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اطالعـاتی  ي ها ستمیس فناوريانتقال موانع 

  در ایران
  

    شفیعی نیک آبادي محسن ■

  ت علمی و مدیرگروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنانئهی

، پــردیس شــماره یــکن، روبــروي پــارک ســوکا، ســمنان

  دانشگاه سمنانسازمان مرکزي 

  35131-19111کدپستی: 

  1زهرا احمدي ■

  دانشگاه سمنان MBA کارشناسی ارشد

، پــردیس شــماره یــک، روبــروي پــارک ســوکان ،ســمنان

  سازمان مرکزي دانشگاه سمنان

  35131-19111کدپستی: 

  22/3/1395و تاریخ پذیرش:  9/12/1394 تاریخ دریافت:

  چکیده

بـه نحـوي    ،ما را در رسیدن بـه اهـداف سـازمان    تواند یمهم که م يها تغییر کنونی، یکی از مقولهدر محیط سرشار از پویایی و 

اطالعات مبتنی بر کامپیوتر، زمینـه ارتقـا    يها ستمیاست. از آنجا که س فناوريمؤثر و انتقال  حوالت فناوريت ،اثربخش یاري رساند

مزیـت رقـابتی    اتگیري اثربخش و همچنـین موجبـ  کمک در تصمیم ،ازمانهاي ستوانایی مدیران براي هماهنگی و کنترل فعالیت

اطالعاتی در ایران به بحث  يها ستمیو مشکالت اجراي مؤثر س فناوريدرباره موانع انتقال  در این مقالهما  ،کند یسازمان را فراهم م

ي از متخصصـان و  نفـر  66آمـاري   جامعـه و بـا لحـاظ نمـودن    پیمایشـی  صـورت  کاربردي بوده و بهاز نوع پردازیم. این تحقیق می

تحلیل  يها از آلفاي کرونباخ براي بررسی پایایی و از روش نوشتار، انجام شده است. در اینهاي اطالعاتی کارشناسان حوزه سیستم

ـ ، بعد ششدر قالب  این موانع يها محتوا، تحلیل سازه و روایی تشخیصی، براي بررسی روایی استفاده شده است. شاخص عنـوان  هب

اطالعاتی معرفی شدند و سپس چارچوبی براي موانع ارائه شد که از طریق تکنیک تحلیـل عـاملی    يها ستمیس فناوريموانع انتقال 

 فنـاوري موانـع انتقـال    نیتـر  گفـت کـه مهـم    توان یم ،کلی تحقیق يها افتهیبا توجه به  اصلی این موانع مشخص شد. يها شاخص

  .انسانیو  فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادي، ،فناورانهاطالعاتی در ایران به ترتیب عبارتند از: سازمانی، فنی و  يها ستمیس

  

  .اطالعاتی يها ستمی، سفناوري، موانع انتقال فناوريانتقال واژگان کلیدي: 

 عهده دار مکاتبات�
Shafiei@profs.semnan.ac.irو آدرس پست الکترونیکی: 023-33654078شماره نمابر: �

Azahra6779@yahoo.comو آدرس پست الکترونیکی: 023-33654078شماره نمابر: 
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  مقدمه - 1

توانـایی و دانـایی   ، عاملی اساسی بـرای ایجـاد ثـروت    فناوری

ر توسعه ملی کشورها و ابزاری قدرتمند داست ها  کشورها و بنگاه

به ثمره  یابیتر دستوتاهکراه  فناوریانتقال  ].1[شود یمحسوب م

 ].2[شوراسـت کع یالت صـنا کمششورها در حل کگر یقات دیتحق

و اصـول مـدیریت    فنـاوری بدون اسـتفاده از کارشناسـان انتقـال    

 فنـاوری گیرد و یا انتقال  عمل انتقال صورت نمی معموال فناوری،

 فناوری. برای کاستن فاصله شود یم صورت ناقص انجامهمربوطه ب

انتقـال   ،رهای درحـال توسـعه  بین کشـورهای پیشـرفته و کشـو   

نگـاهی بـه انتقـال     بـا . ]5و  4، 3، 2[استبهترین گزینه  فناوری

مشاهده  ،انجام شده در ایران در طول سالیان گذشته یها فناوری

انجـام  نـاقص   به شـکلی بسـیار   فناوریکه فرآیند انتقال  شود یم

شناخت دقیق و درستی از آنچـه   فناوریگاه متقاضیان  .ردیپذ یم

گـاه   ؛داننـد  ینمقی و واقعی خود را ندارند و نیاز حقی ،خواهند یم

هـایی را  فنـاوری یـا   کننـد  یمـ  حرکـت  شـان یها آلهبه دنبال اید

 ییهـا  فنـاوری یا بـالعکس بـه   اند  که هنوز اختراع نشده ندیجو یم

 اقتصادی توجیه و رسیده پایان به آنان عمر که کنندمی دلخوش

  ].2[ندارند

جایی یـا انتقـال   هجابعنوان فرایند هرا ب فناوریانتقال ای  عده

از طریـق   )مـردم (فنـی و افـراد  هـای   دانـش یـا مهـارت   ، اطالعات

تولید) ، مهندسی، فنی شرکت(نظیر تحقیق و توسعه یعملکردها

غیرفنی(نظیــر فــروش) جهــت ایجــاد خــدمات و   یو عملکردهــا

ــرا ــه ب ــرآورده ســاختن اهــداف تجــار  یمحصــوالت نوآوران و  یب

دیگــر ای  عــده انــد. ردهکــتعریــف ، مشــتریان یهمچنــین نیازهــا

واقعــی عبارتســت از انتقــال تجربــه و  فنــاوریمعتقدنــد انتقــال 

بتواند آنهـا را جهـت بهبـود    کننده که دریافتای  گونهه بفناوری، 

ـ   خـوبی اداره نما ه ب اش یفعل یها یفناور عبـارت دیگـر   ه یـد یـا ب

اسـت کـه توسـط آن برخـی از افـراد از       یفراینـد  فناوریانتقال 

 ].4[اهداف یکسان یا متفاوت اسـتفاده کننـد   یخاصی برا فناوری

گیری جریان فناوری است که باعث شکلانتقال فناوری فرآیندی 

شود. منظور از منبع، همان مالک یـا  کننده میاز منبع به دریافت

-گیرنده چنین دانشـی نیـز دریافـت   دارنده دانش است و به بهره

د یک فرد، یـک شـرکت و یـا    توانشود. منبع میکننده اطالق می

  .استکه این تعریف مبنای این تحقیق  ]6[یک کشور باشد

 یکشورها خصوصاً ،درحال توسعه یبا مطالعه سابقه کشورها

بنیـان   ،کـه آنهـا در مسـیر توسـعه     شـود  یمشرق آسیا مالحظه 

 یکشـور خـود را از طریـق انتقـال آن از سـایر کشـورها       فناوری

 یاقتصـاد  یتقویت کرده و سپس بـا ایجـاد زیربنـا    ،توسعه یافته

 انـد.  آمدهتقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود  ، درصددمناسب

د نحل دیگر قصد دارعنوان یک راهدرحال توسعه به یاگر کشورها

را  یالزم جهت توسعه اقتصاد انهفناورعلمی و های  که خود دانش

تحقیقـات   موجـود کـه نتیجـه   هـای   از دانـش  یگیـر بدون بهـره 

این نـه تنهـا    ،اندیشمندان جهان است کسب کنند پژوهشگران و

بلکه باعـث اتـالف غیرمنطقـی نیروهـا و      ،عملی بس مشکل است

دستیابی به چنین هدفی در مـدت   ،از طرفی دیگر .شود یممنابع 

بـین   فناوریکاستن فاصله  یلذا برا .نیستپذیر زمانی کم امکان

انتقـال دانـش    ،درحـال توسـعه   یپیشرفته و کشـورها  یکشورها

  ].1[بهترین گزینه است انهفناورعلمی و 

عـالوه بـر   ، مـدرن  یهـا فناوری یسازیضعف در جذب و بوم

شـود تـا    مـی  باعـث فنـاوری،  د یـ ن خریسـنگ های  نهیل هزیتحم

ز قابـل  یـ ت نیـ فکیمـت و  یمربوطه از نظر ق یمحصوالت واحدها

-نیبـ  یداردهاو در حد اسـتان  یرقابت با محصوالت مشابه خارج

انتقال موفق فناوری نیـاز بـه شـناخت اهـداف      ].7[نباشد یالملل

گذار، ریانتقال فناوری، عوامل تأث یها صنعت، منابع فناوری، روش

بـا توجـه بـه اهمیـت بـرای       نحوه جذب و نحوه توسـعه آن دارد. 

هـا و   سیاسـت  ،بایسـتی ابتـدا اهـداف    فناوری،کامیابی در انتقال 

روشن و مشخص شود و  ،ها در یک طیف وسیع و بلندمدت برنامه

سپس تمهیدات الزم برای تسلط کامل بـر علـوم پایـه بـا هـدف      

انتقال فناوری در ]. 8گردد[کسب مهارت در علوم کاربردی اتخاذ 

بـر موفقیـت    مـؤثر شناسایی عوامـل   ها، سازمانتوسعه و عملکرد 

عوامل شناسـایی شـده بـرای     نیتر ممه .استانتقال فناوری مهم 

 ،عوامـل فنـاوری   ،عوامل فرهنگی: عبارتند از فناوریانتقال موفق 

 ،عوامل توانمندی تحقیـق و توسـعه   ،انسانی یها یتوانمندعوامل 

  ].9[عوامل مالی
  

  نظري و ادبیات موضوع پیشینه -2

-از منبع بـه دریافـت   فناوریندی که باعث جریان یافتن فرای

ـ نامیده  فناوریانتقال  ،شود میکننده آن  انتقـال و  کـه   شـود  یم

به  فناوریدهنده از انتقال فناوری جایی کلیه عوامل و عناصرهجاب

صورت به توان یمرا  فناوریانتقال ]. 1[است فناوریطرف گیرنده 

 هـا،  دانـش  ،هـا مهـارت  از قبیـل  انهفناور یفکرهای  انتقال دارایی

محل تولید شده یا توسعه یافتـه  ساخت از های  تجهیزات و روش

مرسـوم قـانونی و یـا غیـر آن     هـای   از طریق روش ،به محل دیگر

  ].2[تعریف نمود

 یسـر  یـک واسـطه وجـود   ه ب انتقال فناوریف یت ضعیوضع

 ی،فرهنگـ هـای   ارزش فناوریم یدانیطور که مهمان .موانع است

 نیدهد و همـ  می قرار ریتأثرا تحت  یاسیو س یاقتصاد ی،اجتماع

. دیـ عمـل نما  فناوریانتقال  یبرا یعنوان موانعد بهتوان می عوامل
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شود با  ی میدر آن طراح فناوريه ک یفرهنگ ،از موارد ياریدر بس

متفـاوت   ،ردیـ گ می در آن مورد استفاده قرار فناوريه ک یفرهنگ

ننده کافتیارتباط با فرهنگ افراد در ،طراحان يبران یبنابرا؛ است

توانـد بـه مـا در     مـی  ن ارتباطیا. یت استز اهمار حائیبس فناوري

 يبـا فرهنـگ و اسـتانداردها    فنـاوري ن یـ ا ایـ ن نکته که آیفهم ا

، یرا خیننده مطابقت دارد کجامعه مصرف هاي  و ارزش یاجتماع

  .ندک کمک

-هن اسـت بـ  کمم .شود می تیموانع باعث محدود شدن موفق

ن یـی تع شیه از پـ کـ  یننـدگان کافـت یدر ،ننـدگان کنیتأمواسطه 

است  يزیچ هرفناوري مانع انتقال  .جاد شوندیا هردو ایو اند  شده

از آنجـا کـه    .سازد می لکا مشی ،را محدود فناوري مؤثره انتقال ک

پـس موانـع    اسـت، فنـاوري   رمجموعـه یزي اطالعـاتی  ها ستمیس

ي اطالعـاتی  ها ستمیسبراي  توان یمذکرشده در انتقال فناوري را 

موانع موجـود   توان یمبا توجه به تحقیقات پیشین  کار برد.نیز به

ابعـاد  : بعد بررسی کـرد کـه عبارتنـد از    6را در  فناوريدر انتقال 

و  انهفناورفنی و ، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ،سیاسی

  .بعد سازمانی

  عبارتند از:موانع مذکور 

  موانع سیاسی:

انتقـال  هـاي مـدون کشـور در     مشخص نبودن سیاست �

  ؛فناوري

کشور و  يازهایعدم تدوین مدلی مشخص و مطابق با ن �

  ؛]2فناوري[بنگاه در انتقال مؤثر 

 .]10[ساختار نامتناسب سیاسی و اجتماعی �

  موانع فرهنگی و اجتماعی انتقال فناوري

 حـال حاضـر   بـا شـرایط   فنـاوري عدم توجه به انطباق  �

 ؛]2[کشور و یا بنگاه اقتصادي

ــوآوري  � ــگ ن ــود فرهن ــان   نب ــین کارکن ــه در ب و اندیش

  ]؛12و  11[ها شرکت

ــا   � ســاختار نامناســب فرهنگــی، اجتمــاعی در تطــابق ب

 . ]10فناوري[

  انتقال فناوريموانع انسانی 

ي مهـارتی نیـروي انسـانی در اسـتفاده از     ها تیمحدود �

 ؛فناوري

 ؛پذیري غیرانعطافها مشوقو  ها پاداشقوانین،  �

 ؛ذیري و تغییرخطرپمقاومت در برابر  �

کمبود پشتیبانی مهارتهاي مدیریتی مـدیران فعـال در    �

 ]؛11و  10[يفناورانتقال 

کمبـود نیروهـاي انسـانی متخصـص در زمینـه انتقــال       �

 ]؛12و  10، 2[يفناور

واســطه افــزایش جمعیــت و عــدم افــزایش نــوآوري بــه �

 ].10[یانساناستفاده از نیروي 

  انتقال فناوري موانع اقتصادي

  ؛اوري با بنگاه اقتصاديعدم توجه به انطباق فن �

هاي تحقیقاتی مناسب در فراینـد   عدم اختصاص بودجه �

  ؛]2[انتقال فناوري

 ؛ها نبود منابع مالی خود شرکت �

  .]11ها[ شرکتمنابع مالی از خارج از  نیتأممشکالت  �

  :ورانهبعد فنی و فنا

ي استانداردهامشکالت فناورانه مانند فقدان انسجام در  �

 ]؛13[فناورانهفنی و 

 ؛فقدان سازمان انتقال فناوري �

 ]؛10[گریدوابستگی به فناوري کشورهاي  �

ونقل، کمبود زیرساخت سازمانی و زیربنایی مانند حمل �

 ]؛11و  10[ارتباطات، تاسیسات مربوط به انرژي و ...

 ؛ناسازگاري فناوري با محیط مورد استفاده �

هـا و   شـرکت  يها يسیستم ناکارآمد پشتیبانی از نوآور �

  ؛تحقیق و توسعههاي  فعالیت

  ].11[اطالعاتنامناسب بودن فناوري و توزیع نامناسب  �

  موانع، سازمانی

 ]؛12و  10[یآموزشضعف نظام  �

و  10[یقـات یتحقعدم ارتباط صنایع، دانشـگاه و مراکـز    �

 ]؛11

ي تحقیق ها سازمانپژوهشی صنعتی و  مؤسساتضعف  �

 ]؛10[توسعهو 

همکـاري بـا    يبـرا  R&Dسسـات  مهیا و آزاد نبودن مؤ �

  ]؛11[ها شرکت

گیــري صــنایع کشــور از تجربیــات مراکــز  عــدم بهــره �

ــنعت و     ــین ص ــوب ب ــاط مطل ــدم ارتب ــاتی و ع تحقیق

  .]2[دانشگاه

 موانع حقوقی، اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي در    -2-1

  اطالعاتی بر مبناي فناوري يها ستمیبرابر توسعه س

حقـوقی و مـرتبط بـا اسـتاندارد در      ،چندین مانع مهم نهادي

اطالعاتی پیشرفته وجود دارد  يها ستمیسکارگیري موفق برابر به

بر این موانـع فـائق آمـد     توان یمو مباحثاتی بر سر اینکه چگونه 

راهکارهاي پیشنهاد شده در این کارگروه عبارت بود  .مطرح است

صــنعتی و خــط  يهــا روش ،هــااز: معیارسـنجی توســعه فنــاوري 

گسترش آگـاهی نسـبت بـه اینکـه چـه       ،و قوانین دولتیها  مشی

بـه کـاربران پیشـنهاد     تواند یم يا شرفتهیپاطالعاتی  يها ستمیس
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 بر يها ستمیس تر گستردهکارگیري موانع در برابر انتشار و به .شود

 ،بـه دالیـل شـرایط بـازار     تـوان  یممبناي اطالعات و ارتباطات را 

یـــدگی نقـــش اســـتانداردها و پیچ محـــیط و شـــرایط قـــانونی

  .]12[دانست

رغم تمامی امپیوتر علیکنوین اطالعات مبتنی بر  يها ستمیس

باوجود منافعی  .شود ینمهاي آن به آسانی در سازمان اجرا مزیت

 هایی نیـز روبـرو  آنها با محدودیت ،اطالعاتی دارد يها ستمیسه ک

توسـط   تـوان  ینمـ همچنین برخـی از انـواع اطالعـات را     .هستند

الت کمشـ  .ردکـ خالصـه و گـزارش   ، اطالعاتی تهیـه  يها ستمیس

هـاي سیاسـی درون   اربرها و مخالفتکمقاومت از جانب ، انهفناور

ل مواجـه  که اجراي آن را با مشـ ک استاز جمله عواملی ، سازمان

  .دکن یم

  انهمشکالت فناور -2-2

ــی ــلی  ک ــع اص ــهفناوری از موان ــت  ان ــراي موفقی ــز در اج آمی

 انـه فناورفقدان انسجام در اسـتانداردهاي  ، اطالعاتی يها ستمیس

ن کممها  هکامپیوتر و تجهیزات شبکنندگان مختلف کتولید. است

بـراي مثـال    .ننـد کاست از استانداردهاي فنی متفاوتی اسـتفاده  

تولیـد   IBMت که توسط شـر کامپیوتر کبخش پردازش اطالعات 

ت اپـل  کاز استانداردهاي فنـی متفـاوتی نسـبت بـه شـر      شود یم

ل در کمتفاوت موجب ایجاد مش ي. این استانداردهابرخوردار است

  .]13[شود یمامپیوتري سازمان که کردن شبکمنسجم 

  مقاومت از جانب کاربرها -2-3

سـت در اجـراي   کاربرهاي فردي موجب شکمقاومت از جانب 

در ایـن   يا مطالعـه  .شـود  یمـ اطالعاتی در سـازمان   يها ستمیس

اســتفاده از  ه بسـیاري از مـدیران در  کــزمینـه نشـان داده اسـت    

اري کـ گیـري و مـدیریت در حـوزه    پشتیبان تصمیم يها ستمیس

دالئل اولیه در عدم توفیـق آنـان در ایـن راه     اند. نبودهخود موفق 

و  فناوريعدم اعتماد نسبت به توانایی فناوري، عبارتنداز: ترس از 

مقاومـت از جانـب   . سـتاد پشـتیبانی مناسـب در سـازمان    فقدان 

ــاره ارزش   ،توانــد یمــاربرهــا ک ــه وســیله آمــوزش مــدیران درب ب

ارشان و در دسترس قـراردادن سـتاد   کاطالعاتی در  يها ستمیس

هـا   اهش یابد و مدیران را براي استفاده از این سیستمکپشتیبانی 

  ].13[کندتشویق 

  سیاسی يها مخالفت -2-4

ردن سلسـله  کـ توسط مسطح  تواند یماطالعاتی  يها ستمیس

 يا فـه یوظصورت افقی و میان مراتب و توسعه جریان اطالعات به

اند  بسیاري از مدیران دریافته .روش مدیریت سازمان را تغییر دهد

اقتدار و حتـی  ، ن است تهدیدي براي قدرتکه این تغییرات ممک

 ،انهفناورمشکالت  ،بنابراین؛ ]13[امنیت شغلی آنها محسوب شود

سیاسی از موانـع اجـراي    يها مخالفتمقاومت از جانب کاربرها و 

، موانـع اجتمـاعی   طـورکلی بـه  .اسـت اطالعاتی  يها ستمیس مؤثر

 و انـه فناور ،سـازمانی  ،انسانی ،فردي ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادي

اطالعـاتی در ایـران    يهـا  سـتم یس فنـاوري از موانـع انتقـال    فنی

  .شدبا یم

 نهیشـ یپچارچوب مفهومی بدست آمـده از   یکجدول شماره 

  است.تحقیق 
  

  روش تحقیق -3

  ي تحقیقها گزاره - 1- 3

،شدهارائهمفهومیمدلوگرفتهصورتادبیاتمروربهتوجهبا

  کردبیانصورت زیربهراتحقیقسؤاالتتوان یم

  اصلی تحقیق: سؤال

اطالعاتی در ایران  يها ستمیسموانع انتقال فناوري ترین مهم"

  "؟کدامند

  اند شدهتبیینصورت زیربهنیزتحقیقفرعی سؤاالت

 چارچوب پیشنهاد براي بعد سیاسی در دراصلیيها شاخص .1

اطالعاتی در ایران کدامند؟ يها ستمیس فناوريموانع انتقال 

چـارچوب   بعد فرهنگی و اجتماعی در دراصلیيها شاخص  .2

اطالعاتی در  يها ستمیس فناوريپیشنهاد براي موانع انتقال 

ایران کدامند؟

چارچوب پیشنهاد براي  بعد انسانی در دراصلیيها شاخص .3

اطالعاتی در ایران کدامند؟ يها ستمیس فناوريموانع انتقال 

چـارچوب پیشـنهاد    بعد اقتصـادي در  دراصلیيها شاخص .4

اطالعـاتی در ایـران    يهـا  سـتم یس فناوريبراي موانع انتقال 

کدامند؟

چـارچوب   در انـه فناوربعـد فنـی و    دراصـلی يهـا  شـاخص  .5

اطالعاتی در  يها ستمیس فناوريپیشنهاد براي موانع انتقال 

ایران کدامند؟

چـارچوب پیشـنهاد    بعـد سـازمانی در   دراصلیيها شاخص .6

اطالعـاتی در ایـران    يهـا  سـتم یس فناوريبراي موانع انتقال 

کدامند؟
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  چارچوب مفهومی :1دول ج

  منبع  ها شاخص  کد   ابعاد

  

  

  سیاسی

Q1 1389گیگلو، زهتابچیان،  يناصر   فناوري انتقال در کشور مدون يها استیس نبودن مشخص 

Q2    1388کریزي،  یعربشاه   فناوريساختار نامناسب سیاسی در انتقال 

Q3  1385، توالیی  فناوريسیاسی در انتقال  يها مخالفت  

Q4   1389ي گیگلو، زهتابچیان، ناصر  فناوريو بنگاه در انتقال  مدلی مشخص و مطابق نیازهاي کشورعدم تدوین  

  

فرهنگی و 

  اجتماعی

Q5  1389ي گیگلو، زهتابچیان، ناصر  حال حاضر کشور شرایط با فناوري انطباق به توجه عدم  

Q6  ها شرکتنان کارکن یشه در بیو اند ينبود فرهنگ نوآور  
  2008و همکاران،  اخوان

  1389همکاران مهدي زاده و 

Q7   1388کریزي،  یعربشاه   فناوريساختار نامناسب فرهنگی، اجتماعی در تطابق با 

  

  

  

  

  

  انسانی

Q8  2008و همکاران،  اخوان  فناوريدر استفاده از  یانسان يرویمهارتی ن يها تیمحدود  

Q9  ،2008 و همکاران، اخوان  پذیرغیرانعطاف يها مشوقو  ها پاداش قوانین  

  

Q10 
  

  

  فناوريکمبود نیروهاي انسانی متخصص در زمینه انتقال 

  1389ي گیگلو، زهتابچیان، ناصر

  1389مهدي زاده و همکاران 

  1388کریزي،  یعربشاه 

Q11  فناوريهاي مدیریتی مدیران فعال در انتقال کمبود پشتیبانی مهارت  
  2008و همکاران،  اخوان

  1388کریزي،  یعربشاه 

Q12  1388کریزي،  یعربشاه   نوآوري به واسطه افزایش جمعیت و عدم استفاده از نیروي انسانی افزایش  

Q13  1385توالیی،   مقاومت از جانب کاربرها  

Q14   2008و همکاران،  اخوان  پذیري و تغییرخطرمقاومت در برابر  

  

  اقتصادي

Q15   1389ي گیگلو، زهتابچیان، ناصر  با بنگاه اقتصادي فناوريعدم توجه به انطباق  

Q16   2008و همکاران،  اخوان  ها شرکتمنابع مالی از خارج از  نیتأممشکالت  

Q17   2008و همکاران،  اخوان  ها شرکتنبود منابع مالی کافی خود  

Q18   1389گیگلو، زهتابچیان،  يناصر  فناوريتحقیقاتی مناسب در فرآیند انتقال  يها بودجهعدم اختصاص  

  

  

  

  

  رانهفناوفنی و

Q19   1385، توالیی  انهفناورمانند فقدان انسجام در استانداردهاي فنی  انهفناورمشکالت  

Q20   1388کریزي،  یعربشاه   فناوريفقدان سازمان انتقال  

Q21  
ونقل، ارتباطات، تاسیسات مربوط به حمل مانندکمبود زیرساخت سازمانی و زیربنایی 

  انرژي و ...

  2008و همکاران،  اخوان

 1388کریزي،  یعربشاه 

Q22   2008و همکاران،  اخوان  با محیط مورد استفاده فناوريناسازگاري  

Q23   يها تیفعالشرکت و  يها ينوآورسیستم ناکارآمد پشتیبانی از R&D 2008و همکاران،  اخوان  

Q24   2008و همکاران،  اخوان  و توزیع نامناسب اطالعات فناورينامناسب بودن  

Q25  1388کریزي،  یعربشاه   کشورهاي دیگر فناوريبه  یوابستگ  

  

  

  

  سازمانی

  

  

  

Q26  ضعف نظام آموزشی  
  1388کریزي،  یعربشاه 

 1389مهدي زاده و همکاران 

Q27  
  

  عدم ارتباط صنایع، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

  1388کریزي،  یعربشاه 

  2008و همکاران،  اخوان

Q28   1388کریزي،  یعربشاه   تحقیق و توسعه يها سازمانپژوهشی صنعتی و  مؤسساتضعف  

Q29  
تجربیات مراکز تحقیقاتی و عدم ارتباط مطلوب بین گیري صنایع کشور از عدم بهره

  صنعت و دانشگاه
  1389ي گیگلو، زهتابچیان، اصرن

Q30  مؤسساتا و آزاد نبودن یمه R&D 2008و همکاران،  اخوان  ها شرکتبا  يارکهم يبرا  

  

 تحقیق روش شناسی -3-2

منظـرِ ازوبـوده يکـاربرد تحقیقـی ،نتایجبابِازتحقیقاین

توصیفیتحقیقاتدر دستهواستکیفیيمتغیرهاشامل،متغیر

گـردآوري  ابـزار . شده اسـت انجامپیمایشیصورتبهوگرفتهقرار

تـایی پـنج طیـف اسـاس ربییهـا  پرسشنامه،تحقیقدر اینداده 

-نـرم طـراح   يها شرکتقلمرو مکانی تحقیق شامل . استلیکرت

در ایـران بـوده    اطالعـاتی  يهـا  سـتم یس کاربر يها شرکتو  افزار

 بخش کلـی قالب دودرتوان یمراتحقیقاینشناسیروش. است

  نمودمطرح

هـت  ج يا کتابخانـه این تحقیـق از مطالعـات    در :بخش اول
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ـ تأتصـدیق و   ،هـا  شاخصجرح و تعدیل  ،استخراج چـارچوب   دیی

معرفـی چـارچوب جهت طراحـی  .پیشنهادي استفاده شده است

نهـایی متغیرهـاي شناسـایی بـراي الزمتعـدیالت وجرحوشده

  .شده استاستفادهزیراقداماتاز ،تحقیق

  ؛ادبیات تحقیقمطالعه  .1

ITافزار و نظرات کارشناسان در حوزه نرماخذ  .2

انجـام بـراي مدل،نهاییيها شاخصفوق،اقداماتکمکبه

شـناخته  شـماره یـک   جـدول صـورت  بهتحقیق،بعدييها گام

  .اند شده

ي هـا  روشازسـؤاالت تمامیبهپاسخگوییي: برابخش دوم

شـده  اسـتفاده دومومرحلـه اول يتاییدعاملیتحلیلوتوصیفی

 مجموعـه یـک ایجـاد يبـرا رااساسیوپایه،تحلیل عاملی.است

 تعـداد درو اصـلی يمتغیرهـا ماهیتوویژگیبااز متغیرهاجدید

زیر عاملیبارباییها شاخص ؛کند یمایجادمتغیرهااینازيکمتر

آزمونباید،عاملیتحلیلاز انجامپیشاما ؛شدخواهندحذف0,5

 آنکفایـت ازاطمینـان حصولجهت )KMO(يریگنمونهکفایت

  د.باش 0,6ازباالترشاخص بایستیاینمیزان.شودانجام

  جامعه و نمونه آماري -3-3

کارشناسان، متخصصین مجموعهشاملتحقیق،جامعه آماري

. نمونـه آمـاري موجـود در ایـن     اسـت افزار و اساتید دانشـگاه  نرم

افزاري، مرکز رشد و دانشگاه انتخاب شـده  نرم يها شرکتبخش، 

   نفر). 66تعداد: (است

تحقیقپایاییوروایی -3-4

وشداستفادهادبیاتمرورازابتدا،محتواییرواییبررسیيبرا

 شـده ذکرها شاخصبهمربوطتعدیالتوجرحواصالحاتسپس

نظرات کارشناسان و متخصصین در نهایتدرتحقیق وادبیاتدر

 ITافـزار و  نظـرات اسـاتید نـرم    همچنـین  و IT افـزار و حوزه نـرم 

استفاده ازبرعالوه،تحقیقایندر .گرفته استصورت،ها دانشگاه

یـابی مدلدرنیزتشخیصیرواییروشاز،سازهومحتواییروایی

 آلفـاي روشازهمچنـین  .میـ ا کـرده  اسـتفاده يساختارمعادالت

،پایاییضرایباگر.شده استاستفادهپایاییبررسیيبراکرونباخ

 واسـت  برخـوردار قبولیقابلاز پایاییآزمون،باشد 0,7ازبیشتر

استفاده شده است کـه ایـن    GOFبراي برازش کل مدل از مقدار 

شـاخص بایـد    نیـ ا .دیآ یممقدار براساس مقدار بار عاملی بدست 

 0,46باشد که براي مـدل تحقیـق حاضـر     0,15مقداري باالتر از 

  .استپس مدل حاضر از برازش خوبی برخوردار  .بدست آمد

ها دادهتحلیلوروش گردآوري -5- 3

. اسـت بـوده میـدانی ويا کتابخانـه ،هـا  دادهيگـردآور  روش

 بـا يآماريها لیتحل. استپرسشنامه ،نیزاستفادهمورديابزارها

) انجام شده 2(نسخه PLS) و 22(نسخه SPSSافزار نرمدو کمک

  .است
  

  تحقیق يها افتهی -4

انجـام يبـرا پرسشنامه66تنها،شدهتوزیعپرسشنامه 72از

 92پاسـخ:  (نرختشـخیص داده شـد  مناسـب يآمـار يهـا تحلیل

 12 ،نـرم افـزاري   يهـا  شـرکت بـه مربـوط پرسشـنامه 9 .)درصد

ــگاه و  ــه دانش ــوط ب ــنامه مرب ــه   45 پرسش ــوط ب ــنامه مرب پرسش

  .کارشناسان و متخصصین تعلق داشت

وگیرينمونهکفایتروایی،وشاخص پایاییبررسی - 1- 4

تاییديعاملیتحلیل

بـا  برابـر کرونباخيآلفاضریبکهدادنشانتحقیقيها افتهی

مطـابق   ،استيگیرنمونهکفایت بیانگر که KMOضریب و0,78

يگیـر نمونهکفایتوپایاییبنابراین ؛شد دییتأ شماره سهجدول 

 آمـده کـه  معنـاداري بدسـت   tسپس ت. گرفته اسقراردییتأمورد 

 و Q4، Q6 ،Q8، Q9 ،Q10، Q13، Q14 يهـا  شـاخص مطابق آن 

Q19 د سـپس وار . داشته و حـذف شـدند   1,96کمتر از  مقادیري

 کـه ییها شاخصطریقاینازتاشدهيتاییدعاملیتحلیلمرحله

 عـاملی تحلیـل در. برگزیـد راندهسـت  0,5 يبـاال بارعاملیيدارا

 0,5ازکمترعاملیباريدارا Q25 و Q21 يها شاخص دوم مرتبه

ازشـده حـذف يها شاخصعنوانبهها شاخصاینبنابراین،بوده

محدودهدرانتخابیيها شاخصکهازآنجایی.شوند یممطرحمدل

دییتأنیز موردسطحایندربرازشبنابراین،هستند مطلوبسطح

تـا  شـده دوممرتبـه عـاملی تحلیـل واردسـپس . ردیـ گ یمـ قرار

 فنـاوري موانـع انتقـال   مـدل کلـی  درباقیمانـده يهـا  شـاخص 

در مرحله بعد بـه  .بگیرندقرارارزیابیمورداطالعاتی يها ستمیس

 حـذف  Q24 و Q15 يها شاخصدلیل پایین بودن ضریب تعیین 

  .شود دییتأشد تا ضریب تعیین نیز 

 ها شاخصراي هر یک از ب t-value مقدار شماره یک شکلدر 

از  تـر  بـزرگ  tداراي مقـدار   هـا  شـاخص  همهآورده شده است که 

  بوده و معنا دارند. 1,96
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فناوريموانع انتقال  يها شاخصبراي  t-valueمقدار  :1شکل 

تحلیل عاملی مرتبه دوم محاسبه شده اسـت  شماره دو شکل 

،بـوده 0,5ازکمترعاملیباريدارا Q25 و Q21ي ها شاخصکه 

مـدل ازشـده حذفيها شاخصعنوانبهها شاخصاینبنابراین

را در حالـت بـار عـاملی     ها شاخصسپس دوباره  ؛شوند یممطرح

  .میکن یم اجرا
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  )0,5باالتر از (رانیااطالعاتی در  يها ستمیس فناوريکلیدي موانع انتقال  يها شاخصبراي شناسایی دوم  تحلیل عاملی مرتبه :2شکل 

 هـا  شـاخص بـراي بـار دوم بـار عـاملی      سـه  شـماره در شکل 

ــین   .محاســبه شــده اســت ــودن ضــریب تعی ــایین ب ــه دلیــل پ ب

داراي  هـا  شـاخص  هیـ بقو حذف شدند  Q24 و Q15 يها شاخص

  .شوند یم دییتأبوده و  0,5باالتر از بارعاملی 
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اطالعاتی در ایران يها ستمیس فناوريکلیدي موانع انتقال  يها شاخصتحلیل عاملی مرتبه دوم براي شناسایی  :3شکل 

 يهــا سـتم یس فنـاوري ابعـاد موانــع انتقـال    بـین همبسـتگی  

 هریـک از  يبرا. آمده است دو شماره جدول صورت اطالعاتی به

 محاسـبه  نیـز  شـده  استخراج واریانس میانگینِ دوم ریشه ،ابعاد

 يبرا شاخص این اینکه به توجه با .)جدول اصلی قطر(است شده

 روایـی  ،اسـت  بیشتر ابعاد دیگر با بعد آن همبستگی از ،بعد هر

(مطـابق جـدول شـماره    ردیگ یمـ  قـرار  دییتأ دمور نیز تشخیصی

  .]15[سه)

  

  اطالعاتی در ایران يها ستمیس فناوري%) و روایی تشخیصی بین موانع انتقال 99اطمینان  تیباقابلهمبستگی( :2جدول 

 وبعد فنی   بعد سازمانی

  انهفناور

بعد فرهنگی و   بعد انسانی  بعد اقتصادي

  اجتماعی

    بعد سیاسی

  بعد سیاسی  0,77          

بعد فرهنگی و - 0,36  0,74        

  اجتماعی

  بعد انسانی0,00  0,30  0,78      

  بعد اقتصادي  0,22  0,14  0,20  0,73    

  انهفناور وبعد فنی   0,21  0,24  0,18  0,15  0,67  

  بعد سازمانی  0,40  0,24  0,11  0,27  0,37  0,71
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  و برازش مدل ها پایاییو  ها رواییررسی ب :3جدول 

اد  
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تأی
  

AVE  CR  α کرونباخ  KMO GOF  Q R2 
 

ب 
ری

ض
تأث

یر

  یسیاس

Q1  12,280,74� 

0,600,820,670,60

0,46

0,16

0,372,75
Q2  13,690,80  �  

Q3  10,470,78  �  

Q4  حذفحذف    

 فرهنگی و

  اجتماعی

Q5  10,230,89  �  

0,560,71  0,25  0,520,253,68  Q6  حذف حذف 

Q7  2,160,57�

  انسانی

Q8  حذف حذف 

0,620,760,400,580,202,67

Q9  حذف حذف 

Q10  حذف حذف 

Q11  2,620,72�

Q12  4,84  0,85  �

Q13  حذف  حذف  

Q14  حذف  حذف  

  اقتصادي

Q15  حذفحذف  

0,54  0,770,580,60,342,57
Q16  6,88  0,75  �

Q17  5,96  0,74  �

Q18  4,09  0,60  �

 وفنی 

  فناورانه

Q19  حذف  حذف  

0,46  0,710,47  0,56  0,403,30

Q20  7,23  0,74  �

Q21  2,11  حذف  

Q22  2,66  0,62  �

Q23 3,50  0,60  �

Q24  حذف  حذف  

Q25  2,02  حذف  

  سازمانی

Q26  16,97  0,77  �

0,510,83  0,76  0,750,612,18

Q27  14,17  0,77  �

Q28  13,71  0,73  �

Q29  9,78  0,65  �

Q30  7,38  0,63  �

  

  بحث -5

ي ها ستمیسحاضر بررسی موانع انتقال فناوري  مقالههدف از 

 PLSو  SPSSي افزارها نرماطالعاتی در ایران بوده و با استفاده از 

 ،صـورت گرفتـه  تحقیقطی ه شده است.پرداخت ها دادهبه تحلیل 

 نظـر  ازهـم خـوبی رواییازشده یمعرفچارچوبکهمشخص شد

 بـرخالف تحقیقـات   .اسـت برخـوردار تشخیصیازنظرهم وسازه

در تحقیق  ،اند پرداختهپیشین که به بررسی موانع انتقال فناوري 

حاضر عالوه بر برشمردن ایـن موانـع بـه بررسـی ایـن موانـع در       

و  اخـوان  .میـ ا پرداختـه اختصاصی  صورت بهي اطالعات ها ستمیس

انتقـال   ) در طی پژوهش خود به بررسی موانـع 2008همکارانش(

که از روش دلفی  ارشناسانکبا توجه به نظر  .اندفناوري پرداخته

ف یت ضـع یوضع واسطه بهدولت  ،اند پرداخته آنهابه نظرخواهی از 

از  یبانیسـتم پشـت  یس يه بـر رو کچرا ؛مقصر است انتقال فناوري

 کـار  R&D مؤسسـات بـا   يارکـ و همارآمد کنوآورانه  يها تیفعال

متعلـق   R&Dه بخش کنیا واسطه بهن دولت یهمچن .است نکرده

 اخـوان ولی برخالف  .ز مقصر استین رابطه نیدر ا ،به دولت است



    
  احمديمحسن شفیعی نیک آبادي و زهرا 

 

  79  1395هفت، بهار و تابستان شماره بیست و   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

 عنـوان  بـه را  R&Dبخـش  در تحقیق حاضر  )2008(و همکارانش

ي بعـد فنـی و فناورانـه موانـع انتقـال فنـاوري       ها شاخصیکی از 

فنـاوري،  فقدان سـازمان انتقـال    یطورکل بهقرار داده و  موردبحث

، هـا  شـرکت بـا   يارکهم يبرا R&D مؤسساتا و آزاد نبودن یمه

ــازمانی  ــاخت س ــود زیرس ــازگاري ، کمب ــاوريناس ــا محــیط  فن ب

، و توزیع نامناسب اطالعـات  فناورينامناسب بودن ، مورداستفاده

موانع برشـمردیم.   عنوان به را کشورهاي دیگر فناوريبه  یوابستگ

 )2008(اخوان و همکارانشپژوهش تفاوت دیگر پژوهش حاضر با 

ي روش دلفـی بـراي   جـا  به PLS و SPSSي افزارها نرماستفاده از 

.هاست دادهتحلیل 

کمبـود ارتبـاط مناسـب    در پژوهش خود ، ]16[)1375توکل(

انتقال  يندهایل در فرآکمش نیتر یاصلرا ع یو صنا ها دانشگاهن یب

 مؤسسـات و  هـا  دانشـگاه  کـه  کند یمو اشاره  شمرد یبرم فناوري

آموزش عـالی بـا ایفـاي نقـش اساسـی آمـوزش نیـروي انسـانی         

انجـام دادن تحقیقـات    طـور  نیهمـ و  فنـاوري  ازیموردنمتخصص 

 انـه فناورانتقـال و رشـد    دررونـد جایگاه مهمـی   توانند یمبنیادي 

نعتی) هم دولـت و هـم بخـش خصوصی(صـ     .کشور داشته باشند

در . را به چنین مسیري هـدایت کننـد   ها دانشگاهو باید  توانند یم

 عنـوان  بهرا  عیو صنا ها دانشگاهن یارتباط مناسب بتحقیق حاضر 

 موردبحـث ي بعد سازمانی موانع انتقال فناوري ها شاخصیکی از 

 مؤسسـات ضـعف  ، ضـعف نظـام آموزشـی    یطـورکل  بهقرار داده و 

ا و آزاد یـ مه، تحقیـق و توسـعه   يهـا  سـازمان پژوهشی صنعتی و 

ــودن  ــرا R&D مؤسســاتنب ــا  يارکــهم يب ــدم ، هــا شــرکتب ع

عـدم   وتحقیقـاتی   زصـنایع کشـور از تجربیـات مراکـ     يریگ بهره

عدم ارتباط صنایع، دانشگاه ، ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه

موانـع برشـمردیم. تفـاوت دیگـر      عنـوان  بـه را  و مراکز تحقیقاتی

 يافزارهـا  نـرم استفاده از ) 1375توکل(پژوهش حاضر با پژوهش 

SPSS  وPLS  هاست دادهبراي تحلیل.  

 ارائـه ا هـدف  بـ  يا مقالهدر ، ]17[)1388و همکاران( یچاشم

 وفناورياثربخشانتقالبرمؤثرعواملوموانعازاثربخشییالگو

انتقال،ندیفراموانعیبررسبهور،کمذهدفبهیابیدستيراستادر

 و  ادامـه درنـد. پرداختفنـاوري زیآم تیموفقانتقالبرمؤثرعوامل

انتقـال بـر مـؤثر يتورهـا کفاازاثـربخش ییالگوينوآورعنوان به

يهـا راهبردانیـ ببـه سـپس  ارائـه شـد  زیـ آم تیـ موفقفنـاوري 

موانـع فـردي، فرهنگـی،     پردازد ومی فناوريانتقالکننده لیتسه

ابعـاد موانـع    نیتـر  مهـم  عنوان بهسیاسی، اقتصادي و اجتماعی را 

ولـی در تحقیـق حاضـر عـالوه بـر       ؛کنـد  یمـ انتقال فناوري بیان 

ابعـاد فنـی و فناورانـه و ابعـاد سـازمانی       ه،بررسی ابعـاد ذکرشـد  

 ها دادهبراي تحلیل  PLSو  SPSS يافزارها نرماز و  اند شده یبررس

  است. شده استفاده

اطالعـاتی در   يهـا  سـتم یس فناوريموانع انتقال مقالهنیادر

 تـوان  یمـ تحقیقکلیيها افتهیبهتوجهایران را برشمردیم که با

اطالعـاتی   يها ستمیس فناوريموانع انتقال  نیتر مهم،شدمتوجه

 ،شماره سـه شکل درموجودیعامل بارترتیب براساسبهدر ایران

 ،اقتصـادي  ،سیاسی فناورانه،فنی و  ،ابعاد سازمانی" کلیدي موانع

که باید ایـن موانـع را از بـین     است "انسانی ،فرهنگی و اجتماعی

 .صـورت گیـرد   یراحتـ  بـه  فنـاوري برد یا کـاهش داد تـا انتقـال    

،هـا  روشدیبا فناوريه براي انتقالکداشتنظردردیباهمچنین

بـر یمبتنـ فناوريانتقالونمودهدنبالرایخاصندیفراومراحل

 انتقـال یاساسـ اهدافبهبتوانتاز باشدینخاصاصوليسریک

از بـین بـردن یـا کـاهش دادن موانـع       ،آن کهافتی دستفناوري

  .است فناوريانتقال 
  

  گیرينتیجه - 6

پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع انتقال فناوري سیستم هـاي  

 شـده  انجام يها یبررس به توجه با اطالعاتی در ایران انجام شده و

ي هـا  ستمیس فناوري اثربخش انتقال موانع در نیتر هعمد توان یم

  :نمود عنوان زیر شرح به رااطالعاتی در ایران 

؛فناوريانتقالدرکشورمدونيها استیسنبودنمشخص .1

؛فناوريساختار نامناسب سیاسی در انتقال  .2

؛فناوريسیاسی در انتقال  يها مخالفت .3

؛کشور حاضرفناوري با شرایط حال عدم توجه به انطباق  .4

؛ساختار نامناسب فرهنگی، اجتماعی در تطابق با فناوري .5

ي مدیریتی مدیران فعال در انتقال ها مهارتکمبود پشتیبانی  .6

؛فناوري

افزایش جمعیت و عـدم اسـتفاده از    واسطه بهافزایش نوآوري  .7

؛نیروي انسانی

؛ها شرکتمالی از خارج از  نیتأممشکالت  .8

؛ها شرکتنبود منابع مالی کافی خود  .9

ي تحقیقاتی مناسب در فرآیند انتقال ها بودجهعدم اختصاص  .10

؛فناوري

؛فقدان سازمان انتقال فناوري .11

؛مورداستفادهناسازگاري فناوري با محیط  .12

ــتیبانی از    .13 ــد پش ــتم ناکارآم ــوآورسیس ــا ين ــرکت و ه ي ش

؛R&Dي ها تیفعال

؛آموزشی ضعف نظام .14
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؛عدم ارتباط صنایع، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی .15

ي تحقیـق و  هـا  سـازمان پژوهشی صـنعتی و   مؤسساتضعف  .16

؛توسعه

صنایع کشور از تجربیات مراکـز تحقیقـاتی و    يریگ بهرهعدم  .17

؛عدم ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه

.ها شرکتبا  يارکهم يبرا R&D مؤسساتا و آزاد نبودن یمه .18

بـراي اجـراي هرچـه بهتـر      هـا  سازمانبه  توان یمنیز در آخر 

  ي اطالعاتی پیشنهادات زیر را ارائه داد:ها ستمیسانتقال فناوري 

ي نامناسـب سیاسـی و همچنـین    سـاختارها به دلیـل   .1

دولـت بایـد    ،ي سیاسـی در انتقـال فنـاوري   ها مخالفت

تشـخیص   فوراخود را  مؤثري ناکارآمد و غیر ها استیس

 کـار نهایت تالش را به آنهاداده و براي تغییر و تعویض 

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي،       براساس. برد

ــتفاده از      ــال و اس ــور، انتق ــاعی و فرهنگــی کش اجتم

هـا   ي پـروژه در اجراهاي جدید و منابع خارجی  فناوري

تشـویق و حمایـت    توان یمدر این راستا  ؛ضروري است

جلـــب  منظـــور بـــهي خـــارجی را گـــذار هیســـرمااز 

آن را یکــی از  وي خــارجی یـادآور شـده   گـذار  هیسـرما 

ي و آزادسـازي  ساز یخصوصبه  رسان کمکراهکارهاي 

  ؛دانست

کمیـت و کیفیـت   با توجه به ضعف در نظـام آموزشـی    .2

ي گـذار  هیسرماسطح آموزش و نیروي انسانی خود را با 

  ؛گسترده در این امر تقویت نمایند

تحقیـق و توسـعه    مؤسساتبراي تشویق هر چه بیشتر  .3

در حمایت از توسعه صنعتی و  تر فعالبه شرکت هر چه 

  ؛ي صورت داده شودمؤثرفناوري اقدامات 

ــراي   .4 ي هــا پــروژهدر بودجــه ســالیانه کشــور مبلغــی ب

تحقیقاتی اختصاص داده شود تا از این طریق مشکالت 

ي هــا شــرکتکمبــود منــابع مــالی داخلــی و خــارجی 

  ؛رفع شود ها فناورياین  دهنده انتقال

ي اطالعـاتی در ایـران بـه    هـا  ستمیسدر انتقال فناوري  .5

با شرایط حال حاضر کشور توجه  ها فناوريانطباق این 

باید راهبـردي بـراي    مسئوالن رو نیا از ؛شود ینمکافی 

توسعه صنعتی و فناوري خود برگزینند که متناسب بـا  

و امکانات زیربنایی  بلندمدتو  مدت کوتاهنیازها، اهداف 

و در چارچوب رشد و توسـعه کـالن اقتصـادي و ملـی     

  کشور باشد.

  :شود یمبراي تحقیقات آتی پیشنهادات زیر ارائه 

ي عوامـل حیـاتی موفقیـت در انتقـال فنـاوري      بند رتبه .1

؛ي اطالعاتیها ستمیس

ــه .2 ــل مقایس ــدي عوام ــت کلی ــال موفقی ــاوري  انتق فن

وکننـده  اسـتفاده  يها شرکتدري اطالعاتیها ستمیس

؛ها ستمیس اینتولیدکنندهيها شرکت

 هـا  سـازمان بررسی میزان آمـادگی   منظور بهارائه مدلی  .3

  ؛ي اطالعاتیها ستمیسبراي انتقال فناوري 

بــر موفقیــت انتقــال فنــاوري  مــؤثرشناســایی عوامــل  .4

  .ي اطالعاتیها ستمیس
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