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 چکیده

 رقابتی مزیت به آن تبدیل و پیشرفته هایفناوری انتقال بنیان،دانش اقتصاد به دستیابی راهبردهای از یکی شک بی
 انتقال در کننده تعیین عاملی عنوان به فناوری آمادگی سطوح به اخیر، هایپژوهش در .هاستشرکت پایدار
 مدل و پژوهش ةپیشین نظری، مبانی براساس پژوهش این در نگارنده .است دهش توجه کمتر پیشرفته های فناوری
 گوناگون سطوح در پیشرفته هایفناوری انتقال هایمؤلفه بندیاولویت و شناسایی دنبال به سایتی و الی

 آماری ةجامع. است اکتشافی آمیخته روش نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این .است فناوری آمادگی
 بخش در آماری ةنمون. است پیشرفته فناوری هایشرکت کارآفرینان کمی بخش در و خبرگان کیفی، بخش در

 دهسا تصادفی روش به که است نفر صد کمی بخش در و شد انتخاب برفی ةگلول روش به که است نفر ده کیفی
 پرسشنامة کمی، بخش در و ساختاریافته نیمه ةمصاحب هاداده گردآوری ابزار کیفی، بخش در. شد انتخاب
 فریدمن و آنووا آزمون با کمی هایداده تحلیل و کدگذاری روش به کیفی هایداده تحلیل. است ساخته محقق
 آزمایشی، نمونة ساخت و نظری مفهوم یگیرشکل فاز دو در دهدمی نشان پژوهش هاییافته. است گرفته انجام
 عوامل سازی،تجاری فاز در ،همچنین. دارد پیشرفته هایفناوری انتقال موفقیت بر را تأثیر بیشترین انسانی عوامل
 هایفناوری انتقال هنگام عوامل این به توجه .دارد پیشرفته هایفناوری انتقال موفقیت بر را تأثیر بیشترین صنعتی
 .شودمی توصیه پیشرفته هایفناوری هایشرکت مدیران و کارآفرینان هب پیشرفته
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 مقدمه
 به آن شدن تبدیلسو و  یکعموم مردم از  یمدرن برا یدر زندگ یشرفتهپ هایفناوری جایگاه

 در هاآن یشتازیپ یبرا یو عامل یتجارت جهان ةعرص در اهدولت برای پایدار رقابتی مزیت

 یتموجب اهم یگر،د یبازار از سو ةخلق ثروت و کسب سهم عمد ینی،کارآفر ةحوز

به اقتصاد  یابیدست یاز راهبردها یکی شک یب .است شده پیشرفته هاییفناور یرچشمگ

 انتقال موضوع بیان. است پیشرفته هاییاورفن ویژه به یخلق ثروت، انتقال فناور و بنیان دانش

امر است  ینا یگواه نیز یاقتصاد مقاومت یکل هایسیاست یازدهم بند در پیشرفته هایفناوری

 (.1392 ای،)خامنه است شده ابالغ رهبری معظم مقام سوی از که
 یتکشور و در نها یک یسطح فناور یدر ارتقا یمهم و اساس ایمقوله فناوری انتقال

و  یفناور اخیر، های سال(. در 27: 1390 ینی،و ام یداللهی) ستا پایدار توسعةحرکت به سمت 
کشورها مطرح  یاقتصاد ةتوسع یبرا یراهبرد یسیاست عنوانبه پیشرفته هاییفناور ویژه به

 از یکی جدید هایفناوری مؤثر کارگیریو به یابیدست ی،صنعت ةیشرفتپ یاست. در کشورها
 ی،. توسعه و انتقال فناورشودمی محسوب المللیبین رقابت نفوذ قدرت سبک هایراه

است.  یراندرحال توسعه از جمله ا یکشورها یو صنعت یاقتصاد ةتوسع در گام ترین اساسی
خود  ةفاصلآن  با توانندیم یرانا یردرحال توسعه نظ یاست که کشورها یابزار یانتقال فناور
 .کنند فراهم را یافتگیو مقدمات توسعه ندکاهش ده یشرفتهپ یرا با کشورها
 است، هگرفتانجام  یعوامل مؤثر بر انتقال فناور ییشناسا ایبر متعددی هایپژوهش هرچند

. خوردمیبه چشم  هاپژوهش این در که است نقصی فناوری، آمادگی سطوح عامل درنظرنگرفتن
 از ایپروسه صورتبه یرشد بلوغ فناور یبرا یفیتوص ةارائ منظور به یفناور یسطوح آمادگ

 (.21: 1391 ی،جورشر ی)غالم است شده ایجاد نهایی محصول تا هیاول ةاید از فناوری پیشرفت
 فناوری، آمادگی گوناگون سطوح در پیشرفته هاییبه عوامل مؤثر بر انتقال فناور یتوجه بی
. دهدمی افزایش را پیشرفته هاییفناور ةدر حوز یژهو به یانتقال فناور هایپروژه شکست احتمال

 انتقال هاییو دشوار چالش با توأم ،جدید هایفناوری انتقال هایو مخاطره اعتمادی بی یشافزا
 ةتوسع و تحقیق مدیران و هادانشگاه پژوهشگران فناوری، آمادگی گوناگون سطوح در فناوری
 .کندمی مندعالقه پژوهشی حوزة ینابه  ورود برایرا  هاشرکت و هاسازمان
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در  یشرفتهپ هاییانتقال فناور هایمؤلفه بندیاولویت و شناسایی پژوهش، این اصلی هدف 
 این نوآوری. آن است یبرا یمفهوم یچارچوب ارائةو  یفناور یسطوح گوناگون آمادگ

 .است فناوری یآمادگ سطوح و پیشرفته هاییانتقال فناور هایمؤلفهتوأم  ةمطالع پژوهش،

 

 یقتحق ةپیشین و نظری مبانیبر  مروری
 1فناوری انتقال

 همکارانو         د کت را .است شده بیان متعددی تعاریف سازیتجاری دربارة ،موضوع ادبیات در

 فرایندهای یا: انتقال دانش، محصوالت دنکنیم یفتعر گونه ینارا  یانتقال فناور (2007)

-Dectera et al., 2007: 145) وکارمنافع کسب برای یگرد ینسازمان به سازما یکاز  جدید

 اطالعات ادراک، آن با که است یفرایندهرگونه  یانتقال فناور ،دیگر تعریفی براساس(. 155

 بخش هایشرکت یا افراد به دولتی آزمایشگاه یا مؤسسه دانشگاه، یک از اولیه هاینوآوری و

انتقال  جملهاز در آن مختلفی های هدرجو انواع و  یابدمی انتقال خصوصینیمه یا خصوصی

-Liu & Jiang, 2001: 175دانش تا تبادل کارمندان و انتقال کامل کارخانه وجود دارد )

 فناوری و علم که کندمی تعریف یفرایند عنوان بهرا  ی( انتقال فناور1388) یل(. طارق خل188

 دادن انجام برای جدید دانش آن از که شودیم منتقل یگریگروه د یابه فرد  یگروه یا فرد از

 فناوری کردن آماده فرایند یانتقال فناور یگرد یانبه ب ؛گیردیکارها به روش خود بهره م

 بالقوةاهداف  یو برا دیگر های سازماناستفاده در  برای ی،هدف سازمان یک یبرا شدهطراحی

 (.514-513 :1388 یل،)خل شودمی تعریف دیگر مفید

 
 یانتقال فناور هایمؤلفه

 انتقال بر را گوناگونی عوامل مختلف محققان که دهدمی نشان موضوع ادبیات بررسی و مطالعه

 سازمانی، صنعت، هاییژگیمعتقدند و (2009) سایتیو  یال .دانندمی تأثیرگذار فناوری

-Lai, Tsai, 2009: 12012) مؤثرند فناوری انتقال اثربخشی بر فناورانه و انسانی نیروی

مؤثر  یرا بر انتقال فناور یبوم یرساختز و کننده دریافتسازمان  هایقابلیت زاگز(. 12022

                                                 
1. Technology Transfer (TT) 
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 فناوری، استراتژی محیطی، عوامل زنگنه، نامدارنظر  از(. Szogs, 2010: 143) داندمی 

 فناوری انتقال اثربخشی بر بنگاه ایشبکه توانمندی و سازمانی توانمندی فناورانه، توانمندی

 یریت،و اهداف، مد یاستراتژ ،دیگری پژوهش در(. 27: 1387 زنگنه،)نامدار  ستا تأثیرگذار

مؤثر  یصنعت بر انتقال فناور یطو شرا یفناور یتدولت، ماه ی،آموزش و ساختار سازمان

 و مطالعه با( 1389) همکاران و زادهمهدی(. 98: 1387 مختارزاده، گروسی) دوش میدانسته 

 یمعرف عامل هشترا  یعوامل مؤثر بر انتقال فناور یشینپ هایپژوهش از تعدادی بررسی

 هایهمکاری دولت، مؤثر هاییتمؤثر و کارا، حما یریتمد :از عبارتند عوامل این. کند می

خوب و  یتو توسعه، قابل یقتحق هایفعالیت به توجه صنایع، و تحقیقاتی مراکز بین نزدیک

و  دهندهانتقال توانایی و تمایل کافی، بازار به دسترسی فناوری، گیرندة جذب کشور یتظرف

 .(10 -3: 1389 ،انهمکارو  زادهی)مهد صادرات توسعة یاستو س فناوری گیرندة

 

 1فناوری آمادگی سطوح
از  ایپروسه صورت به یرشد بلوغ فناور یبرا توصیفی ارائة منظور به یفناور یآمادگ سطوح

سطوح  ،نظری مبانی براساس. است شده ایجاد نهایی محصول تا اولیه ایدةاز  یرفناو یشرفتپ

 پایه قواعد گزارش و مشاهده شامل اول سطح. اندگرفته قرار سطح نهدر  یگوناگون فناور

 کارکرد شامل سوم سطح. کاربردهاست کردنفرموله و فناوری مفاهیم شامل دوم سطح. است

 هانمونه و عناصر توسعةاست. سطح چهارم شامل  یمبات مفاهاث سازیمختص و تحلیل تجربی،

مناسب است.  هایمحیط در نمونه یا عنصر توسعةاست. سطح پنجم شامل  یشگاهآزما یطدر مح

 یشاست. سطح هفتم شامل آزما یمناسب واقع یطمح یکمناسب در  یشسطح ششم شامل نما

 هشتم سطح. است اولیه متقاضیان یبرا شدن تجاریو در حال  یواقع یطنمونه در مح یستمس

تمام  یبرا شدنتجاری حال در و نمایش و آزمایش برای کامل و واقعی سیستم شامل

 یواقع هایمأموریت کمک به که است واقعی سیستم شامل نهم سطح. است کنندگان استفاده

 (.21: 1391 ی،جورشر ی)غالم یابدیموفق اثبات شده است و توسعه م

 

                                                 
1. Technology Readiness Levels (TRLs) 
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 تحقیق مفهومی چارچوب 
 پیشرفته، هاییعوامل مؤثر بر انتقال فناور ییشناسا یپژوهش برا یندر ا یمفهوم چارچوب

 فناوری، هایویژگی عوامل گروه چهار ،مدل یناست. براساس ا (2009) سایتی و الی مدل

 :Lai & Tsai, 2009) ستا تأثیرگذار پیشرفته هایفناوری انتقال بر صنعتی و سازمانی انسانی،

 به را یشرفتهپ هاییانتقال فناور هایمؤلفه ی، چارچوب مفهوم1 شکل(. 12012-12022

 .دهدمی نشان تفصیل
 

 

 (Lai & Tsai, 2009) پیشرفته هاییانتقال فناور هایمؤلفه یمفهوم چارچوب. 1 شکل
 

 مؤلفه  های انتقال فناوری های پیشرفته

ویژگی های 
 صنعتی

 مقیاس بازار

چرخة عمر 
 محصول

 دولت

ویژگی های 
 سازمانی

 اندازه

 فرهنگ

 تجربه

 سن

 تحقیق و توسعه

ویژگی های 
 انسانی

 نگرش

 تحصیالت

 اقتدار

 ارتباط

ویژگی های 
 فناوری

 پیچیدگی

 تدوین

 ترویج



1393 زمستان ،4 رهشما ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة  680 

 براساس مدل پژوهش یندر ا یفناور یسطوح آمادگ یبرا شده استفاده مفهومی چارچوب 

. دهدیمدل را نشان م ینا 2 شکل(. NASA, 2004: 44) شودیم یفناسا تعر یسطح نه

 فاز نشان داده شده است. سهمدل در  ینا ی،بررس یلتسه نظورم  به

 (NASA, 2004) سطح نهو  فاز سهدر  یفناور یسطوح آمادگ یمفهوم چارچوب. 2 شکل

 

 شناسیروش
 کیفی بخش

 آوری جمع اکتشافی آمیخته روش از استفاده با آن هایداده که است کاربردی حاضر پژوهش

 موضوع ادبیات و نظری مبانی گردآوری از پس پژوهش این دادن انجام برای. است شده

. شد استفاده پایه نظری چارچوب عنوانبه( 2009) سایتی و الی مفهومی چارچوب تحقیق،

 سطوح در پیشرفته هایفناوری انتقال هایمؤلفه شناسایی منظوربه خبرگان با مصاحبه به سپس

 ةمصاحب کیفی، بخش در اطالعات گردآوری ابزار .شد پرداخته فناوری آمادگی گوناگون

 مرحله سه در تلخیص، از پس خبرگان، با مصاحبه کالمی هایگویه .است ساختاریافتهنیمه

 خبرگان کیفی، بخش در آماری جامعة. شد( محوری و باز اولیه، کدگذاری) کدگذاری

 هیئت اعضای شامل نظری خبرگان بخش سه در پیشرفته هایفناوری انتقال حوزة در متخصص

 خبرگان و نظرند صاحب پیشرفته های فناوری انتقال حوزة در که ستهادانشگاه علمی

 مشاهده و گزارش قواعد پایه•

 مفاهیم و فرموله کردن کاربردها•

تحلیل مفاهیم در محیطی  •
 آزمایشگاهی

شکل گیری و توسعة : 1فاز 

 مفهوم نظری

 توسعة عناصر و نمونه ها در آزمایشگاه•

توسعة عناصر یا نمونه ها در محیط  •
 مناسب

 نمایش مناسب در محیط واقعی•

ساخت نمونة : 2فاز 

 آزمایشی و اولیه
آزمایش سیستم در محیط واقعی و  •

 تجاری سازی برای متقاضیان اولیه

سیستم واقعی برای آزمایش و نمایش و •
 تجاری سازی

سیستم واقعی با مأموریت واقعی همراه با •
 توسعة آن

تجاری سازی و : 3فاز 

 ورود به بازار
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 مبانی براساس شده بررسی نمونة حجم. است پیشرفته هایفناوری انتقال حوزة در کارآفرین 

 .(Kuzel, 1999: 131) باشد نفر هشت تا شش بین تواندمی همگون کیفی تحقیقات در رینظ

 اشباع به رسیدن تا را مصاحبه خطا، کاهش و دقت افزایش به تمایل دلیلبه پژوهشگر لیکن

 لیکن ،داد رخ نظری اشباع        تقریبا  نفر هفت با مصاحبه از پس ترتیب ینا هب. داد ادامه نظری

 بخش در گیرینمونه. داد ادامه خبرگان از نفر ده تا را مصاحبه بیشتر اطمینان یبرا پژوهشگر

(. Biernacki & Waldorf, 1981: 78) گرفت انجام  1برفی ةگلول روش از استفاده با کیفی

 موارد اصالح و خبرگان هاینظر از استفاده و مندنظام طراحی با مصاحبه ابزار روایی و پایایی

 .است شده تأیید خبرگان سوی از الزم،

 
 کمی بخش

 پرسشنامة) شد یطراح ایپرسشنامه ،مرحله سه در یبا روش کدگذار خبرگان نظرهای یلتحل با

در  آماری جامعة. گرفتانجام  یبخش کم هایداده آوریآن، جمع یقکه از طر (ساخته محقق

 انتقال حوزةعال در ف هایشرکت داخلی مدیران و عامل مدیران و کارآفرینان ی،بخش کم

 ی،)هومن و عسگر شد گرفته درنظر نفر صد ی،. حجم نمونه در بخش کماست پیشرفته های فناوری

گرفته  صورت 2ساده تصادفی برداری نمونهبا استفاده از روش  یدر بخش کم گیرینمونه(. 1384

با استفاده از  3آنووا حلیلت آزمون کمی، بخش در تحلیل روش(. Kerlinger, 1986: 102)است 

 نظرهایو استفاده از  مندنظام یپرسشنامه با استفاده از طراح ییاست. روا 19 نسخة SPSS افزارنرم

 ی. براشد تأییدخبرگان  یسو از اولیه، پرسشنامةاصالحات مورد نظر در  دادن انجام و خبرگان

 ،SPSS افزارنرم از استفاده با منظور ینا بهکرونباخ استفاده شد.  یآلفا یباز ضر یاییپا یبررس

در چارچوب  کهشد  محاسبهعوامل  گروه چهارکل پرسشنامه و  یکرونباخ برا یآلفا یبضر

کرونباخ که به  یآلفا یبرا شده محاسبه یرشد. با توجه به مقاد ییشناسا کیفی مرحلةو  یهپا یمفهوم

 926/0 و 938/0، 906/0، 945/0 با برابر بترتی به یو صنعت یسازمان ی،انسان ی،عوامل فناور یکتفک

 .دوشمی ییدآزمون تأ یندر ا شده استفاده پرسشنامةابزار  پایداریاست، 

                                                 
1. Snowball 

2. Simple Random Sampling  

3. One Way ANOVA 
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 هایافته
 کیفی بخش

و  یمدرک دکتر ینفر دارا پنج بودند. نفر مرد هشتنفر زن و  دو ،شوندهمصاحبه ده ینب از

 یفی،مصاحبه با خبرگان در بخش ک هاییافتهارشد هستند.  یمدرک کارشناس ینفر دارا پنج

 ی،انسان ی،فناور هایمؤلفه گروه چهارسنجش  یبرا بعد شانزدهشاخص در قالب  63 ییشناسا

 .است پیشرفته هاییانتقال فناور یو صنعت یسازمان
 

 هایفناوری انتقال هایمؤلفه بعد شانزده و عوامل گروه چهار معیار انحراف و میانگین. 1 جدول
 ساخته( )محقق نزولی صورت به پیشرفته

 کد
 باز

 کد
 محوری

 فراوانی خبرگان هایگویه از اینمونه

مل
وا

ع
 

ری
او

فن
 

 اهمیت
 راهبردی

 برای یافته انتقال فناوری. کند تأمین را کشور نیازهای باید یافته انتقال فناوری
 داشته نظامی غیر و نظامی کاربرد تواندمی فناوری. باشد داشته اولویت کشور
 .باشد نوآوری دارای فناوری. باشد داشته مزیت کشور برای فناوری. باشد

6 

 تدوین
 فناوری

 یانتقال فناور هنگام. شدبا خبره نیروی از استفاده مستلزم فناوری کارگیری به
 و گردآوری دقت به فناوری مستندات. همة ببینند را الزم های آموزشکارکنان 
 .شود مستند

4 

 ترویج
 فناوری

 یانسان نیروی. شود نهادینه آن مزایای و پیشرفته هایفناوری از استفاده باید
 .ینندآموزش الزم را بب یانتقال فناور فراینددر  یردرگ

2 

 اتمالحظ
 فناوری

 یانتقال فناور فرایند. شود دیده تدارک الزم مالی منابع و برآورد باید فناوری قیمت
 یدبا یانتقال فناور فراینددر  محصول توسعة نقشة. یکبارهاست نه  ینامیکد یفرایند

 .خواهیمیم یچه کاربرد یرا برا یفناور یمبدان یدبا یعنی ؛روشن باشد
3 

مل
وا

ع
 

نی
سا

ان
 

 نگرش
 باید. باشد آن پیرامون مباحث و فناوری انتقال به درستی نگاه سازمان در باید

 .باشد داشته وجود شکست تحمل و پذیری یسکر روحیة
4 

 تحصیالت
 یدبا .اندبوده موفق فناوری انتقال زمینةدر      قبال  کهگرفته شوند  کار به مدیرانی باید

 .دارند کافی تخصص تهپیشرف هایفناوری در کهخواست  کمک یاز پژوهشگران
5 

 اقتدار
 دهندةکه انتقال  شرکتی. است مهم بسیار فناوری دهندةو  یرندهگ هایشرکت اعتبار

 .کند ارائه را الزم پشتیبانی خدمات نیاز صورت در بتواند باید است فناوری
2 

 ارتباط

ال شرکت انتق ینارتباط مستمر ب یحداقل تا مدت یدبا یانتقال فناور فرایند در
 در ویژه به ،فناوری انتقال در. باشد برقرار فناوری گیرندةو شرکت  فناوری دهندة
 زنجیرةبا  یقدرتمند یارتباط هایشبکه باید بازار به ورود و سازیتجاری سطح
 .باشد برقرار ارزش

3 
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 هایفناوری انتقال هایمؤلفه بعد شانزده و عوامل گروه چهار معیار انحراف و میانگین. 1 جدول 
 ساخته( )محقق نزولی صورت به پیشرفته

 کد
 باز

 کد
 محوری

 فراوانی خبرگان هایگویه از اینمونه

مل
وا

ع
 

ی
مان

از
س

 

 ساختار
 سازمانی ارساخت باید. است مؤثر فناوری انتقال بر سازمان در روکراسیوب میزان

 باشد. یعچابک و سر یدسازمان با .باشد فناورمحور
3 

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

4 

 تجربه

 نفوذ با باید هاشرکت. است مؤثر صنعت با مشترک همکاری در سازمان تجربة
 انتقال موفق. تجربة کنند جلب را صنعت حمایت بتوانند صنعتی مراکز در

 یو داخل المللیبین هایهمکاری. باشد مؤثر بسیار تواندمی گذشته در فناوری
 .دهدمی افزایش را سازمان تجربة

7 

 ظرفیت
 مؤثر اربسی یانتقال فناور یتموفق در تواندمیدر سازمان  یجذب فناور قابلیت
 حضور سازمان در باید متخصص افراد. باشد خوب باید سازمان مالی منابع. باشد
 .باشند داشته

5 

 و تحقیق
 توسعه

 دیده یعلم و فناور هایدر پارک که است یزیچ آن شبیه رشد مراکز هرچند
و  اولیه نمونةفاز ساخت  در ویژه بهمفصل  یشگاهیاما با امکانات آزما ،شود می
 پیشرفته آزمایشگاهی تجهیزات و امکانات به دسترسی. است مؤثر بسیار یشیآزما
انتقال  ایه   شرکت به اطالعاتی هایکمک که مؤثرند بسیار مراکزی. است الزم

 .دهند انجام فناوری دهندة 

3 
مل

وا
ع

 
تی

صنع
 

 مقیاس
 بازار

 اندازةل مث مواردی. نه یا شود انجام فناوری انتقال که کندمی تعیین بازار شرایط
 فناوری کهاست  مهم ییتعداد رقبا .است مهم سرمایه بازگشت میزانو  بازار
 یادر بازار امکان رقابت وجود دارد  یاآ یدد یدبا .دارند را آن مشابه یا نظر مورد

 .باشد داشته وجود خاصی انحصار شاید         نه؟ مثال 

6 

 چرخة
 عمر

 محصول
 1 عمر است. ةچرخ مراحل از یکامکد در فناوری و محصول کهدارد  یتاهم این

 دولت
 اوقات گاهی. است مؤثر بسیار یدولت در انتقال فناور یو فن یمال هایحمایت

 هر به یدبا دولت. باشد مزاحم بسیار یا کنندهیلتسه بسیار تواندمی قانون یک
 .کند حمایت هاینوآور یناز ا شکلی

3 

 

 ادامة
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 کمی بخش

 یدرصد دارا دودرصد مرد هستند.  75درصد زن و  25 ی،بخش کم ةنمون نفر صد ینب از

مدرک  یدرصد دارا 44ارشد و  یمدرک کارشناس یدرصد دارا 54 ی،مدرک دکتر

درصد  39 یشرفته،پ هاییفناور ةدر حوز یتفعال ةاز نظر سابق ،همچنین. هستند کارشناسی

دارند.  یتفعال ةسال سابق هداز  یشترب درصد دهسال و  دهتا  پنج یندرصد ب 51سال،  پنجکمتر از 

با توجه به  یاز عوامل و ابعاد انتقال فناور یکهر اهمیت ةدربار خبرگان نظر کمی، بخش در

 چهار یارو انحراف مع یانگینم 2 جدول .شودمی گیریاندازه یفناور یسطوح گوناگون آمادگ

 .دهدینشان م (رکمت به بیشتر میانگین)از  نزولی صورت به را بعد شانزدهعوامل و  گروه

 
 پیشرفته هاییانتقال فناور هایمؤلفه بعد شانزدهگروه عوامل و  چهار یارو انحراف مع یانگینم .2 جدول

 (ساخته محقق) نزولی ورتص  به

 میانگین ابعاد عوامل
 انحراف
 معیار

 میانگین ابعاد عوامل
 انحراف
 معیار

مل
وا

ع
 

ری
او

فن
 

 تدوین
 فناوری

7622/3 8170/0 

مل
وا

ع
 

سا
ی

مان
ز

 

 6395/0 8658/3 سازمان تجربة

 ترویج
 یفناور

7233/3 8261/0 
 ظرفیت
 سازمان

7642/3 7916/0 

 مالحظات
 یفناور

6289/3 5286/0 
 فرهنگ
 یسازمان

7392/3 6864/0 

 اهمیت
 راهبردی

5361/3 4763/0 
 و تحقیق
 توسعه

7111/3 7603/0 

مل
وا

ع
 

نی
سا

ان
 

 7495/0 0200/4 تحصیالت
 ساختار

 مانساز
3333/3 6742/0 

 6881/0 8811/3 ارتباطات

مل
وا

ع
 

تی
صنع

 

 8601/0 8083/3 دولت
 6258/0 5729/3 بازار مقیاس 6721/0 7189/3 نگرش

 8535/0 6667/3 اقتدار
 عمر چرخة

 محصول
4433/3 8902/0 
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 یجترو ی،فناور ینبعد تدو چهار ی،در گروه عوامل فناور ،شودمی مالحظه که طور همان 

هستند. در  یتاهم یشترینب یدارا ترتیببه یفناور یراهبرد یتو اهم یمالحظات فناور ی،ناورف

 یروینگرش ن ی،انسان یرویارتباطات ن ی،انسان یروین یالتبعد تحص چهار ی،گروه عوامل انسان

روه . در گدارند را یتاهم بیشترین ترتیببه میانگین، شاخص براساس ،یانسان یرویو اقتدار ن یانسان

و توسعه در  یقتحق ی،فرهنگ سازمان ی،سازمان یتظرف سازمان، تجربةبعد  پنج ی،سازمان عوامل

بعد  سه ی،هستند و در گروه عوامل صنعت یتاهم یشترینب یدارا ترتیب به یسازمان و ساختار سازمان

 در که طورهمان. ندا اهمیت بیشترین دارای ترتیبعمر محصول به ةبازار و چرخ یاسدولت، مق

 نیروی تحصیالت بعد سهمربوط به  یتاهم یشترینب بعد، شانزده یندر ب شود،می مالحظه 1 جدول

گروه  چهار یارو انحراف مع یانگینم 3 جدول .استسازمان  ةتجرب و انسانی نیروی ارتباطات انسانی،

 .دهدمی نشان نزولی صورتبه را پیشرفته هاییانتقال فناور ایه  مؤلفه

 (اختهس   )محقق نزولی صورتبه پیشرفته هاییانتقال فناور هایمؤلفه یارو انحراف مع یانگینم .3 جدول

 معیار انحراف میانگین عوامل معیار انحراف میانگین عوامل

 5539/0 6626/3 فناوری 5375/0 8217/3 انسانی

 6734/0 6082/3 صنعتی 4991/0 6827/3 سازمانی

 یلآزمون آنووا )تحل .دارد پیشرفته هایفناوری انتقال بر را رتأثی بیشترین انسانی عوامل

در  یو صنعت یفناور ی،سازمان ی،عوامل انسان تأثیر دهدمی نشان هاداده بر( راهه یک یانسوار

 از پرهیز و هاداده تحلیل سازیساده منظور. بهیستن یکسان یفناور یسطوح گوناگون آمادگ

مفهوم،  ةتوسع و گیریفاز شکل سهرا در  یفناور یآمادگ ةگان نه سطوح زیاد، پیچیدگی

 خروجی نتایج. کنیممی خالصه بازار به ورود و سازییو تجار یشیو آزما یهاول ةساخت نمون

 .دوش می هنشان داد 4 آنووا در جدول آزمونپس از  SPSS افزارنرم
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 (ساخته محقق) فاز سه ةیسمقا یبرا آنووا آزمونپس از  SPSS افزارنرم یخروج .4 جدول 

 موارد
 مجموع

1مجذورات
 

2آزادی درجة
 

 میانگین
3مجذورات

 
F نسبت

4
 

 مقدار
5داری معنی

 

 000/0 720/20 670/5 2 341/11 هاگروه بین

   274/0 297 277/81 هاگروه درون

    299 617/92 کل

( Sig<0/05) 05/0 از کمتر داریمعنی مقدار و( F>1) 1 از بیشتر Fنسبت  چوم ،بنابراین

 یفناور یدر سطوح گوناگون آمادگ یشرفتهپ هاییانتقال فناور هایمؤلفه اهمیت پس ؛است

 از هریک بندیاولویت منظوربه پژوهش تفاوت معنادار دارد. یندر ا شده یفاز بررس سه ینب

. شودیم استفاده 6فریدمن آزمون از فاز، هر در صنعتی و سازمانی انسانی، فناوری، عوامل

 یفاز آمادگ سهدر  گانهچهارعوامل  ةمقایس برای را فریدمن آزمون دارییمعن ،5 جدول

 .دهدینشان م یفناور
 

 فناوری آمادگی فاز  سهدر  گانهچهارعوامل  ةمقایس برای را فریدمن آزمون دارییمعن .5 جدول
 داریمعنی مقدار یآزاد ةدرج 7کای مجذور موارد تعداد

100 842/52 2 000/0 

 در صنعتی و فناوری انسانی، سازمانی، عوامل فریدمن، آزمون از استفاده با ترتیب ینا به 

 یو صنعت یسازمان ی،انسان ی،از عوامل فناور یکهر اولویت 1 نمودار. شودمی بندیرتبه فاز هر

 سازییو تجار یشیو آزما یهاول ةساخت نمون ی،مفهوم نظر ةتوسع و گیریفاز شکل سهرا در 

 یرنوشته شده است، همان مقاد یمحور عمود یکه رو ی)اعداد دهدمی نشان بازار به ورود و

 .(شودمی مشاهده فریدمن آزمون اجرای از پس افزارنرم یاست که در خروج 8رتبه یانگینم

                                                 
1. Sum of Squares 

2. df 

3. Mean Squares 

4. F-ratio 

5. Sig. Value 

6. Friedman 

7. Chi Square 

8. Rank Mean 
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 (ساختهفاز )محقق سه یکبه تفک یو صنعت یسازمان ی،انسان ی،عوامل فناور اولویت .1 نمودار

)شامل  یفناور یدر فاز اول و دوم آمادگ شود،می مالحظه 1 نمودار در که طورنهما

 پیشرفته هاییبر انتقال فناور یشتریب یرتأث یعوامل انسان ،(فناوری آمادگی شش تا یکسطوح 

عوامل  ،(فناوری آمادگی نه تا هفتو ورود به بازار )سطوح  سازیتجاری فاز در لیکن. دارند

 یتدوم اهم ةرتب در انسانی عوامل و دارند پیشرفته هاییبر انتقال فناور شترییب یرتأث یصنعت

 .گیردیقرار م

 فاز در را پیشرفته هایفناوری انتقال بر مؤثر بعد شانزدهاز  یکهر یانگینم ،2 نمودار

 .دهدینشان م یمفهوم نظر ةتوسع و یریگ  شکل

فاز شکل گیری و توسعه 

 مفهوم نظری

فاز ساخت نمونه اولیه و 

 آزمایشی

فاز تجاری سازی و ورود 

 به بازار

2/31 عوامل فناوری 2/25 1/95
3/13 عوامل انسانی 3/03 2/88
2/46 عوامل سازمانی 2/49 1/98
2/11 عوامل صنعتی 2/25 3/2

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

 عوامل صنعتی عوامل سازمانی عوامل انسانی عوامل فناوری
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 ةتوسع و گیریشکل فاز در پیشرفته هایفناوری انتقال بر مؤثر بعد شانزدهاز  یکهر میانگین. 2 نمودار

 (ساخته)محقق یمفهوم نظر

 و گیریرا در فاز شکل یرتأث یشترینکه ب یبعد سه شود،می مالحظه 2 نمودار در طورکههمان
 تحصیالت: از عبارتند ترتیببه دارند،( فناوری آمادگی سه تا یک)سطوح  یمفهوم نظر ةتوسع
 مؤثر دعب شانزدهاز  یکهر یانگینم 3 نمودارسازمان.  ةتجرب و انسانی نیروی نگرش انسانی، نیروی

 .دهدمینشان  یشیو آزما یهاول ةنمون ساخت فاز در را پیشرفته هایفناوری انتقال بر

 
 یشیو آزما یهاول ةنمون ساخت فاز در پیشرفته هایفناوری انتقال بعد شانزدهاز  یکهر میانگین. 3 نمودار

 (اختهس  )محقق

3/4873 
3/7167 

3/545 
3/41 

3/7633 

4/0367 

3/56 
3/7167 

3/192 

3/5775 
3/7625 3/675 3/66 

3/0929 3/18 

3/51 

2/5
2/7
2/9
3/1
3/3
3/5
3/7
3/9
4/1
4/3
4/5

3/4718 

3/78 
3/68 

3/56 3/5333 

3/96 

3/54 
3/7633 

3/296 

3/665 
3/8075 3/81 

3/9233 

3/4129 
3/23 

3/72 

2/5
2/7
2/9
3/1
3/3
3/5
3/7
3/9
4/1
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را در فاز ساخت  یرتأث یشترینکه ب یبعد سه شود،می مالحظه 3 نمودار در که طور همان 

عبارتند از:  ترتیب به( دارند، یفناور آمادگی شش تا چهار)سطوح  یشیو آزما اولیه نمونة

 نیانگیم 4 نمودارسازمان.  یتو توسعه در سازمان و ظرف یقتحق ی،انسان یروین یالتتحص

نشان  یشیو آزما یهاول ةنمون ساخت فاز در را پیشرفته هاییانتقال فناور ةمؤلف شانزدهاز  یکهر

 .دهدیم

 
 و  سازیتجاری فاز در پیشرفته هاییبعد انتقال فناور شانزدهاز  یکهر یانگینم .4 نمودار

 (اختهس  )محقق بازار به ورود
 

تجاری فاز در را تأثیر بیشترین که عدیب سه شود،می مالحظه 4 نمودار در طورکه همان

 مقیاسعبارتند از:  ترتیب به( دارند، یفناور یآمادگ نهتا  هفتو ورود به بازار )سطوح  سازی

 .انسانی نیروی ارتباطات و دولت بازار،

 

 گیرینتیجه و بحث
 اما ،است گرفتهانجام  یبر انتقال فناور یرگذارعوامل تأث ةدربار متعددی هایپژوهش هرچند

 سطوح درنظرگرفتن با توأم را پیشرفته هاییانتقال فناور هایمؤلفهاست که  یپژوهش یناول این

 پژوهش، مدل یندر ا یهپا یمفهوم چارچوب .دکنیمطالعه م فناوری آمادگی گوناگون

3/6491 
3/79 

3/945 
3/9167 3/86 

4/0633 
3/9 

4/1633 

3/512 

3/975 
4/0275 

3/8058 

3/55 

4/2129 

3/92 

4/195 

2/5
2/7
2/9
3/1
3/3
3/5
3/7
3/9
4/1
4/3
4/5



1393 زمستان ،4 رهشما ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة  690 

 ینترجزء کامل و ارائه شده (2009) ساییو ت یال توسط که است فناوری انتقال های مؤلفه 

که با  یلیتفص هایمصاحبه براساس پژوهش، کیفی بخش در. است موضوع این در هامدل

 عوامل گروه در که ترتیب ینا هب. دشلحاظ  یهدر مدل پا ییراتیتغ ،گرفتخبرگان انجام 

بعد  دونبود، به  یابعاد فناور ةهم گویای خوبیبه اینکه دلیلبه فناوری پیچیدگی بعد فناوری،

 ینا یتاهم ،مشابه هایپژوهش در. شد تفکیک فناوری مالحظات و اوریفن یدراهبر یتاهم

 ماهیت( 2001) برگ و لین مثال عنوانبه ؛شده است یانب یبر انتقال فناور یردو بعد در تأث

 و بچ(. Lin & Berg, 2001: 287- 293) دنشمرمیبر یمهم در انتقال فناور یعامل را فناوری

 :Bach et al., 2002) دانندمی مؤثر فناوری انتقال بر را هایناورف یژگیو (2002) همکاران

 اثربخشی بر که شمردیم یرا از عوامل یفناور ی( استراتژ1387(. نامدار زنگنه )338 -321

را بر انتقال  یفناور یتماه (1387مختارزاده ) یگروس ،چنینهم. است تأثیرگذار فناوری انتقال

 .داندیمؤثر م یفناور

 ةانداز بر عالوهکرد تا  ییرسازمان به ساختار سازمان تغ ةانداز بعد سازمانی، عوامل روهگ در

بعد سن سازمان به  ،یندر آن لحاظ شود. همچن یزن سازمان ساختار هاییژگیو یرسازمان، سا

 های پژوهشدر  شامل شود. یزمالحظات سازمان را ن یرکرد تا بتواند سا ییرسازمان تغ یتظرف

( دو عامل ساختار و 1989) مادومثال  عنوان به ؛شودمی دیده مشابه موارد نیز هشگرانپژو سایر

 ,Madu) داندیمؤثر م یانتقال فناور فرایند یتبر موفق یگر،د عامل ششرا به همراه  یتقابل

 فراینددر  یردرگ هایشرکت سازمانی ساختار( 2002) همکاران و بچ(. 124 -115 :1989

( ضمن 2003) ی(. موحدBach et al., 2002: 321- 338) شمرندیمهم م را یانتقال فناور

 ظرفیت را عوامل این از یکی ایرانی، هایشرکت فناوری انتقال موفقیت در عامل دهبرشمردن 

 ةفناوران قابلیت که دارد اشاره نکته این به اونی(. Movahedi, 2003: 117) کندمی بیان جذب

 :Awny, 2005) است ویژه یفناور یکدر انتقال و جذب  یطععامل ق کننده، دریافتشرکت 

 داندمی مؤثر فناوری انتقال بر را کنندهدریافت سازمان هاییت( قابل2010زاگز ) (.220 -213

(Szogs, 2010: 143.) از  یزوجود دارد که به علت پره ینهزم یندر ا یزن یگریمطالعات مشابه د

 پژوهش ةیدر مدل پا ییریتغ ،یو صنعت یه عوامل انساندر گرو .شودنمی بیان شدن طوالنی

 نشد. یجادا
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 آمادگی فاز سه یکبه تفک یشرفتهپ هایفناوری انتقال بر تأثیرگذار عوامل بندیرتبه 

عامل  ینمؤثرتر افزار،نرم محاسبات نتایج براساس. داشت دنبال به را اعتنایی قابل نتایج فناوری،

 ساختو  (یفناور یآمادگ سهتا  یک)سطوح  ینظر ةتوسع و مفهوم گیریفاز شکل دودر 

است. در گروه  ی(، عامل انسانیفناور یآمادگ ششتا  چهار)سطوح  یشیو آزما یهاول ةنمون

 ترین مهم ،یانم یندر ا .اند کرده یدتأک یاربس یالتتحص بعدبر  خبرگان ی،عوامل انسان

 هاییانتقال فناور ةحوز در وفقم مدیران حضور ،کردندتوجه  آن به خبرگانکه  موضوعی

 ینا یتموفق برموفق  یرانحضور مد یردرصد خبرگان تأث 77و  73درون سازمان است.  یشرفتهپ

 ارزیابی زیاد بسیار یا یاددر فاز اول و دوم، ز ترتیب بهرا  یشرفتهپ هایفناوری انتقال در یندفرا

 ؛کندمی ارزیابی تأثیرگذار فناوری الانتق در را مدیریت نقش نیز مشابه هایپژوهش .اندکرده

 کنندهدریافت شرکت برای کلیدی عامل هشتاز  یکیرا  یریتمد (1989) مادو مثال عنوان به

 قدرت( 2003) موحدی(. Madu, 1989: 115- 124) کندیمطرح م یانتقال فناور یتدر موفق

 داندمی ایرانی هایرکتش در فناوری انتقال موفقیت عامل ده از یکی را مدیریت اختیارات و

(Movahedi, 2003: 117هر .)به  ی( عوامل مهم را در انتقال موفق فناور2004) یسو هر یس

 -Harris & Harris, 2004: 551) است مدیریت هاآن از یکی که کندمی تقسیم گروه پنج

 انتقال موفقیت عوامل از یکی را مؤثر و کارا یریت( مد1388) یموریانو ت یجانی(. فارس565

 -151: 1388 یموریان،و ت یجانی)فارس کنندمی ارزیابی جهانی کالس به رسیدن برای فناوری

 همکاران و زادهی( و مهد1387مختارزاده ) یدر دو پژوهش جداگانه، گروس ،همچنین(. 161

 .شمرندیمؤثر برم یو مؤثر را بر انتقال فناور اکار مدیریت نیز( 1389)

(، یفناور آمادگی نه تا هفتو ورود به بازار )سطوح  سازیتجاری ازف در ینکها مهم نکتة

 صنعتی عوامل فریدمن، آزمون براساس امادارد،  یاریبس یتاهم یعوامل انسان هرچند

 اهمیت موضوع این. شد محاسبه پیشرفته هایفناوری انتقال در عامل تأثیرگذارترین

 .کند می یینتب خوبی بهو ورود به بازار  سازیتجاری فاز در را صنعت مالحظات درنظرگرفتن

، 82 است. یتقابل اهم یاربازار و دولت، بس یاسبعد مق دو یرتأث ی،عوامل صنعت یندر ب ینهمچن

 ینو قوان هایاستدولت در س یالتموضوع تسه سه یرتأث ترتیببه خبرگان درصد 84 و 85

 سازییرا در فاز تجار یهبازگشت سرما میزاندر بازار و  یرقابت یطشرا ی،مرتبط با انتقال فناور
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 .اندکرده بیان زیاد بسیار یا یادز یشرفته،پ هاییانتقال فناور فرایند یتورود به بازار، بر موفق و 

 در را دولت هایسیاست( 2003) موحدی. است موضوع این مؤید نیز مشابه هایپژوهش یجنتا

 را قوانین( 2005) اونی(. Movahedi, 2003: 117) داندمی اهمیت حائز فناوری انتقال موفقیت

 سؤار و المبروک(. Awny, 2005: 213- 220) شمردبرمی مؤثر فناوری انتقال اثربخشی بر

 که کردند ییشناسا یانتقال فناور یلموضوعات در تسه ترینمهم عنوان به را مورد ده( 2009)

 -Al-mobark & Soar, 2009: 504) است منعطف دولتی هایسیاست تدوین هاآن اولین

 عنوان بهرا  یعوزارت صنا یو اطالعات یاقتصاد هاییتحما یزان( م1378) یلشکر (.522

مختارزاده  ی. گروسداندمی فناوری انتقال بر مؤثر سازمانی بروناز دولت از عوامل  یبخش

 بر را دولت هایحمایت جداگانه، پژوهش دو در نیز( 1389) همکاران و زاده مهدی( و 1387)

 .کنندمی ارزیابی مؤثر فناوری انتقال

 

 پیشنهادها
انتقال  فرایند یتموفق یزانم یشافزا منظور به پیشنهادهاییپژوهش،  ینا یجو نتا هایافته براساس

 :شودیارائه م یفناور

 هاییانتقال فناور فرایندکه با  هاییسازمان و هاشرکت سایر و بنیاندانش هایشرکت .1

 کارگیری بهتوجه کنند.  یشاز پ یشب یانسان یرویبه نقش ن یدبا یرند،درگ پیشرفته

 گرانپژوهش یفیتو ک یتکم یشو افزا یانتقال فناور ةحوز در باتجربه و موفق مدیران

 را پیشرفته هاییانتقال فناور فراینددر  یتاحتمال موفق تواندمی فناوری انتقال حوزةدر 

است  یدیکل بسیارنوپا  هایشرکت یبرا ویژه به سانیان نیروی عامل به توجه. ندک بیشتر

 یشیو آزما یهاول ةو ساخت نمون یمفهوم نظر ةتوسع و گیریدر فاز شکل       معموال  که

 هستند.

 به اقدام بازار به ورود و سازیتجاری فاز در که مراکزی سایر و بنیاندانش هایشرکت .2

 انتقال بر مؤثر یعوامل صنعت یشتریب با دقت یدبا کنند،می پیشرفته هایفناوری انتقال

بازار،  ةانداز مانند یبازار و رصدکردن عوامل یقاتتحق دادن انجام. کنند رصد را فناوری

( و پذیریرقابت میزان انحصار، نداشتندر بازار )انحصار،  یرقابت یطتعداد رقبا، شرا
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شرکت  یبرا یفناور انتقال فرایندرا از  یروشن یرتصو تواندمی سرمایه بازگشت میزان 

 کند. یمترس

 ی،و مال یانسان منابع مانند یدرون هایقابلیت افزایش ضمن باید بنیاندانش هایشرکت .3

صنعت و مراکز  به نفوذ باو  همکاران و پژوهشگران مدیران، ارتباطات طریق از

 و کنندگانتوزیع کنندگان،تأمین گذاران،سرمایه سازی،یمو تصم یاستگذاریس

 .کنند ریزیپایه را مطمئن و گسترده ارتباطی هایشبکه ان،مشتری

 را الزم تسهیالت باید دولت بنیان،دانش اقتصاد به دستیابی در دولت راهبرد بهتوجه  با .4

با  یددولت با ،همچنین. کند فراهم فناوری انتقال با مرتبط قوانین و هاسیاست در

 فنی و...( و مالیاتی هاییتمعاف ی،مال یالتاعتبار، تسه ین)تأم مالی هاییتحما

 هاییانتقال فناور یرا برا یطثبت پتنت و...(، شرا یشگاهی،و امکانات آزما یزات)تجه

 .کند تسهیل هاشرکت و هاسازمان سایر و بنیاندانش هایشرکت در پیشرفته
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