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Abstract 

The purpose of this study is to design a model for the transfer of 

entrepreneurial technologies in construction businesses in the oil industry. 

This research is a kind of exploratory mixed research that in the first step 

using the data foundation method and focusing on in-depth and semi-

structured interviews with 18 experts, the conceptual model of the research 

was presented. In the second step, the structural equation modeling method 

was used to test the model. Data were collected through a structured 

questionnaire from among 380 random samples among managers and 

experts of the Deputy Minister of Engineering of the Ministry of Oil and 

were analyzed and tested using AMOS software. The results show that the 

factors of attention and support of stakeholders, previous experience in 

technology transfer and identification and discovery of entrepreneurial 

opportunities have the highest average and the most effect in the paradigm 

model of entrepreneurial technology transfer from strategies to consequences 

of entrepreneurial technology transfer. 
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های کارآفرینانه در  یطراحی الگوی انتقال فناور

 در صنعت نفت وساز ساختحوزه  یوکارها کسب
 

 

 3پور هادی ثنائی ـ 2عبدالغنی رستگار  ـ 1سینا اتحادی

 

 چکیده
های کارآفرینانه در تقال فناوریطراحی الگوی ان ،هدف از انجام این پژوهش

 نوع از این پژوهش .است صنعت نفتدر  وساز ساخت حوزۀ یوکارها کسب

بنیاد و  داده در گام اول با استفاده از روش که استاکتشافی  آمیختۀ های پژوهش

الگوی  نفر از خبرگان، 18ساختاریافته با  نیمه و عمیق مصاحبه بر تمرکز با

یابی معادالت از روش مدلدر گام دوم برای آزمون مدل . دارائه ش مفهومی تحقیق

نفر  380از بین  پرسشنامه ساختاریافتهطریق از استفاده شد. اطالعات ساختاری 

 معاونت مهندسی وزارت نفت از بین مدیران و کارشناسان تصادفینمونه 

ان نشنتایج شد. و آزمون تحلیل  AMOS افزار نرمو با استفاده از شد گردآوری 

، تجربه پیشین در انتقال فناوری و نفعان ذیتوجه و حمایت  عوامل، دهدمی

 و بیشترین میانگین دارایهای کارآفرینانه به ترتیب شناسایی و کشف فرصت

های کارآفرینانه از سمت راهبردها به بیشترین اثر در مدل پارادایم انتقال فناوری

  ه است.بودنه های کارآفریناسمت پیامدهای انتقال فناوری

 ، صنعت نفت.وساز ساختکارآفرینی فناورانه، انتقال فناوری،  کلمات کلیدی:

                                                           
آباد کتول، ایران:  آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی . دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد علی1

Sina_ettehadi@yahoo.com. 
: ووس، ایرانگنبدکا، . استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبدکاووس2

Rastegar@Gonbad.ac.ir. 
: گنبدکاووس، ایران، . استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی آزادشهر، دانشگاه گنبدکاووس3

Sanaeepour@Gonbad.ac.ir 

 مقاله علمی ـ پژوهشی

 

15/09/1400تاریخ دریافت  1401/ 22/04تاریخ پذیرش     

  سال چهاردهم  54شماره  1401 پاییز   82تا  63صفحات   [
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  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

 مقدمه

اقتصادی و اجتماعی کشورهای  ۀری کارآفرینی بر روند رشد و توسعامروزه نقش و اثرگذا

است. تا آنجا که این عصر را برخی از  شده آشکارکامل  طور بهزا و اشتغال یافته توسعه

( کارآفرینی ۱۳۸۹)آراستی و غالمی، .اندکرده یگذار نامران، عصر کارآفرینی نظ صاحب

شود که با استفاده از تغییر و نوآوری، رشد  اقتصادی محسوب می ۀنیروی اصلی توسع

توانند از  می توسعه درحالوکارها در اقتصادهای  کسبکند.  تولید و خدمات را ایجاد می

یا  ها آنخود را توسعه بخشند.  قابلیت فناورانۀ نوعمتهای مختلف و با ابزارهای راه

ه دهند، یا از طریق تحقیق و خودشان توسعهای  توانند فناوری را از طریق تالش می

توانند فناوری را از دیگر  می توانند به این هدف برسند. همچنین می سیستماتیک توسعۀ

انجام( به تجمیع دانش و تجربه ها یاد بگیرند و از طریق تجربه )یادگیری از طریق بنگاه

 اقتصادی، انتقالِ توسعۀ یریگ شکل ، از مراحل اولیۀحال ینبااو یادگیری بپردازند. 

دست آوردن  برای اکتساب و به ها کانال ینتر مهمفناوری از کشورهای خارجی یکی از 

 (Chyn, 2002)فناوری بوده است.

 ه حاکی از آن است که عمدۀدبیات پژوهشی در این حوزبدنه رو به رشدی از ا 

رفاً به تمرکزشان ص ،شده  عرضه تاکنونمطالعات موجود در مورد انتقال فناوری که 

های  واضح و آشکار است که ارتباط با بنگاه (Lin, 2003)سطح درون شرکتی بوده است.

در یک کشور، سبب بهبود  وساز ساختکشورهای خارجی در بازار صنعت  وساز ساخت

 (Ofori & Lean, 2001)شود.صنعت در کشور میزبان میظرفیت این 

شود، کشور میزبان انتظار انتقال فناوری به  می وقتی از پیمانکاران خارجی دعوت 

خود  نوبه بهمحلی دارد که های  طریق درگیرشدن شرکتمحلی را از وساز ساختصنعت 

صنعت محلی و ارتقا و نو و کارآفرینانه به های  سبب ترویج و تسهیل جریان ورود فناوری

 (Ofori & Lean, 2001)شود. می پیمانکاران محلیهای  شدن قابلیت روز به

بر عمده تقسیم کرد:  یبند دستهتوان به سه نوع یا  می انتقال فناوری را در کل

انتقال فناوری درون شرکتی و  ،کننده یافتدربنگاه بین منبع و  ۀمشخصات رابط اساس

ادبیات پژوهشی موجود  حال ینباا (Capannelli, 1997)بین شرکتی. نهایتاً انتقال فناوری

ارتقا  ازنظر ،الذکر فوق ی توجه خیلی بیشتری را معطوف دو کانال اولیه ،در این حوزه

 (Reddy & Zhao, 1990)کرده است. توسعه درحالفناورانه در کشورهای های  قابلیت

بین شرکتی کمیاب و نادر است و  کارآفرینانۀهای  پژوهش در خصوص انتقال فناوری
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 همچهارد سال  54شماره  1401پاییز 

 .اند بودهفناورانه های  قابلیت یریگ شکلمطالعات بسیار اندکی در پی تبیین فرایند 

(Ernst & Kim, 2002) 

وضوع، بررسی و کاوش جامع و نسبتاً کامل این م منظور بهآنچه گفته شد،  مطابق 

 های تقال فناورییک چارچوب از ان ه و توسعۀارائ شکاف پژوهشی عمیقی در زمینۀ

از دیدگاه بین شرکتی وجود دارد و این پژوهش در پی آن است که بررسی  ،کارآفرینانه

توانند از  می در سطح محلی وساز ساخت حوزۀهای  و بنگاه وکارها کسبکند چگونه 

منابع انسانی و همچنین امکانات های  قابلیت در توسعۀ شان یخارجعملیات همتاهای 

 های هره بگیرند. همچنین کارها و مطالعاتی که روی انتقال فناوریفیزیکی و غیره ب

عملیات  یجزئمبسوط و  صورت بهاست  گرفته انجام وساز ساخت کارآفرینانه در حوزۀ

برای انتقال فناوری به  ییها کانالکه تبدیل به  ای یوهشرا به  ییها بنگاهچنین  مؤثر

قرار  موردتوجهشود را  توسعه درحالمحلی در کشورهای  یوکارها کسبپیمانکاران و 

پژوهشی تجربی در ایران ایجاد کرده  خألخود یک شکاف یا  نوبه بهنداده است که این 

تواند بینش  می حاصل از این پژوهش مهم است زیرا هایی یافتهاست و چنین دانش و 

و  در ایران از جنبه اقتصادی، پیشرفت دانش وساز ساخترا در مورد صنعت  تری یقعم

طراحی الگوی این پژوهش  هدف از انجامدر اختیار بگذارد. بنابراین  ها پروژهعملکرد 

 است. وساز ساخت حوزۀ یوکارها کسبهای کارآفرینانه در انتقال فناوری

 تحوالت و اقتصاد جهانی به ملی اقتصاد از راگذ با بیستم قرن پایانی های دهه در 

 را خود جای یجتدر به صنعتی عصر شد، جامعۀ دایجا نوین های تکنولوژی در که عظیمی

 افتاد اتفاق عصر اطالعات در که وسیعی های دگرگونی به توجه با. داداطالعاتی  جامعۀ به

 در سزایی به نقش کارآفرینی انقالب و کارآفرینی، اینترنتی دیجیتالی، انقالب سه بین از

 مرهون از کشورها بسیاری پیشرفت و است داشته یافته توسعه رشد کشورهای و توسعه

 و رشد موتور و اصلی ابزار عنوان به کارآفرینی .است کارآفرینانه های فعالیت و کارآفرینان

 سریع تغییرات سیر این در لذا (Sergey et al., 2008)شود. یم اقتصادی شناخته توسعۀ

 و تقاضا زا مملو این فضای در که بود خواهند موفق کشورهایی و افراد تنها و شتابان،

 برسانند؛ ظهور منصه به و درك را مناسب یوکارها کسب بتوانند جدید، های خواسته

 (Porter, 2014)بپردازند. کارآفرینی توسعۀ به یگرد عبارت به

 شده است. توسعۀ کلیدی سیاست یک به تبدیل کارآفرینی امروز دنیای در 

 و رشد در سزایی به نقش البتهکه  است فراگیر و بلندمدت پیچیده، فرآیندی کارآفرینی

 ینتر مهم و ترین یراهبرد به کارآفرینی امروزه که یطور به دارد، کشورها اقتصادی توسعۀ
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 کشورها اقتصادی و توسعۀ رشد درواقع. است شده یلتبد پیشرفته جوامع ابزار اقتصادی

 و توسعه به دستیابی الزمه رو ینازا. است کارآفرینانه های یتفعال و کارآفرینان مرهون

 کارآفرینی (Zali & Razavi, 2015)است. کارآفرینی توسعۀ کشورها، پیشرفت اقتصادی

جلب  خود به گذشته از بیش را کارآفرینی اندیشمندان توجه اخیرهای  سال در فناورانه

 فناورانه کارآفرینی موضوع مختلفهای  جنبه در هاییپژوهش درحال حاضر،. است کرده

 ارائه فناورانه کارآفرینی برای مختلفی تعاریف رو ینازا (Zhou, 2013).گیردانجام می

 این مختلف زوایای از یا معتنابههای  گزاره و مفاهیم متضمن یک که هر است شده

 کشف، فرایند و را روش ( کارآفرینی فناورانه200۸) ۱ژانگ و است. پنگ پدیده

 2هسو ،حال ینباا. اند کرده ریفتع هافناوری برای بازاری فرصت کاوش و یبردار بهره

پژوهشی  حوزۀ دو از است که موضوعی فناورانه کارآفرینی کند می ( تأکید2006)

 دیدگاهی است آن الزم شناخت برای و است گرفته تفناورانه نشئ و نوآوری کارآفرینی

 .شود اتخاذ پدیده مبتنی بر و ای رشته ینب

 و نوهای  فناوری شناخت فرایند به رانهکارآفرینی فناو کندمی ( بیان200۹) ۳پتی 

 ها یفناور و نیازها بین ارتباط جدید، ایجادهای  اکتشاف با فناورانههای  فرصت خلق حتی

 4بلتی. شود می اطالق و خدمات محصوالت ارائۀ با ها فرصت از یبردار بهره درنهایت و

 و افراد آن در که داندیپروژه م یک در گذاری یهسرما را فناورانه کارآفرینی ( نیز20۱2)

 علمیهای  با پیشرفت تنگاتنگ طوربه که شوند می کار گرفته به مشخصی ناهمگن منابع

در خصوص . کنند ایجاد شرکت یک برای را جدیدی ارزش تا هستند عجین فناورانه و

 اقتصادهای در فناورانههای  نوآوری صورتبه یژهو به ها سازمانکارآفرینی فناورانه، 

 بازی اساسی نقش درحال توسعه اقتصادهای و نوسازی عملکرد در طور ینهم و فتهپیشر

 بر دیدگاه این. گیردمی صورت فناورانه و نوآورانههای  فعالیت با مرتبط پدیده این. کند می

 تولید جدید هایرویه و ها روش شامل کند و می تأکید فناوری مبتنی بر نوآوری و توسعه

 با بیشتر توانمی را این حوزه (Antoncic & Prodan, 2008).است خدمت ارائۀ و

 معنی به ، فناوریینجادر ا. دانست مرتبط( فرایند در ینوآورمحور ) فناوری هاینوآوری

 برای تبدیل که است ابزارآالتی و ها مهارت چرایی، دانش فنی، و نظری دانش یریکارگ به

تجهیزات،  افراد، مواد، فناوری، درنتیجه،. رود می کار به خدمات و محصوالت به ها یورود

 (Burgelman & Rosenbloom, 1997).گیرد یدر برم نیز را فیزیکی فرایندهای و ها یهرو

                                                           
1. Peng & Zhang 
2. Hsu 
3. Petti 
4. Belti 
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 یا گروه فرد یک آن طی که است یسازمان درون فرایند فناورانه، کارآفرینی 

بنگاه  یک مدیریت و ایجاد به فناورانه نوآوری و توسعه پژوهش، با فناور کارآفرین

های مهارت از کمتر اما دارند، باالیی فنی دانش معموالً فناور کارآفرینان. پردازد می

های  شبکه از استفاده با باید گروه مشکل، این حل برای. مندند بهره مدیریتی و وکار کسب

 (Antoncic & Prodan, 2008).گردآورد نیز را دیگر الزم هایتخصص با افرادی موجود،

بنابراین در ؛ شودمی غفلت فردیهای  مهارت خالقیت و از اغلب ها سازمان در 

های  سازمان در سازمانی کارآفرینان به مهندسانهای فنی و ساخت نیاز است تا حوزه

 مزیت حفظ برای مهم راهبردی به ها سازمان در فناورانه کارآفرینی. تبدیل شوندبزرگ 

 کشف دیدگاه از. است شده تبدیل امروز بتیرقا شدت به محیط در هابنگاه رقابتی پایدار

 درون در روشی و راهبرد را سازمانی فناورانۀ کارآفرینی توان می شناسایی فرصت و

 ها یفناور برای بازاریهای  فرصت کاوش و برداریبهره برای کشف، موجود سازمان

 (Peng & Zhang, 2018)کرد. تعریف

ی کیزیف مؤلفۀ کی: دانندمی یاصل ۀفمتشکل از دو مؤلرا  یورافن اندیشمندان، 

های ساخت، فنون و  نقشه زات،یتجه ز،یمانند محصوالت، تجه یکه شامل اقالم

کنترل  د،یتول ،یابیبازار ت،یریمددر که است  یاطالعات دیگری مؤلفۀو  فرایندهاست

ی تشکیل شده است. کاربردهای  حوزهکار ماهر و  یروین نان،یاطم تیقابل ت،یفیک

 وکار کسبکارآفرینانه محل تقاطع و تعامل بین علم، فناوری و  فناوری

های  های این پدیده مرتبط با شناسایی فرصت فعالیت ( و همۀPoznanska, 2010)است

از طریق  ها فرصتاز این  یبردار بهرهفناوری و های  حاصل از پیشرفت بالقوه کارآفرینانۀ

 ها، ارزش خلقبنگاه یک یک ( که برایPetti, 2012محصوالت نوآورانه است )

 (Bailetti, 2012)کنند. می

های  و بنگاه ها یدها ها آن بر اساسهستند که  هایی یفناورهای کارآفرینانه فناوری 

های  از فرصت یا مجموعه بر اساس ها بنگاهگیرند و ، شکل میمحور یفناورنوآورانه 

 هایی یژگیونوآورانه، دارای  سازو ساختهای  دهند. این فناوری می فناورانه واکنش نشان

شامل کاهش هزینه،  ها آنو کاراتر هستند و مزایای  تر ارزان، تر یعسر ازجملههستند 

بهبود زندگی ، ها ساختمانبهتر، کیفیت و دوام بیشتر های  انتشار کمتر کربن، ویژگی

 یبیکتر ،وساز فناوری ساختبودن و غیره است.  زیست یطمحدار ساکنان و مردم، دوست

انجام  شیوۀکه ، منابع آن، وظایف کاری و تأثیرات پروژه وساز ساختهای  روشاز 

شامل است که و آشفته  نظم یب ندیافر کانتقال فناوری نیز ی .استساخت  اتیعمل
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فناوری آن در مورد ارزش  یمتفاوت یها دگاهیاست د ممکن است که یها و افراد گروه

 (Smith & Alexander, 2014).دنداشته باش

 کسبو   یزیر برنامه لهیوس» عنوان بهوساز  صنعت ساخت یبراانتقال فناوری  

که  یزمان تا آن است که یبه معنامر  نیا «.است وساز ساخت های شرکت یدانش فن

 یقیحقمرحله مصرف مؤثر نرسیده، انتقال فناوری به  اهداکنندهاز  یافتیدر یدانش فن

 (Simkoko, 2015)صورت نگرفته است.

 شامل انتقال فناوری صنعت ساختدر  تیموفقحیاتی عوامل یند، در این فرا 

 حل ،ارشد، درك روشن تیریمد میتعهد تی، هماهنگ ،مؤثر ارتباطاتاعتماد متقابل، 

 یمستمر، تناسب فرهنگ بهبود تعهد به ،یاختصاص میبا اهداف، تعملکرد سازگار مسئله، 

 و منابع مکمل تیفیبه ک تعهد ،یفنتخصص  ر،ییتغ یبرا یریپذ خوب، انعطاف

اند  عبارتدارند، شرکت  یوراکه در انتقال فن یاصل گرانیباز (Tang et al., 2006)است.

. انیمجرمدیران بخش یا صنعت و ، کنندگان مالی تأمین ایها، حامیان مالی  از دولت

و نوظهور  شده های شناخته ها، شرکت انتقال گیرندگان، مواردی همچون افراد و سازمان

دهندگان، مواردی همچون افراد،  ها نظیر مدیریت و کارکنان هستند. انتقال و کارکنان آن

ها، مؤسسات پژوهش و توسعه،  ؛ دانشگاهدهنده انتقالمتخصصان و کشورها و ها  سازمان

 ،ها، کارگزار، پیمانکار فرعی ها؛ شرکا، وابسته و متخصصان آن NGOsجوامع، 

های ذینفع خاص  گروه و مردم عامۀ کنندگان، انتشاردهندگان، ینن، تأمدهندگا توسعه

 (Wubishet Jekale, 2017)هستند.

فناوری و غیرمستقیم  میشامل دو مدل انتقال مستقانتقال فناوری  ندیافر

انتقال  یبرافناوری  ۀرندیشرکت گ م،یحالت انتقال مستق در (UNCTAD, 1991)است.

 از یتعداد، با دارد ازیکه به آن ن یدانش فن با عناصر مختلف فناوری، میمستق

عناصر شامل بخشی از تواند  می انتقال .سروکار دارد فناوریجداگانه دهندگان  انتقال

استقالل دو  م،یدر روش انتقال مستقی اساس ویژگی کیاز عناصر باشد.  یبیترک ایفناورانه 

 یرغمستقل و  های شرکت آن، ۀرندیو گ فناوری ۀکنند تأمین یطورکل بهاست. معامله طرف 

طی توافق  ،است. انتقال فناوری همعامل یقرارداد کامالً قانون، گرید یژگیوهستند.  وابسته

قرارداد را  نیحقوق و تعهدات طرف یروشن  بهگیرد و این توافق  طرفین قرارداد صورت می

 قرارداد، وزمجاعطای  ۀنام توافقفناوری شامل  میانتقال مستقهای روش کند. می انیب

 پیمانکلید در دست، انعقاد  قرارداد، تیریمد یقراردادها ، فرنچایزینگ،آالت نیتأمین ماش
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 یرمستقیمغ انتقالی است. همچنین قرارداد خدمات فن، سپاری( )برون یالملل نیفرعی ب

 است. خارجی میمستق یگذار هیسرما، مشترك یگذار هیسرمانیز شامل  فناوری

، دیجیتالهای توان به فناوریمی وساز ساخت های پیشرفته در حوزۀانواع فناوریاز  

، های سبزفناوری، نانو متریال، فناوری کامپوزیت، زیستی محیط ازلحاظپایدار های  فناوری

، فناوری یبعد سه، فناوری پرینت ساخته یشپهای ماژوالر فناوری، های هوشمندخانه

)واقعیت مجازی( و مدلسازی  VRو  D-3های  مدل ها، هولوگرافیک وربات ها و مینیربات

های پژوهش دهدنشان میهای پیشین بررسی پژوهش اشاره کرد.اطالعات ساختمان 

موضوع طراحی الگوی انتقال به تاکنون اما  انجام شده انتقال فناوریدر حوزۀ  یمتعدد

ه است. برخی از پرداخته نشد وساز ساخت حوزۀ یوکارها کسبهای کارآفرینانه در فناوری

 ارائه شده است. ۱در جدول حوزه  این مطالعات در ینتر مهم

 در تحقیقات پیشین یدتأکابعاد و مفاهیم مورد  ینتر مهم .1جدول 

 یدتأکمفاهیم و عوامل مورد  محقق

Capannelli, 

1997 

 arms’- length trade of اصطالحاً ؛ کهکننده یافتدربنگاه بین منبع و  رابطۀ

technology  هستند. انتقال فناوری درون شرکتی و نهایتاً انتقال فناوری بین

 .شرکتی

Bjorkman et 

al,2007 

بودن رابطۀ  پرزحمتو  دانش ، فقدان ظرفیت جذب از جانب گیرندۀابهام در دانش

 .دانش بین منبع دانش و گیرندۀ

Saad, 2002 

 ،ییمحصوالت نهاانتقال مواد،  ادی مانندانتقال م( ۱شامل ) یالملل نیانتقال فناوری ب

اساساً شامل  یانتقال طراح( 2کلید در دست، )و تأسیسات  زاتی، تجهها مؤلفه

جهیزاتی که قبالً وفن ساخت محصوالت یا ت فوتو  ساخت نقشۀها،  طرح جابجایی

ساخت  ، نه صرفاً برایافزار نرموفن و  تدارك فوت تیانتقال ظرف( ۳) اند، طراحی شده

ها و محصوالت  تر از آن، برای نوآوری و اقتباس فناوری ، بلکه مهموجودمحصوالت م

 .است دیمحصوالت جد یراحط یتدرنهاو  موجود

UNCTAD 

1987، 

شامل  یتجار انتقال است.  کرده یبند طبقه یرتجاریو غ یتجاربه را انتقال فناوری 

 میمستق یگذار هیاست و شامل سرما فناوریو غیرمستقیم  میمستق متیپرداخت ق

)فرانچایزینگ(،  ازیحق امت یمجوز، اعطااعطای مشترك،  یگذار هی، سرمایخارج

و  ی کلید در دست، قراردادهایخدمات فن ی، قراردادهایابیبازار هایقرارداد

 یالملل نیب فناوری، انتقال گرید یشود. از سو می یالملل نیب یفرع یقراردادها
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 یدتأکمفاهیم و عوامل مورد  محقق
تبادل  ی،خارج یو آموزش دانشجو یفن یها ژورنال یغیرتجاری شامل بررس

 است.مشترك و توسعه پژوهش  ،دانشمندان و مهندس

Wubishet 

Jekale, 2017 

ها، حامیان مالی  اند از دولت عبارتدارند، شرکت  فناوریکه در انتقال  یاصل گرانیباز

و کشورها و ها  افراد، سازمان ،انیمجرمدیران بخش یا صنعت، ، کنندگان مالی تأمین ای

و  NGOsها، مؤسسات پژوهش و توسعه، جوامع،  دانشگاه ،دهنده انتقالتخصصان م

ن، دهندگا توسعه ها، کارگزار، پیمانکار فرعی، بستهشرکا، وا ها، متخصصان آن

 .های ذینفع خاص گروه کنندگان، انتشاردهندگان، عامه مردم و تأمین

UNCTAD, 

1987 

 ،کشور یاسیو س یاقتصادی ـ اجتماع ۀسعتو منظور به ی نیزالملل نیفناوری ب انتقال

 ی،های اصل دارد. کانال یرندهانتقال گانتقال به کشور  یبرا یهای مختلف کانال

ای  واسطهغیرتجاری ـ غیررسمی های  ای و کانال واسطهتجاری ـ  ای یهای رسم کانال

 .هستند

Calantone et 

al, 1990 

 ،ساختار ،بازیگران ،ستیز طیمح ۀپنج مؤلف شاملانتقال فناوری ی ستمسیمدل 

 .هستکارکردها  و ندیافر

simkoko, 

1992 

ی، مشتر یها یژگیو، انتقال یها برنامه، پروژه تیریمد میت، پروژه لیتحو ستمیس

 .پروژه عملکرد، وساز های ساخت و فناوری یطراح، پروژه یها یژگیو

Milick, 

2002 

، یی، آشنایش بازار، مهارت ارتباط، کشیمنابع کاف)شامل کمک احتمالی برای عوامل 

 ،عالقهبرای ممانعت )شامل عدم  یاحتمال یعوامل(، زهی، فرهنگ اعتماد، انگلیتما

 ،یموانع زبانفقدان پاداش، بازار، عدم اعتماد، عدم اعتماد، شده درك فقدان مزیت 

 یبرارا هر دو طرف  ییتوانا) رندهیو گ(، فرستنده آموزشعدم فناوری و  یدگیچیپ

 یواقع ندیافر)انتقال  حالت(، استفاده از آن تیو ن فناوری افتینتقال و درا

مربوط به عملکرد ) بازخورد(، حالت دو طرف نیبتبادل دانش  یبرا مورداستفاده

 .(است یضرور یالملل نیب TT تیموفق یاست که برا تیریبلندمدت مد

Wang et 

all., 2004 

دوم  مرحله، دانش وسعتنش و عوامل مؤثر بر دابر سهم بنگاه مادر در  مرحله نیاول

 .از سوی شرکت تابعهبر کسب دانش 

Kaied & 

Modler, 

2008 

( و برنامه یراهبرد )مل، ازهاینارضاء  ، نحوۀمسئله( یی)شناسا ازهاین یابیارز

درباره آن،  یریگ میتصمیا انتقال ، انجام ازهایبرآورده کردن ن یگذاری برا سیاست

 .اجرای، کیزیانتقال ف ندیافر، فناوری کی نسبت به گیری تصمیم، فناوری یابیارز

Wubishet 

Jekale 2017 
های  اری فرعی و فرصتپیمانک قیاز طر یو مشاوران خارج مانکارانیاستفاده از پ
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 همچهارد سال  54شماره  1401پاییز 

 یدتأکمفاهیم و عوامل مورد  محقق
گذاری  ی از طریق سرمایهخارجهای چندملیتی  منابع انسانی، شرکت اشتغال توسعۀ

 ها ، کارگاهها شگاهیها، نما کنفرانس برگزاری ،ازیحق امتمستقیم خارجی، اعطای 

برنامه ایجاد ظرفیت ساختمان، بخش  ایجاد ظرفیت ۀبرنام، یعموم اینهاده وسیله به

 تیریمد ۀسسؤ، مفناوریعلوم و  وزارت، ی، برنامه ایجاد ظرفیت دانشگاهمهندسبخش 

 .صنعتـ  دانشگاه ، پیوندهایانتقال فناوری دانشگاه، طرح وساز ساخت ۀپروژ

Zeleni, 1986 

با هم هستند  هماهنگ وابسته وبه هم  ریمتشکل از سه متغ فناوریکند که  اشاره می

ی منطق دمانیو چ یکیزیساختار ف ـ افزار سخت: اندازه مهم هستندکه به یک 

 .دناستفاده شو ضروری فیانجام وظا یکه قرار است برا یآالت نیماش ای زاتیتجه

Tang et al, 

2006 

اعتماد متقابل،  شامل وساز انتقال فناوری صنعت ساخت تیموفقحیاتی مل عوا

عملکرد مسئله،  حل ،درك روشنی، هماهنگارشد،  تیریمد میتعهد ت ،مؤثر ارتباطات

، یمستمر، تناسب فرهنگ بهبود تعهد به ،یاختصاص میبا اهداف، تسازگار 

 .ابع مکملو من تیفیبه ک تعهد ،یتخصص فن ر،ییتغ یبرا یریپذ انعطاف

Lin and 

Berg, 2001 

انتقال دهنده  یکار کردیو رو یتیریمربوط به تناسب اعمال مدهای فرهنگی:  ویژگی

 .TT بیترغ ی( برارهیو غ گویا ،ی)مثالً، سبک رهبر

Benedetto et 

al, 2003 

انتقال گیرنده را توانمند  TTهای  میزانی که تا آنجا، برنامه بهبود عملکرد: مربوط به

های مدیریتی بهتر، کیفیت بهتر  مهارت)اند تا در سطح باالتری کار انجام دهد  اختهس

 .و ...(

Gilbert and 

Cordey-

Hayes, 

1996 

 در دانش ضمنی کارگران محلی TTبهبود ناشی از  بهبود دانش: مربوط به

 های کاری محلی در روش TTبهبود ناشی از  های کاری: مربوط به بهبود روش

در بهبود پایگاه  TTهای  های انتقالی: مربوط به تأثیر برنامه مدت مهارت ازپذیرش در

 های کارگران محلی در درازمدت مهارت

توانند به بهبود عملکرد  می TTهای  میزانی است که برنامه عملکرد مالی: مربوط به

 کمک کنند. AECهای  مالی پروژه

توانند به بهبود  می TTهای  همیزانی است که برنام بندی عملکرد: مربوط به زمان

کمک  AECهای  پروژه، مدیریت منابع، ...( پروژه موقع بهتکمیل )بندی  عملکرد زمان

 کنند.

 های پژوهشمنبع: یافته
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 شناسیروش

هدف بنیادی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر روش گردآوری  ازلحاظپژوهش حاضر 

ی کیفی و کمّی برای گردآوری اطالعات هاها، آمیخته است که به ترتیب از روش داده

 نوعی استفاده شد کهبنیاد  دادهاستفاده شده است. در بخش کیفی تحقیق از روش 

 از ها داده آوری جمع است. برای نظریه ایجاد دنبال به که است کیفی تحقیق روش

های خبرگان و مطلعین کلیدیِ انتقال فناوری ساختاریافته با نیمه های مصاحبه

در معاونت مهندسی وزارت نفت  وساز ساخت حوزۀ یوکارها کسبفرینانه در کارآ

برفی استفاده  گلوله گیری هدفمند به شیوۀ نمونه استفاده شد. در این بخش از روش

های انجام   تعداد مصاحبه .بود ها آنانتخاب این افراد بر مبنای تخصص و خبرگی شد. 

مدت  .ن بیشتر از حد کافی نیز فراتر رفتیممصاحبه است که برای اطمینا ۱۸برابر  شده

با انجام این تعداد مصاحبه، تشخیص  دقیقه انجام شد. 60الی  45ها بین  مصاحبه

به نقطه اشباع رسیده و نیازی به انجام  شده یگردآورمحقق این بود که اطالعات 

 .مصاحبه بیشتر نیست

 در این پژوهش کنندگان مشارکتخبرگان و  .2 جدول

 ویژگی خبرگی تعداد ردیف

به این  ها آنهای نوین و انتقال استفاده از فناوری کارآفرینان بخش ساخت که تجربۀ نفر ۸ ۱

 صنعت را دارند.

 یوکارها کسبهای کارآفرینانه در و پژوهشگران فناوری ، مخترعینیدکنندگانتول نفر ۳ 2

 .ساخت حوزۀ

 های حوزۀدر انتقال فناوری مؤثرلیدی و افراد ک یرانگ یمتصممدیران دولتی،  نفر 4 ۳

 ساخت.

 مطلع در این حوزه نظران صاحباساتید دانشگاهی و  نفر ۳ 4

 های پژوهشمنبع: یافته
 

 

 استفاده( ۱۹۹۸) ۱استراوس و کوربینسیستماتیک  از روش ها، داده تحلیل در

انتخابی  و محوری باز، کُدگذاری اصلی گام سه در سازی مدل مند نظام رویکرد شد و

                                                           
1. Strauss and Corbin 
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  73/  نفت صنعت در وساز ساخت حوزه وکارهای کسب در کارآفرینانه های فناوری انتقال الگوی طراحی

 همچهارد سال  54شماره  1401پاییز 

 گر، مداخله محوری، ،ایزمینه علّی، شرایط دسته شش در ها مقوله و نهایتاً شد انجام

در بخش کمّی الگوی پارادایمی طراحی شد.  و شد استخراج پیامدها و راهبردها

اجزای  بررسی شد. سپسشناختی تحقیق، ابتدا وضعیت توصیفی متغیرهای جمعیت

و تحلیل عاملی تأییدی برای  تحلیل شده SPSS افزار نرممدل تحقیق با استفاده از 

به بررسی و آزمون مدل پارادیم با استفاده از  یتدرنها ارائه شد.اجزاء مدل پارادایم 

مهندسین شاغل در در این بخش،  موردنظرجامعه آماری ایم. پرداخته AMOS افزار نرم

و انتقال فناوری  وساز ساخت ، مدیران و کارشناسان حوزۀمعاونت مهندسی وزارت نفت

فرمول کوکران  از استفاده با آماری نمونۀ حجمهای عمرانی صنعت نفت بودند. در پروژه

 صورت ساده تصادفی روش به مرحله این در گیرینمونه شد. برآورد نفر ۳۸0 تعداد به

 .پذیرفت

 هایافته

ذاری باز، محوری و یند کدگحاصل از مصاحبه با خبرگان از فرا هایبرای تحلیل داده

 ابتدا بنیاد استفاده شد. بدین ترتیب نی بر رویکرد سیستماتیک روش دادهگزینشی مبت

شدند. در  کُدگذاری تفکیک و به آمد در سند یک صورتبه خبرگان با مصاحبه متن

 کد و در مرحلۀ 7۸کدگذاری محوری،  کد، در مرحلۀ ۳۱۱مرحلۀ کدگذاری باز، 

های کارآفرینانه در انتقال فناوریکد استخراج شد و الگوی  27کدگذاری گزینشی نیز 

و  یریپذراعتبابرای  (.۱طراحی شد )شکل  وساز ساخت حوزۀ یوکارها کسب

 هایی فعالیت شامل مدل مفهومی نیز اقدامات متعددی انجام شد. اعتبار اعتمادپذیری

 از منظور ینبد .دهد می افزایش را معتبر های آوردن یافته به دست احتمال که است

 و اتکاپذیری پذیری، انتقال اعتمادپذیری، شامل کیفی های های پژوهش معیار

مدل مفهومی نهایی و در راستای اعتبارسنجی آن  شد. پس از تهیۀ استفاده یریپذییدتأ

تن از اساتید دانشگاه استفاده شد و مدل پیشنهادی با انجام اصالحات الزم  ۸از نظرات 

با  یریپذاعتبار همان یا اعتبار قابلیت به افراد قرار گرفت. رسیدنمورد تأیید این 

 های کنترل موازی، تکنیک دقیق اطالعات کسب تکنیک تثلیث، های تکنیک از استفاده

 کمیته از استفاده ها وداده و تحلیل یآور جمع فرایند طی در محقق اعضا، خودبازبینی

 .راهنما حاصل شد
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  74

  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

 حوزۀ یوکارها کسبهای کارآفرینانه در قال فناوریانت . مدل مفهومی1شکل 

 وساز ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 پیامدها

افزوده بیشتر در ارزش

 ساخت حوزۀ

کارآفرینی فناورانه و 

 بنیاندانش

ارتقاء سطح فناوری در 

 صنعت

 شرایط علّی

 ظرفیت جذب فناوری
پذیری و ریسک

 جوییمخاطره

های صتشناسایی و کشف فر

 کارآفرینانه

 پدیده )مقوله( محوری

کارآفرینانه در کسب و های انتقال فناوری
 ساخت و ساز کارهای حوزۀ

 راهبردها

های بهبود مهارت

 بازاریابی

افزایش سطح ارتباطات و 

 سازیشبکه

 چابکی در بخش دولتی

 ایزمینهشرایط 

حمایت دولتی )مالی، 
قانونی، فرهنگی( از 

 ای نوینهفناوری

 پیچیدگی فناوری

 کاروبهبود فضای کسب

ایمداخلهشرایط   

گرایش توجه و حمایت 

 نفعانذی

آموزش و توانمندسازی 

 انسانینیروی

تجربه پیشین در انتقال 

 فناوری
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  75/  نفت صنعت در وساز ساخت حوزه وکارهای کسب در کارآفرینانه های فناوری انتقال الگوی طراحی

 همچهارد سال  54شماره  1401پاییز 

به بررسی الگوی معادالت ساختاری  یابیمدلاز رویکرد با استفاده  در ادامه

های در این بخش وضعیت توصیفی هر یک از مقولهپیشنهادی پژوهش پرداخته شد. 

های میانگین، انحراف معیار، واریانس، دامنه ط به مقوله اصلی بر اساس آمارهفرعی مربو

ها نشان داده شده است. الزم به ذکر است نتایج پایایی متغیرهای تغییرات و جمع داده

 .است ۳تحقیق به شرح جدول 

 بررسی پایایی هر یک از متغیرهای تحقیق نتایج .3جدول 

 متغیرها ابعاد اصلی
تعداد 

 سؤال

ضریب آلفای 

 کرونباخ

 شرایط علّی

 ۳ ۸۹4/0 (CC1ظرفیت جذب فناوری )

 ۳ ۸2۸/0 (CC2جویی )پذیری و مخاطرهریسک

های کارآفرینانه شناسایی و کشف فرصت

(CC3) 
4 ۸۳2/0 

 گرشرایط مداخله

 4 ۸66/0 (IC1) نفعان ذیتوجه و حمایت 

 ۳ ۸56/0 (IC2) آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

 ۳ ۸۸۸/0 (IC3)تجربه پیشین در انتقال فناوری 

 ایشرایط زمینه

 2 722/0 (UC1) های نوینحمایت دولتی از فناوری

 ۳ ۸47/0 (UC2پیچیدگی فناوری )

 ۳ ۹22/0 (UC3) وکار کسببهبود فضای 

 پدیده محوری
 ۳ 764/0 (TT1)های نوین کارآفرینانه انتقال فناوری

 2 ۸55/0 (TT2) وساز ساختدرحوزه کارآفرینی فناورانه

 راهبردها

 ۳ ۸46/0 (ST1)های بازاریابی مهارت

 ۳ ۹00/0 (ST2)سازی ارتباطات و شبکه

 ۳ ۸۹5/0 (ST3چابکی در بخش دولتی )

 پیامدها

 ۳ ۸۹4/0 (CO1) ارتقاء سطح فناوری در صنعت استان

 ۳ 76۱/0 (CO2) بنیان دانشکارآفرینی فناورانه و 

 ۳ ۸۳۱/0 (CO3) بیشتر افزوده شارز

 ۸76/0 5۱ جمع کل

 های پژوهشمنبع: یافته
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  76

  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

 ، این۳ی جدول هایافته با مطابق و است 0.7 کرونباخ آلفای برای مناسب مقدار

 مناسب توان می اند، نموده اتخاذ را مناسبی مقدار مکنون متغیرهای مورد در معیارها

 .نمود تأیید را پژوهش پایایی وضعیت بودن

 های مدلوضعیت توصیفی مقوله .4جدول 

 میانگین متغیرها ابعاد اصلی
انحراف 

 معیار
 واریانس

دامنه 

 تغییرات
 هاجمع داده

 شرایط علّی

 656/۳ ۹77/0 ۹54/0 00/4 ۳۳/۱۳۸۹ (CC1ظرفیت جذب فناوری )

 602/۳ ۹65/0 ۹۳2/0 00/4 67/۱۳6۸ (CC2) جوییمخاطره و پذیریریسک

های فرصت شناسایی و کشف

 (CC3کارآفرینانه )
۸4۸/۳ ۸۱۱/0 65۸/0 00/4 25/۱462 

شرایط 

 گرمداخله

 ۹54/۳ 7۸5/0 6۱6/0 00/4 50/۱502 (IC1) نفعان یذتوجه و حمایت 

 انسانی و توانمندسازی نیروی آموزش

(IC2) 
۸0۳/۳ 7۸6/0 6۱۸/0 00/4 00/۱445 

تجربه پیشین در انتقال فناوری 

(IC3) 
۸50/۳ ۹06/0 ۸2۱/0 00/4 00/۱46۳ 

شرایط 

 ایزمینه

های نوین از فناوری حمایت دولتی

(UC1) 
۱4۱/۳ ۹47/0 ۸۹6/0 00/4 50/۱۱۹۳ 

 ۳۱7/۳ ۸۹0/0 7۹۳/0 00/4 ۳۳/۱260 (UC2پیچیدگی فناوری )

 045/۳ 0۱۳/۱ 026/۱ 00/4 00/۱۱57 (UC3)وکار کسب فضای  بهبود

پدیده 

 محوری

فرینانه کارآ نوین هایفناوری انتقال

(TT1) 
۱45/۳ 0۹2/۱ ۱۹2/۱ 00/4 00/۱۱۸5 

کارآفرینی فناورانه در حوزه 

 (TT2) وساز ساخت
۱64/۳ 0۹4/۱ ۱۹6/۱ 00/4 ۳۳/۱202 

 راهبردها

 665/۳ 64۹/0 42۱/0 00/4 67/۱۳۹2 (ST1)های بازاریابی مهارت

 6۱5/۳ 7۳6/0 542/0 00/4 50/۱۳7۳ (ST2)سازی و شبکه ارتباطات

 6۸۹/۳ 6۸7/0 472/0 00/4 67/۱40۱ (ST3دولتی ) در بخشچابکی 

 پیامدها

 سطح فناوری در صنعت استان  ارتقاء

(CO1) 
6۳5/۳ ۸07/0 652/0 00/4 ۳۳/۱۳۸۱ 

 72۸/۳ ۸5۹/0 655/0 00/4 67/۱4۱6 (CO2) یانبن دانشو فناورانه کارآفرینی

 74۱/۳ 75۸/0 575/0 00/4 67/۱42۱ (CO3) بیشتر افزوده ارزش

 های پژوهشمنبع: یافته
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  77/  نفت صنعت در وساز ساخت حوزه وکارهای کسب در کارآفرینانه های فناوری انتقال الگوی طراحی

 همچهارد سال  54شماره  1401پاییز 

 هر ارائه شده است، میانگین 4که در جدول شماره  شده انجاممحاسبات  نتایج

ها، از بین عوامل فرعی دهد. بر اساس یافتهمی فرعی مدل را نشان هایمقوله از یک

پیشین در  ، تجربۀنفعان ذیبررسی شده توسط نمونه آماری، عوامل توجه و حمایت 

های کارآفرینانه از بیشترین میانگین برخوردار شناسایی و کشف فرصت انتقال فناوری و

 اند.بوده

-بررسی میبا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، هر یک از اجزاء مدل  ادامهدر 

در جامعه  شده انجامهای های اصلی و کدگذاریتا از مناسب بودن هر یک از مقولهشود. 

ا استفاده از تحلیل عاملی تأییدی محقق به دنبال ب ، اطمینان حاصل شود.مورد مطالعه

-ای، پدیده محوری، شرایط مداخلهها )شرایط علی، زمینهبررسی روایی هر یک از مدل

. بدین منظور تحلیل عاملی تأییدی به تفکیک هر یک از استگر، راهبردها و پیامدها( 

ایهدر این تحقیق از شاخصها در ادامه نشان داده شده است. مدل
df

2 ،

RMR،RMSEA ،GFI ،AGFI ،NFI و CFI داری بارهای استفاده شده است. معنی

مقدار هر  ومورد بررسی قرار گرفته  AMOS افزار نرمعاملی از طریق نسبت بحرانی در 

 شده است.ارائه  5ها در جدول یک از شاخص

 تحلیل عاملی متغیرهای مدل .5 جدول
شاخص 

 آزمون

 د اصلیابعا
KMO 

 نیکویی برازش  شاخص آزمون بارتلت

x2 df 
P-

Value df

2 
RMR RMSEA GFI AGFI NFI CFI 

 ۹۱۱/0 ۹4۹/0 ۹۱6/0 ۹۳5/0 074/0 045/0 ۹۱2/2 000/0 45 462/24۱2 ۸۳۹/0 شرایط علّی

شرایط 
 گرمداخله

۸54/0 06۳/۱۸60 2۸ 000/0 77۳/2 02۱/0 06۸/0 ۹70/0 ۹۳7/0 ۹75/0 ۹۸4/0 

شرایط 
 ایزمینه

۸55/0 0۳6/2۳60 45 000/0 ۸۱۹/2 04۱/0 07۱/0 ۹25/0 ۹۱2/0 ۹۳۳/0 ۹45/0 

پدیده 
 محوری

6۹۳/0 46۱/2224 ۱5 000/0 ۹56/2 04۱/0 07۸/0 ۹20/0 ۹۱۳/0 ۹27/0 ۹0۹/0 

 ۹46/0 ۹۳7/0 ۹۱4/0 ۹۳2/0 07۸/0 02۸/0 ۹۳۳/2 000/0 2۸ 7۱4/۱4۸۸ 777/0 راهبردها

 ۹4۱/0 ۹2۹/0 ۹۱۹/0 ۹25/0 072/0 0۳5/0 ۸46/2 000/0 ۳6 ۸۳7/۱۹22 ۸۳4/0 مدهاپیا

نتایج کلی 
 مدل

۸65/0 ۳۱۸/24۱0 45 000/0 ۱45/2 0۳۹/0 055/0 ۹26/0 ۹04/0 ۹۱۸/0 ۹42/0 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

) کای دو بهنجار شدهدر محاسبات آماری، مقدار مطلوب برای شاخص 
df

2 )

( بایستی RMRها )باقیمانده مجذور ، برای شاخص ریشه میانگین۳از  تر کوچکبایستی 

( RMSEA، برای شاخص ریشه میانگین مربعات خطای تقریب )05/0از  تر کوچک
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  78

  چهاردهمسال  54شماره  1401پاییز 

شاخص نیکویی برازش  (،GFIو برای شاخص نیکویی برازش ) 0۸/0از  تر کوچکبایستی 

برازش  شاخص( و NFI) بونت بنتلر ـ شاخص برازش هنجار شده(، AGFI) شده تعدیل

که در  طور همانباشد.  ۹0/0عدد ( مقدار محاسبه شده بایستی باالتر از CFI) تطبیقی

تبعیت  ههای محاسبه شده از این قاعدمشخص است، تمامی ابعاد و شاخص 5جدول 

یق مدل پارادایم تحق. لذا است مطلوبها، برای تمامی شاخص آمده دست بهکرده و مقدار 

 .شود های کارآفرینانه تأیید میبرای انتقال فناوری

-پس از تحلیل عاملی اجزاء مدل، در این بخش مدل پارادایم با استفاده از مقوله 

مورد بررسی قرار گرفته است تا از مناسب بودن مدل  AMOSافزار های فرعی در نرم

نتایج تحلیل عاملی تأییدی . های کارآفرینانه اطمینان حاصل شودپارادایم انتقال فناوری

تمامی  دادنشان  ،هابر اساس بارهای عاملی استاندارد شده و مقدار همبستگی بین سازه

اند. بیشترین اثر در دار بودهمعنی ۹5/0ضرایب مسیر در سطح اطمینان  وبارهای عاملی 

دهای انتقال های کارآفرینانه از سمت راهبردها به سمت پیاممدل پارادایم انتقال فناوری

ی بیشترین تأثیر را بر پدیده محوری شرایط علّ ،ازآن پسو  استهای کارآفرینانه فناوری

 دارد.

 گیریبحث و نتیجه

شورهای اقتصادی و اجتماعی ک ۀری کارآفرینی بر روند رشد و توسعامروزه نقش و اثرگذا

این عصر را برخی از کامل آشکار شده است. تا آنجا که  طور بهزا یافته و اشتغال توسعه

وکارها در اقتصادهای  . کسباندکرده یگذار نامنظران، عصر کارآفرینی  صاحب

خود را توسعه  ابزارهای مختلفی قابلیت فناورانۀ ها وتوانند از راه می توسعه درحال

های طراحی الگوی انتقال فناوریها، انتقال فناوری است. بخشند. یکی از این روش

بررسی  .بود های عمرانی صنعت نفتپروژهدر ساخت  های حوزۀوکار کسبر کارآفرینانه د

دانشی زیادی در این خصوص وجود  خألدر این حوزه نشان داد که  پژوهشی پیشینۀ

فناورانه های  گیری قابلیتار اندکی در پی تبیین فرایند شکلمطالعات بسیدارد و 

 .اند بوده

ترکیبی از  با آن در که بودتشافی آمیخته اک های پژوهش نوع از پژوهشاین 

های کیفی و کمّی در دو گام اصلی؛ مدل پارادایمی تحقیق، طراحی و آزمون شد. روش

 نیمه و عمیق مصاحبه بر تمرکز داده بنیاد و با در گام اول با استفاده از روش

های های نوین ساخت در پروژهالگوی انتقال فناوری نفر از خبرگان، ۱۸ساختاریافته با 
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یابی معادالت عمرانی با رویکرد کارآفرینی ارائه شده و سپس با استفاده از روش مدل

 ۳۸0گیری از پرسشنامه ساختاریافته، اطالعات برای آزمون مدل از بین ساختاری و بهره

، مدیران و معاونت مهندسی وزارت نفتنفر نمونه محاسبه شده از بین اعضای 

روایی و  تحلیل شد. AMOS افزار نرمو با استفاده از  کارشناسان این حوزه، گردآوری

های آماری، بررسی و آزمون پایایی مدل، توسط خبرگان این حوزه و با استفاده از آزمون

 را مناسبی مقدار ،مکنون متغیرهای مورد در معیارها دهدها نشان میشد. نتایج آزمون

 .نمود تأیید را پژوهش ییپایا وضعیت بودن مناسب توان می و اند نموده اتخاذ

، عوامل بررسی شدهاز بین عوامل ها حاکی از آن است که تحلیل پرسشنامه نتایج

-، تجربه پیشین در انتقال فناوری و شناسایی و کشف فرصتنفعان ذیتوجه و حمایت 

همچنین تمامی عوامل  اند.های کارآفرینانه به ترتیب از بیشترین میانگین برخوردار بوده

تا از  شدتحلیل عاملی تأییدی، بررسی های و فرعی مدل پیشنهادی توسط آزموناصلی 

های انجام شده در جامعه مورد های اصلی و کدگذاریمناسب بودن هر یک از مقوله

از طریق نسبت بحرانی نیز داری بارهای عاملی معنیمطالعه، اطمینان حاصل شود. 

بوده و ها، مطلوب برای تمامی شاخص آمده دست بهمقدار دهد نتایج نشان می .آزمون شد

 .شدهای کارآفرینانه تأیید مدل پارادایم تحقیق برای انتقال فناوری

نتایج تحلیل عاملی تأییدی بر اساس بارهای عاملی استاندارد شده و مقدار 

دهد تمامی بارهای عاملی و ضرایب مسیر در ( نشان می2ها )شکل همبستگی بین سازه

اند. بیشترین اثر در مدل پارادایم انتقال دار بودهدرصد معنی ۹5ن سطح اطمینا

های های کارآفرینانه از سمت راهبردها به سمت پیامدهای انتقال فناوری فناوری

 ، شرایط علّی بیشترین تأثیر را بر پدیده محوری دارد.ازآن پسو  استکارآفرینانه 

چابکی برای ایجاد  سازی ینهزم توان بهپیشنهادهای این پژوهش می ینتر مهماز 

سازی با کلیه عوامل در بخش دولتی، تسهیل شرایط ارتباطی و شبکه یرسان خدماتدر 

 ت و استان، تحقیق و توسعه در حوزۀ، ارتقاء سطح فناوری در صنعوساز ساختعرصه 

ل فعال صنعت، کیفیت گرایی و عوام نفعان یذ، پشتیبانی وساز ساختهای نوین فناوری

استان، افزایش دانش و آگاهی بازیگران و فعاالن این حوزه و  وساز ساخت عرصۀدر 

 های نوین و اعتمادسازی در این حوزه اشاره کرد.ترغیب جامعه به استفاده از فناوری

های تخصصی، مالی و مالیاتی، قانونی و حقوق مالکیت همچنین انجام حمایت

های نهادهای اجرایی ، حمایتوساز تساخهای نوین  های انتقال فناوریمعنوی طرح

دولتی و حاکمیتی، توسعه و ترویج ارزشمندی انتقال فناوری در بستر جامعه و توجه به 
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