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 چکیده

هاای  هاا و رارکت  اکنانن دوتات  . هاای پیرارفته اسات   بنیان و خلق ثروت، انتقال فنااوری یکی از راهبردهای دستیابی به اقتصاد دانش
در ایا  پاهوهش،   . دهنا  مای  انتقاال  های پیررفته را در سطنح گنناگنن آمادگی فنااوری بنیان، بسته به قابلیت و نیاز خند، فناوری دانش

هاای پیرارفته در ساطنح گننااگنن     بن ی عنامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فنااوری  جنی رناسایی و رتبهو پهوهرگر در جست
نفار از خبرگاان نظاری     35در بخاش کیفای، باا    . ر ه است کار گرفته بهکمی  -منظنر روش پهوهش کیفیب ی  . آمادگی فناوری است

روش تللیال در  . نفر از خبرگان عملی از طریق پرسرنامه گاردآوری و تللیال را ه اسات     355 هایمصاحبه ر  و در بخش کمی، نظر
هاای پاهوهش نراان    یافتاه . راهه و آزمانن فریا م  اسات    و در بخش کمی تللیل عاملی، تللیل واریانس یک ،بخش کیفی، ک گذاری
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 مقدمه

فنااوری ناانو، فنااوری زیساتن، فنااوری ارت ا اا  و        مانندهای پیشرفته اکنون بسیاری از فناوری

مساتیی  و ییرمساتیی     ور  به جز آنهادی و نیمه ای، فناوری الکترونیک وا العا ، فناوری هسته

 ،از سوی دیگار . را متأثر کرده است شانابعاد زندگی ةد شده است، که همچنان در زندگن مردم وار

بنیاان باه منراور افازای  نداوب در بازارهاای جداانن، در        هاای دانا   شارکت  ویاهه  باه ها شرکت

باا  . نگرندهای پیشرفته به چش  فرصت منهای رقابتن پایدار، به فناوریجوی کسب مزیتو جست

منادی از  فنااوری و بداره   ةدشدن مرزهای رقابات، لازوم توساع   جدانن و ناپدی ةگیری دهکدشکل

های پیشرفته در صنایع کشورهای در حال توسعه کاه قداد رقابات و ورود باه بازارهاای      فناوری

فنااوری باه    ةتوساع (. 11، ص1931دهیانن و م لغن، )یابد ازپی  افزای  من جدانن را دارند، بی 

 :گیرد انجام مندو شیوه 

وتوسعه، به فناوری ماورد نرار    که با استداده از منابع داخلن و از راه تحییق ،زاتوسعة درون -

 .شود دسترسن حاصل من

که با استداده از منابع خارجن و خرید آن از خارج بنگاه، باه فنااوری ماورد     ،انتیال فناوری -

 (.315و  319، ص 1911خلیل، )شود نرر دسترسن حاصل من

کاار گرفتاه    باه انتیال فناوری برای دستیابن باه یاک فنااوری     زا ودرون ةگاهن ترکی ن از توسع

 (.Ragaiitis, 1999, p.112) شود من

بار اسااش شااخع تعاداد      ،1119ایران با قرارداشتن در جایگاه پانزده  تولید علا  در ساال   

ها و دانشاجویان میاا ع   و تعداد قابل توجه پهوهشگران، اعضای هیئت علمن دانشگاه ISIمیاال  

شک یکان از راه ردهاای    نب. بنیان دارد اقتداد دان  ةمناسب در توسع ن  تکمیلن، قابلیتتحدیال

. هاای پیشارفته اسات   فنااوری  ویاهه  ، بهبنیان و خلق ثرو ، انتیال فناوری دستیابن به اقتداد دان 

حرکات باه    ،ای مد  و اساسن در ارتیای سطح فناوری یک کشور و در ندایتانتیال فناوری میوله

 ویاهه  باه  ،در قرن اخیر، انتیال فنااوری (. 12، ص1931یداللدن و امینن، )پایدار است  ةتوسع سمت

در . اقتداادی کشاورها مطارس اسات     ةراه ردی برای توسع نهای پیشرفته به عنوان سیاستفناوری



 296                   ...  های پیشرفته در سطوح گوناگونبندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوریشناسایی و رتبه  

 

 

هاای کساب   های جدید یکان از راه کارگیری مؤثر فناوری کشورهای پیشرفته صنعتن، دستیابن و به

تارین گاام در   توسعه و انتیال فنااوری، اساسان  . شودالمللن محسوب منرقابت بیندر دوب قدر  ن

انتیاال فنااوری ابازاری    . اقتدادی و صنعتن کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اسات  ةتوسع

خاود را باا    ةتوانناد فاصال  ایاران مان   مانناد کارگیری آن، کشورهای در حال توساعه   هاست که با ب

 .یافتگن را فراه  کنندو میدما  توسعههند شرفته کاه  دکشورهای پی

 لهئبیان مس

ه اسات، درنررنگارفتن ساطوس    کرفتا های متعددی در موضوع انتیال فناوری انجام اگرچه پهوه 

ای بارای  هر فناوری پیشارفته . شودها مشاهده من، نیدن است که در این پهوه 1آمادگن فناوری

ای از مراحل رشد دانستن اینکه در چه پله. یت درست فناوری استپیشرفت و توسعه نیازمند مدیر

ساطوس  . جلو در مرزهای دان  ضاروری اسات   ای ، برای توسعه و حرکت روبهفناوری قرار گرفته

  راحن اولیه تا محدول نداین نرربلوغ فناوری از  و آمادگن فناوری به منرور بررسن مراحل رشد

 .شده است

یا از یک صنعت باه صانعت    ،مییاش ملن از یک شرکت به شرکت دیگر انتیال فناوری، چه در

المللن از یک کشور به کشور دیگر، با سطح آماادگن فنااوری متناساب    و چه در مییاش بین ،دیگر

انتیال فناوری در سطوس گوناگون آمادگن فناوری متداو   ها و موانع، دشواریها چال  ، زیرااست

انتیاال فنااوری در ساطوس مختلا      فرایناد   پذیریینان و مخا رهشرایط عدم ا م ،همچنین. است

شاده  آگاهاناه هماهنا      ور اجتماعن که به ایسازمان به عنوان پدیده. آمادگن فناوری متغیر است

تأثیرگذار  نتوانند نیشمدیران من ویهه ، بهو افراد درون سازمان داردمشخع  نس تاً یحدودو  است

بندی در این پهوه ، پهوهشگر به دن ال شناساین و رت ه. فناوری ایدا کنندانتیال فرایند  بر موفییت

هاای پیشارفته در ساطوس گونااگون آماادگن      عوامل فردی و سازمانن تأثیرگذار بر انتیاال فنااوری  

                                                           
1. Technology Readiness Levels (TRLs) 
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هاای پیشارفته و ساطوس آماادگن     تاومم انتیاال فنااوری    ةنوآوری این پهوه  مطالع. فناوری است

های پیشرفته در سطوس گوناگون آماادگن  عوامل مؤثر بر انتیال فناوری به نتوجد بن. فناوری است

، هاای انتیاال فنااوری   ها، احتمال شکسات پارو ه  ها و مخا رهفناوری، ضمن افزای  عدم ا مینان

 .دهد های پیشرفته را افزای  منفناوری ویهه به

 تحقیق ةمبانی نظری و پیشین

 ناوریعوامل فردی و سازمانی مؤثر بر انتقال ف

در . اناد  ر انتیال فنااوری ماؤثر دانساته   دپهوهشگران متعددی عوامل فردی و سازمانن گوناگونن را 

داناد  مان  نیشن اصلننی  مدیریت را در موفییت انتیال فناوری ( 1313)گروه عوامل فردی، مادو 

(Madu, 1989, pp.115-124 .) بارای  افزای  انگیزش فاردی را عااملن   ( 1331)گی سون و اسمایلر

گرینار و  (. Gibson & Smilor, 1991, pp.287-312)کنناد   انتیال فنااوری معرفان مان   فرایند  تسریع

 ةاعتماد، ارت ا ا ، تجربا  عوامل فردی تأثیرگذار بر اثربخشن انتیال فناوری را شامل( 1119)فرانزا 

 ,Greiner & Franza, 2003)کنناد   ا العاا  معرفان مان   هاای جدیاد و   انتیال، آگاهن از فنااوری 

pp.167-177 .) قدر  و اختیارا  مدیریت را بارای موفییات انتیاال فنااوری در     ( 1119)موحدی

کنناد  بیان من( 1115)هریس و هریس (. Movahedi, 2003, p.145)داند های ایرانن مد  منشرکت

-Harris & Harris, 2004, pp.551)نی  مدیریت و کارکنان در انتیال موفاق فنااوری ماؤثر اسات     

در پهوهشن معیارهاای مادیریت و آماوزش کارکناان را بار انتیاال       ( 1111)لن و همکاران (. 565

در  راحان الگاوی   ( 1929)جعدرنهاد (. Lee et al., 2010, pp.135-150)یابند فناوری تأثیرگذار من

یری کاارگ  های نیروی انسانن را از عوامل مد  در جذب و بهمدیریت انتیال فناوری، توان و مدار 

 ،در دو پهوه  جداگانه( 1911) و فارسیجانن و تیموریان( 1921)لشکری . کندفناوری معرفن من

 .کنند معرفن منو مؤثر را بر موفییت انتیال فناوری تأثیرگذار  امدیریت کار

کننده را بار انتیاال فنااوری    های سازمان دریافتقابلیت( 1111)در گروه عوامل سازمانن، زاگز 

ساااختار سااازمان، قابلیاات سااازمان و ( 1313)مااادو (. Szogs, 2010, pp.87-95)نااد دامااؤثر ماان
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 فنااوری  انتیاال  موفییت در کنندهدریافت شرکت برای اصلنعامل  سهدر سازمان را  وتوسعه تحییق

 در دادنااد نشااان( 1331) اساامایلر و گی سااون(. Madu, 1989, pp.115-124) اساات هکاارد مطارس 

-Gibson & Smilor, 1991, pp.287) اسات  تأثیرگاذار  تعااملن  ارت ا اا   ری،فناو انتیال هایفرایند

 انتیاال  اثربخشان  بار  را فناوری ةدهند انتیال و کنندهدریافت سازمانن ساختار( 1111) بوزمن(. 312

 و ق لان  ةتجربا  باه ( 1111) بار   و لاین (. Bozeman, 2000, p.627) داناد مان  تأثیرگاذار  فناوری

 فنااوری  انتیاال  در مدا   عوامال  عناوان  به فناوری ةدهند انتیال و کنندهیافتدر فرهنگن های تداو 

 کاه  را ساازمانن  عامل دو( 1111) همکاران و بچ(. Lin & Berg, 2001, pp.287- 293) دارند توجه

 هاای شرکت سازمانن ساختار و شرکا ةش ک قالب در را فناوری انتیال روند بر همالحر قابل یتأثیر

عامل  سه( 1119)موحدی (. Bach et al., 2002, p.321)کنند من بیان فناوری انتیال ندفرای در درگیر

ند از مأموریات  ا که ع ار  داند مد  منهای ایرانن سازمانن را در موفییت انتیال فناوری در شرکت

 (.Movahedi, 2003, p.145)ق لن سازمان  ةشرکت در ق ال رشد، ظرفیت جذب و تجرب

ای قابلیات  های جداگاناه در پهوه ( 1115)و وان  ( 1113)، اونن (1112)ن کومار و همکارا

 ;Kumar et al., 2007, p.629; Awny, 2005, p.213)دانناد  سازمان را بر انتیال فناوری تأثیرگذار من

Wang, 2004, p.168.) 

 چارچوب مفهومی پژوهش

هاای  ثیرگذار بر انتیال فناوریچارچوب نرری این پهوه  در شناساین عوامل فردی و سازمانن تأ

.  راحن شده اسات ( Lai & Tsai, 2009, pp.12012-12022)سای پیشرفته بر اساش مدل الی و تن

در این مدل عوامل فردی تأثیرگذار بر انتیال فناوری شامل نگرش، تحدیال ، اقتادار و ارت ا اا    

ری شامل اندازه، فرهن ، تجربه، سن نیروی انسانن است و عوامل سازمانن تأثیرگذار بر انتیال فناو

 .دهدچارچوب نرری پهوه  را نشان من 1شکل . وتوسعه در سازمان است و تحییق
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 & Lai)سای بر اساس مدل الی و تیهای پیشرفته  عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر  انتقال فناوری چارچوب نظری . 1شکل 

Tsai, 2009, pp.12012-12022) 

برای سطوس آمادگن فناوری در این پهوه  بر اساش مادل  شده  کارگرفته بهچارچوب مددومن 

. شامل مشااهده و گازارش قواعاد پایاه اسات      ،سطح اول. شودتعری  من( 1115)سطحن ناسا  نه

 ةکاربردهای تجربن بعاد از مشااهد  . کردن کاربردها است شامل مداهی  فناوری و فرموله ،سطح دوم

ل و شاامل کاارکرد تجربان، تحلیا     ،ساطح ساوم  . شاود تعریا  یاا اباداع مان     ةقواعد فیزیکن پای

تحلیل و اث ا  مدااهی  در یاک محایط آزمایشاگاهن باه دسات       . سازی اث ا  مداهی  است مختع

در ایان ساطح   . هاا در محایط آزمایشاگاه اسات    عناصر و نمونه ةشامل توسع ،سطح چدارم. آید من

. شاوند آمیز اث اا  مان   ور موفییت ی استیرار هماهن  قطعا  همراه شوند، بهبرا دمداهیمن که بای

در ایان ساطح صاحت و    . هاای مناساب اسات   عندر یا نمونه در محیط ةشامل توسع ،سطح پنج 

. یاباد افازای  مان   ه اور عماد   شود، بهقابلیت اعتماد محیطن که عندر یا نمونه در آن آزمای  من

شاامل آزماای     ،ساطح هدات   . مناسب واقعن اسات  ندر محیطشامل نمای  مناسب  ،سطح شش 

سطح هشت  شامل . شدن برای متیاضیان اولیه است سیست  نمونه در محیط واقعن و در حال تجاری

کننادگان  اساتداده  هماة شدن برای  و در حال تجاری ،سیست  واقعن و کامل برای آزمای  و نمای 

شامل سیست  واقعان اسات کاه باه      ،سطح ند . در این سطح سیست  واقعن کامل شده است. است

هااین  فنااوری  همة ،در تعری . یابدهای واقعنِ موفق اث ا  شده است و توسعه منکمک مأموریت

(. NASA, 2004, p.67)گیرناد  سطح ند  قرار من ةاند، در ردهای واقعن کاربردی شدهکه در سیست 

 .دهدچارچوب نرری پهوه  را نشان من 1شکل 

 سعهوتحییق و ت سن تجربه فرهن  اندازه

 های پیشرفته انتقال فناوری

 اقتدار تحدیال 

 عوامل فردی

 ارت اط نگرش

 عوامل سازمانی



 296                   ...  های پیشرفته در سطوح گوناگونبندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوریشناسایی و رتبه  

 

 

 

 (NASA, 2004, p.67)سطحی ناسا  نهبر اساس مدل  سطوح آمادگی فناوری  نظری چارچوب. 2 لشک

 روش تحقیق

  (کمان  -کیدان ) هآمیختا از نرر روش اجارا باه روش   کاربردی است و  از نرر هدفاین پهوه  

عوامل فردی و سازمانن تأثیرگذار  :به این شرس استپرس  اصلن این پهوه  . است گرفته انجام

پهوهشاگر   ،؟ همچناین ناد های پیشرفته در سطوس گوناگون آمادگن فنااوری کدام انتیال فناوریبر 

اجراین پهوه  بدین ترتیب است کاه  فرایند  .دارداز نرر اهمیت  را بندی این عواملاولویت قدد

با انتخاب چارچوب  ،سپس. بررسن شد موضوع پهوه  ةپهوه  دربار ةو پیشین متون نرریابتدا 

باه منراور    وهای پیشارفته و ساطوس گونااگون آماادگن فنااوری      ه  در انتیال فناورینرری پهو

با خ رگاان  های پیشرفته در سطوس گوناگون آمادگن فناوری شناساین عوامل مؤثر بر انتیال فناوری

های بخ  کیدن با روش کدگذاری، تلخایع  یافته پس از این مراحل،(. بخ  کیدن) مداح ه شد

ای  راحان و توزیاع   های بخ  کیدان، پرسشانامه   برای آزمون یافته ،در گام بعد. شودو تحلیل من

بخا   ) شاد بنادی   وتحلیل و جماع  افزار تجزیهنرم کارگیری بهبا  ی حاصل از پرسشنامهها داده. شد

 .دش مطرسمرت ط هاین پیشنداد، در ندایت، (کمن

هاا، خ رگاان و   شاگاه هاا و پهوه آماری در بخ  کیدن، اعضای هیئات علمان دانشاگاه    ةجامع

                                                           
1. Qualitative- Quantitative 

 شکل گیری و توسعة مفهوم نظری:  فاز

مشاهده و گزارش قواعد .  
 پایه

 فرموله کردن و مفاهیم .2
 کاربردها

 یک در مفاهیم تحلیل .3
 آزمایشگاهی محیط

ساخت نمونة آزمایشی و اولیه: 2فاز  

توسعة عناصر و نمونه ها در . 4
 آزمایشگاه

توسعة عناصر یا نمونه ها  . 5
 در محیط مناسب

نمایش مناسب در محیط . 6
 واقعی

تجاری سازی و ورود به بازار: 3فاز  

آزمایش سیستم در محیط واقعی . 7
 و تجاری سازی برای متقاضیان اولیه

 و آزمایش برای واقعی سیستم .8
 تجاری سازی و نمایش

سیستم واقعی با مأموریت واقعی . 9
 همراه با توسعة آن
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تعداد . ددارنعملن  ةهای پیشرفته تخدع نرری و تجربانتیال فناوری ةکه در حوز اند متخددانن

ندر اسات   11،  ها و اش اع نرری کدایت داده لافرادی که برای مداح ه انتخاب شدند بر م نای اص

(Kuzel, 1999, p.98 .) 2ایگیاری در بخا  کیدان، ارجااعن زنجیاره     روش نموناه (Biernacki & 

Waldorf, 1981, p.104 )ساختاریافته است که  نیمه ةها در این بخ ، مداح  و روش گردآوری داده

هاا نیاز در بخا     روش تحلیال داده . شاد خ رگان تأییاد  های نرر کارگیری بهرواین و پایاین آن با 

و  سارمد )سات  گامِ کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگاذاری محاوری ا   سهکیدن، کدگذاری در 

 (.119، ص1911، همکاران

هاای پیشارفته شاامل    بخ  کمان خ رگاان عملان در موضاوع انتیاال فنااوری       آماری ةجامع

بنیاان مساتیر    های دان وتوسعه و مدیران بازاریابن شرکت کارآفرینان، مدیران عامل، مدیران تحییق

زار  بدداشات، درماان و   وزار  علوم، تحیییا  و فناوری و و یهای فناوردر مراکز رشد شرکت

، 1915هومن و عساگری،  )ندر تعیین شد  111حج  نمونه در بخ  کمن . آموزش پزشکن هستند

 ةهاا پرسشانام  گاردآوری داده  ابازار گیری در ایان بخا ، تداادفن سااده و     روش نمونه(. 13ص

ین آن باا  و پایاا  ،خ رگان هاینرر کارگیری بهمند و  ساخته است که رواین آن با  راحن نرام محیق

ضریب آلدای کرون اخ برای عوامل فردی و سازمانن باه  . شدتأیید  3ضریب آلدای کرون اخ محاس ة

تحییاق را نشاان   اسات و پایااین ابازار     2/1محاس ه شد که باالتر از  391/1و  319/1برابر  ،ترتیب

تحلیل واریاانس  ، 4آمار توصیدن، تحلیل عاملن کارگیری با بهها در بخ  کمن، تحلیل داده. دهد من

و  7اش اش پان  اش هاای افزارنارم کاارگیری   باا باه  ها داده. انجام گرفت 6و آزمون فریدمن 5راهه یک

 . تحلیل شد 8اش ال اسمار  پن
                                                           

1. Theoretical Saturation 

2. Chain Referral 

3. Cronbachs Alpha 

4. Factor Analysis 

5. ANOVA 

6. Friedman Test 

7. SPSS 

8. Smart PLS 
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 های تحقیقیافته

و عوامال ساازمانن در    مؤلداه  11بُعد و  چدارعوامل فردی در  ،مداح ه با خ رگانبر اساش نتایج 

های پیشرفته در سطوس گوناگون آماادگن فنااوری تأثیرگاذار    تیال فناوریبر ان مؤلده 11بُعد و  پنج

باز و محوری نشاان   های های کالمن خ رگان را همراه با کدگذاریتعدادی از گویه 1جدول . است

 .دهدمن
 باز و محوری  های های کالمی خبرگان همراه با کدگذاریای از گویهنمونه. 1جدول

 کدگذاری محوری کدگذاری باز می خبرگانهای کالای از گویهنمونه
مدیران . باید در سازمان نگاه بلندمد  و راه ردی به انتیال فناوری وجود داشته باشد

اگر در سازمان رویکرد مث تن به انتیال . کنندهای خود اکتدا نمننوگرا فیط به داشته
 .فناوری باشد، احتمال موفییت آن بیشتر است

نگرش نیروی 
 انسانن

ع
ی
رد
ل ف

وام
 

های پیشرفته تخدع دارند، در سازمان در موفییت حضور پهوهشگرانن که در فناوری
توانند با ورود به جزئیا  انتیال فناوری، این ها منآن. انتیال فناوری بسیار مؤثر است

 .فرایند را به صور  قابل توجدن تسدیل کنند

تحدیال  
 نیروی انسانن

مان و افرادی که سوابق تجربن موفین در انتیال فناوری حضور مدیران موفق درون ساز
 .دارند، از عوامل کلیدی موفییت در فرایند انتیال فناوری است

اقتدار نیروی 
 انسانن

های ارت ا ن سازی و ورود به بازار باید ش کهدر انتیال فناوری خدوصاً در سطح تجاری
کنندگان و مشتریان وجود ن، توزیعکنندگاگذاران، تأمینقدرتمندی با صنعت، سرمایه

 .خدوصاً ندوب مدیران سازمان در صنعت خیلن مؤثر است. داشته باشد

ارت ا ا  
 نیروی انسانن

تر باشد و ساختار  هر چه رسمیت و تمرکز در سازمان کمتر باشد و هر چه سازمان چابک
 .شودتری داشته باشد، انتیال فناوری مؤثرتر انجام منارگانیک

تار ساخ
 سازمان

نن
زما
سا
ل 
وام
ع

 

تواند بر انتیال فناوری پارامترهای فرهنگن درون سازمان مانند فرهن  نوآوری من
دهندة فناوری ممکن است  های فرهنگن سازمان گیرنده و انتیالتداو . تأثیرگذار باشد

 .رو کند انتیال فناوری را با موفییت یا شکست روبه

فرهن  
 سازمان

تجربة بیشتری در انتیال فناوری دارند یا مدیرانن دارند که تجارب  هاین کهسازمان
 .ترندمناس ن در این زمینه دارند، موفق

 تجربة سازمان

منابع مالن، منابع انسانن، . های سازمان گیرندة فناوری خیلن مد  استها و ظرفیتقابلیت
 . . .توانمندی یادگیری و 

 قابلیت سازمان

های عل  و فناوری های آزمایشگاهن، مراکز رشد، پارککانا  و ش کهوجود تجدیزا ، ام
ای در کنند، نی  قابل مالحره وتوسعه در سازمان کمک من و سایر مراکزی که به تحییق

 .موفییت انتیال فناوری دارد

وتوسعه  تحییق
 در سازمان

 1939 ساخته، محیق: من ع
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 ساازمان  سن و اندازه بُعد دو خ رگان نرر ساشا ، برشودمالحره من 1 ور که در جدول همان

تحلیل عاملن تأییادی   اولیه، منرور تأیید مدل به. یافت تغییر سازمان قابلیت و ساختار به ترتیب به

های افزار، شاخعها به نرمپس از ورود داده. انجام گرفتاش  ال افزار اسمار  پننرم کارگیری بهبا 

. بررسان شاد   1خع ضریب آلدای کرون اخ و ضریب پایاین مرکاب پایاین و رواین از  ریق دو شا

. اسات  2/1ها بر اساش م انن نراری حاداقل برابار    میدار مورد پذیرش برای هر دوی این شاخع

میادار  . محاس ه شد 9شده شاخع میانگین واریانس استخراج 1برای بررسن رواین همگرا ،همچنین

(. 13، ص1931داوری، )اسات   3/1داقل برابار  مورد پذیرش این شاخع بر اساش م انن نرری ح

شاده را   میادیر ضریب آلدای کرون اخ، ضریب پایاین مرکب و میانگین واریانس استخراج 1جدول 

 .دهدبرای عوامل فردی و سازمانن نشان من
 

 های پایایی و روایی برای عوامل فردی و سازمانیمقادیر شاخص. 2جدول 

 خآلفای کرونبا ابعاد عوامل مدل
پایداری 
 مرکب

میانگین واریانس 
 شده استخراج

 335/1 123/1 111/1   انتیال فناوری

 351/1 111/1 212/1  عوامل فردی 

 339/1 111/1 293/1 نگرش نیروی انسانن  

 219/1 111/1 111/1 تحدیال  نیروی انسانن  

 291/1 193/1 211/1 اقتدار نیروی انسانن  

 935/1 153/1 291/1 ارت ا ا  نیروی انسانن  

 311/1 191/1 255/1  عوامل سازمانن 

 911/1 119/1 191/1 ساختار سازمان  

 913/1 192/1 239/1 فرهن  سازمان  

 391/1 193/1 299/1 تجربة سازمان  

 339/1 139/1 225/1 قابلیت سازمان  

 951/1 159/1 212/1 وتوسعه در سازمان تحییق  

 1939 ،ساخته محیق: من ع

                                                           
1. Composite Reliability 

2. Convergent Validity 
3. AVE 
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شود، میادیر ضریب آلدای کرون ااخ و ضاریب پایاداری    مالحره من 1که در جدول   ور همان

لذا پایاین و روایان مادل    ،است 3/1شده بیشتر از  و میانگین واریانس استخراج 2/1مرکب بیشتر از 

ز نیا  1تان  ةو آماار  1عالوه بر بررسن پایاین و رواین، دو شاخعِ دیگارِ باار عااملن   . شود تأیید من

و میادار ماورد    ،3/1میدار مورد پذیرش برای شاخع باار عااملن حاداقل برابار     . شود منبررسن 

میاادیر باار    9در جادول  (. 12، ص1931داوری، )است  39/1تن حداقل برابر  ةپذیرش برای آمار

 . تن برای ارت اط هر بُعد با عوامل فردی و عوامل سازمانن نشان داده شده است ةعاملن و آمار
 

 تی برای ارتباط هر بُعد با عوامل فردی و عوامل سازمانی  ةمقادیر بار عاملی و آمار. 3ل جدو

 ابعاد عوامل فردی

ارتباط هر بعد با عوامل 

 ابعاد عوامل سازمانی فردی

ارتباط هر بعد با عوامل 

 سازمانی

 آمارة تی بار عاملی  آمارة تی بار عاملی 

 391/12 239/1 اختار سازمانس 331/51 231/1 نگرش نیروی انسانن

 229/3 319/1 فرهن  سازمان 329/11 332/1 تحدیال  نیروی انسانن

 119/13 221/1 تجربة سازمان 521/3 291/1 اقتدار نیروی انسانن

 333/15 121/1 ارت ا ا  نیروی انسانن
 999/19 923/1 قابلیت سازمان

 933/12 231/1 وتوسعه در سازمان تحییق

 1939، ساخته حیقم: من ع
 

تان   ةآماار  ادیرو میا  3/1از  بیشتر بار عاملن ادیرشود، میمالحره من 9که در جدول   ور همان

 .است 39/1نیز بیشتر از 

به منرور بررسن تداو  عوامل فردی و سازمانن در سطوس گوناگون آمادگن فنااوری، تحلیال   

 راهه تحلیل واریانس یکاز اجرای آزمون افزار پس خروجن نرم. کار گرفته شد بهراهه  واریانس یک

 .نشان داده شده است 5در جدول 
                                                           

1. Factor Loading 
2. T-Statistics  
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 راهه آزمون تحلیل واریانس یکنتایج . 4جدول 

مل
وا
ع

 

 بین فازها ةمقایس
میانگین 

  هاتفاوت

خطای 

  استاندارد

مقدار 

  داریامعن

درصد  59سطح 

 اطمینان

 9حد باال  حد پایین

ی
رد
ل ف

وام
ع

 

مددوم نرری و  ةعگیری و توسفاز شکل

 اولیه و آزمایشن ةفاز ساخت نمون
129/1 111/1 111/1 191/1- 119/1 

مددوم نرری و  ةگیری و توسعفاز شکل

 سازی و ورود به بازار فاز تجاری

*111/1- 111/1 151/1 591/1- 113/1- 

اولیه و آزمایشن و فاز  ةفاز ساخت نمون

 سازی و ورود به بازارتجاری

*131/1- 111/1 119/1 315/1- 123/1- 

نن
زما
سا
ل 
وام
ع

 

مددوم نرری و  ةگیری و توسعفاز شکل

 اولیه و آزمایشن نةفاز ساخت نمو
113/1- 111/1 551/1 913/1- 122/1 

مددوم نرری و  ةگیری و توسعفاز شکل

 سازی و ورود به بازار فاز تجاری

*113/1- 111/1 119/1 519/1- 111/1- 

یه و آزمایشن و فاز اول ةفاز ساخت نمون

 سازی و ورود به بازارتجاری
111/1- 111/1 999/1 132/1- 139/1 

مدداوم نراری و فااز     ةگیاری و توساع  تأثیر عوامل فردی بین فاز شکلدر  ،5بر اساش جدول 

تأثیر عوامل فاردی باین فااز    در  ،همچنین. سازی و ورود به بازار تداو  معنادار وجود داردتجاری

 در .سازی و ورود به بازار تداو  معناادار وجاود دارد  اولیه و آزمایشن و فاز تجاری ةساخت نمون

سازی و ورود به باازار  مددوم نرری و فاز تجاری ةگیری و توسعتأثیر عوامل سازمانن نیز فاز شکل

فاز آمادگن فنااوری نشاان    سهمیانگین عوامل فردی و سازمانن را در  9 شکل. دنتداو  معنادار دار

 .دهدمن

                                                           
1. Meam Difference  

2. Std. Error 

3. Sig. Value 

4. Lower Bound 

5. Upper Bound 
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 (1333، ساختهمحقق )گوناگون آمادگی فناوری میانگین عوامل فردی و سازمانی در فازهای نمودار  .3شکل 

هاای پیشارفته در   شود تأثیر عوامل فردی بر انتیال فناوریمالحره من 9 شکل ور که در  همان

هر یک از ابعاد عوامل میانگین  5 شکل. فاز آمادگن فناوری از تأثیر عوامل سازمانن بیشتر است سه

 .دهد فاز گوناگون آمادگن فناوری نشان من سهفردی و سازمانن را در 

 
 

 (1333، ساختهمحقق )آمادگی فناوری میانگین ابعاد عوامل فردی و سازمانی در فازهای گوناگون نمودار . 4شکل 

فاز شکل گیری و  

توسعه مفهوم  

 نظری

فاز ساخت نمونه  

 اولیه و آزمایشی

فاز تجاری سازی  

 و ورود به بازار

 4.005 3.713 3.788 عوامل فردی

 3.772 3.669 3.55 عوامل سازمانی

3 
3.2 
3.4 
3.6 
3.8 

4 
4.2 

 عوامل سازمانی عوامل فردی

3 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

4 

4.2 

4.4 

تحقیق و  قابلیت تجربه فرهنگ ساختار ارتباط اقتدار تحصیالت نگرش

 توسعه

 فاز ساخت نمونه اولیه و آزمایشی فاز شکل گیری و توسعه مفهوم نظری

 فاز تجاری سازی و ورود به بازار
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زمانن بار انتیاال   تأثیر اکثر ابعادِ عوامل فاردی و ساا   ،شودمشاهده من 5شکل  ور که در  همان

آماادگن فنااوری،    دیگر سازی و ورود به بازار نس ت به فازهایهای پیشرفته در فاز تجاریفناوری

هاای  به منرور تعیین اولویت ابعاد عوامل فردی و سازمانن تأثیرگذار بر انتیال فنااوری . بیشتر است

داری آزماون فریادمن را   امعن 3جدول . اجرا شدپیشرفته در هر فاز آمادگن فناوری آزمون فریدمن 

 .دهدنشان من
 داری آزمون فریدمن برای تعیین اولویت ابعاد عوامل فردی و سازمانی در هر فاز آمادگی فناوری امعن. 5جدول 

 داریامقدار معن آزادی ةدرج 3مقدار مجذور کای تعداد موارد

 11 111/151 19 111/1 

فاز آمادگن فنااوری   سهو سازمانن را به تدکیک اولویت هر یک از ابعاد عوامل فردی  9جدول 

 .دهدنشان من
 فاز آمادگی فناوری  سهبندی هر یک از ابعاد عوامل فردی و سازمانی به تفکیک رتبه. 6جدول 

 سازی و ورود به بازارفاز تجاری اولیه و آزمایشی ةفاز ساخت نمون مفهوم نظری ةگیری و توسعفاز شکل

 ابعاد رت ه
رت ة 

 2نگینمیا
 ابعاد رت ه

رت ة 

 میانگین
 ابعاد رت ه

رت ة 

 میانگین

1 
تحدیال  نیروی 

 انسانن
91/9 1 

وتوسعه در  تحییق

 سازمان
11/9 1 

ارت ا ا  نیروی 

 انسانن
13/9 

1 
ارت ا ا  نیروی 

 انسانن
51/3 1 

تحدیال  نیروی 

 انسانن
19/3 1 

تحدیال  نیروی 

 انسانن
11/3 

9 
وتوسعه در  تحییق

 سازمان
95/3 9 

ارت ا ا  نیروی 

 انسانن
 93/3 تجربه سازمان 9 55/3

 91/3 اقتدار نیروی انسانن 5 59/3 تجربه سازمان 5 13/3 تجربة سازمان 5

 12/3 نگرش نیروی انسانن 3 11/3 قابلیت سازمان 3 13/3 نگرش نیروی انسانن 3

 13/3 فرهن  سازمان 9 95/5 فرهن  سازمان 9 11/5 اقتدار نیروی انسانن 9

                                                           

1. Chi-Square 

2. Mean Rank 
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 فاز آمادگی فناوری  سهبندی هر یک از ابعاد عوامل فردی و سازمانی به تفکیک رتبه. 6جدول 

 سازی و ورود به بازارفاز تجاری اولیه و آزمایشی ةفاز ساخت نمون مفهوم نظری ةگیری و توسعفاز شکل

 ابعاد رت ه
رت ة 

 2نگینمیا
 ابعاد رت ه

رت ة 

 میانگین
 ابعاد رت ه

رت ة 

 میانگین

 92/5 قابلیت سازمان 2 59/5 نگرش نیروی انسانن 2 21/5 قابلیت سازمان 2

 1 93/5 اقتدار نیروی انسانن 1 33/5 فرهن  سازمان 1
وتوسعه در  تحییق

 سازمان
13/5 

 11/9 ساختار سازمان 3 39/9 ساختار سازمان 3 91/9 ساختار سازمان 3

 1939، ساخته محیق: من ع

عوامال فاردی و ساازمانن بار      بیشترین تأثیر ابعااد شود، مالحره من 9ل  ور که در جدو همان

 ةمددوم نرری و فاز ساخت نمون ةگیری و توسعدر فاز شکل ،های پیشرفته به ترتیبانتیال فناوری

سازی و ورود به بازار ع ار  اسات از تحدایال  نیاروی انساانن،     و فاز تجاری ،اولیه و آزمایشن

 .ان و ارت ا ا  نیروی انسانندر سازم وتوسعه تحییق

 یریگ بحث و نتیجه

و عوامال   مؤلداه،  11بُعاد و  چداار  5دهد عوامال فاردی در قالاب    های این پهوه  نشان منیافته

های پیشرفته در ساطوس گونااگون آماادگن    بر انتیال فناوری مؤلده 11بُعد و  پنجسازمانن در قالب 

هاای  ل فردی و سازمانن تأثیرگذار بر انتیاال فنااوری  مدل نداین عوام 3شکل . ندفناوری تأثیرگذار

 .دهدپیشرفته را در سطوس گوناگون آمادگن فناوری نشان من

 

 

 

 
 

های پیشرفته در سطوح گوناگون آمادگی فناوری مدل نهایی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوری. 5شکل 

 (1333، ساختهمحقق )

ثیرگذار بر أعوامل فردی و سازمانی ت
 ی پیشرفتهها انتقال فناوری

 

 تحدیال  اقتدار

 

 عوامل فردی

 نگرش ارت ا ا 

 

 عوامل سازمانی

 تحییق و توسعه قابلیت تجربه فرهن  ساختار
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وجااود نگاارش  .1 مؤلدااة سااهعاادِ نگاارش نیااروی انسااانن شااامل در گااروه عواماال فااردی، بُ

  ؛ ل ان  ل ان و توفیاق  استیالل ةوجود انگیز .1 ؛سازی و انتیال فناوری در مدیران و کارکنان تجاری

بُعادِ تحدایال    . ندس و تحمل شکست اسات  خطرپذیری، تحمل ابدام، اعتمادبه ةوجود روحی .9

کمیات و   .1 ؛هاای پیشارفته  و کیدیت پهوهشگران فنااوری کمیت  .1 دو مؤلدةنیروی انسانن شامل 

 مؤلداة  ساه بُعدِ اقتدار نیروی مدیریت نیروی انسانن شامل . کیدیت پهوهشگران انتیال فناوری است

دهناده و   انتیاال  هاای  اعت ار نام و برند ساازمان  .1 ؛انتیال فناوریفرایند  حضور مدیران موفق در .1

مذاکره و قرارداد با اصول درست و تاومم باا توجاه باه     . 9 ؛المللنینگیرنده در سطح ملن و ب انتیال

های ارت اا ن  ش که .1 مؤلدة سهانتیال فناوری و بُعدِ ارت ا ا  نیروی انسانن شامل فرایند  جزئیا 

هاای ارت اا ن   شا که  .1 ؛کنندگان و مشتریانکنندگان، توزیعگذاران، تأمینمدیران سازمان با سرمایه

ارت ااط مساتمر    .9 ؛باه منراور جاذب فنااوری     ی دیگار هاا مان باا صانعت و ساازمان   مدیران ساز

 .گیرنده دهنده و انتیال انتیال های سازمان

  ؛میازان رسامیت در ساازمان   . 1مؤلدة  پنجدر گروه عوامل سازمانن، بُعدِ ساختار سازمان شامل 

سااختار ساازمانن    .3 ؛ساازمان  ةانداز .5 ؛میزان پیچیدگن در سازمان .9 ؛میزان تمرکز در سازمان .1

            ؛فرهناا  نااوآوری در سااازمان .1 مؤلدااة چداااربُعاادِ فرهناا  سااازمان شااامل . فناااورمحور اساات

تعدد مادیریت باه    .9 فناوری ةدهند فناوری و سازمان انتیال ةهای فرهنگن سازمان گیرند تداو  .1

هاای انتیاال فنااوری    یریت از پرو ههای مدحمایت .5 ؛محدول و انتیال فناوری ةحمایت از توسع

 ةتجربا  .1 ؛هاای پیشارفته  انتیال موفق فناوری ةتجرب .1 چدار مؤلدةسازمان شامل  تجربةبُعدِ . است

  ؛گاذاری ساازی و سیاسات  تجربه همکاری مشترک با مراکز تدمی  .9 ؛همکاری مشترک با صنعت

توانمندی  .1 چدار مؤلدةسازمان شامل  بُعدِ قابلیت. المللن استهای مشترک بینهمکاری ةتجرب .5

عمار   .5 ؛توانمندی یاادگیری در ساازمان   .9 ؛توانمندی منابع انسانن سازمان. 1 ؛منابع مالن سازمان

    وجاود پاارک علا  و فنااوری،     . 1 سه مؤلداة در سازمان شامل  وتوسعه تحییقو بُعدِ  است سازمان

       ؛محداول، حمایات از حیاوا مالکیات فکاری      ةوجود مراکز انتیال فناوری،  راحان و توساع   .1

 .های آزمایشگاهن پیشرفته استوجود امکانا ، تجدیزا  و ش که .9
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، ماادو  (1111)مثال زاگز  برای. شودنیز مشاهده من های دیگر پهوه تعدادی از این عوامل در 

ن را بار انتیاال   قابلیت سازما( 1113)و اونن ( 1112)، کومار و همکاران (1119)، موحدی (1313)

 ,Szogs, 2010, pp.87- 95; Madu, 1989, pp.115- 124; Movahedi)دانناد  فنااوری تأثیرگاذار مان   

2003, p.145; Kumar et al., 2007, p.629; Awny, 2005, p.213 .)و بچ و ( 1111)بوزمن  ،همچنین

 ;Bozeman, 2000, p.627) دانناد  مان ساختار سازمان را بر انتیال فنااوری ماؤثر   ( 1111)همکاران 

Bach et al., 2002, p.321 .) ارت ا ا  نیروی انساانن را بار انتیاال فنااوری     ( 1119)گرینر و فرانزا

، لشکری (1929)جعدرنهاد  ،چنینمه(. Greiner & Franza, 2003, pp.167- 177)دانند تأثیرگذار من

ا بر انتیال فنااوری ماؤثر معرفان    و مؤثر ر امدیریت کار( 1911)و فارسیجانن و تیموریان ( 1921)

 .کنندمن

مساتیل    اور  باه  بعضن از ابعادی که در این پهوه  شناساین شده اسات قا الً   ،از سوی دیگر

نگرش مث ت به انتیال فناوری در میان مادیران و   به مثال برای. مورد توجه پهوهشگران ن وده است

درون ساازمان در   ةهای پیشارفت فناوریپهوهشگران سازمان و حضور پهوهشگران انتیال فناوری و 

دهد تأثیرگاذارترین عامال در فااز    های پهوه  نشان منیافته. استشده توجه ن ی دیگرهاپهوه 

لاذا حضاور پهوهشاگران    . مددوم نرری، بُعد تحدیال  نیروی انسانن اسات  ةگیری و توسعشکل

های پیشارفته  موفییت انتیال فناوریتواند در های پیشرفته و انتیال فناوری درون سازمان منفناوری

عامال   ترین اصلنقابلیت نیروی انسانن، . مددوم نرری بسیار مؤثر باشد ةگیری و توسعدر فاز شکل

 ةدر فااز سااخت نمونا   . مددوم نرری اسات  ةگیری و توسعموفییت انتیال فناوری در فاز شکل در

وجاود امکاناا  و    ،بناابراین . سازمان استدر  وتوسعه تحییقاولیه و آزمایشن، تأثیرگذارترین بُعد، 

 درهای عل  و فناوری تأثیرگاذارترین عامال   های آزمایشگاهن، مراکز رشد و پارکتجدیزا ، ش که

 راحان و   .بادیدن اسات  . اولیه و آزمایشن اسات  ةهای پیشرفته در فاز ساخت نمونانتیال فناوری

یاابن و  اولیه و ثانویه، عیبهای  آزمای ، های اولیه و آزمایشن، بررسن مشخدا  فنننمونه ةتوسع

هاای ماالن، فنان و    هاین باا مییااش آزمایشاگاهن مساتلزم حمایات     و ساخت نمونه ها، یعرفع ن

 ویاهه  باه هاا  در این فااز شارکت  . دهدقوی رخ من ةمدیریتن است که در واحدهای تحییق و توسع
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انتیاال  فرایناد   های پیشرفته، مخاا را  توانند با استیرار در مراکز رشد فناوریهای نوپا منشرکت

ساازی  ارت ا ا  نیروی انسانن، تأثیرگذارترین بُعد در فاز تجاری ،همچنین. فناوری را کاه  دهند

گاذاران،  های ارت ا ن ساازمان و مادیران آن باا سارمایه    ش که ،بدین ترتیب. و ورود به بازار است

و  ،دهاد از یاک ساو   را تشکیل من 1ارزش ةزنجیر کنندگان، مشتریان که همانکنندگان، توزیعتأمین

مؤثر در موفییت انتیاال   نفناوری از سوی دیگر، عامل ةفناوری با انتیال دهند ةارت اط مستمر گیرند

دهاد  ایان موضاوع نشاان مان    . ساازی و ورود باه باازار اسات    های پیشرفته در فاز تجاریفناوری

ساازی و ورود  موفییت انتیال فناوری در فاز تجاریهای ارت ا ن مدیران تأثیرگذارترین عامل  ش که

 .به بازار است

هاای  درصد از خ رگان تأثیر حضور مدیران موفق و با تجربه را در سازمان بر انتیال فناوری 11

انتیال فنااوری  فرایند  موفییت درو مؤثر  انی  مدیریت کاربر . دانند منپیشرفته، زیاد یا خیلن زیاد 

 ;Madu, 1989, p.115- 124; Movahedi, 2003, p.145)اسات   شده نیز تأکیدر های دیگ در پهوه 

Harris & Harris, 2004, pp.551- 565; Lee et al., 2010, pp.135-150 .) درصاد   21 ،همچناین

های پیشارفته،  انتیال فناوری درهای پیشرفته را در سازمان انتیال موفق فناوری ةخ رگان تأثیر تجرب

توساط   پیشین بر موفییت انتیاال فنااوری نیاز قا الً     ةتأثیر تجرب بر .اندکرده بیانزیاد  زیاد یا خیلن

 Movahedi, 2003, p.145; Greiner & Franza, 2003, pp.167- 177; Lin)اسات   تأکیدپهوهشگران 

& Berg, 2001, pp.287- 293.) 

هاای پیشارفته در   فنااوری موفییت انتیال  دردهد تأثیر عوامل فردی های پهوه  نشان منیافته

توانند باا تکیاه   لذا مدیران من. سطوس گوناگون آمادگن فناوری از تأثیر عوامل سازمانن بیشتر است

. انتیال فناوری داشاته باشاند  فرایند  مؤثر در موفییت یا شکست نهای فردی خود نیشبر توانمندی

ماوفین در ایان حاوزه دارناد باا       هاای  رباه مدیرانن که تومم با نگرش مث ت به انتیاال فنااوری، تج  

مناد  گیری از کارکنان باا تجرباه، متخداع و عالقاه    های ارت ا ن گسترده و بدرهش که کارگیری به

                                                           
1. Value Chain 
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ال ته از نی  عوامل . های پیشرفته رق  بزنندانتیال فناوری ةهای بزر  را در حوزتوانند موفییت من

وتوساعه در   ساازمان و تحییاق   ةان، تجربا قابلیت سازم سازمانن در موفییت انتیال فناوری خدوصاً

شاود ایان اسات کاه باا      های پهوه  مشاهده منروند دیگری که در یافته. سازمان ن اید یافل شد

، تأثیر عوامل (آمادگن فناوری 3به سطح  1از سطح )حرکت به سوی سطوس آمادگن فناوری باالتر 

به نرر . یابدثابت افزای  من نبا شی  اًری های پیشرفته تیموفییت انتیال فناوری درفردی و سازمانن 

اولیه و آزمایشان و   ةمددوم نرری به فاز ساخت نمون ةگیری و توسعرسد با حرکت از فاز شکلمن

شاود و  تار مان  انتیاال فنااوری با    فرایناد   سازی و ورود به باازار، حساسایت  فاز تجاری ،سپس

 .یابدافزای  منرایند ف ها و نگرانن بابت شکست اینمخا را ، عدم ا مینان

 هاپیشنهاد

های پیشارفته   بر اساش پهوه  حاضر پیشندادهای بیل به منرور افزای  موفییت در انتیال فناوری

 :شودمن مطرس

، بایاد  دهناد  را انتیاال مان  هاای پیشارفته   بنیاان کاه فنااوری   های دان ها و شرکتسازمان -

هاای  این پهوه  و پهوه  درآنچه . ندکار گیر را بهمدیران موفق در این حوزه  های ربهتج

انتیاال  فرایناد   این است که مادیران موفاق و باتجرباه در موفییات     شده است،دیگر تأکید 

کارگیری مدیران موفاق از یاک ساو و     به. دارندو اساسن  اصلنهای پیشرفته، نیشن فناوری

هاای  ل فنااوری انتیاا فرایند  های پیشرفته از سوی دیگر، احتمال موفییتمتخددان فناوری

 .دهدپیشرفته را افزای  من

بنیاان بایاد باا افازای  قابلیات ساازمانن از  ریاق افازای          های دان ها و شرکتسازمان -

توانمندی منابع مالن و منابع انسانن، آموزش کارکنان و ایجاد فرهنا  یاادگیری ساازمانن،    

 .های پیشرفته فراه  کنندمناسب را برای انتیال فناوری یبستر

 ةهاای زنجیار   دهن ش کهبنیان در صنعت و شکلهای دان ها و شرکتفزای  ندوب سازمانا -

 ویاهه  بههای گوناگون صنعت و بازار عامل بر موفییت انتیال فناوری ارزش مطمئن با بخ 

 .استبسیار تأثیرگذار سازی و ورود به بازار در فاز تجاری
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هاای علا  و   استیرار در مراکز رشد و پاارک  باتوانند بنیان منهای دان ها و شرکتسازمان -

هااای فناااوری، ضاامن افاازای  اعت ااار و کسااب اعتماااد، از امکانااا ، تجدیاازا  و شاا که

اساتیرار در   ،همچناین . ها اساتداده کنناد  های مرت ط با آنآزمایشگاهن این مراکز و دانشگاه

هاا تسادیل   رکتبرندساازی را بارای ایان شا    فرایند های عل  و فناوری مراکز رشد و پارک

مناساب   ای هدهد و زمینهای مشابه افزای  منها را با شرکتکند و ارت ا ا  این شرکت من

 .کندهای دیگر فراه  منبرداری از تجارب شرکترا به منرور بدره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 677                   ...  های پیشرفته در سطوح گوناگونبندی عوامل فردی و سازمانی تأثیرگذار بر انتقال فناوریشناسایی و رتبه  
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