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  چکیده
 رود مـی  بشمار دشواري و پیچیده فرایند . این مقولهاست کشور یک فناوري سطح ارتقاي در اساسی و مهم مقوله فناوري انتقال

 .یانجامدب نیز ملی فناوري تضعیف به زمان، و سرمایه رفتن هدر بر عالوه است ممکن بلکه نیست مفید تنها نه الزم مطالعه بدون که
 روش. تهیه شده اسـت  متوسط و کوچک هاي بنگاه در فناوري انتقال موفقیت بر موثر عوامل تحلیل و شناسایی حاضر با هدف مقاله

 بـراي  بـوده و  میـدانی  ماهیـت  دارايمقالـه   ایـن  شـود.  می محسوب کاربردي مقاله هدف، نوع نظر از است و تحلیلی نوع از تحقیق،
 تعیـین  اسـاتید  نظـر  از اسـتفاده  با پرسشنامه سواالت روایی. است شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه ابزار از اطالعات گردآوري
 میانی، عالی، مدیران ،حاضرمقاله  آماري جامعه .است 89/0 با برابر کهمحاسبه شده  کرونباخ آلفاينیز با  آنها پایایی نجشس و شده

 فریـدمن  و تسـت  تی اسمیرنوف،–کولومگروف هاي آزمون و توصیفی آمار از. هستند ها شرکت هاي تکنسین و کارشناسان و عملیاتی
 کوچـک  هاي بنگاه در فناوري انتقال موفقیت در عامل 5 ،دهد می نشان نتایج. است شده پرداختهمقاله  فرضیات رد/ قبول بررسی به
  .مالی و توسعه و تحقیق توانمندي انسانی، هاي توانمندي ،فناوري فنی فرهنگی، عوامل :از عبارتند که است تاثیرگذار متوسط و
  

  هاي گوشتی. هاي دام و فرآورده ، بنگاهفناوريکوچک و متوسط، انتقال  يها عوامل، بنگاهواژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1
کشورها بـه  ها و  شرکت ازیشدن و ن یبا توجه به سرعت جهان

عنوان  به دیجد يها فناوري ،یرقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهان
ــ ــمز کی ــابت تی ــان   یرق ــازار جه ــور در ب ــت حض ــرح  یجه مط
امکـان   د،یجد يها فناوريدارنده  يکشورها رایز ؛]23[اند دهیگرد

را دارا  زیو ارائـه محصـوالت متمـا    دیـ جد يبـه بازارهـا   یدسترس
 ،یدر عرصـه جهـان   یرقـابت  تیصورت با حفظ مز نیو بد هستند

 نیبنـابرا ]. 31[نـد ینما یمـ  نیامکان بقـا و توسـعه خـود را تضـم    
 يایـ در دن و يامـروز  يهـا  سـازمان  يرشد اقتصـاد  الزمه فناوري
ح یـک سـال  و  ]21[شـود  یمحسوب مـ  ییطال يدیوکار، کل کسب

  ].5است[ها  اصلی رقابت بین شرکت
وابسـته   فنـاوري بـه انتقـال    شـدت  بـه صـنعتی شـدن    امروزه

ـ  فناوريانتقال  .]7[است  یطراحـ  تیـ فیارتقـا ک  لیـ دل همناسب ب
 ،از مباحــث مهــمهمچنــین  ].26[مهــم اســت دار،یــمحصــول پا

هـاي موفـق و خـوب     زیراکـه انتقـال   ؛پراهمیت و بسیار فنی است
غیرفنی و مطالعه نشده منجـر  ، منجر به پیشرفت و انتقال ناموفق

در  ورهايآنچه کـه در کشـ  . تضرر و شکست شده اس ،به ناکامی
تـوان مشـاهده کـرد، وضـعیت نامناسـب انتقـال        حال توسعه مـی 

هـاي مشخصـی بـراي    راهبرداست. زیرا در ایـن کشـورها    فناوري
و در نهایت توسعه آن وجود نداشـته اسـت و ایـن     فناوريانتقال 

و کند شـدن تحـرك و قـدرت پویـایی     فناورانه روند جز وابستگی 
  .]11[است هبرنداشتبراي صنایع چیزي در 

  

  تحقیق ادبیات -2
معـادل   اخیـرا  و داننـد  مـی  شناسی فن را فناوري لغوي معنی
 دانـش،  مجمـوع  فنـاوري ]. 6[دشـو  مـی  قلمداد تکنولوژي فارسی

 اییهـ  سـامانه  و سـاختارها  هـا،  روش ابزارها، فرایندها، محصوالت،
 بکارگرفتــهســامانه  یــک در) افــزوده( ارزش ایجــاد در کــه اســت
 بـا در  فناوريدهنده  است که توسعه یدانش فناوري .]30[شود می

از منـابع محـدود و    رنـده یشود پذ یباعث م آندسترس قراردادن 
  ].20[ارزش براي ساخت کاالها و ارائه خدمات بهتر استفاده کنداب

 جریـان  گیـري  شـکل  باعـث  که است فرایندي فناوري انتقال
 همـان  منبـع،  از منظور. شود می کننده دریافت به منبع از فناوري
 نیـز  دانشـی  چنـین  گیرنـده  بهـره  به و است دانش دارنده یا مالک
 شرکت یک فرد، یک تواند می منبع. شود می القطا کننده دریافت

 فنـی  دانش انتقال عنیی فناوري انتقال .]15[باشد کشور یک یاو 
 درون آن اثربخش اشاعه و جذب با همراه بومی، شرایط فراخور به
. همچنـین در  ]13[دیگـر  کشـور  بـه  کشـوري  از یـا  و کشور یک

 جریـان  باعـث  اسـت کـه   فرآینـدي  تعریفی دیگر، انتقال فنـاوري 

  .]22[شود می آن کننده دریافت به منبع از فناوري یافتن
 وزارت تعریـف  اسـاس  بـر  ایـران:  در متوسط و کوچک صنایع

 و کوچـک  هـاي  هبنگـا  ،کشـاورزي  جهاد وزارت و معادن و صنایع
 50 از کمتـر  کـه  هستند اي خدماتی و صنعتی واحدهاي متوسط
  .دارند کارگر نفر

 کار نیروي نفر 100 زیر وکارهاي کسب نیز ایران مرکزي بانک
  ].9[کند می تلقی متوسط و کوچک هاي بنگاه عنوان به را

  استرالیا: در ومتوسط کوچک صنایع
 وقـت  تمـام  صـورت  کـارگر بـه   100کمتـر از  : کوچک صنایع -1

    ؛باشند کار به مشغول
 وقـت  تمـام  صـورت  به کارگر 499 تا 100 بین: متوسط صنایع-2

  .]10[باشند کار به مشغول
هـاي انتقـال    با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه پـروژه 

 هـاي زیـر مجموعـه آنـان،     در صنایع مختلف ایران و بنگاه فناوري
 فنـاوري ترین موانع و مشکالت موجود در موفقیـت انتقـال    عمده
  است: ذیلشرح  به

  ؛مشکالت جدي مدیریتی -1
  ؛کمبود نیروي انسانی ماهر و متخصص -2
  ؛نندهک پایین بودن ظرفیت جذب -3
  ؛هاي تخصصی عدم توجه کافی به بازآموزي و آموزش -4
  ].3[عدم توجه به تحقیق و توسعه -5
  

  مسئله بیان -3
 پیشـرفت  در تـوجهی  قابـل  سهم متوسط و کوچک هاي بنگاه
 برعهـده  توسـعه  حـال  در و یافته توسعه کشورهاي اکثر اقتصادي
 موفقیـت  در توانـد  مـی  انتقـال  مناسب روش انتخاب و ]28[دارند
 بـه  توجـه  بـا  .باشد موثر گیرنده کشور یا شرکت به انتقال فرآیند
 اقتصادي توسعه و رشد در متوسط و کوچک صنایع کلیدي نقش

 بـا  موردنیـاز  فنـاوري  از استفاده و جذب در ها بنگاه این کشورها،
 بـه  نیـاز  فنـاوري  موفـق  انتقال لذا ].8[هستند مواجه هایی چالش
 ،فنـاوري  انتقـال  هاي روش ،فناوري منابع صنعت، اهداف شناخت
 توجـه  با .]2[دارد آن توسعه نحوه و جذب نحوه تأثیرگذار، عوامل
 وکارهـاي  سـب ک عملکـرد  و توسـعه  در فنـاوري  انتقال اهمیت به

 انتقـال  موفقیـت  بـر  مـوثر  عوامـل  شناسـایی  متوسـط،  و کوچک
 هـاي  سـامانه  استقرار سوي به حرکت نیاز پیش ترین مهم فناوري،
بنـابرین مسـئله    .رود شمار مـی  به وکارها کسباینگونه  در نوآورانه

 در فنـاوري  انتقـال  موفقیـت  بـر  موثر اینست که عواملمقاله این 
  کدامند؟ متوسط و کوچک هاي بنگاه
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  تحقیق اهمیت و ضرورت-4
اي اسـت   در جهان سوم، مقوله پیچیده فناوريانتقال و جذب 
اقتصـادي   از جنبـه فرهنگـی، سیاسـی و   نیـز  که از نظر علمـی و  

هاست نه فقط کشورهاي در حـال توسـعه، بلکـه بسـیاري از      سال
المللی را به خود مشغول  هاي بین مجامع پژوهشی غرب و سازمان

تحقیقات بیانگر آنست که کشـورهاي در حـال    ].25[داشته است
لـذا توسـعه    ؛نماینـد  جهانی را تولیـد مـی   فناوري% 5توسعه فقط 

نیسـت  براي این کشورها مقرون به صرفه و عملی  فناوريداخلی 
از سایر  فناوريو کشورهاي در حال توسعه بیشتر به دنبال انتقال 

اسـت کـه    يا دهیـ چیمقوله پ فناوريانتقال  ].27هستند[کشورها 
و  یمحاسـبات مـال   ،یفنـ  يهـا  یدگیـ چیپ ،یشامل مسـائل قـانون  

است که خـود   عواملیآن در گرو  تیموفق که ]29[است یابیبازار
 يو بـا توجـه بـه نـرخ بـاال      رنـد یگ یسرچشمه مـ  گرید یاز منابع

 نیـ ا یی، در واقع شناسا]25[فناوريانتقال  يها شکست در پروژه
ــر عمــدهو منــابع آنهــا، از  عوامــل در  تیــموفق يهــا چــالش نیت
  .است فناوريانتقال  يها پروژه
 رانیـ ) در اديیـ (تول یواحـدهاي صـنعت   تیاکثر که ییآنجا از
 رويیـ درصد کل ن 60از  شیکوچک و متوسط هستند و ب عیصنا

ارزش  سـهم آنهـا در  ، کننـد  یکـار مـ   عیصنا نیبخش صنعت در ا
تـوان گفـت کـه     یمـ  نیبنـابرا  شـود.  یدرصد م 34افزوده بالغ بر 

ــنا ــ   عیص ــش اساس ــط نق ــک و متوس ــدر توز یکوچ ــه  عی عادالن
لـذا  ]. 14[نمایند یم فایاي ا و توسعه توازن منطقه یدرآمدهاي مل

در  يدر کشـورها  فناوريانتقال  تیکه در موفق یعوامل ییشناسا
تواند بـه   یم ،باشد تیا پر اهمفعال در آنه يها حال توسعه و بنگاه
و موجب کاهش  دیکمک نما نهیزم نیدر ا یپر کردن شکاف علم

  .ها گردد پروژه نیاشکست در خطر 
  

  هدف تحقیق-5
 فنـاوري هدف اصلی: شناسایی عوامل موثر بر موفقیت انتقـال  

  هاي کوچک و متوسط  در بنگاه
هدف فرعی: بررسی تاثیرگـذاري عوامـل شناسـایی شـده بـر      

  هاي کوچک و متوسط در بنگاه فناوريموفقیت انتقال 
  

  تحقیق فرضیات-6
 فنـاوري  انتقـال  موفقیـت  در تاثیرگـذار  عواملی :اصلی فرضیه

  .دارند وجود متوسط و کوچک هاي بنگاه
    :فرعی فرضیات

  ؛دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در فرهنگ عامل •
 فنـاوري  انتقـال  موفقیـت  روند در انسانی هاي توانمندي عامل •

  ؛دارد تاثیر
 تـاثیر  فنـاوري  انتقال موفقیت روند در مالی هاي سرمایه عامل •

  ؛دارد
 فناوري انتقال موفقیت روند در فناوري فنی هاي ویژگی عامل •

  ؛دارد تاثیر
ــل • ــاخت عامـ ــاي زیرسـ ــود هـ ــش در موجـ ــق بخـ  و تحقیـ

 انتقـال  موفقیـت  رونـد  در) توسعه و تحقیق توانمندي(توسعه
  .دارد تاثیر فناوري

  

  تحقیق پیشینه-7
 بـر  مـوثر  عوامـل  شناسـایی  زمینـه  در که تحقیقاتی جمله از
 شـد،  انجام کوچک و متوسط هاي بنگاه در فناوري انتقال موفقیت
  :کرد اشاره ذیل موارد به توان می

 درون عوامـل کـه   دریافـت  خـود  تحقیق در ،)1381(کاشانی
 فرهنــگ مـالی،  منـابع  انسـانی،  منـابع  آمـوزش،  شـامل  سـازمانی 
 موفـق  انتقـال  در سـازمانی  مـدیریت  و توسعه و تحقیق سازمانی،
 هـایی  عامـل  ،)1385(حیـدري  و توکلی .]12[تاثیرگذارند فناوري
 عوامـل  ،فنـاوري  کننـده  دریافـت  کشور با مرتبط عوامل همچون
 سـاختاري،  عوامـل  فرهنگی، عوامل کارگیري هب و جذب با مرتبط
 عوامـل  را جهـانی  عوامـل  و سـاخت  زیـر  عوامـل  ،فنـاوري  عوامل

 و چاشـمی  نبوي .]5[دانند می فناوري انتقال موفقیت بر تاثیرگذار
 هـاي  مدل کارگیري هب همچون عواملی معتقدند ،)1388(همکاران
 عوامـل  و بندي زمان ،فناوري سازي مناسب ،فناوري انتقال مناسب
 عوامـل  اقتصـادي،  عوامـل  سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل تغییر،

 تاثیرگـذار  فنـاوري  انتقـال  موفقیـت  بـر  فردي عوامل و اجتماعی
 کـارآیی،  همچـون  یاملوعـ  ،)1389(پور جالل و طالبی .]18[است
 منـابع،  بـه  توجـه  اقتصـادي،  عوامل ،فناوري عمر و پذیري انعطاف
 عوامـل  را فرهنگی و اجتماعی محیطی، جمعیتی، عوامل به توجه

 ،)2002(لـین . ]12[داننـد  می فناوري انتقال موفقیت بر تاثیرگذار
 حـامی،  نوآور،(سازمانی فرهنگ ابعاد همچون عواملی است معتقد

رســمی و (فنــاوري انتشــار هــاي کانــال ،)تاثیرگــذار و بروکراتیــک
 دهـی  سـازمان  و داخلـی  دهی سازمان(تعادل مکانیسم ،)غیررسمی
 جـذب  قابلیت ،)تواناییو  ییدارا( توسعه و تحقیق منابع ،)خارجی
 اجـرا، (فنـاوري  انتقـال  عملکـرد  ،)تولیـد  و کاربرد انطباق،(فناوري
جذبی است که بر انتقال  عوامل ترین مهم عنوان به) سود و تحکیم

 همچون یاملوع) 2009(ستاي و الي .]24[است اثربخشفناوري 
 ،)دولـت  و محصول عمر چرخه بازار، مقیاس(صنایع هاي مشخصه
 ،)توسعه و تحقیقو  سن تجربه، فرهنگ، اندازه،(سازمانی مشخصه

 ،)ارتباطــات و نفــوذ تحصــیالت، جــذابیت،(کارکنــان مشخصــات
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 عوامـل  را) انتشـار و  2رمزي کـردن  پیچیدگی،(فناوري مشخصات
]. 32[داننـــدمـــی فنـــاوري انتقـــال موفقیـــت بـــر تاثیرگـــذار
 عـواملی  رسـید،  نتیجـه  این به خود تحقیقات در) 1382(موالیی
 هـاي  حمایـت  مـاهر،  و متخصـص  انسـانی  نیروي سرمایه همچون
بـر موفقیـت انتقـال     جدیـد  ايهـ  فنـاوري آگاهی از  و دولت مالی

 عـواملی  است معتقد ،)١٣٨٨(زاده کاباران است. تاثیرگذار فناوري
 مناسب روش انتخاب نحوه قراردادها، اجراي و عقد نحوه همچون
 و متخصـص  انسـانی  نیـروي  تحقیقات، هاي بودجه فناوري، انتقال
 .]11[تاثیرگذارند فناوري انتقال موفقیت در فناوري پذیري انطباق
 عــواملی دریافتنــد خــود تحقیــق در) 1390(مفتــاحی و بــاقرزاده
 نقـش  محیطـی،  شرایط اقتصادي، شرایط مدیریت، نقش همچون
 فنـاوري  انتقـال  موفقیت بر توسعه و تحقیق نقش و انسانی منابع

 ثیرماننـد تـا   عـواملی  اسـت  معتقد) 2000(بزمن .]4[تاثیرگذارند
 انسانی اجرایی و دانشی توانایی رفته، دست از فرصت هزینه بازار،

ــر اقتصــادي توســعهو  ــال موفقیــت ب ــاوري انتق ــد فن . تاثیرگذارن
عامل را موثر بـر   8) در تحقیق خود 1391زاده و همکاران( مهدي

دانند کـه عبارتنـد از مـدیریت مـوثر و      می فناوريموفقیت انتقال 
هاي  کارا، همکاري بین مراکز تحقیقاتی و صنایع، توجه به فعالیت

هـاي مـوثر دولـت،     تحقیق و توسعه، دسترسی بـه بـازار، حمایـت   
، تمایـل و  فنـاوري قابلیت خوب و ظرفیت جـذب کشـور گیرنـده    

ــال  ــایی انتق ــاوري  توان ــده فن ــده و گیرن ــ  و دهن ــت توس عه سیاس
  .]17[صادرات

  

  تحقیق روش-8
و  تحلیلـی  نـوع  از حاضر، مقاله در استفاده مورد تحقیق روش

 تحقیــق هــدف، نــوع نظــر از. اســت توصــیفی تحقیقــات انــواع از
 میـدانی  یماهیت داراي دیگر طرف از و شود می محسوب کاربردي
 مصـاحبه  طریق از اطالعات از اي عمده بخش که معنا بدین است؛
  .است شده گردآوري خبرگان توسط پرسشنامه تکمیل و

 و اي کتابخانـه  روش از اسـتفاده  بـا  نخسـت  ،حاضـر  مقالـه  در
 موضـوع  بـا  مـرتبط  ادبیـات  بررسـی  و مراجعه طیو  آن ابزارهاي

 عوامـل  استخراج و شناسایی به نسبت ،معتبر هاي سایت درمقاله 
 متعـدد  عوامـل  .گردیـد  اقـدام  فنـاوري  انتقـال  موفقیـت  بـر  موثر

 کاستن یا تائید جهت يمصاحبه و طوفان فکر طی شده شناسایی
 پسـت  و حضـوري  صـورت  بـه  مـوثر،  عوامـل  بـه  نمـودن  اضافه و

 .گرفـت  قـرار  منتخـب  هـاي  شرکت خبرگان اختیار در الکترونیک
اي تهیـه   پرسشـنامه  ،عوامل این اهمیت میزان تعیین براي سپس
  

2 Codification 

 صـنایع هـاي کوچـک و متوسـط     بنگـاه  و در اختیار خبرگـان  شد
قرار داده شد تـا بـه    استرالیا و ایران کشور در طیور و دام منتخب

(تاثیرگـذاري کـم) تـا    1تاثیرگذاري هر یک از عوامل عددي بـین  
 و پرسشـنامه  تـدوین  از پساختصاص دهند.  (تاثیرگذاري زیاد)9

) α=89/0( پایـایی  و روایی(با استفاده از نظرات خبرگان) سنجش
 صـنایع  متوسـط  و کوچـک  هـاي  بنگـاه  میان در ها پرسشنامه آن،

 .دیـ گرد توزیـع  اسـترالیا  و ایـران  کشـور  در طیـور  و دام منتخب
 کارشناسان و عملیاتی میانی، عالی، مدیرانمقاله حاضر،  خبرگان

بـه دلیـل مراجعـه بـه      بودند. منتخب هاي شرکت هاي تکنسین و
 يریـ گ نمونـه کلیه افراد جامعه آماري و دریافـت نظـرات ایشـان،    

 و ایـران  در چه شده، انتخاب هاي شرکت تمامی .ه استانجام نشد
 گوشت، تولید از دام پرورش زنجیره در اي گونه به استرالیا، در چه

 و گوشـت  صـادرات  و بازاریـابی  فـرآوري،  بندي، بسته دام، کشتار
 3 که بنگاه 6هر  به. دارند را مهمی و اساسی نقش فناوري فروش
 بــا(بــود شــده شناســایی اســترالیا دربنگــاه  3 و ایــران در بنگــاه

 مجموعدر  که گردید توزیع پرسشنامه 7 تعداد ،)فوق خصوصیات
 از یـک  هـر  تکمیـل  همچنـین . شـد  داده برگشت پرسشنامه 42

 مفهوم توضیح و تشریح و حضوري مصاحبه صورت هب ها پرسشنامه
 هـاي  قابلیـت  و مزایـا  و آن موفقیت بر موثر عوامل ،فناوري انتقال
 هـر  بـه  یافتـه  اختصـاص  زمـان  میـزان  تقریبـا  کـه  بود همراه آن

 هر تاثیرگذاري تحلیل براي .انجامید طول به ساعت 3 پرسشنامه
 ،SPSS16 افـزار  نرم ازبا استفاده  شده شناسایی عوامل این از یک

ــومگروف هــاي آزمــون و  تســت، اهــداف و تــی اســمیرنوف– کول
بنـدي   و جهت رتبـه گرفت  قرار بررسی مورد تحقیق فرضیات این

 قلمـرو  این عوامل شناسایی شده از آزمون فریدمن اسـتفاده شـد.  
   .است 1391 مردادماه الی 1390 مردادماه از تحقیق این زمانی
  

  نرمالیته آزمون-9
 از) متغیرها( ها توزیع بودن غیرنرمال و نرمال دادن نشان براي
 در کـه  است شده استفاده) K-S(اسمیرنوف– کولوموگروف آزمون
 توزیـع  ،باشـد  0,05 از بزرگتـر  sig اگر چنانچه آزمون این تعیین
 و تجزیـه  جهـت  پارامتریـک  هـاي  آزمون از توان می و است نرمال
 ناپارامتریک هاي آزمون از صورت این غیر در ؛کرد استفاده تحلیل
نرمـال بـودن توزیـع    بررسـی   1 شـماره  جـدول  .شود می استفاده
-هـاي جامعـه آمــاري را بـا اســتفاده از آزمـون کولمــوگروف     داده

  دهد. اسمیرونف نشان می
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اسمیرنوف – کولوموگروف آزمون: 1 جدول
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 زیرساخت عامل عامل فنی عامل سرمایه مالی عامل توانمندي عامل فرهنگ  

N  42  42 42 42 42 
Normal Parametersa Mean 6,9444 6,9802 6,3214 6,2211 7,2778 

Std. Deviation 1,43875 1,052941 1,134661 1,23263 1,03572 

Most Extreme Differences Absolute 0,216 0,120 0,135 0,092 0,156 
Positive 0,107 0,120 0,135 0,074 0,100 
Negative 0,216- 0,080- 0,082- 0,092- 0,156- 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,400 0,779 0,877 0,595 1,012 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,040 0,579 0,425 0,871 0,257 

a. Test distribution is Normal.  
  

ــه ــا: نتیج ــه ب ــه توج ــه ب ــر در اینک ــاي اکث ــق متغیره      تحقی
Sig>0.05 سطوح در تحقیق متغیرهاي که گرفت نتیجهتوان  می 
  .اند نرمال سازمانی مختلف

  

  هاي تحقیق یافته- 10
  هاي تحقیق زمون فرضیهآ - 10- 1

انتقـال   تیـ بـر موفق  یعواملفرضیه اصلی تحقیق:  -1-1-10
  تاثیر گذارند. کوچک و متوسط يها در بنگاه فناوري

ترین عوامل شناسایی شده پس از تایید خبرگان تحقیـق   مهم
  :عبارتند از

هـاي   ، عوامـل توانمنـدي  فنـاوري عوامل فرهنگی، عوامل فنی 
انسانی، عوامل توانمندي تحقیـق و توسـعه، عوامـل مـالی کـه در      

هاي هـر   همچنین زیر عامل نشان داده شده است. 1شکل شماره 
به نمایش  2یک از عوامل شناسایی و تایید شده در جدول شماره 

  .درآمده است

  
  هاي کوچک و متوسط در بنگاه فناوريعوامل موثر بر انتقال  :1 شکل

  

    

 
  
  
  
  
  
  

عوامل موثر بر انتقال فناوري 
در بنگاه هاي کوچک و 

متوسط

عوامل فنی فناوري

عوامل فرهنگی

عوامل مالی

عوامل توانمندي 
تحقیق و توسعه

عوامل توانمندي هاي 
انسانی
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متوسط و کوچک هاي بنگاه در فناوري انتقال بر موثر : عوامل2 جدول
 معیارها عوامل شناسایی شده ردیف

  فرهنگی 1

 فناوري گیرنده کشور با مبدا کشور فرهنگی هاي تفاوت
 فناوري گیرنده کشور با مبدا کشور بین کارکنان و مدیران قدرت فاصله در تفاوت

 فناوري گیرنده کشور با مبدا  کشور مدیریت سبک تفاوت
 فناوري گیرنده کشور با مبدا کشور بین فردگرایی و گرایی جمع در تفاوت

  انسانی هاي توانمندي 2

 کارکنان به اختیار تفویض
 کارکنان در انگیزه ایجاد

 کارکنان در یادگیري و آموزشی فرصت ایجاد
 گیري تصمیم در کارکنان دادن مشارکت

 افزار سخت تعمیراتی هاي رده و اپراتوري فنی، دانش مستندات
 بهتر تجهیزات و امکانات به کارکنان دسترسی

 مالی هاي سرمایه 3

 خارجی گذاري هسرمای
 سازمان مالی موجود وضع
 مقصد کشور پولی و مالی هاي سیاست

 دولت مالی هاي حمایت

 فناوري فنی 4

 افزاري سخت هاي ویژگی
 افزار سخت توسط زیست محیط کردن آلوده

  رایج هاي فناوري سایر با افزار سخت سازگاري
  افزار سخت تعمیرات سادگی
  افزار سخت انرژي مصرف رده
  افزار سخت یدکی قطعات تامین سهولت

  جدید نیازهاي با افزار سخت آسان و سریع ارتقاء

5 
 و تحقیق توانمندي

 توسعه

  توسعه و تحقیق واحد با تولید و بازاریابی بخش نزدیک ارتباط
  توسعه و تحقیق واحد در فناورانه هاي توانمندي و متخصص نیروي و امکانات

  توسعه و تحقیق واحد بهینه عملکرد
  

رونـد   در فرهنـگ  فرعی اول تحقیق: عامـل  فرضیه -2-1-10
  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت
 تـاثیر  نـاوري ف انتقـال  موفقیت روند در فرهنگ عامل
  ندارد.









:

:

1H

H o

 تـاثیر  فنـاوري  انتقـال  موفقیت روند در فرهنگ عامل  
  دارد.

 آزمون تی تست مربوط به فرضیه فرعی اول تحقیق: 3 جدول
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 0,16247 1,05294 6,9802 42 فرهنگ
 

One-Sample Test 
 Test Value = 5  

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

 2,3083 1,6520 1,98016 0,000  41 12,188 فرهنگ
  

  شود که آماره مشاهده می 3شماره نتیجه: با توجه به جدول 
t   که چـون مقـدار    است 000/0آن حتمال ابوده و  12,188برابر

  داریم: ،احتمال کوچک است
05.0000.0 =<=− αvaluep  

بنـابراین فرضـیه صـفر رد و فرضـیه یـک مـورد تاییـد قــرار         
 فنـاوري  انتقـال  موفقیـت  رونـد  در فرهنـگ  یعنی عامل ،گیرد می
  دارد. تاثیر

 هـاي  توانمنـدي  تحقیـق: عامـل   فرضیه فرعی دوم -3-1-10
  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در انسانی
 رونـد  در) موجـود  دانـش (انسانی هاي توانمندي عامل

  .ندارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت








:

:

1H

Ho

  

  
 رونـد  در) موجـود  دانـش (انسانی هاي توانمندي عامل

  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت
و  شـود  می استفاده تست تی آزمون از سوال این بررسی براي
  :است زیر صورت به شده حاصل نتایج
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 آزمون تی تست مربوط به فرضیه فرعی دوم تحقیق: 4جدول 
One-Sample Statistics 

 N  Mean Std. Deviation Std. Error Mean  

 0,16247 1,052941 6,9802 42 توانمندي
 

One-Sample Test 

 Test Value = 5  

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Lower Upper 

 2,3083 1,6520  1,98016 0,000 41 12,188 توانمندي
  

  شود که آماره مشاهده می 4شماره : با توجه به جدول نتیجه
t   کـه چـون    است 000/0آن بوده و مقدار احتمال  12,188برابر

  داریم: ،مقدار احتمال کوچک است
05.0000.0 =<=− αvaluep  

گیرد  بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه یک مورد تایید قرار می
 موفقیت روند در) موجود دانش(انسانی هاي توانمندي یعنی عامل

  دارد. تاثیر فناوري انتقال
 مـالی  هاي سرمایه فرعی سوم تحقیق: عامل رضیهف -4-1-10
  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در

 فنـاوري  انتقال موفقیت روند در مالی هاي سرمایه عامل
  ندارد. تاثیر









:

:

1H

Ho

  

  
 فنـاوري  انتقال موفقیت روند در مالی هاي سرمایه عامل
  دارد. تاثیر
 شود که میراي بررسی این سوال از آزمون تی تست استفاده ب

  :ذیل استصورت  نتایج حاصل شده به
  

 آزمون تی تست مربوط به فرضیه فرعی سوم تحقیق: 5دول ج
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 0,17508 1,13466 6,3214 42 سرمایه مالی
 

One-Sample Test 
 Test Value = 5  

 
t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 

سرمایه 
 مالی

7,547 41 0,000 1,32143 0,9678 1,6750 

  

  شود که آماره مشاهده می 5شماره نتیجه: با توجه به جدول 
t   کـه چـون    اسـت  000/0آن بوده و مقدار احتمال  7,547برابر

  داریم: ،مقدار احتمال کوچک است

05.0000.0 =<=− αvaluep  
بنـابراین فرضـیه صـفر رد و فرضـیه یـک مـورد تاییـد قــرار         
 انتقـال  موفقیـت  رونـد  در مـالی  هاي سرمایه گیرد یعنی عامل می

  دارد. تاثیر فناوري
 فنی هاي ویژگی ضیه فرعی چهارم تحقیق: عاملفر -5-1-10
  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در فناوري
 انتقـال  موفقیـت  رونـد  در فناوري فنی هاي ویژگی عامل
  دارد. تاثیر فناوري









:

:

1H

H o

  
 انتقـال  موفقیـت  رونـد  در فناوري فنی هاي ویژگی عامل
  دارد. تاثیر فناوري

 شود که میبراي بررسی این سوال از آزمون تی تست استفاده 
  :ذیل استصورت  هه بنتایج حاصل

  

 چهارم تحقیقآزمون تی تست مربوط به فرضیه فرعی : 6جدول 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ویژگی 
 0,19020 1,23263 6,2211  42  فنی

 

One-Sample Test 
 Test Value = 5  

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

ویژگی 
 فنی

6,420 41  0,000 1,22109 0,8370 1,6052 

  

 t شود که آماره مشاهده می 6شماره نتیجه: با توجه به جدول 
که چون مقدار است  000/0 آن بوده و مقدار احتمال 6,420برابر 

  داریم: ،احتمال کوچک است
05.0000.0 =<=− αvaluep  

 گیرد بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه یک مورد تایید قرار می
 انتقـال  موفقیـت  رونـد  در فنـاوري  فنـی  هـاي  ویژگی یعنی عامل
  دارد. تاثیر فناوري
 هـاي  زیرسـاخت  فرضیه فرعی پنجم تحقیق: عامل -6-1-10
 در) توسـعه  و تحقیق توانمندي(توسعه و تحقیق بخش در موجود
 .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند

 رونـد  در توسعه و تحقیق توانمندي فرض صفر: عامل
  تاثیر ندارد. فناوري انتقال موفقیت









:

:
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 رونـد  در توسـعه  و تحقیق توانمندي عامل فرض یک:
  .تاثیر دارد فناوري انتقال موفقیت

  



    ... ي درفناورشناسایی و تحلیل عوامل موثر در موفقیت انتقال 
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  حقیقتآزمون تی تست مربوط به فرضیه فرعی پنجم -7جدول 
One-Sample Statistics  

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

تحقیق و 
 توسعه

42 7,2778 1,03572  0,15982 

  

One-Sample Test 
 Test Value = 5 

 
t df Sig. (2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

تحقیق 
و 
 توسعه

14,253 41 0,000 2,27778 1,9550 2,6005 

  

 t شود که آماره مشاهده می 7شماره نتیجه: با توجه به جدول 
باشد که چون  می 000/0آن بوده و مقدار احتمال  14,253برابر  
  داریم:  ،کوچک استآن قدار احتمال م

05.0000.0 =<=− αvaluep  
بنــابراین فرضــیه صــفر رد و فرضــیه یــک مــورد تاییــد قــرار 

 و تحقیـق  بخـش  در موجـود  هاي زیرساخت یعنی عامل ؛گیرد می
 انتقــال موفقیــت رونــد در) توســعه و تحقیــق توانمنــدي(توســعه
  تاثیر دارد. فناوري

در  فنـاوري ترتیب عوامل موثر بر موفقیت انتقـال   -2-10
  هاي کوچک و متوسط   بنگاه

در  فنـاوري براي بررسی ترتیب عوامل موثر بر موفقیت انتقال 
 شـود؛  هاي کوچک و متوسط از آزمون فریدمن اسـتفاده مـی   بنگاه

  است:صورت زیر  بهه نتایج حاصل
  

 آزمون فریدمن کلی: 8جدول 

 Mean Rank  

 3,61 عامل فرهنگ

 3,40 عامل توانمندي انسانی

 2,24 هاي مالی عامل سرمایه

 2,10 فناوريهاي فنی  عامل ویژگی

  3,65 هاي موجود در بخش تحقیق و توسعه عامل زیرساخت
  

 
Test Statisticsa 

N 42 

Chi-Square 40,471 

df 4  
Asymp. Sig. 0,000 

a. Friedman Test 

در  ،شود مشاهده می 8شماره طور که در جدول  نتیجه: همان
شود که بـین متغیرهـا    مالحظه می ،sig<0.05این آزمون چون 
 ترتیب شـامل:  به داشته و ترتیب تاثیر این متغیرها اختالف وجود
، عامـل  هتحقیـق و توسـع   هاي موجـود در بخـش   عامل زیرساخت

هاي مـالی و عامـل    فرهنگ، عامل توانمندي انسانی، عامل سرمایه
  است. فناوريهاي فنی  ویژگی

در  فنـاوري ترتیب عوامل موثر بر موفقیت انتقـال   -3-10
  هاي کوچک و متوسط از دیدگاه خبرگان استرالیا بنگاه

  

  

 آزمون فریدمن خبرگان استرالیایی: 9جدول 
Ranks 

 Mean Rank 

 3,89 عامل فرهنگ

 3,61 عامل توانمندي انسانی

 1,81 هاي مالی عامل سرمایه

  1,94 فناوريهاي فنی  عامل ویژگی
 3,75 هاي موجود در بخش تحقیق و توسعه عامل زیرساخت

  

Test Statisticsa 
N  18 

Chi-Square 31,331 
df 4 

Asymp. Sig. 0,000 

a. Friedman Test 
  

در  ،شود مشاهده می 9شماره طور که در جدول  هماننتیجه: 
شود که بـین متغیرهـا    مالحظه می ،sig<0.05این آزمون چون 

ترتیـب شـامل    اختالف وجود داشته و ترتیب تاثیر این متغیرها به
هـاي موجـود در بخـش تحقیـق و      عامل زیرساخت عامل فرهنگ،

و  فنـاوري هاي فنـی   عامل ویژگی توسعه، عامل توانمندي انسانی،
  .استهاي مالی  عامل سرمایه

در  فنـاوري ترتیب عوامل موثر بر موفقیت انتقـال   -10-4
  هاي کوچک و متوسط از دیدگاه خبرگان ایران بنگاه

 

  زمون فریدمن خبرگان ایرانی: آ10 جدول
Ranks 

 Mean Rank 

 3,40 عامل فرهنگ

 3,25 عامل توانمندي انسانی

 2,56 هاي مالی عامل سرمایه

 2,21 فناوريهاي فنی  عامل ویژگی

 3,58 هاي موجود در بخش تحقیق و توسعه عامل زیرساخت
  



  و مهدي محمدعلی تباربائیمحمدمهدي بهروزي   
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Test Statisticsa 
N 24 

Chi-Square 13,506 
df 4  

Asymp. Sig. 0,009 
  

 ،شـود  مشاهده مـی  10شماره طور که در جدول  مانهنتیجه: 
شـود کـه بـین     مالحظـه مـی  ، sig <0.05در این آزمـون چـون   

ترتیب  متغیرها اختالف وجود داشته و ترتیب تاثیر این متغیرها به
هاي موجـود در بخـش تحقیـق و توسـعه،      عامل زیرساخت شامل

هـاي مـالی و    عامل فرهنگ، عامل توانمندي انسانی، عامل سرمایه
  است. فناوريهاي فنی  عامل ویژگی

  

تحلیل تفاوت ترتیب عوامـل شناسـایی شـده از     -11
  ایران و استرالیا دیدگاه خبرگان

هـاي   در ترتیب عوامل شناسایی شـده، عـواملی کـه در رتبـه    
 داراي اهمیت بیشتري نسبت به سـایر عوامـل   ،باالتري قرار دارند

ها را بـه خـود جلـب     و درصد بیشتري از توجه مدیران بنگاه است
کند و عدم توجه به آنها خسارات جبران ناپذیري را به سازمان  می

  کند. یوارد م
ترتیب شود،  به دست آمده مشاهده میطور که در نتایج  همان

در کشـورهاي ایـران و    فنـاوري عوامل موثر بـر موفقیـت انتقـال    
. خبرگـان کشـور ایـران معتقدنـد عامـل      اسـت استرالیا متفـاوت  

هاي موجود در بخش تحقیق و توسعه نسبت بـه عامـل    زیرساخت
عبارتنـد  ل آن یـ دال کهفرهنگی از اهمیت باالتري برخوردار است 

  :از
هـاي کـاربرد دانـش را جهـت      تواند زمینه تحقیق و توسعه می -1

  ؛کشف کند فناوريپرورش 
 يهـا  ییواحد تحقیق و توسعه، اتکاء هر چـه بیشـتر بـه توانـا     -2

علمی و فنی داخـل کشـور را بـا کـاربردي کـردن تحقیقـات       
المللـی   هاي بـین  منظور افزایش قدرت رقابت ملی در صحنه به

  ؛ندک فراهم می
هــایی همچــون  واحــد تحقیــق و توســعه بــا اســتفاده از روش -3

 و... فنـاوري هاي انتقـال، شـناخت انـواع     مطالعات بازار، روش
با فرهنگ، متناسب  ومطلوب  فناوريموجب انتخاب و انتقال 

توانمندي و قابلیت نیروي انسانی، توان مالی و سرمایه گذاري 
  ؛ها و جوامع خواهد شد شرکت

روز شده مربـوط بـه    توسعه آخرین اطالعات به واحد تحقیق و -4
را  فنـاوري هـاي رقیـب، بـازار و مشـتریان و تحـوالت       شرکت

 .سازد فراهم می
شناسایی شده از دیـدگاه خبرگـان کشـور     در مورد عامل دوم

را  فنـاوري مردم انتقال  ،(عامل فرهنگی) باید گفت، در ایرانایران
تجهیزات مقایسه کرده با مفهوم احداث کارخانه و خرید وسایل و 

آوري جدیـد را در   پیشـرفته، فـن   کنند اگر کشـورهاي  و تصور می
اختیار مـا قـرار دهنـد یـا الاقـل آن را بـه مـا بفروشـند، مسـایل          

کــه  درصــورتی ؛مانــدگی مــا بــه ســرعت حــل خواهــد شــد عقــب
خصوصـیات   هاي وارداتی در بسیاري از مواقع با روحیات و فناوري

و انتظــارات الزم را  همخــوانی نداشــتهفــردي و ســازمانی کشــور 
  .سازد برآورده نمی

اما خبرگان کشور استرالیا معتقدند عامل فرهنگی نسـبت بـه   
هاي موجود در بخش تحقیق و توسعه از اهمیـت   عامل زیرساخت

  عبارتند از: ها ل آنیدال کهباالتري برخوردار است 
الزم  هـاي  فناوري ،هاي استرالیایی بعد از کشور آمریکا شرکت -1

ژاپن و چین وارد کرده و بـا توجـه بـه    ، از کشورهاي آلمانرا 
کشـور، اسـترالیا بیشـتر در     3در این  یاختالف شدید فرهنگ

فرهنگـی کـه    ،(به عبـارتی اسـت عامل فرهنگ دچـار مشـکل   
 فناوريبا فرهنگی که  ،شود در آن طراحی و تولید می فناوري

 ؛است)گیرد، متفاوت  در آن مورد استفاده قرار می
موجب اختالف در سـبک مـدیریت    یاختالف در عامل فرهنگ -2

هر سازمانی آمیخته با فرهنگ  تولید شده در فناوري .شود می
سبک مدیریت خاص خود را داراسـت. در   و استآن سازمان 
هـاي اسـترالیایی بـا ایـن مسـئله       شرکت فناوريزمان انتقال 

در بسیار مواجه بودند که اخـتالف سـبک مـدیریتی موجـود     
جدید با ساختار سازمانی آنها و شرکت انتقـال یافتـه    فناوري

 است؛ 3افزایی همهماهنگ نبوده و فاقد 
موانــع زبــانی و فرهنگــی، مــانع برقــراري ارتبــاط مــوثر بــین  -3

 و محـدودکردن انتقـال مـوثر    گیرنـده و  دهنده وانتقـال  انتقال
 شود. جذب اطالعات مربوطه می

از دیـدگاه خبرگـان کشـور    شناسایی شده  در مورد عامل دوم
بخش تحقیـق و توسـعه)   هاي موجود در  (عامل زیرساختاسترالیا

باید گفت، کشور استرالیا به علت قرار گـرفتن در رده کشـورهاي   
توسعه یافته از استانداردهاي الزم در تحقیق و توسـعه برخـوردار   

کمتـر دچـار   در این عامل در مقایسـه بـا عامـل فرهنـگ     است و 
  ست.ده ابومسئله 

  
3 Synergy 
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 هـاي  همچنین خبرگان کشور ایران معتقدنـد عامـل سـرمایه   
از اهمیـت بـاالتري    فنـاوري هاي فنی  مالی نسبت به عامل ویژگی

ل آن را عدم دسترسی آسـان بـه اعتبـارات،    یبرخوردار است و دال
ها و موسسات مالی در عملـی   هاي کم بهره، عدم حمایت بانک وام

هـاي زیـاد    و نوسـان  فنـاوري هاي نوآوري صـنعتی و   کردن پروژه
داننـد، در صـورتی کـه ایـن      قیمت تجهیزات و ماشـین آالت مـی  

اي در کشور استرالیا حل شده است،  دلیل آنکه تا اندازهه عوامل ب
  تري برخوردار است. از درجه اهمیت پائین

هـاي فنـی    اما خبرگان کشور استرالیا معتقدند عامـل ویژگـی  
هـاي مـالی از اهمیـت بـاالتري      نسبت بـه عامـل سـرمایه    فناوري

ل آن را میـزان قیمـت، کیفیـت اسـتاندارد،     یبرخوردار است و دال

دسترسی، سادگی و پیچیـدگی، توسـعه و بهبـود و پشـتیبانی از     
  دریافتی نام برده اند. فناوري

  

  گیري نتیجه -12
 آمـده  مقالـه  مـتن  در که همانگونه ،حاضر مقاله از کلی هدف
در  فنــاوريشناســایی عوامــل مــوثر بــر موفقیــت انتقــال  اســت،
 هاي منتخب ایـران و اسـترالیا)   هاي کوچک و متوسط(بنگاه بنگاه
 در جـدول  تحقیـق،  ایـن  هـاي  فرضـیه  خالصه بررسی. است بوده
  مطرح شده است. 11 شماره
طـور خالصـه    ها و پیشنهادات پژوهش به ترین محدودیت مهم

  است.طرح شده م 12 شماره جدولدر 
  

  هاي تحقیق خالصه بررسی فرضیه: 11 جدول
  مقایسه با سایر نتایج تحقیق  نتیجه تحقیق  منبع  فرضیه تحقیق

و  1 شکل  فرضیه اصلی
  2جدول 

شـامل   تحقیق خبرگان توسط تایید از پس شده شناسایی عوامل ترین مهم
 عوامـل  انسـانی،  هاي توانمندي عوامل ،فناوري فنی عوامل فرهنگی، عوامل

  .استمالی  توسعه و عوامل و تحقیق توانمندي

تحقیقـات ذکـر شـده در    صورت جزئی و کلی در تمامی  هعوامل شناسایی شده ب
  آمده است. مقاله

  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در فرهنگ عامل  3 جدول  1فرضیه فرعی
ــایج ــه از حاصــل نت ــا مقال ــه ب ــات هــاي یافت ــوکلی ،)1381(کاشــانی تحقیق  و ت
 ،)1389(پـور  جالل و طالبی ،)1388(همکاران و چاشمی نبوي ،)1385(حیدري
  ی دارد.همخوان) 2009(ستاي و اليو  )2002( لین

  دارد. تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در انسانی هاي توانمندي عامل  4 جدول  2فرضیه فرعی
 ،)1382(مـوالیی  ،)1381(کاشـانی  تحقیقـات  هـاي  یافته با مقاله از حاصل نتایج
 سـتاي  و الي و )2000(بزمن ،)1390( مفتاحی و باقرزاده ،)1388( زاده کاباران

  مطابقت دارد.) 2009(

  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در مالی هاي سرمایه عامل  5 جدول  3فرضیه فرعی
 ،)1382(مـوالیی  ،)1381(کاشـانی  تحقیقـات  هـاي  یافته با مقاله از حاصل نتایج

 و بــاقرزاده و )1389(پــور جـالل  و طــالبی ،)1388(همکـاران  و چاشــمی نبـوي 
  ی دارد.همخوان) 1390(مفتاحی

  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در فناوري فنی هاي ویژگی عامل  6 جدول  4فرضیه فرعی
ــایج ــه از حاصــل نت ــا مقال ــه ب ــات هــاي یافت ــوالیی تحقیق ــوکلی ،)1382(م  و ت
 طالبی ،)1388(همکاران و چاشمی نبوي ،)1388( زاده کاباران ،)1385(حیدري

  مطابقت دارد.) 2009(ستاي و الي و )2002(لین ،)1389(پور جالل و

 و تحقیـق  توانمندي(توسعه و تحقیق بخش در موجود هاي زیرساخت عامل  7 جدول  5فرضیه فرعی
  .دارد تاثیر فناوري انتقال موفقیت روند در) توسعه

 زاده کابـاران  ،)1381(کاشـانی  تحقیقـات  هـاي  یافتـه  بـا  مقالـه  از حاصـل  نتایج
ــاقرزاده ،)1388( ــاحی و ب ــین ،)1390( مفت ــتاي و الي ،)2002( ل  و )2009(س

  ی دارد.همخوان) 1391(همکاران و زاده مهدي
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  ها و پیشنهادات تحقیق خالصه محدودیت- 12جدول
  آتی تحقیقات براي پیشنهادات  تحقیق پیشنهادات  تحقیق هاي محدودیت

  ؛ارشد مدیران به آسان دسترسی عدم −
 در فنـاوري  مطلـوب  و کافی اطالعات وجود عدم −

  ؛ها شرکت سطح
  ؛جغرافیایی محدویت ستردگیگ −
ــدم − ــاري ع ــدیران همک ــرکت م ــا ش ــه در ه  ارائ

  ؛اطالعات
 از یکـی  خـود  فنـاوري،  عرصـه  در نبودن پیشرو −

 قلمـرو  به توجه با(استمقاله  این هاي محدودیت
  )؛تحقیق

ــود − ــابع کمب ــالی من ــت م ــام جه ــق انج  تحقی
  ؛تر گسترده

 تعـداد  مانند نظرسنجی به مربوط هاي محدودیت −
ــه(شــده دریافــت هــاي پرسشــنامه ــع دامن  توزی
  .)بود مقاله این هاي محدودیت دیگر از پرسشنامه

 گیـري  تصـمیم  از قبل ،گردد می پیشنهاد مربوطه صنایع مدیران به −
 توجـه  با سازمان وضعیت از دقیقی ارزیابی ،فناوري انتقال جهت در
 ؛باشـند  داشـته  آنهـا  تاثیرگـذاري  ترتیب و شده شناسایی عوامل به

خطـر   و حـذف  را ضـعف  نقاط تواند می موثر عوامل به توجه چراکه
  ؛دهد کاهش را سازمان در فناوري انتقال کستش

 کلیــه کــه باشــند داشــته توجــه بایــد فنــاوري انتقــال در مــدیران −
 کشـورهاي  اغلـب  زیـرا  ؛شـوند  جذب و قلمنت الزم فنی هاي دانش
 و ندارنـد  الزم فنـی  دانـش  انتقـال  به اي عالقه فناوري دهنده لانتقا
  هستند؛ فناوري افزارهاي سخت فروش به مایل

 و سـمینارها  انـدازي  موردنیـاز، راه  آموزشی هاي دوره شنهاد ایجادی −
 و انسـانی  نیـروي  توانمندي با هدف خارجی و داخلی هاي کنفرانس
  ؛فناوري فنی دانش جذب

 انتقال فرآیند و فناوري امر در سامانمند تفکر و نگرش بروز و یجادا −
  ؛آن

 کارهـاي  انجـام  نحـوه  از جـدي  و مفیـد  ،مکـرر  بازخوردهاي انجام −
  .آن انتقال وفناوري  با مرتبط
  

 در فناوري انتقال موفقیت بر موثر عوامل شناسایی و بررسی −
 موفـق  خـود  سـازمان  بـه انتقال فناوري  در که هایی شرکت
  ؛بودند

 فنـاوري  انتقال موفقیت بر موثر عوامل بندي رتبه و دهی وزن −
 و کوچــک صــنایع و هــا ســازمان در MADM هــاي روش بــا

    ؛کشور متوسط
 هـاي  سـازمان  و هـا  شـرکت  در فناوري انتقال تجربیات مرور −

  ؛ایرانی
 هاي شرکت در فناوري انتقال موفقیت کلیدي عوامل مقایسه −

  ؛ها سیستم این کنندهتولید هاي شرکت و کننده استفاده
 بـراي  سـازمان  آمـادگی  میـزان  بررسی منظور به مدلی ارائه −

  ؛فناوري انتقال
 در فناوري انتقال موفقیت بر موثر عوامل شناسایی و بررسی −

  ؛خارجی و داخلی بزرگ هاي بنگاه و ها شرکت
 عوامـل  بـه  توجه با  فناوري انتقال موفقیت میزان ارزیابی - −

 و دام صـنعت  متوسط و کوچک هاي بنگاه در شده شناسایی
  .طیور
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