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شناسایی و رتبهبندی مالحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوریهای
پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری ()TRLs
2

اسماعیل کالنتری ،1جهانشاه چرختاب مقدم

چکیده :موضوع اصلی پژوهش حاضر مطالعة مالحظات صنعت و فناوری در فرايند انتقال
فناوریهای پیشرفته توأم با درنظرگرفتن سطوح آمادگی فناوری است .به اهمیت اين موضوع از
اين منظر تأکید میشود که سطوح گوناگون آمادگی فناوری ،مالحظات ويژهای دارد و
درنظرگرفتن آن از مخاطرات انتقال فناوریهای پیشرفته میکاهد .هدف اصلی اين پژوهش
شناسايی و رتبهبندی مالحظات صنعت و فناوری در انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح
گوناگون آمادگی فناوری است .اين پژوهش از نوع کاربردی است و دادههای آن به شیوۀ
آمیخته گردآوری شد .يافتههای پژوهش نشان میدهد  92جزء در قالب هفت بعد بهعنوان
مالحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوریهای پیشرفته تأثیرگذار است .تأثیر اين عوامل در
سطوح گوناگون آمادگی فناوری ،متفاوت است .بهگونهای که با پیشرفتن بهسوی سطوح
آمادگی باالتر (از  1تا  ،)3تأثیر مالحظات صنعت از تأثیر مالحظات فناوری بیشتر میشود.
براساس نتايج پژوهش ،درنظرگرفتن مالحظات صنعت و فناوری و میزان تأثیر آن در سطوح
گوناگون آمادگی فناوری ،به شرکتهايی توصیه میشود که در حوزۀ انتقال فناوریهای
پیشرفته فعالیت میکنند.
واژههاي كلیدي :انتقال فناوري ،سطوح گوناگون آمادگی فناوري ،شناسایی و رتبهبندي،

فناوريهايپیشرفته،مالحظاتصنعتوفناوري.
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مقدمه
اکنون فناوریهای پیشرفته جزئی جدانشدنی از زندگی مردم شده است و در همة عرصههای
زندگی درحال بروز و ظهور است .از ديدگاه کالن ،دولتها برای خلق ثروت ،نیازمند کسب مزيت
رقابتی پايدارند و در اين میان نمیتوانند همچون گذشته به منابع اولیه مانند زمین و طال بسنده
کنند .از ديدگاه خرد نیز توسعة توانمندیهای فناورانه از روشهای مؤثر در ارتقای عملكرد رقابتی
بنگاههاست .انتقال مناسب فناوری کمک میکند تا بنگاهها در زمان کوتاهتری در مقايسه با
توسعة درونی فناوری ،موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقويت کنند (کريمی دستجردی و
همكاران .)111 :1983 ،جايگاه فناوریهای پیشرفته در زندگی مدرن معاصر برای عموم مردم از
يکسو و تبديلشدن آن به مزيت رقابتی پايدار برای دولتها و بنگاهها در عرصة تجارت جهانی
و عاملی برای پیشتازی آنها در حوزۀ کارآفرينی ،خلق ثروت و کسب سهم عمدۀ بازار از سوی
ديگر ،موجب اهمیت چشمگیر فناوریهای پیشرفته شد .از منظر صاحبنظران ،فناوری پیشرفته
بهعنوان يكی از عناصر اصلی و متمايزکنندۀ فضای اقتصادی نوين ،نقشی اساسی در اقتصاد
جهانی و جامعة فراصنعتی دارد (صارمی و همكاران.)59 :1988 ،
جايگاه اول جمهوری اسالمی ايران در میزان رشد تولید دانش در گسترۀ جهانی براساس شاخص
تعداد مقاالت معتبر  ،ISIدستیابی ارزشمند دانشمندان ايرانی به مرزهای دانش و فناوری و قرارگرفتن
در باشگاه چند کشور برتر جهان در برخی از حوزههای فناوریهای پیشرفته نظیر فناوری نانو ،فناوری
زيستی ،فناوری هستهای و فناوری هوا -فضا ،تأکید مكرر انديشمندان و بهويژه مقام معظم رهبری بر
توسعة اقتصاد دانشبنیان و ظرفیت عظیم نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده ،بستر مناسبی را برای
کارآفرينی فناورانه و خلق ثروت با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان فراهم میکند .بیشک
يكی از راهبردهای دستیابی به اقتصاد دانشبنیان و خلق ثروت ،انتقال فناوری بهويژه فناوریهای
پیشرفته است .بیان انتقال فناوریهای پیشرفته در بند يازدهم ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
از سوی مقام معظم رهبری نیز گواه بر اين امر است (خامنهای.)1932 ،
هرچند پژوهشهای متعددی در زمینة شناسايی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری انجام گرفت،
اما درنظرنگرفتن سطوح آمادگی فناوری ،اشكالی است که در اين پژوهشها مشاهده میشود.
سطوح آمادگی فناوری بهمنظور ارائة توصیفی برای رشد بلوغ فناوری بهصورت پروسهای از
پیشرفت فناوری از ايدۀ اولیه تا محصول نهايی ايجاد شد (غالمی جورشری .)1931 ،در اين
پژوهش ،پژوهشگر با الهام از چارچوب نظری الی و تیسای ( )2003به دنبال يافتن میزان تأثیر
دو عامل ويژگیهای صنعت و ويژگیهای فناورانه (الی و تیسای )2003 ،بر انتقال فناوریهای
پیشرفته با درنظرگرفتن سطوح آمادگی فناوری است .درواقع ،نوآوری اين پژوهش ،مطالعة انتقال
فناوری های پیشرفته توأم با درنظرگفتن سطوح گوناگون آمادگی فناوری است .ضرورت شناسايی
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عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری در حوزۀ فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی
فناوری از اين منظر مورد تأکید است که با شناسايی چالشها ،تهديدها و فرصتهای پیش رو در
اين حوزه ،میتوان به صورت مؤثرتری به انتقال فناوریهای پیشرفته و خلق ثروت در اين حوزه
اقدام کرد و از میزان نااطمینانی و مخاطرۀ آن کاست.
پیشینۀ پژوهش

انتقالفناوری 
انتقال فناوری فرايندی است که عرضهکننده ،فناوری را از طريق فعالیتهای متعدد به
دريافتکننده منتقل میکند و درنهايت به افزايش قابلیت تكنولوژيكی دريافتکننده منجر میشود
(ناهار .)2006 ،انتقال فناوری عبارت است از بهکارگیری و استفاده از فناوری در مكانی بهجز
مكان اولیة ايجاد و خلق آن؛ بهعبارت ديگر ،فرايندی که موجب جريانيافتن فناوری از منبع به
دريافتکنندۀ آن میشود ،انتقال فناوری نام دارد (اعرابی .)2007 ،انتقال فناوری عبارت است از
انتقال دانشی که به بهبود ظرفیت فناورانة يک کشور منجر شود (بزيک .)1385 ،انتقال فناوری،
تكنیک يا دانشی است که در يک سازمان توسعه میيابد ،سپس به جايی انتقال میيابد که با آن
تطبیق پیدا میکند و استفاده میشود (فیلیپس .)2002 ،انجمن مديران فناوری دانشگاههای
اياالت متحده ،انتقال فناوری را انتقال رسمی اکتشافات و نوآوریهای جديد تحقیقات علمی
تعريف میکند که توسط دانشگاهها و نهادهای تحقیقی غیرانتفاعی به بخش تجاری برای انتفاع
عمومی هدايت شدهاند (جینفو و روی.)2010 ،
مالحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوری

الی و تیسای ( )2003معتقدند ويژگیهای صنعت ،سازمانی ،نیروی انسانی و فناورانه بر
اثربخشی انتقال فناوری مؤثراند .مادو ( )1383هشت عامل کلیدی برای شرکت دريافتکننده در
موفقیت انتقال فناوری مطرح کرده است که تعیین فناوری مناسب و آموزش فناوری از آن جمله
است .گیبسون و اسمايلر ( )1331نشان دادند پیچیدگی فناوری در فرايندهای انتقال فناوری
درون و بین سازمانها مؤثر است .بوزمن ( )2000در مدل اثربخشی اقتضايی انتقال فناوری،
مشخصات فناوری و موضوع انتقال را بر انتقال فناوری مؤثر میداند .موحدی ( )2009شرايط
رقابتی بازار و پیچیدگی فناوری را در موفقیت انتقال فناوری در شرکتهای ايرانی حائز اهمیت
میداند .گروسی مختارزاده ( )1987دولت ،ماهیت فناوری و شرايط صنعت را بر انتقال فناوری
مؤثر برمیشمرد .فارسیجانی و ترابنده ( )1932بیتوجهی به خواستههای مشتريان را سبب
خارجشدن از بازار رقابت معرفی میکنند.
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سطوح آمادگی فناوری

سطوح آمادگی فناوری بهمنظور ارائة توصیفی برای رشد بلوغ فناوری بهصورت پروسهای از
پیشرفت فناوری از ايدۀ اولیه تا محصول نهايی ،ايجاد شد .براساس مبانی نظری ،سطوح گوناگون
فناوری در نه سطح قرار گرفتند .سطح اول شامل مشاهده و گزارش قواعد پايه است .سطح دوم
شامل مفاهیم فناوری و فرمولهکردن کاربردهاست .سطح سوم شامل کارکرد تجربی ،تحلیل و
مختصسازی اثبات مفاهیم است .سطح چهارم شامل توسعة عناصر و نمونهها در محیط
آزمايشگاه است .سطح پنجم شامل توسعة عنصر يا نمونه در محیطهای مناسب است .سطح
ششم شامل نمايش مناسب در محیطی مناسب و واقعی است .سطح هفتم شامل آزمايش سیستم
نمونه در محیط واقعی و درحال تجاریشدن برای متقاضیان اولیه است .سطح هشتم شامل
سیستم واقعی و کامل برای آزمايش و نمايش و درحال تجاریشدن برای تمام استفادهکنندگان
است .سطح نهم شامل سیستم واقعی است که به کمک مأموريتهای واقعی موفق اثبات شد و
توسعه میيابد (غالمی جورشری.)1931 ،
چارچوب مفهومی تحقیق 
چارچوب مفهومی مورد استفاده در اين پژوهش برای شناسايی مالحظات صنعت و فناوری
تأثیرگذار بر انتقال فناوریهای پیشرفته ،مدل الی و تیسای است .براساس اين مدل،
ويژگیهای فناوری شامل پیچیدگی ،تدوين و ترويج و ويژگیهای صنعت شامل مقیاس بازار،
چرخة عمر محصول و دولت بر انتقال فناوریهای پیشرفته تأثیرگذار است .شكل  ،1چارچوب
مفهومی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوریهای پیشرفته را بهتفصیل نشان میدهد.

عواملمؤثربرانتقالفناوريهاي
پیشرفته

ویژگیهاي
فناوري

ترویج

تدوین

ویژگیهاي
صنعتی

پیچیدگی

دولت

چرخهعمر
محصول

مقیاسبازار

شکل.1چارچوبمفهومیمالحظاتصنعتوفناوريتأثیرگذاربرانتقالفناوريهايپیشرفته 
منبع:اليوتیساي 2009،
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چارچوب مفهومی مورد استفاده برای سطوح آمادگی فناوری در اين پژوهش براساس مدل نه
سطحی ناسا ( )2001تعريف میشود .براساس مبانی نظری ،سطوح گوناگون فناوری در نه سطح
قرار گرفتند .شكل  2اين مدل را نشان میدهد .بهمنظور تسهیل بررسی ،اين مدل در سه فاز
نشان داده شد.

• آزمايش سیستم در محیط واقعی و
تجاری سازی برای متقاضیان اولیه
• سیستم واقعی برای آزمايش و نمايش و
تجاری سازی
• سیستم واقعی با مأموريت واقعی همراه
با توسعه آن

فاز :2ساخت نمونه
آزمايشی و اولیه
• توسعه عناصر و نمونه ها در آزمايشگاه
• توسعه عناصر يا نمونه ها در محیط
مناسب
• نمايش مناسب در محیط واقعی

فاز :9تجاری سازی و
ورود به بازار

• مشاهده و گزارش قواعد پايه
• مفاهیم و فرموله کردن کاربردها
• تحلیل مفاهیم در يک محیط
آزمايشگاهی

فاز :1شكل گیری و
توسعه مفهوم نظری

شکل.2چارچوبمفهومیسطوحآمادگیفناوريدرسهفازونهسطح 
منبع:ناسا2004،

روششناسی پژوهش
اين پژوهش ،پژوهشی کاربردی است که دادههای آن با استفاده از روش آمیختة کیفی -کمی
جمعآوری شد .به اين منظور ،با درنظرگرفتن چارچوب مفهومی الی و تیسای ( )2003بهعنوان
چارچوب نظری پايه ،ابتدا به مصاحبه با خبرگان برای شناسايی مالحظات صنعت و فناوری
پرداخته شد که بر انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری تأثیرگذار است.
در اين مرحله ،پس از طرح چارچوب مفهومی الی و تیسای ( ،)2003از خبرگان پرسشهايی
دربارۀ هريک از ابعاد و اجزای اين مدل صورت گرفت و نظر آنها دربارۀ تأثیر هريک از اين
مؤلفهها بر انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری پرسیده شد .همچنین،
با طرح پرسشهايی تالش شد تا چنانچه ابعاد و اجزای ديگری نیز مورد توجه ايشان است مطرح
شود که در چارچوب مفهومی اولیه ذکر نشد .گويههای کالمی مصاحبه با خبرگان ،پس از
تلخیص ،در سه مرحله کدگذاری (اولیه ،باز و محوری) شد .منظور از کدگذاری اولیه ،تلخیص
گويههای خبرگان در مصاحبة نیمهساختاريافته و استخراج مفاهیم اولیه است (لیندالف و تیلور،
 .)103 :2010جامعة آماری در بخش کیفی ،خبرگان متخصص در حوزۀ انتقال فناوریهای
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پیشرفته در سه بخش خبرگان نظری ،سیاستگذاری و کارآفرينی است .حجم نمونة مورد بررسی
براساس مبانی نظری در تحقیقات کیفی همگون میتواند بین شش تا هشت نفر باشد (کوزل،
 ،)191 :1333اما پژوهشگر بهدلیل تمايل به افزايش دقت و کاهش خطا ،مصاحبه را تا رسیدن به
اشباع نظری ادامه داد .به اين ترتیب ،با ده نفر از خبرگان مصاحبة نیمهساختاريافته انجام گرفت.
نمونهگیری در بخش کیفی با استفاده از روش گلولة برفی 1انجام گرفت (بیرناکی ،والدورف،
 .)78 :1381روايی ابزار مصاحبه با طراحی نظاممند و استفاده از نظرهای خبرگان و اصالح موارد
الزم ،از سوی خبرگان تأيید شد.
با تحلیل نظرهای خبرگان با روش کدگذاری در سه مرحله ،پرسشنامهای طراحی شد که از
طريق آن جمعآوری دادههای بخش کمی انجام گرفت .اين پرسشنامه شامل  92پرسش در
زمینة تأثیر مالحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوریهای پیشرفته است .البته خبرگان در اين
مرحله (بخش کمی) نیز همانند مرحلة قبل (بخش کیفی) تأثیر هر عامل را بر انتقال فناوریهای
پیشرفته به تفكیک در سه فاز آمادگی فناوری تعیین میکنند .به اين ترتیب ،هر پرسش در سه
فاز گوناگون قرار گرفت .جامعة آماری در بخش کمی ،خبرگان و صاحبنظران در حوزۀ انتقال
فناوریهای پیشرفته است .خبرگان بخش کمی ،کارآفرينانی هستند که در حوزۀ انتقال
فناوریهای پیشرفته بهصورت تجاری فعالیت میکنند ،برخالف خبرگان بخش کیفی که در سه
حوزۀ نظری ،سیاستگذاری و کارآفرينی متخصص بودند .حجم نمونه در بخش کمی صد نفر
انتخاب شد .حجم نمونة صد نفر در پژوهشهايی که به روش تحلیل عاملی انجام میگیرد،
مناسب پیشنهاد میشود (هومن و عسگری .)1981 ،به اين منظور ،حدود  115پرسشنامه توزيع
شد که از اين تعداد ،صد پرسشنامه بهصورت قابل استفاده جمعآوری شد؛ بنابراين ،میزان
بازگشت پرسشنامه تقريبا  0/87بود که مناسب است .نمونهگیری در بخش کمی با استفاده از
روش نمونهبرداری تصادفی ساده 2انجام گرفت (کرلینجر .)102 :1386 ،روش تحلیل در بخش
کمی ،آزمون تحلیل آنووا( 9تحلیل واريانس يکراهه) و آزمون فريدمن 1با استفاده از نرمافزار
 SPSSو تحلیل عاملی تأيیدی 5با استفاده از نرمافزار اسمارت پیالاس 6است .علت استفاده از
نرمافزار اسمارت پیالاس برای تحلیل عاملی تأيیدی ،وابستگی کمتر به اندازۀ نمونه ،سطح
سنجش متغیرها و نرمالبودن توزيع است (امانی و همكاران .)11 :1931 ،روايی پرسشنامه با
1. Snowball
2. Simple Random Sampling
3. One Way ANOVA
4. Friedman
5. Confirmatory Factor Analysis
6. Smart PLS
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استفاده از طراحی نظاممند و استفاده از نظرهای خبرگان و انجامدادن اصالحات مورد نظر در
پرسشنامة اولیه ،از سوی خبرگان تأيید شد .برای بررسی پايايی از ضريب آلفای کرونباخ استفاده
شد .به اين منظور ،با استفاده از نرمافزار  ،SPSSضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و دو
گروه عوامل محاسبه شد که در چارچوب مفهومی پايه و مرحلة کیفی شناسايی شد .با توجه به
مقادير محاسبهشده برای آلفای کرونباخ که بهتفكیک مالحظات صنعت و فناوری بهترتیب برابر
با  0/326و  0/315و همچنین برای کل پرسشنامه برابر با  0/371است ،پايايی ابزار پرسشنامة
مورد استفاده در اين آزمون تأيید میشود.
یافتههای پژوهش
يافتههای پژوهش در بخش کیفی ،نشانگر وجود هفت بعد و  92جزء بهعنوان مالحظات صنعت
و فناوری است که بر انتقال فناوریهای پیشرفته تأثیرگذار است .به اين ترتیب ،چهار بعد اهمیت
راهبردی فناوری ،تدوين فناوری ،ترويج فناوری و مالحظات فناوری در گروه عوامل فناوری مؤثر
بر انتقال فناوریهای پیشرفته است و سه بعد مقیاس بازار ،چرخة عمر محصول و دولت در گروه
عوامل صنعتی مؤثر بر انتقال فناوریهای پیشرفته قرار دارد .در گروه عوامل فناوری ،باالترين
میانگین مربوط به سه جزء زير است :قیمت و هزينة فناوری ،پیادهسازی فناوری انتقاليافته
مستلزم نیروی متخصص باشد و فناوری انتقاليافته موجب برآوردهشدن نیاز فناورانة کشور باشد.
در گروه عوامل صنعتی باالترين میانگین مربوط به سه جزء تسهیالت دولت در سیاستها و
قوانین مرتبط با انتقال فناوری ،شرايط رقابتی بازار و میزان بازگشت سرمايه است.
برای تأيید عواملی که از مصاحبههای بخش کیفی استخراج شد ،از آزمون تحلیل عاملی
تأيیدی با استفاده از نرمافزار اسمارت پیالاس استفاده میشود .به اين منظور ،برای بررسی
پايايی از دو شاخص ضريب آلفای کرونباخ 1و ضريب پايايی مرکب 2استفاده میشود .مقدار مورد
پذيرش برای هر دوی اين شاخصها براساس مبانی نظری حداقل برابر  0/7است .همچنین،
برای بررسی روايی همگرا 9از شاخص میانگین واريانس استخراجشده 1استفاده میشود .مقدار
مورد پذيرش اين شاخص براساس مبانی نظری حداقل برابر  0/5است .عالوهبر بررسی پايايی و
روايی ،دو شاخص ديگر بار عاملی( 5ضريب مسیر) و آمارۀ تی 6نیز بررسی میشود .مقدار مورد
1. Cronbachs Alpha
2. Composite Reliability
3. Convergent Validity
4. AVE
5. Factor Loading
6. T-Statistics
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پذيرش برای شاخص بار عاملی (ضريب مسیر) حداقل برابر  0/5و مقدار مورد پذيرش برای
شاخص آمارۀ تی حداقل برابر  1/36است (داوری .)25-1 :1931 ،در جدول  ،1مقادير
شاخصهای پايايی و روايی محاسبهشده توسط نرمافزار ذکر میشود.
محققساخته) 

جدول.1مقادیرشاخصهايپایاییورواییبرايعواملوابعادمدل(
مدل

ابعاد

عوامل

آلفايكرونباخ

پایداريمركب

میانگینواریانس
استخراجشده


0/828
0/813
0/735
0/776
0/895
0/717
0/819
0/810
1/000
0/759

0/873
0/833
0/819
0/870
0/329
0/820
0/830
0/881
1/000
0/830

0/531
0/631
0/698
0/632
0/858
0/593
0/723
0/517
1/000
0/802

انتقال فناوری
عوامل فناوری
اهمیت راهبردی
تدوين
ترويج
مالحظات فناوری
عوامل صنعتی
مقیاس بازار
چرخة عمر محصول
دولت

همانطورکه در جدول  1مالحظه میشود ،مقادير شاخصهای پايايی و روايی مدل مستخرج
از مصاحبه با خبرگان ،براساس مبانی نظری مورد تأيید است .در جدول  ،2مقادير بار عاملی
(ضريب مسیر) و آمارۀ تی محاسبهشده توسط نرمافزار بیان میشود.

محققساخته) 

جدول.2مقادیربارعاملیوآمارۀتیبرايعواملوابعادمدل(
ابعادعواملفناوري 

اهمیت راهبردی فناوری
تدوين فناوری
ترويج فناوری
مالحظات فناوری

ارتباطهربعدباعواملفناوري 
بارعاملی 

آمارۀT

0/839
0/856
0/859
0/735

98/106
26/930
27/333
25/633

ابعادعواملصنعتی 

ارتباطهربعدباعواملصنعتی 
بارعاملی 

آمارۀ T

مقیاس بازار

0/308

58/196

چرخة عمر محصول

0/803

20/377

دولت

0/818

26/119

همانطورکه در جدول  2مالحظه میشود ،مقادير بار عاملی و آمارۀ  Tبراساس مبانی نظری در
محدودۀ مورد پذيرش است .به اين ترتیب ،مدل مستخرج از مصاحبه با خبرگان مورد تأيید است.
برای پاسخ به اين پرسش که آيا تأثیر مالحظات صنعت و فناوری در فازهای گوناگون
آمادگی فناوری با يكديگر متفاوت است ،از آزمون آنووا استفاده شد .به اين منظور ،از دادههای
بخش کمی (پرسشنامه) استفاده شد که به تفكیک در سه فاز گردآوری شده بود .نتايج تحلیل
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آنووا با استفاده از نرمافزار  ،SPSSنشان میدهد تأثیر عوامل فناوری و صنعتی بر انتقال
فناوریهای پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری متفاوت است .جدول  9خروجی نرمافزار
را پس از اجرای آزمون آنووا نشان میدهد.
محققساخته) 

جدول.3خروجینرمافزارSPSSپسازاجرايآزمونآنووا(
عوامل 

مقایسةبینفازها

میانگین

خطاي

1

استاندارد

تفاوتها

سطحاطمینان91درصد

مقدار
2

معنیداري


3

عوامل فناوری
عوامل صنعتی

حدپایین

حدباال

فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و
فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی

-0/0510

0/0300

1/000

-0/2708

0/1626

فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و
فاز تجاریسازی و ورود به بازار

*-0/2171

0/0300

0/013

-0/1612

-0/0908

فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی و فاز
تجاریسازی و ورود به بازار

-0/1391

0/0300

0/037

-0/1101

0/0299

فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و
فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی

*-0/2710

0/1100

0/019

-0/5958

-0/0062

فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و
فاز تجاریسازی و ورود به بازار

*-0/3350

0/1100

0/000

-1/2538

-0/7902

فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی و فاز
تجاریسازی و ورود به بازار

*-0/7210

0/1100

0/000

-0/3888

-0/1532

جدول  9نشان میدهد تأثیر عوامل فناوری بین فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و فاز
تجاریسازی و ورود به بازار تفاوت معنادار دارد .همچنین ،تأثیر عوامل صنعتی بین هر سه فاز
شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی و فاز تجاریسازی و ورود
به بازار تفاوت معنادار دارد .شكل  9نمودار میانگین عوامل فناوری و صنعتی را در هر سه فاز
نشان میدهد.

1. Meam Difference
2. Std. Error
3. Sig. Value
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4/4
4/2
4

3/8
3/6
3/4
3/2
فاز تجاری سازی و
ورود به بازار

فاز ساخت نمونه اولیه
و آزمايشی

فاز شكل گیری و
توسعه مفهوم نظری

3/7682

3/5568

3/5027

4/18

3/456

عوامل صنعتی

3

عوامل فناوری

3/185

عوامل صنعتی

عوامل فناوری

محققساخته) 

شکل.3نمودارمیانگینعواملفناوريوصنعتیدرهرسهفاز(

همانطورکه در شكل  9مالحظه میشود ،هرچند در فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و
فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی ،تأثیر عوامل فناوری بیشتر از عوامل صنعتی است ،اما در فاز
تجاریسازی و ورود به بازار ،تأثیر عوامل صنعتی بیشتر از عوامل فناوری است .روند ديگری که
در شكل  9مالحظه میشود ،افزايش نسبی تأثیر عوامل فناوری و صنعتی با پیشرفتن فازهای
آمادگی فناوری است .به اين ترتیب ،هرچه انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح باالتری (سطح
 1تا  )3انجام میگیرد ،تأثیر عوامل فناوری و صنعتی بر انتقال فناوریهای پیشرفته افزايش
میيابد.
با انجامدادن آزمون فريدمن با استفاده از نرمافزار  ،SPSSرتبهبندی هفت بعد در تأثیرگذاری
بر انتقال فناوریهای پیشرفته مشخص میشود .جدول  1معنیداری آزمون فريدمن را نشان
میدهد.
داريآزمونفریدمن(محققساخته) 

جدول.4معنی
تعدادموارد 

مقدارمجذوركاي 1

درجةآزادي 

مقدارمعنیداري 

 100

286/600

20

0/000

1. Chi-Square
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جدول  5نتايج آزمون فريدمن را برای رتبهبندی ابعاد فناوری و صنعتی تأثیرگذار بر انتقال
فناوریهای پیشرفته در هر  9فاز آمادگی فناوری نشان میدهد.
جدول.1نتایجآزمونفریدمنبرايرتبهبنديابعادفناوريوصنعتیتأثیرگذاربرانتقالفناوريهاي
محققساخته) 

پیشرفتهدرهرسهفازآمادگیفناوري(
فازشکلگیريوتوسعةمفهومنظري  فازساختنمونةاولیهوآزمایشی 
رتبة

رتبه 

ابعاد 

1
2
9
1

تدوين فناوری
دولت
ترويج فناوری
اهمیت راهبردی

1/61
1/17
1/93
1/03

5

مالحظات
فناوری
چرخة عمر
محصول
مقیاس بازار

9/72

5

9/53

 6اهمیت راهبردی

6
7

میانگین 1

9/11

رتبة

فازتجاريسازيوورودبهبازار 

رتبه 

ابعاد 

1
2
9
1

ترويج فناوری
دولت
تدوين فناوری
مالحظات
فناوری
مقیاس بازار

9/71
9/90

6

2/36

7

7

چرخة عمر
محصول

رتبة

رتبه 

ابعاد 

1/71
1/71
1/56
1/01

1
2
9
1
5

مقیاس بازار
دولت
ترويج فناوری
چرخة عمر
محصول
مالحظات
فناوری
تدوين فناوری

9/17

اهمیت راهبردی

2/71

میانگین 

میانگین 

5/06
1/37
1/22
9/80
9/78

همانطورکه در جدول  5مالحظه میشود ،رتبة هر بعد در فازهای گوناگون آمادگی فناوری
متفاوت است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هرچند پژوهشگران متعددی از زوايای گوناگون به مطالعه و شناسايی عوامل تأثیرگذار بر انتقال
فناوری پرداختند ،اما تاکنون اين موضوع در فرايند سطوح گوناگون آمادگی فناوری مطالعه نشده
است .پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و نتايج پژوهشهای پیشین ،مصاحبه با خبرگان در
بخش کیفی و گردآوری نظرهای خبرگان در بخش کمی و تحلیل دادهها توسط نرمافزار،
چارچوب مفهومی مالحظات صنعت و فناوری تأثیرگذار بر انتقال فناوریهای پیشرفته در سطوح
گوناگون آمادگی فناوری استخراج شد .اين مدل در شكل  1مالحظه میشود.
1. Mean Rank
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فرآیند انتقال فناوریهای پیشرفته
• مقیاس بازار
• دولت
• ترويج فناوری
• چرخه عمر
محصول
• مالحظات
فناوری
• تدوين فناوری
• اهمیت راهبردی

فاز تجاری
سازی و ورود
به بازار

 :TRL7آزمایش نمونه در

• ترويج فناوری
• دولت
• تدوين فناوری
• مالحظات
فناوری
• مقیاس بازار
• اهمیت راهبردی
• چرخه عمر
محصول

فاز ساخت
نمونه اولیه و
آزمايشی

 :TRL4توسعۀ عناصر و

• تدوين فناوری
• دولت
• ترويج فناوری
• اهمیت راهبردی فاز شكل گیری
و توسعه مفهوم
• مالحظات
نظری
فناوری
• چرخه عمر
محصول
بازار
• مقیاس
 :TRL1مشاهده و

نمونهها در آزمایشگاه

گزارش قواعد پایه

حال تجاری

 :TRL5توسعۀ عناصر و

 :TRL2مفاهیم فناوری و

 :TRL8سیستم واقعی و

نمونهها در محیط مناسب

فرموله کردن کاربردها

کامل برای آزمایش و

 :TRL6نمایش مناسب

 :TRL3کارکرد تجربی،

نمایش و در حال تجاری

در یک محیط مناسب

تحلیل و مختصسازی

 :TRL9سیستم واقعی با

واقعی

مفاهیم

یک محیط واقعی و در

مأموریت واقعی موفق

شکل.4چارچوبمفهومیمالحظاتصنعتوفناوريتأثیرگذاربرانتقالفناوريهايپیشرفتهدر
محققساخته) 

سطوحگوناگونآمادگیفناوري(

براساس مصاحبه با خبرگان و مطالعة مبانی نظری ،پژوهشگر بعد پیچیدگی فناوری را که در
مدل پايه توسط الی و تیسای ( )2003پیشنهاد شد ،به دو بعد اهمیت راهبردی فناوری و
مالحظات فناوری تفكیک میکند .به اين ترتیب ،عالوهبر پیچیدگی فناوری ،میتوان ساير
مالحظات فناوری و عوامل راهبردی را نیز در اين مدل لحاظ کرد .ساير پژوهشگران نیز در
پژوهشهای مشابه به تأثیر اين عوامل اشاره کردند .جدول  6تعدادی از عواملی را نشان میدهد
که پژوهشگران تأثیر آن را بر انتقال فناوری بیان کردند.
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عواملتأثیرگذاربرانتقالفناوريدرپژوهشسایرپژوهشگران(محققساخته) 

جدول.6
ردیف 
1

2
9

1

5

6
7

بعد 

جزءمورداشارۀپژوهشگر 

نامپژوهشگر 
الی و تیسای ( ،)2003مادو (،)1383
گیبسون و اسمايلر ( ،)1331لین و
برگ ( ،)2001موحدی ()2009
الی و تیسای ( ،)2003مادو (،)1383
اونی ( ،)2005لشكری ()1978
الی و تیسای ( ،)2003گرينر و فرانزا
( ،)2009المبروک و سؤار ()2005

اهمیت راهبردی فناوری ويژگیهای فناورانه ،تعیین فناوری مناسب،
دوپهلويی فناورانه ،ماهیت فناوری ،پیچیدگی
فناوری
ويژگیهای فناورانه ،آموزش فناوری ،آموزش
تدوين فناوری
فناوری ،بازآموزی کارکنان
ويژگیهای فناورانه ،آگاهی از فناوریهای
ترويج فناوری
جديد ،ارتقا و تشويق رشد و توسعة فناورانه،
پذيرش انتقال فناوری
الی و تیسای ( ،)2003بوزمن
ويژگیهای فناورانه ،مشخصات موضوع انتقال
مالحظات فناوری
فناوری ،توجه به بعد دينامیک فرايند انتقال ( ،)2000ساد و همكاران ( ،)2002لی و
همكاران ()2010
فناوری ،هزينههای دستیابی به تجهیزات و
تعمیر و نگهداری آن
الی و تیسای ( ،)2003موحدی
ويژگیهای صنعت ،شرايط رقابتی بازار ،شرايط
مقیاس بازار
( ،)2009گروسی مختارزاده (،)1987
صنعت ،دسترسی به بازار کافی
مهدیزاده و همكاران ()1983
الی و تیسای ( ،)2003کالنتری و
چرخة عمر محصول
چرخة عمر محصول
میگونپوری ()1931
الی و تیسای ( ،)2003موحدی
ويژگیهای فناورانه ،سیاستهای دولت ،تدوين
دولت
( ،)2009المبروک و سؤار (،)2005
سیاستهای دولتی منعطف ،حمايتهای
لشكری ( ،)1978گروسی مختارزاده
اقتصادی و اطالعاتی وزارت صنايع ،دولت،
( ،)1987مهدیزاده و همكاران
حمايتهای مؤثر دولت
()1983

يافتههای پژوهش نشان میدهد هرچند تأثیر بعضی عوامل نظیر دولت و ترويج فناوری در هر
سه فاز آمادگی فناوری بر انتقال فناوریهای پیشرفته تقريبا يكسان است ،تأثیر بعضی ديگر از
عوامل نظیر مقیاس بازار و تدوين فناوری در فازهای گوناگون آمادگی فناوری بر انتقال فناوریهای
پیشرفته متفاوت است؛ برای مثال ،تأثیر عامل مقیاس بازار بر انتقال فناوریهای پیشرفته بهتدريج با
حرکت به سمت سطوح آمادگی فناوری باالتر (TRLهای باالتر) ،بیشتر میشود و درحالیکه در فاز
شكلگیری و توسعة مفهوم کمترين تأثیر را دارد ،در فاز تجاریسازی و ورود به بازار بیشترين تأثیر
را دارد .در سوی مخالف ،تأثیر عامل تدوين فناوری با حرکت به سمت سطوح آمادگی فناوری
باالتر (TRLهای باالتر) ،کمتر میشود .اين موضوع در نمودار  1نیز به گونة ديگری مشاهده
میشود .هرچند در فاز شكلگیری و توسعة مفهوم نظری و فاز ساخت نمونة اولیه و آزمايشی تأثیر
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عوامل فناوری بر انتقال فناوریهای پیشرفته بیشتر است ،اما در فاز تجاریسازی و ورود به بازار،
تأثیر عوامل صنعتی بر انتقال فناوریهای پیشرفته ،بیشتر است .اين موضوع با نتايج پژوهش ساير
پژوهشگران نیز تطابق دارد؛ برای مثال ،کالنتری و میگونپوری ( )1931در پژوهشی ،عوامل
محیطی شامل ويژگیهای صنعت ،بازار و دولت را تأثیرگذارترين عامل بر تجاریسازی تحقیقات
دانشگاهی میدانند و تأثیر عوامل فناوری شامل اهمیت راهبردی فناوری ،سطح و نوع فناوری و
مالكیت فكری را در مرتبة بعد بیان میکنند .بررسی میانگین  92جزء شناسايیشده در اين پژوهش،
بهتفكیک در هر سه فاز آمادگی فناوری نیز نشان میدهد در دو فاز شكلگیری و توسعة مفهوم
نظری و ساخت نمونة اولیه و آزمايشی ،حضور نیروی متخصص باالترين میانگین را دارد و در فاز
تجاریسازی و ورود به بازار ،شرايط رقابتی بازار باالترين میانگین را دارد .براساس اين پژوهش،
پیشنهادهايی بهشرح زير ارائه میشود:
 .1شرکتهای دانشبنیان و سازمانهايی که به انتقال فناوریهای پیشرفته اقدام میکنند ،بايد
قبل از انتقال فناوری ،به شناسايی سطوح آمادگی فناوری بپردازند .به اين ترتیب ،با توجه به
چارچوب مفهومی که در اين پژوهش حاصل شد ،به مالحظات ويژۀ صنعت و فناوری در هر
سطح آمادگی فناوری توجه ويژه داشته باشند.
 .2چنانچه شرکتهای دانشبنیان در سطوح آمادگی فناوری يک تا سه (مشاهده و گزارش قواعد
پايه ،مفاهیم فناوری و فرمولهکردن کاربردها و کارکرد تجربی ،تحلیل و مختصسازی اثبات
مفاهیم) به انتقال فناوریهای پیشرفته اقدام میکنند ،الزم است تدوين دقیق جزئیات فناوری،
آموزش کارکنان و استفاده از نیروی انسانی متخصص را با جديت دنبال کنند.
 .9چنانچه شرکتهای دانشبنیان در سطوح آمادگی فناوری چهار تا شش (توسعة عناصر و
نمونهها در آزمايشگاه ،توسعة عناصر و نمونهها در محیط مناسب و نمايش مناسب در محیطی
مناسب و واقعی) به انتقال فناوریهای پیشرفته اقدام میکنند ،الزم است از يکسو برنامههای
آموزشی را برای نیروی انسانی درگیر در فرايند انتقال فناوری درنظر بگیرند و از سوی ديگر
برنامههای ترويجی و تشويقی را برای کاربران آزمايشی فناوری جديد درنظر بگیرند.
 .1چنانچه شرکتهای دانشبنیان در سطوح آمادگی فناوری هفت تا نه (آزمايش نمونه در
محیطی واقعی و درحال تجاریشدن برای متقاضیان اولیه ،سیستم واقعی و کامل برای
آزمايش و نمايش و درحال تجاریشدن برای تمام استفادهکنندگان و سیستم واقعی با
مأموريت واقعی) به انتقال فناوریهای پیشرفته اقدام میکنند ،الزم است توجه ويژهای به
ويژگیهای بازار نظیر اندازۀ بازار ،شرايط رقابتی ،تعداد رقبا ،میزان بازگشت سرمايه ،وجود
سرمايهگذاران مخاطرهپذير ،وجود زنجیرۀ ارزش و شبكة توزيع محصول داشته باشند.
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 .5دولت بهمنظور دستیابی به اهداف اقتصاد دانشبنیان و فراهمکردن شرايط برای شرکتها
بهمنظور دستیابی به مزيتهای رقابتی پايدار ،الزم است در همة سطوح آمادگی فناوری نقش
مؤثری را از طريق تسهیل سیاستها ،قوانین و رويهها ايفا کند .همچنین ،دولت بايد از
سازمانها و شرکتهای دانشبنیان که اقدام به انتقال فناوریهای پیشرفته میکنند
حمايتهای مالی ،فنی و اطالعاتی کند .اين حمايتها میتواند در قالب تسهیالت مالی با
شیوههای جديد نظیر سرمايهگذاری مخاطرهپذير ،تسهیالت فنی نظیر تخصیص شبكههای
آزمايشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاهها و حتی تأسیس شبكههای آزمايشگاهی جديد با
امكانات و تجهیزات کافی در مراکز رشد بهمنظور استفادۀ شرکتهای دانشبنیان انجام گیرد
که به انتقال فناوریهای پیشرفته اقدام میکنند .همچنین ،اين حمايتها میتواند شامل
تسهیالت اطالعاتی نظیر شبكهسازی در داخل و خارج کشور بهمنظور تأمین نیازهای داخلی و
صادرات باشد.
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