابراین انتقال فناوری زمانی به طور کامل انجام میشود که بین این  4عنصر
تناسب وجود داشته باشد .به اعتقاد عربی ( ،)1386انتقال فناوري عبارت است از بهکارگیری و استفاده از
فناوري در مکاني به غیر از مکان اولیه ایجاد و خلق آن .به عبارتی دیگر فرایندي که باعﺚ جریان یافتن
فناوري از منبع به دریافتکننده آن ميشود ،انتقال فناوري نامیده میشود .نیکوارا و همکاران ()2013
معتقدند انتقال فناوري ،تنها انتقال یک فناوري به شکل دانش صریﺢ نیست ،بلکه انتقال دانش ضمنی
و غیررسمی نیز هست .دانش ضمنی و غیررسمی نمایانگر دانش هر فرد است .انتقال دانش ضمنی،
فرآیندی است که نیاز به همکاری و تعامل خوب بین نهادهای درگیر در این فرآیند دارد و مدیریت آنرا
بسیار دشوار میسازد ( .)Nicoara, et al., 2013ژو و همکاران ( ،)2004نانوفناوری را اینگونه تعریف
میکنند :نانوفناوری به طراحی ،ساخت و استفاده از موادی اشاره دارد که حداقل یکی از ابعاد آنها
در حد نانو باشد ( .)Zhu, et al., 2004اهمیت کنترل مواد در مقیاس نانو این است که در این مقیاس،
قوانین فیزیکی متفاوتی حاکم است .راشد ( )Rashed, 2008میگوید :راههای مختلفی برای اندازهگیری
موفقیت در انتقال فناوری وجود دارد ،سادهترین روش اندازهگیری در موفقیت انتقال فناوری ،توانایی
شرکت دریافتکننده در کار با فناوری و توانایی شرکت برای اختراع یک فناوری جدید با یک روش
پیﭽیده است .تجزیه و تحلیل فرهنگ کشور میزبان ،میتواند به شناسایی عوامل ایجاد انگیزه برای
دهد ( .)Madu, 1992فرهنگ ،یکی از عوامل قدرتمند است که میتواند موفقیت انتقال فناوری را تحت
تاثیر قرار دهد .شکاﻑهای فرهنگی و زبان ،سرمایهگذاری ناکافی در تحقیقوتوسعه ،زیرساختهای
ناکافی کشورهای در حال توسعه ،توانایی فنی پایین در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در ارتباط با
انطباﻕ با فناوری ،موانع انتقال موفق فناوری است (.)Bosselmann, et al., 2006

 -3پیشینه پژوهش

جعفری و همکاران ( )2014در مطالعات خود ،عوامل موثر بر موفقیت انتقال فناوری را بررسی کردند
و در نهایت ،مدلی جهت انتقال موفق فناوری در مراکز دانشگاهی را ارائه دادند .آنها برای رسیدن
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بهرهوری و تولید باالتر نیروی کار ،کمک کند ،این عامل میتواند موفقیت انتقال فناوری را افزایش
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به این هدﻑ ،قابلیتهای فرآیند انتقال فناوری ،مدیریت دانش ،اثربخشی انتقال فناوری و متﻐیرهای
تشکیلدهنده در ابتدا به طور جداگانه شناسایی کردند و پس از آن ،تاثیر مدیریت دانش در توانایی فرآیند
انتقال فناوری و اثر آن در دانشگاههای ایران اندازهگیری نمودند .یافتههای آنها نشان میدهد که مدیریت
دانش در اثربخشی انتقال فناوری در مراکز دانشبنیان تاثیرگذار است .به همین ترتیب ،مدیریت دانش
از طریق قابلیت انتقال فناوری ،به اثربخشی انتقال فناوری مرتبط میشود .مدیریت دانش ،یک اصطالح
جدید با تعاریف متفاوت است .مرکز کیفیت و بهرهوری ایاالت متحده ،آن را به عنوان راهبردها و
فرآیندهای شناسایی ،کسب و استفاده از دانش تعریف میکند .برخی محققان بر این باورند که مدیریت
دانش ،یک راه موثر برای بهبود عملکرد ،افزایش بهرهوری و قدرت رقابت ،توزیع مناسب اطالعات در
سازمان ،به منظور بهبود روشها و فرآیند تصمیمگیری ،و آگاهی از الگوها و تجربههای موفق دیگران
است ( .)Jafari, et al., 2014به اعتقاد پژوهشگران ،با افزایش دانش پژوهشگران در محیطهاي پذیرنده
فناوري ،ریسکهاي شکست انتقال فناوري کاهش ميیابد (.)Savory, 2009
خمسه و آزادی ( )1390در پژوهشی ،میزان موفقیت پروژههای انتقال فناوری در صنایع آذرآب را بررسی
کردند و روشهای مناسب انتقال فناوری برای این شرکت را به ترتیب اولویت مشخص نمودند .در این
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مطالعه ،فرآیند انتقال فناوری ،در  6فاز عمده درنظر گرفته شد که در صورت طی موفقیتآمیز تمامی
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این فازها ،تجاریسازی فناوری انتقالیافته میسر میشود .این  6فاز عبارتند از گزینش و اکتساب انطباﻕ
فناوری وارداتی ،جذب فناوری وارداتی ،کاربرد فناوری انتقالی ،توسعه و بهبود فناوری وارداتی ،اشاعه
(انتشار) فناوری .در مطالعه دیگری ،عوامل موثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری در صنایع حملونقل
ریلی ایران بررسی قرار گرفت .هدﻑ این پژوهش ،شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر فرآیند موفق در
پروژههای انتقال فناوری در تعدادی از شرکتهای صنعت حملونقل ریلی کشور بود .از نظر محققان
مطالعه یادشده ،زمانی یک پروژه انتقال فناوری موفق خواهد بود که دریافتکننده فناوری از شروع تا
پایان پروژه حضور داشته باشد و اطالعات الزم در اختیار وی قرار گیرد تا فناوری منتقلشده بومیسازی
شود و دریافتکننده از جذب موفق فناوری اطمینان حاصل نماید (حاجیحسینی و همکاران.)1391 ،
در میان محققان خارجی بزمن ( ،)2000جامعترین مدل انتقال موفق فناوری را ارائه کرده است .بزمن،
یک بررسی میانرشتهای و چندوجهی از انتقال فناوری انجام داد و با سازماندهی یافتههای خود مدلی به
نام »مدل مشروط انتقال اثربخش فناوری« ارائه کرد .همانطور که از نام مدل برمیآید ،اثربخشی انتقال
فناوری میتواند به شکلهای متفاوتی بروز نماید ( .)Bozman, 2000پالمبرگ ( ،)2008نحوه انتقال

نانوفناوری در مراکز پژوهشی شرکتها و دانشگاههای فنالند را از نظر روشها ،چالشها ،تعامالت و
خروجیها مورد بررسی قرار داده است .وی در این مقاله ،خروجی انتقال فناوری را نقل و انتقاالت نتایﺞ
پژوهشها ،خدمات مشاورهای و ایده توسعه محصول بیان میکند .پالمبرگ ( )2008در پژوهش خود،
از دادههای پژوهشی در سطﺢ فردی ،برای بررسی علت تفاوت درﻙ محققان دانشگاهها و سازمانها
در جامعه نانوفناوری فنالندی در چالشها ،تعامالت و نتایﺞ انتقال فناوری استفاده کرد .نتایﺞ مطالعه
آنها نشان داد ،مشکالت در شناسایی کاربردهای تجاریسازی و فقدان مهارتهای کسبوکار در میان
پژوهشگران دانشگاه ،چالشهایی است که مانع از انتقال نانوفناوری میشود .به نظر میرسد محققان
دانشگاه ،نانوفناوری را به عنوان پژوهشهای بنیادی در مقایسه با شرکتها در نظر میگیرند و انفعال آنها
در شناسایی کاربردهای تجاریسازی ،بهعنوان بزرگترین چالش محسوب میشود .پالمبرگ (،)2008
معتقد است که عقبماندگی فناوریهای تولید ،ممکن است به دلیل مرحله نامشخص و نابالﻎ توسعه ،به
ویژه در روشهای »پایین به باال« ،خاﺹ فناوری نانو باشد (.)Palmberg, 2008
جنت و همکاران ( )Genet, et al., 2012در پژوهشی ،مدل انتقال نانوفناوری را با زیستفناوری و
میکروالکترونیک مقایسه کردهاند .جهت بررسی مدلهای انتقال فناوری در فناوری نانو ،یک پایگاه داده
از (حدود)  10000شرکتی که در فناوری نانو بین سالهای  1990و  2008به ثبت رسیده ،ایجاد شده
است .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که شرکتهای کوچک و متوسط به عنوان واسطه میان علم و
صنعت در فناوری نانو عمل نمیکنند و شرکتهای بزرگ در شبکه همکاری ثبت اختراع نانو فناوری
نقش محوری دارند .پالمبرگ و همکاران ( )Palmberg, et al., 2010در ادامه مطالعات خود در راستای
بزمن ( )2000مورد استفاده قرار دادند و برخی از ابعاد مدل را به صورت عمیق در نانوفناوری بررسی
کردند .یک مساله کلیدی برای توسعه بیشتر نانوفناوری در فنالند این است که آیا مسیرهایی برای انتقال
نانوفناوری و تجاریسازی آن در آینده ،مانند توسعه عمومی سایر علوم و فناوریها ،را میتوان توسعه
داد و پشتیبانی کرد (.)Palmberg, 2010
از طرفی ،مطالعاتی در زمینه تعیین مولفههای موثر بر فرآیند انتقال فناوری انجام شد که از آن جمله
میتوان به پژوهشهای خبیری و همکاران ( )2012اشاره کرد ( .)Khabiri, et al., 2012در این پژوهش،
تالش شده است تا عناصر اصلی موثر در فرآیند انتقال شناسایی شوند .در این مطالعه ابتدا یک بررسی
روی مدلهای انتقال فناوری در شرکتهای کوچک و متوسط و نقش عوامل کلیدی در موفقیت انتقال
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فناوری انجام شده ،سﭙس با استفاده از دو مدل انتقال (مدل شلی و مدل مالیک) یک مدل مفهومی به
منظور شناسایی عناصر در فرآیند انتقال فناوری برای شرکتهای کوچک و متوسط که میخواهند
فناوریهای خارجی را کسب کنند ،پیشنهاد شده است.
راشد ( ،)2008پژوهشی درباره انتقال موفقیتآمیز فناوریهای سازگار با کشور عربستان سعودی انجام
و در آن یک روش اندازهگیری برای محیطهای فیزیکی ،حمایت فرهنگی و زیربنایی و مکان جﻐرافیایی،
را توسعه داد .وی در مطالعه خود ،مولفههای موثر بر موفقیت انتقال فناوری از ادبیات موجود ،استخراج
کرد و در قالب پرسشنامهای ،نظرات تعدادی از کارشناسان صنایع کشور عربستان جمعآوری نمود.
به طور خالصه ،نتایﺞ مطالعه وی نشان داد که فرهنگ ،محیط فیزیکی و موقعیت جﻐرافیایی همه
تاثیر قابلتوجهی بر انتقال فناوری دارند .تسهیالت الزم برای این تطبیق ،برای موفقیت انتقال فناوری
حیاتی است و به شدت موفقیت انتقال فناوری را تسهیل خواهد ساخت .از آنجا که در کشور عربستان
فناوریهای نوین باید جایگزین نفت شوند ،بنابراین مطالعه انتقال فناوری و عوامل موثر بر موفقیت آن
از اهمیت زیادی برخوردار است (.)Rashed, 2008
جوپریانتو و همکاران ( ،)2013در مطالعات خود ،یک مدل انتقال فناوری با توجه به فضای صنعتی
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طور موثر عمل کند و به منظور کاهش شکست انتقال فناوری به زیرسیستمهای انسانی و سازمانی توجه
ویژهای دارد .بنابراین ،این مدل میتواند توسط مدیر یک شرکت گیرنده فناوری برای مدیریت موفقیت
فرآیند انتقال استفاده شود .در مطالعه آنها ،مدلهای مختلف انتقال فناوری بررسی شد و مدل والومبا
( )Walumbwa, 1999به عنوان مدل پایه انتخاب گردید .آنها ،طی یک نظرسنجی از خبرگان 7 ،شرکت
اندونزیایی که تجربه توسعه فناوری داشتند 23 ،مولفه که مدیریت باید جهت انتقال موفق به طور ویژه
به آنها توجه کند را انتخاب کردند .مرحله توسعه در مطالعه آنها ،شامل  9مولفه در یک گروه (شامل
عناصر نیازهای ارزیابی ،ویژگی و انواع فناوری ،شرکا و منابع مالی) است .مرحله پیادهسازی متشکل از
 9مولفه در یک گروه عناصر (شامل منابع انتقال گیرنده ،موسسهها و مراکز پژوهش ،آموزش و پرورش،
روشهای تخصصی و قابلیتها ،و ارتباطات) و مرحله انتشار متشکل از  5مولفه در یک گروه عناصر
(شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی و محیطزیست ،رهبران عقاید و عوامل تﻐییر ،حکومت و سیاست و
زیرساختها) است (.)Jupriyanto, et al., 2013
پژوهشهای صورتگرفته در کشورهای دیگر ،نگاه دقیقی به انتقال فناوری دارند .به عنوان مثال در»انقالب

سبز« هند ،فناوری شکلی از دانش خلقشده توسط انسان تعریف شده و انتقال فناوری شامل انتقال دانش،
انتقال مجموعهای از تجربهها و یادگیریها است .همﭽنین ژاپن در مرحله صنعتیسازی خود ،برای
موفقیت در انتقال فناوری ،آموزش را از دانشگاهها و مراکز آموزشی شروع کرد و شرکتهای ژاپنی با
وجود خطرات اقتصادی ،از طریق مراکز آموزشی به طور فعال به دنبال فناوریهای جدید به منظور کسب
مزایای رقابتی بودند ( .)Choi, 2009نگاهی به تجربه برخی از کشورها مانند نروژ و برزیل نشان میدهد
که برخالﻑ تجربه بسیار کمتر در صنعت نفت نسبت به کشوری مانند ایران ،در راستای ارتقاء فناوری در
بخش باالدستی بهطورکلی ،به ویژه در ارتباط با ساخت تجهیزات و کاالهای راهبردی این بخش ،جزو
کشورهای موفق بودهاند .به گفته کارشناسان ،یکی از دالیل موفقیت این کشورها در زمینهی بومیسازی
ساخت تجهیزات و کاال در بخش باالدستی ،اجرای کامل فرآیند انتقال فناوری بوده است (Perheum,

 .)2008ازسویی ماشینیکردن مزارع کشور اندونزی ،مثالی از شکست در انتقال فناوری است .انتقال
ماشینآالت کشاورزی برای ماشینیکردن مزارع به دلیل عدم آموزش ،توجه نکردن به بافت محلی و نیاز
کاربران ،یک سری مسائل سیاسی و عدم سازگاری ماشینآالت با محیط کشور اندونزی با شکست مواجه
شد ( .)Moon, 1998با توجه به مطالب بیانشده ،مالحظه ميشود که بسیاری از کشورها در مسیر توسعه،
بنیان فناروی کشور خود را ازطریق انتقال آن از سایر کشورهاي توسعهیافته ،تقویت کردهاند و سﭙس با
ایجاد زیربناي اقتصادي مناسب ،درصدد تقویت مراکز دانشگاهي و پژوهشي خود برآمدهاند .بنابراین انتقال
موفق نانوفناوری میتواند یکی از بهترین دروازههای توسعه کشور محسوب شود.

این پژوهش از نظر هدﻑ کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از دیدگاه نوع دادهها،
از نوع آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است و به صورت پیمایشی انجام شده است .هدﻑ اصلی طرح
اکتشافی دو مرحلهای ،این است که نتایﺞ حاصل از روش کیفی به ایجاد یا شکلدهی روش ک ّمی کمک

کند .در این نوع طرحها ،ابتدا دادههای کیفی گردآوری میشوند و در مرحله بعد بر اساس کشفیات حاصل
از دادههای کیفی ،دادههای ک ّمی گردآوری میگردد .دادههای کیفی که در آغاز این نوع از پژوهشها،
گردآوری میشوند ،کمک میکنند تا پدیده مورد مطالعه کشف و شناسایی گردد و سﭙس با گردآوری
دادههای ک ّمی ،رابطه بین اجزای این پدیده تبیین شود .این طرح ،بر این اعتقاد بنا شده است که اکتشاﻑ

به چند دلیل ضرورت دارد .با این روش ابتدا میتوان یک پدیده را شناسایی کرد و موضوعات آن را معین
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نمود و آنگاه با تهیه ابزاری مناسب ،آن را آزمون و اندازهگیری نمود (رضوی و همکاران()1392 ،اکبری و
همکاران .)1394 ،در پژوهش حاضر ،در مرحله کیفی ،حجم نمونه با توجه به روش نمونهگیري هدفمند تا
زمان رسیدن به اشباع نظري ادامه پیدا کرد که پس از مصاحبه با  8تن از متخصصان و خبرگان نانوفناوری
(خبرگان دانشگاهی و صنعتی) اشباع نظري حاصل شد .برای اطمینان از پایایی یک پژوهش کیفی ،آزمون
قابلیت اعتماد آن ،امری حیاتی است (رضوی و همکاران .)1392 ،در پژوهش حاضر ،جهت باالبردن
قابلیت اعتماد و قابلیت اطمینان یافتهها در طي مصاحبه با مخاطبان ،اقدام به برقراري تماس طوالني و ارائه
اطالعات در ارتباط با اهداﻑ پژوهش جهت جلب اعتماد شد .همﭽنین اطالعات حاصل به وسیله افراد
کنترل شد .در این روش ،پژوهشگران دیگر ،مشاهدات ملموس بهدستآمده از پژوهش را ارزیابی میکنند
و درصورتیکه ارزشیابی مثبت و نتایﺞ آن با نتایﺞ پژوهش هماهنگ باشد ،تصور میشود که پژوهش
دقت و روایی دارد .در پژوهش حاضر ،تاییدپذیري و قابلیت انتقال دادهها از طریق بازنگري جزئیات ابزار
پژوهشي توسط مشارکتکنندگان و ناظران صورت گرفت و نظرات اصالحي در طي مراحل پژوهش
اعمال گردید .با بررسی صحت فرآیندهای دنبالشده ،قابلفهمبودن آنها ،استفاده از شواهد و مدارﻙ و
مستندات کافی و فراهمسازی سازوکارهای غلبه بر خطاها که تمامی موارد یادشده در ایجاد وابستگی
نقش مهمی را ایفا میکند ،قابلیت اطمینان تحقیق بررسی شد .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا تمام
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره سوم ،پاییز 1394

مکالمههاي ضبطشده (با کسب اجازه از مشارکتکنندگان) به متون نوشتاري تبدیل شدند .سﭙس کلیه

داشتند و یا درگیر در فرآیند انتقال فناوری بودند و از طریق نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .تعداد
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کل جامعه  106تن بودند .ابتدا عوامل پرتکرار مدلهای مورد مطالعه از طریق جدول فراوانی (جدول

یادداشتهاي میداني و نوارهاي پیادهشده ،مورد بازبینی قرار گرفت .محققان در این مرحله سعي کردند
که با مرور مکرر دادهها ،دید کلي نسبت به اطالعات جمعآوري شده کسب کنند .در مرحله بعدي ،با
استفاده از راهبرد جملهبهجمله ،عبارتهاي مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مشخص شدند .تجزیهوتحلیل
اطالعات در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل مقایسهاي مداوم یا کدگذاري باز و محوري صورت
گرفت .در مرحله اول و در کدگذاري باز از طریق جزءبهجزءکردن اطالعات ،ابتدا نکتههای کلیدي دادهها
استخراج و به آنها کد اختصاﺹ داده شد (کدگذاري باز) .سﭙس مواردي که اشاره به یک جنبه یا موضوع
خاﺹ و مشترﻙ از پدیده مورد مطالعه را داشتند ،یک عنوان (مفهوم) به خود گرفتند .چند مفهوم ،یک
مولفه (کد محوري) را تشکیل دادند و براي یک یا چند مولفه ،یک مقوله (طبقه) تعیین گردید.
نمونه آماری بخش ک ّمی فعاالن حوزه نانوفناوری در شهر تهران بودند که یا سابقه انجام انتقال فناوری

( ))1شناسایی گردیدند و سﭙس این عوامل جهت بسط و گسترش و افزودن یا کاهش موارد موردنیاز ،از
مصاحبهشوندگان مورد سوال قرار گرفتند .در مجموع ،عوامل در  6گروه دستهبندی شد .عوامل سازمانی
شامل  13عامل ،عوامل دانشی شامل  11عامل ،عوامل فناورانه شامل  6عامل ،عوامل ارتباطی شامل 9
عامل ،آموزش نیروی انسانی شامل  6عامل و شناخت محیط فیزیکی شامل  19عامل بودند .در مرحله
بعد ،جهت جمعآوری دادهها و اولویتبندی عوامل از ابزار پرسشنامه استفاده شد .دیدگاه فعاالن صنعت
نانو درباره میزان اهمیت متﻐیرها در دو سازمان دهنده فناوری و سازمان گیرنده فناوری مورد ارزیابی قرار
گرفت .سواالت پرسشنامه در قالب طیف ( 1بیاهمیت) ،تا ( 5بسیار مهم) ارزیابی شدند .با توجه به
جدول نمونهگیری مورگان و فرمول کوکران ،تعداد  83پرسشنامه از جامعه آماری انتخاب گردید .روایی
پرسشنامه توسط اساتید فن و سنجش پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباﺥ انجام شد (جدول (.))1
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل گردیدند و از روشهای ضریب تﻐییرات و آزمون تی
مستقل و همبسته ،جهت تحلیل نتایﺞ و پاسخگویی به سواالت استفاده شد.

 -5تجزیهوتحلیل یافتهها
 -1-5تجزیهوتحلیل یافتههای کیفی
شیوهکدگذاری باز و کدگذاری محوری در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند .کدگذاری باز ،فرآیند
خردکردن ،آزمون ،مقایسه ،مفهومسازی و طبقهبندی دادههاست .این شیوه کدگذاری ،فرآیندی تحلیلی

جدول ( :)1ضریب آلفای کرونباخ
سازمان دهنده فناوری

سازمان گیرنده فناوری
مولفه

آلفای کرونباﺥ

مولفه

آلفای کرونباﺥ

قابلیتهای دانشی

0,742

قابلیتهای دانشی

0,799

قابلیتهای سازمانی

0,641

قابلیتهای سازمانی

0,745

قابلیتهای فناورانه

0,654

قابلیتهای فناورانه

0,602

قابلیتهای ارتباطی

0,654

قابلیتهای ارتباطی

0,645

آموزش نیروی انسانی

0,670

آموزش نیروی انسانی

0,848

شناخت محیط فیزیکی

0,902

شناخت محیط فیزیکی

0,772

ارزیابی و اولویتبندی مولفههای مؤثر بر انتقال موفق نانوفناوری

است که برای شناسایی مفاهیم و خصیصهها از تحلیلهای مقایسهای سود میبرد .همﭽنین کدگذاری
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محوری ،فرآیند ارتباطدهی طبقات/مقولهها (دارای درجه باالتری از انتزاع) به زیرطبقات (با انتزاع کمتر)
است .دلیل استفاده از این شیوه کدگذاری این بوده است که در این رویکرد ،کدگذاری ،حول »محوری«
یک طبقه انجام میگیرد و طبقات و زیرطبقات را به یکدیگر و در سطﺢ خصیصهها و ابعاد مرتبط میکند.
نتایﺞ حاصل از کدگذاری محوری و انتخابی در جدول ( )2نشان داده شده است ،به دلیل حجم باالی
کدهای استخراج شده ،مرحلهی اول کدگذاری در مقاله درج نشده است.
نتایﺞ حاصل از مصاحبهها ،پاسخ سوال اول را روشن کردند .اولین کد انتخابی ،عوامل دانشی است که 12
کد محوری در این کد انتخابی قرار گرفتند .افراد مورد مصاحبه ،تقریبا در این موضوع توافق داشتند که
دانش پایه و تجربه قبلی ،یکی از ارکان اصلی موثر بر موفقیت انتقال فناوری است .پژوهشمحوربودن و
دانشبنیانبودن دو سازمان نیز بر افزایش درصد موفقیت انتقال تاثیر زیادی دارد .یکی از مصاحبهشوندگان
دراینباره گفتند» :تجربه کاری مشابه قبل از انتقال فناوری در حوزه موردنظر (نانوفناوری) میتواند کمک
شایانی به انجام موفق انتقال داشته باشد .اگر شرکت ،تجهیزات یا فناوری را به هر نوعی از شرکت
دیگری دریافت کرده باشد ،هرچند نتوان اسم انتقال بر آن گذاشت ،آن تجربه ،باز هم میتواند به شرکت
کمک زیادی کند .مطالعات کافی و همهجانبه نیز میتواند درصد موفقیت را افزایش دهد«.
یکی از مهمترین مولفههای استخراج شده از مصاحبهها ،عوامل سازمانی است که پاسخدهندگان بیشتر
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به افزایش سهم بازار و سود سازمان گیرنده فناوری و قدرت ریسکپذیری مدیریت اشاره کردند .عوامل
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سازمانی به شدت به عملکرد مدیر سازمان متکی است و نحوه اداره سازمان میتواند بر افزایش این
قابلیت تاثیر بسزایی داشته باشد .دراینباره ،یکی از پاسخدهندگان میگوید» :انتخاب بهترین مدل به
زیرساختهای موجود در سازمان ،میزان منابع مالی در دسترس و شرایط اقتصادی و سیاسی و  ...دارد.
میزان بودجه زیاد در دسترس مدیر ،میتواند قدرت مضاعفی به او بدهد و انگیزه کارکنان را نیز افزایش
دهد .اگر سازمان پشتوانه قوی مالی داشته باشد و نیازی به سرمایهگذار یا وام بانکی نداشته باشد ،میتواند
با سرعت و کیفیت بهتری فرآیند انتقال را انجام دهد«.
همﭽنین بررسیها نشان میدهد که عوامل فناورانه در موفقیت انتقال فناوری تاثیر زیادی خواهد گذاشت،
بهطوریکه اگر سازمان توانایی اداره و ارتقاء فناوری منتقلشده را داشته باشد ،درصد موفقیت آن بیشتر
خواهد شد .نظر یکی از افراد مورد مصاحبه ،این است که »توسعه فناوری منتقلشده ،باید ادامه یابد و
نباید پس از انتقال فناوری موردنظر بدون تﻐییر بماند .صرف ًا راهاندازی یک کارخانه به معنای فناوری و
انتقال آن نیست«.

عوامل ارتباطی نیز میتواند درصد موفقیت انتقال را افزایش دهد .به این ترتیب که هر چه دو سازمان
گیرنده و دهنده فناوری ارتباط بهتر و موثرتری داشته باشند ،با دیدگاه و روش کار هم بیشتر آشنا
میشوند .همﭽنین ،ایجاد رابطه صمیمانه و دوطرفه با افراد سازمان میتواند حس اعتماد و همدلی را
ایجاد و موفقیت کار را تضمین کند .از طرفی ،بازاریابی فناوری موردنظر و جلبنظر پیمانکاران صنعتی
برای سازمان دهنده فناوری ضروری و حیاتی است .یکی از مصاحبهشوندگان در اینباره میگویند» :پس
از انتخاب فناوری موردنظر ،باید آن فناوری و روش و مدل انتقال آن از نظر افراد سازمان و سایر شرکای
درگیر موجه باشد .همﭽنین اگر دو طرﻑ انتقالدهنده و گیرنده از نظر فرهنگی تشابهاتی داشته باشند،
میتوانند با موفقیت بیشتری این فرآیند را پیش ببرند«.
قطع ًا آموزش نیروی انسانی تاثیر بسیار مطلوبی بر فرآیند انتقال فناوری خواهد گذاشت و درصد موفقیت
را باال خواهد برد .اگر این آموزش فراگیر و متناسب با نیازهای صنعت نانو باشد ،درصد موفقیت باالتر
خواهد رفت .نظر همه مصاحبهشوندگان درباره آموزش ،کمابیش اینگونه بود .نمونهای از نظرات
پاسخدهندگان به این شرح است» :آموزش باید کام ً
ال قابل استفاده و عملی انجام شود و باید برای تمام
افراد درگیر در فرآیند انتقال صورت گیرد و مقام و رتبه فرد نباید مانعی جهت آموزش باشد«.
آخرین کد انتخابی ،نقش محیط فیزیکی است که بیشتر به نقش دولت و قوانین وضعشده برمیگردد.
همﭽنین فضای سیاسی حاکم بر کشور و دنیا ،یکی از مولفههای مهم و موثر بر موفقیت انتقال است
و نمیتوان آن را نادیده گرفت .نقش سازمانهای تخصصی و مشاورهای مانند ستاد توسعه نانو نیز
مصاحبهشوندگان در اینباره ،این بود که »قانونگذاران ،باید قوانین دستوپاگیر را اصالح کنند و در این
امر صنعتگران را یاری دهند .قوانین باید مطابق نیازها و شرایط جامعه بهینه شود .قوانین ثبت اختراع
باید سختتر شود و حمایت کافی از مخترع صورت گیرد«.
درنهایت ،نتایﺞ مرحله تحلیل کیفی حاصل از مصاحبهها نشان داد که مولفههای اثربخش بر انتقال موفقیتآمیز
نانوفناوری عبارتند از عوامل دانشی ،عوامل سازمانی ،عوامل ارتباطی ،عوامل فناورانه ،آموزش نیروی انسانی
و شناخت محیط فیزیکی ﻙ در زیر با مطالعات قبلی تطبیق داده شده است (جدول ( .))3الزم به ذکر است
در این پژوهش ،هر چند از تحلیل کیفی استفاده شد اما بعد از این مرحله ،تاکید بر استفاده از مولفههای
پرتکرار قبلی بود که در پژوهشها استفاده شده است.

ارزیابی و اولویتبندی مولفههای مؤثر بر انتقال موفق نانوفناوری

غیرقابل انکار است و با تعامل مناسب با آنها میتوان به موفقیت خوبی دست یافت .نظر یکی از
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جدول ( :)2کدگذاری محوری و انتخابی نتایج پژوهش
کد محوری

کد انتخابی
دانش فنی پایه

شناخت مشکالت اساسی نانو

توانایی تبدیل دانش نظری به دانش عملی
آشنایی مدیریت با مدلهای انتقال

توانایی بومیسازی مدل انتقال با شرایط بومی و محلی سازمان گیرنده
عوامل دانشی

توانایی مستندسازی فرآیند انتقال جهت استفاده بهینه در انتقالهای بعد

مشخص کردن جایگاه فناوری در چرخه عمر آن

تجربه پیشین در این زمینه

برنامه زمانبندی شده مناسب

همراستا بودن مدل انتقال با اهداﻑ و راهبرد سازمان

پژوهشمحور بودن سازمان
دانشبنیان بودن سازمان

تناسب ساختار سازمانی با مدل انتقال

ایجاد محیط مناسب جهت خلق ایدههای جدید
ایجاد ساختار سازمانی پویا
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توانایی دریافت وام کم بهره
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پشتوانه قوی مالی سازمان
توانایی افزایش سهم بازار

عوامل سازمانی

توانایی افزایش سود و بازده

توانایی ارتقاء قابلیتهای سازمان

فرهنگسازی مناسب در سازمان
قدرت و ریسکپذیری مدیریت

وجود افراد صاحب نام و بانفوذ در سازمان

مورد اعتماد بودن سازمان از سوی صنعت نانو
سیستم پاداش دهی مناسب به کارکنان

برآورد واقعی هزینههای انتقال

توانایی سازمان در تعمیر و نگهداری تجهیزات مورد نیاز در فناوری موردنظر
توانایی اداره و ارتقاء فناوری

عوامل فناورانه

ظرفیتسازی مناسب در سازمان (ظرفیت انسانی ،سختافزاری و)...
ایجاد و توسعه واحد پژوهش

انتخاب مدل انتقال متناسب با نوع فناوری

امکان دستیابی به پیشرفتهای جدید پس از انتقال

ادامه جدول ()2
کد محوری

کد انتخابی

توانایی برقراری ارتباط موثر دو سازمان

نحوه برقراری ارتباط موثر دو سازمان
سابقه آشنایی قبلی دو سازمان

وجود تشابهات فرهنگی بین دو سازمان
عوامل ارتباطی

توانایی بازاریابی فناوری موردنظر

جذب افراد خبره و متخصص

توانایی جلب اعتماد پیمانکاران صنعتی

موجهبودن مدل انتقال از سوی افراد سازمان
ارتباط با تامین کنندگان

آموزش متناسب با نیازهای صنعت نانو

آموزش نیروی انسانی

انتخاب افراد متخصص بومی

آموزش فراگیر همه پرسنل درگیر

ایجاد فرهنگ کار تیمی در سازمان

نقش دولت در ایجاد کشش تقاضا در فناوری مورد نظر

حمایت مالی دولت

حمایت دولت از تحقیق و تولید داخلی

تاثیر تﻐییر دولت و راهبردهای آن بر انتقال فناوری
دادن استقالل بیشتر به سازمان از سوی دولت
امنیت حقوقی مالکیت معنوی فناوری

بهینهسازی قوانین ثبت اختراع

شناخت محیط فیزیکی

ایجاد ساختار حقوقی یکنواخت در سطﺢ بینالملل

سازگاری فناوری مورد نظر با محیطزیست
فضای سیاسی مناسب

عدم الگوبرداری از سایر کشورها

تناسب مدل انتقال با شرایط تحریم

ایجاد بازار محرﻙ و مناسب در نانو

نوع روابط بینالمللی کشور

نقش سازمانهای تخصصی و مشاورهای در کمک به اداره فناوری

استفاده از تجربیات سازمانهای دیگر و مشاوره با آنها
نقش ستاد توسعه نانو در انجام تحقیقات
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قابلیتهای دانشی

*

قابلیتهای فناورانه

*

آموزش نیروی انسانی

*

*

*

*

*

*

شناخت محیط فیزیکی

()Palmberg, 2008

(حاجی حسینی و همکاران) 1391 ،

*

*

*

*

()Genet, et al., 2012

(علم بیگی و همکاران)1390 ،

*

*

*

()Khabiri, et al., 2012

()Bozeman, 2000

*

*

*

()Rashed, 2008

()Jafari, et al., 2014
قابلیتهای سازمانی

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

8

*

*

*

8

*

*

7

*

*

9

()Walumbwa, 1999

(خمسه و آزادی)1390 ،

قابلیتهای ارتباطی

*

*

*

*

()Jupriyanto, et al., 2013

مولفه

مجموع

پژوهش

()Mohamed, et al., 20120

جدول ( :)3فراوانی مولفههای استخراجشده از پژوهشهای قبلی

*

*

*

7

*

*

*

9
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 -1-2-5اولویتبندی عوامل موثر بر انتقال موفق نانو فناوری
برای پاسخ به دومین سوال پژوهش با استفاد از روش ک ّمی ،ابتدا انحراﻑ معیار و میانگین مولفههای فرعی
(کدهای محوری) برای هر مولفه اصلی (کد انتخابی) محاسبه شد .سﭙس با تقسیم انحراﻑ معیار بر میانگین
ضریب تﻐییرات بدست آمد (جدول ( .))4هر مولفه که ضریب تﻐییرات کمتری داشت اولویت باالتری دارد.
با توجه به ضریب تﻐییرات بدست آمده ،در سازمان گیرنده فناوری ،مولفه عوامل فناورانه در اولویت
اول قرار گرفت و مولفههای بعدی به این ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند :عوامل سازمانی ،عوامل
دانشی ،عوامل ارتباطی ،آموزش نیروی انسانی و در آخر شناخت محیط فیزیکی .در سازمان دهنده
فناوری نیز مولفه عوامل فناورانه در اولویت اول قرار گرفت و اولویت سایر مولفهها به ترتیب بود :عوامل
سازمانی ،عوامل ارتباطی ،عوامل دانشی ،شناخت محیط فیزیکی و آموزش نیروی انسانی.
 -2-2-5مقايسه ديدگاههاي کارشناسان و مدیران
در مرحله بعد و در پاسخ به سومین سوال این پژوهش ،مولفههای اصلی از دیدگاه دو گروه کارشناسان و
مدیران مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی این موضوع که آیا بین دیدگاه کارشناسان و مدیران درباره

جدول ( :)4اولویتبندی عوامل موثر بر انتقال موفق نانو فناوری
سازمان دهنده فناوری

سازمان گیرنده فناوری
مولفه

انحراﻑ
معیار

میانگین

ضریب
تﻐییرات

انحراﻑ
معیار

میانگین

ضریب
تﻐییرات

عوامل دانشی

4,11

46,06

0,089

6,11

42,17

0,145

عوامل سازمانی

4,02

54,16

0,074

5,74

48,04

0,119

عوامل فناورانه

1,53

21,17

0,072

1,49

25,16

0,059

عوامل ارتباطی

3,75

28,56

0131

3,73

28,76

0,130

آموزش نیروی انسانی

1,95

14,06

0,139

2,19

12,56

0,174

شناخت محیط فیزیکی

9,44

59,87

0,158

9,39

59,62

0,157

هر از این مولفهها تفاوت معناداری وجود دارد یا نه ،از آزمون تی استفاده شد .با توجه به نتایﺞ درج
شده در جدول ( ،)5ازآنجاکه سطﺢ معناداری در همه مولفهها بیش از  0,05است ،میتوان نتیجه گرفت
که بین نظر کارشناسان و مدیران نسبت به همه مولفهها تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو گروه نظر
تقریب ًا یکسانی نسبت به مولفههای ارائه شده بیان کردند.

برای پاسخ به سوال چهارم این پژوهش ،از روش آزمون تی با دو نمونه همبسته استفاده شد (جدول (.))6
سطﺢ معناداری ،برای مولفههای عوامل سازمانی ،عوامل دانشی و آموزش نیروی انسانی  0/001بدست آمد؛
بنابراین این مولفهها از نظر کارشناسان و مدیران در دو سازمان گیرنده و دهنده فناوری از اهمیت متفاوتی
برخوردار هستند .از آنجا که حد باال و پایین اختالﻑ میانگین فاصله هر دو مثبت است ،میتوان نتیجه گرفت
که این مولفهها در سازمان گیرنده از اهمیت بیشتری برخوردارند .مولفه عوامل فناورانه نیز با سطﺢ معناداری
 0/001از نظر کارشناسان و مدیران در دو سازمان گیرنده و دهنده فناوری از اهمیت متفاوتی برخوردار
است .از آنجاکه حد باال و پایین اختالﻑ میانگین فاصله هر دو منفی است ،بنابراین این مولفه در سازما ِن
دهنده از اهمیت بیشتری برخوردار است .سطﺢ معناداری  0/529برای مولفههای عوامل ارتباطی و شناخت

ارزیابی و اولویتبندی مولفههای مؤثر بر انتقال موفق نانوفناوری
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جدول ( :)5سازمان گیرنده و دهنده فناوری
مولفه

سطﺢ معناداری

میانگین

انحراﻑ معیار

آماره تی

نتیجه آزمون

عوامل دانشی

0,737

0,314

0,932

0,337

پذیرش H0

عوامل سازمانی

0,109

1,457

0,897

1,62

پذیرش H0

عوامل فناورانه

0,795

-0,095

0,364

-0,274

پذیرش H0

عوامل ارتباطی

0,564

0,492

0,849

0,580

پذیرش H0

آموزش نیروی انسانی

0,926

-0,041

0,46

-0,09

پذیرش H0

شناخت محیط فیزیکی

.0,213

-2,66

2,12

-1,25

پذیرش H0

عوامل دانشی

0,461

1,022

1,381

0,74

پذیرش H0

عوامل سازمانی

0,420

-1,05

1,29

-0,81

پذیرش H0

عوامل فناورانه

0,16

-0,473

0,333

-1,42

پذیرش H0

عوامل ارتباطی

0,689

0,339

0,845

0,402

پذیرش H0

آموزش نیروی انسانی

0,864

0,085

0,497

0,172

پذیرش H0

شناخت محیط فیزیکی

0,293

-2,24

2,11

-1,059

پذیرش H0

سازمان گیرنده

سازمان دهنده
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مولفه

سطﺢ معناداری

حد باال

حد پایین

آماره تی

نتیجه آزمون

عوامل دانشی

0,000

5,23

2,53

5,72

رد H0

عوامل سازمانی

0,000

7,45

4,79

9,136

رد H0

عوامل فناورانه

0,000

-3,522

-4,452

-17,06

رد H0

عوامل ارتباطی

0,529

0,429

-0,830

-0,633

پذیرش H0

آموزش نیروی انسانی

0,000

1,92

1,07

6,955

رد H0

شناخت محیط فیزیکی

0,640

1,31

-0,809

0,470

پذیرش H0

محیط فیزیکی منجر به تایید فرﺽ  H0میشود؛ به این معنی که از نظر کارشناسان و مدیران ،این مولفهها
برای سازمان گیرنده و دهنده فناوری از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.

 -6جمعبندی

در پژوهش حاضر ،ضمن بررسی دقیق ادبیات موجود و پژوهشهای میدانی ،مولفههای انتقال فناوری با

مصاحبهای اکتشافی ،شناسایی و در ادامه اولویتبندی شدند و نظر دو گروه پاسخدهندگان (کارشناسان
و مدیران) نسبت به اهمیت هر یک از این مولفهها در سازمان گیرنده و دهنده فناوری جمعآوری گردید.
همﭽنین تفاوت نظر این دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایﺞ مصاحبهها نشان داد که مولفههای
اصلی انتقال فناوری عبارتند از عوامل دانشی ،عوامل سازمانی ،عوامل ارتباطی ،عوامل فناورانه ،آموزش
نیروی انسانی و شناخت محیط فیزیکی .جهت بسط و گسترش مولفهها ،مصاحبههایی با شرکت خبرگان
دانشگاهی و صنعتی صورت گرفت و مولفههای فرعی استخراج گردید .سﭙس ،تمامی مولفهها در قالب
پرسشنامهای جهت نظرسنجی از فعاالن حوزه نانوفناوری ،در اختیار کارشناسان و مدیران تعدادی از
شرکتهای نانو قرار گرفت .نتایﺞ اولویتبندی مولفهها در سازمان گیرنده فناوری نشان داد که مولفه
عوامل فناورانه در اولویت اول قرار دارد و مولفههای بعدی به ترتیب عوامل سازمانی ،دانشی ،ارتباطی،
آموزش نیروی انسانی و در آخر شناخت محیط فیزیکی هستند .در سازمان دهنده فناوری نیز مولفه
عوامل فناورانه در اولویت اول قرار گرفت و مولفههای بعدی به ترتیب عوامل سازمانی ،ارتباطی ،دانشی،
شناخت محیط فیزیکی و آموزش نیروی انسانی بودند.
همﭽنین در بررسی نظر دو گروه کارشناسان و مدیران مشخص شد که بین نظر کارشناسان و مدیران
نسبت به همه مولفهها تفاوت معناداری وجود ندارد و هر دو گروه نسبت به مولفههای ارائه شده نظر
تقریب ًا یکسانی بیان کردهاند؛ اما بررسی نظر این دو گروه نسبت به مولفهها در دو سازمان دهنده و گیرنده
فناوری نشان میدهد که اهمیت هر یک از این مولفهها در دو سازمان متفاوت است .از نظر کارشناسان
و مدیران ،مولفههای عوامل سازمانی ،عوامل دانشی و آموزش نیروی انسانی در سازمان گیرنده از اهمیت
بود و در نهایت مولفههای عوامل ارتباطی و شناخت محیط فیزیکی برای سازمان گیرنده و دهنده فناوری
از اهمیت یکسانی برخوردار بودند.
در این پژوهش عوامل دانشی ،یکی از مولفههای اصلی موثر بر انتقال موفق شناخته شد که این موضوع
در پژوهش جعفری و همکاران ( )2014نیز که در مدل خود بر مولفه مدیریت دانش در دانشگاه به عنوان
سازمان دهنده فناوری ،تاکید بیشتری کردهاند ،مورد تایید قرار گرفته است ( .)Jafari, et al., 2014همﭽنین
در مطالعه دیگری ،حاجیحسینی و همکاران ( ،)1391عوامل موثر بر موفقیت پروژههای انتقال فناوری
در صنایع حملونقل ریلی ایران را بررسی کردند .آنها در پژوهش خود ایجاد مهارت الزم در امر انتقال
مورد تاکید قرار دادند که در قالب عوامل دانشی دستهبندی میشود و نتایﺞ این پژوهش را تایید مینماید
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(حاجیحسینی و همکاران .)1391 ،جوپریانتو و همکاران ( )2013نیز در مفهوم دانش کارکنان ،اهمیت این
مولفه را تایید میکند (.)Jupriyanto, et al., 2013
جوپریانتو و همکاران ( ،)2013در مدل خود برای کاهش شکست انتقال فناوری در اندونزی به زیرسیستمهای
آموزش نیروی انسانی ،سازمانی و روشهای ارتباطی توجه ویژهای دارند ( .)Jupriyanto, et al., 2013همﭽنین
در مدل محمد و همکاران ( ،)2012آموزش از جمله عناصر اصلی انتقال فناوری است .آنها همﭽنین
توانایی سازمان در جذب فناوری جدید را وابسته به قابلیتهای فنی و سازمانی آن میدانند و معتقدند
که انتقال اینگونه فناوریها نیازمند طراحی محیط و ارتباطات به شکلی موثر و به دور از اشتباه است
( .)Mohamed, et al., 2012محمد و همکاران ( )2012در پژوهش خود ،محیط انتقال فناوری را یکی
از مسالههای مهم در مدیریت انتقال فناوری مطرح میکنند که در آن تعامالت بین انتقال دهنده و انتقال
گیرنده فناوری صورت میگیرد .همﭽنین بیان میکنند که تجربههای بینالمللی دانشی قبلی و دسترسی
به پایگاه دانشی مرتبط صنعت ،میتواند بر اثربخشی فرآیند انتقال فناوری نقش موثری داشته باشد و
ارتباطات قبلی با طرﻑهای خارجی میتواند قابلیت کسب فناوری و دانش فنی شرکت را ارتقا دهد
( .)Mohamed, et al., 2012بنابراین سه مولفه عوامل سازمانی ،ارتباطی و آموزش نیروی انسانی با یافتههای
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جوپریانتو و همکاران ( )Jupriyanto, et al., 2013و محمد و همکاران ( )Mohamed, et al., 2012مطابقت
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دارد .راشد ( ،)2008مطالعهای درباره انتقال موفقیتآمیز فناوریهای سازگار با کشور عربستان سعودی
انجام داده است ،نتایﺞ پژوهش وی نشان داد که محیط فیزیکی و موقعیت جﻐرافیایی تاثیر قابلتوجهی
بر موفقیت انتقال فناوری دارند ( .)Rashed, 2008بزمن ( )2000نیز در مدل جامع خود از موقعیت
جﻐرافیایی و مشارکت بیرونی به عنوان عوامل موثر بر انتقال نام میبرد که در راستای مولفه شناخت محیط
فیزیکی پژوهش حاضر است .جوپریانتو و همکاران ( )2013نیز در مدل خود عوامل محیطی و اجتماعی و
دولت و سیاست را نام میبرند که مﺆید اهمیت محیط سازمان است ( .)Jupriyanto, et al., 2013بنابراین
مولفه شناخت محیط فیزیکی پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش راشد ( )Rashed, 2008و بزمن ()2000
و جوپریانتو و همکاران ( )Jupriyanto, et al., 2013همخوانی دارد.
والومبا ( )1999در مدل انتقال فناوری بینالمللی خود عوامل فناورانه را یکی از مولفههای اصلی مرحله
ایجاد و توسعه انتقال میداند ( .)Walumbwa,1999همﭽنین جعفری و همکاران ( )Jafari, et al., 2014و
جوپریانتو و همکاران ( )Jupriyanto, et al., 2013نیز در مدلهای خود ،به قابلیتهای فناورانه به عنوان
یکی از ارکان اصلی در رسیدن به انتقال اثربخش اشاره میکنند که همراستا با نتیجه این پژوهش است.
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