
Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران
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  چکیده 

. موانع  فرهنگی انتقال تکنولوژي و تبیین نقش انسان در آن استهدف این مقاله ارائه یک راهکار مناسب جهت غلبه بر 

موضوع فرهنگ در انتقال تکنولوژي موضوعی است که با آن که از اهمیت و تاثیر زیادي در انتقال صحیح و کامل 

نولوژي و در این مقاله با تکیه بر فرهنگ در انتقال تک. تکنولوژي دارد اما کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

بررسی راه هاي انتقال تکنولوژي سعی شده است که موانع فرهنگی بر سر راه انتقال تکنولوژي تبیین شوند و راهی 

  . مناسب جهت انتقال فرهنگی تکنولوژي ارائه گردد

    

  .فرهنگ، انتقال تکنولوژي، موانع انتقال تکنولوژي، راهکارانسان، : هاي کلیدي واژه

  

  

  مقدمه  - 1

بسیاري از مدیران و سیاستمداران در . باز تکنولوژي و چگونگی انتقال آن از اهمیت زیادي برخوردار بوده استازدیر 

کشور هاي کمتر توسعه یافته بر این باور بوده اند که تنها با خرید تکنولوژي و وارد کردن آن به شرکت و کشورشان می توانند 

عقیده داشتند که تنها با چند کاتولوگ و راهنما و یا حداکثر اعزام چند نفر از آنها . به پیشرفت و توسعه یافتگی دست یابند

آنها موانع زیر ساختی . کارکنان شان می توانند از تمامی مزایا تکنولوژي جدید همانند کشورهاي توسعه یافته بهره مند گردند

ند در نتیجه در بسیاري از موارد که با مبالغ وفرهنگی که براي انتقال یک تکنولوژي جدید ضروري است را نادیده گرفته ا

  .هنگفت خریداري شده است بدون استفاده رها می شود

ــوژي آمیختــه تکنولــوژي، چیــزي فراتــر از روش تولیــد و فراینــدهاي آن بــه شــمار مــی         اي از دانــش، مهــارت  رود؛تکنول

عـت را تغییـر دهـد؛تکنولوژي، نـوع نگـرش برخاسـته       سـازد تـا جهـان طبی    و تواناییهاي فنی است کـه دارنـده آن را قـادر مـی    

آالت مربوطـه نباشـد و بتوانـد     بنـابراین، صـاحب تکنولـوژي، کسـی اسـت کـه اسـیر ابـزار و ماشـین         .از توانایی و تجربه اسـت 

ــوژي، انســان متخصــص اســت   ــه خواســته خــویش دســت یابد؛لــذا، قلــب تکنول بررســی تــاریخ تحــول .بــا وســایل مختلــف ب

یافتـه امـروزي مؤیـد آن اسـت کـه تکنولـوژي نقـش محـوري در پیشـرفت اقتصـادي ایـن جوامـع              توسعهاقتصادي کشورهاي 

ایفا نمـوده است؛پیشـرفت اقتصـادي همچنـان در گـرو تکنولوژیهـاي نـوین تولیـد اسـت؛آن چنانکـه در حاضـر بخـش اعظـم              

  .دهد تولیدات این کشورها را کاالهاي صنعتی تشکیل می

                                                          

استاد یار دانشگاه پیام نور تهران  1!

دانشجوي کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک   2
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عریفی از تکنولوژي و برشمردن روش هاي انتقال آن آغاز می شود سپس نقش فرهنگ در انتقال این مقاله ابتدا با ت       

در پایان نیز . تکنولوژي تبیین می گردد و موانعی که از این حوزه بر انتقال تکنولوژي اثر می گذارد برشمرده می شود

  . راهکارهایی جهت حل این مشکالت ارائه می شود

  

  چارچوب نظري. 2

  تکنولوژي. 1.2

در ابتداي این مقاله به تبیین مفهوم تکنولوژي می پردازیم تا بدین وسیله بتوانیم راهکارهاي بهتري در این زمینه ارائه        

  .بدهیم

بهنیزتکنولوژييتوسعه .اندیافتهتوسعهوآمدهوجودبههافعالیتتسهیلونیازهارفعمنظوربهتکنولوژیها       

تولیداتبعددودرراآنمیتوان .شوندمیتعریفمشخص اهدافیباواستتکنولوژیکیهايسیستمبهترردعملکمعنی

؛استوابتکارخلّاقیتحاصلتکنولوژي، .گرفتنظردربیشتربازدهیباهاییروشوایندهافروبرتر کیفیتوکاراییبا

ایجادباتکنولوژييتوسعه،عبارتیبه .است وابستهتاختراعاواتابداعبهوستهانانساياندیشهوفکربرمتّکی

 هايقابلیتبسطبهکهشودمیتعریفسازمانهردرموجودتکنولوژیکیسیستمهاي عملکردبهبودوجدیدهايسیستم

حالدريرهاکشوبنابراین، .استتکنولوژييزاییدهتکنولوژي، .انجامدمیملتیکبخشیسطوحدرتکنولوژیکی

 .ندارندرارقابتقابلوجدیدهاييتکنولوژتولید،تواناییترندهماندعقبتکنولوژیکیپیشرفتهاينظرازکهتوسعه
پیشرفتهکشورهايازآنانتقالتوسعهحالدرکشورهايدرتکنولوژييتوسعهبرايحلراهترینهسادمیرسدنظربه

وتکنولوژيسریعپیشرفتبا .داردوجوديزیادمسائلزمینهینادر،ولیباشد؛هاآننشداوتجربیاتازاستفادهو

طرفهیکسیروتکنولوژیکیماندگیعقبباعثآندرونزاييتوسعه عدم،ری تقدیمهايتکنولوژيشدنمنسوخ

توأمي جنبه سهدربایدراکنولوژيتيتوسعهنتیجهدر .شودمیآنفرهنگیواقتصاديوسیاسی مشکالتباانتقال

هبرناممستلزمتوسعهاین .گرفتنظردر تکنولوژيانتقالوموجودوضعیتعملکردبهبودتولید،توانيارتقا :یعنی

 ومنابعهايمحدودیتبهتوجهبامناسب،اجتماعیوفرهنگیفضايانسانی، منابع،علوميتوسعهوانتقالبرايریزي

  )1372حاج فتحعلی،.(استجامعهبنیانیرهايساختا

آوري به تعبیري فعالیت هدفدار بشر است که شامل طرّاحی و ساخت چیزهاي گوناگون مانند پوشاك،  تکنولوژي یا فن       

ه دنیاي شود که اغلب بطور کلّی ب خوراك، صنایع دستی، ماشینها، ساختمانها، ابزارهاي الکترونیک و سیستمهاي کامپیوتري می

گوییم  براي نمونه، می.بینیم سازگاري ندارد چندان با آنچه ما در عمل می آوري این تعریف از فن . شود ساخته شده اطالق می

شود یا  اي از دانشها و روشهاي علمی که کاربرد و اجراي آن سبب ساخت اتومبیل می آوري ساخت اتومبیل یعنی مجموعه فن

بنابراین، .یعنی در پرتو دانشها و روشهاي علمی برتري تولید شده است.استالآوري با تر داراي فنگوییم این کامپیو اینکه می

این برداشت دور از .انجامد کنیم دانش و روشی است که به ایجاد یک محصول می آوري برداشت می آنچه ما در عرف از واژه فن

ل دانش فنّی و مدیریتی است که در سرمایه انسانی و مادي و آوري به مفهوم انتقا براي نمونه، انتقال فن .واقعیت نیست

  )1383احد قلی زاده، . ( همچنین اسناد منتشر شده مندرج است

  

انتقال تکنولوژي. 2.2

اي  هاي فراوان، جوامعی که قدري دیرتر پاي در آستان توسعه نهادند، همواره از مزایاي ویژه بر اساس شواهد و نشانه       

البته .هاي مربوط به تاریخ بشري را خود تجربه نمایند ها و نوآوري ها، ابداع آنها مجبور نبودند که تمامی اختراع:اند د بودهمن بهره

هاي تکنولوژیکی خود کامال موفق نبوده و  بر و پرش باید خاطرنشان ساخت که همه این قبیل جوامع در گذر از این راه میان
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گردد و  بلندتر می- باري و گاه حیرت-هاي تکنولوژیکی به طرز فزاینده ارتفاع موانع این خیزاب نیستند، به ویژه در شرایطی که

خواهان را  نمایاند که حتی برخی از توسعه اي مشکل و پیچیده و ناهموار می فرایند کار انتقال تکنولوژي جدید را به درجه

هاي جانشینی  ن نظریه، تکنولوژي مناسب را آن نوعی از تکنولوژياصحاب ای.کشاند ناگزیر، به جانبداري از انکار این فرایند می

تردیدهایی درباره «گروهی نیز با عنوان .هاي موجود در کشورهاي پیشرفته نباشد دانند که تنها تقلیدي صرف از تکنولوژي می

هاي  به اعتبار ارزش- رشدوري رانده و خواهان تعریفی مجدد از اهداف  سخن از عملکرد نزولی تکنولوژي و کاهش بهره»رشد

العبور دانستند که در مصوبه  سخت و صعب   برخی دیگر آن چنان فرایند انتقال تکنولوژي مناسب را .شدند - انسانی فرهنگی

  )1376تنکابنی حمید، (.المللی گرفتند از مجموعه لغات بین»انتقال تکنولوژي«شان تصمیم به حذف اصطالح  مجامع رسمی

توسعهکشورهايازخاصتکنولوژیکعواملدنکرواردازاستعبارتتکنولوژيانتقالمللسازمانیفتعربربنا       

يتوسعهوگسترشوجدیدتولیديابزارهايکارگیريبهوتهیهبهراکشورهااینتا،توسعهحالدرکشورهايبهیافته

)1378اسالمی، (سازدقادرموجودابزارهاي

به،توسعهحالدرکشورهايبهیافتهتوسعهکشورهايازمشخصتکنولوژیکعواملصدوریعنی،نولوژيتکانتقال       

 موجودتسهیالتیااندازندکاربهوکنند  ایجاديجدیدتولیديتسهیالتبتوانندتوسعهحالدرکشورهايکهايگونه

)1379اخوان،(دهندگسترشراخود

بخشیکیایک سازمانکهاست خدماتيارائهیامحصولتولیدوطراحیبرايالزمدانش،تکنولوژيانتقال       

  .)1998چیسا، (شودبردهکاربهخدماتیامحصوالتیاماشیندراستکنمم تکنولوژي .استکردهنگهداري

  تکنولوژيانتقالشهايرو. 3.2

،آنطیکهاستتعریف شده شرایطیدرهافعالیتازيهامجموع،تکنولوژيانتقالهايروشازمنظور       

تکنولوژيانتقالشهايرو .گیردمیقراروياختیاردرعرضه کننده، رضایتجلبازايدر،متقاضینیازموردتکنولوژي

استممکنقالانت شهايرو .استعمتنوبسیارمواردازبعضیدرومتفاوت،انتقالشرایطوتکنولوژي نوعاساسبر،

ههاییشیودرسازماناشتغالحداکثرتاخارجیمنشأ بهاتّکامانندهاییهشیودرگیرندهتالشیادرگیريحداقلشامل

مطرحمختلفهاییروشهاآنبنديطبقهبرايکهداردوجودگوناگونانواعی زمینهایندر .شامل شودادغامچونهم

غیریارسمیعمودي، یاافقیمانندمتفاوتییمعیارهاازتوانمیتکنولوژيانتقالانواعبنديطبقهبراي.شودمی

گوناگونهاییشروتکنولوژيانتقالبراي،اساسبراین .کرداستفاده ...وخارجیطرفغیرفعالیافعالنقشرسمی،

  ).1388منوچهر انصاري، علی زارع، (شدآوردهیک يشمارهجدولدرکهداردوجود

روش هاي انتقال تکنولوژي: 1جدول شماره

  تحقیق و توسعه ي مشترك  کنسرسیوم  روش فرانشیز  همکاري مشترك  خرید حق امتیاز

کمک هاي فنی و خدمات 

  مهندسی 

سرمایه گذاري مستقیم 

  خارجی

استخدام و تبادل نیروي 

  انسانی
  تامین از بیرون  پیمانکاري

  تملک سهام  همکاري استراتژیک  ادغام  اخذ ماکیت یک شرکت  شبکه سازي

  

  مسائل و مشکالت انتقال تکنولوژي .4.2
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. در عمل با موانع متعددي روبرست انتقال تکنولوژي به همان اندازه که مطلوب و ضرروي است، امري مشکل بوده و       

مت سازمانهاي دیربط، مقررات معموالَ مهمترین این مشکالت ناشی از عدم آمادگی یا همراهی نیروهاي متخصص دو طرف، مقاو

در این میان اغلب نقش افراد مجربی که در هر دو . دست و پاگیر و مانند آنهاست، که تالش وافري را براي حل، طلب می نماید

کی، .کار رابرت(نسبت به برقراري ارتباط موثر پیش قدم شوند، کلیدي و بلکه حیاتی است) اعم از گیرنده یا عرضه کننده(طرف 

1992.(  

درجریان انتقال تکنولوژي، تهیه ماشین آالت و تاسیسات مورد نیاز آنها اگرچه شامل بخش اعظم سرمایه گذاري می شود        

  .گرددافزاري به صورت سهلتري انجام می ، اما به دلیل ملموس بودن، تجهیز سخت)باالخص در صنایع متعارف با مقیاس بزرگ(

ر می گردد که به خاطر آورده شود، بخش نرم افزاري تکنولوژي شامل نیروي انسانی متخصص، این سهولت، زمانی روشنت       

. ز نتوان از نحقق آن ها مطمئن شدروش فنی تولید و سر انجام سازمان تکنولوژي ماهیتی غیر ملموس دارند که شاید هرگ

به ظرافتهاي نهفته در جریان انتقال جنبه هاي نرم متاسفانه، تجربه نشان داده است که به دلیل عدم توجه متقاضیان تکنولوژي 

افزاري، تکنولوژي به دررستی منتقل نمی شود و ایشان نه تنها در توسعۀ تکنولوژي فوق که حتی اغلب در بهره برداري مناسب 

  ).1992فردین فرهمند، (تکنولوژي خریداري شده نیز با مشکل روبرو می شوند

کاري بسیاري از آنان را  هاي ناسالم و جهل و ندانم هر گاه انگیزه-برخی از کشورهاي در حال توسعهریزان  مدیران و برنامه       

توسعه از رهگذر انتقال این قبیل »جعبه جادویی و هوش رباي«در بهترین حالت به تصور دستیابی به-بتوان نادیده گرفت

ناپذیري سوق  ارجی به سوي ورطه ورشکستگی اجتنابهاي مکرر و سنگین خ ها، کشورهایشان را با دریافت وام تکنولوژي

هاي هنگفت فرو  در گرداب بدهی...هاي کالن کشورهاي بسیاري با دریافت وام«:به تعبیر یکی از پژوهشگران امر توسعه.دهند می

شورهاي طرف المللی پول و بانک جهانی و برگزیدگان ک زمانی که آن دسته از الگوهاي توسعه، که صندوق بین« و »اند رفته

اي براي این جوامع توصیه نمودند، اخذ  ها با حساسیت و اشتیاق فراوان آنها را ترویج و به عنوان تحفه معامله جهان سومی

هاي ساختاري  الوقوع در دستور کار ویژگی اي از پیامدهاي اجتماعی ویرانگرشان به منزله امري حتمی هاي مخرب نیز با توده وام

  ).1376تنکابنی حمید،، به نقل از جورج(» شود تقلیدي توسعه محسوب میاین قبیل الگوهاي 

میلیارد دالر بدهی خارجی داشت  1مجله فوربس، در آغاز حکومت مارکوس حدود )1990(فیلیپین، بنا به گزارش سالنامه       

 28تهاي انحصاري خارجی، به در حالی که این مبلغ در پایان حکومت وي، به دلیل انعقاد قراردادهاي عظیم مالی با شرک

).1376تنکابنی حمید،به نقل از آدامز (میلیارد دالر بالغ شد

میلیارد بدهی کشور برزیل، که عنوان بزرگترین بدهکار جهان را در اوایل دهه  111درصد از  25به استناد مدارك رسمی،        

به آدامز (ت که اجراي آن چندان هم ضرورت نداشته استبه خود اختصاص داد، مربوط به تأسیس مراکز تولید برقی اس 1990

).1376تنکابنی حمید،نقل از 

هایشان را به وثیقه  اند بلکه این کشورها گوهر وجود و جوهره آینده ملت کشورهاي بدهکار صرفا پول قرض نگرفته       

از »محیط انسانی«و»محیط زیست«ترتیب و به راستیبدین .و البته این طبیعت است که باید این وثیقه را تأمین نماید.اند گذارده

  ).1376تنکابنی حمید،به نقل از جورج (اند هاي ناشناخته بحران بدهی در کشورهاي دنیاي سوم نخستین قربانی

در »کلیت رشد یابند«این برداشت سبکسرانه از راهبردهاي توسعه در برخی کشورها که تاب و توان را براي تأسیس یک       

و به اصطالح مدرن گردیده »کلیت مکانیکی«هایی از ب توسعه از این کشورهاي سلب کرده است، موجد پدید آمدن گونهقال

به همین لحاظ .شود هاي ژرف و درونی متجلی می هاي پراکنده و ناموزون و بدون هماهنگی است که در اجرا همچون تکنولوژي

سوادي،  اي از قبیل فقر، بی هاي مانع توسعه هایی که به میزان قابل توجهی از فقدان مؤلفهشود، کشور وقتی مشاهده می

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژي ایران

٦  

هاي آبی، بادي،  برند در سرزمینبسیاري از آنان منابع عظیمی از انرژي اي، و سوء تغذیه به شدت رنج می هاي منطقه نابرابري

  می  با تمام مخاطرات برشمرده-»اي تکنولوژي هسته«والنهنفتی و گازي براي سالیان دراز نهفته است، اقدام به واردات عج

  .شود نمایند، بر حیرت و تأمل انسان افزوده می

دهند، به حق خواستار افزایش درآمدهایشان به  بدیهی است با توجه به اینکه مردم ثروت واقعی یک کشور را تشکیل می       

ربه جهانی نظریه و معادله فوق در جریان اجراي الگوهاي توسعه، به لیکن شکست تج.هاي مردمی هستند عنوان یکی از گزینه

خصوص در کشورهایی همچون برزیل و مکزیک، مبین آن بود که زندگی انسان یکسره در سراب افزایش درآمد زودرس خالصه 

سایی زندگی کنند و از آ آرامی و دل هدف اساسی توسعه ایجاد محیطی توانبخش براي مردم است تا قادر باشند با دل.شود نمی

در واقع نبوغ انسان نباید اجازه دهد که رشد اقتصادي مبدل به . حیاتی طوالنی و سرشار از خالقیت و سالمتی برخوردار گردند

:دشمن حیات انسان شود بلکه باید آن را به مثابه ابزاري براي نظام بخشیدن به زیست محیطی معقول تبدیل کند که

آب در بیرون کشتی پشتی است     تی استآب در کشتی هالك کش

و از آنجا که مهمترین ویژگی توسعه، تداوم و پویایی آن است، لذا براي حفظ تداوم و پویایی توسعه باید تداوم و پویایی        

.)1376تنکابنی حمید،(تأمین و تضمین کرد -و نه متعارض- منابع و نیز رشد اقتصادي را در یک کلیت واحد و همساز

ها و حوایج  ها بر پایه نیازمندي گذاري متأسفانه در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و در موارد فراوانی، حجم سرمایه        

 ها توسط کاشناسان گذاري گذاري معین نگردیده است، بلکه میزان و ونحوه این سرمایه جامعه و هم چنین ظرفیت واقعی سرمایه

هاي الزم و کارشناسانه و صرفا بر بنیاد مالحظات و اهداف سیاسی وام دهندگان خارجی و وام  یو مدیران ارشد بدون وارس

در حالی که یکی از اصول مسلم دستیابی به توسعه پایدار و یکی از مهمترین اجزاء .شود گیرندگان داخلی استوار و تعیین می

مبنا و اساس این دیدگاه بر این اصل .هاست گیري تصمیمزدگی از روند  توسعه، اصل کاهش سیاست»کلیت رشد یابنده«پدیده

زدگی و  کند و زمانی که به سیاست را طلب می»علمی«و»عینی«هاي گیري اي از تصمیم استوار است که فرایند توسعه منظومه

قابل توجهی هاي گروهی و شخصی و صنفی آلوده شود، از محتوا و کارایی آن به طور  ها، منافع و سلیقه منافع سیاسی گروه

  ).1376تنکابنی حمید،به نقل از روبتس (شود کاسته می

  

  موانع فرهنگی انتقال تکنولوژي. 5.2

 .در بحث موانع فرهنگی انتقال تکنولوژي ابتدا به نقدي به باور رایج و اشتباهی که مردم از تکنولوژي دارند را بیان میکنیم       

مانند کارخانه و هواپیما و تلویزیون و رادار (»چیز«آوري را با چند انسان مفهوم فندرنظر اول، این خطر آشکار وجود دارد که 

آوري همانا خرید این وسایل از کشورهاي پیشرفته و حمل آنها  اشتباه بگیرد و ناخودآگاه فرض کند که منظور از انتقال فن...) و

گونه وسایل در داخل  کند که مونتاژ یا حتّی تولید اینتر، تصور  مانده است، یا به شکل قدري هوشمندانه به کشورهاي عقب

ازاي جسمی در برابر کلمات در همه  این تمایل به جستجوي نوعی ما به.آوري است همان انتقال فن- مطابق الگوي خارجی- کشور

کند نه  مجسم میدرنگ ساختمان دانشگاه را در ذهن  صحبت کنید، بی»دانشگاه«مثال با هر کس درباره .افراد بسیار قوي است

 به عبارت دیگر همه در: و غیره رایک شبکه گسترده مرکّب از کالسها، آزمایشگاهها، پژوهشگران، استادان، دانشجویان 

که فاقد یک ساختمان  این موضوع در مورد دانشگاه آکسفورده.آنها»افزار نرم«چنین مفاهیمی هستند، نه «افزارهاي سخت«فکر

شوند طبعا پیش از هرچیز  کند زیرا همه خارجیهایی که به شهر آکسفورد وارد می دق میطور مضاعف ص به)اصلی است

شود که چنین چیزي وجود ندارد، همه با  خواهند از عمارت دانشگاه معروف آن شهر دیدن کنند و وقتی به آنها گفته می می

؟»خوانند پس دانشجویان کجا درس می«پرسند  شگفتی می
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مثال در .شود آوري به معانی متعدد به کار گرفته می تر است زیرا واژه فن آوري به مراتب پیچیده مورد فناین معضل، در        

آوري فقط در مورد حقّ استفاده از اختراعات به ثبت رسیده، فرمولهاي ویژه فالن تولیدکننده  مفهوم محدودتر آن لفظ فن

شود گذشته از موارد فوق،  تر آن تصور می در معناي گسترده.رود ر میدرست عمل آوردن یک فرآیند تولیدي به کا»فوت و فن«یا

اما در هر دو صورت، بحث .گردد مانده می اي از رموز فنّی است که منجر به صنعتی شدن کشورهاي عقب آوري مجموعه فن

تن آن از طرف دیگر دور و به کار بس»فراگیري«نوعی راز و رمز تولید از یک طرف و»آموزش«آوري بیشتر بر گرد انتقال فن

هاي مربوط  کم در تئوري، در حوزه فرضیه کند تا متوجه باشیم که دست مشخّص شدن این مطلب به ما کمک می.زند می

افزارهاي انسانی است نه با  یعنی سروکار ما با نرم.قرار داریم نه در حوزه مسایل فنّی و تکنیکی»فراگیري/آموزش«به

ها  گونه ماشین برداري از این ی اگر آموزش و فراگیري مستقیما در رابطه با به کار انداختن و بهرهافزارهاي ماشینی، حتّ سخت

.باشد

آوري جدید را در اختیار ما قرار  کنند اگر کشورهاي پیشرفته فن مانند ایران، مردم تصور می توسعه نیافتهدر کشورهاي        

و باور عمومی بر آن است که کشورهاي (ماندگی ما به سرعت حل خواهد شد عقب دهند یا الاقل آن را به ما بفروشند، مسایل

این تصور از این واقعیت دوراست که ).کنند تا وابستگی ما به آنها هرگز قطع نگردد پیشرفته عمدا از چنین کاري خودداري می

هنوز یک معضل عمده )تر آن اي گستردهچه در معناي محدود و چه در معن(»آوري انتقال فن«در خود کشورهاي پیشرفته نیز

.است

انتقال اختراعات و ابتکارات جدید از درون - جا برخاسته آوري نخست از همان که لفظ انتقال فن- مثال در شرکتهاي بزرگ       

به عبارت دیگر، .رود بخش پژوهش و پیشرفت یک شرکت به قسمت تولید همان شرکت یکی از مشکالت عمده به شمار می

دهد، به حدي که شرکتهاي بزرگ ناگزیر دست به  ت تولید شرکتها اکثرا زیربار نوآوریهاي قسمت مقاومت به خرج میقسم

اند تا براي تسهیل انتقال و کاهش مقاومت و کارشکنی  شناسان و سایر متخصصان علوم انسانی شده شناسان و روان دامان جامعه

  .اي بیابند در بخش تولید چاره

طبیعتا با مقاومت بیشتري روبرو )حتّی در یک شهر(گونه انتقالها اگر از شرکتی به شرکت دیگر صورت پذیرد این       

باشد، کارشکنیها چندین و چند برابر )حتّی همسایه(آوري تابع کشوري دیگر اما اگر شرکت صادرکننده فن.شود می

این که از دیدگاه ما همه کشورهاي ).در برابر نوآوري است آوري بهترین بهانه براي مقاومت خواندن هر فن»بیگانه«.(شود می

تلقّی کنند، از »خودي«دیگر را بایست یک بوده و با داشتن تاریخ و فرهنگ و منافع مشترك می»غرب«پیشرفته متعلق به 

اي نامعلوم  درباره آینده که نگرانی-ترتیب، مقاومت در مقابل هر نوع تغییر بدین.دیدگاه خود آنها کامال خیالی و فاقد اعتبار است

  )1379حسین مهدوي، ( جا عمومیت دارد در همه-را به همراه دارد

تکنولوژي - انتقال هر دانش فنی براي هر ساختار اجتماعی به سادگی قابل هضم نیست، به طور مثال نوعی از تکنولوژي       

روي انسانی باشد براي جوامعی که با مازاد نیروي انسانی جویی در استفاده از نی که هدف از به کارگیري آن، صرفه-بر سرمایه

در کشوري که - اي مانند تکنولوژي هسته- گیري از نوعی تکنولوژي پر هزینه روبرو هستند مناسب و پر فایده نیست و با بهره

اصوال و .رسد به نظر نمیداراي منابع فراوان انرژي آبی، گازي، نفتی و نیز منابع نیروي انسانی ارزان است به هیچ وجه مطلوب 

بر پایه الگوهاي ساده ذهنی انسان، هر تکنولوژي در زمان و مکان کاربرد اولیه خود، یک تکنولوژي مناسب )و نه همواره(غالبا

اي قابل  هاي بشري از جمله تکنولوژي هسته ها و اختراع که البته خود این اصل هم در خصوص برخی از ابداع(شود محسوب می

هاي دمساز با خاستگاه  و هم چنین، در زمانی در آینده و یا مکانی متفاوت در صورتی که عوامل محیطی و هدف.)تأمل است

لیکن همان تکنولوژي در شرایط زمانی و مکانی دیگر، بنا بر .تواند یک تکنولوژي مناسب محسوب شود نخستین آن باشند، می

  ).1367،نواز(دالیل نیز،ممکن است تکنولوژي مناسب به شمار نیاید
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ها و تغییر آن و سوم، تلفیق هر دو یعنی هم  یکم متفاوت بودن عوامل محیطی و یا تغییر آن، دوم، متفاوت بودن هدف       

.)1376تنکابنی حمید،( ها و تغییر آن متفاوت بودن عوامل محیطی و تغییر آن و هم متفاوت بودن هدف

در "مدیریت انتقال تکنولوژي"لمی و اجتماعی گزینش مناسب تکنولوژي به عهده مسلما ارزیابی تکنولوژي و مسئولیت ع       

ریزان با نگرشی جامع و مانع و با تکیه به تجربیات  باید مدیران و برنامه کشورهاي در حال توسعه است و آنچه در این زمینه می

:ایت کنند بدین قرار استرع- به عنوان دو رکن اساسی- منفی و مثبت کشورها در فرایند انتقال تکنولوژي

ها به مثابه آثار مثبت تکنولوژي در محیط انسانی که با درکی ژرف و  ها، استعدادها و قابلیت به حداکثر رساندن فرصت.1

)1376تنکابنی حمید،، به نقل از میشل(گیرد صورت می»محیط انسانی«گسترده از معنا و مفهوم

، با این توضیح که آنچه در »محیط انسانی«وان آثار منفی تکنولوژي دربه حداقل رساندن پیامدهاي زیانبار آن به عن.2

شود، در واقع هم شامل عوامل فیزیکی و طبیعی و هم در بر گیرنده عوامل  خوانده می»محیط انسانی«این جا

  )1376تنکابنی حمید،، به نقل از هامیلتون(اقتصادي، جمعیتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است

  

  روش تحقیق. 3

در این مقاله با توجه به کم توجهی به این موضوع و اندك بودن منابع علمی و پژوهشی در این زمنیه تالش بر این بوده است 

مدراك و مستنداتی در این زمینه جمع آوري شود و پس از ارزیابی خالصه مفید و  ،که با استفاده از روش مروري در تحقیقات

  .ی ارائه گرددمختصري همراه با نتایج و پیشنهادات

  

  نتایج و پیشنهادها. 4

با توجه به مسائل مطرح شده در این بحث توجه جدي و بیشتر به مسئله فرهنگی در انتقال تکنولوژي بسیار ضروري می باشد 

اده تا شاید بدین وسیله بتوانیم از هدر رفتن منابع ارزي کشور جلوگیري نماییم و از تکنولوژي هاي خریداري شده حداکثر استف

  .در این راستا در اینجا برخی نکات را بیان می داریم. را نماییم

ضروري است گزینش دانش فنی و انتقال آن از طریق ایجاد رابطه همبسته با نیازهاي ملی و منابع موجد قابل .1

.برداري در کشور صورت پذیرد بهره

محیط «برداري قرار گیرد که با مورد بهره ضروري است دانش فنی انتخاب شده بعد از انتقال، با شرایط و وضعیتی.2

.بومی متناسب، سازگار و دمساز باشد»انسانی

ضروري است هر گونه تقلید، تعمیر و اصالحات در ساخت دانش فنی انتقال یافته به عهده نیروهاي بومی تعلیم دیده .3

.این کشورها گذارده شود

تنکابنی (.ن خارجی در کوتاهترین زمان صورت گیردضروري است آموزش نیروي انسانی ماهر بومی توسط متخصصا.4

)1376حمید، 
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ضروري است قبل از خریداري هر تکنولوژي ابتدا نیاز و مفید بودن آن توسط چند گروه از کارشناسان معتمد و معتبر .5

.تایید گردد

رسانی وسیع در ضروري است قبل از معرفی تکنولوژي جدید، بستر سازي فرهنگی آن به طرق مختلف مانند آگاهی .6

.مورد مزایا و چگونگی استفاده صحیح از آن ایجاد گردد

در انتها این نکته را یاد آور می شویم که نباید انتظار داشته باشیم با خرید یک تکنولوژي و انتقال آن به کشور می توانیم به 

کوشش آگاهانه و هوشمندانه تمامی  بلکه براي رسیدن به این منظور نیازمند تالش و. رشد و توسعه یافتگی دست یابیم

  .قشرهاي جامعه مورد نیاز است

  :این مقاله را با سخنی از موالنا تمام می کنم. امیدوارم این مقاله در این مهم راهگشا باشد

  هین ناطقه جو می کند      تا به قرنی بعد ما آبی رسد
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