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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 می تواند زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت 
فراین��د انتقال فناوری گردد. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ س��ازمانی بر اس��اس مدل 
هافس��تد بر اثربخش��ی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل پروژه های انتقال 
فناوری اس��ت که در طول دو دهه اخیر انجام شده اس��ت. براین اساس تعداد 53 پروژه انتخاب شد که 
جهت پاس��خگویی به سؤاالت پرسش��نامه از مدیران و صاحب نظران فعال در این پروژه ها بهره گرفته 
ش��د. جهت تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان 
می دهد که ابعاد فرهنگ س��ازمانی بر انتقال اثربخش فن��اوری )میزان موفقیت و عدم موفقیت( نقش 
مؤثری دارند. همچنین یافته ها نش��ان می دهد که فرهنگ های نتیجه گرا، کارمند محور، نگاه سیستمی 
باز، رویکرد حرفه ای و جامع نگر، کنترل سهل گیرانه و رویکرد هنجاری نقش مؤثرتری بر انتقال اثربخش 

فناوری دارند.
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1. مقدمه
با توجه به س��رعت جهاني ش��دن و نیاز شرکت ها و کش��ور ها به رقابت تنگاتنگ در عرصه بازار جهاني، 
فناوری هاي جدید و برتر به عنوان یک مزیت رقابتي براي حضور در بازار جهانی مطرح شده اند )ایوارسون، 
2005(. در تحقیقات اخیر مشخص شده که کشورهاي در حال توسعه فقط 5 درصد فناوری های جهاني 
را تولید مي کنند، در این صورت توسعه داخلي فناوری براي این کشورها مقرون به صرفه و عملي نیست 

و کشورهاي در حال توسعه بیشتر به دنبال انتقال فناوری از سایر کشورها هستند )همرت، 2004(. 
با توجه به اینکه در ادبیات موضوع به خطرپذیري باالي شکست در پروژه هاي انتقال فناوری اشاره 
ش��ده و موانع بس��یاري در راه انتقال فناوری موفق به چشم مي خورد، در این صورت شناسایي عوامل 
عام و خاص که بر موفقیت و اثر بخش��ي انتقال فناوری تأثیر گذارند مي توانند باعث کاهش خطرپذیري 
در انتقال تکنولوژي شده و منجر به افزایش امکان موفقیت در پروژه هاي انتقال فناوری شوند )مالیک، 
2002(. در راستاي دستیابی به موفقیت در انتقال فناوری، دسترسي به سخت افزار آن به تنهایي کافي 
نبوده و الزم اس��ت ش��رکت هاي گیرنده فناوری اقدام به جذب دانش ضمني آن نیز نمایند و ش��رایط 
سازماني الزم و سازگار با فناوری تازه وارد را در بنگاه خود ایجاد کنند. یکی از عوامل مؤثر در موفقیت یا 
عدم موفقیت پروژه های انتقال فناوری، مسئله فرهنگ، هم در سطح ملی و هم در سطح سازمانی است 
)وارا و همکاران، 2012؛ کوبرنیک و همکاران، 2014؛  و امین ناصری و همکاران ، 1387(. بر طبق نظر 
کیه زا و مانزینی )1998( به منظور انتقال موفق و اثربخش فناوری باید به عوامل بس��یاری توجه نمود 
که برخی از مهم ترین آن ها توجه عوامل س��اختاری، زیرساخت فناوری و عوامل فرهنگی است درواقع 
تفاوت های فرهنگی بین دو کشور دارنده و گیرنده فناوری در فرایند انتقال فناوری دارای اهمیت است 

)گودرزی و خواجه نصیری، 1393(. 
از سوی دیگر بهره گیری از ابعاد فرهنگی مدل هافستد در پژوهش های مختلفی در حوزه مدیریت و 
انتقال فناوری صورت گرفته است )کرکمن و همکاران، 2006(. به طور مثال در سال 2014 در تحقیقی 
که توس��ط احمد و همکاران صورت گرفت نقش تفاوت های فرهنگ ملی و س��ازمانی بر اس��اس مدل 
هافس��تد در عملکرد قراردادهای ادغام و اکتساب فناورانه بررسی شد. یافته های بدست آمده از ادبیات 
نشان می دهد با توجه به نقشی که تفاوت های فرهنگی در سطح ملی و سازمانی بر ظرفیت جذب دانش 
و فناوری دارد )وارا، 2012(، می توان 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 صورت گرفته، دو کمبود نظری در این بخش مش��اهده می ش��ود اول اینکه اثر 
فرهنگ بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است و دوم اینکه 
در عمده تحقیقات انجام شده، عامل فرهنگ به صورت منفرد و جامع بررسی نشده است و تنها به ذکر 
اهمی��ت آن در پروژه های انتقال فناوری پرداخته شده اس��ت. بر این اس��اس در پژوهش حاضر فرهنگ 
سازمانی بر اساس ابعاد فرهنگ سازمانی هافستد که متأثر از فرهنگ ملی کشورهاست مورد بررسی قرار 
گرفته و نقش این ابعاد در اثربخش��ی انتقال فناوری در پروژه های مختلف از دیدگاه خبرگان و افراد با 

تجربه در زمینه انتقال فناوری مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
جهت پاسخگویی به سؤال اصلی این تحقیق تالش شد با بررسی ادبیات مرتبط و پروژه های مختلف 
انتقال فناوری، ابعاد فرهنگی و اثربخشی انتقال فناوری احصا و رابطه میان آن ها بررسی شود. یافته های 
این تحقیق کمک زیادی به درک بهتر از اثرات فرهنگ بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران 
خواهد نمود. از این رو، در بخش دوم به بررسی ادبیات تحقیق می پردازیم. بخش سوم متدولوژی تحقیق 
را م��ورد توجه قرار می دهد و بخش چهارم ب��ه ارائه یافته های تحقیق می پردازد. در بخش انتهایی نیز 

نتیجه گیری و پیشنهادات طرح می شود.

2. مرور 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 21 می باش��د )سوآنگ گیبس��ون، 2015(. در دنیای علم گرا و رو به رشد معاصر 
و سراس��ر تغییر، اس��تفاده از نوآوری های فناورانه و جدید یکی از نیازهای اصلی هر کش��وری اس��ت. 
کشورهای در حال توسعه برای ارزش آفرینی نیاز به توسعه فناوری دارند. در این رابطه یکی از روش های 
دسترسی به فناوری شیوه انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته است، اما در فرایند انتقال فناوری آن چه 
که کمتر اتفاق می افتد انتقال واقعی فناوری است. در مواردی که انتقال فناوری به درستی انجام نشده 
آن چه که به عنوان فناوری وارد کش��ورهای در حال توسعه می شود، مجموعه ای از ماشین آالت، نقشه ها 
و کاتالوگ و دس��تورالعمل ها اس��ت. بنابراین شناسایی فرایند مناس��ب انتقال فناوری و عوامل مؤثر بر 
یادگیری مؤلفه های آن الزمه یک انتقال موفق اس��ت و در نتیجه می تواند موجب نوآوری های 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 شده اند. 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 به ویژه 

فرهنگ سازمانی در انتقال فناوری است )کابریرا، 2002، ایرومبا، 2006(. 
فرایند انتقال دانش و فناوری دارای ماهیت پیچیده ای است و تحت تأثیر 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. به طور مثال این که دانش و فناوری فقط ش��امل اشیاء نیست و این که 
این فرایند نیازمند تالش های عمیق افراد اس��ت فرایند انتق��ال از طریق کانال هایی صورت می گیرد و 
جریانی از انتقال فناوری و دانش از افراد و سازمان ها به سایرین است. همچنین فرایند انتقال فناوری 
اغلب نیازمند برقراری انواع ارتباطات و فعالیت های همکارانه بین طرفین می باشد 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 گرفته است. 
امین ناصری و همکاران در سال 1387 نقش ساختار سازماني، فرهنگ سازماني و توان ترکیب منابع 
بر اثر بخشي انتقال تکنولوژي در بنگاه هاي ایراني تولیدکننده تجهیزات برق را مورد بررسی قرار دادند. 
یافته های تحقیق نش��ان داد که فرهنگ س��ازمانی بر اثربخش��ی انتقال فناوری نقش معناداری دارد. 
همچنین کرمی پور و همکاران در سال 1393 با بررسی انواع منابع سازمانی به عنوان 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 اثر گذارند. اروم بان در سال 2006   عوامل 
فرهنگي در پذیرش فناوری هاي اطالعاتي در 51 کش��ور مختلف جهان را بررس��ي کرد. این تحقیق بر 
پایه نتایج تحقیقات هافستد است. در این تحقیق نیز مشخص شده بنگاه هایي که داراي سطح باالیي از 
فاصله قدرت )سطوح سلسله مراتبي( و سطح باالیي از اجتناب از کار در شرایط مبهم هستند، به مراتب 
نسبت به فناوری هاي تازه وارد از جمله IT پذیرش کمتري دارند. در ضمن توجه باال به باورهاي شخصي 
)رقابت پذیري( نیز امکان پذیرش و توسعه  فناوری هاي اطالعات را افزایش مي دهد. داسگوپیتا و گویپتا 
در سال 2012 نقش عوامل فرهنگی بر انتقال فناوری در کشور هند را مورد بررسی قراردادند. یافته های 
تحقیق نش��ان می دهد که فرهنگ سازمانی بر پذیرش و انطباق فناوری های اطالعاتی و اینترنت نقش 
معناداری دارد. فونگبو و همکاران در س��ال 2013 نقش عوامل مؤثر بر انتقال دانش بین ش��رکت مادر 
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و زیرمجموعه های آن زمانی که بین دو ش��رکت تفاوت و فاصله فرهنگی وجود دارد را بررس��ی کردند. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که اعتماد و میزان گشودگی کارکنان شرکت میزبان بر میزان توانایی 

آن ها جهت یادگیری و کسب دانش خارجی مؤثر است.
در تحقی��ق دیگری، لی و همکاران در س��ال 2013 اثر تفاوت های فرهنگ��ی بر انطباق و پذیرش 
فناوری را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش بر اساس دسته بندی هافستد دو کشور با دو فرهنگ 
متفاوت )آمریکا و کره( بررس��ی ش��د و یافته ها نش��ان داد که در فرهنگ اول اثر عوامل نوآورانه و در 
فرهنگ دوم اثر عوامل مبتنی بر تقلید هوشمندانه روی انطباق فناوری و دانش غالب می باشد. احمد و 
همکاران در سال 2016 به بررسی نقش میانجی تفاوت های فرهنگ ملی و تفاوت های فرهنگ سازمانی 
در رابطه بین انتقال دانش و عملکرد قراردادهای ادغام و اکتساب فناوری پرداختند. یافته های پژوهش 
نش��ان دهنده نقش تفاوت های فرهنگی در این رابطه بوده اس��ت. همچنین س��اراال و همکاران در سال 
2014 نقش عوامل اجتماعی فرهنگی در دس��تاوردهای قراردادهای انتقال فناوری ادغام و اکتساب را 
مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش حاکی ازآن است که انعطاف پذیری منابع انسانی موجب انسجام 

فرهنگی در قراردادهای ادغام و اکتساب فناوری می گردد. 

اثربخشی انتقال فناوری
اثربخشی انتقال فناوری، میزان یا سطح تحقق اهداف از قبل تعیین شده در سازمان تعریف شده است 
)زه��را، 1999(. اثربخش��ی انتقال فناوری در پژوهش ژانگ1 )2006( بر اس��اس اثربخش��ی تکنیکی و 
اقتصادی است که مرتبط با ادبیات توسعه محصول جدید و شامل 17 شاخص می باشد. لین2 )2001( 
در تحقیق خود که در ش��رکت های تولیدی انجام شده، اثربخش��ی انتقال فناوری را با دیدگاه مدیریت 
پروژه اندازه گیری نموده و چهارعامل را استخراج نمود که شامل مقایسه عملکرد واقعی گیرنده فناوری 
با عملکرد برنامه ریزی شده اس��ت )گومز، 2003(. اس��تاک3 )2001(؛ 9 مؤلفه را در دو دسته اثربخشی 
عملیاتی و اقتصادی شناس��ایی نمود که اثربخش��ی انتقال فناوری را نشان می دهند )استاک، 2001(. 
ریزمن4 )2005( در تحقیقات گسترده ای به انگیزه های متفاوت در انتقال فناوری توجه نمود. انگیزه ها 
در این تحقیق در 6 گروه انگیزه های اقتصادی، عملیاتی، اس��تراتژیک و ... قابل توجه هس��تند )ریزمن، 

1 . Guan
2 . Lin
3 . Stock  
4 . Reisman
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2005(. ش��اجویی1 )2006( اثربخشی انتقال فناوری را با سه عامل میزان یادگیری دانش فنی توسط 
گیرنده، میزان وابس��تگی گیرنده به دهنده فناوری برای انجام فعالیت ها و میزان اس��تفاده از فناوری 
انتقال یافته در سایر پروژه ها برای بهبود فعالیت ها بررسی کرد )شاجویی، 2006(. طبق نظر سارینا و 
همکاران )2009( مالک تعیین موفقیت یک انتقال فناوری بررس��ی رابطه بین انتقال فناوری و میزان 
جذب فناوری است که شامل فرایندهای مختلفی همچون یادگیری و مکانیسم های ورود به بازار باشد 

)دی فالکو، 2012(
با مرور تحقیقات پیش��ین مش��خص می گردد که محققین برای سنجش اثربخشی انتقال فناوری 
شاخص های مختلفی را به کار گرفته اند که به طور کلی می توان به 6 دسته 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 دسته بندی مورد استفاده قرار گرفته است.

فرهنگ سازمانی
فرهنگ س��ازمانی به عنوان بخش��ی از کارکردهای اقتصادی عبارت است از پیش فرض هایی 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 داده است. الگویی که کارکردی خوب داشته، کسب اعتبار نموده و می توان 
آن را به عنوان 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، 
نگرش ها، فرضیه ها و انتظارات مشترکی را در بر می گیرد که در نبود قانون یا دستورالعمل صریح، رفتارها 
را هدایت می کند؛ فرهنگی که می تواند منبع نیرومندی از هویت، هدف مشترک و رهنمود انعطاف پذیر 

باشد که در بیشتر سازمان ها و غالب موقعیت های مدیریتی این چنین است )شاین، 1383(.
تحقیقات در حوزه های مختلف نشان می دهد که یکی از پرتکرارترین عوامل شکست در سازمان ها 

و محیط های کاری، غفلت و بی توجهی به عوامل فرهنگی است )والمحمدی و روشن ضمیر، 2015( 
بر طبق نظر استیفن پی رابینز، هفت ویژگی اصلی، در مجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می دهند 
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 می توان با بررسی 
زوایای آن، نس��بت به چگونگی رفتار، احساس��ات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد و واکنش 
احتمالی آنان را در قبال تحوالت مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هدایت کرد. با اهرم فرهنگ سازمانی، 
به س��ادگی می توان انجام تغییرات را تس��هیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار کرد. 
دانش در صورتی می تواند به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت فرهنگ سازمان 

قرارگیرد )حقیقت منفرد و هوشیار، 1389(. 

فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد
مطالعه کالس��یک هافس��تد در مورد ابعاد ارزش های فرهنگی، به طور خاص بر ارزش های مربوط به کار 
تمرکز دارد. هافستد اعتقاد دارد که افراد برنامه های ذهنی متفاوتی دارند که در خانواده، در اوایل دوره 
کودکی آن ها بوجود می آید و در مدارس و سازمان های مختلف تقویت می گردد. این برنامه های ذهنی 
حاوی مؤلفه فرهنگی ملی است و به وضوح در ارزش های متفاوتی که در میان افراد کشورهای مختلف 
وجود دارد، مالحظه می شوند. بر اساس دیدگاه هافستد ارزش های کاری، جهانی نیستند. در سطح ملی 
او پنج دس��ته عوامل فرهنگی ارزش��ی را مطرح می کند که عبارتند از: فردگرایی دربرابر جمع گرایی1، 
فاصله قدرت2، اجتناب از تردید و دودلی3، مردگرایی در مقابل زن گرایی )مردساالر و زن ساالر(4، نگرش 
بلندمدت در مقابل کوتاه مدت5، )هافستد، 1989( زیاده روی)افراط( در برابر خویشتن داری )خودداری(6 
که بُعد آخر، بعدها )در س��ال 1991( به چارچوب مورد بررس��ی او اضافه گردید )هافس��تد، 2011(. 
بر این اس��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 . 4: دریک جامعه مردساالر، ارزش های قاطعانه از جمله موقعیت، پول و جسارت 
غالب اس��ت. در اینجا اغلب تفاوت های مهم بین نقش زنان و مردان وجود دارد. بر چس��ب مردانه نش��ان می دهد که این 
ارزش های قاطعانه، تقریباً در سراسر جهان با نقش مردان همراه است. آلمان و اتریش به شدت به عنوان کشورهای مردساالر 
درجه بندی می ش��وند. فرهنگ های زن س��االر، اهمیت را بر ارزش های لطیف قرار می دهند، مثل روابط ش��خصی، توجه به 
دیگران، کیفیت زندگی و خدمات. در این فرهنگ ها، نقش جنسیت کمتر مشخص است و غالباً مساوی است. این بعد، زنانه 
نامیده می شود، این رفتارها بخشی از نقش زنان محسوب می شود. افراد در فنالند که یک کشور »زن خو« شناخته می شود، 

به همکاری، جودوستانه، امنیت استخدام و تصمیم گیری گروهی بها می دهند)فرانسسکو و گلد، 2005(.
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 2011-2010 در کتاب خود با عنوان » فرهنگ و سازمان ها« ضمن 
توجه به بعد ملی فرهنگ، به فرهنگ سازمانی نیز توجه نمودند. بر این اساس مؤلفه های فرهنگ سازمانی 
که متأثر از فرهنگ ملی هستند عبارتند از: فرایندگرایی-نتیجه گرایی2، وظیفه محوری-کارمندمحوری3، 
نگاه  بخش��ی-نگاه حرفه ای4، نگاه سیس��تمی بسته-نگاه سیس��تمی باز5، کنترل شدید-کنترل سبک 
)سخت گیرانه و سهل گیرانه(6، دیدگاه عمل گرایانه-هنجاری7. هر یک از این ابعاد در واقع دوسوی طیف 
هس��تند و اغلب س��ازمان ها در جایی بین این دو س��ر طیف قراردارند و جایگاه هر شرکت بر این اساس 

قابل بررسی است.
دیدگاه مبتنی بر فرایند یا مبتنی بر نتیجه به میزان ریسک سازمان برای دستیابی به نتایج بستگی 
دارد. س��ازمان های فرایند محور ریس��ک کمتری را در این زمینه قبول می کنند و تالش کمتری را در 
خصوص وظایف تعریف شده در کار از خود نشان می دهند این در حالی است که سازمان های نتیجه گرا 
به دنبال دس��تیابی به اهداف هس��تند و ریسک بیش��تری را می پذیرند. مبتنی بر بعد دوم، در رویکرد 
کارمند محور، کارکنان این برداش��ت را دارند که مش��کالت آن ها در س��ازمان مورد توجه قرار می گیرد 
و س��ازمان ضمن توجه به رفاه کارکن��ان در تصمیم گیری های مهم به تش��کیل گروه و تصمیم گیری 
مش��ارکتی می پردازد. بر اساس بعد س��وم، در دیدگاه محدود یا بخشی این ذهنیت در افراد وجود دارد 
که ارزش ها و نرم های س��ازمان، محیط کاری و زندگی آن ها را احاطه نموده اس��ت و سازمان نیز زمینه 
و س��ابقه سازمانی را در مقابل توانمندی های ش��غلی در ارجحیت قرار می دهد و به معنای عدم نگاه به 
آینده است. این درحالی است که در رویکرد حرفه ای، کارکنان معتقدند که بکارگیری آن ها در سازمان 
مبتنی بر شایستگی است و این رویکرد به آینده سازمان توجه دارد. بعد چهارم بر اساس میزان توجه به 
محیط است. در رویکرد سیستم باز، کارکنان و سازمان سیاست درهای باز را اتخاذ می کنند و پذیرش 
محیط بیرونی در این سازمان ها به سهولت صورت می گیرد اما در سیستم بسته افراد و سازمان احساس 

1 . ذکر این نکته ضروری است که داده های تجربی بعد آخر مدل هافستد برای ایران در منابع موجود نمی باشد
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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می کنند که در ش��رایط بس��ته و مخفی هستند و محیط س��ازمان برای پذیرش محیط بیرونی و افراد 
جدید بسیار محدود می باشد. مبتنی بر بعد پنجم که به نوع نگاه سازمان و ساختارهای درونی سازمان 
اشاره دارد دو نوع کنترل در سازمان تعریف می گردد که عبارتند از کنترل شدید یا سختگیرانه و کنترل 
س��بک یا سهل گیرانه. استفاده و بکارگیری کنترل غیرسختگیرانه باعث می گردد که جریان های کاری 
در س��ازمان روان تر گردد و افراد احس��اس آرامش و راحتی بیشتری داشته باشند. در نهایت بعد ششم 
به مش��تری محوری اشاره دارد در رویکرد هنجاری به مشتری و بازار توجه جدی تری می گردد. درست 
عکس این حالت در نگرش عمل گرایانه هدف اصلی انجام درست کارها بدون توجه به محیط بیرونی و 

با در نظر گرفتن روتین ها و روال های 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 شده است )به طور مثال اس��پان و همکاران، 1995؛ کاسر و شاو، 2004؛ 
وارا و هم��کاران، 2012؛ کوبرنی��ک و همکاران، 2014؛ و امی��ن ناصری و همکاران ، 1387( و با توجه 
به تحقیقاتی که در زمینه نقش ابعاد فرهنگی هافس��تد بر روش های انتقال فناوری صورت گرفته است 
)به طور مثال تحقیق لی و همکاران در س��ال 2013(، مدل مفهومی پژوهش در قالب نمودار زیر قابل 

بررسی است.

نمودار 1: مدل 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 1:  فرایندگرایی - نتیجه گرایی س��ازمان ها  نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری 
دارد.

1-1-فرایندگرایی سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.
1-2- نتیجه گرایی سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

فرضیه 2: وظیفه محوری - کارمند محوری سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری 
دارد.

2-1-وظیفه محوری سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.
2-2- کارمند محوری سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

فرضیه 3: نگاه بخشی - نگاه حرفه ای سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.
3-1-نگاه بخشی سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

3-2-نگاه حرفه ای سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

فرضیه 4: نگاه سیستمی بسته - باز سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.
4-1-نگاه سیستمی بسته سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

4-2- نگاه سیستمی باز سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثربخشی انتقال فناوری دارد.

فرضیه 5: کنترل شدید - سبک سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.
5-1-کنترل شدید یا سخت گیرانه سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.
5-2-کنترل سبک یا سهل گیرانه سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

فرضیه 6: نگاه عملگرایانه - نگاه هنجاری سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری 
دارد.

6-1-نگاه عملگرایانه سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.
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6-2 -نگاه هنجاری سازمان ها نقش مؤثر و معناداری بر اثر بخشی انتقال فناوری دارد.

3. روش شناسی پژوهش
ای��ن پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبس��تگی اس��ت. جامعه آماری 
ش��امل پروژه های انتقال فناوری )ملی و بین المللی( می شود که در طول دو دهه اخیر انجام شده است. 
پاس��خ دهندگان به سؤاالت پرسشنامه شامل مدیران و کارشناس��ان حوزه های صنعتی مختلف کشور  
هستند که در این پروژه ها مشارکت فعال داشته اند. جهت افزایش صحت اطالعات مربوط به هر پروژه 
دو یا سه نفر به سؤاالت پاسخ می دادند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی بود که 67 پروژه 
انتخ��اب ش��دند. با توجه به تالش ها و پیگیری های صورت گرفت��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 روش های دیگری هم چون فکس، ایمیل و پرسشنامه آنالین نیز بهره گرفته شد و در نهایت 

تعداد 145 پرسشنامه از کارشناسان درگیر در 53 پروژه انتقال فناوری جمع آوری و تحلیل گردید. 
در خصوص سؤاالت پرسشنامه در بخش اثربخشی انتقال فناوری از پرسشنامه امین ناصری و نامدار 
زنگه)87( بهره گرفته شد و ابعاد پنج گانه اثربخشی انتقال فناوری و میزان امتیاز داده شده به هر بعد 
بر اس��اس طیف پنج تایی لیکرت تعیین شد. در خصوص متغیر فرهنگ سازمانی با توجه به بهره گیری 
از ابعاد هافس��تد از آنجایی که ابعاد هافس��تد دارای دو وجه )دو سر طیف( هستند برای هر وجه، سؤال 
جداگانه تدوین گردید. در واقع مسئله اصلی در این پژوهش در وهله اول بررسی این موضوع است که 
کدام بعد از ابعاد شش گانه فرهنگ سازمانی نقش مهم تری در اثربخشی انتقال فناوری دارند و در گام 
بعدی این موضوع بررسی می شود که کدام وجه )کدام سوی طیف( میزان اثر بیشتری بر انتقال فناوری 
دارد و بر این اس��اس با توجه به امتیازات داده ش��ده به سؤاالت، می توان تعیین نمود که پاسخ دهندگان 
کدام سوی طیف را مورد توجه قرار داده اند. سؤاالت پرسشنامه به این صورت بوده است که در خصوص 
عوامل فرهنگ سازمانی از افراد خواسته شد که با توجه به پروژه های 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 
)به طور مث��ال در س��ازمان یا گروهی که در آن ب��ه فعالیت می پردازید به کارمن��دان و کارکنان تا چه 
میزان بها داده می شود؟: برای سنجش فرهنگ کارمند محوری( . در ادامه در بخش سؤاالت اثربخشی 
انتقال فناوری نیز سؤاالت به همینگونه بوده است )در پروژه ))های(( انتقال فناوری  به سازمان که در 
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آن مش��ارکت داش��ته اید میزان یادگیری و انتقال دانش پنهان به چه میزان بوده است؟: برای سنجش 
اثربخشی یادگیری(. جدول 1 مؤلفه های مربوط به پرسشنامه پژوهش را نشان می دهد. 

جدول 1: گویه ها وسواالت پرسشنامه پژوهش
مولفه ها یا متغیرهای تشکیل دهنده بعدبعد فرعیبعد اصلی

نی
زما

سا
گ 

هن
فر

فرایندگرایی
نتیجه گرایی

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

وظیفه محوری
 کارمند محوری

تمرکز بر دستیابی به اهداف
توجه جدی به شرایط کارکنان

رویکرد بخشی
رویکردحرفه ای 

هویت دادن به افراد در قالب سازمانی شان، نگاه به محیط بیرون
هویت دادن به کارکنان بر اساس میزان مهارت، نگاه به درون سازمان 

نگاه سیستمی 
بسته

نگاه سیستمی باز 

توجه به شرایط و اقتضائات درون سازمان، عدم ارتباط پایدار با محیط بیرون
ارتباطات گسترده داخلی و خارجی، پذیرش افراد جدید و تازه وارد

کنترل شدید 
کنترل سبک 

درجه رسمیت و دقت باال، نظارت دقیق و کنترل شده
درجه رسمیت کم، آزادی عمل باال

رویکرد 
عمل گرایانه 

رویکرد هنجاری 

درجه برخورد غیرمنعطف با محیط بیرون، مشتریان و محیط زیست، توجه 
به فعالیت های داخلی

درجه برخورد منعطف با محیط بیرون، مشتریان و محیط زیست، توجه به 
گرایشات مشتری

ری
ناو

ل ف
تقا

ی ان
ش

بخ
ثر

ا

اثربخشی بازار
افزایش سهم بازار، NPD ، گسترش بخش هاي بازار، ایجاد تمایز و افزایش 

رضایت مشتري

کاهش ضایعات و افزایش کیفیت محصوالتاثربخشی کیفی

اثربخشی توان 
عملیاتی

تسلط به دانش فني، افزایش یادگیري در بنگاه، دست پیدا کردن به توان 
دهنده تکنولوژي و دست پیدا کردن به توان رقباي شرکت

اثربخشی 
یادگیری

ظرفیت اسمي، کاهش قیمت تمام شده، خودکفایي در تعمیرات،
ساخت در بنگاه و افزایش تنوع در محصوالت

اثربخشی 
استانداردها

متغیرهاي استانداردهايIEEE  و رعایت استانداردهاي محیط زیستی
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به منظور اطمینان از روایی محتوا، از نظر اساتید و صاحب نظران در این حوزه بهره گرفته شد. روایی 
سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت و 
با توجه به باالتر بودن بار عاملی کلیه شاخص ها از عدد 0/5 روایی سازه تأیید گردید. پایایی پرسشنامه 
با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد که برای سؤال های مربوط به مؤلفه های فرهنگ سازمانی، اثربخشی 
انتقال فناوری، و کل پرسش��نامه به ترتیب برابر با 80/2، 89/4،  و 91/1 درصد اس��ت که نشان دهنده 

پایایی ابزار است. 
در ای��ن پژوهش ب��راي آزمون فرضیه ها و تعیی��ن تأثیر متغیرهاي مکن��ون از مدل یابي معادالت 
س��اختاری )SEM(1، نرم افزار لیزرل 8/50 اس��تفاده ش��د. در پژوهش حاضر در دو بخش از معادالت 
س��اختاری اس��تفاده ش��د. در بخش اول برای برازش مدل های اندازه گیری و در بخش دوم به منظور 
س��نجش مدل و معناداری روابط بین متغیرها از تحلیل مس��یر بهره گرفته ش��د. شاخص های برازش 
مناسب مدل بسیار هستند. در این تحقیق از 6 شاخص معروف و مهم استفاده شد. شوماخر و لومکس 
)1388(، مقادی��ر بی��ن یک تا پنج را برای ش��اخص NC  قابل قبول می دانن��د. مقادیر قابل قبول برای 
ش��اخص های NFI، NNFI،GFI  بیشتر از 0/90 و برای ش��اخص RMSEA کمتر از 0/1 و همچنین 

برای RMR کمتر از 0/05 است.2

4.یافته های پژوهش

برازش مدل های پژوهش 

قب��ل از ورود ب��ه مرحل��ه  آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش الزم اس��ت ت��ا از صحت مدل های 
اندازه گیری اطمینان حاصل شود که این کار به وسیله تحلیل عاملی تأییدی انجام می شود و بار عاملی3، 
یا ارتباط بین متغیرهای مکنون )عامل های به دس��ت آمده( و متغیرهای مشاهده شده )سؤال ها( مورد 
بررسی قرار می گیرد. بار عاملی معرف همبستگی عامل با شاخص مربوطه است. تأیید یا رد معناداری 
بارهای عاملی با توجه به مقدار )T-Value( صورت می گیرد. در صورتی که این میزان کوچک تر از 1/96- 

و بزرگ تر از 1/96 باشد، این رابطه تأیید می شود. 

1 . Structural Equation Modeling
NC . 2: کای اسکوئر بهنجار یا نسبی؛ RMSEA:  شاخص ریشه ء میانگین مربعات خطای براورد؛NFI:  شاخص برازش هنجار 
شده؛ NNFI: شاخص برازش هنجار نشده؛ GFI: شاخص نیکویی برازش؛RMR: شاخص ریشه  میانگین مربعات باقیمانده
3 . Factor Loading
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نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی ش��اخص های مربوط به دو عامل فرهنگ و اثربخشی انتقال 
فناوری؛ نشان داد که تمام  بارهای عاملی و شاخص  آماره T در سطح قابل قبولی هستند. همه  مؤلفه های 
مربوط به عوامل دارای مقدار بار عاملی باالتر از 0/5 هستند و مقدار T برای همه  سؤال ها باالتر از 1/96 
است که معنادار بودن تمام  روابط بین هر عامل با شاخص را نشان می دهد. شاخص های برازش مربوط 
به تمامی مؤلفه ها نش��ان می دهد که مدل های اندازه گیری مربوط به هر عامل مناس��ب هس��تند، زیرا 
ش��اخص NC، در بازه  مطلوب بین یک و پنج قرار دارد. مقدار RMSEA زیر 0/1 و RMR زیر 0/05 

بوده و مقادیر سایر شاخص ها باالتر از 0/90 است که مقادیر مطلوبی هستند.
در ادامه در س��ه مرحله به بررس��ی فرضیات پژوهش پرداخته می ش��ود. در گام اول فرضیه اصلی 
پژوهش و مدل اصلی بررس��ی می ش��ود. در گام دوم با توجه به سؤاالت مطرح شده اثر هر بعد فرهنگ 
سازمانی بر اثربخشی انتقال فناوری تحلیل می گردد. و در نهایت با توجه به هر زیر بعد فرهنگ سازمانی، 

فرضیات فرعی بررسی می شوند.

بررسی مدل و فرضیه اصلی پژوهش
پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدل های اندازه گیری پژوهش می توان به برآورد و آزمون مدل 
مفهومی از طریق مدل یابی معادالت س��اختاری پرداخت. نتایج مربوط به برازش مدل کلی در جدول 
2 ارائه شده و نشان می دهد که تمام شاخص ها در سطح قابل قبولی هستند؛ بنابراین مدل پژوهش از 

برازش مناسبی برخوردار است. 

جدول 2:  شاخص های برازش مدل اصلی پژوهش

شاخص برازش

NCRMSEANFINNFIGFIRMR

3/120/0680/910/900/900/034

نمودار 2 مدل اصلی پژوهش و رابطه بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و اثربخشی انتقال فناوری )فرضیه 
اصلی پژوهش( را نش��ان می دهد. با توجه به نمودار مقدار رابطه و ضریب بین دو متغیر اصلی پژوهش 
برابر 0/63 می باشد که با توجه به مقدار معناداری باالتر از 1/96 این رابطه معنادار بوده و فرضیه اصلی 
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پژوهش تأیید می گردد. همچنین نمودار نشان می دهد که در بین ابعاد فرهنگ سازمانی، مؤلفه شغل 
یا شاغل محوری بیشترین رابطه را با متغیر فرهنگ سازمانی دارد و متغیر رویکرد محدود یا حرفه ای 
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 2  بررسی مدل اصلی پژوهش 

بررسی فرضیات فرعی پژوهش 
نتایج مربوط به بررس��ی فرضیات فرعی پژوهش که در نمودار 3 ارائه شده اس��ت، نشان دهنده 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 پروژه های انتقال فناوری دارند. بر طبق نمودار، مقدار همبستگی و تأثیر 
این ابعاد معنادار اس��ت و بر این اس��اس کلیه فرضیات فرعی پژوهش برای هر بعد )فرضیات 1 تا 6( 
مورد تأیید قرار می گیرند. همچنین بعد شش��م که مبتنی بر دو نگرش هنجاری و عمل گرایانه است 
بیش ترین نقش را در اثربخش��ی انتقال فناوری دارد. در واقع از نظر پاس��خ دهندگان داش��تن نگرش 
هنجاری یا عمل گرایانه به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی، بیشترین نقش را بر اثربخشی انتقال 

فناوری دارد. 
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نمودار 3:بررسی فرضیات فرعی پژوهش )در هر بعد(

بررس��ی نقش ابعاد ش��ش گانه در این حالت، این موضوع را که کدام بعد فرعی نقش بیش تری 
بر انتقال فناوری دارد، مش��خص نمی کند؛ بدین منظ��ور در ادامه فرضیات به تفکیک هر بعد فرعی 
بررس��ی می ش��وند. نمودار 4 به بررس��ی فرضیات پژوهش برای هر بعد فرعی می پردازد. با توجه به 

نتایج مشخص گردید:
 در بعد اول یعنی فرایند-نتیجه گرایی، ضمن تأیید هر دو فرضیه، فرهنگ نتیجه گرا نقش مؤثرتری 
بر انتقال فناوری اثربخش دارد )فرضیات 1-1 و 1-2(. در بعد دوم یعنی وظیفه محوری-کارمند محوری 
س��ازمان؛ ضمن تأیید هر دو فرضیه، فرهنگ کارمند محوری نقش مؤثرتری بر انتقال فناوری اثربخش 
دارد )فرضی��ات 2-1 و 2-2(. در بعد س��وم یعنی نگاه بخش��ی-حرفه ای، تنها نق��ش نگاه حرفه ای بر 
اثربخش��ی انتقال فناوری م��ورد تأیید قرار گرفت )فرضیه 3-2(. در بعد چهارم یعنی نگاه سیس��تمی 
باز و بس��ته، تنها نقش نگاه سیستمی باز بر اثربخش��ی انتقال فناوری تأیید شد )فرضیه4-2(. در 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 5-1 و 5-2(. در بعد شش��م یعنی دیدگاه 
عمل گرایانه-هنج��اری، ضمن تأیید هر دو فرضیه، فرهنگ هنج��اری نقش مؤثرتری بر انتقال فناوری 

اثربخش دارد )فرضیات 6-1 و 2-6(.
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نمودار 4: بررسی فرضیات فرعی پژوهش )به تفکیک دو بعد(

5. نتیجه گیری
بخش زیادی از پروژه های همکاری و انتقال فناوری به علل مختلف دچار شکست می شوند. در تحقیقات 
پیشین ریس��ک های مختلفی برای این پروژه ها بیان شده است. یکی از این مهم ترین ریسک ها در این 
پروژه موارد فرهنگی اس��ت )نقی زاده و همکاران، 1393(. از این رو تحقیق حاضر تالش نموده اس��ت تا 
نقش فرهنگ س��ازمانی را بر اثربخش��ی پروژه های انتقال فناوری تبیین نماید. از این رو، پس از بررسی 
ادبیات تحقیق و تشکیل سازه های فرهنگ سازمانی و اثربخشی انتقال فناوری، تعداد 53 پروژه از 67 
پروژه انتقال فناوری مورد بررس��ی قرار گرفت. پس از تأیید س��ازه های تحقیق، رابطه میان دو متغیر 
فرهنگ س��ازمانی و اثربخش��ی انتقال فناوری در ایران مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان 
می دهد که در حدود 40 درصد از تغییرات اثربخشی انتقال فناوری توسط عامل فرهنگ سازمانی تبیین 
می شود که میزان قابل توجهی است. عالوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد که همگی ابعاد فرهنگ 
س��ازمانی بر اثربخشی انتقال فناوری مؤثر هس��تند. به صورت کلی یافته های بدست آمده از پژوهش با 
نتایج پژوهش های مش��ابه در خصوص بررسی نقش فرهنگ سازمانی بر انتقال فناوری و ظرفیت جذب 
مطابقت دارد. در پژوهش های صورت گرفته نیز به نقش فرهنگ سازمانی در این زمینه اشاره شده است. 
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با این تفاوت که در پژوهش حاضر ابعاد مدل هافستد بر انتقال فناوری بررسی شده است و به نقش هر 
بعد فرهنگی بر اساس مدل هافستد توجه شده است.

براساس نتایج تحقیق، فرهنگ های نتیجه گرا نسبت به فرآیند گرا، اثر بیشتری بر موفقیت پروژه های 
انتقال فناوری دارند. در واقع س��ازمان با فرهنگ س��ازمانی که مبتنی بر پذیرش ریس��ک و تالش برای 
دس��تیابی به اهداف می باش��د )فرهنگ نتیجه گرا( نسبت به س��ازمان با فرهنگی که فرایندهای جاری 
س��ازمان را صرف نظر از نتیجه ای که برای س��ازمان دارند دنبال می کنند، در دستیابی به نتایج انتقال 
فن��اوری مؤثر، موفق تر خواهد بود. همچنین تأثیر فرهن��گ کارمند محور بر موفقیت پروژه های انتقال 
فناوری از وظیفه محور بیش��تر اس��ت. در واقع در سازمانی که کارکنان احساس می کنند که به نیازها و 
خواسته های آن ها توجه می شود )فرهنگ کارمندمحور( نسبت به سازمانی که دستیابی به اهداف در آن 

در اولویت نخست می باشد )فرهنگ وظیفه محور(، اثربخشی انتقال فناوری بیشتر می باشد.
• نتایج حاصل از تحقیق نش��ان داد که میزان نقش فرهنگ حرفه ای از فرهنگ بخش��ی در موفقیت 	

پروژه های انتقال فناوری بیشتر است. در سازمانی که انتخاب افراد بر اساس شایستگی است و ضمن 
تس��لط بر محیط به آینده هم نگاه می شود )فرهنگ نگاه حرفه ای( اثربخشی انتقال فناوری بیشتر 
است. همچنین یافته های حاصل از آزمون فرضیه های 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 در نظر می گیرد چه از نظر محیط کالن و چه از نقطه نظر رقبا، مشتریان و ... )نگاه 
سیستمی باز( اثربخشی انتقال فناوری بیشتر می باشد. این درحالی است که در سازمان های با نگاه 
سیستمی بس��ته که تنها به توانمندی های درونی خود صرف نظر از محیط پیرامون توجه می کنند 
با توجه به یافته ها نمی توان این نوع فرهنگ را مؤثر بر انتقال اثربخش فناوری دانس��ت. همچنین 
در خص��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 سهل گیرانه و با در نظر گرفتن شرایط 
کارکنان اعمال می کند )کنترل غیرنظام مند و س��هل گیرانه( نس��بت به س��ازمانی که از شیوه های 
کنترلی سخت گیرانه بهره می برد )کنترل شدید(، اثربخشی انتقال فناوری بیشتر است. در خصوص 
بعد شش��م فرهن��گ، ضمن تأیید نقش این بع��د فرهنگی، نگاه هنجاری که مبتنی بر مش��تری و 
محیط های ارزشی است از نگاه عمل گرایانه که متمرکز بر وظیفه و اهداف است نقش مؤثرتری در 

انتقال فناوری اثربخش دارد. 
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به نظر می رسد فرهنگ سازمانی در هر حال با توجه به پیامدهایی که به دنبال دارد بر انتقال فناوری 
به س��ازمان اثر می گذارد و باید در بررس��ی این عامل مهم ارزشی س��ایر متغیرهای اثرگذار محیطی و 
سازمانی را در نظر گرفت. در واقع فرهنگ سازمان می تواند 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 می گردد که جهت موفقیت در زمینه انتقال فناوری 
اثر بخش عالوه بر مواردی که مطرح ش��د و در نظر گرفتن س��ایر ابعاد س��ازمانی و محیطی، با توجه به 
یافته های پژوهش که نقش فرهنگ با نگاه هنجاری و عمل گرایانه را پر رنگ تر از سایر ابعاد نشان می دهد 
در تقویت این نوع فرهنگ به خصوص بعد هنجاری تالش جدی تری داش��ته باشند. اگرچه با توجه به 
تحقیقات صورت گرفته فرهنگ س��ازمانی متأثر از فرهنگ ملی می تواند ماهیت مس��تقلی )جدای از 
فرهنگ ملی( داش��ته باشد اما نمی توان 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 
در نظر گرفتن مقتضیات س��ازمان ها صورت گیرد. یا این وجود تالش در جهت جذب افراد و کارکنان و 
توس��عه نگاه های حرفه ای، پذیرش رویکرد سیستم باز، اعمال کنترل های سهل گیرانه، کارمند محوری 
و نتیجه و هدف گرایی می تواند اثرات مثبت بیش��تری بر موفقیت و اثربخش��ی انتقال فناوری به دنبال 

داشته باشد. 
نکته پایانی این که در پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی بر اساس 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 نگرفته است 
که پیش��نهاد می ش��ود در تحقیقات آتی به این موضوع پرداخته شود. موضوع مهم دیگر این است که 
س��ازمان ها در هر ش��ش بعد مورد نظر هافس��تد می توانند در یک طیف دس��ته بندی گردند یا این که 
سازمان ها می توانند در آن واحد دو نوع فرهنگ به ظاهر متضاد را از خود بروز دهند )به طور مثال نگاه 
محدود و در عین حال حرفه ای یا کارمند محوری با درجاتی از وظیفه گرایی(، این در حالی است که در این 
پژوهش تنها دو س��ر طیف برای هر بعد در نظر گرفته شده اس��ت. بر این اساس پیشنهاد می شود که در 

تحقیقات آینده به این نوع سازمان ها توجه شود.
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