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  :چکیده

ها و اقدامات الزم براي تولید دانش فنی، مواد، فراینـد و   گستره وسیعی از فعالیتري را امروزه تکنولوژي یا فن آو

اهمیت تکنولوژي به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادي در بشمار می آورند و از این رو  هاي نوین فرآورده

مدیریت و انتقال تکنولوژي،  انواعدر حیطه تکنولوژي به مفاهیمی مانند  .مشخص استبیش از پیش  جهان امروز

در میـان   بر می خوریم که در این مقاله ضـمن تعریـف آنهـا بـه فرآینـد پیـاده سـازي و الگوهـاي موفـق آن          آن

در پایان نیز با توجه به شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، . خواهیم پرداخت )ژاپن و کره جنوبی(کشورهاي آسیایی 

پیشنهاداتی بمنظور بهره گیري مؤثر از فن آوریهـاي روز دنیـا مطـرح    اجتماعی و اقتصادي میهن عزیزمان ایران، 

  .شده است

  

  .انتقال تکنولوژي -مدیریت تکنولوژي -تکنولوژي :واژگان کلیدي

  

   :مقدمه )1

تکنولـوژي در دامـان   . مشخص اسـت  اهمیت تکنولوژي به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادي در جهان امروز

در گذر از وادي تحقیق و توسعه می توان زمینه هاي کاربرد دانش در زندگی بشر را کشـف و یـا    د و اصوالًدانش پرورش می یاب

سال از کشورهاي توسـعه یافتـه عقبتـر     40تا  20کشور مابه دلیل سالها سلطه استکبار و غفلت از اهمیت تکنولوژي . ایجاد کرد

  .است

نـرخ سـرمایه گـذاري    . و توسـعه و آمـوزش نیـروي انسـانی اسـت      ایجاد تکنولوژي نیازمند سرمایه گذاري در تحقیق

توسعه و آموزش بسیار پایین تر از کشورهاي توسعه یافته اسـت بـه    کشورهاي درحال توسعه ازجمله کشور ما بر روي تحقیق و

درحـالی   ده انـد درصد از تولید ناخالص ملی را صرف این امر کر 2/8الی  2/5کشورهاي توسعه یافته  ،1990طوري که در سال 

درصد بودجه تحقیقات دنیا توسـط   90درصد بوده است و  0/3که در همین زمان این رقم در سی کشور درحال توسعه کمتر از 

.یکا، ژاپن و اروپا هزینه شده استآمر
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ن کشـورهاي  بنابراین با این شیوه و فرایند طوالنی مدت تبدیل ایده هاي پژوهشی به تولیدات اقتصادي شـکاف تکنولوژیـک بـی   

بنابراین تردیدي نیست که تنهـا راه عملـی جبـران عقـب مانـدگی یـک       . درحال توسعه و توسعه یافته روزبه روز بیشترمی شود

به عبـارت دیگـر آنقـدر منـابع انسـانی،      . کشور یا یک بنگاه اقتصادي استفاده از تجارب موفق دیگران در عرصه هاي جدید است

توان راهی را که دیگران در مدت یک یا دو قرن و با سعی و خطاهاي بسیار و صرف منابع زیـادي  سرمایه و زمان وجود ندارد تا ب

انتقال تکنولوژي راه کوتاهتر دستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حـل مشـکالت صـنایع    . طی کرده اند همانگونه پیمود

  .کشور است

مالحظه می گردد کـه آنهـا در مسـیر     شورهاي شرق آسیابا مطالعه سابقه توسعه کشورهاي درحال توسعه، خصوصا ک

توسعه خود براي تسریع در حل مشکالت بخش صنعت، بنیان تکنولوژي کشور خود را از طریق انتقـال آن از سـایر کشـورهاي    

  .ده اندتوسعه یافته تقویت کردند و سپس با ایجاد زیربناي اقتصادي مناسب درصدد تقویت مراکز دانشگاهی و پژوهش خود برآم

در . نیـز مویـد ایـن نظـر اسـت      » کنفرانس سازمان ملل متحد براي علوم و فنون در خدمت توسـعه « بررسیهاي انجام شده در 

اگر کشورهاي درحال توسعه به عنوان یک راه حل دیگر قصد دارند که خود دانشهاي علمی و « برنامه عملی وین آمده است که 

دون بهره گیري از دانشهاي موجـود کـه نتیجـه تحقیقـات پژوهشـگران و اندیشـمندان       فنی ضروري جهت توسعه اقتصادي را ب

به عـالوه دسـتیابی   . بلکه باعث اتالف غیرمنطقی نیروها می گردد جهان است کسب نمایند، این نه تنها عملی بس مشکل است،

. نیسـت  نظر گرفته اند امکان پذیربه چنین راه حلی در مدت زمانی که کشورهاي کم رشد جهت رسیدن به توسعه اقتصادي در

 .اگر چنین تفکري در جهان مقبولیت یابد، پیشرفت فنی تمام کشورهاي جهان منجمله کشـورهاي صـنعتی مختـل خواهدشـد    

«[1]  

  

   :تکنولوژيتعریف ) 2

ژي واژه تکنولـو . براي واژه تکنولوژي همچون  بسیاري از مفاهیم مصطلح تعریفهاي گوناگونی ارائه شـده و مـی شـود   

Technology  در اصل ریشه یونانی دارد و از دو جزTechnes  )فن و هنر( وlogia  )تشکیل گردیده کـه در  ) شناخت علم

 » فن شناسی «لفظی تکنولوژي لمی دانند و بر این اساس معنی تحت ا   Logicو   Techniueزبان انگلیسی آن را مشتقی از

  . ادل فارسی تکنولوژي قلمداد می شودفن آوري مع البته اخیراً. نامیده شده است

  : تکنولوژي ترکیب پیچیده اي از چهار عنصر به شرح زیر است »اطلس تکنولوژي «در 

ابزارها و وسایل، ماشین آالت یـا جسـمی کـه تکنولـوژي در آن     , سخت افزار یا مجموعه اي از وسایل و تجهیزات فیزیکی  -الف

  .جاي گرفته است

مشخصـات  , روشـها و دسـتور العملهـا    ،فعالیتهـاي فنـی  , مجموعـه اي از تکنیکهـا  : و دانش فنی) رم افزار ن( افزار اطالعاتی  -ب

اسناد و دستور العملها تشریح می گردد و بـه حقـایق تکنولـوژیکی و دانـش فنـی نیـز       , فرایندها و روابط که معموالً در نشریات

  .مشهور است

ابتکار و تجربه نیروي انسانی استفاده کننـده  با  توأمعقل , مهارتها, شامل دانش که مغز افزار یا توانایی هاي انسانی تکنولوژي -ج

  . از سخت افزارها و دانش فنی است

دانش فنی موردنیاز  توانایی هاي انسانی و, امکانات فیزیکی مؤثرسازمان دهی و مدیریت تکنولوژي که براي تسهیل در ادغام  -د

  [2] .ارتباطات و نظام هاي سازمانی می شود, ترتیبات اقتصادي و اجتماعی شامل مکانیزمهاي مدیریتی و است و
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 « وسیله بکارگیري دانش، علم و اکتشافات براي تولید کـاال و خـدمات  « ، تکنولوژي را  1اتحادیه مدیریت تحقیقات صنعتی اروپا

   [12].تعریف کرده است

هـا و   گسـتره وسـیعی از فعالیـت   « هاي آمریکا، تکنولوژي را  دانشگاه، استاد معروف مدیریت تکنولوژي در  2آلبرت روبن اشتاین

[13]. داند می »هاي نوین اقدامات الزم براي تولید دانش فنی، مواد، فرایند و فرآورده
المللی مدیریت تکنولوژي، در کتاب مدیریت تکنولـوژي خـود مفهـوم تکنولـوژي را      اما طارق خلیل رییس انجمن بین

کاررفتـه در سـاخت   هـاي بـه   هـا و سیسـتم   فرآینـدها، ابزارهـا، روش    هـا،  توان کلیه دانش تکنولوژي را می «: دکن چنین بیان می

تر، تکنولوژي روش انجام کار و ابزاري است که توسط آن به اهـداف خـود    در بیانی ساده. محصوالت و ارائه خدمات، تعریف کرد

   [3] .»شویم نایل می

این توانـایی هماننـد یـک روح    . ترنداند، مطلوب نولوژي را از جنس توانایی تعریف کردهرسد تعاریفی که تک به نظر می

دانـش  (افـزار   ، نرم)آالت و تجهیزات ماشین(افزار  سخت: شود که شامل کالبدهایی همچون واحد در کالبدهاي مختلف دمیده می

شود و نتیجه آن تبدیل منابع اولیه به  ی و مدیریت می، نیروي انسانی ماهر و متخصص و سازمانده)اسناد و غیره  فنی، اطالعات،

باید توجه کرد که گاهی برخـی از ایـن اجـزاء یـا همـه آنهـا       . کاال و خدمات و به طور خالصه برآورده شدن نیازهاي انسان است

ی کنـیم، بسـازیم،   تـوانیم طراحـ   ها حاکم نیست و در نتیجه مـا نمـی   وجود دارد ولی آن روح واحد، یعنی توانایی بر مجموعه آن

  . تعمیر کنیم و در یک کالم نیاز خود را رفع کنیم

  

   :طبقه بندي انواع تکنولوژي) 3

این طبقه بندي ها نسـبی بـوده و نمـی تـوان خـط و مـرز       . تکنولوژي براي مقاصد مختلف می تواند طبقه بندي شود

  : ازاین طبقه بندي ها عبارتند  برخی از .دقیقی بین طبقه بندي ها قائل شد

  

   :طبقه بندي بر اساس توانایی ها -الف

  :  این طبقه بندي همان تعیین سطح تکنولوژي است که عبارت است از

  تکنولوژي تعمیرات و نگهداري ) 2تکنولوژي کاربرد و بهره برداري       ) 1

  تکنولوژي کپی سازي و اقتباس ) 4               تکنولوژي مونتاژ         ) 3

  توان تولید تکنولوژیهاي جدید )  6          ژي طراحی و ساخت تکنولو)  5

  توان تحقیقات پایه  ) 7

از همین دیدگاه کشورهارا به لحاظ توان تکنولوژیکی در تکیه بر قابلیت فکر و مغز انسان با نیروي کار بدنی انسان مـورد طبقـه   

  :بندي قرار داده اند

  . آمریکا و اروپاي غربی, ژاپن : شرفته مانند شامل کشورهاي صنعتی پی  3کشورهاي مغز بر

  ... کره جنوبی و, مانند کشورهاي تازه صنعتی شده چون برزیل  4کشورهاي تکنولوژي بر

  ... سوریه و, کره شمالی, شامل کشورهایی چون ایران  5کشورهاي مهارت بر

  .زي را در بر می گیردآفریقاي مرک بویژه کشورهايهاي بسیار عقب مانده که کشور 6کشورهاي کاربر

                                                
1! EIRMA
2! Rubenstein, 1989
3! Intelligence Intensive
4! Technology Intensive
5! Skill Intensive 
6! Labor  Intensive
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  :بر اساس مبدأ تکنولوژي يطبقه بند -ب

در داخل کشور و براي رفع نیازها تولید و توسعه داده شـده انـد و یـا از خـارج بـه منظورهـاي متفـاوت         تکنولوژیها یا

ـ . سیاسی و اقتصادي انتقال یافته است و یا ترکیبی از این دوست وژي را بـه راحتـی   در کشورهاي جهان سوم این سه نوع تکنول

  . می توان در کنار یکدیگر یافت

از مونتـاژ   تکنولوژي است که مبدأ آن خارج از مرزهاي ملی بوده و معموالً در سطوح شـناخت پـائین تـر   : تکنولوژي وارداتی -1

صادي و در جهـت  هدف اولیه انتقال از کشورهاي پیشرفته به در حال توسعه عموماً براي دستیابی به نرخ سریعتر رشد اقت. است

  . اهداف توسعه ملی مطرح می شود

د کـه عمومـاً   رار سنتی از دورانهاي گذشته وجود ددر کشورهاي جهان سوم تکنولوژي هایی به طو: تکنولوژي بومی و سنتی -2

  . در رقابت با تکنولوژي وارداتی به علت بهره وري پائین به سرعت از رده خارج می شود

ترکیبی است از تکنولوژي هاي وارداتی و سنتی بدین معنی که تکنولوژي هاي وارداتی جـذب و بـا    :تکنولوژي هاي ترکیبی -3

مفهوم آن این نیست که تکنولوژي ابتدایی با تکنولوژي وارداتی پیشرفته همزمان بـه   لیو. شرایط تکنولوژیکی ملی تلفیق شوند

ت جمع آوري مزایاي تکنولوژي پیشرفته وارداتـی بـه عنـوان    در حقیق کار گرفته شوند بلکه به معنی توسعه تکنولوژي سنتی و

  . دانش پیشرفته تر بشري و تکنولوژي سنتی به عنوان نتایج تجربیاتی که طی نسلها براي شرایط محلی جمع آوري شده است

  

   :طبقه بندي برحسب پیچیدگی -ج

ـ     . پیچیدگی  تکنولوژي امري نسبی است بـه گونـه اي کـه     ،ر شـدن آنسـت  پیشرفت تکنولـوژي همـراه بـا پیچیـده ت

درعین حال تکنولوژي . اي از رشته هاي تخصصی را در بر می گیرند تکنولوژیهاي نوین به شدت تخصص گرا هستند و مجموعه

  .نوین به سمت سادگی در کاربرد و حداقل کردن مهارتهاي انسانی در استفاده از ابزار و امکانات و محصوالت پیش می روند

تکنولـوژي  لذا می توان پیچیدگی . ده می شودپیچیدگی تکنولوژي با چگونگی جذب آن سنجی ،در حال توسعهبراي کشورهاي 

  . را در قابلیت جذب و یا عدم جذب یک تکنولوژي طبقه بندي کرد

 .تکنولوژي با درجه اي از پیچیدگی است که در فضاي ملی یک کشور می تواند بـه کـار گرفتـه شـود    : تکنولوژي قابل جذب -1

از آنجا که سطوحی از تکنولوژي یا تکنولوژیهاي خاص نیازمنـد   تکنیکی مطرح است و قابل جذب بودن تکنولوژي از بعد فنی و

یک تکنولوژي زمانی قابـل جـذب   . توان نیروي انسانی یا موسسات تحقیق و توسعه است هه تکنولوژیهاي مطرح است وابسته بب

  .ی کشور نقشی به عهده گیردخواهد بود که بتواند در نظام تکنولوژیک

عدم به کارگیري یا عـدم انتقـال    يمعنابه ولی این  ،طبعاً نقطه مقابل تکنولوژي قابل جذب است: تکنولوژي غیر قابل جذب -2

  . آن از کشورهاي پیشرفته به کشورهاي در حال توسعه نیست

ا و سرمایه گذاران خارجی در مواردي باعث به کـار  تصمیم گیري هاي نادرست و یا مغرضانه مسئولین کشورها و یامنافع شرکته

تکنولوژي و منافع ملی ندارد بلکه حتی به هـدر  شود که نه تنها جایگاهی در نظام گیري تکنولوژي هایی در سطوح مختلف می 

  . رفتن منابع و فرصتها را نیز در پی دارد

  

  : سرمایه بري -طبقه بندي بر حسب کاربري -د

یک ابزار تولید براي بهره وري بیشتر و افزایش کار آیی نیروي کاري انسـانها رشـد یافتـه اسـت و     تکنولوژي به عنوان 

چون ابزارها با سرمایه و سرمایه گذاري براي آن سنجیده می شـود لـذا سـرمایه و     .نیروي انسانی شودجایگزین گاهی می تواند 

ابردهاي مشخص می توان به دو نـوع کـاربر یـا سـرمایه انـدوز و یـا       لذا تکنولوژیها را براي ک. نیروي کار قابلیت جایگزینی دارند

  . کاراندوز تقسیم کرد سرمایه بر و
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این نوع تکنولوژي تأکید بر استفاده بیشتر از نیروي انسانی است و عموماً به سرمایه گذاري کمتري نیـاز  در : تکنولوژي کاربر) 1

اوان و سرمایه محدود دارند این نوع تکنولوژي هـا بـراي ایجـاد اشـتغال و     براي کشورهاي در حال توسعه که نیروي کار فر. دارد

  . توزیع عادالنه تر در آمدها توصیه می شود

و سـرمایه گـذاري بیشـتر    بـه  کید بیشتري بر اتوماسیون داشته و بـدین لحـاظ   أت تکنولوژیهاي سرمایه: تکنولوژي سرمایه بر) 2

آنها عامل سرمایه موجود و عامـل کـار کمیـاب اسـت      اي صنعتی پیشرفته که درکشوره. نیروي کار کمتري نیاز خواهند داشت

  .بیشتر به این نوع تکنولوژیها گرایش دارند

  

  :مدیریت تکنولوژي) 4

دست مدیریت بوده و اصوالً هر سازمانی به طور عام براي دست یابی به اهداف سازمانی  کلید توسعه تکنولوژي در

سازماندهی و مدیریت مستقیماً مرتبط با نوع تکنولوژي به کار گرفته شده و فرهنگ . مدیران است آگاهی و تعهد, نیازمند توان

گرچه . و توانایی هاي کارکنان است و تکنولوژي جدید لزوماً با تغییرات سازمان و مدیریت هماهنگ با آن همراه خواهد بود

عنصري است که ارتقاي توانایی هاي آن  ،دست مدیریت سازماندهی و چگونگی ارتباطات و تصمیم گیري ها در یک واحد به

, در کشورهاي در حال توسعه اصلی ترین مسأله در توسعه تکنولوژي. الزمه هر تغییر و توسعه فن آوري به حساب می آید

شرکت منابع و امکانات موجود یک , مدیریت است زیرا اصوالً توسعه تکنولوژي معجزه نیست بلکه وابسته به شرایط محیطی

يدر سطح شرکتها تاکید بر مدیریت تکنولوژ. مدیریت می تواند استفاده بهینه از منابع را براي شرکت فراهم کند است و

نه مدیریت شرکتها به مفاهیم سنتی آموزش مدیریت اکتفا کرده و زمینه هاي یضعیف است و بیشتر برنامه هاي آموزشی در زم

علم و مدیریت را به همدیگر ارتباط , ضوابط مهندسیباید مدیریت فن آوري درحالیکه  .اند مدیریت تکنولوژي را فراموش کرده

  . توسعه و اجراي قابلیت هاي تکنولوژي اهداف عملیاتی و استراتژیک سازمان شکل گرفته و به اجرا درآید, دهد تا با برنامه ریزي

, یریت و هم کارکنان را با هـدف نهـایی نـوآوري   یند به هم پیوسته اي است که هم مدآمدیریت تکنولوژي فردر واقع، 

معرفی و کاربرد انواع فن آوري در محیط کار براي بهبود بهره وري و ایجـاد برتـري در جامعـه و    , انتقال, تولید, توسعه, طراحی

  . بهبود کیفیت زندگی و شرایط کاري درگیر می کند

  

   :تعریف انتقال تکنولوژي) 5

گاههاي تولیدي تنها از طریق انتقال تکنولوژي امکان پذیراست، چه انتقال عمودي و چـه  دستیابی به تکنولوژي در بن

  .انتقال افقی

در انتقال عمودي یا انتقال تحقیق و توسعه، اطالعات فنی و یافته هاي تحقیقات کاربردي به مرحله توسعه و طراحی مهندسـی  

  .لید وارد می شودانتقال یافته و سپس با تجاري شدن تکنولوژي به فرایند تو

در انتقال افقی، تکنولوژي از یک سطح توانمندي در کشور یا شرکت دیگر به همان سطح توانمندي در محل دیگـري  

در این حالت هرچه سطح گیرنده تکنولوژي باالتر باشد هزینه انتقال تکنولوژي کاهش می یابد و جذب آن بـه  . منتقل می شود

ماهیت و مفهوم انتقال تکنولوژي در هر سـطح وهزینـه آن در مقایسـه بـا سـطوح       1جدول در . تري انجام می شودمؤثرصورت 

  .دیگر مشخص شده است

  

سطحماهیت فعالیت پژوهشیمفهوم انتقال تکنولوژيهزینه انتقال تکنولوژي

تحقیقات کاربرديپژوهشیانتقال دانشبسیار پایین

ه ايتحقیقات توسعتحقیق و توسعهانتقال دانشپایین
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مهندسی طراحیفعالیتهاي مهندسیانتقال تواناییمناسب

مهندسی ساختفعالیتهاي مهندسیانتقال تواناییقابل قبول

تولیدمدیریتانتقال ماشینباال

محصولتجارتانتقال محصولبسیار باال

   مقایسه مفهوم و هزینه انتقال تکنولوژي در سطوح توانایی تکنولوژي - 1جدول 

  

در این تعریف انتقال تکنولوژي زنجیره به هم پیوسته فعالیتهاي هدفداري اسـت کـه طـی آن مجموعـه مولفـه هـاي       

  [4].تکنولوژي در مکانی به جز محل اولیه به وجود آمدنش درکاربرد هرچه گسترده تر مورد بهره برداري قرار می گیرد

عوامل تکنولوژیک خـاص از کشـورهاي توسـعه یافتـه بـه کشـورهاي       انتقال تکنولوژي عبارتست از وارد نمودن  به عبارت دیگر،

 .سـازد  درحال توسعه تا این کشورها راقادر به تهیه و به کارگیري ابزارهاي تولیدي جدید و گسترش و توسعه ابزارهـاي موجـود  

[5]
ل توسـعه وجـود   که در انتقال کامل یک تکنولوژي از یک کشور صنعتی به یک کشور درحا یبا وجود موانع و مشکالت

با انتقال و جـذب   تنظیم شده باشد، کشور درحال توسعه می تواند دارد چنانچه این انتقال براساس یک برنامه تکنولوژي تهیه و

سـعی گـردد بـا     بنابراین بایـد . طی مراحل تطبیق و سازگاري به اهداف خوداتکایی تکنولوژي دست یابد با موردنظر و تکنولوژي

هاي الزم و اتکا به تواناییهاي ملی و جهت گیري صحیح فعالیتها، زمینه مناسـبی  ، ایجاد زیرساختگذاري تخصیص بهینه سرمایه

  .تکنولوژي هاي موجود داخلی و جذب و تبلور تکنولوژي هاي کشورهاي خارجی فراهم آورد براي جذب و تبلور

. سـازگاري و تبلـور آن فـراهم گـردد     انتقال کامل و موفقیت آمیز تکنولوژي زمانی حاصل می شود که شرایط جـذب، 

گیرنده آن قادر به کپی سازي از روي قطعات و طراحی مجـدد   ،انتقال منظور از جذب تکنولوژي این است که در انتهاي قرارداد

. شناخت عمیق تکنولوژي و قوانین اصلی یا هماهنگی با نیازها و شـرایط جدیـد صـورت مـی گیـرد باشـد       که برمبناي تحلیل و

دانـش   زسازگاري تکنولوژي این است که تکنولوژي وارداتی با عوامل درونی مانند نیـروي انسـانی موردنیـاز، اطالعـات و    منظور ا

اجتمـاعی،   مدیریت و سازماندهی و همچنین عوامل بیرونی ماننـد زیرسـاخت هـاي اقتصـادي،     فنی، تجهیزات و ماشین آالت و

  .فرهنگی و سیاسی در کشور گیرنده سازگار باشد

ور از تبلور تکنولوژي یعنی بومی شدن تکنولوژي این است که گیرنده تکنولوژي پس از جذب تکنولوژي و کسـب  منظ

آمادگی هاي الزم و ایجاد تواناییهاي طراحی ، قادربه سازگاري تکنولوژي وارداتی با شرایط بـومی و تغییـر و تطـابق فراینـدهاي     

  .دهی با شرایط جدید باشدتولید محصول ،اطالعات دانش فنی و مدیریت سازمان

ثبـات سیاسـی و   : مهم ترین عامل براي دستیابی به یک تکنولـوژي ازطریـق انتقـال و جـذب و تبلـور آن عبارتنـد از      

مراکز تحقیقات و توسعه ملی کارا، وجود گروههـا و تـیم مهندسـان     اقتصادي گیرنده، وجود برنامه توسعه تکنولوژي الزم، وجود

.منابع تامین کننده و مشاور، تکنولوژي مطلوب

  

  :مشارکت گیرنده در انتقال تکنولوژي) 6

و موفقیت آمیز یک تکنولوژي، جذب، سازگاري و بومی شدن آن باید شرایط الزم ازطـرف گیرنـده آن در    مؤثربراي انتقال 

  :این شرایط عبارتند از. فراهم آید سازمانسطح دولت، صنعت و 

، ، اطالعات و دانش فنـی نیروي انسانی موردنیاز، تجهیزات وماشین آالت الزم: سازگاري عوامل درونی تکنولوژي مانند-

   .مدیریت و سازماندهی مناسب

اجتمـاعی، فرهنگـی، فنـی و همچنـین      هماهنگی با زیرساخت هاي سیاسی، اقتصادي،: سازگاري عوامل بیرونی مانند-

رطح تکنولوژي مربوطه در کشور و سهماهنگی با قوانین و مقررات و حمایت هاي دولت از صنعت مزبو
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  .بیرونی تکنولوژي هماهنگی الزم بین عوامل درونی و  -

ثر و ؤانجام می گیـرد تـا انتقـال مـ     سازمانفعالیت هایی که در جریان انتقال تکنولوژي توسط گیرنده در سطح دولت، صنعت و 

  .می شود یدهمنانولوژي مشارکت هاي گیرنده تک، موفقیت آمیز بوده و موجب سازگاري و تبلور آن شود

  

بـراي توسـعه تکنولـوژي کشـور       »برنامه استراتژیک بلندمدت« دولت باید یک : مشارکت دولت در انتقال تکنولوژي) 1-6

توسعه اقتصادي، برنامه توسعه تکنولوژیکی را در برنامه هاي توسعه  توجه به ارتباط مستقیم توسعه تکنولوژي و داشته باشد و با

همچنین دولت باید سرمایه گذاري هاي الزم را براي ایجاد یک نظـام مناسـب مـدیریتی در    . مدت خود ادغام کنداقتصادي بلند

و موفقیـت   مـؤثر به طورکلی فعالیت هایی که ازطرف دولت براي انتقال . کشور و تربیت نیروهاي مدیریت آگاه و توانا انجام دهد

  :به شرح زیرند آمیز تکنولوژي باید انجام گیرد

  :تعیین و تدوین برنامه ها و استراتژي هاي توسعه تکنولوژي - 1

  .ادغام برنامه هاي توسعه تکنولوژي با برنامه توسعه ملی - 1-1

  »سازمانهاي الزم مراکز و سازمان دادن و ایجاد« نهادي کردن برنامه ملی توسعه تکنولوژي  - 2-1

  تکنولوژياساس اولویت هاي برنامه توسعه  تخصیص منابع بر - 3-1

  :تقویت زیرساخت هاي تکنولوژي شامل - 4-1

توازن بین فکـر و مهـارت   ، ..توسعه زیرساخت هاي تشکیالتی و نهادي آموزشی، تحقیقاتی و ،توسعه منابع انسانی موردنیاز

   ایجـاد شـبکه هـاي اطـالع رسـانی قـوي و مناسـب       ، »...تخصصـی   ایجاد زمینه هاي الزم آموزش هاي فنی، حرفه اي،«

   سعه مهارتهاي مدیریتی و سازماندهیتو

   تعیین ضوابط، مقررات، قوانین و ترتیبات مربوط به انتقال تکنولوژي - 2

  .تکنولوژي هاي وارداتی تعیین ضوابط، مقررات و قوانین حمایتی درجهت جذب، سازگاري و تبلور - 3

  

صنایع الزم زمینه مسـاعدي را   ري امکانات وکارگیبخش صنعت باید با ب: مشارکت بخش صنعت در انتقال تکنولوژي) 2-6

براي اجراي برنامه هاي توسعه تکنولوژي ملی تدوین شده در بخش دولت، ایجاد کـرده و تسـهیالت الزم را در ایـن امـر فـراهم      

فعالیـت هـایی کـه ازطـرف      .اهمیت خاصی برخوردار است بنابراین مشارکت بخش صنعت در انتقال و جذب تکنولوژي از. سازد

  :تکنولوژي باید انجام گیرد به شرح زیرند مؤثرخش صنعت براي انتقال ب

ارزیـابی  ، تدوین هدفها و استراتژي هاي انتقال تکنولوژي در بخشهاي مختلف صنعت باتوجه به برنامـه توسـعه تکنولـوژي ملـی    

تخصـیص منـابع بـراي توسـعه     تدوین برنامـه هـا و   ، تکنولوژي هاي موجود در داخل و خارج و تعیین نیازهاي تکنولوژي کشور

 ایجـاد واحـدهاي تحقیـق و   ، ایجاد سازمانها و نهادهاي زیربنایی و اطالعاتی، تربیت نیروي انسانی متخصص موردنیاز، تکنولوژي

تشویق و بکارگیري مهندسان مشاور، واحدهاي ، توسعه در شرکتهاي صنعتی و ارتباط با دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی و پژوهشی

رهبـري و  ، حمایت بخش موردنیـاز درجهـت جـذب تکنولـوژي هـاي موردنیـاز      ، مدیریت پروژه هندسی، مهندسان وطراحی و م

  .ها سازماننظارت فعالیت هاي انتقال تکنولوژي در سطح 

  

ثرتکنولوژي باید انجام گیـرد  ؤبراي انتقال م سازمانفعالیت هایی که در بخش : در انتقال تکنولوژي ازمانمشارکت س) 3-6

  :تند ازعبار

، سـازماندهی فعالیـت هـاي الزم بـراي انتقـال و توسـعه تکنولـوژي       ، تدوین هدفها و برنامه هاي انتقال براي توسـعه تکنولـوژي  

هاي رهبري و انگیزشـی   ایجاد سیستم ،آموزش نیروي انسانی موردنیاز، تخصیص منابع موردنیاز براي انتقال و توسعه تکنولوژي

  .ارزیابی و نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده ،مناسب
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   :انتقال تکنولوژي فرآیند) 7

شـناخت و  : روند پیچیده اي را که منجر به انتقال تکنولوژي می گردد می توان در چهار مرحله زیرطبقه بنـدي کـرد  

امر انتقـال، جـذب و    در سازماناط مستقیم باتوجه به ارتب.انتخاب، مذاکره، عقد و امضاي قرارداد و نظارت و حسن انجام قرارداد

شرح داده مـی   راحل مختلف انتقال تکنولوژي باید انجام گیردمدر  سازمانفعالیتهایی را که از طرف  سازگاري تکنولوژي در زیر

  .شوند

  

رحله به درستی زیرا اگر این م ،یند انتقال تکنولوژي استآاین مرحله مهم ترین مرحله در فر: مرحله شناخت و انتخاب) 1-7

در این مرحله با انجام امـور پژوهشـی و تحقیقـاتی و بـا     . انجام شود امکان این فراهم می شود که انتقال با موفقیت صورت گیرد

تکنولوژي هاي موجـود   به چه نوع تکنولوژي احتیاج است؟: استفاده از بررسی هاي کارشناسی ابتدا باید به این سوالها پاسخ داد

  :ند؟  باتوجه به امکانات و شرایط مناسب ترین استراتژي کدام است؟ به طورکلی فعالیتهاي این مرحله عبارتند ازدر بازار کدام

مشخص کردن تکنولوژي موردنیاز و موجود در بازار  

انتخاب مناسب ترین تکنولوژي و تعیین منبع آن  

ارزیابی فنی و اقتصادي طرح  

 شامل رابطه با عوامل هفتگانه محیطیارزیابی تکنولوژي هاي موجود در بازار در:  

  »کارایی، انعطاف پذیري، عوامل زیربنایی« فنی  – 1

  »، استعداد بازارهزینه، سود، بهره وري« اقتصادي  - 2

  »... و مالی، نیروي انسانی متخصص، انرژي« منابع  - 3

  »... و نرخ رشد جمعیت، سطح بیسوادي، سطح بیکاري« جمعیتی  - 4

  »...و، هوا، خاك آب« محیطی  - 5

  »...و  سازگاري با فرهنگ، ارزشها« اجتماعی و فرهنگی  - 6

  »...و سازگاري با نهادها، سیاستها« سیاسی و قضایی  - 7

  

مذاکره کننده باید آگاهی کامل از قوانین و مقررات کشـورهاي خـارجی و بـین المللـی داشـته، داراي       :مرحله مذاکره) 2-7

بنابراین در این مرحله به موارد زیـر بایـد توجـه    . چانه زنی باشد قدرت و حقوقی ،، مالیورد مسائل فنیدانش و تجربه کافی درم

  :شود

هاي ایجاد شرایط الزم براي بازدید تیم مذاکره کننده از شـرکت  ،انتخاب تیمی متشکل از افراد مجرب و ماهر براي مذاکرات فنی

تشکیل جلسات کارشناسی مسئوالن با تیم مـذاکره کننـده    ،یم مذاکره کنندهآموزشهاي الزم درمورد ت، مشابه داخلی و خارجی

  .براي رهبري ونظارت آنها

  

هوشـیاري   در این مرحله نیز مانند مراحل قبلی گیرنده تکنولوژي باید بسـیار دقیـق بـوده و بـا     :مرحله انعقاد قرارداد) 3-7

کـه از انتقـال کامـل و واقعـی تکنولـوژي       اي سعی بـر ایـن دارنـد   زیرا واگذارکنندگان تکنولوژي در هر مرحله  ،کامل عمل کند

  :فعالیت هایی که توسط گیرنده در این مرحله باید انجام گیرد به شرح زیرند. جلوگیري کنند

ذکـر تمـام مـوارد الزم در مـتن     ، تهیه پیش نویس قرارداد و مشخص کردن روش و مراحل مختلف انتقـال و جـذب تکنولـوژي   

طراحی محصول، تولید محصول، طراحی واحد تولیـدي محصـول،   « پنجگانه  نتقال دانش فنی مربوط به ابعادبخصوص ا قرارداد
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و شکل هاي مختلف انتقال اطالعات، برنامـه    »احداث واحد تولیدي محصول، نحوه بهره برداري بهینه از واحد تولیدي محصول

و حیطـه   تعیـین مهندسـان مشـاور   ، براي هریک از مراحل انتقال تعیین یک برنامه زمانبندي شده، افزاري الزم وغیره هاي نرم

اینکـه کشـور    با قیـد « اولیه وارداتی  رعایت عدم وابستگی به ماشین آالت، تجهیزات، قطعات و مواد، نظارت و فعالیت هاي آنها

ن ماشـین آالت  قال دهنده به داشتملزم کردن انت،  »انتقال دهنده تکنولوژي ملزم باشد تا زمانی که نیاز است آنها را تامین کند

 رعایت قوانین و مقررات موجود در کشور و همچنین قوانین و مقررات کشورهاي خارجی و بین المللـی در ، و دانش فنی بهنگام

  .مورد انتقال تکنولوژي

  

دقـت خـود را   شرکت گیرنده تکنولوژي در این مرحلـه نیـز بایـد نهایـت      :مرحله نظارت بر حسن انجام مفاد قرارداد) 4-7

فعالیـت هـاي   . در این مرحله است که انتقال و جذب تکنولوژي دانش فنی در سطوح پنجگانه  انجام می گیرد زیرا ،مبذول دارد

  :این مرحله عبارتند از

تعیین یک تیم کارشناسی ، تهیه وتنظیم یک برنامه زمانبندي شده براي مراحل مختلف انتقال دانش فنی و جذب آن

دریافت اطالعـات و دانـش فنـی الزم در سـطوح مختلـف      ، ي جذب بهتر تکنولوژي در سطوح پنجگانه وتبلور آنمهندسی برا و

بررسی اطالعات و دانش فنی اخذشده توسط مهندسان مشاور و در صـورت لـزوم رفـع     ،قرارداد برطبق برنامه زمانبندي شده در

اران و مهندسان داخلی بـراي طراحـی واحـد تولیـدي محصـول      استفاده از پیمانک ،نواقص و کمبودهاي آن توسط انتقال دهنده

بررسی کارشناسانه روشهاي تولید، فرایند تولیـد،  ، ...باتوجه به مشخصات سالن هاي تولید، کارگاهها، ماشین آالت، حمل ونقل و

اختالفات ناشی از عـدم   رفع، تالش براي دریافت دانش فنی وتکنولوژي به روز شده، خطوط مونتاژ و رفع اشکاالت احتمالی آنها

ر زمان تعیین شده ازطریق مسالمت آمیز و درصـورت لـزوم اقـدامات الزم ازطریـق دعـاوي      د رعایت و اجراي کامل مفاد قرارداد

طراحی روش تولید و انتخاب ماشین آالت به طوري که انعطاف پذیري الزم بـراي طرحهـاي بعـدي محصـول موجـود      ، حقوقی

، ر است ماشین آالت و قطعات را به جاي یک تامین کننده از تامین کننـدگان متعـدد اسـتفاده کـرد    براي این منظور بهت. باشد

تـامین نیـروي   ، )با شرکتهاي داخلی انعقاد قرارداد(ساخت قطعات یا قسمتهایی از محصول یا ماشین آالت در داخل  اياقدام بر

طالعات و دانش فنی کسب شده ازطرف مهندسان مشـاور  استفاده از ا، انسانی متخصص الزم و آموزش وي براي سطوح مختلف

ایجـاد قابلیـت و توانـایی بـراي سـاخت      (جذب تکنولوژي طراحی و ایجاد واحد تولیدي محصـول   :و بخش تحقیق وتوسعه براي

 حمـل و  ماشین آالت و تجهیزات الزم براي کارخانه در داخل، همچنین طراحی واستقرار ماشین آالت، ایجاد سالنها و کارگاهها،

 ایجـاد قابلیـت و  (جذب تکنولوژي بهره برداري بهینه از واحد تولیدي محصـول  ، )پیمانکاران داخلی نقل و روشهاي تولید توسط

نگهـداري ماشـین آالت وتجهیـزات     ، تعمیر وتتوانایی سازماندهی و مدیریت مناسب، برنامه ریزي و کنترل تولید، کنترل کیفی

  [6] )...و

  

  :بر اساس الگوهاي موفق نتقال تکنولوژي به کشورهاي درحال توسعهعوامل موفقیت ا) 8

به طورکلی کشورهاي درحال توسعه می توانند درسهاي پرارزشی از تجربه موفقیت آمیز بعضی از کشورهاي صـنعتی  

ـ    و تازه صنعتی شده بخصوص کشورهاي واقع درشرق آسیا و آمریکاي التین در تجربـه  . دامر توسعه تکنولـوژي و صـنعتی بگیرن

این کشورها نشان داده است که فراگیري و انتقال گسترده تکنولوژي هاي مناسب و مدرن به این کشورها آنهـا را   موفقیت آمیز

به عنوان مثـال،  . قادر می سازد تا بر بهره وري خود بیفزایند و درنتیجه به توسعه سریع صنعتی این کشورها منجر گردیده است

تایوان، برزیل و مکزیک بیشتر ازطریق واردات و انتقال تکنولوژي خارجی به عنوان کشورهاي تازه  بی،کشورهایی نظیر کره جنو

عامـل   به طورکلی عوامل موقعیت این کشـورها را مـی تـوان بـه دو    . صنعتی شده در شرق آسیا و آمریکاي التین مطرح گشتند

توسـعه تکنولـوژي سـرلوحه همـه برنامـه ریزیهـا و اقـدامات         در درون این کشورها، عزم ملی براي. درونی و بیرونی تقسیم کرد

در بیرون نیز، بـه دلیـل اشـباع شـدن فضـاي      . قرارگرفته و کلیه بسترها و ساختارهاي الزم براي تحقق این امر آماده شده است
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ایه گـذاري در  سرمایه گذاري در کشورهاي پیشرفته، سرمایه گذاران غربی و شرکتهاي بین المللی به همکاري مشـترك و سـرم  

اگرچه این کشورها را می توان بخاطر برخی خصوصیات و شاخصهاي کالن اقتصـادي نظیـر درآمـد     .این کشورها راغب بوده اند

با وجود این بررسی عوامل موفقیت آنها  ؛متمایز کرد سرانه، حجم اقتصادي، منابع اولیه و روند صنعتی شدنشان از دیگر کشورها

 بعضـی از . دیگري که درصدد پیروي از الگوي توسعه صنعتی مشابه آنهـا هسـتند، بسـیار مفیـد باشـد      می تواند براي کشورهاي

  :عبارتند از در انتقال موفقیت آمیز تکنولوژي کشورهاي تازه صنعتی شده، مؤثرمهمترین عوامل 

دردسترس بودن بـازار  ، توسعه و توجه به فعالیتهاي تحقیق، همکاري نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع، مؤثرمدیریت کارآ و 

، تمایـل انتقـال دهنـده و گیرنـده تکنولـوژي     ، دولـت  مؤثرحمایت ، قابلیت خوب و ظرفیت جذب کشور گیرنده تکنولوژي، کافی

[7] .سیاست توسعه صادرات

  :به عنوان نمونه در ذیل تجربه دو کشور ژاپن و کره جنوبی مطرح می شود

  

   :تجربه ژاپن) 1-8

کشورهاي پیشرفته و یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصوالت صنعتی است و تنها کشوري اسـت کـه    ژاپن، یکی از

ایـن کشـور بـراي توسـعه     . فاصله زمانی بین درحال توسعه بودن تا صنعتی شدن را با سرعتی بیش از هر کشور دیگر درنوردیـد 

در ایـن الگـو درمرحلـه     .پروفسور آکاماتسو مطرح شدتوسط  1937استفاده کرد که درسال 1الگوي غازهاي درحال پرواز خود از

مرحله دوم زمانی شروع می شود که قدرت خرید داخلی بـه   .اول، تقاضاي داخلی به طور کامل به وسیله واردات تامین می شود

حتی تقلیل مـی   به تدریج رشد واردات کند شده و. قادر به شروع تولید باشد داخلی سودآور بوده و اندازه اي می رسد که تولید

هنگامی که ظرفیت تولید بـه انـدازه قابـل تـوجهی      .یابد و تولید ملی به تدریج جایگزین واردات از کشورهاي پیشرفته می شود

در این مرحله صادرات شروع شده و به تدریج با اشباع شدن بازار داخلی رشد قابل مالحظه اي . رسید مرحله سوم آغاز می شود

رفته و به تـدریج کاالهـاي مصـرفی     کلیه منافع ممکن کسب شد سرمایه ها به طرف محصوالت پیچیده ترهنگامی که . می یابد

  . تبدیل به کاالهاي سرمایه اي می شوند

اولویت واردات تکنولوژي در این کشور باتوجه به قانون مربوط به سرمایه گذاري خارجی در درجه اول به آن دسته از 

بـازار بـین المللـی     بهبود کیفیت کاال و تولید بیشـتر، کاالهـاي ژاپنـی را در    د که قادر باشند باسرمایه هاي خارجی داده می ش

اولویـت دوم مربـوط    .پرداختهاي خارجی به نفع ژاپن تغییر می کرد دراین صورت صادرات نیز افزایش یافته و تراز. مطرح کنند

  .ندبود مؤثربه پروژه هایی می شد که در توسعه صنایع استراتژیک 

ژاپـن در هـر زمینـه،    . ، مشارکت فعال داشته باشدفرآیند ژاپن در انتقال تکنولوژي همواره سعی کرده در کلیه مراحل

خواسته تا ابـزار تولیـد را    پس از دریافت تکنولوژي به صورت دانش متبلور در ابزار تولید و دانش مکتوب، ابتدا از متخصصان امر

بم تکنولوژي هاي مربوطه آشنا شده و شناخت الزم را کسب کننـد،   و با دانش مکتوب و زیر بارها تفکیک و سرهم کنند تا عمالً

بدین ترتیـب تکنولـوژي دریـافتی در داخـل     . اصالح کرده و درنهایت دست به طراحی اصالح شده آن بزنند سپس معایب آن را

[9][8] .ید آن باشند سپرده می شودتول متحول شده و بهبود می یابد و درنهایت طرح جدید به صنایعی که قادربه

هسـته ایـن سیاسـت را    . است سیاست انتقال تکنولوژي ژاپن چه در اجرا و چه در سرمایه گذاري، به شدت نامتمرکز

شبکه موسسات پژوهشی منطقه اي تشکیل می دهند که وظیفه اصلی آنها همیـاري فنـی در توسـعه یـا انطبـاق تکنولوژیهـاي       

سرمایه گذاري دولت مرکزي، هزینه تجهیـزات سـرمایه اي موسسـه هـاي     . هاي کوچک و متوسط استجدید، بویژه براي شرکت

  .بقیه هزینه را تامین می کنند پژوهشی را به نصف تقلیل می دهد و شرکتها و مقامات محلی،

                                                
1! Flying Geese Model
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یاري از شاهد مدعا اینکـه بسـ  . در ژاپن ظرفیت بسیار خوبی براي جذب و تجاري کردن تکنولوژي به وجود آمده است

محصوالت تولیدي ژاپن در کشورهاي دیگر ابداع شده اند ولی در این کشورها توان رقابت با قـدرت تولیـد ارزانتـر و بـا کیفیـت      

[10].ندارد بهتر ژاپن وجود

ژاپن وجود دارد، این کشـور توانسـته    باتوجه به اینکه عالقه و توانایی زیادي براي جذب، توسعه و انتشار تکنولوژي در

به این ترتیب که با انتقال تکنولوژي درسطوح باالتر توانایی تکنولوژي . ببرد کم هزینه ترین روشها براي انتقال تکنولوژي سود از

کم مربوط به استفاده از حق اختـراع، بـا بهبـود     توانسته با پرداخت هزینه هاي نسبتاً »مرحله تحقیقات کاربردي و توسعه اي« 

عالوه بر این ژاپن، استفاده گسـترده  . به قیمت پایین و کیفیت باال، منافع سرشاري را نصیب خود کند فرایند تولید و عرضه کاال

فنـی و مـوارد    اي از روشهاي غیررسمی انتقال تکنولوژي ازجمله مبادالت علمی و فنی، بازدید از نمایشگاهها و مراکـز علمـی و  

راهم کردن امکان بازدید مهندسان و متخصصان ژاپنی از صنایع خود شرکتهاي غربی از ف مشابه کرده است، به طوري که عمدتاً

  .بیم دارند

  

   :تجربه کره جنوبی) 2-8

توسـعه سـریع    و نمونه رشد و کره جنوبی همواره به عنوان الگو ازمیان کشورهاي تازه صنعتی شده شرق آسیا، کشور

مـیالدي از   1990تـا   60 این کشور که در طی سه دهه. اقتصادي و صنعتی و انتقال موفقیت آمیز تکنولوژي محسوب می شود

ادبیـات مربـوط    به طورکلی در. یاد می شود» معجزه رود هان« باالیی برخوردار بوده که همواره از آن به عنوان  چنان نرخ رشد

ـ    الش و نظـم  به توسعه اقتصادي، به یکسري از عوامل موفقیت این کشور در توسعه سریع صنعتی و تکنولوژیک نظیـر روحیـه ت

سیاسـتهاي   مـؤثر کاري مردم این کشور، کمکهاي وسیع مالی و فنی امریکـا و ژاپـن در مراحـل اولیـه توسـعه صـنعتی، نقـش        

اتخـاذ سیاسـت گسـترش    . اتخاذشده توسط دولت شامل سیاستهاي گسترش صادرات و توسعه منابع انسانی اشاره شـده اسـت  

. ل واردات و انتقال تکنولوژي هـاي مـدرن بـه ایـن کشـور را فـراهم کـرد       صادرات در کشور کره جنوبی موجبات تشویق وتسهی

تربیت نیروي انسـانی   سیاستهاي توسعه وگسترش منابع انسانی و سرمایه گذاري بسیار سنگین جهت آموزش و همچنین اتخاذ

  .ماهر، نقش بسیار مهمی در تقویت توانایی داخلی تکنولوژیکی آن کشور ایفا کرد

سیاستهاي کالن اقتصادي زمینه الزم براي پیشـبرد   مؤثرمچنین با ایجاد محیطی مناسب و اجراي دولت این کشور ه

البته باید خاطرنشان کرد که نمی توان بـه تنهـایی یـک عامـل     . سیاستها و راهبرد توسعه صنعت در این کشور را فراهم ساخت

عوامل مرتبط بهم بودند کـه موجبـات پیشـرفت و رشـد      معین را به عنوان موفقیت این کشور ذکر کرد بلکه این مجموعه اي از

کشورهاي توسعه یافته که به عنـوان   برطبق مدل غازهاي درحال پرواز. دکمی به وجود آوردن سریع این کشور را در مدت نسبتاً

ولوژي پایین نظر سطح تکن پیشروان تکنولوژي پیشرفته مطرح هستند تکنولوژیهاي خود را به کشورهاي تازه صنعتی شده که از

خود را نسبت به کشورهاي پیشرو کمتر می سازند، برخی  1زمانی که این کشورها، خالء تکنولوژیک. تر هستند انتقال می دهند

از محصوالت صنعتی خود را که قبال توسط کشورهاي توسعه یافته ساخته شده است را به کشورهاي درحال توسعه صـادر مـی   

ره جنوبی از مدل ژاپن جهت نیل به توسعه ازطریق پذیرش تکنولوژي هـاي مناسـب و انتقـال    برطبق این نظریه کشور ک. کنند

  .فناوري پیروي کرد

صـنعتی ایـن کشـور اقـدام بـه       سیاستگذاران کره اي جهت دستیابی به توسعه و رشد پایدار و تحول کارآ در سـاختار 

همچنـین  . تی و تکنولوژیک داخلی در ایـن کشـور کردنـد   تقویت مداوم زیرساختهاي صنعتی مبتنی بر توسعه توانائیهاي مدیری

سیاستهاي حمـایتی   انتقال تکنولوژي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی، التزام و پایبندي آن بر اتخاذ کنترل و هدایت دولت بر

و  نظیر اعطاي وامهاي بلندمدت توسط بانکهاي دولتی ازجمله عوامـل مهـم و ضـروري جهـت نیـل بـه توسـعه سـریع صـنعتی         

                                                
1! Technological Gap
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سیاست توسعه علوم و تکنولوژي در کره جنوبی . استانداردهاي زندگی در این کشور محسوب می شود دستیابی به سطوح باالتر

همچنـین دولـت ایـن    . کید کرده اسـت أو تطبیق تکنولوژي هاي وارداتی ت بیشتر بر توسعه ظرفیت براي انتخاب صحیح، جذب

تکنولـوژي   صادرات، شرکتهاي بزرگ صنعتی کره اي را تشویق کـرد کـه در امـر   کشور با اتخاذ سیاستهاي برون نگر و گسترش 

 « ن امر بیشتر ازطریـق ورود کاالهـاي  سرمایه گذاري بیشتري کنند تا قادر باشند در بازارهاي جهانی بهتر به رقابت بپردازند، ای

  .که حاوي تکنولوژي هاي پیشرفته بودند انجام شد »سرمایه اي

اگرچـه  . ر کشور کره جنوبی بیشتر از طریق روش واردات کاالهاي سرمایه اي صورت پذیرفته استانتقال تکنولوژي د

دست و مهندسی معکوس نیز در مراحل ابتـدایی توسـعه صـنعتی     روش کلید در بعضی از دیگر روشهاي انتقال تکنولوژي مانند

وسـایل و تجهیـزات و کاالهـاي     ردات ماشـین آالت و همچنین، انتقال تکنولوژي ازطریـق وا . استفاده قرار می گرفتند کره مورد

برابـر دیگـر    21بـوده اسـت کـه حـدود      1986-1962 سرمایه اي به عنوان مهمترین کانال انتقال تکنولوژي در طی دوره بـین 

  .نظر مقدار و ارزش در این کشور بالغ گشت روشهاي انتقال تکنولوژي از

تی، اتخاذ مجموعه اي از سیاستهاي توسعه منابع انسـانی و آمـوزش و تربیـت    دیگر عوامل موفقیت کره در توسعه سریع صنع از

تمام  سرمایه گذاري بسیار زیاد دولتمردان کره اي بر روي آموزش و تربیت نیروي انسانی در. نیروي کار در این کشور بوده است

  .وژي هــاي وارداتــی بــودتوســعه تکنولــ و مفیــدي درجهــت اکتســاب، جــذب، تطبیــق و مــؤثرســطوح آموزشــی، گــام بســیار 

نکته قابل توجه این است که کشورهاي درحال توسعه با توجه به توانائیهاي تکنولوژیک و زیرساختارهاي صنعتی خـود   ،بنابراین

[15][14][11].باید اقدام به مطالعه الگوي توسعه کشورهاي تازه توسعه شده شرق آسیا بخصوص کشور کره کنند

  

  

  :داتو پیشنها نتیجه گیري) 9

اغلـب  . انتقـال و جـذب گردنـد   ) دانـش فنـی پنجگانـه   (درانتقال تکنولوژي باید توجه شود که کلیه دانش فنـی الزم  

انتقال دهند و بیشتر مایل به فروش سخت افزارهـاي تکنولـوژي    کشورهاي انتقال دهنده عالقه اي ندارند که دانش فنی الزم را

جهیزات را که الزم است از طرف آنها تامین شود به گیرنده تکنولـوژي تحمیـل   هستند، به طوري که لیستی از ماشین آالت و ت

. درصورتی که تامین ماشین آالت و تجهیزات بدین صورت عمل اشتباهی بوده و باعـث وابسـتگی بیشـتر مـی گـردد     . می کنند

کامـل توسـط تـیم شـرکت      تکنولوژي و تامین آنها باید پس از جذب کامل دانش فنی و اطالعات تعیین مشخصات سخت افزار

کننده در فرایند انتقال و جذب انجام بگیرد تا هم دانش فنی جذب شده و هم ماشین آالت مناسب تعیین شـوند و بایـد توجـه    

داشت که مجموعه اطالعات و دانش فنی دریافت شده ازطرف انتقال دهنده در رابطه با فرایند تولیـد و طراحـی خطـوط تولیـد     

یاده شود بلکه باید تنها به عنوان یک راهنما بوده و براي طراحی بخشهاي مختلف تولیدي واحداث کارخانـه از  پ منابع نباید عیناً

  .کارشناسان شرکت استفاده گردد

بازدیـدهاي مکـرر آنهـا از کارخانجـات      اعزام کارشناسان و متخصصان داخلی به نمایشگاههاي بـین المللـی صـنعت و   

الت و تجهیزات مربوطه یا مشـابه، ارتبـاط بـا کارخانجـات سـازنده ماشـین آالت داخلـی و        خارجی سازندگان ماشین آ داخلی و

سـاخت ماشـین آالت و    آنها باعث افزایش قابلیت ها و دانش فنی کارشناسان داخلی درمـورد  گرفتن اطالعات الزم از خارجی و

ا و کنفـرانس هـاي داخلـی و خـارجی باعـث      سمیناره تشکیل همچنین ایجاد دوره هاي آموزشی موردنیاز،. تجهیزات خواهدبود

همه مهمتر باید به ایـن نکتـه توجـه     از. دانش فنی نیروي انسانی شده و لذا جذب دانش فنی به طورکامل انجام می گیرد ءارتقا

 سازماندهی و مـدیریت، نیـروي انسـانی مـاهر، ماشـین آالت و     (شود که براي سازگاري بین عوامل و عناصر چهارگانه تکنولوژي 

انتظار این که مـا بـا   باید باور کنیم  .مدیرانی کارآمد، خالق ، شایسته و جسور الزم است وجود )اطالعات تجهیزات، دانش فنی و

اما می تـوان بـا برنامـه ریـزي      ،برنامه اي کوتاه مدت بتوانیم از کشوري در حال توسعه به صنعتی تبدیل شویم فکر خامی است

تکنولوژي و جستجو و درخواست براي تکنولوژي هاي موجود در نقاط دیگر و با در نظـر داشـتن    هاي کوتاه مدت همانند انتقال 
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انشـا اهللا  . در جهت صنعتی شدن گـام بـرداریم   ،که از آنها نام برده شد... پژوهشی و برنامه هاي بلند مدت همچون برپایی مراکز

نسانی أموزش دیده داخلی و با برنامه ریزي هاي درسـت کشـوري   روزي بیاید که بتوانیم با بهره گیري ازمنابع داخلی و نیروي ا

صنعتی شده و پیشرفته باشیم و به جاي وارد کردن تکنولوژي از کشورهاي دیگر به صادرات تکنولوژي بـه دیگـر کشـورها نیـز     
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