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و دستيابي و انتقال تكنولوژي جهت توسعه عملكرد سازماني  به سطح جهاني پذيرش

1حسين عموزاد خليلي

، دانشكده تحصيالت تكميلي واحد(دانشگاه آزاد اسالمي، گروه مهندسي صنايع
)تهران جنوب

amoozad_ie@yahoo.com 
2الهام پورقمري علمداري

، دانشگاه تبريز  دانشكده مهندسي صنايع

:چكيده
و بايد برنامه ها و اهداف اساسي برنامه هاي توسعه بوده و انتقال تكنولوژي از اجزا در سطح كالن پذيرش

ي تمركزژو افزايش دانش فني به عنوان استراتژي توسعه تكنولويژو سياست گذاري ها به سوي يادگيري تكنولو

ها. داده شود و سرعت اعجاب آور تغييرات سازماني دنياي امروز، سازمان با توجه به توسعه روز افزون فناوري

و شكار نظريه هاي نو جهت تطابق با نيازها و بهينه سازي فرآيند ها ي نيازمند بكار گيري روش هاي نوين توسعه

و كار مي باشند مي. كسب و رسيدن به كالس جهاني لذا نجات از بحران، بقا در آينده، پيشتازي در عرصه رقابت

را. تواند ماحصل اين رويه باشد و بسط تكنولوژي، استراتژي هايي كه اساس رقابت بين المللي در اين مقاله توسعه

و فراهم ساخته مورد بحث قرار گرفته است و برنامه ريزي هاي دولت،.پايه گذاري  نقش عواملي چون حمايت ها

و مطالعه رقبا نيز بررسي گرديده و انگيزه كاركنان، نياز مشتريان و. ديدگاه مديريت، آموزش برخي از استراتژي ها

و كمك به توسعه ملي،  و سازمان هاي داخلي جهت تعالي سازمان راهكارهاي رقابتي براي بكارگيري شركت ها

و موسسات نيز عنوان شده استايجاد  و ارتقاي كالس جهاني شركت ها .رقابت هاي جديد، پايداري

، جهاني: واژه هاي كليدي و توسعه ، توسعه تكنولوژي سازيتحقيق  انتقال،، تغييرات سازماني
.، پذيرش تكنولوژي تكنولوژي
 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع.1
دانشجوي كارشناسي مهندسي صنايع.2  
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 مقدمه

و بسيار متحول است و. جهاني كه در آن زندگي مي كنيم نا پايدار، متحرك تغييرات آنچنان پي در پي

و خيال آن نيز نا ممكن است  آرزوي.سريع رخ مي دهد كه در بسياري از موارد نه تنها پيشي گرفتن بلكه حتي تصور

و آثار آن وابسته مي شودانسان براي دست يابي تكنولوژي. به زندگي بهتر هر روز بيش از پيش به تكنولوژي

و التهاب آور و هم پر مخاطره و هيجان انگيز است تكنولوژي از يك سو رفاه،. همچون سفرهاي فضايي هم دلپذير

و طول عمر براي انسان به ارمغان آورد و قدرت و آگاهي  اسارت، وحشت،،و از سوي ديگر نگراني. فرهنگ

و محيط اجتماعي و ويراني محيط زيست و برخي بر آثار منفي. آلودگي ولي.برخي بر آثار مثبت آن تاكيد مي كنند

يا در واقع اين تكنولوژي نيست كه فاجعه مي آفريند، و بلكه اين انسان است كه مي تواند از تكنولوژي به سود خود

جه.به زيان خود استفاده كند و جهل كه امروزه از اين ت اگر بدرستي مورد استفاده قرار گيرد مي تواند بر فقر

.بزرگترين مشكل كشورهاي جهان سوم است غلبه كند

و صنعتي شده است . پيشرفت تكنولوژي باعث تغييرات عظيمي در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي

و كار تطابق داشته باشدتغييرات سازماني با چنان سرعتي مي بايست صورت پذيرد تا سا فرايند. زمان با نيازهاي كسب

و ايجاد تكنولوژي هاي نو مي باشد رابطه اي بسيار صنعتي شدن با فرايند توسعه تكنولوژي كه شامل  انتقال، جذب

و ايجاد توانايي هاي تكنولوژيكي است.تنگا تنگ دارد . از طرف ديگر، بهبود فرايند توسعه تكنولوژي مستلزم كسب

و غير رسمي امكان پذير است و واردات تكنولوژي هاي خارجي با مكانيسم هاي رسمي ليكن. به بيان ديگر، انتقال

و الزمه تحقق آن وجود  و جذب تكنولوژي، وارداتي نمي باشد فاكتورهاي. مي باشد» تواناييهاي تكنولوژي« فهم

: تي موثرند كه مهمترين آنها عواملي از قبيلمتعددي در كسب توانايي هاي تكنولوژي در سطح شركت هاي صنع

به استراتژي تكنولوژي شركت، و ميزان دسترسي و شدت وجود رقابت بين شركت ها، سرعت تغيير تكنولوژي ميزان

 از طرف ديگر تغييرات شديد تكنولوژي، كشورهاي در حال توسعه را با يك مبارزه.تكنولوژي خارجي مي باشند

و. جدي روبرو نموده است به طوري كه اكثر اين كشورها در جستجوي دست يابي به تكنولوژي هاي نو هستند

و توسعه تكنولوژي. آگاهند كه اين تكنولوژي ها بر ورود به بازار هاي جهاني تاثير بسزاي دارد ، جذب فرايند انتقال

ا و تجارت بين كشورها را. ثر مي گذارندهاي نو از جمله عواملي هستند كه بر مدل هاي رقابت، رشد ما تكنولوژي

و از مديريت تكنولوژي انتظار داريم كه آن را در مسير تعالي زندگي قرار دهد .بكار مي گيريم
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:تعريف تكنولوژي
و مصنوعات مادي هدفمند توليد مي كنند را تكنولوژي و فن هايي كه انسان ها با بكارگيري آنها نتايج فوت

كه. گويند و توسعه صريح يا ضمني همچنين فرايندي به توليد) بكارگيري دانش علمي( طي يك مرحله تحقيق

و ساخت مصنوعات يا ارائه. را نامندانجامدتجاري كاال يا خدمات بي تكنولوژي يعني دانش نحوه طراحي، توسعه

مح بايد بويژه توجه كرد كه تكنولوژي،. خدماتي كه برآورنده تقاضا با نياز انساني باشد صول نيست، بلكه همان

و توليد محصول با ارائه خدمتيفرايند و فرايندهاي ساخت  تكنولوژي را مي توان.ست مشتمل بر دانش فني، مهارتها

و دانش فني براي ساخت دانست كه چهار جز متمايز آن يعني افزار فني، افزار انساني، افزار تركيبي از ابزار هاي فني

و افزار سازماني در تع  دوران عمر تكنولوژي.امل با يكديگر عاملي تعيين كننده براي توسعه اقتصادي هستنداطالعاتي

و تكنولوژي عنصريست براي رفع نياز،.جنيني، رشد، بلوغ، انحطاط: به چهار دوره تقسيم مي شود استوار بر شناخت

و ستدآ و قابل داد و توسعه و لوژي دانش علمي،به طور خالصه مي توان گفت تكنو. گاهي مبتني بر تحقيق مهندسي

و اشاعه كاال يا خدمات را ممكن مي سازد .مديريتي است كه طرح، توليد

:رويكردهاي تكنولوژي
:انتقال

و كاربردهاي نوظهور به معناي منتقل كردن منابع فني، و مالي از صنايع قديمي تر يا بالغ به صنايع مديريتي

.است

: تعميق
و تكنولوژيك موجود،بر عمق بخشيدن به مهارتها و استعدادهاي فنيي فني براي مكيدن شيره تكنولوژيها

.كشور تاكيد دارد

:تلفيقي
.ممكن است جامعه اي هر دو رويكرد را به تناسب با هم تلفيق نمايد

:قدم هاي زنجيره تكنولوژي
. بيانگر تولد يك محصول جديد:ابداع

و صنعتي كردن يك تكنولو:تجاري كردن .ژيمعرفي
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. نفوذ يك تكنولوژي جديد در بازار:انتشار

. كاهش استفاده از يك تكنولوژي بدليل جايگزيني ان توسط تكنولوژي ديگر:جانشيني

:اجزاي تكنولوژي
و ساير امكانات مشابه مي باشند كه در فرايند:عامل سخت افزاري  شامل اجزايي نظير ماشين آالت، تجهيزات

و . خدمات مورد استفاده قرار مي گيرندتبديل طبيعي به كاالها

ساخت محصول، طراحي واحد توليد، احداث واحد توليد، شامل دانش فني طراحي محصول،:عامل نرم افزاري

.بهره برداري بهينه از واحد توليد محصول است

:طبقه بندي تكنولوژي
كه:تكنولوژي جديد و مشخص بر روش هر نوع تكنولوژي جديدا توليد يا اجرا شده اي است اثري بارز

و جديد.توليد كاالها يا ارائه خدمات توسط يك شركت دارد لزومي ندارد كه اين تكنولوژي براي دنيا جديد باشد

و معرفي شود، جديد خواهد بود. بودن براي شركت كافيست اين. هر زماني براي اولين بار در موقعيتي جديد استفاده

و حفظ جايگاه رقابتي شركت دارد بر بهبود بهرهي اثر عميقژدسته از تكنولو .وري

و به بازار عرضه نشده است،:ي نو ظهورژتكنولو اما هر نوع تكنولوژي كه هنوز به طور كامل تجاري

شدپنجظرف حدود  . سال آينده اين چنين خواهد

. به تكنولوژي هاي مدرن يا پيچيده اطالق مي شود:تكنولوژي پيشرفته

. تكنولوژي هايي كه در بخش هاي بزرگي از جامعه انساني گسترده شده اند:طتكنولوژي بسي

:تكنولوژي مناسب
كه رويكرد نرم افزاري به تكنولوژي گرچه آثار خود را در كوتاه مدت ظاهر نميكند، ولي براي كشورهايي

و تجربيات توليدي،اين عناصر نرم افزاري مهار. خواهان توسعه تكنولوژي هستند انتخاب مناسب تري است  تها

و مديريت توليد را شامل مي گردد و باالخره سازماندهي و دانش فني توليد  كشور هاي مختلف با توجه.اطالعات

و شرايط اجتماعي خود براي انتخاب تكنولوژي مناسب بايد ارزيابي جامعي داشته باشند تصور. به زير ساخت ها

و در عين حال غير اصولي. پيشرفته ترين ماشين آالت استناشيانه از تكنولوژي مناسب، بكارگيري زيرا آسان ترين

و يا خود آينده ساز باشد. ترين روش است .لذا استراتژي موفق آن است كه بر پايه آينده استوار
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و ارزش افزوده بااليي را نيز ايجاد مي تكنولوژي برتر به تكنولوژي هايي اطالق مي شود كه دانش بر بوده

.كند

:ويژگي هاي تكنولوژي مناسب
و عمر تكنولوژي است مناسب ترين وضعيت عمر تكنولوژي براي انتقال،:عمر تكنولوژي .دوره معرفي

و زما آنيعني مرحله اي كه ريسك تحقيقات سپري شده . فراهم باشدن كافي براي استفاده اقتصادي از

حد:پيچيدگي تكنولوژي يا پيچيدگي مورد انتقال بايد در و و اقتصادي متقاضي تكنولوژي توان فني

.يك قدم باالتر باشد كه امكان جذب تكنولوژي فراهم شود

كهژسرعت تحوالت تكنولو: عت تحوالترس ي بايد متناسب با فضاي محيطي نيازمند تكنولوژي باشد

و همراهي با تحوالت تكنولوژي در دنيا امكا و توسعه تكنولوژي فراهم بوده .ن پذير گرددامكان حيات

و يا بين المللي در دسترس به اندازه كافي بزرگ:اندازه بازار در دسترس  اندازه بازار داخلي، منطقه اي

.باشد

و تكنولوژي در قالبي:ارزش افزوده حاصل  با توجه به توان متقاضي، ارزش افزوده تكنولوژي باال بوده

.منتقل شود كه بيشترين ارزش افزوده را داشته باشد

و ضرورت تكنولوژي :اهميت
به.يكي از بارزترين ويژگي هاي تكنولوژي، تغيير مستمر است و نه هرگز تكنولوژي نه تاب ايستايي دارد

اول در مسير دست يابي به عملكرد بهتر در جهت.تكنولوژي در دو مسير تغيير آفرين است.حالت تعادل مي رسد

و دوم موفقيت كسبو. در مسير ارضاي تعداد بيشتري از خواسته هاي بالقوه بشرارضاي خواسته هاي روز افزون بشر

 افزايش رقابت بطور كلي چهار عامل. كار هاي امروز در صحنه رقابت، به روشني در گرو استفاده از تكنولوژي است

و عدم اطمينان در تقاضا جهاني، كاهش در بهره  نياز به وري، پيشرفتهاي تكنولوژي، رقباي پيش بيني نشده

.تكنولوژي جديد را ناشي مي شوند

: نتايج استفاده از تكنولوژي
.تقويت بنيه دفاعي در جهت تامين اقتدار ملي-

.افزايش توان اقتصادي كشور از طريق افزايش توان رقابت صنعتي-
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و گسترش صنايع نوين بوي- .ه با اتكا بر دستاوردهاي تحقيقاتي بوميژازدياد زايش صنعتي، ايجاد

و بهداشت، افزايش كيفيت زندگي همراه با بهبود آموزش،- .حفظ محيط زيست رفاه اجتماعي

و بهره- .وري صنايع موجود افزايش كارايي،كيفيت

و كارايي نظام آموزشي كشور- .بهبود قابليتها

و خارجي محصوالت بومي- .گسترش بازارهاي داخلي

.ايجاد فرصتهاي نوين اشتغال-

زي- .ست مليمشاركت در حفظ شيوه

و موثر جامعه و برترينقش عوامل كليدي : در توسعه تكنولوژي
:نقش دولت

كه،در يك كشور در حال رشد كه به سوي توسعه در حركت است  تقريبا هيچ زمينه اي وجود ندارد

و شايسته است كه دولت برا.نيازمند نقش حياتي دولت نباشد ي در مراحل اوليه توسعه جو نوآوري وجود ندارد

را. ايجاد فرهنگ تكنولوژي، اقدامات مقتضي را معمول دارد به نحوي كه مساعي توسعه بتواند شتاب الزم

كه.دولت توسعه خواه دولتي است كه از آخرين تحوالت فلسفي زمان آگاه باشد. كسب كند البته بسته به اين

و دخالت دولت ها در اقتصاد توسعه اقتصادي در چه مرحله اي باشد، در. متفاوت استنقش اما دخالت دولت

و خدمات براي مردم نيست، دولت بايد سعي در ايجاد رفاه براي جامعه داشته باشد . اقتصاد به معناي تامين كاال

جلوگيري از رشد بي رويه.مهم ترين وظيفه دولت اتخاذ سياست هايي است كه فضاي رقابتي سالمي ايجاد كند

و دولت و در آمد شركتها،ي،تعداد شركت هاي خصوصي  جلوگيري از رانت خواري، شفاف سازي هزينه

و تنبيه آنها، و تشويق از نظارت بر عملكرد شركت حمايت از شركت هاي داخلي در برابر شركت هاي خارجي

 در فرايند رشد وتوسعه ابتكار.جمله سياست هايي است كه به شكل گيري فضاي رقابت سالم كمك مي كند

د و اجتماعي شان تعيين كننده فرايند ولت است، ولي مردم،عمل در دست و گرايشهاي سياسي فرهنگ آنها

و جهت گيري جامعه خواهد بود .توسعه

:برخي وظايف دولت
به.1 و سوي نظام آموزشي كشور و سمت وتنتاكيد بر اصالح ساختار و مقتضيات نوين علم اسب شرايط

.تكنولوژي
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و غير دولتي، دانشگاه،ريهاي دولتتمركز بر توسعه اثر بخش همكا.2 و موسسات پژوهشي دولتي . صنعت

.افزايش بودجه هاي تحقيقاتي.3

و مبادالت تحقيقاتي در سطح بين المللي.4 .گسترش همكاريها

و مشاركت هر چه بيشتر در فعاليتهاي تحقيقاتي.5 .تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري

.ايجاد موسسات پژوهشي متعالي.6

تم.7 و افزايش نقش آفرينان اين عرصه در سطح جامعهتاكيد بر و تكنولوژي .ركز زدايي از نظام توسعه علم

:نقش دانشگاه
و تجربي، متكي بر سابقه علمي، هر تكنولوژي مشخصي، و همچنين كاربردي از تكنولوژيهاي ساده فرهنگي

ا.جا افتاده در گذشته است مروز، درجه ارتباط بين بخش توليد يكي از شاخص هاي توسعه در هر كشوري در جهان

و دانشگاهي  به.ن استآو موسسات پژوهشي و امروزه دانشگاه ها نقش اساسي در تحول تكنولوژي ايفا مي كند،

و سازمان داده شده دانش فني، از طريق آموزش  و توجه كامل و دانش، بررسي طور غير مستقيم با حفظ حدود علم

و مدون به دانشجويا و دادن مشاوره هاي صنعتي در امر انتقال تكنولوژي كوشا مي با شندهاي صحيح و محققين .ن

و آموزش :نقش نيروي انساني
از طرفي افزايش.همه آگاهند كه كشورهاي در حال توسعه از كمبود نيروي انساني ماهر رنج مي برند

نه توسعه نيروي انساني شامل دانشمندان، دام.توانايي هاي تكنولوژيكي سخت نيازمند نيروي انساني ماهر مي باشد

و همچنين تكنسين ها مي شود، مهندسين مي توان مهارت هاي انساني را با تقويت سيستم هاي.كارگران ماهر

در.آموزشي توسعه داد و بخش تكنولوژيكي كشور بطوريكه در برنامه ريزي تامين نيروي انساني مورد نياز صنايع

مهارتهاي توليدي از طريق اعزام نيروي كار به محيط هاي.تاه موفقيت بدست آوردظرف مدت زمان نسبتا كو

و همچنين برگزاري دوره هاي مناسب در داخل قابل حصول است .صنعتي

:مزاياي آموزش كاركنان
.وري در استفاده از تجهيزات باال رفتن بهره•

آال• و ماشين .تقابليت انعطاف در مقابل تغييرات محصول، فرايند

و ايجاد قابليت مشاركت كاركنان• .بهبود روابط انساني در محيط كار
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ها• و نو آوري و بروز خالقيت ها .ايجاد انگيزه هاي كاري

:نقش بخش خصوصي
بخش خصوصي در كشور هاي در حال توسعه در قالب سازمان هاي كوچك است كه در نتيجه با داشتن

و بهره وري باال به خوبي  و به انجام رسانيدن ماموريت هاي خود بر مي آيدمديريتي منسجم اشكال.از عهده پروژه

و جهت رفع آن دولت بايد نقش حمايتي خود را به  بخش خصوصي در عدم ريسك پذيري در امور تحقيقاتي است

و قرار دادن بعضي امتيازات اقتصادي،اهرم تشويق را بكار گيرد فع.خصوص در معافيت هاي مالياتي اليت از مجموع

و تكنولوژي پديد مي آيد كه تراز  هاي كوچك بخش خصوصي در يك كشور، حجم قابل توجهي از دانش

.تكنولوژي يك نظام را ارتقا مي دهد

:مديريت تكنولوژي
و كنترل فعاليتهاي جمعي تكنولوژي مديريت تكنولوژي عبارتست از سازماندهي، در تكنولوژي. هدايت

بر: مديريت از دو جهت مطرح است يكي اين كه مديريت خود يكي از مولفه هاي تكنولوژي است، ديگر تاثيري كه

و پيشرفت مولفه هاي ديگر تكنولوژي دارد و تقويت. ارتقا هدف از مديريت تكنولوژي ايجاد انگيزه، رشد اقتصادي

.بهره گيري مسئوالن از تكنولوژي به نفع بشريت مي باشد

:لوژيبرخي انتظارات از مديريت تكنو
و تشخيص نياز هاي تكنولوژي-  تعيين

 ارتقاي سطح انتقال تكنولوژي-

 ارزيابي تكنولوژي-

و خدمات اطالعات تكنولوژي- .توسعه نظام ها

.شرح يا كاربرد تكنولوژي هاي وارداتي يا جديد در شرايط زيست محيطي محلي-

و نيازها- .پذيرش تكنولوژي با در نظر گرفتن شرايط محلي

.ي كارشناسان فنيافزايش كاراي-

و استفاده از بهترين تكنولوژي- .پيشي گرفتن از رقبا

و تكنولوژي- .دانستن سياست هاي علمي
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و تغيير تكنولوژيك- و توسعه .آگاهي از زير ساخت تحقيق

و برنامه ريزي تكنولوژيك- .پيش بيني

:توسعه تكنولوژي
. وژي نباشد توسعه اقتصادي هم اتفاق نمي افتداگر تكنول. از نقطه نظر توسعه اقتصادي، تكنولوژي مهم است

و رواني ضرورتا نياز به تكنولوژي ندارد با. البته توسعه فرهنگي، اجتماعي فرايند انتقال وقتي تداوم خواهد داشت كه

و تجربه كسب شده، و مهارت به.تكنولوژي جديدي خلق شود استفاده از دانش انتقال دهنده در اين صورت ما

يعني توانسته ايم كه با تلفيق تكنولوژي كسب شده با دستاوردهاي حاصل. سعه تكنولوژي قدم گذاشته ايممرحله تو

و تجربه خود تكنولوژي نويني متناسب به نيازهاي جامعه خلق كنيم از دانش، . مهارت

ه هاي مديريت اين حركت بايد برنام. حركت به سمت توسعه تكنولوژي حركتي مبتني بر برنامه ريزي است

و راهكارهاي سنجش پذير-استراتژيك و بكوشد مجموعه را در راستاي-برنامه هايي با اهداف روشن  تدوين كند

و تكنولو.اين اهداف سازماندهي نمايد .ي مي زندژ تغيير سياست ها در كوتاه مدت بدترين ضربه را به توسعه صنعت

بر.و پارادوكس كشور هاي در حال توسعه استنسبت مديريت با توسعه، پيش نياز اصلي توسعه پايدار لذا تاكيد

و فن آوري است و استفاده از راهبردهاي عام توسعه علوم توسعه فرايندي است.علمي كردن مديريت در دراز مدت

و ظرفيت  و ماهيت ان اساسا اينست كه توان كه در آن جامعه از وضع نا مطلوب به وضع مطلوب متحول مي شود

ج و: جهان امروز را سه فراگرد اساسي شكل مي دهد. امعه به صورت بالفعل در مي آيدبالقوه علم، تكنولوژي

تكنولوژي به كمك اين شناخت روابط. علم روابط بين پديده ها را با روشهاي خاص خود كشف مي كند. توسعه

م و دگرگوني اين روابط فراگرد توسعه را شكل از.ي دهدميان پديده ها را دگرگون مي كند و توسعه يكي تحقيق

آخرين دستاوردهاي اين مراكز دروازه ورود فناوري جديد،.عه صنعت بر پايه تكنولوژي استسمباني اساسي تو

و مركز نوآوري هاي فناوري مي باشد .وظيفه اين نهاد ها با توجه به سطح فني بنگاه ها متغير است.علمي به صنعت

و اين مراكز به دليل نيروي انس و دانشمندي كه در اختيار دارند مي توانند بازوي فكري توسعه صنعت اني متخصص

و نهادينه كردن آن باشند .مراكز انتقال تكنولوژي از منابع به مراكز صنعتي

:استراتژي هاي توسعه تكنولوژي
.سياست انتقال تكنولوژي از كشور هاي صاحب تكنولوژي.1

و توسعه داخلي شامل.2 : سياست تحقيق
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و سرمايه گذاري ملي- و توسعه  ايجاد مركز تكنولوژي

و صنعتي-  كاربردي كردن تحقيقات در جهت حل مشكالت اقتصادي، اجتماعي

و فني داخلي به منظور افزايش قدرت رقابت ملي در صحنه هاي بين المللي-  اتكا به توانايي هاي علمي

در- .زمينه تكنولوژيانجام مطالعات استراتژيكو انجام پروژه هاي تحقيقاتي

و سياسي- و مطالعات مسائل مربوطه از بعد فرهنگي،اجتماعي،اقتصاد .شناسايي فناوري هاي موجود

و ايجاد- و گرايش هاي خاص مرتبط در دانشگاه ها و ايجاد رشته و ميان مدت ارائه آموزش هاي كوتاه

و برنامه ريزي ملي .رابطه بين صنعت، دانشگاه

:ارزيابي تكنولوژي
ازا و پيامدهاي ناشي رزيابي تكنولوژي عبارتست از گرد آوري اطالعات كافي درباره يك تكنولوژي

ازآ ازآن براي تمام كساني كه به نحوي نكه نسبت به توسعه يا به كارگيريآن تاثير خواهند پذيرفت، البته پيش

تغهمچنين. آن اقدام شود مفهوم اساسي. يير تكنولوژيك دانست مي توان آن را فرايند بررسي هدفمند پيامدهاي

و به پيامد  ارزيابي تكنولوژي اين است كه گزينش تكنولوژي بايد متضمن تحليل كامل تمامي پيامدهاي آن بوده

و ملموس محدود نشود و خاص تكنولوژي ها غالبا پيامد هاي نا خواسته اي دارند كه گاهي. هاي مستقيم

مي. نامطلوب است دس اما ت دادن يك فرصت طاليي همانقدر براي جامعه زيان آور است كه رويارويي دانيم از

و گسترده جمع. با يك خطر پيش بيني نشده وآواز آنجاييكه ارزيابي تكنولوژي چيزي جز فرايند طوالني ري

و بلند مدت تكنولوژي باشد د ارزيابي فراين. تحليل اطالعات نيست، تاكيد اصلي آن بايد بر مديريت بنيادي

و انتخاب: انتقال تكنولوژي شامل بخش هاي مختلفي از قبيل ارزيابي نحوه شناسايي تكنولوژي هاي موجود

و انتخاب مناسب ترين آنها،  تكنولوژي مناسب، ارزيابي نحوه شناسايي عرضه كنندگان تكنولوژي مورد نظر

و ان و قرارداد منعقده بين عرضه كننده .تقال گيرنده استارزيابي نحوه اكتساب تكنولوژي

و حتي خود نآاز آنجا كه در زمان ارزيابي اين تكنولوژي ممكن است پيامد هاي آن ظاهر نشده باشد

و هم پيامد تكنولوژي هنوز وجود خارجي نداشته باشد، ارزيابان در واقع مي كوشند كه هم آينده تكنولوژي

. هاي آن را پيش بيني كنند



11

:گام هاي ارزيابي
م.1 ورد نظر است، اين موضوع معموال يك تكنولوژي است ولي مي تواند يك مساله اجتماعي قابل موضوع

.حل توسط تكنولوژي نيز باشد

.تشريح تكنولوژي هاي مورد نظر يا مرتبط با حل مساله اجتماعي مورد بحث است.2

يا.3 و چرا از تكنولوژي هاي موجود انتظارات از تكنولوژي مورد نظر، اينكه چه نيازهايي را برآورده مي كند

.رقيب برتر است

و آسيب هاي وارده.4 .خطرات يا پيامدهاي ممكن ناشي از تكنولوژي

.تحليل گزينه هاي موجود.5

:پذيرش تكنولوژي
ج انب كشورهاي جهان سوم در روند صنعتي شدن، جذب تكنولوژي منتقل از سوي كشورهاي صنعتي، از

و توسعه داخلي پيش شرط آن مي باشد و تحقيق  مي توان.حداقل در ابتداي كار امري ضروري محسوب مي شود

و تمامي مولفه هاي و آگاهي كامل گيرنده به تكنولوژي كسب شده جذب تكنولوژي را فرايند بررسي، آموزش

و انجام فرايند ها دانستگوناگون مورد نياز براي ايجا و نظام ها .د فراورده ها

:پارامترهاي مورد توجه در پذيرش تكنولوژي
و طرح هاي بلند مدت• .سازگاري با اهداف سازمان

و توسعه• و قابليتهاي علمي مورد نياز طرح تحقيق .توانايي

روغلبه بر مسائل بحراني ظاهر شده در كار• وو جلوگيري از باز شدن درب ها به ي سيستم هاي خارجي

.خروج ارز از كشور

و عكس العمل احتمالي آنان• .برنامه هاي رقبا

( هزينه• و ساير هزينه هاي سربار: و ماشين آالت، سرمايه اوليه، نصب، نت، عملياتي .)تجهيزات

( كاركرد• و انعطاف پذيري، كيفيت: .)ظرفيت، ميزان تنوع

هر: نيازها•  ماشين داراي نيازهاي انساني نيز مي باشد كه در بر دارنده تبحر هاي عالوه بر نياز هاي عملياتي،

.كه به نوبه خود توسط تكنولوژي مشخص مي شود.انساني است
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مي: زمان• و تا چه زماني بدون دريافت خدمات نگه داري تكنولوژي تا چه مدت نسبت به رقبا برتر است

.تواند دوام بياورد

:موانع پذيرش
وا• و منسجم تحقيقاتيفقدان نظام  حد

و كمبود نيروي كار تحقيقاتي بالفعل در كشور•  نبود ارتباطات پژوهشي

و فرا ساختاري• و سازمان هاي جنبي  ضعف شديد در امكانات

و شيوه هاي مديريتي• .مشكالت ناشي از ساختار سازماني

:ارائه چند راه حل
و مطلوب• . صنايع كشوربرنامه ريزي آينده در جهت توسعه تكنولوژي الزم

.بررسي وضعيت تكنولوژي هاي موجود در كشور•

و توسعه در جهت كسب تكنولوژي• .ايجاد زمينه تحقيق

و انتقال تكنولوژي• و آينده جهاني در جهت بدست آوردن و خط مشي فعلي .اتخاذ سياستها

و انتقال تكنولوژي هاي امروزيفراهم نمودن• .ملزومات ايجاد، توسعه

:سب جذب تكنولوژيفرصت هاي منا
و مديريتي براي موسسات صاحب تكنولوژي•  بروز مشكالت اقتصادي

 بروز نا پايداري سياسي در كشورهاي صاحب تكنولوژي•

 وجود رقابت هاي اقتصادي•

.حضور متخصصان مقيم خارج از كشور در برخي از موسسات مهم•

:مراحل پذيرش تكنولوژي
: تحليل عوامل.1

و نياز هاي تقاض(:خارجي و تكنولوژي، رقابت استراتژيك، تسهيالت اي بازار، پيشرفت هاي علوم

.)محدوديت هاي جديد
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و نظامات جاري، مشكالت فني در سيستم(:داخلي و دستاوردهاي جديد، مشكالت سازماني تجربه

و ارائه خدمت، .)مسائل انساني توليد

و رهبري،(:شناسايي اجزاي تكنولوژي.2 و تعريف راههاي ديدگاه هاي مديريت بررسي

و محدود كننده، مطالعه امكان پذيري )متفاوت، شناسايي عوامل موثر

و كيفي مشخص كردن اهداف،.3 و معيارهاي كمي و(:مطلوبيت ها انتخاب روش

با مدل تصميم گيري، و ديدگاه ها جمع آوري اطالعات مورد نياز، كمي كردن عوامل ذهني

و ارائه نتي .)جه مناسبوزن دادن، حل مدل

ها.4 و رفع نياز ها، بررسي بررسي ميزان براورده شدن(:ايجاد هماهنگي در فعاليت اهداف

و دستاوردهاي جديد .)نيازها، انگيزه ها

:انطباق تكنولوژي
و احوال اقتصادي و اوضاع و پيوند تكنولوژي وارداتي با شرايط  اجتماعي از جمله توان-فرايند تطابق

س و سياست هاي سرمايه گذاري، و اهداف و هوايي طح مهارت نيروي انساني، امكانات زير بنايي، شرايط آب

.اقتصادي را انطباق تكنولوژي مي ناميم

:انتقال تكنولوژي
و درجه پيشرفت سريع بشر در اين و تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه با توجه به وضعيت موجود علم

و خلق و نه اقتصاديزمينه بايد گفت كه ايجاد و توسعه نه امكان پذير است بدين جهت. تكنولوژي از طريق تحقيق

است كه كشورهاي در حال توسعه براي اجراي سياستهاي توسعه صنعتي خود نيازمند خريد تكنولوژي از كشور هاي 

تو.صنعتي هستند و انتخاب تا مراحل نهايي و تكنولوژي جديد مكانيسم اين خريد از ابتدا تا پايان يعني شناخت سعه

و. تحت عنوان انتقال تكنولوژي ناميده مي شود و انتقال تكنولوژي، كشورهاي عرضه كننده در راستاي جذب

و اصطكاك پذيرنده، مي قوانيني در جهت حفظ منافع خود وضع مي نمايند كه در اكثر موارد با يكديگر مغاير بوده

نوانتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگ. يابد و انتشارآوني تكنولوژيك است كه در سه مرحله اختراع، وري

و مهارتها نيست،. صورت مي گيرد هر بديهي است كه منظور از آن تنها انتقال ابزار بلكه اساسي ترين نقش

و اطالعات علمي مربوط به آن است شركت هاي فرامليتي عمده تكنولوژي مورد نياز كشورهاي. تكنولوژي، دانش

و اين دارايي گرانقدر خود را در برابر بهاي اندك در اختيار كشورهاي در حال در حال  توسعه را در اختيار دارند
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واكنش شركت هاي فرامليتي به تقاضاي كشورهاي در حال توسعه در دريافت تكنولوژي. توسعه قرار نمي دهند

ياعقب نشيني، سازش: محدود به سه رفتار مي باشد . همكاري كاملو

و غير مستقيم مي توان تقسيم كرددر . يك ديد كلي مكانيسم هاي انتقال تكنولوژي را به دو دسته مستقيم

و دهنده هنگامي انجام مي يابد در حالي كه انتقال غير مستقيم در نوع اول در تماس مستقيمي بين انتقال گيرنده

و و انتقال تكنولوژي تحقق مي يابد كه يك شركت مستقر در كشورهاي توسعه يافته نقش اسطه را در فراهم آوردن

.به كشور در حال توسعه بازي مي كند

و تجاري انتقال مي يابد و موفقيت آميز. تكنولوژي گاها به صورت ناقص، نيمه كامل، كامل انتقال كامل

و با اتكا به تواناييها زماني حاصل مي گردد كه مراحل جذب، و بومي شدن فراهم گرديده و سازگاري ي ملي

و مديريت صحيح نسبت به ايجاد زيرساخت هاي الزم اقدام شده باشد .تخصيص بهينه سرمايه

ارائه( انتقال حقوق مالكيت صنعتي، موافقت نامه يا قرار دادهاي انتقال تكنولوژي: انتقال تكنولوژي مي تواند شامل

وي سرمايه اي، مواد اوليه، كاالهاي واسطه، قراردادهاي مربوط به تامين كاالها)فنيو خدمات دانش اطالعات، اي

.اجزاي قطعات باشد

 را مي محدود نمودن رقابتو معامالت بسته، محدوديت صادراتي، مقتضي ساختن اعطاي تضمينات، تحريم

.توان موانع بر سر راه انتقال دانست

:نگرش هاي موجود در انتقال تكنولوژي
و تكنولوژي مي باشد كه به خارج مي رود يك هزينه سنگين صرف شده:ديد منفي اين كار.در كار

.شديدا كالبد صنعتي ما را تضعيفو شكستني مي كند

يك. انتقال تكنولوژي ما را به سوي پيشرفت بيشتر هدايت مي كند:ديد مثبت زماني كه يك مشتري

و به رده . برتر برسيمآگاهي تكنيكي را از ما مي گيرد ما بايد از آن رده تكنيكي گذشته

:روش هاي انتقال تكنولوژي
 سرمايه گذاري مستقيم خارجي•

 سرمايه گذاري مشترك•

 قراردادهاي كليد در دست•

 قراردادهاي كمك هاي نقدي•
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و علمي•  استخدام پرسنل فني

و نمايشگاه•  برگزاري كنفرانس ها

اي• و كاالهاي سرمايه .واردات ماشين آالت

:انواع انتقال تكنولوژي
 انتقالي فراتر از مرزهاي ملي: بين الملليانتقال

 از يك منطقه كشور به منطقه اي ديگر:انتقال منطقه اي

 از شركتي به شركت ديگر:انتقال ميان شركتي

. در يك شركت از يك محل به محل ديگر:انتقال درون شركتي

و طرق انتقال تكنولوژي :شرايط
و توانايي براي كشورهاي در حال . توسعه جهت گزينش تكنولوژي مناسبوجود امكان

و نيازهاي كشور وارد كننده تكنولوژي و وفق دادن تكنولوژي بدست آمده با شرايط محلي .سازگاري

و متحول ساختن تكنولوژي مستقل .توانايي يافتن كشور در حال توسعه جهت ايجاد

و تحقيقات•  تقليد تكنولوژي پيشرفته توسط مطالعات

از•  كشورهاي توسعه يافتهخريد تكنولوژي

 كپي كردن تكنولوژي•

:رقابت
رقابتي بودن فرايندي است كه طي آن يك عنصر يا واحد مستقل تالش مي كند تا از حيث عملكرد از

و باالتر باشد، اين عنصر مي تواند يك فرد، شركت يا يك كشور باشد براي بقاي رقابت در اقتصاد. ديگري بهتر

د تكنيك هاي مديريت دانش را به منظور نزديك شدن به مشتري، بهبود فرايند هاي كسب جهاني جديد، سازمان باي

و باال بردن ارزش سهام داران، بهينه كند و دنياي ديروز،.و كار و بارزترين تفاوت بين دنياي امروز مهم ترين

يق مي گردد كه رقابت اين سرعت با تغيير در دامنه كاربرد تكنولوژي تلف.سرعت زياد تغيير تكنولوژيك است

يك. جهاني را ايجاد مي نمايد و زماني تحقق مي يابد كه رقابت مفهومي است كه با بهره وري تبيين مي شود
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و منابع طبيعي تحت اختيار خود براي پيشي گرفتن از ساير رقبا كمال شركت يا سازمان از نيروي انساني، سرمايه

.استفاده را به عمل آورد

ه و سازماندهي شوند از آنجاييكه و عوامل رقابت دسته بندي سته مركزي اقتصاد رقابت است بايد فاكتورها

و تحليل كنيم  با. تا بدين ترتيب بتوانيم اقتصاد جهاني را تجزيه ما نمي توانيم تنها يك عامل مانند سرمايه گذاري

كي. منابع انساني را عامل توسعه اقتصادي بدانيم و و نوآوري مي باشدرقابت بر پايه قيمت نبايد از رقابت ترسيد. فيت

و صنعت در رقابت نهفته است و نجات ما در تجارت در محيط رقابتي بنگاه. يا نگران بود، چرا كه زمينه هاي رشد

و افزايش بهره وري مي شوند و خالقيت و عدم.هاي اقتصادي براي بقاي خود مجبور به نو آوري  فضاي انحصار

و نا بهره ور مي سازدرقابت هم بنگاه براي داشتن صنعتي توسعه يافته بايد فضاي رقابتي. هاي اقتصادي را تنبل، فربه

البته. محيط شفافي است كه در آن شركت ها نسبت به عملكرد خود پاسخگو هستند اين محيط،.مطلوبي ايجاد كرد

ص و جنگ داخلي شركت ها بيانجامدرت هدايت شده اي انجام نگيرد مي تواند به اتالفورقابت اگر به .سرمايه

:برخي ويژگيهاي شركت برتر در سطح جهاني
.حداقل در يك بعد رقابتي از تمامي شركت هاي موجود در زمينه كاري خود برتر باشد•

و سود آوري بيشتري نسبت به رقباي خود باشد• .داراي نرخ رشد

و حفظ بهترين افراد اهتمام ورزد• .در استخدام

ك• و سعي در هرچه بيشتر تخصصي انجام دادن روي اركنان بخش مهندسي خود سرمايه گذاري كرده

.كارهاي خود داشته باشد

و ساخت يافته به تغييرات مداوم بازار را داشته باشد• .قابليت پاسخگويي سريع

و فرايند• .بهبود همگام محصول

.ديدگاهش همواره بهبود مستمر باشد•

:بتي شدنوظايف شركت ها براي رقا
فرهنگي را ايجاد كنند كه در آن ارزش تكنولوژي به عنوان يك سالح رقابتي استراتژيك كامال.1

.درك شود

.پويايي هاي فرايند نوآوري تكنولوژيك را درك كنند.2

و پيش بيني كنند.3 .تغييرات تكنولوژيك را پيگيري، نظارت

و جذب كنندبراي اجراي تكنولوژي جديد، نيروي كار مناسب را آماده كنن.4 .د، آموزش بدهند
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و اجراي يك ساختار سازماني جهت اجراي موثر تغييرات تكنولوژيكي.5 .طراحي

و مديران.6 و اجراي يك سيستم پاداش مناسب براي تقدير از كاركنان .طراحي

و نقل، مديريت، نيروي كار، و كميت حمل باز بودن اقتصاد، دولت، بازار سرمايه، تكنولوژي، كيفيت

و انستيتوهاموسسا . از عوامل موثر در رقابت پذيري جامعه مي باشندت

:نيروهاي اساسي موثر در رقابت پذيري
و تامين كنندگان• .قدرت چانه زني مشتريان

و محصوالت يا خدمات جايگزين كاالهاي جانشين• .روش كار رقباي فعلي، تهديد رقباي جديد

:جهاني سازي
و مهمتر از آن بدين معناست كه جهاني شدن به معناي حركت سرما يه در سطح بين المللي است

و مي توانند سيستم خود را از كشوري  بسياري از شركت هاي بزرگ به صورت بين المللي عمل مي كنند

و قدرت هايشان افزايش. به كشور ديگر ببرند در اقتصاد نوين جهاني، چنانچه دولت ها بخواهند ثروت

ر و سياست هايشان را در جهت ارتقاي توان رقابت جمعي يابد، بايد وارد عرصه قابت بين المللي شوند

و نيز كيفيت عوامل توليد در سرزمين هايشان سوق دهند و.شركت هاي تحت حاكميت خود آزاد سازي

به. خصوصي سازي شايد عناصر راهبرد توسعه گرايانه دولت ها باشند جهاني شدن از لحاظ اقتصادي

ف و مشاركت در بازار معناي ايجاد و همكاري، تسهيم رصت سرمايه گذاري، انتقال تكنولوژي، مشاركت

و توسعه اقتصادي است و رشد .افزايش تجارت

در. اين تغيير مي تواند اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي باشد،جهاني شدن عاملي براي تغيير است

كه. روند جهاني شدن بايد خودمان را با ديگران مقايسه كنيم قدر مطلق رشد مهم نيست بلكه آن چيزي

و نرخ،بايد واقعيتهايي از قبيل نرخ رشد جمعيت. مهم است رتبه ما در اقتصاد جهاني است  نرخ بيكاري

و بقا در بازارهاي رقابتي، به كارگيري. سرمايه گذاري را با وضعيت جهاني مقايسه كنيم ضرورت حضور

و تغيير شراي ط اقتصادي از توليد مداري به مشتري مداري، توجه به رويكرد سياست هاي خصوصي سازي

.كاهش هزينه ها، را امري اجتناب نا پذير كرده است
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يك شركت توليدي براي اينكه بتواند در سطح جهاني رقابت كند مي بايد يك سازمان در كالس

. كارا طراحي كندبراي كالس جهاني شدن، ضروري است كه شركت يك استراتژي توليد. جهاني باشد

و توليد تكنولوژي، رقابت روي توليد تكنولوژيهايي متمركز مي شود كه سرانجام در مراحل اوليه طراحي

هم زمان با بلوغ تكنولوژي، رقابت به شدت به سمت. به سمت تكنولوژي هاي فرايندي تغيير خواهد كرد

و به خوبي هماهآنو و اجراي تكنولوژي مناسب و طرح هاي بازاريابي وري هاي فرايندي نگ شده

و عملكرد بهينه كه مي توان رهبري جهاني را فرايندي. منسجم عمل مي كند مشتمل بر تحول مستمر

و سازماني  و تكامل بشر، زندگي اجتماعي پذيراي بهترين ايده ها از چهار گوشه جهان جهت تعالي

.دانست

و در و فرصت ها را ايجاد كرده است و تهديد هاي آن را نيز جهاني شدن بازار  عين حال رقابت

نو. افزوده است و براي كسب امتياز رقابتي،. وري تاكيد داردآاين بازي بزرگ بر توسعه تكنولوژي

و پيشرفت محصول يا فرايند تكنولوژي يا بر هر دو متمركز  بسياري از شركت ها فعاليت خود را بر بهبود

ب. كرده اند ه جامعه فرا صنعتي، جهاني سازي به رغم مقاومت ملتها، پيش در گذر تاريخي تمدن بشري

و كيفيتي و ورود به عرصه هاي جديد با هزينه هايي به مراتب كمتر و انديشه هاي توليد جهاني مي راند

و پيشرفتهاي تكنولوژيك، محيط بسيار پويايي را بوجود آورده.عالي در ظاهر نويد مي دهد جهاني شدن

كه. كاهش عمر محصول استاست كه نتيجه آن در نتيجه شركت ها با بازارهاي متغيري روبرو هستند

.حركت آن بسيار سريع است

يكي از مهم ترين نگراني ها اين است كه در موافقت نامه هاي تجارت جهاني توجهي به نحوه

ا و ساير و بنابراين استفاده از كودكان، سو استفاده از محيط در قدامات نادرست توليد كاال نشده است

و نيمه صنعتي، به طور غير مستقيم مورد حمايت مصرف كنندگان در كشور هاي پيشرفته  توليد صنعتي

.قرار مي گيرد

:مزاياي جهاني شدن
.)در كشورهاي ديگر غريبه نيستند( مشتريان راحتتر خواهند بود•

و بهتر مي شنا. در بازارها قدرت بيشتري داريد• .سندچون شما را بيشتر

.با تازه واردها بهتر مي توانيد به رقابت بپردازيد•

و مسلط تر خواهند بود• .شركت هاي جهاني چون بزرگ هستند در كنترل قيمت ها قوي تر
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.تاثير بيشتري روي توزيع كننده خود مي گذاريد•

و همكاري داشتن، رقابت ها كاسته مي شود• كه. با جهاني بودن جهاني شدن روند جديدي است

.ه بسياري از شركت ها قدرت مي بخشد تا به زندگي خود ادامه دهندب

و پيشنهادات :نتيجه گيري
در اين برهه از تاريخ.توسعه در مفهوم وسيع آن بدون ارتقا سطح تكنولوژي، امكان پذير نيست

مش. با چالش هاي بزرگي مواجه هستند مديران اهده روند جهاني شدن، كه آثارآن در همه ابعاد كاري

نت. شدت ونوع رقابت را دگرگون كرده است مي شود، ها بايد با محيط محلي خود آشنانمديران امروز

ي و مقابله با رقباي ناشناخته را نيز به خوبي بدانند باشند بلكه بايد ظرافت ها . كار در محيط هاي خارجي

است ضمن دگرگون كردن روند جهاني شدن ناشي از گسترش همه جانبه تكنولوژي است كه توانسته

و. شكل صنايع، بر چگونگي رقابت ميان آنها نيز تاثير مي گذارد بنابراين دو نيروي جهاني شدن

بديهي است مديران بايد از اعمال مديريت تغيير. تكنولوژي شكل جديدي از رهبري را اقتضا مي نمايند

و از چنان ظرفيتي برخورد ار باشند كه بتوانند با يك جهت در محيط هاي پويا احساس آرامش كنند

.گيري استراتژيك سازمان را به شكلي سازنده به طرف آينده هدايت نمايند

و توسعه.براي انتخاب تكنولوژي نسخه واحدي براي همه كشورها وجود ندارد براي پيشرفت

ه.تكنولوژي بايد از طريق اجزاي آن اقدام كرد و يا بعضي از هر كشوري ممكن است بتواند با تكيه بر مه

لذا ضروري است كه قبل از هر گونه اقدامي،. اجزاي تكنولوژي، راه توسعه را براي خود ترسيم كند

.ارزيابي الزم صورت پذيرد

و سازگار همه اجزا آن است و ارتقا هماهنگ به. ارتقا سطح تكنولوژي مستلزم رشد اطالعات

. زيرا عامل پيوند دهنده همه اجزا تكنولوژي است. استعنوان يكي از اين اجزا داراي اهميت خاصي 

و توسعه از آغاز تا به انتها نيازمند فرايند تكنولوژي اعم از بررسي، انتخاب، انتقال، جذب، ارزشيابي

و كار گروهي دارد به خاطر داشته باشيم كه تكنولوژي،. اطالعات است پس شرط. خصلت سازماني

و يا خلق تكنو و جذب و داشتن سازماني مناسب براي هر تكنولوژي استبعدي انتقال و. لوژي، خلق

و تجهيزات مي باشد و نيروي انساني .معطوف به مديريت
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:مالحظات در تبادل تكنولوژي
و سرمايه بايد توجيه اقتصادي داشته باشد• .نسبت كار

.ميزان وابستگي بيروني در تكنولوژي، حداقل باشد•

. كشور توجه شودبه زير ساخت هاي تكنولوژيكي•

و تنوع سرمايه گذاري متناسب با بنيه اقتصادي ملي باشد• .حد

.رقابت پذيري در زمينه هاي مشخص مورد نظر قرار گيرد•

و فرايند مورد توجه قرار گيرد• .ساده سازي محصول

و سهولت توسعه محصول مد نظر قرار گيرد• .ارتقا كيفيت محصول

كش• .ور گيرندهپاسخگويي به نيازهاي اصلي مردم

.در دسترس بودن منابع در كشور گيرنده•

.حفاظت از محيط زيست•

 ارتقاي كيفيت زندگي•

و درامد براي مردم منطقه• .ايجاد فرصت كار

پايجاد ارتباط• و دانشگاهي با صنعتژ الزم ميان مراكز .وهشي

و پا گير اداري آنها• و حذف قواعد دست .توسعه بانك هاي اطالعاتي مورد نياز

و ايجاد صندوق هاي حمايتي مالي اعط• . محققانبراياي تسهيالت بانكي به مراكز تحقيقاتي

و اين ضرورت تالش دو چندان را و بقاي شركت ها در دستيابي به بازار هاي جهاني است حيات

و كار ايراني طلب مي كند با. توسط شركت ها بويژه شركت هاي كسب شركت هاي ايراني بايستي

ن وضع موجود خود، به استقبال مشترياني پيچيده از سراسر جهان رفته، آنان را در ايجاد چالش درآورد

و كسب بازار هاي بين المللي زير. فرهنگي مشترك شريك سازند باور توانايي حضور در رقابتي جهاني

و اقتدار جز در سايه نيروي انساني فرهي.ساخت فرهنگي شركت هاي ما بايستي باشد خته، اين اعتماد

و ضرورت تاريخي است و خردمند تحقق نخواهد يافت كه ايران مملو از اين توانمندي پس. دانش پذير

.باور كنيم كه مي توانيم جهاني شويم
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