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های قال فناوریتبندی مالحظات صنعت و فناوری در انشناسایی و رتبه

 (TRLs)پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری 

 2، جهانشاه چرختاب مقدم1یکالنتر لیاسماع

انتقال فرايند مالحظات صنعت و فناوری در مطالعة پژوهش حاضر  موضوع اصلی چکیده:

موضوع از اين اهمیت به  است. آمادگی فناوری نظرگرفتن سطوحبا در توأم های پیشرفتهفناوری
دارد و ای  ويژهکه سطوح گوناگون آمادگی فناوری، مالحظات شود  تأکید میاين منظر 
هدف اصلی اين پژوهش  کاهد.های پیشرفته میآن از مخاطرات انتقال فناوری درنظرگرفتن

های پیشرفته در سطوح ی در انتقال فناوریبندی مالحظات صنعت و فناورشناسايی و رتبه
 ۀهای آن به شیوو دادهاست اين پژوهش از نوع کاربردی  گوناگون آمادگی فناوری است.

عنوان         ب عد بههفت جزء در قالب  92دهد های پژوهش نشان میآمیخته گردآوری شد. يافته
ر است. تأثیر اين عوامل در های پیشرفته تأثیرگذامالحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوری

سوی سطوح  رفتن به ای که با پیشگونه به. سطوح گوناگون آمادگی فناوری، متفاوت است
 شود.(، تأثیر مالحظات صنعت از تأثیر مالحظات فناوری بیشتر می3تا  1آمادگی باالتر )از 

ن در سطوح تأثیر آ میزان درنظرگرفتن مالحظات صنعت و فناوری و براساس نتايج پژوهش،
های انتقال فناوری ۀکه در حوزشود توصیه میهايی  گوناگون آمادگی فناوری، به شرکت
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 مقدمه
های عرصه ةهای پیشرفته جزئی جدانشدنی از زندگی مردم شده است و در هماکنون فناوری

ها برای خلق ثروت، نیازمند کسب مزيت دولت ،از ديدگاه کالن زندگی درحال بروز و ظهور است.
زمین و طال بسنده  مانند د همچون گذشته به منابع اولیهتواننپايدارند و در اين میان نمی رقابتی
های مؤثر در ارتقای عملكرد رقابتی های فناورانه از روشتوانمندی ةاز ديدگاه خرد نیز توسع کنند.
يسه با تری در مقاها در زمان کوتاهکند تا بنگاههاست. انتقال مناسب فناوری کمک میبنگاه
نند )کريمی دستجردی و کدرونی فناوری، موقعیت رقابتی خود را در صنعت تقويت  ةتوسع

های پیشرفته در زندگی مدرن معاصر برای عموم مردم از جايگاه فناوری (.111: 1983، همكاران
تجارت جهانی  ةدر عرص هاو بنگاه هاشدن آن به مزيت رقابتی پايدار برای دولت تبديلسو و  يک

بازار از سوی  ۀکارآفرينی، خلق ثروت و کسب سهم عمد ۀها در حوزو عاملی برای پیشتازی آن
نظران، فناوری پیشرفته  از منظر صاحب های پیشرفته شد.ديگر، موجب اهمیت چشمگیر فناوری

فضای اقتصادی نوين، نقشی اساسی در اقتصاد  ۀعنوان يكی از عناصر اصلی و متمايزکنند به
 (.59: 1988، همكارانفراصنعتی دارد )صارمی و  ةمعجهانی و جا
براساس شاخص  یجهان ۀگستر در دانش تولید رشد میزاندر  يرانا یاسالم یاول جمهور جايگاه

 قرارگرفتن و فناوری و دانش مرزهای به ايرانی دانشمندان ارزشمند دستیابی ،ISIتعداد مقاالت معتبر 
 یفناور نانو، فناوری یرنظ یشرفتهپ هایفناوری هایحوزه از خیبر در جهان برتر کشور چند باشگاه در
بر  یمقام معظم رهبر ويژه بهو  يشمندانمكرر اند یدفضا، تأک -هوا یفناور و ایهسته یفناور يستی،ز

 برای را مناسبی بستر کرده،تحصیل و جوان انسانی نیروی عظیم ظرفیت و بنیاناقتصاد دانش ةتوسع
 شک یب. کندمی فراهم بنیاندانش هایشرکت ظرفیت از استفاده با ثروت خلق و نهفناورا کارآفرينی

 هایفناوری ويژه به یو خلق ثروت، انتقال فناور بنیاندانش اقتصاد به دستیابی راهبردهای از يكی
 یمقاومت اقتصاد کلی هایسیاست ابالغ يازدهم بند در پیشرفته هایفناوری انتقال بیان. است پیشرفته

 (.1932 ای،امر است )خامنه ينبر ا هگوا نیز رهبری معظم مقام سوی از
 ،گرفتانجام ايی عوامل مؤثر بر انتقال فناوری شناس زمینةهای متعددی در پژوهش هرچند

شود. ها مشاهده میدرنظرنگرفتن سطوح آمادگی فناوری، اشكالی است که در اين پژوهش اما
ای از صورت پروسه توصیفی برای رشد بلوغ فناوری به ةارائمنظور  سطوح آمادگی فناوری به

در اين  (.1931اولیه تا محصول نهايی ايجاد شد )غالمی جورشری،  ۀپیشرفت فناوری از ايد
( به دنبال يافتن میزان تأثیر 2003سای )پژوهش، پژوهشگر با الهام از چارچوب نظری الی و تی

های ( بر انتقال فناوری2003سای، فناورانه )الی و تیهای های صنعت و ويژگیعامل ويژگی دو
انتقال  ةنوآوری اين پژوهش، مطالع ،پیشرفته با درنظرگرفتن سطوح آمادگی فناوری است. درواقع

های پیشرفته توأم با درنظرگفتن سطوح گوناگون آمادگی فناوری است. ضرورت شناسايی فناوری
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در سطوح گوناگون آمادگی  های پیشرفتهفناوری ۀحوزعوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری در 
رو در  های پیشها، تهديدها و فرصتاز اين منظر مورد تأکید است که با شناسايی چالش فناوری

و خلق ثروت در اين حوزه های پیشرفته توان به صورت مؤثرتری به انتقال فناوریاين حوزه، می
 آن کاست. ۀاطرو مخ یاطمیناننااز میزان  اقدام کرد و

 

 پیشینۀ پژوهش

فناوریانتقال
های متعدد به فناوری را از طريق فعالیتکننده، عرضهی است که فرايندانتقال فناوری 

شود  منجر میکننده کند و درنهايت به افزايش قابلیت تكنولوژيكی دريافتمنتقل میکننده  دريافت
جز  ارگیری و استفاده از فناوری در مكانی بهک ست از بها انتقال فناوری عبارت (.2006)ناهار، 

يافتن فناوری از منبع به  جريان موجبی که فرايند ،عبارت ديگر به ؛ايجاد و خلق آن ةمكان اولی
ست از ا انتقال فناوری عبارت (.2007)اعرابی،  دارد ود، انتقال فناوری نامشآن می ۀکننددريافت

انتقال فناوری،  (.1385شود )بزيک، منجر يک کشور انة فناورانتقال دانشی که به بهبود ظرفیت 
با آن که يابد انتقال میيابد، سپس به جايی تكنیک يا دانشی است که در يک سازمان توسعه می

های  دانشگاه(. انجمن مديران فناوری 2002شود )فیلیپس، و استفاده می کند پیدا میتطبیق 
های جديد تحقیقات علمی رسمی اکتشافات و نوآوری اياالت متحده، انتقال فناوری را انتقال

به بخش تجاری برای انتفاع ها و نهادهای تحقیقی غیرانتفاعی که توسط دانشگاهکند تعريف می
  (.2010فو و روی، )جین اند شدههدايت عمومی 

 

 مالحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوری

، سازمانی، نیروی انسانی و فناورانه بر های صنعت( معتقدند ويژگی2003سای )الی و تی
کننده در ( هشت عامل کلیدی برای شرکت دريافت1383مادو ) ند.ااثربخشی انتقال فناوری مؤثر
است که تعیین فناوری مناسب و آموزش فناوری از آن جمله کرده موفقیت انتقال فناوری مطرح 
های انتقال فناوری فرايندوری در ( نشان دادند پیچیدگی فنا1331است. گیبسون و اسمايلر )

( در مدل اثربخشی اقتضايی انتقال فناوری، 2000ها مؤثر است. بوزمن )درون و بین سازمان
( شرايط 2009داند. موحدی )مشخصات فناوری و موضوع انتقال را بر انتقال فناوری مؤثر می

های ايرانی حائز اهمیت رکتموفقیت انتقال فناوری در شدر رقابتی بازار و پیچیدگی فناوری را 
فناوری و شرايط صنعت را بر انتقال فناوری  ماهیت( دولت، 1987داند. گروسی مختارزاده )می

های مشتريان را سبب به خواسته هیتوج( بی1932فارسیجانی و ترابنده ) شمرد.مؤثر برمی
 .کنندشدن از بازار رقابت معرفی می خارج



 1394بهار،1شمارۀ،7دورۀ ،مدرييت صنعتی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  110

 سطوح آمادگی فناوری

ای از صورت پروسه بهتوصیفی برای رشد بلوغ فناوری  ةمنظور ارائ بهادگی فناوری سطوح آم
سطوح گوناگون  ،اولیه تا محصول نهايی، ايجاد شد. براساس مبانی نظری ۀپیشرفت فناوری از ايد

سطح قرار گرفتند. سطح اول شامل مشاهده و گزارش قواعد پايه است. سطح دوم نه فناوری در 
کردن کاربردهاست. سطح سوم شامل کارکرد تجربی، تحلیل و  ناوری و فرمولهم فهیشامل مفا
ها در محیط عناصر و نمونه ةم است. سطح چهارم شامل توسعهیسازی اثبات مفامختص

های مناسب است. سطح عنصر يا نمونه در محیط ةآزمايشگاه است. سطح پنجم شامل توسع
اقعی است. سطح هفتم شامل آزمايش سیستم وو مناسب  یششم شامل نمايش مناسب در محیط

شدن برای متقاضیان اولیه است. سطح هشتم شامل  نمونه در محیط واقعی و درحال تجاری
کنندگان شدن برای تمام استفاده سیستم واقعی و کامل برای آزمايش و نمايش و درحال تجاری

موفق اثبات شد و  یعهای واقاست. سطح نهم شامل سیستم واقعی است که به کمک مأموريت
 (.1931)غالمی جورشری،  يابدتوسعه می

 

چارچوب مفهومی تحقیق
مورد استفاده در اين پژوهش برای شناسايی مالحظات صنعت و فناوری  یچارچوب مفهوم

سای است. براساس اين مدل، های پیشرفته، مدل الی و تیتأثیرگذار بر انتقال فناوری
های صنعت شامل مقیاس بازار، گی، تدوين و ترويج و ويژگیهای فناوری شامل پیچید ويژگی

، چارچوب 1 های پیشرفته تأثیرگذار است. شكلعمر محصول و دولت بر انتقال فناوری ةخچر
 دهد.تفصیل نشان می های پیشرفته را بهمفهومی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری

هايپیشرفتهثیرگذاربرانتقالفناوريچارچوبمفهومیمالحظاتصنعتوفناوريتأ.1شکل

2009ساي،تیوالي:منبع

عواملمؤثربرانتقالفناوريهاي
 پیشرفته

ویژگیهاي
 صنعتی

 مقیاسبازار
چرخهعمر
 محصول

 دولت

ویژگیهاي
 فناوري

 ترویج تدوین پیچیدگی
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نه چارچوب مفهومی مورد استفاده برای سطوح آمادگی فناوری در اين پژوهش براساس مدل 
سطح نه سطوح گوناگون فناوری در  ،شود. براساس مبانی نظری( تعريف می2001سطحی ناسا )

فاز  سهل بررسی، اين مدل در هیمنظور تس  دهد. بهمی اين مدل را نشان 2 قرار گرفتند. شكل
 نشان داده شد.

سطحنهوفازسهدريفناوریسطوحآمادگیچارچوبمفهوم.2شکل

 2004ناسا،:منبع

 شناسی پژوهشروش
کمی  -کیفی ةهای آن با استفاده از روش آمیختکاربردی است که داده یپژوهش ،اين پژوهش

عنوان  ( به2003سای )با درنظرگرفتن چارچوب مفهومی الی و تی ،منظورين ه اآوری شد. بجمع
شناسايی مالحظات صنعت و فناوری  ایبه مصاحبه با خبرگان برارچوب نظری پايه، ابتدا چ

 های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری تأثیرگذار است.که بر انتقال فناوریپرداخته شد 
 هايی پرسش(، از خبرگان 2003سای )ارچوب مفهومی الی و تیدر اين مرحله، پس از طرح چ

تأثیر هريک از اين  ۀدربارآنها و نظر صورت گرفت اين مدل هريک از ابعاد و اجزای  ۀدربار
 ،شد. همچنینپرسیده های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری ها بر انتقال فناوریمؤلفه

مطرح  استچه ابعاد و اجزای ديگری نیز مورد توجه ايشان تالش شد تا چنان هايی پرسشبا طرح 
های کالمی مصاحبه با خبرگان، پس از گويه که در چارچوب مفهومی اولیه ذکر نشد.شود 

منظور از کدگذاری اولیه، تلخیص  تلخیص، در سه مرحله کدگذاری )اولیه، باز و محوری( شد.
م اولیه است )لیندالف و تیلور، هیاستخراج مفا ساختاريافته ونیمه ةهای خبرگان در مصاحبگويه
های انتقال فناوری ۀآماری در بخش کیفی، خبرگان متخصص در حوز ةجامع (.103: 2010

 مشاهده و گزارش قواعد پايه•

 مفاهیم و فرموله کردن کاربردها•

تحلیل مفاهیم در يک محیط  •
 آزمايشگاهی

شكل گیری و  : 1فاز
 توسعه مفهوم نظری

 توسعه عناصر و نمونه ها در آزمايشگاه•

توسعه عناصر يا نمونه ها در محیط •
 مناسب

 نمايش مناسب در محیط واقعی•

ساخت نمونه : 2فاز
 آزمايشی و اولیه

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

تجاری سازی و : 9فاز
 ورود به بازار
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مورد بررسی  ةپیشرفته در سه بخش خبرگان نظری، سیاستگذاری و کارآفرينی است. حجم نمون
نفر باشد )کوزل،  هشتتا  ششتواند بین براساس مبانی نظری در تحقیقات کیفی همگون می

دلیل تمايل به افزايش دقت و کاهش خطا، مصاحبه را تا رسیدن به  پژوهشگر به اما(، 191: 1333
. گرفتساختاريافته انجام  نیمهمصاحبة نفر از خبرگان  دهبا  ،ين ترتیبه ااشباع نظری ادامه داد. ب

)بیرناکی، والدورف، گرفت نجام ا 1برفی ةگیری در بخش کیفی با استفاده از روش گلولنمونه
خبرگان و اصالح موارد نظرهای مند و استفاده از (. روايی ابزار مصاحبه با طراحی نظام78: 1381
 .شدتأيید از سوی خبرگان الزم، 

ای طراحی شد که از خبرگان با روش کدگذاری در سه مرحله، پرسشنامه نظرهایبا تحلیل 
در پرسش  92اين پرسشنامه شامل  .گرفتبخش کمی انجام های آوری دادهطريق آن جمع

. البته خبرگان در اين استهای پیشرفته تأثیر مالحظات صنعت و فناوری بر انتقال فناوری زمینة
های قبل )بخش کیفی( تأثیر هر عامل را بر انتقال فناوری ةمرحله )بخش کمی( نیز همانند مرحل

 سههر پرسش در  ،ين ترتیبه اب کنند.فناوری تعیین می فاز آمادگیسه پیشرفته به تفكیک در 
انتقال  ۀنظران در حوزآماری در بخش کمی، خبرگان و صاحب ةجامع .قرار گرفتفاز گوناگون 

انتقال  ۀخبرگان بخش کمی، کارآفرينانی هستند که در حوز های پیشرفته است.فناوری
 سهبرخالف خبرگان بخش کیفی که در  ،کنندصورت تجاری فعالیت می پیشرفته بههای  فناوری

نفر  صدحجم نمونه در بخش کمی  نظری، سیاستگذاری و کارآفرينی متخصص بودند. ۀحوز
د، گیرهايی که به روش تحلیل عاملی انجام مینفر در پژوهش صد ةحجم نمون. انتخاب شد

سشنامه توزيع پر 115حدود  ،منظوربه اين  (.1981)هومن و عسگری،  شودمناسب پیشنهاد می
 میزان ،بنابراين ؛دشآوری صورت قابل استفاده جمع پرسشنامه بهصد  ،شد که از اين تعداد

گیری در بخش کمی با استفاده از نمونه بود که مناسب است. 87/0                        بازگشت پرسشنامه تقريبا 
ش (. روش تحلیل در بخ102: 1386)کرلینجر،  گرفتانجام  2برداری تصادفی سادهروش نمونه

افزار با استفاده از نرم 1راهه( و آزمون فريدمن  )تحلیل واريانس يک 9کمی، آزمون تحلیل آنووا
SPSS علت استفاده از  است. 6اس ال پیافزار اسمارت با استفاده از نرم 5و تحلیل عاملی تأيیدی

نه، سطح نمو ۀاس برای تحلیل عاملی تأيیدی، وابستگی کمتر به انداز ال پیافزار اسمارت نرم
روايی پرسشنامه با  (.11: 1931، و همكاران بودن توزيع است )امانی نرمالسنجش متغیرها و 

                                                 
1. Snowball 

2. Simple Random Sampling  

3. One Way ANOVA  

4. Friedman 

5. Confirmatory Factor Analysis 

6. Smart PLS 
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اصالحات مورد نظر در  دادن خبرگان و انجام نظرهایمند و استفاده از استفاده از طراحی نظام
استفاده  . برای بررسی پايايی از ضريب آلفای کرونباخشدتأيید از سوی خبرگان اولیه، پرسشنامة 

دو ، ضريب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و SPSSافزار با استفاده از نرم ،منظوربه اين شد. 
کیفی شناسايی شد. با توجه به  ةکه در چارچوب مفهومی پايه و مرحلمحاسبه شد گروه عوامل 

رتیب برابر ت  تفكیک مالحظات صنعت و فناوری به شده برای آلفای کرونباخ که به مقادير محاسبه
 ةابزار پرسشنام پايايیاست،  371/0و همچنین برای کل پرسشنامه برابر با  315/0و  326/0با 

 .شود میمورد استفاده در اين آزمون تأيید 
 

 های پژوهشیافته
عنوان مالحظات صنعت  جزء به 92       ب عد و  هفتوجود  نگرنشا ،های پژوهش در بخش کیفیيافته

بعد اهمیت  چهار ،ين ترتیبه اب های پیشرفته تأثیرگذار است.قال فناوریو فناوری است که بر انت
راهبردی فناوری، تدوين فناوری، ترويج فناوری و مالحظات فناوری در گروه عوامل فناوری مؤثر 

عمر محصول و دولت در گروه  ةبعد مقیاس بازار، چرخ سهو است های پیشرفته بر انتقال فناوری
باالترين  ،. در گروه عوامل فناوریقرار داردهای پیشرفته ر انتقال فناوریعوامل صنعتی مؤثر ب
يافته  سازی فناوری انتقالفناوری، پیاده ةقیمت و هزينزير است: جزء  سهمیانگین مربوط به 

 .کشور باشدفناورانة شدن نیاز  برآوردهيافته موجب  انتقالمستلزم نیروی متخصص باشد و فناوری 
ها و الت دولت در سیاستهیجزء تسسه صنعتی باالترين میانگین مربوط به  در گروه عوامل

 .بازگشت سرمايه است میزانقوانین مرتبط با انتقال فناوری، شرايط رقابتی بازار و 
های بخش کیفی استخراج شد، از آزمون تحلیل عاملی برای تأيید عواملی که از مصاحبه

برای بررسی  ،منظوربه اين شود. اس استفاده می ال پیرت افزار اسماتأيیدی با استفاده از نرم
شود. مقدار مورد استفاده می 2و ضريب پايايی مرکب 1پايايی از دو شاخص ضريب آلفای کرونباخ

 ،است. همچنین 7/0ها براساس مبانی نظری حداقل برابر پذيرش برای هر دوی اين شاخص
شود. مقدار استفاده می 1شده اريانس استخراجاز شاخص میانگین و 9برای بررسی روايی همگرا

بر بررسی پايايی و  است. عالوه 5/0مورد پذيرش اين شاخص براساس مبانی نظری حداقل برابر 
. مقدار مورد شود مینیز بررسی  6تی ۀ)ضريب مسیر( و آمار 5روايی، دو شاخص ديگر بار عاملی

                                                 
1. Cronbachs Alpha 

2. Composite Reliability 

3. Convergent Validity 

4. AVE 

5. Factor Loading 

6. T-Statistics  
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و مقدار مورد پذيرش برای  5/0بر پذيرش برای شاخص بار عاملی )ضريب مسیر( حداقل برا
مقادير  ،1 جدول در (.25-1: 1931است )داوری،  36/1تی حداقل برابر  ۀشاخص آمار

 شود.افزار ذکر میشده توسط نرم  پايايی و روايی محاسبههای  شاخص
 

ساخته(محققهايپایاییورواییبرايعواملوابعادمدل)مقادیرشاخص.1جدول

 مركبپایداري كرونباخآلفاي عاداب عوامل مدل
واریانسمیانگین

 شدهاستخراج

 531/0 873/0 828/0   فناوری انتقال

 631/0 833/0 813/0  فناوری عوامل 

 698/0 819/0 735/0 راهبردی اهمیت  

 632/0 870/0 776/0 تدوين  

 858/0 329/0 895/0 ترويج  

 593/0 820/0 717/0 فناوری مالحظات  

 723/0 830/0 819/0  صنعتی واملع 

 517/0 881/0 810/0 بازار مقیاس  

 000/1 000/1 000/1 محصول عمر چرخة  

 802/0 830/0 759/0 دولت  

 
های پايايی و روايی مدل مستخرج شود، مقادير شاخصمالحظه می 1 طورکه در جدول همان

مقادير بار عاملی  ،2 جدولدر ید است. از مصاحبه با خبرگان، براساس مبانی نظری مورد تأي
 شود.افزار بیان میشده توسط نرم محاسبهتی  آمارۀ)ضريب مسیر( و 



ساخته(محققتیبرايعواملوابعادمدل)ۀمقادیربارعاملیوآمار.2جدول

فناوريعواملابعاد
فناوريعواملبابعدهرارتباط

صنعتیعواملابعاد
صنعتیعواملبابعدهرارتباط

Tۀآمارعاملیبار Tۀآمارعاملیبار

 196/58 308/0 بازار مقیاس 106/98 839/0 فناوری راهبردی اهمیت
 930/26 856/0 فناوری تدوين

 377/20 803/0 محصول عمر چرخة
 333/27 859/0 فناوری ترويج

 119/26 818/0 دولت 633/25 735/0 فناوری مالحظات

 

در  ینظر یبراساس مبان T ۀآمار و عاملی بار مقادير شود،می مالحظه 2 جدول در ورکهط همان
 است. يیدمدل مستخرج از مصاحبه با خبرگان مورد تأ ،ترتیب ينا هب. است پذيرش مورد محدودۀ

برای پاسخ به اين پرسش که آيا تأثیر مالحظات صنعت و فناوری در فازهای گوناگون 
های از داده ،ين منظوره اا يكديگر متفاوت است، از آزمون آنووا استفاده شد. بآمادگی فناوری ب

نتايج تحلیل  فاز گردآوری شده بود. سهکه به تفكیک در استفاده شد بخش کمی )پرسشنامه( 
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دهد تأثیر عوامل فناوری و صنعتی بر انتقال ، نشان میSPSSافزار آنووا با استفاده از نرم
افزار خروجی نرم 9ن آمادگی فناوری متفاوت است. جدول پیشرفته در سطوح گوناگوهای  یفناور

 دهد.را پس از اجرای آزمون آنووا نشان می
 

ساخته(محققپسازاجرايآزمونآنووا)SPSSافزارخروجینرم.3جدول

مل
وا
ع



 فازهابینمقایسة
میانگین

 1هاتفاوت

خطاي

 2استاندارد

مقدار

 3ريدامعنی

 درصد91اطمینانسطح

 باالحد پایینحد

مل
عوا

 
ی
ور
فنا

 

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

0510/0- 0300/0 000/1 2708/0- 1626/0 

 و نظری مفهوم توسعة و گیریشكل فاز
 بازار به ورود و سازیتجاری فاز

*2171/0- 0300/0 013/0 1612/0- 0908/0- 

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

1391/0- 0300/0 037/0 1101/0- 0299/0 

مل
عوا

 
ی
نعت
ص

 

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

*2710/0- 1100/0 019/0 5958/0- 0062/0- 

 و نظری ممفهو توسعة و گیریشكل فاز
 بازار به ورود و سازیتجاری فاز

*3350/0- 1100/0 000/0 2538/1- 7902/0- 

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

*7210/0- 1100/0 000/0 3888/0- 1532/0- 

 
وم نظری و فاز مفه ةگیری و توسعدهد تأثیر عوامل فناوری بین فاز شكلنشان می 9 جدول

فاز  سهتأثیر عوامل صنعتی بین هر  ،سازی و ورود به بازار تفاوت معنادار دارد. همچنینتجاری
سازی و ورود اولیه و آزمايشی و فاز تجاری ةمفهوم نظری و فاز ساخت نمون ةگیری و توسعشكل

فاز  سه را در هر نمودار میانگین عوامل فناوری و صنعتی 9 به بازار تفاوت معنادار دارد. شكل
 دهد.نشان می

                                                 
1. Meam Difference  

2. Std. Error 

3. Sig. Value 
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ساخته(محققفاز)سهمیانگینعواملفناوريوصنعتیدرهرنمودار.3شکل

 
مفهوم نظری و  ةگیری و توسعدر فاز شكل هرچندشود، مالحظه می 9 شكلطورکه در  همان

در فاز  اما ،اولیه و آزمايشی، تأثیر عوامل فناوری بیشتر از عوامل صنعتی است ةفاز ساخت نمون
تأثیر عوامل صنعتی بیشتر از عوامل فناوری است. روند ديگری که  ،سازی و ورود به بازارتجاری

رفتن فازهای  پیششود، افزايش نسبی تأثیر عوامل فناوری و صنعتی با مالحظه می 9 شكلدر 
های پیشرفته در سطوح باالتری )سطح هرچه انتقال فناوری ،ترتیببه اين است.  آمادگی فناوری

های پیشرفته افزايش د، تأثیر عوامل فناوری و صنعتی بر انتقال فناوریگیر( انجام می3تا  1
 يابد.  می

ذاری بعد در تأثیرگ هفتبندی ، رتبهSPSSافزار آزمون فريدمن با استفاده از نرم دادن با انجام
داری آزمون فريدمن را نشان معنی 1 شود. جدولهای پیشرفته مشخص میبر انتقال فناوری

 دهد.می
 

ساخته(داريآزمونفریدمن)محققمعنی.4جدول

داريمعنیمقدارآزاديدرجة1كايمجذورمقدارمواردتعداد

100600/286 20 000/0 

 

                                                 
1. Chi-Square  

فاز شكل گیری و 
 توسعه مفهوم نظری

فاز ساخت نمونه اولیه 
 و آزمايشی

فاز تجاری سازی و 
 ورود به بازار

3/5027 عوامل فناوری 3/5568 3/7682
3/185 عوامل صنعتی 3/456 4/18

3
3/2
3/4
3/6
3/8
4

4/2
4/4

 عوامل صنعتی عوامل فناوری
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بندی ابعاد فناوری و صنعتی تأثیرگذار بر انتقال رتبه نتايج آزمون فريدمن را برای 5 جدول
 دهد.فاز آمادگی فناوری نشان می 9های پیشرفته در هر فناوری

 
هايبنديابعادفناوريوصنعتیتأثیرگذاربرانتقالفناورينتایجآزمونفریدمنبرايرتبه.1جدول

ساخته(محققفازآمادگیفناوري)سهپیشرفتهدرهر

بازاربهورودوسازيتجاريفازآزمایشیواولیهنمونةساختفازنظريمفهومتوسعةوگیريشکلفاز

ابعادرتبه
رتبة

1میانگین
ابعادرتبه

رتبة

میانگین
ابعادرتبه

رتبة

میانگین

 06/5 بازار مقیاس 1 71/1 فناوری ترويج 1 61/1 فناوری تدوين 1
 37/1 دولت 2 71/1 دولت 2 17/1 دولت 2
 22/1 فناوری ترويج 9 56/1 فناوری تدوين 9 93/1 فناوری ترويج 9
 مالحظات 1 03/1 راهبردی اهمیت 1

 فناوری
 عمر چرخة 1 01/1

 محصول
80/9 

 مالحظات 5
 فناوری

 مالحظات 5 71/9 بازار مقیاس 5 72/9
 فناوری

78/9 

 عمر چرخة 6
 محصول

 17/9 فناوری تدوين 6 90/9 راهبردی اهمیت 6 53/9

 عمر چرخة 7 11/9 بازار مقیاس 7
 محصول

 71/2 راهبردی اهمیت 7 36/2

 
های گوناگون آمادگی فناوری هر بعد در فاز ةشود، رتبمالحظه می 5 طورکه در جدول همان

 متفاوت است.
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
ل تأثیرگذار بر انتقال پژوهشگران متعددی از زوايای گوناگون به مطالعه و شناسايی عوام هرچند

 نشدهسطوح گوناگون آمادگی فناوری مطالعه  فرايندتاکنون اين موضوع در اما فناوری پرداختند، 
های پیشین، مصاحبه با خبرگان در است. پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری و نتايج پژوهش

افزار، نرمها توسط خبرگان در بخش کمی و تحلیل داده نظرهایبخش کیفی و گردآوری 
های پیشرفته در سطوح چارچوب مفهومی مالحظات صنعت و فناوری تأثیرگذار بر انتقال فناوری

 شود.مالحظه می 1 گوناگون آمادگی فناوری استخراج شد. اين مدل در شكل

                                                 
1. Mean Rank 
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هايپیشرفتهدرچارچوبمفهومیمالحظاتصنعتوفناوريتأثیرگذاربرانتقالفناوري.4شکل

ساخته(محققسطوحگوناگونآمادگیفناوري)

 
مبانی نظری، پژوهشگر بعد پیچیدگی فناوری را که در  ةبراساس مصاحبه با خبرگان و مطالع

بعد اهمیت راهبردی فناوری و  دو( پیشنهاد شد، به 2003سای )مدل پايه توسط الی و تی
توان ساير ر پیچیدگی فناوری، میب عالوه ،ترتیببه اين کند. مالحظات فناوری تفكیک می

مالحظات فناوری و عوامل راهبردی را نیز در اين مدل لحاظ کرد. ساير پژوهشگران نیز در 
دهد نشان میتعدادی از عواملی را  6 های مشابه به تأثیر اين عوامل اشاره کردند. جدولپژوهش

 که پژوهشگران تأثیر آن را بر انتقال فناوری بیان کردند.
 
 
 
 
 
 
 

 تدوين فناوری•

 دولت•

 ترويج فناوری•

 اهمیت راهبردی•

مالحظات •
 فناوری

چرخه عمر •
 محصول

 مقیاس بازار•

فاز شكل گیری 
و توسعه مفهوم  

 نظری

 ترويج فناوری•

 دولت•

 تدوين فناوری•

مالحظات •
 فناوری

 مقیاس بازار•

 اهمیت راهبردی•

چرخه عمر •
 محصول

فاز ساخت  
نمونه اولیه و 
 آزمايشی

 مقیاس بازار•

 دولت•

 ترويج فناوری•

چرخه عمر •
 محصول

مالحظات •
 فناوری

 تدوين فناوری•

 اهمیت راهبردی•

فاز تجاری  
سازی و ورود  

 به بازار

 های پیشرفته فرآیند انتقال فناوری

TRL1 مشاهده و :

 قواعد پایه گزارش

TRL2 مفاهیم فناوری و :

 فرموله کردن کاربردها

TRL3 ،کارکرد تجربی :

سازی تحلیل و مختص

 مفاهیم

 

TRL4عناصر و  ۀ: توسع

 ها در آزمایشگاهنمونه

TRL5عناصر و  ۀ: توسع

 ها در محیط مناسبنمونه

TRL6 نمایش مناسب :

در یک محیط مناسب 

 واقعی

 

TRL7 آزمایش نمونه در :

حیط واقعی و در یک م

 حال تجاری

TRL8 سیستم واقعی و :

کامل برای آزمایش و 

 نمایش و در حال تجاری

TRL9 سیستم واقعی با :

 مأموریت واقعی موفق
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ساخته(عواملتأثیرگذاربرانتقالفناوريدرپژوهشسایرپژوهشگران)محقق.6جدول

پژوهشگرنامپژوهشگراشارۀموردجزءعدبردیف

 مناسب، فناوری تعیین فناورانه، هایويژگی فناوری راهبردی اهمیت 1
 پیچیدگی فناوری، تهیما فناورانه، دوپهلويی

 فناوری

 ،(1383) مادو ،(2003) سایتی و الی
 و لین ،(1331) اسمايلر و گیبسون
 (2009) موحدی ،(2001) برگ

 آموزش فناوری، آموزش فناورانه، هایويژگی فناوری تدوين 2
 کارکنان بازآموزی فناوری،

 ،(1383) مادو ،(2003) سایتی و الی
 (1978) لشكری ،(2005) اونی

 هایفناوری از هیآگا فناورانه، هایويژگی فناوری ترويج 9
 فناورانه، ةتوسع و رشد تشويق و ارتقا جديد،

 فناوری انتقال پذيرش

 فرانزا و گرينر ،(2003) سایتی و الی
 (2005) سؤار و المبروک ،(2009)

 انتقال موضوع مشخصات فناورانه، هایويژگی فناوری مالحظات 1
 انتقال فرايند دينامیک بعد به توجه فناوری،
 و زاتهیتج به دستیابی هایهزينه فناوری،

 آن نگهداری و تعمیر

 بوزمن ،(2003) سایتی و الی
 و لی ،(2002) همكاران و ساد ،(2000)

 (2010) همكاران

 شرايط بازار، رقابتی شرايط صنعت، هایويژگی بازار مقیاس 5
 کافی بازار به دسترسی صنعت،

 موحدی ،(2003) سایتی و الی
 ،(1987) مختارزاده گروسی ،(2009)

 (1983) همكاران و زادهمهدی

 و کالنتری ،(2003) سایتی و الی محصول عمر چرخة محصول عمر چرخة 6
 (1931) پوریمیگون

 تدوين دولت، هایسیاست فناورانه، هایويژگی دولت 7
 هایحمايت منعطف، دولتی هایسیاست
 دولت، صنايع، وزارت اطالعاتی و اقتصادی

 تدول مؤثر هایحمايت

 موحدی ،(2003) سایتی و الی
 ،(2005) سؤار و المبروک ،(2009)

 مختارزاده گروسی ،(1978) لشكری
 همكاران و زادهمهدی ،(1987)

(1983) 

 
تأثیر بعضی عوامل نظیر دولت و ترويج فناوری در هر  هرچنددهد های پژوهش نشان میيافته

تأثیر بعضی ديگر از ، يكسان است               یشرفته تقريبا های پفاز آمادگی فناوری بر انتقال فناوری سه
های  عوامل نظیر مقیاس بازار و تدوين فناوری در فازهای گوناگون آمادگی فناوری بر انتقال فناوری

تدريج با  های پیشرفته بهتأثیر عامل مقیاس بازار بر انتقال فناوری ،مثال رایب ؛پیشرفته متفاوت است
که در فاز  و درحالیشود  میهای باالتر(، بیشتر TRLناوری باالتر )حرکت به سمت سطوح آمادگی ف

سازی و ورود به بازار بیشترين تأثیر مفهوم کمترين تأثیر را دارد، در فاز تجاری ةگیری و توسعشكل
را دارد. در سوی مخالف، تأثیر عامل تدوين فناوری با حرکت به سمت سطوح آمادگی فناوری 

ديگری مشاهده  ةنیز به گون 1 شود. اين موضوع در نمودارر(، کمتر میهای باالتTRLباالتر )
اولیه و آزمايشی تأثیر  ةمفهوم نظری و فاز ساخت نمون ةگیری و توسعدر فاز شكل هرچند. شود می
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سازی و ورود به بازار، در فاز تجاری ، اماهای پیشرفته بیشتر استعوامل فناوری بر انتقال فناوری
های پیشرفته، بیشتر است. اين موضوع با نتايج پژوهش ساير صنعتی بر انتقال فناوریتأثیر عوامل 

( در پژوهشی، عوامل 1931پوری )کالنتری و میگون ،مثال برای ؛پژوهشگران نیز تطابق دارد
سازی تحقیقات های صنعت، بازار و دولت را تأثیرگذارترين عامل بر تجاریمحیطی شامل ويژگی

انند و تأثیر عوامل فناوری شامل اهمیت راهبردی فناوری، سطح و نوع فناوری و دمی هیدانشگا
 ،شده در اين پژوهش جزء شناسايی 92کنند. بررسی میانگین بعد بیان می ةمالكیت فكری را در مرتب

مفهوم  ةگیری و توسعفاز شكل دودهد در فاز آمادگی فناوری نیز نشان می سهتفكیک در هر  به
اولیه و آزمايشی، حضور نیروی متخصص باالترين میانگین را دارد و در فاز  ةت نموننظری و ساخ

 ،براساس اين پژوهش سازی و ورود به بازار، شرايط رقابتی بازار باالترين میانگین را دارد.تجاری
 شود:   ارائه می زيرشرح  بهی ياهپیشنهاد

کنند، بايد های پیشرفته اقدام میوریهايی که به انتقال فنابنیان و سازمانهای دانششرکت .1
با توجه به  ،ترتیببه اين قبل از انتقال فناوری، به شناسايی سطوح آمادگی فناوری بپردازند. 

صنعت و فناوری در هر  ويژۀچارچوب مفهومی که در اين پژوهش حاصل شد، به مالحظات 
 سطح آمادگی فناوری توجه ويژه داشته باشند.

)مشاهده و گزارش قواعد  سهتا يک بنیان در سطوح آمادگی فناوری انشهای دچنانچه شرکت .2
سازی اثبات کردن کاربردها و کارکرد تجربی، تحلیل و مختص فرمولهم فناوری و هیپايه، مفا

کنند، الزم است تدوين دقیق جزئیات فناوری، میاقدام های پیشرفته م( به انتقال فناوریهیمفا
 از نیروی انسانی متخصص را با جديت دنبال کنند. آموزش کارکنان و استفاده

عناصر و  ة)توسع ششتا  چهاربنیان در سطوح آمادگی فناوری های دانشچنانچه شرکت .9
 یها در محیط مناسب و نمايش مناسب در محیطعناصر و نمونه ةها در آزمايشگاه، توسعنمونه

های سو برنامه يککنند، الزم است از میاقدام های پیشرفته واقعی( به انتقال فناوریو مناسب 
و از سوی ديگر درنظر بگیرند انتقال فناوری  فرايندبرای نیروی انسانی درگیر در را آموزشی 

 برای کاربران آزمايشی فناوری جديد درنظر بگیرند.را های ترويجی و تشويقی برنامه

)آزمايش نمونه در  نهتا  هفتبنیان در سطوح آمادگی فناوری های دانشچنانچه شرکت .1
شدن برای متقاضیان اولیه، سیستم واقعی و کامل برای واقعی و درحال تجاری یمحیط

کنندگان و سیستم واقعی با شدن برای تمام استفاده آزمايش و نمايش و درحال تجاری
ای به کنند، الزم است توجه ويژهمیاقدام های پیشرفته مأموريت واقعی( به انتقال فناوری

بازگشت سرمايه، وجود  میزانبازار، شرايط رقابتی، تعداد رقبا،  ۀهای بازار نظیر اندازگیويژ
 توزيع محصول داشته باشند. ةارزش و شبك ۀپذير، وجود زنجیرگذاران مخاطرهسرمايه
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ها کردن شرايط برای شرکت بنیان و فراهمبه اهداف اقتصاد دانشدستیابی منظور  دولت به .5
سطوح آمادگی فناوری نقش  ةهای رقابتی پايدار، الزم است در همبه مزيتبی دستیامنظور  به

از دولت بايد  ،ها ايفا کند. همچنینها، قوانین و رويهل سیاستهیمؤثری را از طريق تس
 کنندهای پیشرفته میبنیان که اقدام به انتقال فناوریهای دانشها و شرکتسازمان
الت مالی با هیتواند در قالب تسها می. اين حمايتکندتی مالی، فنی و اطالعاهای  حمايت
های  شبكهالت فنی نظیر تخصیص هیپذير، تسگذاری مخاطرههای جديد نظیر سرمايهشیوه

جديد با  هیهای آزمايشگاها و حتی تأسیس شبكهها و پژوهشگاهدانشگاه هیآزمايشگا
انجام گیرد بنیان های دانششرکت ۀادمنظور استف بهزات کافی در مراکز رشد هیامكانات و تج
تواند شامل  ها می اين حمايت. همچنین، کنندپیشرفته اقدام میهای  فناوریکه به انتقال 

منظور تأمین نیازهای داخلی و  بهسازی در داخل و خارج کشور الت اطالعاتی نظیر شبكههیتس
 .باشد صادرات
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