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Abstract 

Research and development (R&D) is not the 
only technology acquisition method as, in 
some cases, R&D is not feasible and 
economic. Thus, technology transfer is 
considered as one of the efficient and shortcut 
ways for acquiring technological capabilities. 
The concept of international technology 
transfer refers to the technological 
cooperation between firms in the international 
atmosphere in which developing countries are 
able to internalize transferred technologies 
through absorption, application and 
development of transferred technology. With 
respect to the importance of national policies 
in relation to technology transfer and its 
impact on technological development, this 
paper, by reviewing the current perspectives, 
explains the evolutionary trends of the 
international technology transfer policies. We 
show import substitution policy has been 
already replaced by export-led policy. 
Keywords: Policies of Technology Transfer, 
International Technology Transfer 
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  دهیچک
هاي  بر براي کسب توانمندي هاي میان انتقال فناوري به عنوان یکی از روشپذیر و اقتصادي نبوده و از این رو  توسعه، امکان و اکتساب فناوري تنها از طریق تحقیق

شود که کشورهاي در حال توسعه در  المللی اطالق می ها در فضاي بین هاي فناورانه میان بنگاه المللی به همکاري مفهوم انتقال فناوري بین. شود فناورانه مطرح می
زنند و به این ترتیب  وتوسعه خود را رقم می هاي تحقیق زاي فناوري و فعالیت شده، توسعه درون اوري انتقال دادهخالل آن به وسیله جذب، کاربرد و توسعه فن

هاي کالن در قبال انتقال فناوري و اثرگذاري آن بر توسعه فناورانه کشور، در  با توجه به اهمیت سیاست. دهند یافته را کاهش می شکاف خود با کشورهاي توسعه
هاي این حوزه خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که  المللی، به تبیین سیر تکاملی سیاست هاي رایج به مقوله انتقال فناوري بین ه با بررسی دیدگاهاین مقال
  .داده است» توسعه مبتنی بر صادرات«جاي خود را به سیاست » جایگزینی واردات«سیاست 
  المللی ال فناوري بینهاي انتقال فناوري، انتق سیاست: ها کلیدواژه

 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Majidpour, M., & Mojiri, F. (2019). The Evolution of the Concepts and Policies of International Technology 
Transfer. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 425-437. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

بین دو یا چند  »تعامالت تعمدي و هدفمند«وري به انتقال فنا
 به منظور مبادله دانش، حقوق و محصوالت فرد یا بنگاه

گیري از منابع بیرونی،  شود که با هدف بهره فناورانه اطالق می
رشد و توسعه فناورانه مدنظر  جهتبري  میان یافتن راه براي
وتوسعه  این مفهوم از مقوله مدیریت نوآوري و تحقیق. است

نشأت گرفته و با مطرح شدن انتقال فناوري میان کشورهاي 
یافته و در حال توسعه و طرح ابعاد حقوقی و قراردادي  توسعه

  ].1[تر شده است  آن برجسته
وجود شکاف عمیق میان توان به  مقوله میدر بیان اهمیت این 

و  کنونی در جهاندر تولید ثروت کشورهاي فقیر و غنی 

                                                 
  majidpour.mehdi@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

سریع همچنین رخداد  و این شکافبه رشد   روافزایش 
زمان ضمن  امروز اشاره کرد که همرقابتی  فضايدر تغییرات 

براي را نیز ات مستمري تهدیدي جدید، ها فرصت ارائه
الزم است که  پس. کند ف ایجاد میها در صنایع مختل شرکت

 انتقال«از  هوشمندانهگیري  با بهرهکشورهاي در حال توسعه 
خود  درصدد کوتاه کردن مسیر توسعه» فناوريالمللی  بین

برآیند و به این ترتیب با بهبود وضعیت خود از عمق و شدت 
  .این شکاف بکاهند

دهد  هاي انتقال فناوري نشان می بررسی سیر تکاملی سیاست
 1970و  1960هاي  که بر خالف دیدگاه سنتی رایج در دهه

از  ]2[داشت  تأکید» جایگزینی واردات«میالدي که بر رویکرد 
رشد در این زمینه میالدي به بعد دیدگاه جدیدي  1980دهه 

بنیان بوده و سیاست  و توسعه یافت که مبتنی بر اقتصاد دانش
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  ]. 3[نام گرفت » مبتنی بر صادرات توسعه«
اثربخشی انتقال فناوري اتخاذ  با توجه به اینکه الزمه

و همچنین راهبردهاي  صحیح از جانب دولت یهای سیاست
درکنار طرح  مقالهدر این ها است  مناسب از جانب بنگاه
عوامل اثرگذار به هاي انتقال فناوري،  مباحث مرتبط با سیاست

در این راستا با تببین و . است شدهدر سطح بنگاه نیز توجه 
 در خصوصمقایسه هر یک از دو دیدگاه سنتی و مدرن 

 مباحث کلیدي انتقال فناوري همچون نقش و میزان مشارکت
هاي داخلی در فرآیند انتقال فناوري، به بیان  و شرکت دولت

هاي  هاي موجود در رویکرد سنتی به عنوان محرك نارسایی
ین حوزه به سمت رویکرد مبتنی اصلی تغییر در دیدگاه رایج ا

  .شود بنیان پرداخته می بر اقتصاد دانش
ساخت و تبیین نوع ارتباط /بررسی دوقطبی خریدعاله بر این 

به عنوان یکی از  میان دو منبع خارجی و داخلی دانش
رویکرد مدرن از رویکرد هاي متمایزکننده  ترین شاخصه مهم
به عنوان  بظرفیت جذو همچنین توجه به مقوله  سنتی

بخشی به فرآیند انتقال دانش از دیگر  کیفیتعاملی مهم در 
  .است مقالهاهداف این 

  
  هاي انتقال فناوري معرفی بسترها یا زمینه -2

واژه انتقال فناوري در معرفی گستره وسیعی از تعامالت 
در پیشینه . نهادي و سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است

واژه به جابجایی یک فناوري کامالً ، این ي سنتیها پژوهش
مشخص از یک واحد اقتصادي مشخص به واحد اقتصادي 

تواند  شود که این واحد اقتصادي می مشخص دیگر اطالق می
بخشی از یک بنگاه یا خود بنگاه، آزمایشگاه و یا یک کشور 

 چهارعمدتاً  در این حوزه ها پژوهش سنتی پیشینه .]4[ باشد
  :]4[ کند می قال فناوري را پررنگبستر یا زمینه انت

در اولین بستر مسئله اصلی آن است که چگونه فناوري به  ?
) فاز تولید( به صنعت) فاز تحقیق( مؤثر از آزمایشگاه یشکل

  ].5[ انتقال یابد
در حالت دوم مسئله انتقال فناوري به طور سنتی مرتبط با  ?

همچون  ها کنندگان تخصصی سازمان مدیریت مؤثر تأمین نحوه
  ].6[ ها و مؤسسات تحقیقاتی است دانشگاه
است  سازمانی فناوري حالت بعدي در رابطه با انتقال درون ?

 يواحدهاو  زیرمجموعه هاي شرکت فناوري بهکه در آن 

  .یابد انتقال میدرون یک سازمان 
هاي  فناوريسازمانی  بروننهایتاً در آخرین بستر که انتقال  ?

انتقال فناوري در دو قالب مورد توجه نام گرفته،  شده اثبات
عمدتاً ه ک (درون یک کشور  يها اول میان بنگاه: گیرد قرار می

و دوم در ) یافته شکل گرفته در فضاي کشورهاي توسعه
یافته و  ها در کشورهاي توسعه المللی و میان بنگاه فضاي بین

  .در حال توسعه
 مدیریت« حوزه در بیشتر سوم تا اول بسترهاي حول مباحث
 .است مقاله این حیطه از خارج که شود می مطرح »نوآوري
 که فناوري انتقال مدرن و سنتی مدل در رایج هاي دیدگاه البته
 همه بر کلی طور به پرداخت خواهیم آن به مقاله این در

 میان فناوري انتقال مقاله این در اما است حاکم فوق بسترهاي
 جا هر و است مدنظر توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي

 همان منظور شود می عنوان فناوري انتقال واژه که
 فضاي در ها بنگاه بین که است اي فناورانه هاي همکاري

  .گیرد می صورت المللی نبی
  
  مدل سنتی انتقال فناوري -3

همانگونه که گفته شد در دیدگاه سنتی انتقال فناوري بر 
جابجایی یک فناوري مشخص میان واحدهاي مشخص 

اي  فناوري به عنوان بسته شود که در آن می تأکیداقتصادي 
مطرح است که به راحتی قابل خریداري و انتقال بوده و بنگاه 

رداري ب قادر به گرفتن و بهره فناوري با پرداختن هزینه گیرنده
در . از بنگاه دهنده فناوري است 1از تجهیزات با فناوري باال

ها به انتقال فناوري تنها به واردات ابزار و  این رویکرد نگاه
آالت محدود شده و معموالً توجهی به انتقال عناصر  ماشین

هاي افراد داخلی در فرآیند  شود و تالش ضمنی دانش نمی
 .شود دیده گرفته میناهم یادگیري در حین انجام کار 

گیرند مشکالتی  هایی که بر پایه این دیدگاه شکل می روش
» هاي طوالنی بین خریدار و فروشنده فناوري مسافت«همچون 

ل زمان اندك تعامل طرفین و توان محدود انتقا«و همچنین 
مدل ]. 2[را دارند » شدهدانش در قالب قراردادهاي منعقد

  ]:4[ استاصلی استوار  رضفسنتی انتقال فناوري بر چهار 
 داخل که دارد وجود سازمان مرزهاي از روشنی تعریف )الف

  .کند می جداآن  خارج دنیاي از را سازمان

                                                 
1- High-Tech 
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سازي کامل فرآیند نوآوري در درون سازمان و یا  بر بومی) ب
  .شود می تأکیدتوسعه  و حتی در درون بخش تحقیق

تعریف سازي آن تمایز و  خلق فناوري و تجاري بین) ج
  .است مشخصی

 آن 1بازتولیدو  فناوريمیان خلق  هیزمانی قابل توج تأخیر) د
  .داردوجود 
اندازهاي مدیریت  چشم حاکم بر مفاهیم ،مفروضاتاین 

در این . داد را شکل می میالدي 70و  60هاي  فناوري در دهه
ي به صورت یک فرآیند خطی ردیدگاه به فرآیند نوآو

به تدریج از  ،هاي مختلف تقسیم قسمتشد که به  نگریسته می
نیز یابد و نهایتاً  می »توسعه«سپس و شروع  »علم«
بر روش همچنین در این دیدگاه . شود می »سازي تجاري«
 در آن فناوري وکه شد  می تأکیدفناوري » انتشار ترتیبی«

در بازار داخلی و سپس در بازارهاي خارجی ابتدا محصول 
میان  هیزمانی قابل توج تأخیردر نتیجه  که ندشد عرضه می

در . وجود داشت آنبرداري از  بازتولید و بهرهو  فناوريخلق 
به عنوان اصل اولیه » تعامل از طریقنوآوري « این دوران

هاي ملی  نظامو چه ها  در سطح سازمانچه   فرآیند نوآوري
این فرآیند نوآوري ادراك از  و در نتیجه نوآوري مطرح نبود

که مرزهاي مشخصی  - کامالً در درون سازمانبایستی که  دبو
  .گیرد انجام -با دنیاي بیرون دارد 

  
 ]4[سنتی تغییر در رویکرد  هاي پیشرانه -4

هاي متعدد ایجاد تغییر در دیدگاه سنتی،  از میان پیشران
در توسعه و » سرعت«نیاز به ترین آنها مسئله  مهم

ی حیاتی در عاملبه عنوان سازي محصوالت است که  تجاري
تأثیر زیادي بر شود و  محسوب میرقابت فناورانه جهانی 

از جمله این تأثیرات . است داشتهانتقال فناوري  هاي پویایی
از  2ها مستندات و کدبنديتعداد  توان به کاهش قابل توجه می

  .اشاره کرد برداري از فناوري فرآیند خلق تا بهره
همچنین موجب بروز پیامدهایی شده که از  الذکر فوق تغییرات

» درونی«تفکیک میان ابعاد رنگ شدن  توان به کم آن جمله می
فناوري » انتشار«و » خلق«عالوه بر این و  سازمان» بیرونی«و 

  .اشاره کرد

                                                 
1- Reproduction 
2- Documents & Codebooks 

و معرفی آن  3سرعت بیشتر در فرآیند توسعه محصول 1- 4
  4به بازار
و کسب » رقابتی فضاي«افزایش به واسطه هاي اخیر  در سال
چندین  ،، زمان توسعه محصول»اولین بارتولید براي « مزیت

چرخه عمر یک  همچنین]. 7[ است برابر کاهش یافته
و این مسئله باعث شده که  بسیار کوتاه شده د،یجدمحصول 
هاي زنجیره ارزش افزوده  همه بخش در نتوانندها  شرکت

ها را  سازي شرکت جهانیمسئله از سوي دیگر  .برجسته باشند
ترین زمان ممکن به تولید فناوري و  که در سریع وادار کرده

و  اقدام کننددر مقیاس جهانی توزیع آن  و محصوالت جدید
 .محصوالت تکیه کردروش انتشار ترتیبی  هتوان ب دیگر نمی

سازي محصوالت  کاهش زمان توسعه و تجاري در همین راستا
تبدیل شود که به فرآیندي موجب شده که نوآوري  فناوريو 

مرزهاي یک سازمان و آزمایشگاه  فراتر از الزم است
هاي  سازمان میان »تعامل«و از طریق ایجاد  توسعه آن و تحقیق
  .بپیوندد به وقوع مختلف

ها براي حمایت از  کاهش تعداد مستندات و کدبندي 2- 4
   فرآیند انتقال

و معرفی آن به بیشتر در فرآیند توسعه محصول  سرعت نیاز به
براي تغییر در دیگري  پیشران بازار همچنین منجر به بروز

در  هاي کاهش تعداد مستندات و کدبندي :مدل سنتی شده
در مدل سنتی، . برداري فناوري از فرآیند خلق تا بهرهدسترس 
از تحقیق به سمت توسعه و  طی فرآیندي تدریجی فناوري

معرفی محصول در بازار داخلی به مرحله  باسپس 
در  .شد و پس از آن وارد سایر بازارها میوارد سازي  تجاري

 از طریقیادگیري به صورت تدریجی  ،مذکور نتیجه فرآیند
اتفاق  ...و زدایی، استفاده، تعمیر  سازي، اشکال تحقیق، نمونه

حاصل از این تجربیات افتاد و با مستندسازي و کدبندي  می
در دنیاي امروز . شد ل میفناوري تسهی برداري از بهره ،راحلم

شدن زمان توسعه و معرفی محصوالت به بازار، این  تر با سریع
بسیار  ،براي حمایت از فرآیند انتقال اطالعات در دسترس

بایستی انتقال فناوري در یک و در نتیجه  شدهمحدودتر 
اي ه تر مدیریت شود و نیاز است آرایش فضاي کوچک

سازمانی و قراردادي جدیدي وضع شود تا کارایی این فرآیند 

                                                 
3- New Product Development 
4- Time to market 
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  .و افزایش یابد شده حفظ
  برداري از آن رنگ شدن مرز تولید دانش و بهره کم 3- 4

به  تغییر در نگرش رایج به انتقال فناوري یکی دیگر از عوامل
. پیوسته است به وقوع» تولید دانش«دنبال تکامل یافتن فرآیند 

در با رشد سریع فناوري اطالعات و اثرگذاري آن  در حقیقت
سازي، بازیابی، تبادل و  هاي دسترسی، ذخیره ، روشاین فرآیند

شده انتقال دانش براي محققین دستخوش تغییرات جدي 
ي ها هزینهو  تأخیر ،پوشانی هم دهشاین امر موجب . است

 به طور مثال. باالتر رود آن و کیفیتتحقیقات کاهش یابد 
 در سطح آزمایشگاهیمحصوالت » سازي نمونه«وجود امکان 

سازهاي  شبیهبه وسیله ، در صنایعی همچون خودروسازي
 کاربستکه فاصله میان تحقیق تا موجب شده کامپیوتري 

پوشانی مراحل طراحی و  و هم تأخیرو از  کاهش یافتهدانش 
 هکاین مسئله همچنین موجب شده  .شودتولید جلوگیري 

به تفکیک دقیق و  که قائلهاي خطی نوآوري  مدل تلقی از
و توسعه محصول  کاربردي، تحقیق پایه مشخص میان تحقیق

ارتباط تنگاتنگ، متقابل و  از» خلق فناوري«و  کندتغییر بود 
و به این  شکل گیردپایه و کاربردي  اتتحقیق بازگشتی میان

  .افزایش یابدکارایی فرآیند نوآوري  ترتیب
انتقال فناوري میان  تفکیکشدن  رنگ کم 4- 4

  سازمانی ینو ب سازمانی درون
توان مرزهاي  به دلیل گستردگی ارتباطات نمیدر دنیاي کنونی 

. شد ها با دنیاي خارج از آنها متصور مشخصی براي سازمان
 سازمانکیفیت فرآیند انتقال فناوري در یک در چنین فضایی 

به ) ها مشخصاً توانایی تشخیص، ارزیابی و انتقال فناوري(
شدت به میزان ارتباط و تعامل افراد درون بنگاه با منابع خارج 

میان نحوه نگرش و فهم ارتباط همچنین . از آن بستگی دارد
شده به شدت دستخوش تغییر  تحقیقات درون و برون سازمان

راي تحقیقات و به تحقیقات خارجی به عنوان جایگزینی ب
 تنهابه عبارتی گردش دانش . شود نمی داخلی سازمان نگاه

تابعی از فرآیند کدبندي اطالعات نیست و به شدت تعامالت 
مسئله نوع ارتباط ]. 1[بنگاه با جهان آکادمیک نیز بستگی دارد 

و » براي توسعه فناوريهاي داخلی  تحقیقات و تالش«میان 
به دلیل تأثیرات زیادي که بر  »یانتقال فناوري از منابع خارج«

هاي  هاي حوزه علم و فناوري دارد در پژوهش سیاست
که در ادامه به  قرار گرفته پژوهشگرانبسیاري مورد توجه 

  :بررسی دقیق آن خواهیم پرداخت
دو منبع میان  »مکملیت«یا  »ایگزینیج«در راستاي تببین رابطه 
این رابطه مکمل را  ]8[ 1رادوسویچ داخلی و خارجی دانش،

رابطه مکمل زمانی وجود دارد که افزایش «: کند بیان می چنین
در » .یک متغیر نتیجه نهایی متغیر دیگر را نیز افزایش دهد

توان زمانی دانست که اگر  وجود رابطه جایگزینی را می ،مقابل
  .یکی از متغیرها افزایش یابد دیگري کاهش یابد

یافته دیدگاه  ها پرورش نه پژوهشاي که در پیشی دیدگاه اولیه
هاي جایگزینی  جایگزینی دو منبع دانش بوده که از سیاست

که به وسیله  1970و  1960هاي  واردات مورد استفاده در دهه
اي همچون هند و کشورهاي  کشورهاي در حال توسعه

 .گرفت آمریکاي التین مورد استفاده قرار گرفته بود نشأت می
مورد ] 10[ 3و مایتلکا] 9[ 2توسط استوارتاین دیدگاه مفصالً 

معتقد بود که ] 11و9[استورات . بحث قرار گرفته است
هاي پیشرفته  کشورهاي در حال توسعه نباید فناوري

یافته در کشورهاي صنعتی را کپی کنند بلکه باید با  توسعه
که خود بتوانند اي  یکدیگر همکاري داشته باشند به گونه

و ] 10[همچنین مایتلکا . توسعه دهندرا  هاي مناسب فناوري
هاي کشورهاي  شرکت«با طرح این موضوع که ] 12[ 4پیالي

معتقدند که » اند وابسته به واردات شده ،در حال توسعه
واردات فناوري نیاز و انگیزه کشورهاي در حال توسعه براي 

بارگا این دیدگاه  تأییددر . دهد می کاهشرا هاي فناورانه  تالش
افزایش واردات فناوري «کنند که  ادعا می] 13[ 5لمورو وی

رادوسویچ . »وتوسعه بومی خواهد شد موجب کاهش تحقیق
نیز در پژوهش خود رابطه میان واردات فناوري و ] 8[

  .کند اي جایگزین معرفی می وتوسعه را رابطه تحقیق
مورد انتقاد  6توسط پک و ساگی 1997ایده جایگزینی در سال 

معتقد بودند که مایتلکا در بررسی خود  هک قرار گرفتانتقاد 
به سراغ موارد ناموفق انتقال فناوري در کشورهاي آمریکاي 

هاي  هاي خود در ایجاد توانمندي  التین رفته که در سیاست
. اند عمل کرده ،فناورانه مبتنی بر رویکرد سنتی انتقال فناوري

نیز با مقایسه کشورهاي آمریکاي التین با ] 14[ 7پرز

                                                 
1- Radosevic 
2- Stewart 
3- Mytelka 
4- Pillai 
5- Barga and Willmore 
6- Pack and Saggi 
7- Perez 
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کند که کشورهاي  یافته آسیایی، ادعا می توسعهتازه شورهاي ک
آمریکاي التین به صورت منفعالنه در فرآیند انتقال فناوري 

یا » جایگزینی«این تحقیقات باعث شد که ایده . اند وارد شده
به کلی اعتبار خود را از دست بدهد و » جایگزینی واردات«

  .ت دهدپیشینه این حوزه پس از سه دهه تغییر جه
ارتباط ] 15[ 1بار دیگر لل ،]12[و پیالي ] 10[ اپس از مایتلک

میان منابع داخلی و خارجی دانش را مورد بررسی قرار داد و 
. میان این دو منبع را مطرح کرد» ارتباط مکمل«مفهوم 

هاي حوزه انتقال فناوري به  تحقیقات او موجب ورود پژوهش
تباط میان انتقال فناوري لل ادعا کرد که ار. مرحله جدیدي شد

در مراحل به  .هاي بومی فناورانه متغیر است و تالش
جایگزین و در برخی مراحل مکمل  این دوخصوصی 

البته وي معتقد است که اگر محدودیت واردات . شوند می
فناوري براي مدت زمان طوالنی ادامه یابد به دلیل محدود 

توسعه،  ها در کشورهاي در حال شرکت بودن توانمندي
لل در . شد خواهد موجب تعلیق به محال توسعه فناوري 

از واردات فناوري به عنوان  1989پژوهش بعدي خود در 
تحقیقات وي . کند هاي بومی یاد می ي توانمند» 2بخش اساسی«

نقش حیاتی دانش خارجی و تعامل آن با منابع داخلی فناوري 
پس از . کند روشن میرا  هاي داخلی در فرآیند ایجاد توانمندي

در ] 17[ 4و سپس فریمن و هاگدورن] 16[ 3او بل و پاویت
از هر دو منبع  بایدها  که سازمان نشان دادندتحقیقات خود 

در همکاري فناورانه  رایز دانش داخلی و خارجی استفاده کنند
تواند موجب  هاي بومی تکمیل نشود می که با تالش صورتی

  .ها شود شکست شرکت
ها، توجه برخی از  زمان با این پژوهش دیگر و هم از سوي
هاي خاص  در زمینه مکمل/ین به بررسی نظریه جایگزینمحقق

 هایی شکل گرفت که با استفاده از روش جلب و پژوهش
ها را در کشورهاي مختلفی  صنایع و شرکت ،مطالعه موردي

]) 18[ 5کاتراك(، هند ])13[مور  بارگا و ویل(همچون برزیل 
. دادمورد بررسی قرار ]) 20[ 7و کیم] 19[ 6لی(و کره جنوبی 

به وجود ارتباط شده در این زمینه  انجامهمه تحقیقات . داد

                                                 
1- Lall 
2- Building block 
3- Bell and Pavitt 
4- Freemand and Hagedoorn 
5- Katrak 
6- Lee 
7- Kim 

مکمل میان منابع داخلی و خارجی دانش، مستقل از اندازه 
  .ندا شتهاشاره دا ها شرکت

در انتقال  8»ظرفیت جذب«رابطه مکمل بر مبناي مفهوم 
براي ] 21[ 9لوینتال و کوهن .بنا شده است المللی فناوري بین
هاي  ویژگی عمومی درباره نظري چارچوب با خلق اولین بار

عامل را  آن ،وکار کاربردهاي کسب در ظرفیت جذب
. نمودند فرآیند یادگیري و گرفتن فناوري معرفی کننده تسهیل

با اشاره به نقش اساسی مفهوم ظرفیت ] 4[آمس و کوهندنت 
 کنند بیان میبخشی به فرآیند انتقال فناوري  جذب در کیفیت

که بایستی تعریف دقیقی از آن ارائه شود و از نگاه به آن به 
  .اجتناب شودصورت یک ظرفیت منفعالنه 

 بنگاه به پذیرنده بنگاه از فنی دانش انتقال و یادگیري سطح
بر  .است فناوري انتقال هاي چالش ترین مهم از یکی گیرنده،
 یکی گیرنده، بنگاه »جذب ظرفیت« علمی تجارب نتایج اساس

 انتقال فرآیند یک طی دانش مؤثر انتقال در کلیدي عوامل از
 فناوري انتقال سنتی مدل در .]22[ شود می محسوب فناوري

 فیزیکی کامالً ظرفیت یک صورت به جذب ظرفیت به
 و دریافت را شده کدگذاري اطالعات که شد می نگریسته
 براي محرکی منفعالنه تیظرف این که حالی درکرد  می جذب
 کرد نمی ایجاد فناوري گیرنده شناختی هاي ظرفیت در تغییر
 دریافت، نحوه ،شده دریافت اطالعات از اي قطعه جذب زیرا
 بهبود گیرنده براي را بیشتر اطالعات از استفاده و برداري بهره
  ].4[ بخشد نمی
 جذب ظرفیت جدید رویکردي با ]23و21[ لوینتال و کوهن

 جدید اطالعات ارزش درك فرآیند در بنگاه یک توانایی را
 سپس و اطالعات ارزش تحلیل و هضم بنگاه، از خارج

 تمرکز با آنها .کنند معرفی می تجاري اهداف در آن کاربست
 در را فرآیند این نوآوري، و یادگیري شناختی هاي جنبه بر

 .]24[ دانند می حیاتی بسیار بنگاه نوآورانه توانمندي
 ،اي اندازه هر با ها شرکت که دهد نشان می آنها هاي پژوهش

 توانایی بتوانند تا کنند گذاري سرمایه پایه تحقیقات در باید
 در که دانشی سازي درونی و گیري بهره تشخیص، در خود
 ،نتیجه در که دهند توسعه را شده تولید دیگري محل

 درونی تحقیقات براي جایگزینی تواند نمی خارجی تحقیقات

                                                 
8- Absorptive Capacity 
9- Chen & Levinthal 



  المللی هاي انتقال فناوري بین سیر تحول مفاهیم و سیاست

430  

 دوقطبی حول مباحث ،استدالل این بر مبناي .باشد سازمان
 همان به ها شرکت که چرا شود می گذاشته کنار تخسا/خرید
 شرکت از را خود نیاز مورد دانش تا کنند می تالش که میزان
 هاي توانمندي ارتقاء راستاي در بایستی کنند جذب پیشگام
  .کنند تالش نیز خود داخلی

هاي مختلفی را براي  ها روش این استدالل، شرکت بر مبناي
انتخاب این . کنند میهمکاري با شرکاي خارجی خود اتخاذ 

زمانی . ها بر مبناي سطح ظرفیت جذب آنها خواهد بود روش
ها پائین باشد بیشتر بر منابع  که سطح ظرفیت جذب شرکت

ظرفیت  وقتیخارج دانش متکی خواهند بود در حالی که 
ها براي پاسخگویی به نیازهاي فناورانه  جذب باال باشد شرکت

   ].1[د کنن می ءگرا اتکا خود به منابع درون
ها عالوه بر  دهد که انتخاب این روش البته مطالعات نشان می

فرآیند انتقال فناوري و  هاي پویاییسطح ظرفیت جذب به 
ان آنها را در تو مؤثر بر آن نیز وابسته است که می عوامل

]. 1[بندي کرد  سطوح مختلف ملی، صنعت و شرکت طبقه
همچنین باید گفت که این به ایجاد یک توازن ایستا محدود 

از  هر بازهشود و میزان استفاده از هر یک از دو منبع در  نمی
هاي  کانال 1شکل ]. 25[زمان به صورت پویا قابل تغییر است 

دهد که بر مبناي منابع داخلی  سنتی انتقال فناوري را نشان می
  .اند دانش مرتب شده) خرید(و خارجی ) ساخت(
  
  بنیان انتقال فناوري از منظر اقتصاد دانش -5

هاي جدید بر  گیري دیدگاه بنیان و شکل با ظهور اقتصاد دانش
هاي حاکم بر مدل سنتی به طور کلی دچار  مبناي آن دیدگاه

سویه  ، یکتولید دانشتکامل فرآیند با از سویی  :تحول شد
 سؤالبودن و رابطه خطی رسیدن از دانش به محصول زیر 

برداري از دانش و  مرز میان خلق و بهرهو در نتیجه  رفته
 رنگ سازمانی دانش کم و برون همچنین مرز میان انتقال درون

هاي  شایستگیتمرکز بر  ،و از سوي دیگر در مدل جدیدشده 
 کننده نوع تعامالت آنها مل تعیینها به عنوان عوا اصلی سازمان

 ها شایستگی ها شرکتیعنی . استشده با دنیاي خارج مطرح 
ترتیبی از  بر اساسو  زمان به طور همخود را و تعامالت 

ها داراي  فعالیت در چنین شرایطی. کنند می مدیریت ها اولویت
 بر اساس هر کدام و میزان اهمیت نبوده اهمیت یکسانی
همچنین . شود مشخص می اصلیهاي  فعالیت فاصله آنها از

و در  نبودهها در بازار قابل مبادله  شرکت اصلیهاي  فعالیت
تر  در نگاهی دقیق. دنگیر قرار نمی ساخت/زمره دوقطبی خرید

  ]:4[آید  این نتایج به دست می
ماهیت و قوت انتقال فناوري ذاتاً مرتبط  ،در یک سازمان ×

که  اي یعنی فاصله(آن است بر  مانساز و تمرکز با میزان توجه
نوع این فاصله تا حد زیادي ). سازمان دارد مرکزياز هسته 

، نوع فرآیند یادگیري و هاي مورد استفاده ها و روش کانال
  .کند هاي مدیریتی را تعیین می شیوه
ظرفیت «به  تا حد زیاديکیفیت فرآیند انتقال فناوري  ×

 چرا که است وابستهها  سازمان» ظرفیت انتشار«و » جذب
 بایستیفرآیند انتقال فناوري اساساً فرآیندي دوطرفه است و 

عمل هماهنگ  ها طرفهاي جذب و انتشار میان کلیه  ظرفیت
  .مؤثر صورت گیرد یتا انتقال کند
فعال  یمفهومظرفیت جذب به عنوان  جدید دیدگاه در ×

در درون  محدود به یک واحد خاص دیگر شود که مطرح می
 هر چهدر این دیدگاه  .نیست وتوسعه همچون تحقیق سازمان

در خلق سازمان  ازها و اجتماعات بیشتري  ها، تیم تعداد گروه
شانس جذب کارآمد  و جذب دانش مشارکت داشته باشند

 .خواهد رفتهاي خارجی باالتر  فناوري

انتشار یک مسئله کلیدي  ظرفیتهمچنین در دیدگاه جدید  ×
نوع و ماهیت  وها محسوب  انتقال فناوري شرکتدر راهبرد 

 سسه خارج از سازمان قرارؤدانشی که در دسترس یک م
  .بسیار است دقتگیرد نیازمند  می

توان به مدل جدیدي از انتقال فناوري  می ها داللتاز این 
 راهبرديرسید که در آن مدیریت دانش به عنوان یک الزام 

آنکه  ها بیش از بنگاه ،این مدلدر . شود مطرح می ها بنگاهبراي 
 فنوناز  کنند با استفاده می تالش به فکر خرید تجهیزات باشند

مدیریت دانش و اتخاذ راهبرد یادگیري در فرآیند انتقال 
این امر با . فناوري، سطح دانش و توانمندي خود را باال ببرند

تسهیل روابط و مکالمات و به اشتراك گذاشتن دانش بومی 
ر سازمان و حتی فراتر از مرزهاي جغرافیایی آن، به در سراس

. وقوع پیوسته و به جذب و تولید دانش کمک خواهد کرد
هاي  ها به طور ویژه به دلیل مشکالت و نارسایی همچنین بنگاه

هاي  هاي ضمنی و مهارت هاي رایج براي انتقال دانش روش
و  تر افراد کنند با برقراري ارتباط نزدیک فردي، تالش می

ها را  باالبردن سطح تعامالت آنها، انتشار و جابجایی این دانش
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  ].26و2[تسهیل نمایند  1شده گذاشته در یک فضاي به اشتراك
  هاي دولتی در انتقال فناوري نقش سیاست -6

هاي حوزه انتقال  دولتی در پیشینه پژوهشهاي  نقش سیاست
هاي  اثرگذار در فرآیند توسعه شرکت یعاملفناوري به عنوان 

-18و16و8و3[ بسیار مورد توجه بوده 2متأخر
اهمیت این نقش در مراحل اولیه توسعه و  ]28و27و25و20

هاي اولیه و  دیدگاه. ]29[ است شده تأکیدبیشتر ها  شرکت
گرفته از جوامع  نقش دولت عمدتاً نشأت در خصوصسنتی 

در  ].25و18[سوسیالیستی و با هدف جایگزینی واردات بود 
ها  ها به وسیله دولت دیدگاه در موارد بسیاري نقش بنگاه این

 یهای در چارچوبصرفاً شد و آنها بایستی  مشخص می
در این نگرش . نمودند شده اقدام به اکتساب فناوري می تعیین
ها در فرآیند اکتساب دانش و  جب انفعال بنگاهمو نهایت

 جدید بینش در که است حالی در این .شد فناوري می
 خارجی بازارهاي از یادگیري ،هدف فناوري، انتقال مدیریت
 بر .]3[ است تأکید مورد صادرات بر مبتنی رشد الگوي و بوده
 بازي براي را شرایط کنند می تالش ها دولت دیدگاه این اساس
 و کارآمدتر یقوانین وضع با و تسهیل ها بنگاه بهتر چه هر

 .بخشند سرعت را ها بنگاه فناورانه رشد صحیح، بسترسازي
 نشان، تجربی و میدانی مطالعات بر مبتنی نوین هاي پژوهش

 و دولتی هاي سیاست سازوکارهاي و ساختار که دنده می
 در فناوري انتقال فرآیند در ها دولت مداخله هاي روش

  .]29و27[ است متفاوت یکدیگر با مختلف صنایع و کشورها
 و دولتی تحقیقاتی سساتؤم نقش به ها پژوهش از دسته اولین

 و یادگیري فرآیند پرورش و تحریک دولتی هاي سیاست
 دارند اشاره متأخر هاي شرکت فرارسی در آموزش گسترش

                                                 
1- Shared Context 
2- latecomer 

نقش دولت در  به دیگر بخشی در همچنین ].29و27و16و3[
بازگشت معکوس نخبگان و براي  مناسب شرایط کردنفراهم 

در ] 1[مجیدپور ]. 28[اشاره شده است گردش سرمایه انسانی 
کند که این  بیان میی تآموزشی دول هاي سیاست خصوص
هاي  شرکتدر یادگیري منجر به تحریک تواند  میها  سیاست

ها  این سیاستوي همچنین نقش . آنها شودش رداخلی و پرو
ی جخرو. داند را پررنگ میمین مالی آموزش و تحقیق أت در

گیري و توسعه سرمایه انسانی و  شکل ،هایی سیاست چنین
ها و صنعت و همچنین مراکز تحقیقاتی  تعامل نزدیک دانشگاه

هاي  توانایی ءبه صورت غیرمستقیم بر ارتقا که بودخواهد 
  .استبومی در ارتباط با منابع خارجی دانش اثرگذار 

ها همچنین نقش دولت در حمایت از گسترش  پژوهشدر 
مراحل ابتدایی فرآیند وتوسعه داخلی، به خصوص در  تحقیق
و ملی  کز تحقیقاتاسیس مرأت. پررنگ شده است فرارسی

 از جمله وتوسعه هاي تحقیق حمایت از تشکیل کنسرسیوم
مجیدپور ]. 27[شده در این حوزه است  هاي مطرح راهکار

به عنوان ها  اي به تشریح نقش کنسرسیوم در مطالعه] 30[
همچون مختلف  بازیگراناز داخلی بستري براي تجمیع منابع 

 ناظر« به عنوانملی  تحقیقات نقش مراکز ها پرداخته و دانشگاه
هاي  روند فعالیت نظارت برتفسیر و  در» فناوري
به . را تبیین نموده است توسعه در کشورهاي خارجیو تحقیق

هاي دولتی در صنعت  جنوبی حمایت ر کرهطور مثال د
وتوسعه  هاي تحقیق در قالب تشکیل کنسرسیوم ها هادي نیمه

هاي خصوصی آغاز و به مرور به سمت  میان دولت و شرکت
وتوسعه در بخش خصوصی  تحقیق قوت گرفتنحمایت از 

توسعه  و شد که سهم تحقیقاین مسئله موجب . تغییر جهت داد
درصد در  2به  1982 سال درصد دربخش خصوصی از نیم 

)ساخت(منبع داخلی  )خرید(منبع خارجی    

 وتوسعه داخلی تحقیق

 سازي وتوسعه داخلی با شبکه تحقیق

 وتوسعه اکتساب پنهانی و تحقیق

 مهندسی معکوس

 ب و کاربست فناوريذج

 ارائه لیسانس

 گذاري مشترك سرمایه

 خرید فناوري

 خرید و ادغام شرکت

 ]1[هاي سنتی انتقال فناوري  کانال) 1شکل 

 وتوسعه قرارداد تحقیق اتحاد راهبردي
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درصد  80بیش از در حال حاضر و  برسد 1990اوایل دهه 
به طور  .وتوسعه کره را به خود اختصاص دهد سهم تحقیق

توسعه  و قخصوصی تحقی-هاي کنسرسیوم دولتی موفقیتکلی 
سسات ؤبه نقش مثبت دولت و م کره در صنایع مختلف

در این  متأخرهاي  شرکت 1تی در فرآیند فرارسیلتحقیقاتی دو
  .کشور اشاره دارد

ها که در پیشینه  هاي حمایتی دولت یکی دیگر از روش
خورد سیاست خرید هوشمندانه  ها به چشم می پژوهش
کند که  بیان می] 31[موري ]. 27و19[است  2دولتی
هاي اروپایی از این  هاي ژاپنی و بسیاري از شرکت شرکت

اند تا توانایی ملی فناورانه را در خود  سیاست استفاده کرده
عمدتاً شامل محدودیت براي  راهبرداین . ارتقاء دهند

دستیابی به بازار داخلی و  درخارجی  هاي شرکت
هاي دولتی براي  العاده توسط شرکت هاي فوق پرداخت

تواند از  میهمچنین این سیاست . شود تجهیزات جدید می
حمایت کند توسعه آنها را  هاي پیشرفته تقاضا براي فناوري

]. 31[ تر از آنها شود سرعت بخشیده و منجر به استفاده وسیع
هاي غلبه بر  یکی از روش نیز این روش را به عنوان] 27[لی 

ناشی از ایجاد بازار اولیه در فرآیند فرارسی  هاي ریسک
  .است برشمرده

ها به نقش دولت در ایجاد  بخش دیگري از پژوهش در
برانگیز در  ساختگی براي خلق اهداف چالش هاي بحران

این رویکرد در . صنایع خاص و راهبردي اشاره شده است
دولت سازماندهی صنایع کشورهاي در حال توسعه که عمدتاً 

و صنایع در ابتداي توسعه فناورانه قرار دارند  عهده دارد را بر
به  1970چنین رویکردي در اواسط دهه . پررنگ شده است

سازي  توسعه صنعت اتومبیل با هدف کره جنوبیولت وسیله د
به این ترتیب که دولت با . این کشور مورد استفاده قرار گرفت

هاي خود براي این صنعت بحرانی  سیاست یکباره در تغییر
سازي  هاي خودرو تا به این ترتیب شرکت ساختگی ایجاد کرد

قدام اکه تا آن زمان مونتاژکار خودروهاي خارجی بودند  کره
به اجراي این سیاست ]. 20[طراحی خودروي بومی کنند  به

جمهور به  توسط شخص رئیسو منظم صورت بسیار متمرکز 
گذار اصلی و وزیر صنعت و تجارت به عنوان  عنوان سیاست

                                                 
1- Catch-up 
2- Public procurement Policy 

همچنین در . شد آن دنبال می گر تکننده و هدای هماهنگهسته 
اراي قیود اي بلندمدت تدوین شد که د راستاي تحقق آن برنامه

هاي اهداف موجود در این سیاست  نیازمندي ومشخصی بود 
مصرف بودن خودروي  قیودي همچون کم. کرد را دنبال می

درصدي از تجهیزات داخلی،  95تولیدشده، استفاده حداقل 
هزینه تولید پائین، ایجاد ظرفیت تولید باال و همچنین 

ه به محدودیت در زمان مجاز براي عرضه خودروي تولیدشد
 اصلی کره چهار شرکت خودروسازي در این پروژه. بازار

آنها در  مشارکت داشتند و دولت به منظور حمایت از فعالیت
هفت اصل  ،کامپوزیت اي خودروي کم توسعه مدل کره

 با کاهشاز بازار داخلی  حفاظت :اتخاذ کردرا حمایتی 
ود بازیگران جدید به این روجلوگیري از  ،واردات خودرو

ترویج ادغام عمودي که  گیر مالیات، صنعت، کاهش چشم
مین مالی أشد، ت هاي تجاري جدید می منجر به ایجاد فرصت

تضمین  نهایتاًو  امتیازات مالیاتیاعطاء  ،شده گذاري اولویت
  .بومیشده براي مدل تولید ی از بازار داخلیسهم بزرگ

ر ها در این حوزه به نقش دولت د در بخش دیگري از پژوهش
محصوالت  بکارگیريمشوق براي استفاده و  اعطاءحفاظت و 

در . در صنعت ارتباطات کشور چین اشاره شده است داخلی
 تسهیالت و وضع تعرفه اعطاءدولت با توقف  ،این خصوص

براي واردات تجهیزات مرتبط با این صنعت به حمایت از 
هاي  تولیدات ملی پرداخت و در نتیجه سهم بازار شرکت

افزایش  1997در % 9/94به  1995در سال % 1/63چینی از 
هاي مورد استفاده در کشور چین  سیاست] 27[لی ]. 27[یافت 

 قوانین دولتی هاي داخلی به وسیلهربازا زحفاظت ارا شامل 
خرید ) یارانه اعطاء ها و همچون محدودیت واردات، تعرفه(

براي  هاي مالی کمک اعطاء ،هوشمندانه محصوالت ملی
المللی، اعالم برخی محصوالت  صادرات و بازاریابی بین

استفاده از ماهیت  و فناورانه به عنوان استانداردهاي ملی
  .کند بندي می طبقهشده بازارهاي محلی  بندي بخش

در صنعت ارتباطات کره جنوبی نیز استفاده از سیاست وضع 
استانداردهاي ملی براي محصوالت فناورانه به چشم 

فناوري ارتباط  مورد توسعهبه طور مثال در . خورد می
ترجیح  اي کره هاي خصوصی شرکت زمانی کهدر  3وایرلس

ک سدادند به جاي درگیرشدن با عدم اطمینان حاصل از ری می

                                                 
3- Code-Division Multiple Access (CDMA) 
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که استاندارد اتحادیه  GSM1 فناوريمطابق با  ،فناورين یا
استاندارد به عنوان  CDMAاعالم  اروپا بود کار کنند دولت با

 CMDA فناوريبازار را براي محصوالت مبتنی بر  ،ملی
  ].27[ تضمین کرد

هاي این حوزه موارد زیر را  توان از پژوهش به طور کلی می
از فرآیند انتقال ها  هاي حمایتی دولت به عنوان سیاست

  :استخراج کرد فناوري
  ]25و18[ هاي جایگزینی سیاست �
و حمایت از گسترش  آموزشگذاري در یادگیري و  سرمایه �

  ]27و16و3[وتوسعه داخلی  تحقیق
گردش بازگشت معکوس نخبگان و ایجاد شرایطی براي  �

  ]28[ سرمایه انسانی راهبردي
 مین مالی، کاهش مالیات، حفاظت از بازار داخلیأت �
 ]27و20[

ها و خرید هوشمندانه  مالیاتی و کاهش تعرفه اتایجاد امتیاز �
  ]27و19[و وضع استانداردهاي ملی  دولتی

  
ها و مباحث کلیدي انتقال فناوري  مقایسه سیاست -7

  سنتی و مدرن هاي در دیدگاه
ها در دنیاي امروز بر مبناي اقتصاد  گذاري سیاست چارچوب

امروزه نوع نگاه و رفتار . شود ریزي می بنیان پایه دانش
میالدي  1980تا  1950هاي  هاي تجاري در دنیا با دهه بنگاه

به کلی متفاوت بوده و رقبا براي کسب مزیت رقابتی و منافع 
. کنند تر از الگوهاي متفاوتی استفاده می مدت بیشتر و طوالنی

اي برخوردار است لزوم  در این بین از اهمیت ویژه آنچه
هاي  شده با ویژگی هاي وضع ها و سیاست هماهنگی روش

کلی فضاي حاکم بر هر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به طور 
است که این مهم با شناخت کامل هر یک از این  جامعه

  . گذارد متغیرها تحقق یافته و قدم به مرحله انتقال فناوري می
هاي  البته فارغ از این متغیرها و نحوه اثرگذاري آنها بر سیاست
جمله حوزه فناوري، فاکتورهاي مشترکی نیز وجود دارد که از 

ها به  گیري مشترك کلیه روش توان به جهت میترین آنها  مهم
تر به منظور  سمت اکتساب دانش و برقراري تعامالت نزدیک

در همین راستا . اشاره کرد هاي ضمنی انتقال دانش
گذاري فناوري به سمت تقویت  رویکردهاي جدید سیاست

                                                 
1- Global System for Mobile communications 

نظام ملی نوآوري و برقراري ارتباطات تنگاتنگ در درون این 
هاي انتقال دانش از بیرون حرکت کرده و  کانالنظام و ایجاد 

هاي  ، کنسرسیوم2نیز به سمت اتحادها هاي همکاري روش
  .]33و32[ت اس متمایل شدهها  وتوسعه و شبکه تحقیق

در رابطه با اولویت اصلی انتقال فناوري باید گفت که در 
دنیاي پر از رقابت امروز دیگر روش انتقال فناوري در 

هاي فعال  حائز اهمیت است نقش بنگاه آنچه واولویت نیست 
. سازي فناوري است به عنوان بازیگران اصلی کسب و تجاري

در همین راستا دیگر همچون گذشته، بندهاي قراردادهاي 
ها در  فناوري تنها عامل کلیدي نیست بلکه توانمندي بنگاه

 .]2[تري دارد  کننده یادگیري از شرکاي خود نقش تعیین

ها در  در رابطه با تأثیر و نحوه دخالت دولت ،بعدي مسئله
 در این خصوص همانگونه که. فرآیند انتقال فناوري است

توضیح داده شد دیدگاه سنتی مبتنی بر جایگزینی واردات 
  .]3[جاي خود را به الگوي رشد مبتنی بر صادرات داده است 

مسئله مهم و حائز اهمیت دیگر نوع نگرش به ارتباط میان 
ات بومی و انتقال فناوري خارجی است که بر تحقیق

در دیدگاه . هاي این حوزه بسیار اثرگذار است گذاري سیاست
سنتی به این دو منبع عمده جذب دانش به صورت جایگزین 

در حالی که امروزه این دیدگاه به طور کامل کنار  شد نگاه می
سعی  ،گذاران و مدیران انتقال فناوري شده و سیاست گذاشته

 .]1[ر جاري ساختن نگاه مکملی به این دو منبع دانش دارند د

هاي  هاي انتقال فناوري به عنوان راه کانال در خصوص
هاي درگیر در فرآیند انتقال، باید گفت که  ارتباطی بین طرف

هاي ضمنی در رشد  نقش دانش اهمیت یافتنامروزه به دلیل 
ران حوزه ها، توجهات مدی فناوري و ظهور نوآوري در بنگاه

هاي غیررسمی  تر کانال فناوري به سمت نقش بیشتر و پررنگ
رغم آنکه بیش از پنجاه درصد اتحادها در  علیو  جلب شده

 رو بهکماکان آمارها روند  انجامد سراسر دنیا به شکست می
علت این مسئله در . دهد نشان میها  را در تمام بخش رشد آن

که یادگیري را به  است ها نهفته نوع راهبرد امروزي سازمان
و حاضر به پذیرفتن ریسک  عنوان یک الزام مهم پذیرفته

خالصه مقایسه روندها  .]2[یادگیري هستند  ءشکست در ازا
هاي انتقال فناوري در نگاه سنتی و مدرن در جدول  و اولویت

  .است آمده 1

                                                 
2- Alliances 
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  هاي انتقال فناوري در ایران سیاست يمورد همطالع -8
المللی  هوشمندي راهبردي و آمادگی فناورانه در مذاکرات بین

هاي خارجی به  نقش بسزایی در انتقال موفق فناوري از بنگاه
این در حالی است که نگاه . نماید میایفاء هاي داخلی  شرکت

 طیالمللی  هاي کشور در قبال انتقال فناوري بین به سیاست
ها،  در برخی پروژهزدگی  هاي گذشته بیانگر نوعی شتاب سال

هاي الزم و همچنین عدم توجه کافی به نکات  عدم هماهنگی
این مسئله موجب شده در این . فنی و کارشناسی بوده است

ها میلیارد دالر  هاي مختلف ده رغم آنکه در پروژه ها علی سال
در آالت نوین شده اما  صرف خریداري تجهیزات و ماشین

 رخ دهدفناوري ملی  پیشرفت کمی در ارتقاء سطح عمل
ضمن آنکه این تجهیزات نیز به تدریج فرسوده و قدیمی 

به وضعیت کشورهاي این در حالی است که  .]2[ اند شده
در و چین  کره جنوبییافته آسیایی همچون  توسعه تازگی

دهد  هاي انتقال فناوري نشان می استفاده از سیاست خصوص
هاي صحیح  اند به کمک وضع سیاست که این کشورها توانسته
از این کرده و به مرحله نوآوري برسند و  از مرحله تولید گذر

صنایع خود را به رشد قابل توجهی برسانند به طوري طریق 
سیاري از اکنون در برخی صنایع پیشرو هستند و بازار ب که هم

  .اند کشورها را تسخیر کرده
رسد وقت آن رسیده است که در نحوه نگرش و  به نظر می

انتقال فناوري در کشور تجدیدنظر جدي  در حوزهاقدام 
پیوست «یکی از راهکارها در این راستا تدوین . صورت گیرد

المللی  هاي بین و اجراي آن در همکاري با شرکت» فناوري
تعریف  این چنینآن را ] 34و30و2[است که مجیدپور 

اي از مستندات،  اوري به مجموعهپیوست فن«: کند می
که  شود دادهاي فرعی اطالق مییا قرارها و  نامه ینآئ

ها و  ها را در توافقنامه ها و مهارت موضوعات مرتبط با دانش
قراردادهاي تجاري، صنعتی و خدماتی میان طرف گیرنده و 
طرف دهنده فناوري اعم از بنگاه یا کشور مورد توجه قرار 

که  کند عنوان میوي همچنین در بیان اهمیت این مقوله  .»دهد
ي، فرصت توانمندسازي فناورانه را براي طرف پیوست فناور

آورد، زیرا طرف داخلی را  کننده فناوري فراهم می دریافت
ها و نیز یادگیري و انتقال  قادر به شناخت و ارزیابی فناوري

سازد و از سوي دیگر طرف خارجی  ها می ها و مهارت دانش
  .سازد فرآیند انتقال، ترغیب یا ملزم میآن را به 

دهد که  شده در این حوزه نشان می ها انجام بررسی پژوهش
هاي گذشته رویکرد صحیحی در  سال طیرغم آنکه  علی

قبال انتقال فناوري وجود نداشته  هاي کالن کشور در سیاست
مواردي از تجربیات موفق داخلی در صنایع پیچیده  .است
فناوري  و با فناوري باال زیست] 36و35و1[هاي گازي  توربین

هاي انتقال  توان یافت که در مدیریت پروژه را می] 38و37[

 ها و مباحث کلیدي انتقال فناوري در دیدگاه سنتی و مدرن مقایسه اولویت )1جدول 

  1970و  1960دهه  به بعد 1980دهه 
 در اولویت است) بازیگران اصلی(ها  نقش بنگاه

 )رغم اینکه نوع روش هم مؤثر است علی(

 هاي انتقال فناوري در اولویت بود روش

 )شد ها نادیده گرفته می نقش بنگاه(
 اولویت

هاي داخلی در میزان یادگیري از  توانمندي بنگاه
 فناوري وارداتی

 موارد کلیدي انتقال فناوري بندهاي قراردادها

کننده است  ها مهم هستند و دولت تسهیل بنگاه
ها و قوانین کشور میزبان در میزان جذب  زیرساخت(

 )اهمیت دارد

 ها و دولت بنگاهنقش  شد ها به وسیله دولت تعیین می نقش بنگاه

 انتقال فناوري و تحقیقات بومی مکمل هم هستند
انتقال فناوري و تحقیقات بومی جایگزین هم 

 بودند
 رابطه تحقیقات بومی و انتقال فناوري

اند مانند  هاي غیررسمی هم اهمیت پیدا کرده کانال
 ,Alliance)هاي ضمنی  اخذ دانش

Subcontracting) 

 مهم بودهاي رسمی  صرفاً کانال
(FDI, JV, Licensing) 

 هاي انتقال فناوري کانال

ها مدنظر است نه صرفاً یک روش خاص  ترکیب کانال
 )بر اساس نیاز دانش فنی(

حل بود  ترین راه هدف، انتخاب بهترین و ارزان
 )یادگیري بیشتر با هزینه کمتر(

 انتخاب کانال انتقال فناوري

 گذاري  رویکرد سیاست مبتنی بر جایگزینی واردات بازارهاي جهانیتقویت صادرات و دستیابی به 
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با این حال یکی از . المللی موفق عمل شده است فناوري بین
کشور کننده رویکرد غلط موجود در  بارزترین صنایع منعکس

سرگذشت . در قبال انتقال فناوري، صنعت خودروسازي است
فقدان دهد که  صنعت خودروسازي در کشور نشان می

 از یک سو وصنعت این  هاي منسجم و بلندمدت در سیاست
انی رهاي سیاسی دولت در سازماندهی و حکم دخالت
موانع اصلی  ،سوي دیگر از يهاي خودروساز شرکت

. دنشو در این صنعت محسوب میاثربخشی انتقال فناوري 
هاي  عمالً بنگاه يي مشوش و ناکارآمدها چنین سیاست

مدت  کوتاهودجویانه س هاي خودروسازي را نیز به سوي نگاه
  .سوق داده است

 آن از فناوري انتقال هاي پروژه اثربخشی ارزیابی موضوع
 حائز دهد می نشان را ها پروژه این موفقیت میزان کهجنبه 
 انتقال اثربخشی ها، پژوهش در کلی طور به .است اهمیت
 از حاصل اطالعات آمیز موفقیت انتقال میزان به فناوري
 اطالق دیگر سازمان یا فرد به سازمان یا فرد یک از تحقیقات

 ،کشور خودروسازي صنعت تاریخچهدر  .]39[ شود می
وجود  فناوري المللی بین انتقال زمینهدر  متعددي هاي پروژه
 اثربخش انتقال در را چندانی موفقیت آنها ارزیابی که دارد
 همچون هایی پروژه .دهد نمی نشان فناوري و دانش
 تولید آالت ماشین خرید پیکان، خودروي روزرسانی به

 پژو تولید و طراحیهمچنین  و 405 پژو و پراید هايخودرو
206-SD محسوب صنعت این ناموفق هاي پروژه جمله از 

  .شوند می
 و دانشی دستاوردهاي برخیتا حدودي  که هایی پروژه از یکی

 پروژه بود گرفته نظر در کشور خودروي صنعت در را فناوري
 که بوده EF7 خودرو موتور ساخت و طراحی دانش انتقال

 تأثیر بررسی به پژوهشی در ]22[ همکاران و مجیدپور
 پروژه این در فناوري انتقال اثربخشی بر جذب ظرفیت
 شرکت تصمیم با 1382 سال در پروژه این شروع .اند پرداخته
 موتور این ساخت و طراحی دانش انتقال بر مبنی خودرو ایران
 مورد پروژه این در که روشی .شد آغاز FEVآلمانی شرکت از

 صورت به مشترك وتوسعه تحقیق گرفت قرار استفاده
 وسیله به EF7 موتور شد مقرر آن در که بوده 1عمودي
 خودرو ایران کارشناسان و طراحان حضور با و آلمانی شرکت

                                                 
1- Vertical R&D Contract 

 کارشناسان بهنیز  مذکور موتور طراحی دانش سپس و طراحی
 ساز قطعه هاي شرکت سپس و خودرو ایران در موتور طراحی

 و مجیدپور پژوهش .یابد انتقال شرکت این تأمین زنجیره در
 این در سازان قطعه به مربوط هاي داده کمک به ]22[ همکاران
  .است شده انجام پروژه
 انتقال اثربخشی بر جذب ظرفیت تأثیرمذکور،  پژوهش در

 توان ،»محصول طراحی« توانمندي حوزه سه در فناوري
 قرار بررسی مورد »پروژه مدیریت« توان و ،»تولید و ساخت«

 کلی توانمندي تغییر میزان آن از حاصل نتایج و گرفته
 نشان آن از بعد و قبل را پروژه این در درگیر هاي شرکت
 باالي تأثیر پژوهش این در آماري هاي تحلیل نتیجه .دهد می

 و محصول طراحی توانمندي ایجاد بر جذب ظرفیت
 توان بر تأثیرگذاري عدم همچنین و پروژه مدیریت توانمندي
  .دهد می نشان را تولید و ساخت

 طراحی توانمندي بر جذب ظرفیت اثرگذاري مورد در
 ،پروژه این از پیش که دهد می نشان نتایج محصول،
 در نداشتند و فعالیتی طراحی زمینه در داخلی هاي شرکت
 جدي شکافی آلمانی شرکت و ها شرکت این میان نتیجه
 با تر پیش داخلی سازان قطعه ،دیگر سوي از .داشت وجود
 خودرو قطعات جزئی تغییرات و مونتاژکاري زمینه در فعالیت

 جذب توانمندي حدودي تا توانسته بودند تولیدي تجهیزات و
 این لذا .کنند ایجاد خود در را قطعات طراحی فناوري
 شان یادگیري خود، جذب ظرفیت کمک به توانستند ها شرکت

 توانمندي سطح فناوري انتقال فرآیند طی و دهند افزایش را
 که هایی شرکت میان این در .دهندارتقاء  را خود طراحی
 توانمندي سطح توانستند داشتند، باالتري جذب ظرفیت
 سازي پیستون شرکت مثال .دهند ارتقاء بیشتر را خود طراحی
 اثربخش مدیریت ماهر، پرسنل از استفاده دلیل به که تبریز
 جذب ظرفیت از داخلی وتوسعه تحقیق انجام و انسانی منابع

 بیش توانست بود برخوردار ها شرکت سایر به نسبت باالتري
  .داشته باشد پیشرفت زمینه این در ها شرکت سایر از
 پروژه مدیریت توانایی بر جذب ظرفیت اثرگذاري با رابطه در
 در .ارائه نموده است را مشابهی نتایج ور،کمذ پژوهش نیز

 و جذب ظرفیت میان معنادار اي رابطه مشاهده عدم خصوص
 عدم را آن علت پژوهشگران، نیز تولید و ساخت توانمندي
 دانند نمی تولید و ساخت توانمندي با جذب ظرفیت ارتباط
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 این در شده منتقل دانش که کنند می عنوان را دلیل این بلکه
 زمینه در جدیدي فنی دانش و بوده طراحی زمینه در پروژه
 ضمن است نشده منتقل ایرانی هاي طرف به تولید و ساخت
 پدیده بروز همچنین غیررقابتی، بازار وجود دلیل به آنکه
 عدم نهایتاً و تولید قدیمی هاي شیوه به خوگرفتن و شدگی قفل
 تجهیزات روزرسانی به و ساختارها در تغییر براي فشار وجود

 و تجهیزات ارتقاء به نیازي ایرانی سازان قطعه فناوري، و
 این نتیجه در و ننموده احساس خود تولیدي هاي توانمندي
 ایجاد آنها تولید و ساخت هاي توانمندي در تغییري پروژه
  .]22[ است نکرده

 بر سازي قطعه هاي شرکت برخی هر چند با این مقدمات،
 به نیز هایی موفقیت و اند کرده يگذار سرمایه جذب ظرفیت
 تحولی خودروسازي صنعت در عمالً اما اند آورده دست
 جهانی عرصه در رقابت و دانش مرزهاي به رسیدن در جدي
 نبود ها ناکامی این اصلی دالیل از یکی .است نداده رخ

 سوي از نظارت با همراه و دار هدف منسجم، یهای سیاست
 تعریف که چند هر EF7 پروژه مورد در .است بوده ها دولت
 و فناوري انتقال در آلمانی شرکت همراهی قرارداد، نوع

 تضاد اما بود پروژه مزایاي از جوان نیروهاي بکارگیري
 اثربخشی ،خودرو صنعت گذاران سیاست سوي از ها دیدگاه
 که حالی در .داد کاهش زیادي بسیار میزان به را پروژه این

 انرژي کالن هاي سیاست راستاي در مذکور پروژه تعریف
 براي نیز تمهیداتی و بود گاز سوي به حرکت در کشور

 شده اندیشیده اروپایی تخصصانم از ایرانی نیروهاي یادگیري
 به نسبت خودرو صنعت گذاران سیاست برخی بدبینی اما بود

 و داخلی نیروهاي سوي از الزم فنی دانش جذب توانایی
 مدیران برخی در سودجویانه مدت کوتاه هاي نگاه وجود
 الشعاع تحت را پروژه موفقیت عمالً خودروسازي، هاي شرکت
 و ارزیابی سیاست وجود عدم عوامل، این بر مضاف .داد قرار

 ،صنعت وزارت و دولت توسط که نظارتی نهادهمچنین 
 رصد و فنی دانش جذب میزان به نسبتو تجارت  معدن

 و مشکالت اقدام کند پروژه توانمندسازي پیشرفت
 حالی در این .آورد پدید مذکور طرح براي را هایی ناکامی
 بر عالوه توانست می داخلی هاي دانشگاه کردن درگیر که است
 اجرایی روند و ها سیاست ارزیابی باعث فنی دانش رسوب
  .شود بیرونی نهاد توسط آنها شدن
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