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چکیده
در فرایند انتقال فناوری عناصر بسیاری روی اثربخشی آن مؤثرند .یکی از این موارد ،فرهنگ سازمانی
اس��ت .فرهنگ سازمانی با تأثیر از فرهنگ ملی کش��ورها میتواند زمینهساز موفقیت یا عدم موفقیت
فراین��د انتقال فناوری گردد .به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ س��ازمانی براس��اس مدل
هافس��تد بر اثربخش��ی انتقال فناوری مورد بررسی قرار میگیرد .جامعه آماری شامل پروژههای انتقال
فناوری اس��ت که در طول دو دهه اخیر انجام شدهاس��ت .برایناساس تعداد  53پروژه انتخاب شد که
جهت پاس��خگویی به سؤاالت پرسش��نامه از مدیران و صاحبنظران فعال در این پروژهها بهره گرفته
ش��د .جهت تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که ابعاد فرهنگ س��ازمانی بر انتقال اثربخش فن��اوری (میزان موفقیت و عدم موفقیت) نقش
مؤثری دارند .همچنین یافتهها نش��ان میدهد که فرهنگهای نتیجهگرا ،کارمندمحور ،نگاه سیستمی
باز ،رویکرد حرفهای و جامعنگر ،کنترل سهلگیرانه و رویکرد هنجاری نقش مؤثرتری بر انتقال اثربخش
فناوری دارند.
کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی ،انتقال فناوری ،اثربخشی انتقال فناوری
 . 1عضو هیات علمی گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه مالک اشتر
 . 2عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی
*  .نویسنده عهده دار مکاتباتm.naghizadeh@atu.ac.ir :
 . 3دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی
 . 4دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه عالمه طباطبائی
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 .1مقدمه
با توجه به س��رعت جهانيش��دن و نياز شركتها و كش��ورها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهاني،
فناوریهاي جديد و برتر بهعنوان يك مزيت رقابتي براي حضور در بازار جهانی مطرح شدهاند (ایوارسون،
 .)2005در تحقيقات اخير مشخص شده كه كشورهاي درحالتوسعه فقط  5درصد فناوریهای جهاني
را توليد ميكنند ،در اين صورت توسعه داخلي فناوری براي اين كشورها مقرونبهصرفه و عملي نیست
و كشورهاي درحالتوسعه بيشتر به دنبال انتقال فناوری از ساير كشورها هستند (همرت.)2004 ،
با توجه به اينكه در ادبيات موضوع به خطرپذيري باالي شكست در پروژههاي انتقال فناوری اشاره
ش��ده و موانع بس��ياري در راه انتقال فناوری موفق به چشم ميخورد ،در اين صورت شناسايي عوامل
عام و خاص كه بر موفقيت و اثربخش��ي انتقال فناوری تأثيرگذارند ميتوانند باعث كاهش خطرپذيري
در انتقال تكنولوژي شده و منجر به افزايش امكان موفقيت در پروژههاي انتقال فناوری شوند (مالیک،
 .)2002در راستاي دستیابی به موفقيت در انتقال فناوری ،دسترسي به سختافزار آن به تنهايي كافي
نبوده و الزم اس��ت ش��ركتهاي گيرنده فناوری اقدام به جذب دانش ضمني آن نيز نمايند و ش��رايط
سازماني الزم و سازگار با فناوری تازه وارد را در بنگاه خود ايجاد كنند .یکی از عوامل مؤثر در موفقیت یا
عدم موفقیت پروژههای انتقال فناوری ،مسئله فرهنگ ،هم در سطح ملی و هم در سطح سازمانی است
(وارا و همکاران2012 ،؛ کوبرنیک و همکاران2014 ،؛ و امین ناصری و همکاران  .)1387 ،بر طبق نظر
کیهزا و مانزینی ( )1998بهمنظور انتقال موفق و اثربخش فناوری باید به عوامل بس��یاری توجه نمود
که برخی از مهمترین آنها توجه عوامل س��اختاری ،زیرساخت فناوری و عوامل فرهنگی است درواقع
تفاوتهای فرهنگی بین دو کشور دارنده و گیرنده فناوری در فرایند انتقال فناوری دارای اهمیت است
(گودرزی و خواجه نصیری.)1393 ،
از سوی دیگر بهرهگیری از ابعاد فرهنگی مدل هافستد در پژوهشهای مختلفی در حوزه مدیریت و
انتقال فناوری صورت گرفتهاست (کرکمن و همکاران .)2006 ،بهطورمثال در سال  2014در تحقیقی
که توس��ط احمد و همکاران صورت گرفت نقش تفاوتهای فرهنگ ملی و س��ازمانی براس��اس مدل
هافس��تد در عملکرد قراردادهای ادغام و اکتساب فناورانه بررسی شد .یافتههای بدستآمده از ادبیات
نشان میدهد با توجه به نقشی که تفاوتهای فرهنگی در سطح ملی و سازمانی بر ظرفیت جذب دانش
و فناوری دارد (وارا ،)2012 ،میتوان به اهمیت عوامل فرهنگی بر فرایندهای انتقال در ادغام و اکتساب
فناوری پی برد (احمد و همکاران.)2016 ،
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ب��ا وجود تحقیقات صورتگرفته ،دو کمبود نظری در این بخش مش��اهده میش��ود اول اینکه اثر
فرهنگ بر اثربخشی پروژههای انتقال فناوری در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفتهاست و دوم اینکه
در عمده تحقیقات انجامشده ،عامل فرهنگ به صورت منفرد و جامع بررسی نشدهاست و تنها به ذکر
اهمی��ت آن در پروژههای انتقال فناوری پرداخته شدهاس��ت .برایناس��اس در پژوهش حاضر فرهنگ
سازمانی براساس ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد که متأثر از فرهنگ ملی کشورهاست مورد بررسی قرار
گرفته و نقش این ابعاد در اثربخش��ی انتقال فناوری در پروژههای مختلف از دیدگاه خبرگان و افراد با
تجربه در زمینه انتقال فناوری مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.
جهت پاسخگویی به سؤال اصلی این تحقیق تالش شد با بررسی ادبیات مرتبط و پروژههای مختلف
انتقال فناوری ،ابعاد فرهنگی و اثربخشی انتقال فناوری احصا و رابطه میان آنها بررسی شود .یافتههای
این تحقیق کمک زیادی به درک بهتر از اثرات فرهنگ بر اثربخشی پروژههای انتقال فناوری در ایران
خواهد نمود .ازاینرو ،در بخش دوم به بررسی ادبیات تحقیق میپردازیم .بخش سوم متدولوژی تحقیق
را م��ورد توجه قرار میدهد و بخش چهارم ب��ه ارائه یافتههای تحقیق میپردازد .در بخش انتهایی نیز
نتیجهگیری و پیشنهادات طرح میشود.
 .2مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
انباش��ت دانش و فناوری در کنار انتقال ،بکارگیری و انتش��ار آن ،عوامل کلیدی رفاه اقتصادی پایدار
در اقتصاد جهانی قرن  21میباش��د (سوآنگ گیبس��ون .)2015 ،در دنیای علمگرا و روبهرشد معاصر
و سراس��ر تغییر ،اس��تفاده از نوآوریهای فناورانه و جدید یکی از نیازهای اصلی هر کش��وری اس��ت.
کشورهای درحالتوسعه برای ارزشآفرینی نیاز به توسعه فناوری دارند .در این رابطه یکی از روشهای
دسترسی به فناوری شیوه انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته است ،اما در فرایند انتقال فناوری آنچه
که کمتر اتفاق میافتد انتقال واقعی فناوری است .در مواردی که انتقال فناوری به درستی انجام نشده
آنچه که بهعنوان فناوری وارد کش��ورهای درحالتوسعه میشود ،مجموعهای از ماشینآالت ،نقشهها
و کاتالوگ و دس��تورالعملها اس��ت .بنابراین شناسایی فرایند مناس��ب انتقال فناوری و عوامل مؤثر بر
یادگیری مؤلفههای آن الزمه یک انتقال موفق اس��ت و در نتیجه میتواند موجب نوآوریهای فناورانه
در محصول و فرایند گردد (حاجی حسینی و همکاران.)1391 ،
در ادبی��ات انتقال فناوری ،عواملی همچون توانمندی فناورانه ،اس��تراتژی فن��اوری بنگاه ،عوامل
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محیطی ،قراردادهای انتقال فناوری ،مس��یرهای آن و ماهیت فناوری به ش��کل گس��ترده و از سالیان
گذش��ته مورد بررس��ی و توجه واقع شدهاند .اما در تحقیقات اخیر ،توجه محققین به دیگر عوامل مهم
و مؤثر در اثربخش��ی انتقال فناوری جلب ش��ده که از جمله این عوامل نقش عوامل سازمانی و بهویژه
فرهنگ سازمانی در انتقال فناوری است (کابریرا ،2002 ،ایرومبا.)2006 ،
فرایند انتقال دانش و فناوری دارای ماهیت پیچیدهای است و تحتتأثیر عوامل بسیاری قرار دارد .با
وجود تعاریف تئوریک و کارکردی بسیاری که از مفهوم انتقال فناوری و دانش موجود است یک سری
توافقات در این حوزه وجود دارد .بهطورمثال اینکه دانش و فناوری فقط ش��امل اشیاء نیست و اینکه
این فرایند نیازمند تالشهای عمیق افراد اس��ت فرایند انتق��ال از طریق کانالهایی صورت میگیرد و
جریانی از انتقال فناوری و دانش از افراد و سازمانها به سایرین است .همچنین فرایند انتقال فناوری
اغلب نیازمند برقراری انواع ارتباطات و فعالیتهای همکارانه بین طرفین میباشد که از لحاظ ساختاری،
فرهنگی و سازمانی از هم مجزا هستند (سوآنگ و گیبسون.)2015 ،
در تحقیقات مختلف اثر عوامل مختلف س��ازمانی بر انتقال فناوری مورد بررس��ی قرار گرفتهاست.
امین ناصری و همکاران در سال  1387نقش ساختار سازماني ،فرهنگ سازماني و توان تركيب منابع
بر اثربخشي انتقال تكنولوژي در بنگاههاي ايراني توليدكننده تجهيزات برق را مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای تحقیق نش��ان داد که فرهنگ س��ازمانی بر اثربخش��ی انتقال فناوری نقش معناداری دارد.
همچنین کرمیپور و همکاران در سال  1393با بررسی انواع منابع سازمانی بهعنوان یکی از شش دسته
منابع موجود در سازمان در کنار منابع فناورانه و مالی بیان کردند که عوامل فرهنگی که از جمله منابع
سازمانی هستند روی مدل یا نحوه انتقال و کسب فناوری اثرگذارند .اروم بان در سال  2006عوامل
فرهنگي در پذيرش فناوریهاي اطالعاتي در  51كش��ور مختلف جهان را بررس��ي کرد .اين تحقيق بر
پايه نتايج تحقيقات هافستد است .در اين تحقيق نيز مشخص شده بنگاههایي كه داراي سطح بااليي از
فاصله قدرت (سطوح سلسله مراتبي) و سطح بااليي از اجتناب از كار در شرايط مبهم هستند ،به مراتب
نسبت به فناوریهاي تازهوارد از جمله  ITپذيرش كمتري دارند .در ضمن توجه باال به باورهاي شخصي
(رقابتپذيري) نيز امكان پذيرش و توسعه فناوریهاي اطالعات را افزايش ميدهد .داسگوپیتا و گویپتا
در سال  2012نقش عوامل فرهنگی بر انتقال فناوری در کشور هند را مورد بررسی قراردادند .یافتههای
تحقیق نش��ان میدهد که فرهنگ سازمانی بر پذیرش و انطباق فناوریهای اطالعاتی و اینترنت نقش
معناداری دارد .فونگبو و همکاران در س��ال  2013نقش عوامل مؤثر بر انتقال دانش بین ش��رکت مادر
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و زیرمجموعههای آن زمانی که بین دو ش��رکت تفاوت و فاصله فرهنگی وجود دارد را بررس��ی کردند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که اعتماد و میزان گشودگی کارکنان شرکت میزبان بر میزان توانایی
آنها جهت یادگیری و کسب دانش خارجی مؤثر است.
در تحقی��ق دیگری ،لی و همکاران در س��ال  2013اثر تفاوتهای فرهنگ��ی بر انطباق و پذیرش
فناوری را مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش براساس دستهبندی هافستد دو کشور با دو فرهنگ
متفاوت (آمریکا و کره) بررس��ی ش��د و یافتهها نش��انداد که در فرهنگ اول اثر عوامل نوآورانه و در
فرهنگ دوم اثر عوامل مبتنی بر تقلید هوشمندانه روی انطباق فناوری و دانش غالب میباشد .احمد و
همکاران در سال  2016به بررسی نقش میانجی تفاوتهای فرهنگ ملی و تفاوتهای فرهنگ سازمانی
در رابطه بین انتقال دانش و عملکرد قراردادهای ادغام و اکتساب فناوری پرداختند .یافتههای پژوهش
نش��اندهنده نقش تفاوتهای فرهنگی در این رابطه بودهاس��ت .همچنین س��اراال و همکاران در سال
 2014نقش عوامل اجتماعی فرهنگی در دس��تاوردهای قراردادهای انتقال فناوری ادغام و اکتساب را
مورد بررسی قرار دادند .در این پژوهش حاکی ازآن است که انعطافپذیری منابع انسانی موجب انسجام
فرهنگی در قراردادهای ادغام و اکتساب فناوری میگردد.
اثربخشی انتقال فناوری
اثربخشی انتقال فناوری ،میزان یا سطح تحقق اهداف از قبل تعیین شده در سازمان تعریف شدهاست
(زه��را .)1999 ،اثربخش��ی انتقال فناوری در پژوهش ژانگ )2006( 1براس��اس اثربخش��ی تکنیکی و
اقتصادی است که مرتبط با ادبیات توسعه محصول جدید و شامل  17شاخص میباشد .لین)2001( 2
در تحقیق خود که در ش��رکتهای تولیدی انجامشده ،اثربخش��ی انتقال فناوری را با دیدگاه مدیریت
پروژه اندازهگیری نموده و چهارعامل را استخراج نمود که شامل مقایسه عملکرد واقعی گیرنده فناوری
با عملکرد برنامهریزی شدهاس��ت (گومز .)2003 ،اس��تاک)2001( 3؛  9مؤلفه را در دو دسته اثربخشی
عملیاتی و اقتصادی شناس��ایی نمود که اثربخش��ی انتقال فناوری را نشان میدهند (استاک.)2001 ،
ریزمن )2005( 4در تحقیقات گستردهای به انگیزههای متفاوت در انتقال فناوری توجه نمود .انگیزهها
در این تحقیق در  6گروه انگیزههای اقتصادی ،عملیاتی ،اس��تراتژیک و  ...قابل توجه هس��تند (ریزمن،
1 . Guan
2 . Lin
3 . Stock
4 . Reisman
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 .)2005ش��اجویی )2006( 1اثربخشی انتقال فناوری را با سه عامل میزان یادگیری دانش فنی توسط
گیرنده ،میزان وابس��تگی گیرنده به دهنده فناوری برای انجام فعالیتها و میزان اس��تفاده از فناوری
انتقال یافته در سایر پروژهها برای بهبود فعالیتها بررسی کرد (شاجویی .)2006 ،طبق نظر سارینا و
همکاران ( )2009مالک تعیین موفقیت یک انتقال فناوری بررس��ی رابطه بین انتقال فناوری و میزان
جذب فناوری است که شامل فرایندهای مختلفی همچون یادگیری و مکانیسمهای ورود به بازار باشد
(دی فالکو)2012 ،
با مرور تحقیقات پیش��ین مش��خص میگردد که محققین برای سنجش اثربخشی انتقال فناوری
شاخصهای مختلفی را بهکار گرفتهاند که بهطورکلی میتوان به  6دسته عوامل شامل اثربخشی بازار،
اثربخشی کیفی ،اثربخشی عملیاتی ،اثربخشی یادگیری و اثربخشی استانداردها در جریان انتقال فناوری
اشاره نمود که ابعاد سازمانی اثربخشی انتقال فناوری هستند (امین ناصری و نامدار زنگنه )1387 ،و در
این تحقیق این دستهبندی مورد استفاده قرار گرفتهاست.
فرهنگ سازمانی
فرهنگ س��ازمانی بهعنوان بخش��ی از کارکردهای اقتصادی عبارت است از پیشفرضهایی اساسی که
گروه برای مواجهه با مش��کالتش جهت انطباق با محیط بیرونی و دس��تیابی به یکپارچگی و انس��جام
درونی؛ خلق ،کشف یا توسعه دادهاست .الگویی که کارکردی خوب داشته ،کسب اعتبار نموده و میتوان
آن را بهعنوان راهی درست به اعضای جدید سازمان آموخت ،تا از همان زاویه و در همان قالب در رابطه
با مشکالت بیندیشد و احساس و عمل نمایند (مارتینز و همکاران .)2015 ،فرهنگ یک سازمان باورها،
نگرشها ،فرضیهها و انتظارات مشترکی را دربرمیگیرد که در نبود قانون یا دستورالعمل صریح ،رفتارها
را هدایت میکند؛ فرهنگی که میتواند منبع نیرومندی از هویت ،هدف مشترک و رهنمود انعطافپذیر
باشد که در بیشتر سازمانها و غالب موقعیتهای مدیریتی این چنین است (شاین.)1383 ،
تحقیقات در حوزههای مختلف نشان میدهد که یکی از پرتکرارترین عوامل شکست در سازمانها
و محیطهای کاری ،غفلت و بیتوجهی به عوامل فرهنگی است (والمحمدی و روشن ضمیر)2015 ،
برطبق نظر استیفن پی رابینز ،هفت ویژگی اصلی ،در مجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل میدهند
که عبارتند از :خالقیت و خطرپذیری ،توجه به جزئیات ،توجه به نتیجه ،توجه به افراد ،تش��کیل تیم،
1 . Shaojie
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تحول و ثبات یا پایداری .تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعضای سازمان به حدی است که میتوان با بررسی
زوایای آن ،نس��بت به چگونگی رفتار ،احساس��ات ،دیدگاهها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش
احتمالی آنان را در قبال تحوالت موردنظر ارزیابی ،پیشبینی و هدایت کرد .با اهرم فرهنگ سازمانی،
به س��ادگی میتوان انجام تغییرات را تس��هیل کرد و جهتگیریهای جدید را در سازمان پایدار کرد.
دانش در صورتی میتواند بهطور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت فرهنگ سازمان
قرارگیرد (حقیقت منفرد و هوشیار.)1389 ،
فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد
مطالعه کالس��یک هافس��تد در مورد ابعاد ارزشهای فرهنگی ،بهطورخاص بر ارزشهای مربوط به کار
تمرکز دارد .هافستد اعتقاد دارد که افراد برنامههای ذهنی متفاوتی دارند که در خانواده ،در اوایل دوره
کودکی آنها بوجود میآید و در مدارس و سازمانهای مختلف تقویت میگردد .این برنامههای ذهنی
حاوی مؤلفه فرهنگی ملی است و به وضوح در ارزشهای متفاوتی که در میان افراد کشورهای مختلف
وجود دارد ،مالحظه میشوند .براساس دیدگاه هافستد ارزشهای کاری ،جهانی نیستند .در سطح ملی
او پنج دس��ته عوامل فرهنگی ارزش��ی را مطرح میکند که عبارتند از :فردگرایی دربرابر جمع گرایی،1
فاصله قدرت ،2اجتناب از تردید و دودلی ،3مردگرایی در مقابل زنگرایی (مردساالر و زنساالر) ،4نگرش
بلندمدت در مقابل کوتاهمدت( ،5هافستد )1989 ،زیادهروی(افراط) در برابر خویشتنداری (خودداری)

6

که بُعد آخر ،بعدها (در س��ال  )1991به چارچوب مورد بررس��ی او اضافه گردید (هافس��تد.)2011 ،
برایناس��اس طی یک تحقیق تجربی ،هافس��تد به بررس��ی این ابعاد در کشورهای مختلف پرداخت و
1 . Individualism versus Collectivism
2 . Power Distance
3 . Uncertainty Avoidance
 :Masculinity versus Femininity . 4دریک جامعه مردساالر ،ارزشهای قاطعانه از جمله موقعیت ،پول و جسارت
غالب اس��ت .در اینجا اغلب تفاوتهای مهم بین نقش زنان و مردان وجود دارد .بر چس��ب مردانه نش��ان میدهد که این
ارزشهای قاطعانه ،تقریباً در سراسر جهان با نقش مردان همراه است .آلمان و اتریش به شدت بهعنوان کشورهای مردساالر
درجهبندی میش��وند .فرهنگهای زن س��االر ،اهمیت را بر ارزشهای لطیف قرار میدهند ،مثل روابط ش��خصی ،توجه به
دیگران ،کیفیت زندگی و خدمات .در این فرهنگها ،نقش جنسیت کمتر مشخص است و غالباً مساوی است .این بعد ،زنانه
نامیده میشود ،این رفتارها بخشی از نقش زنان محسوب میشود .افراد در فنالند که یک کشور «زن خو» شناخته میشود،
به همکاری ،جودوستانه ،امنیت استخدام و تصمیمگیری گروهی بها میدهند(فرانسسکو و گلد.)۲۰۰۵ ،
5 . Long Term versus Short Term Orientation
6 . Indulgence versus Restraint
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جایگاه کشورهای مختلف (از جمله ایران) در این زمینه مشخص گردید.

1

هافستد و همکارانش در سال  2010-2011در کتاب خود با عنوان «فرهنگ و سازمانها» ضمن
توجه به بعد ملی فرهنگ ،به فرهنگ سازمانی نیز توجه نمودند .برایناساس مؤلفههای فرهنگ سازمانی
که متأثر از فرهنگ ملی هستند عبارتند از :فرایندگرایی-نتیجهگرایی ،2وظیفهمحوری-کارمندمحوری،3
نگاهبخش��ی-نگاه حرفهای ،4نگاه سیس��تمی بسته-نگاه سیس��تمی باز ،5کنترل شدید-کنترل سبک
(سختگیرانه و سهلگیرانه) ،6دیدگاه عملگرایانه-هنجاری .7هر یک از این ابعاد درواقع دوسوی طیف
هس��تند و اغلب س��ازمانها در جایی بین این دو س��ر طیف قراردارند و جایگاه هر شرکت برایناساس
قابل بررسی است.
دیدگاه مبتنی بر فرایند یا مبتنی بر نتیجه به میزان ریسک سازمان برای دستیابی به نتایج بستگی
دارد .س��ازمانهای فرایندمحور ریس��ک کمتری را در این زمینه قبول میکنند و تالش کمتری را در
خصوص وظایف تعریفشده در کار از خود نشان میدهند این درحالیاست که سازمانهای نتیجهگرا
بهدنبال دس��تیابی به اهداف هس��تند و ریسک بیش��تری را میپذیرند .مبتنی بر بعد دوم ،در رویکرد
کارمندمحور ،کارکنان این برداش��ت را دارند که مش��کالت آنها در س��ازمان موردتوجه قرار میگیرد
و س��ازمان ضمن توجه به رفاه کارکن��ان در تصمیمگیریهای مهم به تش��کیل گروه و تصمیمگیری
مش��ارکتی میپردازد .براساس بعد س��وم ،در دیدگاه محدود یا بخشی این ذهنیت در افراد وجود دارد
که ارزشها و نرمهای س��ازمان ،محیط کاری و زندگی آنها را احاطه نمودهاس��ت و سازمان نیز زمینه
و س��ابقه سازمانی را در مقابل توانمندیهای ش��غلی در ارجحیت قرار میدهد و بهمعنای عدم نگاه به
آینده است .این درحالی است که در رویکرد حرفهای ،کارکنان معتقدند که بکارگیری آنها در سازمان
مبتنی بر شایستگی است و این رویکرد به آینده سازمان توجه دارد .بعد چهارم براساس میزان توجه به
محیط است .در رویکرد سیستم باز ،کارکنان و سازمان سیاست درهای باز را اتخاذ میکنند و پذیرش
محیط بیرونی در این سازمانها به سهولت صورت میگیرد اما در سیستم بسته افراد و سازمان احساس
 . 1ذکر این نکته ضروری است که دادههای تجربی بعد آخر مدل هافستد برای ایران در منابع موجود نمیباشد
2 . Process-oriented versus results-oriented
3 . Job-oriented versus employee-oriented
4 . Professional versus parochial
5 . Open systems versus closed systems
6 . Tight versus loose control
7 . Pragmatic versus normative
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میکنند که در ش��رایط بس��ته و مخفی هستند و محیط س��ازمان برای پذیرش محیط بیرونی و افراد
جدید بسیار محدود میباشد .مبتنی بر بعد پنجم که به نوع نگاه سازمان و ساختارهای درونی سازمان
اشاره دارد دو نوع کنترل در سازمان تعریف میگردد که عبارتند از کنترل شدید یا سختگیرانه و کنترل
س��بک یا سهلگیرانه .استفاده و بکارگیری کنترل غیرسختگیرانه باعث میگردد که جریانهای کاری
در س��ازمان روانتر گردد و افراد احس��اس آرامش و راحتی بیشتری داشته باشند .در نهایت بعد ششم
به مش��تریمحوری اشاره دارد در رویکرد هنجاری به مشتری و بازار توجه جدیتری میگردد .درست
عکس این حالت در نگرش عملگرایانه هدف اصلی انجام درست کارها بدون توجه به محیط بیرونی و
با درنظرگرفتن روتینها و روالهای سازمانی است (هافستد و همکاران.)2010 ،
با توجه به نقشی که فرهنگ در فرایند انتقال فناوری ،اثربخشی ،موفقیت یا عدم موفقیت این فرایند
دارد و در ادبیات به آن اش��اره شدهاست (بهطورمثال اس��پان و همکاران1995 ،؛ کاسر و شاو2004 ،؛
وارا و هم��کاران2012 ،؛ کوبرنی��ک و همکاران2014 ،؛ و امی��ن ناصری و همکاران  )1387 ،و با توجه
به تحقیقاتی که در زمینه نقش ابعاد فرهنگی هافس��تد بر روشهای انتقال فناوری صورت گرفتهاست
(بهطورمثال تحقیق لی و همکاران در س��ال  ،)2013مدل مفهومی پژوهش در قالب نمودار زیر قابل
بررسی است.

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش
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با توجه به مدل ،فرضیه اصلی پژوهش عبارت است:
فرهنگ سازمانی بر اثربخشی انتقال فناوری نقش مؤثر و معناداری دارد.
فرضیات فرعی پژوهش عبارتند از:
فرضیه  :1فرایندگرایی  -نتیجهگرایی س��ازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری
دارد.
-1-1فرایندگرایی سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
 -2-1نتیجهگرایی سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
فرضیه  :2وظیفهمحوری  -کارمندمحوری سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری
دارد.
-1-2وظیفهمحوری سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
 -2-2کارمندمحوری سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
فرضیه  :3نگاه بخشی  -نگاه حرفهای سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
-1-3نگاه بخشی سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
-2-3نگاه حرفهای سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
فرضیه  :4نگاه سیستمی بسته  -باز سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
-1-4نگاه سیستمی بسته سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
 -2-4نگاه سیستمی باز سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
فرضیه  :5کنترل شدید  -سبک سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
-1-5کنترل شدید یا سختگیرانه سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
-2-5کنترل سبک یا سهلگیرانه سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
فرضیه  :6نگاه عملگرایانه  -نگاه هنجاری سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری
دارد.
-1-6نگاه عملگرایانه سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
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- 2-6نگاه هنجاری سازمانها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
 .3روششناسی پژوهش
ای��ن پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبس��تگی اس��ت .جامعه آماری
ش��امل پروژههای انتقال فناوری (ملی و بینالمللی) میشود که در طول دو دهه اخیر انجام شدهاست.
پاس��خدهندگان به سؤاالت پرسشنامه شامل مدیران و کارشناس��ان حوزههای صنعتی مختلف کشور
هستند که در این پروژهها مشارکت فعال داشتهاند .جهت افزایش صحت اطالعات مربوط به هر پروژه
دو یا سه نفر به سؤاالت پاسخ میدادند .روش نمونهگیری از نوع نمونهگیری قضاوتی بود که  67پروژه
انتخ��اب ش��دند .با توجه به تالشها و پیگیریهای صورتگرفت��ه و باتوجه به میزان تمایل و همکاری
کارشناسان و متخصصین برای پاسخگویی به سؤاالت ،ضمن مراجعه حضوری و ارائه پرسشنامه کاغذی
به افراد از روشهای دیگری همچون فکس ،ایمیل و پرسشنامه آنالین نیز بهره گرفته شد و در نهایت
تعداد  145پرسشنامه از کارشناسان درگیر در  53پروژه انتقال فناوری جمعآوری و تحلیل گردید.
درخصوص سؤاالت پرسشنامه در بخش اثربخشی انتقال فناوری از پرسشنامه امین ناصری و نامدار
زنگه( )87بهره گرفته شد و ابعاد پنجگانه اثربخشی انتقال فناوری و میزان امتیاز داده شده به هر بعد
براس��اس طیف پنجتایی لیکرت تعیین شد .در خصوص متغیر فرهنگ سازمانی با توجه به بهرهگیری
از ابعاد هافس��تد از آنجاییکه ابعاد هافس��تد دارای دو وجه (دو سر طیف) هستند برای هر وجه ،سؤال
جداگانه تدوین گردید .درواقع مسئله اصلی در این پژوهش در وهله اول بررسی این موضوع است که
کدام بعد از ابعاد ششگانه فرهنگ سازمانی نقش مهمتری در اثربخشی انتقال فناوری دارند و در گام
بعدی این موضوع بررسی میشود که کدام وجه (کدام سوی طیف) میزان اثر بیشتری بر انتقال فناوری
دارد و برایناس��اس با توجه به امتیازات داده ش��ده به سؤاالت ،میتوان تعیین نمود که پاسخدهندگان
کدام سوی طیف را موردتوجه قرار دادهاند .سؤاالت پرسشنامه به این صورت بودهاست که در خصوص
عوامل فرهنگ سازمانی از افراد خواسته شد که با توجه به پروژههای انتقال فناوری که در آن مشارکت
داش��ته (یا دارند) و س��ازمانی که در آن در این فرایند فعالیت داشته (یا دارند) به سؤاالت پاسخ دهند
(بهطورمث��ال در س��ازمان یا گروهی که در آن ب��ه فعالیت میپردازید به کارمن��دان و کارکنان تا چه
میزان بها داده میشود؟ :برای سنجش فرهنگ کارمندمحوری)  .در ادامه در بخش سؤاالت اثربخشی
انتقال فناوری نیز سؤاالت به همینگونه بودهاست (در پروژه ((های)) انتقال فناوری به سازمان که در
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آن مش��ارکت داش��تهاید میزان یادگیری و انتقال دانش پنهان به چه میزان بودهاست؟ :برای سنجش
اثربخشی یادگیری) .جدول  1مؤلفههای مربوط به پرسشنامه پژوهش را نشان میدهد.
بعد اصلی

جدول  :1گویه ها وسواالت پرسشنامه پژوهش

بعد فرعی

مولفه ها یا متغیرهای تشکیل دهنده بعد

فرایندگرایی
نتیجهگرایی

میزان قدرت فرهنگ سازمانی ،تصور گسترده از اهداف در سطوح مختلف سازمانی
تصور یکسان از شیوه انجام وظایف ،تصور یکسان از دستیابی به اهداف

وظیفهمحوری تمرکز بر دستیابی به اهداف
کارمندمحوری توجه جدی به شرایط کارکنان

فرهنگ سازمانی

رویکرد بخشی هویت دادن به افراد در قالب سازمانیشان ،نگاه به محیط بیرون
رویکردحرفهای هویت دادن به کارکنان براساس میزان مهارت ،نگاه به درون سازمان
نگاه سیستمی
بسته
نگاه سیستمی باز
کنترل شدید
کنترل سبک

توجه به شرایط و اقتضائات درون سازمان ،عدم ارتباط پایدار با محیط بیرون
ارتباطات گسترده داخلی و خارجی ،پذیرش افراد جدید و تازه وارد
درجه رسمیت و دقت باال ،نظارت دقیق و کنترل شده
درجه رسمیت کم ،آزادی عمل باال

درجه برخورد غیرمنعطف با محیط بیرون ،مشتریان و محیط زیست ،توجه
رویکرد
به فعالیتهای داخلی
عملگرایانه
درجه برخورد منعطف با محیط بیرون ،مشتریان و محیط زیست ،توجه به
رویکرد هنجاری
گرایشات مشتری
اثربخشی بازار

افزايش سهم بازار ، NPD ،گسترش بخشهاي بازار ،ايجاد تمايز و افزايش
رضايت مشتري

اثربخشی انتقال فناوری

اثربخشی کیفی كاهش ضايعات و افزايش كيفيت محصوالت
اثربخشی توان
عملیاتی
اثربخشی
یادگیری
اثربخشی
استانداردها

تسلط به دانش فني ،افزايش يادگيري در بنگاه ،دست پيدا كردن به توان
دهنده تكنولوژي و دست پيدا كردن به توان رقباي شركت
ظرفيت اسمي ،كاهش قيمت تمام شده ،خودكفايي در تعميرات،
ساخت در بنگاه و افزايش تنوع در محصوالت
متغيرهاي استانداردهاي IEEEو رعايت استانداردهاي محيطزیستی
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بهمنظور اطمینان از روایی محتوا ،از نظر اساتید و صاحبنظران در این حوزه بهره گرفته شد .روایی
سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت و
با توجه به باالتر بودن بار عاملی کلیه شاخصها از عدد  0/5روایی سازه تأیید گردید .پایایی پرسشنامه
با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که برای سؤالهای مربوط به مؤلفههای فرهنگ سازمانی ،اثربخشی
انتقال فناوری ،و کل پرسش��نامه بهترتیب برابر با  ،89/4 ،80/2و  91/1درصد اس��ت که نشاندهنده
پایایی ابزار است.
در اي��ن پژوهش ب��راي آزمون فرضیهها و تعيي��ن تأثير متغيرهاي مكن��ون از مدليابي معادالت
س��اختاری ( ،1)SEMنرمافزار لیزرل  8/50اس��تفاده ش��د .در پژوهش حاضر در دو بخش از معادالت
س��اختاری اس��تفاده ش��د .در بخش اول برای برازش مدلهای اندازهگیری و در بخش دوم بهمنظور
س��نجش مدل و معناداری روابط بین متغیرها از تحلیل مس��یر بهره گرفته ش��د .شاخصهای برازش
مناسب مدل بسیار هستند .در این تحقیق از  6شاخص معروف و مهم استفاده شد .شوماخر و لومکس
( ،)1388مقادی��ر بی��ن یک تا پنج را برای ش��اخص  NCقابلقبول میدانن��د .مقادیر قابلقبول برای
ش��اخصهای  NFI، NNFI،GFIبیشتر از  0/90و برای ش��اخص  RMSEAکمتر از  0/1و همچنین
برای  RMRکمتر از  0/05است.

2

.4یافتههای پژوهش
برازش مدلهای پژوهش

قب��ل از ورود ب��ه مرحل�� ه آزمون فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش الزم اس��ت ت��ا از صحت مدلهای
اندازهگیری اطمینان حاصل شود که این کار بهوسیله تحلیل عاملی تأییدی انجام میشود و بار عاملی،3
یا ارتباط بین متغیرهای مکنون (عاملهای بهدس��تآمده) و متغیرهای مشاهده شده (سؤالها) مورد
بررسی قرار میگیرد .بار عاملی معرف همبستگی عامل با شاخص مربوطه است .تأیید یا رد معناداری
بارهای عاملی با توجه به مقدار ( )T-Valueصورت میگیرد .درصورتیکه این میزان کوچکتر از -1/96
و بزرگتر از  1/96باشد ،این رابطه تأیید میشود.
1 . Structural Equation Modeling
 :NC . 2کای اسکوئر بهنجار یا نسبی؛  :RMSEAشاخص ریشهء میانگین مربعات خطای براورد؛ :NFIشاخص برازش هنجار
شده؛  :NNFIشاخص برازش هنجار نشده؛  :GFIشاخص نیکویی برازش؛ :RMRشاخص ریش ه میانگین مربعات باقیمانده
3 . Factor Loading
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نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی ش��اخصهای مربوط به دو عامل فرهنگ و اثربخشی انتقال
ص آماره  Tدر سطح قابلقبولی هستند .هم ه مؤلفههای
فناوری؛ نشان داد که تما م بارهای عاملی و شاخ 
مربوط به عوامل دارای مقدار بار عاملی باالتر از  0/5هستند و مقدار  Tبرای هم ه سؤالها باالتر از 1/96
است که معنادار بودن تما م روابط بین هر عامل با شاخص را نشان میدهد .شاخصهای برازش مربوط
به تمامی مؤلفهها نش��ان میدهد که مدلهای اندازهگیری مربوط به هر عامل مناس��ب هس��تند ،زیرا
ش��اخص  ،NCدر باز ه مطلوب بین یک و پنج قرار دارد .مقدار  RMSEAزیر  0/1و  RMRزیر 0/05
بوده و مقادیر سایر شاخصها باالتر از  0/90است که مقادیر مطلوبی هستند.
در ادامه در س��ه مرحله به بررس��ی فرضیات پژوهش پرداخته میش��ود .در گام اول فرضیه اصلی
پژوهش و مدل اصلی بررس��ی میش��ود .در گام دوم با توجه به سؤاالت مطرحشده اثر هر بعد فرهنگ
سازمانی بر اثربخشی انتقال فناوری تحلیل میگردد .و در نهایت با توجه به هر زیر بعد فرهنگ سازمانی،
فرضیات فرعی بررسی میشوند.
بررسی مدل و فرضیه اصلی پژوهش
پس از اطمینان نسبی از قابلقبول بودن مدلهای اندازهگیری پژوهش میتوان به برآورد و آزمون مدل
مفهومی از طریق مدلیابی معادالت س��اختاری پرداخت .نتایج مربوط به برازش مدل کلی در جدول
 2ارائه شده و نشان میدهد که تمام شاخصها در سطح قابل قبولی هستند؛ بنابراین مدل پژوهش از
برازش مناسبی برخوردار است.
جدول  :2شاخصهای برازش مدل اصلی پژوهش
شاخص برازش

NC

RMSEA

NFI

NNFI

GFI

RMR

3/12

0/068

0/91

0/90

0/90

0/034

نمودار  2مدل اصلی پژوهش و رابطه بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و اثربخشی انتقال فناوری (فرضیه
اصلی پژوهش) را نش��ان میدهد .با توجه به نمودار مقدار رابطه و ضریب بین دو متغیر اصلی پژوهش
برابر  0/63میباشد که با توجه به مقدار معناداری باالتر از  1/96این رابطه معنادار بوده و فرضیه اصلی
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پژوهش تأیید میگردد .همچنین نمودار نشان میدهد که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی ،مؤلفه شغل
یا شاغل محوری بیشترین رابطه را با متغیر فرهنگ سازمانی دارد و متغیر رویکرد محدود یا حرفهای
دارای کمترین رابطه با فرهنگ س��ازمانی اس��ت .در بین ابعاد اثربخشی انتقال فناوری اثربخشی توان
عملیاتی بیشترین رابطه و اثربخشی استانداردها کمترین رابطه را دارد.

نمودار  2بررسی مدل اصلی پژوهش

بررسی فرضیات فرعی پژوهش
نتایج مربوط به بررس��ی فرضیات فرعی پژوهش که در نمودار  3ارائه شدهاس��ت ،نشاندهنده میزان
رابطه هر یک از ابعاد فرهنگ س��ازمانی با اثربخش��ی انتقال فناوری و میزان نقشی است که این ابعاد
در موفقیت یا عدم موفقیت پروژههای انتقال فناوری دارند .بر طبق نمودار ،مقدار همبستگی و تأثیر
این ابعاد معنادار اس��ت و برایناس��اس کلیه فرضیات فرعی پژوهش برای هر بعد (فرضیات  1تا )6
مورد تأیید قرار میگیرند .همچنین بعد شش��م که مبتنی بر دو نگرش هنجاری و عملگرایانه است
بیشترین نقش را در اثربخش��ی انتقال فناوری دارد .درواقع از نظر پاس��خدهندگان داش��تن نگرش
هنجاری یا عملگرایانه بهعنوان یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی ،بیشترین نقش را بر اثربخشی انتقال
فناوری دارد.
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نمودار :3بررسی فرضیات فرعی پژوهش (در هر بعد)

بررس��ی نقش ابعاد ش��شگانه در این حالت ،این موضوع را که کدام بعد فرعی نقش بیشتری
بر انتقال فناوری دارد ،مش��خص نمیکند؛ بدین منظ��ور در ادامه فرضیات به تفکیک هر بعد فرعی
بررس��ی میش��وند .نمودار  4به بررس��ی فرضیات پژوهش برای هر بعد فرعی میپردازد .با توجه به
نتایج مشخص گردید:
در بعد اول یعنی فرایند-نتیجهگرایی ،ضمن تأیید هر دو فرضیه ،فرهنگ نتیجهگرا نقش مؤثرتری
بر انتقال فناوری اثربخش دارد (فرضیات  1-1و  .)2-1در بعد دوم یعنی وظیفهمحوری-کارمندمحوری
س��ازمان؛ ضمن تأیید هر دو فرضیه ،فرهنگ کارمندمحوری نقش مؤثرتری بر انتقال فناوری اثربخش
دارد (فرضی��ات  1-2و  .)2-2در بعد س��وم یعنی نگاه بخش��ی-حرفهای ،تنها نق��ش نگاه حرفهای بر
اثربخش��ی انتقال فناوری م��ورد تأیید قرار گرفت (فرضیه  .)2-3در بعد چهارم یعنی نگاه سیس��تمی
باز و بس��ته ،تنها نقش نگاه سیستمی باز بر اثربخش��ی انتقال فناوری تأیید شد (فرضیه .)2-4در بعد
پنجم یعنی کنترل شدید و کنترل سبک ،ضمن تأیید هر دو فرضیه ،فرهنگ سازمانی با کنترل شدید
نق��ش مؤثرتری بر انتقال فن��اوری اثربخش دارد (فرضیات  1-5و  .)2-5در بعد شش��م یعنی دیدگاه
عملگرایانه-هنج��اری ،ضمن تأیید هر دو فرضیه ،فرهنگ هنج��اری نقش مؤثرتری بر انتقال فناوری
اثربخش دارد (فرضیات  1-6و .)2-6
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نمودار  :4بررسی فرضیات فرعی پژوهش (به تفکیک دو بعد)

 .5نتیجهگیری
بخش زیادی از پروژههای همکاری و انتقال فناوری به علل مختلف دچار شکست میشوند .در تحقیقات
پیشین ریس��کهای مختلفی برای این پروژهها بیان شدهاست .یکی از این مهمترین ریسکها در این
پروژه موارد فرهنگی اس��ت (نقیزاده و همکاران .)1393 ،ازاینرو تحقیق حاضر تالش نمودهاس��ت تا
نقش فرهنگ س��ازمانی را بر اثربخش��ی پروژههای انتقال فناوری تبیین نماید .ازاینرو ،پس از بررسی
ادبیات تحقیق و تشکیل سازههای فرهنگ سازمانی و اثربخشی انتقال فناوری ،تعداد  53پروژه از 67
پروژه انتقال فناوری مورد بررس��ی قرار گرفت .پس از تأیید س��ازههای تحقیق ،رابطه میان دو متغیر
فرهنگ س��ازمانی و اثربخش��ی انتقال فناوری در ایران موردتأیید قرار گرفت .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که در حدود  40درصد از تغییرات اثربخشی انتقال فناوری توسط عامل فرهنگ سازمانی تبیین
میشود که میزان قابلتوجهی است .عالوهبراین یافتههای تحقیق نشان میدهد که همگی ابعاد فرهنگ
س��ازمانی بر اثربخشی انتقال فناوری مؤثر هس��تند .به صورت کلی یافتههای بدستآمده از پژوهش با
نتایج پژوهشهای مش��ابه درخصوص بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر انتقال فناوری و ظرفیت جذب
مطابقت دارد .در پژوهشهای صورت گرفته نیز به نقش فرهنگ سازمانی در این زمینه اشاره شدهاست.
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با این تفاوت که در پژوهش حاضر ابعاد مدل هافستد بر انتقال فناوری بررسی شدهاست و به نقش هر
بعد فرهنگی براساس مدل هافستد توجه شدهاست.
براساس نتایج تحقیق ،فرهنگهای نتیجهگرا نسبت به فرآیندگرا ،اثر بیشتری بر موفقیت پروژههای
انتقال فناوری دارند .درواقع س��ازمان با فرهنگ س��ازمانی که مبتنی بر پذیرش ریس��ک و تالش برای
دس��تیابی به اهداف میباش��د (فرهنگ نتیجهگرا) نسبت به س��ازمان با فرهنگی که فرایندهای جاری
س��ازمان را صرفنظر از نتیجهای که برای س��ازمان دارند دنبال میکنند ،در دستیابی به نتایج انتقال
فن��اوری مؤثر ،موفقتر خواهد بود .همچنین تأثیر فرهن��گ کارمندمحور بر موفقیت پروژههای انتقال
فناوری از وظیفهمحور بیش��تر اس��ت .درواقع در سازمانی که کارکنان احساس میکنند که به نیازها و
خواستههای آنها توجه میشود (فرهنگ کارمندمحور) نسبت به سازمانی که دستیابی به اهداف در آن
در اولویت نخست میباشد (فرهنگ وظیفهمحور) ،اثربخشی انتقال فناوری بیشتر میباشد.
•نتایج حاصل از تحقیق نش��ان داد که میزان نقش فرهنگ حرفهای از فرهنگ بخش��ی در موفقیت
پروژههای انتقال فناوری بیشتر است .در سازمانی که انتخاب افراد براساس شایستگی است و ضمن
تس��لط بر محیط به آینده هم نگاه میشود (فرهنگ نگاه حرفهای) اثربخشی انتقال فناوری بیشتر
است .همچنین یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که نگاه سیستمی باز روی
اثربخشی انتقال فناوری نقش مؤثر و معناداری دارد .در سازمانی که به محیط پیرامون توجه دارد و
محیط سازمان را درنظر میگیرد چه از نظر محیط کالن و چه از نقطهنظر رقبا ،مشتریان و ( ...نگاه
سیستمی باز) اثربخشی انتقال فناوری بیشتر میباشد .این درحالی است که در سازمانهای با نگاه
سیستمی بس��ته که تنها به توانمندیهای درونی خود صرفنظر از محیط پیرامون توجه میکنند
با توجه به یافتهها نمیتوان این نوع فرهنگ را مؤثر بر انتقال اثربخش فناوری دانس��ت .همچنین
درخص��وص بعد پنجم فرهنگ ،با وجود تأیید نقش این بعد فرهنگی ،میزان نقش فرهنگ کنترلی
ضعیف از کنترل ش��دید بیشتر است .در سازمانی که کنترل سهلگیرانه و با درنظر گرفتن شرایط
کارکنان اعمال میکند (کنترل غیرنظاممند و س��هلگیرانه) نس��بت به س��ازمانی که از شیوههای
کنترلی سختگیرانه بهره میبرد (کنترل شدید) ،اثربخشی انتقال فناوری بیشتر است .درخصوص
بعد شش��م فرهن��گ ،ضمن تأیید نقش این بع��د فرهنگی ،نگاه هنجاری که مبتنی بر مش��تری و
محیطهای ارزشی است از نگاه عملگرایانه که متمرکز بر وظیفه و اهداف است نقش مؤثرتری در
انتقال فناوری اثربخش دارد.
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به نظر میرسد فرهنگ سازمانی درهرحال با توجه به پیامدهایی که بهدنبال دارد بر انتقال فناوری
به س��ازمان اثر میگذارد و باید در بررس��ی این عامل مهم ارزشی س��ایر متغیرهای اثرگذار محیطی و
سازمانی را درنظر گرفت .درواقع فرهنگ سازمان میتواند حامی انتقال فناوری مؤثر باشد به شرطی که
متناسب با شرایط سازمان باشد و با سایر عوامل محیطی و سازمانی سازگار و متناسب باشد.
به مدیران و مس��ئوالن س��ازمانی پیش��نهاد میگردد که جهت موفقیت در زمینه انتقال فناوری
اثربخش عالوه بر مواردی که مطرح ش��د و درنظرگرفتن س��ایر ابعاد س��ازمانی و محیطی ،با توجه به
یافتههای پژوهش که نقش فرهنگ با نگاه هنجاری و عملگرایانه را پررنگتر از سایر ابعاد نشان میدهد
در تقویت این نوع فرهنگ به خصوص بعد هنجاری تالش جدیتری داش��ته باشند .اگرچه با توجه به
تحقیقات صورت گرفته فرهنگ س��ازمانی متأثر از فرهنگ ملی میتواند ماهیت مس��تقلی (جدای از
فرهنگ ملی) داش��ته باشد اما نمیتوان اثر فرهنگ ملی را در این زمینه نادیده گرفت و هر تالشی در
جهت تغییر یا بهبود فرهنگ سازمانی در هریک از ابعاد مدل هافستد باید با توجه به فرهنگ کشور و
درنظرگرفتن مقتضیات س��ازمانها صورت گیرد .یا این وجود تالش در جهت جذب افراد و کارکنان و
توس��عه نگاههای حرفهای ،پذیرش رویکرد سیستم باز ،اعمال کنترلهای سهلگیرانه ،کارمندمحوری
و نتیجه و هدفگرایی میتواند اثرات مثبت بیش��تری بر موفقیت و اثربخش��ی انتقال فناوری به دنبال
داشته باشد.
نکته پایانی اینکه در پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی براساس مدل هافستد و نقش آن بر اثربخشی
انتقال فناوری بررس��ی ش��د و فرهنگ ملی کشور و نقش آن در این رابطه مورد توجه قرار نگرفتهاست
که پیش��نهاد میش��ود در تحقیقات آتی به این موضوع پرداخته شود .موضوع مهم دیگر این است که
س��ازمانها در هر ش��ش بعد مورد نظر هافس��تد میتوانند در یک طیف دس��تهبندی گردند یا اینکه
سازمانها میتوانند در آن واحد دو نوع فرهنگ به ظاهر متضاد را از خود بروز دهند (بهطورمثال نگاه
محدود و درعینحال حرفهای یا کارمندمحوری با درجاتی از وظیفهگرایی) ،این درحالیاست که در این
پژوهش تنها دو س��ر طیف برای هر بعد در نظر گرفته شدهاس��ت .برایناساس پیشنهاد میشود که در
تحقیقات آینده به این نوع سازمانها توجه شود.
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