اهمیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در ...
تحلیل ّ

165

تحلیل اهم ّیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری
در مکانیزاسیون کشاورزی

محمود قاسمینژاد رائینی
افشین مرزبان

*1
1

آتنا کشوری
ناهید حسنکی

2
2

چکیده

انتخاب فناوری مناسب یکی از اثرگذارترین عوامل ساختاری در حوزهی مکانیزاسیون کشاورزی است.
باتوجهبه مشــکالت مکانیزاســیون و وجود شــكاف میان دانش فنی و کاربــردی در تولید فناوریهای
نوین در کشــور نسبتبه كشورهای پیشرو و مشکالت و موانع ســاختاری در تجاریسازی و انبوهسازی
یافتههای علمی و همچنین ضرورت کالننگری و برنامهریزی جامع برای توســعه متوازن مکانیزاسیون
کشــور ،توجهبه انتقال فناوری بهموازات تحقیق و توسعه دانش فناوری ملی امری اجتنابناپذیر است.
در این پژوهش معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی شناسایی
و با اســتفاده از روش دیمتل و تحلیل شبکهای رتبهبندی شدهاند .نتایج نشان میدهد میزان اثرگذاری
و اثرپذیــری مراحل انتقال فناوری شــامل انتخاب و کســب فناوری ،انطباق ،جــذب و کاربرد فناوری و
توســعه و انتشار فناوری ،نسبت به یکدیگر برابر اســت .درخصوص انتخاب و کسب فناوری نیز انتخاب
تأمینکننده و انتخاب روش انتقال بیشترین شدت اثرگذاری را دارند .همچنین زیرمعیارهای اقتصادی،
سیاستگذاری و اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی ،ضمانتها و سیاستهای تضمین کاال و موقعیت و
اعتبار در بازار ،بهعنوان زیرمعیارها و معیارهای معلول شناسایی شدهاند .نتایج رتبهبندی نشان میدهد
اشــتغالزایی ،سازگاری با سیاســت ملی فناورانه و تحقیق و توســعه مؤثرترین معیارها در فرآیند انتقال
فناوری در کشاورزی هستند.
کلیدواژگان
فناوری مناسب ،روابط درونی ،دیمتل ،تحلیل شبکهای
 . 1عضو هیئت علمی ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی.
*  .نویسنده مسئولghasemi.n.m@asnrukh.ac.ir :
 . 2دانشــجوی دکتری مکانیزاســیون ،گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاســیون ،دانشکده مهندسی زراعی و
عمران روستایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی.
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مقدمه
در چارچوب اصول توســعهی پایدار ،مکانیزاســیون کشــاورزی بهدلیل نقش بســیار مؤثــر ،تکمیلی و
صرفهجو در کاربرد ســایر نهادهها (نجفی کانی 1و همکاران ،)2016 ،عامل اصلی تحرك و رشــد مداوم
مؤلفههای ّ
کمی و کیفی تولیدات محصوالت کشــاورزی بهشــمار میآید (احمدیــان و صباغی آبکوه،2
 .)2006برخورداری از دانش پیشــرفته و توانایی در تولید علم و فناوری ،کمک به سالمت و رفاه جامعه
و بهرهمندی از محیط زیست مطلوب ،رشد مستمر اقتصادی ،ارتقای سطح درآمد سرانه ،کاهش نیروی
انسانی شــاغل در مزارع و کاهش فقر از اهداف مکانیزاسیون کشــاورزی برشمرده میشوند که توسعه
آن را در ملل مختلف توجیهپذیر میکند (یانگ و ســو .)2013 ،3امروزه فناوریهای ماشینی در  4گروه
اصلــی فناوریهای تولید ،فناوریهای کنترل آفــات و بیماریها ،فناوری اطالعات و فناوری نگهداری
محصوالت کشــاورزی مطرح میشــوند .فناوریهای نوین نظیر فناوری کشــاورزی دقیق ،سامانههای
ســنجشازدور ،فناوری اطالعات ،حســگرها و  ...منجر به مدیریت مناسب منابع تولید و مطابق با نیاز
مزرعه در زمان و مکان مناسب و با حداقل خطا شده است .همچنین فناوریهای نوظهور کشاورزی در
سه حوزه کلیدی حسگرها ،خودکارسازی 4و مهندسی ،5مقوله انتخاب و رتبهبندی فناوریهای ماشینی
ً
را بسیار سخت و مشکل کرده است (امامی .)2017 ،6همچنین تقابل شرایط اقتصادی و اجتماعی غالبا
انتخاب بین فناوریهای سرمایهبر وکاربر را با محدودیت مواجه میکند و لذا امکان تعمیم مناسببودن
ســطح خاصی از فناوری وجــود ندارد و نمیتوان نوع بخصوصی از فناوریهای کشــاورزی را بهتنهایی
مورد آزمایش قرار داده و نســبت به مناسببودن آن تصمیم گرفت (رسولی شربیانی .)2000 ،7ازاینرو
مناسبترین نوع فناوری بایستی باتوجهبه وضعیت خاص توسعهیافتگی و ویژگیهای فنی ،اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی هر کشور یا منطقه انتخاب گردد.
مکانیزاسیون کشاورزی در ایران چه در مقیاس ملی و چه در سطوح ناحیهای با مشکالت متعددی
ُ
نظیر خردگی و پراکندگی اراضی ،محدودیت ســرمایه ،کمبود نیروی انســانی ماهر (توکلی،)2012 ،8
1 . Najafi Kani
2 . Ahmadian & Sabbaghi Abkooh
3 . Yang & Zhu
 . 4کشاورزی از طریق روباتها در مقیاس بزرگ و میکروروباتها در مقیاس کوچک
 . 5فناوریهایی که دسترسی کشاورزان به شیوههای جدید ،مکانهای جدید و حوزههای جدید از اقتصاد را گسترش میدهد
6 . Emami
7 . Rasooli Sharabiani
8 . Tavakoli
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تورم و نوســانات نرخ ارز و بهتبع آن نوســانات قیمت خرید ماشــینها و تجهیــزات ،پایینبودن فناوری
ســاخت و بهروزنبودن ماشینهای کشــاورزی ســاخت داخل ،ضعف خدمات پسازفروش ماشینهای
کشاورزی ،ضعف در شرکتهای خدمات ماشینســازی و  ...مواجه است .ازسویدیگر بهسبب شكاف
میان دانش فنی و کاربردی کشــور در حوزهی تولید فناوریهای نوین در کشاورزی نسبت به كشورهای
پیشرو و مشــکالت و موانع ساختاری در تجاریسازی و انبوهســازی یافتههای علمی ،ایجاد فناوری از
گام نخست ،كاری زمانبر و ُپرهزینه است .بنابراین ،بهمنظور کمک به اصالح و تعدیل مشکالت موجود
و ضرورت کالننگری و برنامهریزی جامع برای توســعهی متوازن مکانیزاسیون کشاورزی کشور با هدف
اقتصادیکردن کشاورزی ،توجهبه انتقال فناوری مناسب بهموازات تحقیق و توسعه دانش فناوری ملی
امری اجتنابناپذیر است.
با تأمل در پژوهشهای انجامشــده در حوزه انتقال فناوری در کشور (آراستی 1و همکاران2008 ،؛
تقــوی فــرد 2و همــکاران2015 ،؛ توفیق و شــکوهی2015 ،3؛ مدیــری و اردالن2017 ،4؛ جعفری 5و
ً
همکاران )2020 ،میتوان ادعا کرد که تاکنون مباحث مربوط به انتقال فناوری عمدتا در بخش صنعتی
کشور موردتوجه بوده است .ایندرحالی است که افزایش بهرهوری در کشاورزی و پایداری تولید ،نیازمند
توجهبه مدیریت و سیاستگذاری صحیح بهمنظور استفاده از دانش روز دنیا و حرکت بهسوی کشاورزی
علمی اســت .بنابراین در تدوین راهبردها و سیاستهای توسعه مکانیزاسیون برمبنای انتخاب و انتقال
فناوری مناسب و برنامهریزی بهمنظور تحقق آنها بایستی معیارهای اثرگذار در انتخاب فناوری و عوامل
محیطی مؤثر در فرآیند انتقال فناوری بهطور همزمان مدنظر قرار گیرد .واضح اســت که امکانسنجی و
آسیبشناســی قبل از حرکت بهسمت راهکارهای عملیاتی و توسعهی نظام تحقیقاتی منجر به کاهش
ریسک ناشــی از انتخاب ،تولید یا انتقال فناوری نامناسب خواهد شد و بهتبعآن خسارتهای ناشی از
سرمایهگذاریهای نابهجا را کاهش خواهد داد .براینمبنا ضرورت مطالعه حاضر باهدف بررسی توأمان
معیارها و عوامل مؤثر در فرآیند انتقال فناوریهای مکانیزه 6و میزان اثرگذاری و اثرپذیری آنها بر یکدیگر
1 . Arasti
2 . Taghavi Fard
3 . Tofigh & Shokoohi
4 . Modiri & Ardalan
5 . Jafari
 . 6منظور از فناوریهای مکانیزه کشــاورزی ،منابع توان ،ماشینها و ادوات زراعی و باغی ،ماشینهای ثابت زراعی ،صنایع
غذایی ،دامپروری و ...
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و رتبهبندی آنها مشهود است.
مرور بر پیشینه پژوهش
منظور از فناوری ،مجموعه دانش ،محصوالت ،فرآیندها ،ابزارها ،روشها و سیستمهای مورداستفاده در
ایجاد محصوالت یا ارائه خدمات است (کانوجیا 1و همکاران )2019 ،و انتقال فناوری ،به انتقال رسمی
نوآوریهــا و یافتههای جدید حاصل از تحقیقات علمی انجام شــده برای کمک به ســودآوری و تقویت
منافع جامعه اطالق میشود .زمانی یک فناوری باموفقیت منتقل میشود که بهصورت محصول یا فرآیند
در بازار بهفروش رســیده و بهدست مصرفکننده نهایی برسد (لی 2و همکاران .)2012 ،امروزه بهسبب
تنوع فناوری ،انتخاب فناوری مناسب برای انتقال بسیار حائز ّ
اهمیت است .منظور از انتخاب فناوری،
جمــعآوری اطالعات از منابع گوناگون درمورد گزینههای فناورانه و ارزیابی آنها درمقایســه بایکدیگر یا
دربرابر مجموعهای از معیارها است .بهعبارتدیگر هدف از انتخاب فناوری ،بیشینهسازی نتایج مثبت و
کمینهســازی نتایج منفی یک فناوری در زمان حال و آینده است (جعفری و همکاران ،2020 ،بهنقلاز
گرگوری .)1995 ،3انتخاب معیارهای مناســب برای ارزیابی و مقایسه انواع فناوری یکی از چالشهای
مهم در مرحله اول از فرآیند انتقال فناوری است .پژوهشگران و متخصصان در هر شاخه علمی متناسب
با نیازها و محدویتها و پتانسیلهای موجود اقدام به تعریف معیارهای مختلف برای ارزیابی فناوریهای
مختلــف و مقایســه آنها با یکدیگــر کردهاند .برای مثال ،خیبــری 4و همــکاران ( )2019برای انتخاب
مناســبترین فناوری تبدیل زیســتتوده به سوختهای زیستی شامل گازیســازی ،بیواتانول ،بیوگاز
(هضم بیهوازی) ،بیودیزل و احتراق بااستفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی( 5ایاچپی) از  22معیار
وضعیت فناوری ،پیشتصفیه زیستتوده ،هزینه عملیاتی ،مدیریت ضایعات ،مصرف آب ،ایجاد اشتغال
و  ...در  4گروه فنی ،اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی استفاده کردند .همچنین وانگ 6و همکاران
( )2019بااستفاده از  15معیار کاهش گازهای گلخانه ای ،بهرهوری انرژی ،ارزش خالص فعلی ،بهای
واحد ،مقبولیت اجتماعی و  ...در  4گروه فنی ،اقتصادی ،زیســت محیطی و اجتماعی و بهکمک روش
1 . Kanojia
2 . Li
3 . Gargori
4 . Kheybari,
)5 . Analytic Hierarchy Process (AHP
6 . Wang
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ایاچپــی و ویکور 1به ارزیابی و رتبهبندی  7فناوری انرژی زیســتی (تبدیل پســماندهای کشــاورزی به
انرژی) پرداختند .جدول  1خالصه پژوهشهای مختلف در این زمینه را نشان میدهد.
جدول  :1خالصه برخی از پژوهشهای موردبررسی در این پژوهش
محققان

سال

موضوع

روش تحلیل
دادهها

ابعاد تعداد
مدل معیار

طباطباییفر 2و
همکاران

2012

انتخاب کمباین مناسب

روش تصمیمسازی
ایاچپی

-

5

3

2016

انتخاب تراکتور مناسب

روش تصمیمسازی
ایاچپی

-

5

2011

انتخاب تراکتور مناسب

تاپسیس

-

9

روش امتیازدهی
چارلز برت

5

25

پورزابلزاده 6و همکاران  2017امکانسنجی کاربرد کشاورزی دقیق پارامترهای آماری

6

30

رگرسیون و روش
بودجهبندی

5

4

لی و همکاران

مدلسازی
پذیرش فناوریهای کشاورزی دقیق
2020
معادالت ساختاری
در چین

4

18

گروهر 8و همکاران

پذیرش فناوریهای کشاورزی دقیق رگرسیون لجستیک
2020
دودویی
در سوئیس

2

10

امینی و اسودار
لک و برقعی

4

مجنونی هریس 5و
همکاران

 2018انتخاب مناسبترین سیستم آبیاری

قرهبیگلو 7و همکاران 2019

بررسی مقایسهای بین کشاورزی
دقیق و سنتی

2

َ
بررســی پژوهشهای مختلف نشان میدهد که مطالعات فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی عمدتا
برمبنــای کاربرد فناوری ،آثــار فناوری در تولید ،پذیرش فناوری و بررســی معیارهــای انتخاب فناوری
1 . VIKOR
2 . Tabatabaeifar
3 . Amini & Asoodar
4 . Lak & Borghaee
5 . Majnooni heris
6 . Poorzabolzade Gharehbeigloo
7 . Gharehbeigloo
8 . Groher
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بهصورت مطالعات موردی صورت پذیرفته اســت .بنابراین میتوان اذعان داشت که مطالعات علمی در
زمینــه فرآیند انتقال فناوری بهصورت یــک فرآیند نظاممند که کلیه مراحل را تحت پوشــش قرار دهد،
در حوزه کشــاورزی بهخصوص در بخش مکانیزاسیون کشــاورزی ،علیرغم وسعت و تعدد فناوریهای
انتقالیافته در بســتر زمان موضوعی جدید اســت .همچنین بررسی پژوهشهای مرتبط و غیرمرتبط با
بخش کشاورزی نشان میدهد که ابعاد و معیارهای موردبررسی ازنظر تعداد ،جنس و مفهوم متفاوت از
یکدیگر هستند و باتوجهبه موردیبودن مطالعات ،اغلب بسیار فنی و محدود به مورد مطالعه میباشند.
بنابراین باتوجهبه ضرورت ایجاد یک ســاختار علمی انتقال فناوری در مکانیزاســیون کشاورزی ،در این
مطالعه معیارهای مختلــف برای کل فرآیند انتقال فناوری بهگونهای درنظر گرفته شــد که فناوریهای
مختلف این حوزه تحتپوشش قرار گیرد.
روش پژوهش
مطالعه حاضر ازمنظر هدف و روش انجام پژوهش یک پژوهش كاربردی و توصیفی-پیمایشــی اســت.
در ایــن پژوهش ضمن بررســی منابع بهمنظور تدویــن مبانی نظری پژوهش ،برای جمــعآوری دادهها
از پرسشــنامه اســتفاده شــد .برای تعیین روابط درونی معیارها و زیرمعیارها از روش دیمتل و بهمنظور
رتبهبندی معیارها و زیرمعیارها از روش تحلیل شبکهای استفاده شد.
پنل خبرگان در این پژوهش متشکل از دو گروه بود .گروه اول شامل  20نفر از اساتید و متخصصان
دانشگاهی در دو سطح کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی و گروه دوم شامل 40
نفر از متخصصان جهاد کشاورزی استان خوزستان بود .برای انتخاب پنل خبرگان در گروه اول عالوهبر
داشــتن دانش تخصصی در حوزه مکانیزسیون ،معیار سابقه فعالیت کشاورزی نیز درنظر گرفته شد .در
این معیار ،خبرگان به دو دســته افرادی که دارای تجربه کار کشــاورزی بهصورت فعالیت اقتصادی برای
چندین سال متوالی بودند و افرادی که تجربه کار عملیاتی نداشته و بیشتر در حوزه تحلیل و برنامهریزی
فعالیت داشتند ،تقسیم شدند .ازآنجاکه دانش مکانیزاسیون یک علم بینرشتهای و چندرشتهای است،
این ضرورت احســاس شد که ازنظر متخصصین سایر حوزههای کشاورزی که از مکانیزاسیون استفاده
میکنند نیز متناســب با فناوری ماشینی موردکاربرد آنها اســتفاده گردد .بنابراین خبرگان گروه دوم از
بخش اجرایی بهدلیل ارتباط دوســویه با کشــاورزان بهعنوان کاربران فناوری و تولیدکنندگان فناوری و
آگاهی از مســائل ،انتظارات و مطالبات هر دو گروه در حوزه فناوری انتخاب شــدند .در گروه اول حدود
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 40درصد و در گروه دوم حدود  45درصد اعضا دارای تجربه فعالیت کشاورزی (بیش از  5سال) بودند.
شکل  1اطالعات مربوط به خبرگان در گروه دوم را نشان میدهد.

شکل  :1اطالعات خبرگان در گروه دوم

در گام اول پژوهش ،معیارهای مناســب در هر بخش از فرآیند انتقال فناوری شامل انتخاب و كسب
فنــاوری (انتخاب فنــاوری ،انتخاب روش انتقــال و انتخاب تأمینکننده فناوری (آراســتی و همکاران،
 ،))2008انطباق ،كاربرد و جذب فناوری و توسعه و انتشار فناوری و انتخاب معیار برای انتخاب و کسب
فناوری (امیرخانی و اســفندیاری )2012 ،1تعیین شد .مجموعه معیارها ،زیرمعیارها و عوامل محیطی
که در فرآیند انتقال فناوری اثرگذار هســتند بااستفاده از دانش محققین و مرور پژوهشهای انجام شده
با کلیدواژه فناوری در حوزه کشــاورزی بهصورت عام و مکانیزاسیون کشاورزی بهصورت خاص و ادبیات
انتقال فناوری تهیه گردید .ســپس معیارها و زیرمعیارهای موردنظر توســط محققین پژوهش بررسی و
دستهبندی شدند.

1 . Amirkhani & Esfandiari
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جدول  :2برخی از معیارهای مستخرج از مطالعات پیشین
معیار

منابع

انتشار گازهای گلخانهای

وانگ و همکاران2019 ،؛ رن و لوتزن2015 ،1

بلوغ فناوری

وانگ و همکاران2019 ،؛ کانگ 2و همکاران2012 ،؛ رن و لوتزن2015 ،

اشتغالزایی

وانگ و همکاران2019 ،؛ خیبری و همکاران2019 ،

قابلیت اطمینان

کانگ و همکاران2012 ،؛ آرویو و مولینوس سنانت2018 ،3؛ خیبری و
همکاران2019 ،

هزینه بهرهبرداری و نگهداری

خیبری و همکاران2019 ،؛ رن و لوتزن2015 ،

هزینه سرمایهگذاری

خیبری و همکاران2019 ،؛ رن و لوتزن2015 ،

پذیرش اجتماعی

وانگ و همکاران2019 ،؛ آرویو و مولینوسسنانت2018 ،؛ خیبری و
همکاران2019 ،؛ رن و لوتزن2015 ،

موقعیت و اعتبار در بازار

عبدلباست 4و همکاران2018 ،؛ بنیوسف 5و همکاران2003 ،؛ تریوچلوم و
توکی2011 ،6؛ وو 7و همکاران2009 ،

ضمانتها و سیاستهای
تضمین کاال و سیستم
ارتباطی تأمینکننده

بنیوسف و همکاران2003 ،؛ تریوچلوم و توکی2011 ،

توانایی فنی

بنیوسف و همکاران2003 ،؛ چانگ 8و همکاران2011 ،؛ تریوچلوم و
توکی2011 ،؛ وو و همکاران2009 ،

اندازه بازار و توسعه سرمایه
انسانی

تقویفرد و همکاران2015 ،؛ توفیق و شکوهی2015 ،

1

در گام دوم پژوهش به تعیین روایی و پایایی و جمعآوری اطالعات پرداخته شد .پس از تعیین معیارها
1 . Ren & Lützen
2 . Kang
3 . Arroyo & Molinos-Senante
4 . Abdel-Basset
5 . Benyoucef
6 . Thiruchelvam & Tookey
7 . Wu
8 . Chang

اهمیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در ...
تحلیل ّ

173

و زیرمعیارها ،روایی محتوایی بااســتفاده از نظر خبرگان گروه اول حاصل شــد .در این روش از هر خبره
خواســته شــد که یکی از گزینههای ضروری ،مفید اما غیرضروری و غیرالزم را برای هر معیار و زیرمعیار
انتخاب کند .سپس بااستفاده از رابطه  1نسبت روایی محتوایی برای هر معیار و زیرمعیار محاسبه شد.
()1
که درآن CVR ،نســبت روایــی محتوایی n ،تعداد کل خبــرگان و  nAتعداد خبرگانــی که معیار یا
زیرمعیار موردنظر را ضروری ارزیابی کردهاند میباشــد .مقدار آســتانه برای حذف هر معیار یا زیرمعیار
بااســتفاده از جدول الوشه ( CVR=0/42برای  n = 20نفر) درنظر گرفته شد (المناصره 1و همکاران،
 2019بهنقلاز الوشــه .)1975 ،2ضریب نســبت روایی محتوا برای برخــی از معیارها و زیرمعیارها در
جدول  3نشانداده شده است.
جدول  :3ضریب نسبت روایی محتوا برای برخی از معیارها و زیرمعیارها
معیار و زیرمعیار

نسبت روایی
محتوا

معیار و زیرمعیار

نسبت روایی
محتوا

قابلیت اطمینان

0/8

اندازه بازار

0/6

هزینه سرمایهگذاری

0/7

سیستم ارتباطی تأمینکننده

0/8

اشتغالزایی

0/9

تحقیق و توسعه

0/8

سازگاریبا وضعیت
قانونگذاری سیاسی

0/5

سطح مهارت نیروی انسانی

0/8

میــزان پایایی پرسشــنامهها بااســتفاده از روش آزمون مجدد اندازهگیری شــد .بــرای اینمنظور
پرسشــنامهها در بازه زمانی  2هفته ،مجدد در بین  10نفر از خبرگان گروه اول توزیع شــد و معنیداری
ضریب همبســتگی اســپیرمن نتایج نوبت اول و دوم در ســطح  5درصد بررسی شــد (وب 3و همکاران،
 .)2006مقدار ضریب همبستگی  0/824بهدستآمد.
در گام سوم پژوهش ،پس از جمعآوری اطالعات ،وابستگی درونی معیارها و زیرمعیارها بااستفاده از
1 . Almanasreh
2 . Lawshe
3 . Webb

174

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره نهم /شماره  / 1بهار 1400

ّ
روش دیمتل بررسی شد .دیمتل روشی جامع برای طراحی و تحلیل مدل ساختاری علت و معلولی 1میان
عوامل یک سیســتم پیچیده اســت (کایا و یت .)2019 ،2سپس بااستفاده از نتایج روش دیمتل نمودار
شبکهای پژوهش توسط محققین ترسیم شد (شکل  .)2برای رتبهبندی معیارها و زیرمعیارها بااستفاده
از روش تحلیل شــبکهای ،عالوهبر روابط درونی بایستی روابط خطی برای هدف ،معیارها و زیرمعیارها
نیز بررســی شود .بنابراین عناصر هر سطح نســبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح باالتر بهصورت
زوجی بااستفاده از طیف 9گانه ســاعتی 3مقایسه شده و ماتریسهای مقایسات زوجی تشکیل شدند.
مقدار وزن معیارها و زیرمعیارها بااستفاده از روش بردار ویژه محاسبه شد .برای سنجش میزان تناقضات
احتمالی در پاســخهای مشارکتکنندگان ،نرخ ناسازگاری محاسبه و میزان آستانه نرخ ناسازگاری 0/1
درنظر گرفته شد (ساعتی .)2004 ،پسازآن بااستفاده از اوزان محاسبه شده از طریق مقایسات زوجی و
مقادیر نرمال شده ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم در روش دیمتل ،ماتریس برتر اولیه تشکیل شد.
ماتریس برتر موزون ازطریق نرمالکردن ستونهای ماتریس برتر اولیه ایجاد شد .برایاینکار ابتدا بردار
وزن هریکاز خوشهها محاسبه شد .سپس ماتریس برتر اولیه در ماتریس وزن خوشهها ضرب شد .سپس
َ
ماتریس برتر موزون مرتبا در خود ضرب شد تا هر سطر آن به عددی همگرا شد .ماتریس برتر حدی ،اوزان
مربوط به معیارها و زیرمعیارهای موردنظر را نشان داد (ساعتی.)2013 ،

1 . Cause and effect
2 . Kaya &Yet
3 . Saaty
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شکل  :2ساختار شبکه معیارها و زیرمعیارهای بهکارگرفتهشده در پژوهش

یافتههای پژوهش
معیارهــای مؤثر در انتخاب فناوری مناســب ،روش انتقال فنــاوری و انتخاب تأمینکننــده فناوری در
مکانیزاسیون کشاورزی در جدول  5نشان داده شده است.
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جدول  : 5معیارهای مؤثر در انتخاب و کسب فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی
معیارهای مؤثر در انتخاب فناوری

معیار

معیار

زیرمعیار
بهرهوری

1

فنی

دردسترسبودن منابع

سیاستگذاری

قابلیت اطمینان

2

3

سازگاری با وضعیت
قانونگذاری سیاسی

فنی

هزینه سرمایهگذاری
اقتصادی

هزینه تحقیق و توسعه
بازده سرمایهگذاری

زیست محیطی

هزینه بهرهبرداری و نگهداری

اجتماعی

نوآوری فناوری

امنیت اقتصادی

10

5

سازگاری با سیاست ملی
فناوراته در بخش کشاورزی

6

مزایای اجتماعی

8

4

هزینه تولید

وابستگی به خارج

اندازه بازار

9

سیاستهای عمومی و
7
پشتیبانی مالی

ظرفیت سرمایهگذاری
بلوغ فناوری

زیرمعیار

معیارهای مؤثر در انتخاب
روش انتقال فناوری

پذیرش اجتماعی
اشتغالزایی
انتشار گازهای گلخانهای

توسعه سرمایه انسانی

11

قوانین و مقررات

12

معیارهای مؤثر در انتخاب
تأمینکننده فناوری
ضمانتها و سیاستهای
13
تضمین کاال
توانایی فنی

استفاده از زمین نسبت به
مساحت موردنیاز
14
سیستم ارتباطی تأمینکننده
تاثیر بر اکوسیستم

موقعیت و اعتبار در بازار

 -1خارجقسمت ارزش ریالی ستاده سیستم بر کل هزینههای فناوری که شامل استهالک ،هزینههای
نگهداری و تعمیرات ،دانش فنی و … است.
 -2احتمال عملکرد مطلوب یک ماشین در یک دوره زمانی معین .احتمال قابلیت کاری ماشین از حاصلضرب
احتمال قابلیت کاری تکتک اجزای ماشین تشکیل میشود (سیفی 1و همکاران.)2013 ،
 -3استفاده موفقیتآمیز یک فناوری در یک سامانه ،محصول یا فرآیند و یا تبدیلشدن به یک سامانه یا
محصول موفق.
 -4ایجاد تغییر در محصوالت یا خدمات و یا روش خلق و عرضه آنها ،باهدف پاسخگویی به بازارهای جدید و
نیازهای متغیر مشتریان.
 -5دولتهای مختلف در زمینههای علمی ،مهندسی و فناوری ،توسعه صنعتی ،رشد اقتصادی و  ...سیاستهای

اهمیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در ...
تحلیل ّ

177

متفاوتی را دنبال میکنند .هدف از ارائه بستههای سیاسی ایجاد ثروت ،رفاه و ارتقای استانداردهای زندگی
است (جعفرنژاد .)2014 ،2در ایران نیز سیاستهای کلی کشور نظیر برخورداری از دانش پیشرفته ،توانایی
در تولید علم و فناوری ،اتکاء بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ،دستیابی به جایگاه
اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقة آسیای جنوب غربی باتأکیدبر جنبش نرمافزاری و تولید علم،
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل تعریف شده است؛
بنابراین دستیابی به فناوری در هر سطحی بایستی سازگار با این سیاستها صورت پذیرد.
 -6سازگاری با سیاست ملی فناوری بهمفهوم کنترل یک روند و فعالیت و همسوسازی آن با اهداف و الزامات
ملی برای نیل به اهداف اقتصادی ،و اجتماعی است .سیاست ملی فناوری باید توسعهی منابع ملی را با
بهرهوری باال و فزاینده و هدایت بهسوی اقتصاد سطح باال و توانایی صنعتی ،تشویق نماید (جعفرنژاد.)2014 ،
 -7اجرای سیاستهای ملی فناوری نیازمند تأمین مالی پروژههای فناورانه از طریق اعطای تسهیالت،
اعتبارات و  ...است .همچنین ارائه مشوقهای مختلف مانند ارائه امتیازات اقتصادی ،تخفیفها و معافیتهای
مالیاتی نیز میتواند منجربه ایجاد تمایل در سرمایهگذاریهای فناورانه گردد (جعفرنژاد.)2014 ،
ّ
 -8افزایش سطح رفاه زندگی ،افزایش سطح سالمتی جامعه ،کاهش مشقت کاری و ....
 -9سنجهای برای تعیین ارزش کل یک بازار خاص برای یک دوره زمانی معین که براساس تعداد متقاضیان و
یا ارزش مالی بیان میشود.
 -10فضایی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی به برنامهریزی بلندمدت
بپردازند (تقویفرد و همکاران.)2015 ،
 -11توسعه اقتصادی در انتقال فناوری باتوجهبه سرمایه انسانی کشور دریافتکننده عبارت است از عرضه
ً
کارآفرینان داخلی در اقتصاد که عموما نمادی از درجه توسعه کشورها است .این مسئله در جریان انتقال
فناوری بهویژه در سرمایهگذاریهای مشترک با بخشهای داخلی و فناوری باال که نیاز به نیروی کار ماهر
دارند ،اهمیت بیشتری دارد (تقویفرد و همکاران.)2015 ،
 -12قوانین با کارایی مطلوب ،ضمن تضمین حقوقمالکیت خصوصی و کاهش هزینههای مبادالتی ،محیطی
مطلوب را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار فراهم میکنند.
 -13روشی که منتقلکننده فناوری درمقابل انتقال محصول یا خدمات ،ملزم به انجام تعهداتی برای جبران
نقض احتمالی ادعای خود میگردد.

1

 -14تقویت و گسترش ارتباطات با تأمینکنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار با آنها برای کاهش
هزینهها و افزایش انعطافپذیری در برابر تغییرات بازار و ایجاد مزیت در فضای رقابتی ضروری است .هدف
سیستم مدیریت روابط تأمینکننده ارائه چارچوبهای اصولی برای ارزیابی مستمر ،توسعه عملکرد و انتخاب
تأمینکنندگان مناسب است (غفاری توران.)2008 ،3
1 . Seifi
2 . Jafarnezhad
3 . Ghaffari Turan

178

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره نهم /شماره  / 1بهار 1400

فرآیند دیمتل
طی بررسی منابع موجود درخصوص انتقال فناوری ،روابط درونی بین سه مرحله فرآیند انتقال
فناوری محرز گردید .بنابراین میزان اثرگذاری و اثرپذیری این سه مرحله از یکدیگر بهکمک روش
دیمتل بررسی شد .در جدول  c ،6و  rبهترتیب نشاندهنده اثرگذاری و اثرپذیری هر معیار و زیرمعیار
نسبتبه سایر معیارها و زیرمعیارها میباشند ri+ci .نشاندهنده میزان اثری است که معیار یا زیرمعیار
 iبر سایر معیارها یا زیرمعیارها دارد و میزان اثری که این معیار یا زیرمعیار از سایر معیارها و زیرمعیارها
میپذیرد (گابوس و فونتال .)1972 ،دقت در مقادیر  ri+ciدر جدول  6نشان داد که تفاوت بین دو
مقدار حداکثر و حداقل بسیار کم است .بهاینمعنا که مجموع اثرگذاری و اثرپذیری (شدت اثر)
مجموعه معیارها نسبتبه یکدیگر تفاوتی ندارد .هرچه مقدار  ri+ciمعیاری بیشتر باشد ،آن معیار
تعامل بیشتری با سایر عناصر سیستم دارد و اهمیت معیار در سیستم بیشتر است ri-ci .معرف
ّ
رابطه معیار یا زیرمعیار  iاست .مقدار مثبت  ri-ciنشانه علیبودن معیار یا زیرمعیار  iو مقدار منفی آن
نشاندهنده معلولبودن معیار یا زیرمعیار موردنظر است (گابوس و فونتال .)1972 ،مطابق با نتایج
حاصل از بررسی روابط درونی اهداف اصلی ،توسعه و انتشار فناوری انتقالیافته متأثر از دو مرحله
نخست یعنی انتخاب و کسب فناوری و انطباق ،كاربرد و جذب فناوری است .ماتریس روابط درونی
نشان داد که هر سه عامل ضمن اثرگذاری بر یکدیگر متأثر از همدیگر نیز هستند.
جدول  :6میزان اثرگذاری و اثرپذیری مراحل فرآیند انتقال فناوری
عوامل

ri

ci

ri+ci

ri-ci

انتخاب و کسب فناوری

5/083

5

10/083

0/083

انطباق ،كاربرد و جذب فناوری

5/667

5

10/667

0/667

توسعه و انتشار فناوری

4/25

5

9/25

-0/75

انتخاب و کسب فناوری مناسب نیز وابستهبه انتخاب درست فناوری مناسب ،انتخاب اصولی روش
انتقال مناسب و انتخاب صحیح تولیدکننده فناوری مطابق با نیازها ،پتانسیلها و محدویتهای موجود
است .مقادیر  riو  ciنشان داد که سه عامل انتخاب فناوری و انتخاب روش انتقال و انتخاب تأمینکننده
بهشــدت متأثر از یکدیگر هســتند (جــدول  .)7دو عامل انتخــاب روش انتقال و انتخــاب تأمینکننده

اهمیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در ...
تحلیل ّ

179

بیشترین شدت اثرگذاری ( )ri+ciرا بهخود اختصاص دادند.
جدول  :7میزان اثرگذاری و اثرپذیری مراحل انتخاب و کسب فناوری
عوامل

ri

ci

ri+ci

ri-ci

انتخاب فناوری

5/25

6/5

11/75

-1/25

انتخاب روش انتقال

7/75

6/656

14/406

1/094

انتخاب تأمینکننده فناوری

7/75

7/794

15/344

1/156

بررسی روابط درونی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در انتخاب و کسب فناوری در مکانیزاسیون
کشاورزی

میزان اثرپذیری و اثرگذاری معیارهای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و سیاستگذاری مؤثر
در انتخاب فناوری مکانیزاســیون کشاورزی در جدول  8نشانداده شده است .مقادیر  ri+ciنشان داد
که مجموع اثرگذاری و اثرپذیری مجموعه معیارها نســبتبه یکدیگر متفاوت اســت .مطابق با مقادیر ri
معیارهای اجتماعی ،فنی و اقتصادی بهترتیب تأثیرگذارترین و معیارهای اقتصادی ،سیاســتگذاری و
اجتماعی بهترتیب تأثیرپذیرترین معیارها بودند .براســاس مقادیر  ri-ciمجموعه معیارهای اقتصادی و
ّ
سیاستگذاری معیارهای معلول و مجموعه معیارهای فنی ،اجتماعی و زیست محیطی معیارهای علی
در انتخاب فناوری در کشاورزی بودند.
جدول  :8میزان اثرگذاری و اثرپذیری مجموعه معیارهای انتخاب فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی
عوامل
فنی
اقتصادی

ri-ci ri+ci

عوامل

ri

ci

0/556 6/231 2/838 3/394

اجتماعی

ri

ci

ri-ci ri+ci

0/395 7/368 3/487 3/881

 -0/344 7/088 3/716 3/372زیست محیطی 0/359 3/689 1/665 2/024

سیاستگذاری -0/966 6/247 3/607 2/641

بهمنظور حذف اثرات قابلاغماض ،مقدار آســتانهای برمبنای میانگیــن ماتریس کل درنظر گرفته
شــد .برایناســاس مجموعه عوامل تحتعنوان معیارهای فنی با معیارهای اقتصادی ،سیاستگذاری
و اجتماعــی و مجموعه معیارهای اقتصادی با معیارهای فنی ،سیاســتگذاری و اجتماعی و مجموعه
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معیارهــای سیاســتگذاری نیز با معیارهای فنــی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیســت محیطی و مجموعه
معیارهای اجتماعی و زیســت محیطی نیز با معیارهای اقتصادی و سیاستگذاری دارای روابط درونی
بودند (جدول .)9
جدول  :9اثرات بیشتر از مقدار آستانه در ماتریس کل معیارهای انتخاب
فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

فنی

معیار
فنی

اقتصادی

سیاستگذاری

اجتماعی

زیست محیطی

+

+

+

-

+

+

-

+

-

اقتصادی

+

سیاستگذاری

-

+

اجتماعی

+

+

+

زیست محیطی

-

+

-

+
+

رنگ سبز بیانگر وجود رابطه قوی و رنگ زرد بیانگر ضعف در ارتباط است

در بررســی روابط درونی زیرمعیارهای فنی بیشــترین میزان اثرگذاری و اثرپذیری بهترتیب به بلوغ
فناوری و بهرهوری تعلق داشــت و چهار زیرمعیار یهرهوری ،قابلیتاطمینان ،دردســترسبودن منابع و
ظرفیت سرمایهگذاری تحت عنوان زیرمعیارهای معلول معرفی شدند (جدول .)10
جدول  :10میزان اثرگذاری و اثرپذیری زیرمعیارهای فنی انتخاب فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی
عوامل
بهرهوری

ri

ci

ri-ci ri+ci

ظرفیت
-1/171 3/607 2/389 1/218
سرمایهگذاری

-0/796 3/834 2/315 1/519

بلوغ فناوری

1/507 3//751 1/122 2/629

قابلیتاطمینان -0/675 3/186 1/930 1/255
دردسترسبودن
منابع

عوامل

ri

ci

ri-ci ri+ci

 -0/283 3/502 1/893 1/610نوآوری فناوری 1/419 3/663 1/122 2/541

در معیار اقتصادی نیز ســه زیرمعیار هزینه ســرمایهگذاری ،هزینه بهرهبرداری و نگهداری و هزینه

اهمیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در ...
تحلیل ّ
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ّ
تحقیق و توســعه زیرمعیار علی و دو زیرمعیار بازده ســرمایهگذاری و هزینه تولید در دسته زیرمعیارهای
معلول قرار گرفتند (جدول .)11
جدول  :11میزان اثرگذاری و اثرپذیری زیرمعیارهای اقتصادی انتخاب فناوری
در مکانیزاسیون کشاورزی

عوامل

ri

ci

ri-ci ri+ci

عوامل

بازده
هزینه سرمایهگذاری 0/606 8/228 3/811 4/417
سرمایهگذاری
هزینه بهرهبرداری و
نگهداری

0/512 8/294 3/891 4/403

هزینه تولید

ri

ci

ri-ci ri+ci

-0/612 7/723 4/168 3/555
-2/169 6/215 4/192 2/023

هزینه تحقیق و توسعه 1/664 6/083 2/210 3/874

ّ
ترســیم نمودار ﻋﻠت و ﻣﻌﻠﻮلی ﺑﺮﺍﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮیس ﺍرﺗﺒﺎط کلی انجام شد .باتوجهبه شکل 3دو زیرمعیار
سازگاری با سیاســت ملی فناورانه و سیاستهای مالی و پشتیبانی عمومی زیرمعیارهای معلول بودند.
زیرمعیارهای ســازگاری با وضعیت قانونگذاری سیاسی و وابستگی به خارج بیشترین تعامل را با سایر
عناصر سیســتم داشــتند .زیرمعیار وابســتگی به خارج عالوهبر اثرگذاری بر ســایر زیرمعیارهای گروه
سیاستگذاری از آنها تأثیر پذیرفت و زیرمعیار سازگاری با وضعیت قانونگذاری سیاسی ضمن اثرگذاری
بر سایر زیرمعیارها فقط متأثر از زیر معیار وابستگی به خارج بود.

شکل  :3میزان اثرگذاری و اثرپذیری زیرمعیارهای سیاستگذاری در انتخاب فناوری
در مکانیزاسیون کشاورزی
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در زیرمعیارهای اجتماعی ،زیرمعیار اشــتغالزایی دارای بیشــترین تعامل با ســایر زیرمعیارها بود.
پذیــرش اجتماعی زیرمعیار معلول و تحتتأثیر مزایای اجتماعی فناوری و اشــتغالزایی قرار گرفت .در
مجموعه زیرمعیارهای زیســت محیطی نیز تاثیر بر اکوسیستم ،زیرمعیار معلول و دارای بیشترین تعامل
با سایر زیرمعیارها بود.
مطابقبا بررســی کلی زیرمعیارهای انتخاب فناوری مناســب ،زیرمعیارهای بلــوغ فناوری ،نوآوری
فنــاوری ،هزینــه ســرمایهگذاری ،هزینــه بهرهبــرداری و نگهــداری ،ظرفیــت ســرمایهگذاری ،بازده
ســرمایهگذاری ،دردسترسبودن منابع ،هزینه تحقیق و توسعه ،بهرهوری و قابلیت اطمینان ،بهترتیب
 10زیرمعیار اثرگذار بر کل سیســتم انتخاب فناوری مناســب در حوزه مکانیزاســیون کشاورزی بودند.
اشــتغالزایی ،پذیــرش فناوری ،سیاســتهای عمومی و پشــتیبان مالی ،وابســتگیبه خــارج ،بازده
سرمایهگذاری ،هزینه تولید ،هزینه بهرهبرداری و نگهداری ،هزینه سرمایهگذاری ،سازگاری با وضعیت
قانونگذاری سیاســی و ســازگاری با سیاست ملی فناورانه بخش کشــاورزی دارای بیشترین اثرپذیری
بودند که بهترتیب در رتبه  1تا  10قرارگرفتند .سازگاری با سیاست ملی فناورانه ،وابستگیبه خارج ،بازده
ســرمایهگذاری و سیاستهای عمومی و پشتیبان مالی بیشــترین تعامل را با سایر زیرمعیارها داشتند.
زیرمعیارهای بازده سرمایهگذاری ،هزینه تولید و کلیه زیرمعیارهای سیاستگذاری و اجتماعی در دسته
معیارهای معلول قرار گرفتند (جدول .)12
جدول  :12میزان اثرگذاری و اثرپذیری کلیه زیرمعیارهای مؤثر در انتخاب فناوری
در مکانیزاسیون کشاورزی
عوامل
بهرهوری

ri

ci

ri-ci ri+ci

عوامل

ri

ci

ri-ci ri+ci

 0/351 2/931 1/290 1/641وابستگیبه خارج -0/297 3/739 2/018 1/721

سازگاری با وضعیت
قابلیتاطمینان 0/464 2/801 1/168 1/632
قانونگذاری سیاسی

-0/277 2/778 1/527 1/250

سازگاری با سیاست
دردسترسبودن
0/870 2/585 0/858 1/728
ملی فناورانه
منابع

-0/636 4/161 1/398 1/763

ظرفیت
سرمایهگذاری

سازگاری با

 0/442 3/216 1/387 1/829سیاستهای عمومی -0/492 3/717 2/104 1/613
و پشتیبانی مالی

اهمیت معیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری در ...
تحلیل ّ
عوامل
بلوغ فناوری

ri

ci

ri-ci ri+ci

1/065 3/437 1/186 2/251

عوامل
مزایای اجتماعی

ri

ci

183

ri-ci ri+ci

-0/958 1/739 1/348 0/391

نوآوری فناوری  1/022 3/395 1/186 2/208پذیرش اجتماعی -1/828 2/457 2/143 0/315
هزینه
سرمایهگذاری

0/394 3/511 1/559 1/953

اشتغالزایی

-1/379 3/356 2/367 0/988

هزینه بهرهبردازی
و نگهداری

0/043 3/629 1/793 1/836

انتشار گازهای
گلخانهای

0/326 1/046 0/360 0/686

هزینه تحقیق و
توسعه

0/756 2/604 0/924 1/680

بازده
سرمایهگذاری

 -0/230 3/714 1/972 1/742تاثیر بر اکوسیستم 0/260 1/168 0/454 0/714

هزینه تولید

استفادهاز زمین

نسبتبه مساحت 0/398 0/987 0/290 0/688
موردنیاز

-0/295 3/508 1/902 1/607

بررسی روابط درونی معیارهای مؤثر در انتخاب روش انتقال فناوری و انتخاب تأمینکننده
فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

باتوجهبه شکل -3الف دو معیار اندازه بازار و توسعه منابع انسانی بهعنوان معیارهای معلول در انتخاب
روش مناســب انتقال فناوری در حوزه مکانیزاســیون کشاورزی شناسایی شــدند .شدت اثرپذیری این
عوامل همانطور که در شــکل نشــانداده شده است بســیار نزدیک به یکدیگر بود .امنیت اقتصادی،
اندازه بازار ،توسعه منابع انسانی و قوانین و مقررات بهترتیب از بیشترین میزان اثرگذاری و توسعه منابع
انسانی ،اندازه بازار ،قوانین و مقررات و امنیت اقتصادی بهترتیب از بیشترین اثرپذیری برخوردار بودند.
نتایج بررسی روابط درونی معیارهای مؤثر در انتخاب تأمینکننده فناوری نیز در شکل -3ب نشانداده
ّ
شده است .در این بخش معیار توانایی فنی معیار علی و دارای بیشترین تعاملبا سایر معیارها بود.
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(ب)

(الف)

شکل  :3الف) میزان اثرگذاری و اثرپذیری معیارهای انتخاب روش انتقال فناوری و
ب) میزان اثرگذاری و اثرپذیری معیارهای انتخاب تأمینکننده فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

بررســی روابط درونی معیارهای مؤثر در انطباق ،کاربرد و جذب فناوری و توسعه و انتشار
فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

مطابق شــکل 4دو معیار سطح مهارت انسانی و تحقیق و توســعه بهعنوان معیارهای معلول شناسایی
شــدند .معیار تحقیق و توســعه بیشــترین شــدت اثرپذیری و معیار آموزش بیشترین شــدت اثرگذاری
را داشــتند .بیشــترین میزان اثرگذاری معیارها به ترتیب متعلق به امکانات زیربنایی ،تحقیق و توسعه،
آموزش و ســطح مهارت نیروی انســانی بود .همچنین معیارهای تحقیق و توسعه ،سطح مهارت نیروی
انسانی ،آموزش و امکانات زیربنایی به ترتیب بیشترین میزان اثرپذیری را داشتند.

شکل  :4میزان اثرگذاری و اثرپذیری معیارهای انطباق ،کاربرد و جذب فناوری و توسعه
و انتشار فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

بررســی روابط درونی کلیه معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری نشــانداد که کلیه
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زیرمعیارهای اقتصادی ،سیاستگذاری و اجتماعی ،توسعه سرمایه انسانی ،ضمانتها و سیاستهای
تضمیــن کاال و موقعیــت و اعتبار در بــازار زیرمعیارها و معیارهای معلول هســتند .معیارهای تحقیق و
توســعه ،آموزش و امکانات زیربنایی بیشترین شدت اثرگذاری و وابستگیبه خارج ،سازگاری با سیاست
ملی فناوراته و اشتغالزایی بیشترین شدت اثرپذیری را داشتند (جدول .)13
جدول  :13میزان اثرگذاری و اثرپذیری معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری
در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی
عوامل
بهرهوری

ri

ci

ri-ci ri+ci

0/196 3/646 1/725 1/921

قابلیتاطمینان 0/197 3/226 1/515 1/711

عوامل

ri

ci

ri-ci ri+ci

اشتغالزایی

-1/380 4/667 3/023 1/644

انتشار گازهای
گلخانهای

0/215 1/544 0/664 0/879

استفاده از زمین

دردسترسبودن
منابع

 0/821 3/436 1/308 2/129نسبت به مساحت 0/402 1/071 0/335 0/737

ظرفیت
سرمایهگذاری

 0/404 4/057 1/827 2/230تاثیر بر اکوسیستم 0/078 1/695 0/809 0/887

بلوغ فناوری

اندازه بازار

0/740 3/904 1/582 2/322

امنیت اقتصادی

0/835 3/921 1/543 2/378

هزینه
سرمایهگذاری

-0/350 3/805 2/078 1/728

منابع انسانی

-0/024 3/739 1/882 1/858

هزینه بهرهبرداری
و نگهداری

-0/656 3/850 2/253 1/597

قوانین و مقررات

0/890 2/629 0/869 1/759

موردنیاز

0/703 4/106 1/701 2/404

نوآوری فناوری 0/535 4/366 1/916 2/450

ضمانتها و

هزینه تحقیق و
توسعه

 -0/089 3/616 1/764 1/852سیاستهایتضمین -0/052 3/097 1/574 1/523

بازده
سرمایهگذاری

-0/540 4/476 2/508 1/968

توانایی فنی

0/560 4/550 1/995 2/555

هزینه تولید

-0/744 3/955 2/350 1/606

سیستم ارتباطی
تامینکننده

0/146 4/137 1/996 2/141

کاال
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عوامل

ri

ci

ri-ci ri+ci

عوامل

ri

ci

ri-ci ri+ci

موقعیت و اعتبار در
وابستگی به خارج -0/235 5/069 2/652 2/417
بازار

-0/530 4/201 2/365 1/836

سازگاری با وضعیت
قانونگذاری
سیاسی

سطح مهارت نیروی
-0/647 3/175 1/911 1/264
انسانی

0/306 4/475 2/085 2/391

سازگاریباسیاست
ملیفناورانه

 -0/602 5/044 2/823 2/221امکانات زیربنایی 0/676 4/885 2/104 2/781

سازگاری با
سیاستهای
-0/572 4/538 2/555 1/983
عمومی و
پشتیبانی مالی

آموزش

واحدهای تحقیق و
مزایای اجتماعی -0/727 2/712 1/720 0/993
توسعه

0/284 4/773 2/244 2/528

0/374 5/644 2/635 3/009

پذیرش اجتماعی -1/393 3/467 2/430 1/037

فرآیند تحلیل شبکهای
بااستفاده از روش تحلیل شبکهای (ایانپی ،)1اشتغالزایی ،سازگاری با سیاست ملی فناورانه ،وابستگی
به خارج ،تحقیق و توسعه ،سازگاری با سیاستهای عمومی و پشتیبانی مالی ،پذیرش اجتماعی در رتبه
 1تا  5قرار گرفتند (جدول .)14

1 . ANP
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جدول  :14رتبهبندی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در فرآیند انتقال فناوری
در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی
عامل

امتیاز رتبه

اشتغالزایی 1 0/049

عامل

امتیاز رتبه

عامل

امتیاز رتبه

آموزش

 8 0/036نوآوری فناوری 13 0/031

عامل

امتیاز رتبه

امنیت
اقتصادی

19 0/025

ضمانتها و
هزینه
سازگاری با
سیاست ملی  2 0/045بهرهبرداری و  9 0/035منابع انسانی  14 0/030سیاستهای 19 0/025
تضمین کاال
نگهداری
فناورانه
امکانات
زیربنایی

وابستگی به
خارج

3 0/043

واحدهای
تحقیق و
توسعه

سطح مهارت
4 0/042
نیروی انسانی

ظرفیت
10 0/034
سرمایهگذاری
11 0/033

مزایای
اجتماعی

 15 0/029قابلیتاطمینان 20 0/024
16 0/028

سازگاری با
هزینه تحقیق و
هزینه
سیاستهای
16 0/028
11 0/033
5 0/040
توسعه
سرمایهگذاری
عمومی و
پشتیبانی مالی
پذیرش
اجتماعی

5 0/040

سیستم
ارتباطی  12 0/032بلوغ فناوری 17 0/027
تامینکننده

دردستر 
س
بودن منابع

قوانین و
مقررات

21 0/020

22 0/014

تاثیر بر
23 0/013
اکوسیستم

بازده
سرمایهگذاری

6 0/039

توانایی فنی 12 0/032

بهرهوری

موقعیت و
اعتبار در بازار

7 0/037

سازگاری
با وضعیت
13 0/031
قانونگذاری
سیاسی

استفاده از
زمین نسبت
25 0/006
اندازه بازار 18 0/026
به مساحت
موردنیاز

هزینه تولید 7 0/037

انتشار گازهای
17 0/027
گلخانهای

24 0/011
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بحث و نتیجهگیری
هــدف کلی پژوهش ،شناســایی و رتبهبنــدی معیارهــای مؤثر در فرآینــد ثمربخش انتقال فنــاوری در
مکانیزاسیون کشاورزی بود .ازاینرو هریک از سه مرحله فرآیند انتقال فناوری (انتخاب و كسب فناوری،
انطباق ،كاربرد و جذب فناوری و توســعه و انتشار فناوری) بهعنوان یک هدف اصلی مطرح شدند و برای
هریک از این اهداف معیارها و زیرمعیارهای مناسب درنظر گرفته شد .در مرحله انتخاب و کسب فناوری،
سه معیار انتخاب فناوری ،انتخاب روش انتقال فناوری و انتخاب تأمینکننده فناوری درنظر گرفته شدند.
برای انتخاب فناوری نیز  5معیار فنی ،اقتصادی ،سیاســتگذاری ،اجتماعی و زیســت محیطی مطرح
و برای هر معیار باتوجهبه فناوریهای مورداســتفاده در بخش مکانیزاســیون کشاورزی نظیر منابع توان
(تراکتور ،تیلر ،کمباین و  ،)...ماشــینها و ادوات مزرعه درخصوص عملیات خاکورزی ،کاشت ،داشت
و برداشــت محصوالت زراعی و باغی ،تجهیزات ثابت زراعی نظیر دستگاههای بوجاری ،کنترل کیفیت،
نگهــداری و انبارداری ،ماشــینهای صنایع غذایی و دامپروری ،حســگرها ،ســامانههای موقعیتیاب،
سامانههای اطالعات جغرافیایی و سنجشازدور و نظایر آنها ،مجموعهای از زیرمعیارها تعریف شد.
منظور از انطبــاق ،كاربرد و جذب فناوری بهعنوان دومین مرحلــه در فرآیند انتقال فناوری ،فرایند
پیونــددادن فنــاوری وارداتــی با اهداف ،شــرایط ،امكانــات و نیازهای كشــور واردكننده فنــاوری و یا
«بومیسازى» فناوری است (امیرخانی و اسفندیاری .)2012 ،فرآیند انطباق ،کاربرد و جذب فناوریهای
وارداتی در بخش کشــاورزی بهســبب وجود متغیرهای زیاد خارجازکنترل مرتبــط با عوامل محیطی با
چالشهای مختلفی روبهرو اســت .شــرایط خاص جغرافیایی کشــور و تنوع اقلیمــی درکنار معضالت
مرتبطبا منابع و محیط تولید اعم از فرسایش شدید خاک ،هدررفت منابع آب ،آلودگی منابع آب و خاک
و بهتبعآن مخاطرات بهداشت انسانی ،باالبودن ضایعات کشاورزی ،ازبینرفتن پوشش گیاهی و تهدید
زیستگاه جانوری (کشاورز 1و همکاران )2020 ،و مشکالت برنامهریزی و اجرا در این حوزه شامل ضعف
در هدفگذاریهای کالن و گاهی غیرواقعبینـــانهبودن آنها ،ضعف مدیریت در بهـرهبرداری بهینه از
امکانات موجود و افزایش بهرهوری آنها و استفاده نامناسب از نهادهها (باقری و مؤذن )2008 ،2ازجمله
عوامل مداخلهگر در فرآیند بومیسازی فناوری هستند .برایمثال ،استفاده از فناوری ماشینی در بخش
کشــاورزی شرایط مطلوبی ندارد و ترکیب و توزیع آنها با ســاختار واحدهای تولیدی و نظام بهرهبرداری
سازگار نیست .همچنین ،ساختار ماشینها با سطح و روند توسعه و شاخصهای اقتصادی و اجتماعی،
1 . Keshavarz
2 . Bagheri & Moazen
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ازجمله وضعیت اشــتغال و آهنگ خروج نیروی انسانی هماهنگی ندارد .ســازگارکردن ترکیب فناوری
ماشینی با واحدهای تولیدی در نظام بهرهبرداری کشاورزی ،و همچنین نوع ،نسبت و ترکیب آنها نیاز به
بررسیهای علمی در ابعاد مختلف دارد ،تا بتوان بااستفاده از نتایج آن ،سیاست کاربرد فناوری ماشینی
و ابزاری در بخش کشاورزی کشور را موردتجدیدنظر قرار داد (کشوری و مرزبان .)2019 ،1انتقال موفق
یک فناوری كه به نوآورى و توســعه آن بیانجامد ،مســتلزم رسیدنبه سطوح طراحى و ساخت تجهیزات
متناسببا نیازها ،محدودیتها و پتانسیلهای موجود است .دستیابی به این مهم درگرو انجام پژوهش
و راهاندازی واحدهاى مســتقل پژوهشی است .ازاینرو ،گزینش راهبردی كه تركیبی از انتقال فناوری و
توسعه مهارتهای بومی باشــد ،ضروری است؛ چراكه هیچیك بهتنهایی جایگزین كاملی برای دیگری
نیســت و انتقال فناوری همراه با تحقیق و توســعه میتوانند مكمل اثربخشــی برای یكدیگر در فرایند
نوآوری باشــند (امیرخانی و اســفندیاری .)2012 ،برای تحقق توسعهی فناوری ،تجهیز بخش خاصی
از یک ســاختار اقتصادی یا گروه خاصی از کاربران به فناوریهای جدید كافی نیســت و این فناوریها
بایستی در بین تمامی بخشها و کاربرانی که قابلیتاستفاده از آن را دارند انتشار یابند .منظور از انتشار
فناوری ،فراگیرشــدن فناوری کسبشــده و فناوریهای جدید در همه زمینههــای آن ازجمله آموزش،
جذب ،کاربرد و توسعه است (انصاری و زارع .)2009 ،2برای تعدیل شکاف دانش کاربردی فناوریهای
نوین و ســطح دانــش و مهارت کاربران اســتفادهاز ظرفیت واحدهای تحقیق و توســعه باهدف آموزش
نیروهــای متخصص بهمنظور ایفای نقش ترویج فناوری ازطریق برگزاری دورهها و كارگاههای آموزشــی
در جامعه هدف کاربر فناوری بســیار ّ
اهمیــت دارد .در این پژوهش باتوجهبه ارتباط تنگاتنگ دو مرحله
انطباق ،کاربرد و جذب فناوری و توسعه و انتشار فناوری و مباحث ذکرشده  4معیار سطح مهارت نیروی
انسانی ،امکانات زیربنایی ،آموزش و تحقیق و توسعه برای ارائه در مدل انتقال فناوری درنظر گرفته شد.
در معیــار انطبــاق ،كاربرد و جذب فنــاوری مواردی تحتعنــوان تطابق فناوری وارداتی با ســطح
مهارت نیروی انســانی ،نحوه کاربرد فناوری و فراگیر شــدن فناوری در سطح جامعه مطرح میشود .در
این معیار منظور از ســطح مهارت نیروی انســانی درواقع میزان مهارت کاربران ماشینهای کشاورزی و
ُ
پذیرش عمومی فناوری توسط جامعه هدف که عموما کشاورزان هستند است .درحالیکه سطح مهارت
نیروی انسانی در معیار توسعه و انتشار فناوری به توان فنی و مهندسی طراحان و سازندگان ماشینهای
کشــاورزی و توان مدیریتی بخش اجرایی در نحوه تأمین و توزیع فناوری متناســب با نیازهای فناورانه،
1 . Keshvari & Marzban
2 . Ansari & Zare
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ظرفیتها و پتانســیلهای منطقهای اشاره دارد .همچنین زیرمعیار امکانات زیربنایی در معیار انطباق،
كاربــرد و جذب فناوری مرتبط با شــرایط کاربرد فناوری باهدف کارکرد بهتر آن اســت .درحالیکه این
زیرمعیار در معیار توسعه و اتتشار فناوری در نظام تأمین و توزیع فناوری (برای مثال در طراحی و ساخت
مواردی همچون تجهیزات خط تولید ،آلیاژهای مورداستفاده) تعریف میشود .آموزش در معیار انطباق،
كاربرد و جذب فناوری بهصورت عمومی و برای کاربران ماشینهای کشاورزی و جامعه کشاورزان باهدف
افزایــش آگاهــی و اقبال آنها در کاربرد فناوریهای نوین صورت میپذیرد و در معیار توســعه و انتشــار
ُ
فناوری این آموزشها منسجمتر و کامال تخصصی برای طراحان و مهندسان در حوزه تولید ماشینهای
کشاورزی است .عمده فرآیند تحقیق و توسعه در مرحله انطباق ،كاربرد و جذب فناوری پیرامون تطابق
اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی فناوری و میزان رضایتمندی و پذیرش فناوری توسط کاربران آن
صورت میگیرد .درحالیکه در مرحله توسعه و انتشار فناوری ،تحقیق و توسعه باهدف افزایش کیفیت
فناوری و تولید فناوری جدید انجام میشود.
در بررســی روابــط درونــی معیارها و زیرمعیارهــای مؤثر در انتخاب و کســب فنــاوری معلولبودن
معیارهای اقتصادی ناشــیاز عوامل مختلفی اســت .شــرایط فنی فناوری منتخب ازیکســو و شرایط
محیطی در جامعه پذیرنده فناوری نظیر اندازه بازار ،تورم ،آزادســازی تجاری و ظرفیت ســرمایهگذاری
برای جذب سرمایههای خارجی ازدیگرسو این معیارها را دستخوش تغییر قرار میدهد .سیاستگذاری
در توسعه فناوری در دو دسته کلی شامل سیاستهای صریح و سیاستهای ضمنی جای میگیرد .در
سیاستهای صریح توسعه فناوری ،کشورها نهادهای الزم برای اجرای سیاستها را ایجاد و یا نهادهای
موجود را اصالح و تجدید ســازمان میکنند .درحالیکه در سیاســت ضمنی توســعه فناوری ،نهادها و
ساختارهای توسعه فناوری بهتدریج و متناسببا روند توسعه ملی ،اقتصادی و اجتماعی شکل میگیرند
و باپیشــرفت ســاختارهای اقتصادی -اجتماعی ،ســاختارهای نهادی توســعه فناوری نیز نظامیافته و
هدفمند میشوند (شاکری و موالیی)2018 ،1؛ بنابراین اثرپذیر بودن سیاستگذاری در انتقال فناوری
نسبتبه سایر معیارهای مداخلهگر موردانتظار است.
باتوجهبه یافتههای پژوهش اشــتغالزایی ،ســازگاریبا سیاســت ملی فناورانه و وابستگیبه خارج
ســه معیار مهم در فرآیند انتقال فناوری هســتند .توجهبه اشتغال در توســعه فناوری برای جلوگیری از
شکســتهای اقتصادی-اجتماعی ناشــیاز معضل بیکاری نظیــر ناهنجاریهــای اجتماعی ،فقر یا
1 . Shakeri & Molaei
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مخاطرات امنیت غذایی بسیار حائز ّ
اهمیت است .توسعه مکانیزاسیون در کشاورزی و کاربرد فناوری در
انجام تمام فرآیندهای تولیدی همراه با آزادسازی نیروی کار در بخش تولید کشاورزی است .این نیروی
کار بایســتی در مشاغلی که بهواســطه فناوریهای مورداستفاده در امر تولید ایجاد میشود بهکارگرفته
شــود .بنابراین فناوری مناسب در فرآیند انتقال بایســتی باتوجهبه ساختار اجتماعی جامعه و وضعیت
اشتغال و معیشت انتخاب گردد .بهایننحوکه درصورت وجود نیروی کار ارزان و فراوان یک فناوری کاربر
و درصورت عدمدسترسی به نیروی کار فراوان و ارزان از فناوری سرمایهبر استفاده شود.
علیرغم پیشــرفتها و دستاوردهای شــرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوریهای نوین کشاورزی
ازجمله توســعه پهبادهای سمپاش و انواع حسگرها ،ســهم مکانیزاسیون کشاورزی بویژه توسعه کیفی
ماشینهای کشــاورزی در پیشــرفتهای فناورانه دو دهه اخیر کشور بســیار اندک بوده است .باوجود
تالشهایی درخصوص هوشمندسازی ماشینهای موجود و یا طراحی و ساخت ماشینهای هوشمند
این دســتاوردها در محدوده تحقیقات دانشگاهی باقیمانده اســت .حالآنکه بسیاری از ماشینهای
کشاورزی تولید داخل اعم از منابع توان و ادوات نهتنها منطبق با فناوری و استانداردهای روز دنیا نبوده
بلکه در پارهای از موارد برمبنای فناوری ســطح پایین و منسوخ شده در دنیا طراحی و تولید میگردند.
باتوجهبه اهمیت کشــاورزی در استقالل ملی و توســعه اقتصادی و جایگاه ویژه مکانیزاسیون در تولید،
سیاســتگذاری صحیح در تولید علم و فناوری و متناســب با پتانســیلهای این بخش ضروری بهنظر
میرســد .ایران عالوهبر عدمتوفیق در ایجاد فناوری بومی ماشینهای کشاورزی ،در انتقال فناوری نیز
ً
با مشــکالت عدیدهای روبهرو بوده اســت .نبود یک برنامه راهبردی بلندمدت و هدفگذاریهای صرفا
ّ
کمی و عدمتوجهبه ساختار اجتماعی-اقتصادی حاکم بر جامعه کشاورزی و همچنین عدمتناسب بین
فناوریهــای منتخب در فرآیند انتقال و نیازهای فناورانه متناســب با ویژگیهای اجتماعی ،اقتصادی،
اقلیمی کشــور را میتوان از اصلیترین عوامل عدمتوفیق در انتقال فناوری این حوزه دانست .اقتصاد
تکمحصولی و متکی به منابع زیرزمینی ایران منجربه ضعف اقتصاد کشــاورزی شــده و ازســویدیگر
ســرمایهگذاریهای محدود واحدهای تولیدی کشور منجربه ناکارآمدی و عدم توانمندی علیرغم توان
باالی این بخش برای حضور در عرصه جهانی شــده اســت .سیاستگذاری واقعبینانه و تعریف اهداف
ّ
کمی و کیفی متناسببا نیازهای فناورانه و ظرفیتهای تولیدی و تعیین متولیان مشخص برای پیشبرد
برنامههای توسعهای و پاسخگویی میتواند منجربه کاهش مشکالت شود.
مطابقبا نتایج بهدستآمده ،مقوله انتقال فناوری یک فرآیند نظاممند است که بایستی همه اجزای
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آن بــا یکدیگر موردتحلیــل و ارزیابی قرار گیرد ،چراکه عملکرد یک نظام ناشــیاز تعامــل اجزا آن و نه
عملکرد مستقل آنها است .بنابراین در فرآیند انتقال ثمربخش یک فناوری مناسب بایستی همه معیارها
و زیرمعیارها با بیشترین و کمترین درجه اهمیت درنظرگرفته شوند.
ازآنجاکه پژوهشهای پیشین مرتبط با فرآیند انتقال فناوری در بخش کشاورزی بهویژه مکانیزاسیون
کشــاورزی تنها محدودبه انتخــاب فناوری برمبنای معیارهــای فنی-اقتصادی بودنــد ،این پژوهش با
محدودیت کمبود اطالعات در زمینه انتخاب روش انتقال فناوری ،انتخاب تأمینکننده فناوری ،انطباق،
کاربرد و جذب فناوری و توســعه و انتشار فناوری در حوزه موردبررســی روبهرو بود .بنابراین اهتمام این
پژوهش بر نهادینهســازی ادبیات مرتبطبا فرآیند انتقال فناوری در بخش کشــاورزی بهصورت عام و در
حوزه مکانیزاســیون کشــاورزی بهطور خاص بود .ازاینرو پژوهش حاضر میتواند نقطه آغازین تحلیل
روابط متقابل فناوری ،محیط و انســان در فرآیند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی باشد .نتایج
این پژوهش نشان میدهد در دیدگاه فعلی درخصوص انتخاب و کاربرد فناوری ،توجهبه مسائل زیست
محیطی بهعنوان آخرین اولویتها مطرح میگردد .ایندرحالی است که غفلت از ابعاد زیست محیطی در
انتخاب ،کاربرد و توسعه فناوری یا به تعبیری بهتر تعامل تامناسب انسان ،محیط و فناوری در اثر انتخاب
ناآگاهانه فناوری و اســتفاده افراطــی از روشها و تجهیزات مکانیکی منجربه ظهــور و بروز پدیدههای
دهشتناک کمآبی و ازبینرفتن اراضی مستعد کشاورزی شده است .باتوجهبه ّ
کمیت فناوریهای مرتبط
با مکانیزاســیون کشــاورزی و شرایط محیطی حاکم بر بخش کشــاورزی (اکوسیستم انتقال فناوری در
کشــاورزی) و نظر به وســعت و پراکندگی معیارها و زیرمعیارها در تمامی مراحل فرآیند انتقال فناوری و
متأثر بودن بســیاری از معیارها و زیرمعیارها از متغیرهای خارج از کنترل محیطی ،پیشــنهاد میگردد
که انجام مطالعات موردی از منظر فناوری یا محدوده جغرافیایی در دســتورکار پژوهشگران قرار گیرد تا
جوانب مختلف با دقتنظر بیشتر موردبررسی قرار گیرند .همچنین انجام مطالعات در تحلیل نقاط قوت
و ضعف و فرصتها و تهدیدهای محیطی در فرآیند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی ،بهعنوان
یک موضوع راهبردی و نادیده انگاشته شده در این حوزه ،مفید خواهد بود.
تقدیر و تشکر
دادههای این مطالعه برگرفته از طرح تحقیقاتی بهشماره  981/39است .از دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی خوزستان برای تأمین هزینه انجام پژوهش تشکر میگردد.
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