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Abstract

In this study the necessary factors for
nanotechnology companies creation have been
identified and prioritized. For this purpose, the
international and domestic research were
examined . Based on the previous research, 9
factors and 83 indicators were classified in the
form of a questionnaire. Then the questionnaires
were distributed among 200 members of the
statistical community, including managers,
experts of these companies, university professors
and association experts in the field of technology.
Next, the role of each factors and indicators by
using weighing coefficients were analysed. The
results show that 59 indicators out of the 83
indicators were effective, and 10 indicators of
management team, eight indicators of employees,
two indicators of business strategy and one
indicator of technology strategy have little effect.
According to the results of the weighing
coefficients the most effective factors were:
supportive institutions, organizational
environment, government supportive policies,
employees, networking, financing, business
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strategy, management team and technology
strategy.
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پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري
1391بهار، 3، شماره چهارمسال 

هاي نانوفناوري در ایرانگیري شرکتهاي ضروري براي شکلمؤلفه

3، جهانیار بامداد صوفی*2، فاطمه میرجلیلی1پوراندخت نیرومند

ی دانشجوي دکتراي مدیریت فناوري، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه عالمه طباطبای-1
یمجلس شوراي اسالمهاي پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مرکز پژوهش-2

دکتراي مدیریت، استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی-3

دهیچک
در . سزایی دارندهها اهمیت بسازي فناوريهاي شغلی، توسعه اقتصادي منطقه و تجاريهاي نوپاي فناوري بنیان و از جمله نانو فناوري در ایجاد فرصتشرکت

المللی و داخلی بررسی شده بدین منظور ابتدا تحقیقات انجام شده بین.بندي شده استها شناسایی و اولویتشرکتگیري این این تحقیق عوامل الزم براي شکل
نفر از اعضاء 200سپس پرسشنامه در میان . بندي شدندشاخص در قالب یک پرسشنامه طبقه83مؤلفه و 9بر اساس نتایج محققان قبلی، عوامل الزم در . است

و هانقش هر یک از مؤلفهدر مرحله بعد . هاي حوزه فناوري توزیع شدید دانشگاه و خبرگان انجمنها، اساتجامعه آماري از جمله مدیران و خبرگان این شرکت
مشخص کردن عوامل مؤثر بر ،از آنجا که هدف این تحقیق. دهی بررسی شدبا استفاده از ضرایب بدست آمده از تحلیل عاملی تأییدي و وزنهاشاخص

83شاخص از میان 59دهدمینتایج نشان . رودتحقیقی کاربردي به شمار می، بندي آنها در کشور استو اولویتهاي نوفناوري بنیان نانوگیري شرکتشکل
طبق نتایج . اندفناوري کم اثر بودهراهبردکسب و کار و یک شاخص راهبردشاخص تیم مدیریت، هشت شاخص کارکنان، دو شاخص 10موثر بوده و مورد، 

هاي سیاست، محیط سازمانی، نهادهاي حمایتی: هاي مورد نیاز به ترتیبدهی عوامل، مؤثرترین مؤلفهاملی و همچنین روش وزنبدست آمده از روش ضریب ع
. بودندفناوري راهبردو تیم مدیریت، کاروکسبراهبرد، تأمین مالی، سازيشبکه، کارکنان شرکت، حمایتی دولت

سازي، استراتژي کسب و کار، نهادهاي حمایتیفناوري، سرمایه انسانی، تأمین مالی، محیط سازمانی، شبکهنانو فناوري، استراتژي :هاکلیدواژه

'مقدمهـ 1

. سزایی بر اقتصاد دارندهکسب و کارهاي کوچک و نوپا، اثر ب
هاي کوچک همانند کشور آلمان، شرکتدر اقتصادهاي بزرگ 

% 7/69هاي اقتصادي را تشکیل داده و بنگاه% 7/99و متوسط، 
هاي شرکت. ]1[کنندتمامی مشاغل موجود را عرضه می

دلیل تأثیراتی چون انتقال فناوري از به1نوپاي فناوري بنیان
مؤسسات تحقیق و توسعه به بخش تجاري، بهبود منابع 

هاي درهر دو بعد کیفی و کمی، ایجاد شغلاقتصاد داخلی 
جدید براي نیروي با تحصیالت عالی و ماهر مورد توجه قرار 

درحال حاضر و در مواجهه با تشدید رقابت میان . اندگرفته

mirjalili5000@yahoo.com: دار مکاتباتنویسنده عهده*
1- New Technology Based Firms

هاي بزرگ، توسعه این سپاري شرکتکشورها و برون
کلیدي براي توسعه پایدار مورد راهبردعنوان یک بههاشرکت

در ایاالت متحده . ]2[فزون قرار گرفته استتوجه روزا
هاي نوپا تا دو و پنج سال پس آمریکا نرخ ماندگاري شرکت
در آلمان، . درصد است10و 40از شروع فعالیت، به ترتیب 
60سال نخست حدود 5ها در نرخ ماندگاري این شرکت

عواملاي از گستردهطیف . ]1[تدرصد گزارش شده اس
ي عمومی اقتصاد و میزان تقاضاي مربوط خارجی مانند فضا

هاي و محدودیتراهبردبه صنعت و عوامل داخلی مانند 
الگوي . ها تأثیرگذار استمنابع انسانی برعملکرد این شرکت

تاریخی بریتانیاي قرن هیجدهم و کره اواخر قرن بیستم نشان 
هاي دهد توسعه اقتصادي موفق آنها از طریق سیاستمی
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هاي اي، یارانههاي تعرفهنوپا شامل حمایتحمایت صنایع 
هاي وارداتی استفاده شده براي صادراتی، بخشیدن تعرفه نهاده

صادرات، اعطاء حقوق انحصاري، ترتیبات کارتلی، اعتبارات 
گذاري ونیروي انسانی، حمایت از ریزي سرمایهمستقیم، برنامه

تحقیق و توسعه و تقویت نهادهاي مؤثر درهمکاري بخش 
در میان انواع .]3[عمومی و خصوصی بدست آمده است

بنیان در آن هاي فناوريهاي برتر که عموما شرکتفناوري
کنند در این تحقیق فناوري نانو انتخاب و ها فعالیت میزمینه

دلیل توجه ویژه به فناوري نانو .مورد مطالعه قرار گرفته است
أ تحوالت است که این فناوري را منشآندر این تحقیق 

دانند و بسیاري از کشورها فناورانه و انقالب صنعتی آینده می
اقدام به توانمندسازي خود در رویارویی با این فناوري 

میالدي به طور تدریجی 1980این فناوري در دهه . اندنموده
هاي وارد صنعت شد و تا این زمان حجم باالیی از بودجه

با توجه به .]4[استتحقیقاتی را به خود اختصاص داده 
هاي متعدد زیاد این فناوري در حیطهرشد سریع و تأثیر

پژوهشی ، اجتماعی و ایجاد - صنعتی، آموزشی-علمی
بازارهاي جدید الزم است به توسعه هدفمند این فناوري 

هاي بالقوه و بالفعل کشور متناسب با امکانات و توانمندي
یگر فناوري نانو این جنبه مهم د. ]5[اهمیت خاصی داده شود

ها براي پیشرفت فناوري در سطح راهبرداست که  توسعه 
هایی است که ها و مکانیسمملی شامل یکسري از تکنیک

و فناوري قابل تعریف است، علم تحت عنوان سیاست ملی 
. که این سیاست براي هر کشور و هر فناوري متفاوت است

برتر از جمله هاي فناوريدیگر هر یک از حوزهعبارتبه
طلبد و سیاست فناوري خاص خود را میراهبردفناوري نانو، 

هاي فناوري برتر یکسان براي همه حوزهراهبردو کاربرد 
با توجه به این مهم، هدف این تحقیق، . ]6[مناسب نیست

گیري بندي عوامل مورد نیاز براي شکلشناخت و اولویت
عنوان یکی از بههاي نوپاي نانو فناوري در کشور شرکت
گذاران، هاي نوفناوري بنیان است تا سیاستهاي شرکتشاخه

گیران و مدیران بتوانند بر اساس این نتایج، تصمیم
.هاي خود را تنظیم کنندسیاست

سؤاالت تحقیق-2
گیري تعیین عوامل تأثیرگذار بر شکل،هدف این پژوهش

به دلیل تنوع هاي نوپاي نانو فناوري است، لذا فعالیت شرکت
عوامل در این تحقیق، چند سؤال تحقیق به شرح زیر مطرح 

:شده است
گیري فعالیت سازمانی تأثیرگذار بر شکلعوامل برون-

هاي نوپاي نانو کدامند؟شرکت
گیري سازمانی تأثیرگذار بر شکلعوامل درون-

هاي نوپاي نانو کدامند؟فعالیت شرکت
هریک از این عوامل چقدر )اولویت(میزان اهمیت-

است؟ 

پیشینه تحقیق-3
فناوري بنیان توجه پاي هاي نوبا ظهور اقتصاد نوین، شرکت

آنها درچند . اي زیادي را به خود جلب کردندعمومی و رسانه
معادالت اقتصادي جهان شده سال اخیر، از بازیگران اصلی در

. آرتور دياز نظر. ]1[گذاران گشتندمورد استقبال سرمایهو
)1کارهایی با وها کسبآنکننده این اصطالح،ابداع1لیتل

برداري از به منظور بهره) 2ند، هستسال25قدمت کمتر از 
هاي هایی با ریسک جدي فناوري نسبت به شرکتنوآوري

برداري از یک اختراع یا بهرهقابلیت)3اند، معمولی ایجاد شده
فراد مؤسس متعلق به شرکتی ا) 4نوآوري فناورانه را دارند و

مستقل ها، این شرکت. ]7[اي از آن نیستنددیگر یا شعبه
هاي سازي فناوريبر تجاريکنند و تمرکز آنهافعالیت می

هاي بخش عمومی و خصوصی توسعه داده شده در آزمایشگاه
هاي مشترك آنها، فعالیت درحوزه ویژگی. ]8[است

نانو، پتانسیل باالي رشد، نیاز هاي برتر ازجمله بیو و فناوري
بر بودن توسعه محصول، به تأمین مالی بیرونی به دلیل زمان

تمرکز بر بازارهاي مشخص با تقاضاي باالي جهانی، گرایش 
ها از سازمان2شدنمنشعبسازي در مناطق خاص، به خوشه

یا اندازي در یک انکوباتور، گرایش به راه]9[هاو دانشگاه
راه اندازي توسط انتقال فناوري در داخل منطقه،پارك علمی، 

1- Arthur D. Little
2- Spin-Off
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تمرکز بر تحقیق ، ]10[ها و کارآفرینانی با تحصیالت باالتیم
هاي علمی جدید و توسعه نوآوري توسعه براي کسب یافتهو

هایی چون البته این شرکت ها با چالش.و خالقیت است
داشتنن شرکت درمحدودیت منابع مالی و انسانی، کوچک نگه

یکی . ]1[اندعین وسعت کارها و موانع ورود به بازار مواجه
هاي ها، وارد کردن واکنشمهمترین اثربخشی این شرکتاز 

این . باشدها و محیط عملیاتی آنها میفناوري به سایر شرکت
کاالها، خدمات و ها با بکارگیري دانش پیشرفته،شرکت
از طریق هاي جدید را عرضه و کارایی صنایع رافناوري

. دهندکاهش هزینه مبادالتی کسب فناوري، افزایش می
همچنین عالوه بر ایجاد موج جدید ابداعات، سبب حرکت 
اقتصاد از فعالیت در صنایع سنگین به تخصصی و پیشرفته 

.]11[شوندمی
تعدادي از تحقیقاتی که به برخی از این 1در جدول 

اند، اشاره کردههاي نوپاي فناوري بنیانشرکتي هاویژگی
.گردآوري شده است

هاي نو فناوري بنیانهاي شرکتپیشینه موضوع درباره ویژگی) 1جدول
هاویژگی

صاحبنظران
قابلیت

باالي رشد
توسعه
ونوآوري

خالقیت
ریسک

باال

√√]7[آرتور دي لیتل
جورج لیچ و اریک 

√√]9[1نرلینگر

الکساندر چامانسکی و 
√√]11[2وگو

√]12[3طارق خلیل
√]413[ثامهاینهانس

√]14[5مالربا. اف

در خصوص مزبورهاي ي مؤثر شرکتهاویژگیبا توجه به 
ها مطالعاتی انجام گیري و موفقیت این شرکتعوامل شکل

:شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است
وگو با مطالعه روي . الکساندر چامانسکی و سیگموند جی

نروژي به این نتیجه رسیدند فناوري بنیاننوپاي شرکت116

1- Georg Licht and Eric Nerlinger
2- Alexandre chamanski and Sigmund J.Waago
3- Tarek Khalil
4- Hans Thamhain
5- F. Malerba

راهبردکسب وکار، راهبردکه عوامل داخل سازمانی همچون 
فناوري، تیم مدیریت و محیط سازمانی تأثیر قابل توجهی بر 

همچنین همبستگی قوي بین . موفقیت آنها داردگیري و شکل
سانجایا .]11[د عوامل داخلی و خارجی سازمان وجود دار

هاي نو فناوري بنیان گیري شرکتمعتقد است شکل6لل
، تعامالت افقی و راهبردها، نیازمند توسعه متناسب مهارت

هاي پشتیبانی عمودي درون سازمانی، منابع مالی و سیستم
ظهور و "در تحقیق خود با عنوان 7کریستینا زاباال. ]15[است

منطقهلعه موردي مطا(هاي نوپاي فناوري بنیان رشد شرکت
، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر آنها پرداخته و بر اهمیت ")باسک

ظرفیت نوآوري و نهادهاي حمایتی منطقه تأکید کرده است
نتایج حاصل از تحقیقات جورج لیچ و اریک نرلینگردر .]16[

اي از اي نوپاي فناوي بنیان در منطقههاي خوشهمورد شرکت
تحقیق و توسعه عمومی که توسط دولت دهد، آلمان نشان می

هاي فدرال حمایت شده تأثیر زیادي بر افزایش تعداد شرکت
هاي هاي تحقیق و توسعه شرکتمذکور دارد، اما فعالیت

و همکاران 8یوگنگ هسو. ]9[خصوصی تأثیر چندانی ندارد
گیري ابزارهاي سیاستی مؤثر در شکل"در مقاله خود با عنوان

به این نتیجه "ي فناوري بنیان در تایوانهاي نوپاشرکت
رسیدند که مؤسسات تحقیقاتی عمومی بزرگ نه تنها در 

ها بسیار مؤثرندتوسعه فناوري بلکه در ایجاد این شرکت
شرکت 391با بررسی 9ماسیو جی کلومبو و لوکا گریلی. ]17[

ایتالیایی، به این نتیجه رسیدند سرمایه نوپاي فناوري بنیان 
اي و تجربیات با داشتن دانش تخصصی و حرفهانسانی

10تأثیر مثبت زیادي بر اندازه اولیه شرکتکارآفرینانه مدیریتی، 

کند به همان اندازه به این نکته اشاره می11پیتر اوانز. ]18[دارد
، اتکا به دولت در بنیانهاي نو فناوريکه براي تقویت شرکت

این کار همساز نیست جایگاه تولید کننده مستقیم با الزامات
ولی قرار گرفتن دولت در جایگاه پرورشگري مناسب است

، بنیانهاي نو فناورياو معتقد است براي بقاي شرکت. ]19[
هاي گذاري فنی و نوآوري مداوم الزم است و شرکتسرمایه

6- Sanjaya Lall
7- Kristina Zabala
8- Yeou-Geng Hsu
9- Massimo G. Colombo and Luca Grilli
10- Start-up Size
11- Peter Evans
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اي چنین قابلیتی را ندارند، لذا بومی پاگرفته در محیط گلخانه
هاي جدید گرفتن از فرصتآنها به بهرهپشتیبانی و ترغیب 

در تحقیق خود 1ماسیو جی کلومبو و همکاران. ]19[الزم است
انسانی مؤسسین و دستیابی به خود مطرح کردند که سرمایه 

گیري و موفقیت سرمایه خطرپذیر دو عامل کلیدي براي شکل
هاي نوپاي فناوري بنیان است و سرمایه انسانی با شرکت

شود هاي خطرپذیر میباعث جذب سرمایه،تحصیالت باالتر
در مقاله خود به عوامل 2بیهات. اي. جیوتی اس. ]20[

مطالعه موردي (هاي نوفناوري بنیانتأثیرگذار بر ظهور شرکت
هاي مالی، به اعتقاد او حمایت. اشاره کرده است) فناوري نانو

گذاري، ارتباط پذیري و اعتماد به نفس مؤسسین، سرمایهریسک
سازي و عوامل محیطی بر ها، شبکهبا مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

هاي نو فناوري بنیان از جمله نانو فناوري گیري شرکتشکل
. ]21[مؤثر هستند
عوامل مؤثر بر ها گردآوري و اي از پژوهشخالصه2در جدول 

فناوري بنیان از دیدگاه محققین پايهاي نوگیري شرکتشکل
.ستمختلف ذکر شده ا

چارچوب مفهومی تحقیق-4
بر اساس اهداف اصلی و اختصاصی تحقیق، چارچوب 

با توجه به تجارب و مطالعات قبلی که مفهومی تحقیق
بندي دهنده اهمیت عناصرآن است به شرح زیر جمعنشان

:شده است
ترین در اقتصاد دانش محور، مهم:تیم مدیریت و کارکنان

نه نیروي کار و سرمایه، بلکه دانش، مهارت و عامل تولید
به اعتقاد کویین، قدرت اقتصادي و توان . ]25[فناوري است 

هاي فیزیکی، مرهون هاي مدرن به جاي داراییتولیدي سازمان
، 3به نظر مینتز برگ. توانمندي فکري و خدماتی آنها است

ها نیست، سازمان در حافظه رایانهراهبرديبانک اطالعات 
براي استفاده از . ]26[بلکه در مغز مدیران و کارکنان آن است

براي ایجاد . دانش، سطوح باالي منابع انسانی ضروري است
ها و ایجاد منابع انسانی دو فرآیند متمایز یعنی توسعه مهارت

1- Massimo G. Colombo & Others
2- Jyoti S.A. Bhat
3- Mintzberg

ها شامل آموزش توسعه مهارت. گیردها صورت میشایستگی
شایستگی به که ایجاد رسمی و ضمنِ کار است، درحالی

معناي توسعه دانش و مهارت ازطریق تالش مدیریتی و 
اهمیت منابع انسانی براي توسعه فناوري به . فناوري است

حدي است که اقتصادهاي تازه صنعتی شده آسیایی جهت 
هاي فنی، مهندسی و علمی سطح باال، بیشترین خلق مهارت

نسانی سرمایه ا. ]15[دهنددارایی را به آموزش اختصاص می
هاي کسب شده بر اثر آموزش در مفهوم صنعتی، شامل مهارت

اي همراه تجارب کسب شده در رسمی و آموزش فنی حرفه
. ]9[حین کار است

14شاخص براي تیم مدیریت و 17در تحقیق حاضر 
شاخص براي کارکنان در نظر گرفته شده است، که به تفکیک 

.ارائه شده است3در جدول 
توان به سه سطح بنگاه، استراتژي را می:کسب و کارراهبرد

که داراي پنج جزء ، ]27[اي تقسیم کردکسب و کار و وظیفه
قلمرو، اهداف، تخصیص منابع، شناسایی مزیت رقابتی پایدار 

استراتژي با ایجاد هماهنگی میان . ]28[افزایی هستندو هم
ها و فعالیتبنگاه و محیط آن و همچنین ایجاد هماهنگی میان 

هریک از .]29[هاي سازمانی ارتباط داردامکانات یا توانایی
با سایر سطوح، تعاملی نزدیک و هماهنگ دارد راهبردسطوح 

و اگر سازمان بخواهد موفق شود باید این سه سطح یکپارچه 
وکار اهدافی کسبراهبردها در قالب شرکت. ]27[شوند

هاي فناوري را، توانمنديچون کاهش هزینه ساخت و کسب 
منظور پاسخگویی واقعی به نیازهاي بازار و دستیابی به به

قابلیت ورود و خروج از بازار با سرعت باال براي تولید 
.]30[کنندمحصوالت دنبال می

) توان مالی و وضعیت رقابتی(بر اساس دو بعد داخلی 4دیوید
راهبردر ، چها)ثبات محیط و قدرت صنعت(و دو بعد خارجی
. کارانه، تدافعی و رقابتی معرفی کرده استتهاجمی، محافظه

هاي خود را کنار تدافعی، بنگاه بخشی از فعالیتراهبرددر 
راهبرددر . گذاشته تا اثرات ضعف و تهدیدها را کاهش دهد

هاي خود، تهدیدهاي بیرونی را با حفظ فعالیترقابتی، بنگاه
راهبرددر . بخشدط، بهبود میکاهش و جایگاه خود را در محی

4- David
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کند تا با ها، تالش میکارانه، بنگاه ضمن حفظ فعالیتمحافظه
هاي خود را برطرف و هاي محیطی، ضعفاستفاده از فرصت

تهاجمی، بنگاه با راهبرددر . انداز حرکت کندبه سمت چشم
هاي خود را رشد و به افقی استفاده از منابع جدید، فعالیت

.]31[اندیشدانداز میچشمفراتر از 
، توجه به مدل کسب و کار نیز الزامی راهبرددر کنار توجه به 

اشاره به مدل کسب و کارراهبرد،، 1براساس نظر رامون. است
کندکه از طریق آن، شرکت در بازار رقابت میمنتخبی دارد

ها جهت اساسی راهبرد2براساس نظر سدون و لوئیس.]32[
هاي کسب و دهند و مدلیاي واقعی نشان میشرکت را در دن

هاي دنیاي واقعی شرکت هستندراهبردهایی ازکار، انتزاع
]33[.

کسب وکار راهبرددر این تحقیق، هشت شاخص براي مؤلفه 
آمده 3درنظر گرفته شده است، که جزئیات آن در جدول 

.است
اي از اي است که ترجمهوظیفهيراهبرد:فناوريراهبرد

هاي استراتژي. ]34[استراتژي سازمان در فناوري است
اي براي تحقق اهداف واحدهاي تجاري تدوین وظیفه

شوند و نگرش مورد استفاده یک حوزه کاري براي کسب می
را از طریق حداکثر کاروکسبهاي بنگاه و راهبرداهداف و 
ها بهراهبرداین . دهندوري منابع مد نظر قرار میکردن بهره

پردازند تا بنگاه بتواند به مزیت تقویت یک شایستگی بارز می
آنها از ابزار مهم اجراي اثربخش . ]27[رقابتی دست یابد

هاي سازمان هستند و راهنماهاي مشخصی براي حوزهراهبرد
. ]35[دهندکار ارائه میوکلیدي وظیفه اي درون کسب

ر ها، چرخه عمبراساس سن شرکتراهبرداهمیت این 
هاي ها و نوع صنعت مورد بررسی در اولویتفناوري شرکت

.]11[گیردمتفاوت قرار می
فناوري بوجود آمده و راهبردهاي گوناگونی به نگرش

، چپلت و 5، هکس ومجلوف4، مورین3الگوهایی چون پورتر
و 10و همیلتون9، بوز الن8، مک کینزي7، لیتل6تاوستیگ

1- Ramon
2- Seddon & Lewis
3- Porter
4- Morin
5- Hax & Majluf
6- Chapelet &Tovstitag

ها براي البته همه مدل. ]32[الگوهاي ترکیبی ارائه شده است
ها در صنایع مختلف و با بنگاه. ها مناسب نیستندتمام بنگاه

این . هاي متفاوت هستندهاي مختلف داراي ویژگیاندازه
ها براي کارگیري بعضی از مدلشود که بهها باعث میویژگی

فناوري شامل تعیین سبد راهبرد. ]36[پذیر نباشدآنها امکان
راساس جذابیت فناوري و توانمندي شرکت، فناوري ب

گذاري، روش اکتساب فناوري و سرمایه، هاي سرمایهاولویت
هاي کلیدي شرکت، انتخاب زمان بینی تحوالت فناوريپیش

هاي مناسب براي معرفی فناوري به بازار، انتخاب پروژه
با . ]30[تحقیق و توسعه، انتخاب و محافظت فناوري است

افزاییافزایی و ارزشها در همراهبردهماهنگی توجه به تأثیر
ها هاي سازمان، فناوري و زیرسیستمراهبردالزم است ]37[

هماهنگ شوند تا زمینه سازماندهی، استانداردکردن فعالیت 
هاي مختلف سازمان جهت ایجاد یک کلیت منسجم بخش

. ]34[فراهم شود
در این تحقیق با توجه به منابع موجود، پنج شاخص براي 

درنظر گرفته شده 3فناوري به شرح جدول راهبردمؤلفه 
.است
سازي واحدهاي تجاري، مشتریان و امروزه شبکه:سازيشبکه

هاي فناوري و برداري از فرصتها به منظور بهرهدانشگاه
.]11[استاي برخوردار ها از جایگاه ویژهبهبود قابلیت

عنوان راهکاري براي تخصیص بهینه هاي همکاري بهشبکه
هاي ملی مورد توجه برداري بهتر از سرمایهمنابع و بهره

گذاران و مدیران حوزه علم و فناوري کشور سیاست
قرارگرفته است، که شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو از جمله 

هاي گروهها، همکاري با سایر شرکت. ]38[این موارد است
ها و مراکز تحقیقاتی باعث گسترش یادگیري صنعتی، دانشگاه

ها از طریق تعامل با یکدیگر، تسهیل انتقال پویاي شرکت
. ]39[شودتحقیق و توسعه و بهبود کارایی محصول جدید می

سازي در قالب چهار شاخص در تحقیق حاضر مؤلفه شبکه
. بررسی شده است

7- Little
8- Mckinsey
9- Booz Allen
10- Hamilton
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به دلیل نیاز به بنیانپاي فناوريهاي نوشرکت:مالیتأمین
توسعه در اوایل سیکل وهاي تحقیقتمرکز روي فعالیت

گذاري اولیه و کسب اي طوالنی بین سرمایهزندگی، دوره
لذا آشنایی . ]11[کننددرآمد با تراز مثبت طی می

ها و پتانسیل بلندمدت اقتصادي گذاران با این شرکتسرمایه
هاي برتر تر در فناوريصبورانهشود تا آنها، موجب می

تأمین مالی و نقدینگی مورد نیاز شرکت . گذاري کنندسرمایه
در . ها استفعالیت شرکتیري گهاي شکلاز بارزترین مؤلفه

میان منابع تأمین مالی، چهار شاخص ثروت مؤسسین، 
ها و هاي نهادهایی چون بانکهاي خطرپذیر، حمایتسرمایه
هاي بلندمدت و تضمین آنها بیشترین امها در اعطاي ودولت

، که در این تحقیق مورد توجه قرار ]22[اثر بخشی را دارد 
. گرفته است

بر اساس نتایج یکی از تحقیقات انجام شده، :محیط سازمانی
بودن مراکز رشد و مشارکت آنها در منافع دو مؤلفه تخصصی

بهبود ها همراه با افزایش عمق و حاصل از موفقیت شرکت
ها را به کیفیت خدمات مراکز رشد، دسترسی این شرکت

فرهنگ . ]40[آورندهاي مورد انتظار فراهم میشایستگی
کارآفرینی از عوامل محیطی است که در نظام علمی و فناوري 

هاي فناورانه در مناطق مختلف و در هر منطقه منجر به فعالیت
ها مؤثر هاي صنعتی شده و بر عملکرد شرکتمیان خوشه

.]16[است
هفت شاخص این تحقیق مؤلفه محیط سازمانی در قالب در 

مورد بررسی قرار 3به تفکیک موارد اشاره شده در جدول 
.گرفته است

. هاي اصلی استیکی از مؤلفه:هاي حمایتی دولتسیاست
کار از طریق ایجاد ثبات سیاسی و بهبود بهبود فضاي کسب و

ها و خلق موجب تراکم سرمایه، مهارتوضعیت اقتصاد کالن، 
در اینکه رشد چشمگیر کشورهاي تازه . شودها مینوآوري
هاي فعاالنه صنعتی، تجاري شده شرق آسیا، به سیاستصنعتی

و فناوري دولت مربوط می شود، اجماع وسیعی وجود دارد
هاي دولت در توسعه و این نشان دهنده اهمیت سیاست]3[

هاي حمایتی دولت با سیاستنوع . استهصنایع و فناوري
. توجه به شرایط پیشرو و اهداف آنها، متفاوت است

فناوري بنیان پايهاي نوگیري شرکتنتایج تعدادي از تحقیقات درباره عوامل مؤثر بر شکل) 2جدول

عوامل

صاحبنظران

عوامل مؤثر 

فناوري راهبرد
و کسب وکار

محیط
سازمانی

کارکنان و
تیم مدیریت

تأ مین
مالی

هايسیاست
حمایتی
دولت

نهادهاي
سازيشبکهحمایتی

√√√√]11[الکساندر چامانسکی و وگو
√√]16[کریستینا زاباال

√]17[یوگنگ هسو و همکاران
√√]18[و لوکا گریلی ماسیو جی کلومبو 

√]19[پیتر اوانز
√]20[ماسیو جی کلومبو و همکاران

√√√√√√]21[بیهات.اي.اسجی یو تی 
√]22[1تتسویا کریهاتا

√]23[2هکتور مونتیل کومپوس و همکاران
√]24[3رید. استان دي

1- Tetsuya Kirihata
2- Héctor Montiel Campos& Others
3- Stan D. Reid
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هاي هاي مالی مناسب از ابزارهاي توسعه قابلیتسیاستاتخاذ
هاي بازار سرمایه از موانع اصلی ها و شکستفناورانه بنگاه

اي و رکود مالی، تخصیص سلیقه. توسعه فناوري است
م بانکی نظاشود ها سبب میقاعده اعتبارات و سایر دخالتبی

، برخی عالوه بر این. نتواند منابع را کارآمد اختصاص دهد
هاي نظام تأمین مالی سبب نامناسب شدن آن براي ویژگی

. شودهاي فناورانه میگذاري قابلیتتأمین نیازهاي سرمایه
هاي هاي فناورانه نیاز به تحقیقات و آزمایشتوسعه قابلیت

طوالنی مدت و معرفی محصوالت و فرآیندهاي جدیدي دارد 
متفاوت تأمین که داراي ریسک بوده و نیازمند سازوکارهاي

در کشورهاي درحال توسعه، عالوه بر حذف . اندمالی
هاي ناکارآمد، دولت باید تشویق نهادها و دخالت

سازوکارهاي مناسب مالی را براي توسعه فناورانه در دستور
.]15[کار قرار دهد

شاخص مد نظر قرار 13در این تحقیق این مؤلفه در قالب 
.گرفته است

نهادهاي حمایتی، ازجمله مؤسسات :نهادهاي حمایتی
ها، مؤسسات مشاوره، ارائه خدمات تحقیقاتی، دانشگاه

هاي قانونی حمایت از پشتیبانی و اطالعات فنی، چارچوب
فعالیت صنعتی و حقوق مالکیت، روي توسعه قابلیت 

براساس مطالعات، مؤسسات . گذارندها اثر میشرکت
ه بیشتر روي موضوع دلیل توانایی هزینتحقیقات عمومی به

تحقیق و توسعه نقش مؤثرتري در تولید دانش پایه و بنیادي 
پشتیبانی فنی و . ]16[نسبت به مؤسسات خصوصی دارند

ویژه در کشورهاي درحال توسعه بسیار مهم اطالعاتی به
هاي این کشورها است، زیرا ممکن است بسیاري از بنگاه

در این . رانه انجام دهندکه باید تالش هاي آگاهانه فناوندانند
ها نسبت به انجام تالش جهت رفع حالت زمانی که بنگاه
کنند، به اطالعات و کمک گیري میمشکالت خود تصمیم

ها ممکن است به عبارتی بنگاهبه. شوندخارجی محتاج می
ها، منابع و علت مشکالت مختلف از جمله نداشتن مهارت

شان را حل کنند که در این تجهیزات الزم نتوانند مشکالت
. شرایط نقش تشویق و پشتیبانی فنی و اطالعاتی، اهمیت دارد

شاخص مورد توجه قرار 9در تحقیق حاضر، این مؤلفه در 
. گرفته است

هاي ذکر شده که در این تحقیق مؤلفه و شاخص3در جدول 
.اند، نشان داده شده استمورد استفاده قرار گرفته

پژوهششناسی روش-5
توصیف فرآیند تحقیق1- 5

اي و مستندات در مطالعه حاضر از طریق مطالعات کتابخانه
هاي گیري شرکتعوامل مورد نیاز براي شکلمربوط،

شاخص 83مؤلفه اصلی و 9نانوفناوري، استخراج و درقالب 
سپس جهت شناسایی . بندي شدندطبقه) چارچوب مفهومی(

اي تهیه و در اختیار ، پرسشنامهبندي آنهاعوامل مهم و اولویت
ها، برپایه نتایج حاصل از پرسشنامه. نمونه آماري قرار گرفت

ها بررسی و در ضرورت وجود شاخص و اهمیت مؤلفه
از آنجا که هدف این . نهایت نتایج و پیشنهادها ارائه شد
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روند تحقیق حاضر)1شکل 
در مرحله سوم، پرسشنامه نهایی شده در اختیار تعدادي از 

که داراي تحصیالت تکمیلی (هاي نانوفناوري مدیران شرکت
نهایی در قرار گرفت و اصالحات ) در رشته مدیریت هستند

ازاستفادهباپرسشنامهمحتواییرواییعبارتی به. آن لحاظ شد
تاییدموردموضوعبامرتبطاساتیدوکارشناساننظرات

.قرارگرفت

آماريشناختی نمونهآماري و اطالعات جمعیتجامعه3- 5
:جامعه آماري تحقیق حاضر عبارت است ازهايویژگی

هاي علم و فناوري، تحت شده درپاركها شامل جذبشرکت) 1
ها و حمایت ستاد توسعه نانو ریاست جمهوري، برآمده از ایده

هاي هاي داخلی، عضو در تشکلهاي ممتاز در جشنوارهنوآوري
مبتنی بر نوآوري مانند انجمن نخبگان، ایجاد شده توسط 

هاي صنعتی سازمان
مدیریت فناوري، مدیران و کارشناسان صاحبنظران دانشگاهی ) 2

هاي مرتبط گذاري و مدیران و کارشناسان انجمنسطح سیاست
نفر از اعضاء جامعه آماري توزیع شد که از این 200پرسشنامه بین 

رتبه . آوري و تجزیه و تحلیل شدپرسشنامه جمع101میان 
درصد 36درصد از پاسخ دهندگان کارشناسی ارشد، 54تحصیلی 
ها و درصد دکتري بوده است که اکثر آنها در انجمن10لیسانس و

. هاي تولیدي و خدماتی مربوط به فناوري نانو مشغولندشرکت
.ارائه شده است2دهندگان در شکلتوزیع سطح تحصیلی پاسخ

ترکیب سطح تحصیلی پاسخ دهندگان در تحقیق حاضر) 2شکل

ها، انجمندهندگان عضو درصد از پاسخ28همچنین 
هاي فناوري، ستاد نانو، ستاد نانو فناوري وزارت جهاد پارك

51. اندها و مؤسسات تحقیقاتی بودهکشاورزي، پژوهشگاه
دهندگان مدیر عامل، معاون و کارشناس درصد پاسخ

اي مرتبط با فناوري هاي تولیدي، خدماتی و مشاورهشرکت
انو فناوري که در سال اند، که اکثر آنها در نمایشگاه ننانو بوده

درصد از 21برگزار شد، مشارکت فعال داشتند و 1389
دهندگان محققین و  اساتید دانشگاهی مدیریت فناوري پاسخ
کننده در این هاي شرکتترکیب گروه3در شکل. اندبوده

.نشان داده شده استهابه تفکیک فعالیتتحقیق

لیتدهندگان به تفکیک فعاترکیب پاسخ) 3شکل

هاي پژوهشیافته-6
هاي هاي اصلی و شاخصمؤلفهردآوري و پاالیشگپس از 

براي بررسی نقش هر یک از . شاخص حاصل شد83، آن
هاي مرتبط با عامل، از روش تحلیل عاملی تأییدي شاخص

که ضرایب النداي شاخصی با در صورتی. استفاده شده است
آنها tهاي و یا شاخص40/0عامل مربوط کوچکتر از 

1همگراییاز روایی (باشد 96/1کوچکتر از قدرمطلق 

در .ز ساختار عامل حذف شده است، ا)برخوردار نباشد

1- Connergent Validity
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کننده در این هاي شرکتترکیب گروه3در شکل. اندبوده

.نشان داده شده استهابه تفکیک فعالیتتحقیق

لیتدهندگان به تفکیک فعاترکیب پاسخ) 3شکل

هاي پژوهشیافته-6
هاي هاي اصلی و شاخصمؤلفهردآوري و پاالیشگپس از 

براي بررسی نقش هر یک از . شاخص حاصل شد83، آن
هاي مرتبط با عامل، از روش تحلیل عاملی تأییدي شاخص

که ضرایب النداي شاخصی با در صورتی. استفاده شده است
آنها tهاي و یا شاخص40/0عامل مربوط کوچکتر از 

1همگراییاز روایی (باشد 96/1کوچکتر از قدرمطلق 

در .ز ساختار عامل حذف شده است، ا)برخوردار نباشد

1- Connergent Validity

54%

کارشناسی ارشد
لیسانس
دکتري

ها توزیع پرسشنامهتهیه چارچوب مفهومی و پرسشنامه هاها و شاخصاستخراج مولفهايانجام مطالعات کتابخانه

تحلیل اطالعاتآوري و جمع ارائه نتایج و پیشنهادات
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نیز توجه شده، مقدار 1ها به روایی تفکیکیحذف شاخص
است و تا احراز این مقدار، 50/0الزم براي تأیید این روایی 

هاي هر اعتبار شاخص. اندهاي کم اثر حذف شدهشاخص
عامل با ضرایب آلفاي کرونباخ و همچنین ضرایب اعتبار 

حداقل مقادیر قابل قبول براي . ترکیبی بررسی شده است
. است60/0و براي اعتبار ترکیبی 70/0ضریب آلفاي کرونباخ 

هاي باقیمانده در مدل و با توجه بنابراین با استفاده از شاخص
به بارهاي عاملی آنها در مورد اهمیت نقش هر عامل قضاوت 

عالوه بر بار عاملی، وزن هر شاخص نیز محاسبه . شده است
یانگین و انحراف معیار هر یک همچنین م. ده استو آزمون ش
گیري د وسط مقیاس اندازهمحاسبه و با حها از شاخص

هاي با توجه به اینکه مقیاس پاسخ. مقایسه شده است
اي ها با مقیاس متقارن پنج گزینهپیشنهادي براي شاخص

اگر . است3سنجش شده، بنابراین حد مرکزي آن مقدار 
بوده و 3باقی مانده بزرگتر از مقدار هاي میانگین شاخص

باشد، بزرگ بودن میانگین تجربی 96/1بزرگتر از tآماره 
.گیري پذیرفته شده استز حد وسط مقیاس اندازهشاخص ا

هاي مهم هرعاملشناسایی شاخص1- 6
شده هر گیريهاي اندازهبراي بررسی عوامل، ابتدا شاخص

ها بررسی ساختار عاملیک از عوامل با استفاده از سنجش 
.شودشده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می

تیم مدیریت6-1-1
شاخص طرح شده مربوط به تیم 16نتایج تحقیق نشان داد از 

، هفت شاخص داراي میانگین به صورت )3جدول(مدیریت 
گیري هستند و معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس اندازه

نتایج 4در جدول . دهندکیل میساختار این عامل را تش
تحلیلی عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج آزمون مقایسه 

براساس نتایج بار عاملی و . میانگین نشان داده شده است
:ها به ترتیب اولویت به شرح زیر استوزنی، اهمیت شاخص

توانایی مدیریت ارتباطات-
توانایی مدیریت اطالعات-
انگیزشتوانایی رهبري و -
توانایی مدیریت دانش جمعی-
توانایی مدیریت نخبگان-
توانایی مدیریت تعارض و اختالفات-
)شم بازار(توانایی بازاریابی -

1- Discriminant Validity (Average Variance Extracted)

کارکنان 6-1-2
شاخص مطرح، شش شاخص 14نتایج تحقیق نشان داد از 

داراي میانگین به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 
در . دهندین عامل را تشکیل میگیري هستند و ساختار ااندازه

عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج تحلیلینتایج 5جدول 
براساس نتایج بار . آزمون مقایسه میانگین نشان داده شده است

:ها به ترتیب عبارتند ازعاملی و وزنی، اهمیت شاخص
هاي شغلیامنیت شغلی و چالش-
دریافت پاداش-
توانایی کارتیمی-
اختالفات و تغییرها،نسبت به تنشتحمل باال-
همکاري و روابط فرابخشی-
روابط فردي مناسب با همکاران-

فناوريراهبرد6-1-3
نتایج تحقیق نشان داد از پنج شاخص مطرح، چهار شاخص 
داراي میانگین به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 

در . دهندمیگیري هستند و ساختار این عامل را تشکیل اندازه
نتایج تحلیلی عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج 6جدول 

براساس نتایج بار . آزمون مقایسه میانگین نشان داده شده است
ها به ترتیب اولویت به شرح عاملی و وزنی، اهمیت شاخص

:زیر است
هاي کلیدي شرکتبینی روند تحوالت در فناوريپیش-
آنناوري به بازار و تغییراتزمان مناسب براي معرفی ف-
روش اکتساب فناوري-
شرکتراهبرديهاي مناسب و انتخاب فناوري-

کسب وکار شرکتراهبرد6-1-4
نتایج تحقیق نشان داد از هشت شاخص مطرح، شش شاخص 
داراي میانگین به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 

در . دهندل میگیري هستند و ساختار این عامل را تشکیاندازه
نتایج تحلیلی عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج 7جدول

براساس نتایج بار . آزمون مقایسه میانگین نشان داده شده است
:ها به ترتیب عبارتند ازعاملی و وزنی، اهمیت شاخص

گویی واقعی به نیاز بازارپاسخبرايهاي فنی کسب توانمندي-
خروج از بازار با سرعت باال براي /دستیابی به قابلیت ورود به-

نوعی محصول 
تنوع محصول و بازاریابی-
)توجه به بازارهاي جهانی(گرا رویکرد برون-
ها در جهت کاهش هزینههارهبري هزینه-
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) توجه به بازارهاي داخل(گرا رویکرد درون-

هاي حمایتی دولتسیاست6-1-5
شاخص مطرح، همه آنها به 13دهد از ن مینتایج تحقیق نشا

میانگین . دهندصورت معنادار ساختار این عامل را تشکیل می
همه آنها به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 

نتایج تحلیلی 8در جدول . گیري مشاهده شده استاندازه
عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج آزمون مقایسه میانگین 

براساس نتایج بار عاملی و وزنی اهمیت .اده شده استنشان د
:ها به ترتیب اولویت عبارتند ازشاخص

هاي شفاف و پایدارسیاست-
...)تورم و (مدیریت متغیرهاي مهم کالن-

ثبات سیاسی-
فکريرعایت حقوق مالکیت -
دسترسی به ارز خارجی-
اصالح قوانین موجود -
وام سهولت پرداخت-
هاي دولتی براي اخذ تسهیالت بانکی ضمانت-
ترویج مالکیت خصوصی-
هاي منسجم و هدفمند براي ورود فناوري خارجی سیاست-
و کاهش نرخ مالیاتکاهش نرخ بهره-
شناورسازي نرخ ارز-
هاي وارداتیتنظیم هدفمند تعرفه-

گیري عامل تیم مدیریتییدي، مقایسه میانگین و اعتبار و روایی اندازهنتایج تحلیل عاملی تأ) 4جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR1 AVE Alpha2

2

mt

Q10 697/0 767/7 196/0 727/7 020/4 812/0 619/12

878/0 50/0 827/0

Q11 835/0 643/16 235/0 424/10 188/4 796/0 993/14
Q12 753/0 641/14 212/0 023/9 950/3 910/0 501/10
Q13 737/0 803/7 207/0 393/9 337/4 778/0 262/17
Q14 713/0 564/7 200/0 206/8 069/4 711/0 120/15
Q15 632/0 834/7 178/0 880/5 851/3 932/0 186/9
Q16 599/0 468/4 168/0 128/6 891/3 085/1 251/8

گیري عامل سایر کارکناننتایج تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین و اعتبار و روایی اندازه)5جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY

AND AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

em

Q20 633/0 870/5 206/0 298/5 901/3 866/0 455/10

862
/0 511/0 806/0

Q25 713/0 304/9 233/0 367/7 257/4 716/0 642/17
Q27 709/0 403/8 231/0 120/9 673/3 776/0 719/8
Q28 757/0 930/9 247/0 304/11 564/3 932/0 087/6
Q29 697/0 517/6 227/0 348/7 713/3 817/0 774/8
Q30 773/0 073/11 252/0 800/11 624/3 915/0 852/6

فناوريراهبردگیري عامل نتایج تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین و اعتبار و روایی اندازه)6جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

ts

Q32 687/0 132/7 319/0 260/8 218/4 729/0 779/16
823/
0 538/0 707/0

Q33 704/0 683/6 327/0 706/8 604/3 861/0 048/7
Q34 783/0 002/12 364/0 289/8 990/3 714/0 935/13
Q35 756/0 570/11 351/0 048/9 089/4 907/0 073/12

1- Composite Reliability
2- Cronbach Alpha
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کسب وکارشرکتراهبردگیري عامل تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین، اعتبار و روایی اندازه) 7جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

bs

Q37 654/0 952/5 218/0 446/9 861/3 895/0 675/9

855/0 499/0 794/0

Q38 744/0 237/11 248/0 808/10 703/3 965/0 322/7
Q39 808/0 436/11 270/0 387/8 901/3 900/0 060/10
Q40 782/0 173/10 261/0 432/11 901/3 954/0 492/9
Q41 553/0 254/3 185/0 935/2 634/3 913/0 971/6
Q42 667/0 410/5 223/0 434/5 020/4 980/0 462/10

هاي حمایتی دولتگیري عامل سیاستنتایج تحلیل عاملی تأییدي، میانگین، اعتبار و روایی اندازه) 8جدول
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY

AND AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

gsp

Q45 646/0 199/5 089/0 379/6 455/3 229/1 724/3

941/0 557/0 931/0

Q46 783/0 031/13 108/0 076/11 772/3 182/1 565/6
Q47 421/0 072/2 058/0 352/2 931/3 098/1 520/8
Q48 700/0 107/7 097/0 625/9 861/3 040/1 328/8
Q49 802/0 782/12 111/0 608/9 030/4 237/1 369/8
Q50 779/0 380/9 108/0 276/9 861/3 132/1 650/7
Q51 812/0 250/13 112/0 030/9 931/3 235/1 574/7
Q52 799/0 376/15 110/0 558/8 436/3 161/1 770/3
Q53 818/0 772/15 113/0 629/8 545/3 229/1 453/4
Q54 639/0 431/6 088/0 050/7 208/3 203/1 737/1
Q55 788/0 195/10 109/0 259/9 842/3 147/1 377/7
Q56 757/0 714/8 105/0 039/10 941/3 936/0 097/10
Q57 852/0 344/15 118/0 827/8 139/4 132/1 112/10

محیط سازمانی6-1-6
شاخص مطرح شده، همه آنها 7دهد از نتایج تحقیق نشان می

. دهندصورت معنادار ساختار این عامل را تشکیل میبه
ها به صورت معنادار بزرگتر از حد همه این شاخصمیانگین

9در جدول . گیري مشاهده شده استوسط مقیاس اندازه
نتایج تحلیلی عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج آزمون 

براساس نتایج بار عاملی .مقایسه میانگین نشان داده شده است
: ها به ترتیب اولویت عبارتند ازو وزنی اهمیت شاخص

فراهم بودن امکان پیشرفت شغلی-
شفاف بودن اهداف سازمانی-
تعریف دقیق نقش ها، ساختار سازمانی-
محیط کاري خالق و نوآور-
محیط کاري برانگیزاننده -
قرار گرفتن در مراکز رشد -

عامل نهادهاي حمایتی6-1-7
شاخص مطرح شده، همه 11دهد از نتایج تحقیق نشان می
. دهندساختار این عامل را تشکیل میآنها، به صورت معنادار

میانگین آنها به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 
نتایج تحلیلی 10درجدول . گیري مشاهده شده استاندازه

عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج آزمون مقایسه میانگین 
براساس نتایج بار عاملی و وزنی اهمیت .نشان داده شده است

:ها به ترتیب اولویت به شرح زیر استشاخص
هاي مشاورهشرکت-
هاي تحقیقاتی عمومیمؤسسات و پژوهشگاه-
هاي تحقیقاتی خصوصیمؤسسات و پژوهشگاه-
هاي فناوريپارك-
هادانشگاه-
ارتباط با خریداران صادراتی-
هااطالعات حاصل از بازدید نمایشگاه-
هاي پیشرفته به صورت لیسانسهمکاري با شرکت-
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ها و اصنافها، انجمنحمایت اتحادیه-
کنندگان تعامل با پیمانکاران فرعی و تأمین-

سازيعامل شبکه6-1-8
شاخص مطرح، همه آنها به 4دهد از نتایج تحقیق نشان می

میانگین . دهندصورت معنادار ساختار این عامل را تشکیل می
همه آنها به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 

نتایج تحلیلی 11در جدول. گیري مشاهده شده استازهاند
عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج ازمون مقایسه میانگین 

براساس نتایج بار عاملی و وزنی، . نشان داده شده است
:ها به ترتیب اولویت عبارتند ازاهمیت شاخص

هاي تحقیقاتیارتباط با موسسات و پژوهشگاه-
کنندگانارتباط باعرضه-
هاارتباط بادانشگاه-
کنندگان ارتباط بامصرف-

عامل تأمین مالی6-1-9
شاخص مطرح، همه ي آنها به 4دهد از نتایج تحقیق نشان می

میانگین . دهندصورت معنادار ساختار این عامل را تشکیل می
همه آنها، به صورت معنادار بزرگتر از حد وسط مقیاس 

نتایج تحلیلی 12درجدول . ري مشاهده شده استگیاندازه
عاملی تأییدي، اعتبار و روایی و نتایج آزمون مقایسه میانگین 

براساس نتایج بار عاملی و وزنی، . نشان داده شده است
:ها به ترتیب اولویت عبارتند ازاهمیت شاخص

هاي بلند مدتوام-
هاي تأمین مالی دولتیصندوق-
هاي خطرپذیر سرمایه-
ثروت مؤسسین، اقوام و دوستان -

گیري عامل محیط سازمانینتایج تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین و اعتبار و روایی اندازه) 9جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

oe

Q58 564/0 716/4 145/0 068/5 505/3 055/1 811/4

896/0 556/0 860//0

Q59 718/0 830/4 185/0 395/8 168/4 825/0 224/14
Q60 706/0 823/4 182/0 320/8 089/4 850/0 882/12
Q61 776/0 724/9 199/0 894/7 762/3 862/0 889/8
Q62 795/0 428/11 205/0 779/6 931/3 972/0 621/9
Q63 832/0 585/13 214/0 712/6 891/3 882/0 153/10
Q64 795/0 923/13 204/0 808/5 604/3 970/0 255/6

گیري عامل نهادهاي حمایتینتایج تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین، اعتبار و روایی اندازه) 10جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

si

Q65 499/0 417/3 089/0 925/3 426/3 023/1 182/4

918/0 512/0 901/0

Q66 599/0 448/4 106/0 798/4 663/3 983/0 785/6
Q67 689/0 642/7 122/0 299/11 703/3 082/1 529/6
Q68 681/0 226/7 121/0 316/9 337/3 962/0 517/3
Q69 610/0 192/5 108/0 004/7 970/3 830/0 747/11
Q70 538/0 697/3 096/0 787/4 842/3 017/1 315/8
Q71 856/0 899/24 152/0 872/8 485/3 101/0 428/4
Q72 85/0 980/21 151/0 602/8 436/3 099/1 983/3
Q73 733/0 171/10 130/0 422/8 347/3 187/1 934/2
Q74 870/0 306/22 154/0 762/8 535/3 110/1 842/4
Q75 824/0 326/19 146/0 643/8 554/3 153/1 833/4
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سازيگیري عامل شبکهنتایج تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین و اعتبار و روایی اندازه) 11جدول 
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

net

Q76 824/0 150/14 350/0 679/10 802/3 980/0 224/8
849/
0 588/0 762/0

Q77 620/0 854/3 263/0 675/4 119/4 875/0 849/12
Q78 845/0 523/18 359/0 494/9 891/3 009/1 876/8
Q79 760/0 722/7 323/0 273/7 743/3 110/1 721/6

گیري عامل تأمین مالینتایج تحلیل عاملی تأییدي، مقایسه میانگین و اعتبار و روایی اندازه) 12جدول
NAME LOADING WEIGHT ONE-SAMPLE

STATISTICS
RELIABILITY AND

AVE
Factor Indicator estimate T-Statistic estimate T-Statistic Mean Stdev T CR AVE Alpha

fi

Q80 638/0 536/4 262/0 931/5 535/3 188/1 523/4

859/0 609/0 774/0
Q81 673/0 282/6 276/0 045/9 812/3 172/1 960/6
Q82 906/0 117/27 372/0 294/9 941/3 085/1 715/8
Q83 869/0 810/26 357/0 656/9 871/3 254/1 981/6

گیري بررسی ضریب تأثیر هر یک از عوامل بر شکل2- 6
شرکت براساس نمرات عاملی

هاي تحقیق، ابتدا براي بررسی ضریب تأثیر هر یک از مؤلفه
عوامل مشخص و با استفاده از بارهاي عاملی ساختار 
هاي باقی مانده در مدل، تأثیر هر یک از آنها بررسی شاخص

این بررسی بر اساس وزن هر یک از عوامل و . شده است
هاي آن، بارهاي عاملی آنها انجام شده و با استفاده از شاخص

ها با استفاده از نقش هر یک از عامل.آزمون شده است
دهی دست آمده از تحلیل عاملی تأییدي و وزنضرایب ب

طبق نتایج بدست آمده از هر دو روش . بررسی شده است
دهی، مؤثرترین عوامل شرکت به ترتیب ضریب عاملی و وزن

هاي سیاست، )OE(محیط سازمانی، )SI(نهادهاي حمایتی
سازي شبکه، )EM(کارکنان شرکت ، )GSP(حمایتی دولت 

)NET( ،تأمین مالی)FI( ،کسب و کار شرکت راهبرد)BS( ،
. است) TS(فناوريراهبردو ) MT(تیم مدیریت

محاسبه شده براي هر یک از عوامل بزرگتر از tهاي شاخص
دهد تأثیر و وزن عوامل مورد بررسی است، که نشان می96/1

.مثبت و معنادار استگیري شرکتبر شکل

گیري شرکتنتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدي و وزن هر یک از عوامل در شکل) 13جدول 

MODEL FACTOR
Measurement Mode(Loading)--JackKnife Measurement Mode(Weight)--JackKnife

Entire Sample estimate T-Statistic (Adjusted) Entire Sample estimate T-Statistic (Adjusted)

کل
ر ش

ر ب
موث

ل 
وام

ع
کت

شر
ي 

گیر

MT 5750/0 0703/6 1243/0 4061/6
EM 7318/0 7495/7 1582/0 7117/7
TS 5587/0 5496/4 1208/0 9774/4
BS 6783/0 2117/7 1467/0 7288/8

GSP 7921/0 8670/10 1713/0 0617/10
OE 8117/0 2916/14 1755/0 5553/11
SI 8301/0 0654/15 1795/0 7417/10

NET 7218/0 1295/8 1561/0 7094/7
FI 7020/0 4679/7 1518/0 6623/7
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بحث 3- 6
نتایج این تحقیق وزن و اهمیت هر کدام از عوامل مؤثر در 

. فناوري بنیان نانو را نشان دادپاي هاي نوگیري شرکتشکل
به ترتیب اولویت نشان داده شده 14این نتایج در جدول 

در ستون آخر جدول مذکور مراجعی که با نتایج تحقیق . است
الزم به . حاضر تطابق کلی دارند آدرس داده شده است

توضیح است که در این تحقیق همه عوامل مؤثر بررسی شده 
ن قبلی، اثر تعدادي از عوامل را است، در صورتی که محققی

عنوان مثال بر اساس به. اندبدون اولویت بندي بررسی کرده
تحقیق حاضر ، نهادهاي حمایتی باالترین اولویت را دارا 

مؤسسات "هاي زیر مجموعه آن، هستند که در بین شاخص
"تحقیقات عمومی نسبت به مؤسسات تحقیقات خصوصی

نتایج تحقیقات هسو و همکارانش مؤثرترند، که این نتیجه با 
.مطابقت دارد]15[و لل ]17[

مقایسه نتایج تحقیق با مطالعات قبلی) 14جدول 

تطابق با مطالعات قبلینام عامل به ترتیب اولویت
)شماره مرجع(

17و 16و 15نهادهاي حمایتی
16و 11محیط سازمانی

24و 19و 15هاي حمایتی دولتسیاست
20و 18و 15و 11کارکنان شرکت

39و21و11سازيشبکه
22و 21و18و 15تأمین مالی

23و 11کسب و کار شرکتراهبرد
21و20و 18و15و 11تیم مدیریت

23و 11فناوريراهبرد

گیري نتیجه-7
هاي گیري شرکتدر این تحقیق عوامل مؤثر بر شکل

نوفناوري بنیان نانو در ایران بررسی و اهمیت عوامل مؤثر بر 
بدین منظور بر اساس تجربیات قبلی، . آن شناسایی شد

اي با رعایت استانداردهاي علمی و آماري تهیه و پرسشنامه
این پرسشنامه با هدف . یک جامعه آماري مناسب انتخاب شد

سازمانی و درون سازمانی و تعیین عوامل مؤثر برون
9عوامل در قالب . بندي هر کدام تهیه و توزیع شداولویت

هاي نتایج داده. بندي شدشاخص تقسیم83مؤلفه کلی و
هاي آماري فیلتر ها بر اساس روشحاصل از تکمیل پرسشنامه

و عوامل کم تأثیر حذف و عوامل مؤثر مورد تجزیه و تحلیل 
شاخص 83تحلیل نتایج نشان داد که از میان . قرار گرفت

بر اساس نتایج . دار دارندشاخص تأثیر معنی59پیشنهاد شده 
، محیط سازمانی، نهایی مؤلفه هاي نهادهاي حمایتی

، سازيشبکه، کارکنان شرکت، هاي حمایتی دولتسیاست
راهبردو تیم مدیریت، کسب و کارراهبرد، تأمین مالی

گیري ي، به ترتیب اولویت مهمترین عوامل در شکلفناور
نتایج تحقیق حاضر . باشندشرکت هاي مورد مطالعه می

هاي نانو فناوري تواند مستقیماً مورد استفاده مدیران شرکتمی
هاي شرکتدیگر تواند براي نتایج ارائه شده می. قرار گیرد

تواند ن میاین نتایج همچنی. بنیان نیز مفید باشدفناوريپاي نو
از مندنظامگذاران در پشتیبانی گذاران و سیاستبه سرمایه

هاي نانو فناوري با توجه به عوامل تعیین شده در شرکت
.تحقیق کمک کند
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Abstract

In this study the necessary factors for
nanotechnology companies creation have been
identified and prioritized. For this purpose, the
international and domestic research were
examined . Based on the previous research, 9
factors and 83 indicators were classified in the
form of a questionnaire. Then the questionnaires
were distributed among 200 members of the
statistical community, including managers,
experts of these companies, university professors
and association experts in the field of technology.
Next, the role of each factors and indicators by
using weighing coefficients were analysed. The
results show that 59 indicators out of the 83
indicators were effective, and 10 indicators of
management team, eight indicators of employees,
two indicators of business strategy and one
indicator of technology strategy have little effect.
According to the results of the weighing
coefficients the most effective factors were:
supportive institutions, organizational
environment, government supportive policies,
employees, networking, financing, business
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strategy, management team and technology
strategy.
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