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کلم��ه ف��ن آوري1  از دو واژه  یونان��ی   Techno به معنای پیش��ه هنر یا 
مهارت و Logia به معنی علم و آگاهی، نش��ات گرفته اس��ت. در دنیای 
امروز فن آوري بخش��ی انکار ناپذیر از مبانی و مفاهیم توس��عه اس��ت، به 
گونه ای که از نظر کارشناس��ان، محرک اصلی توس��عه پایدار، رش��د و 

توسعه  دانش بنیان فن آوري است.
دولت ه��ا و صنایع پیش��رو در جه��ان، اهمیت ف��ن آوري را دریافته اند 
و ب��ه منظور افزای��ش کارایی و ت��وان رقاب��ت در بازار ه��ای بین المللی 
در پ��ی کارب��ردی کردن عل��م هس��تند. اهمی��ت تکنولوژی ب��ه عنوان 
مهمتری��ن عامل توس��عه  اقتص��ادی در دنی��ا ملموس اس��ت. تکنولوژی 
منظ��ور  ب��ه  اس��ت،  آن  فلس��فه   ج��زء  پرس��ش  و  دارد  علم��ی  ذات 
 پاس��خ ب��ه این پرس��ش تحقی��ق و توس��عه  انج��ام و منجر به کش��ف و

 ابداع می  شود.

1- انتقال فناوری چیست؟
دس��تیابی ب��ه فن��اوری در بنگاه ه��ای تولی��دی در کش��ورهای در 
حال توس��عه تنها از طریق انتقال فناوری از کش��ورهای توس��عه یافته 
امکان پذیر اس��ت،که این انتقال فناوری به دو صورت عمودی و افقی 
انجام می ش��ود. در انتقال عمودي که به آن انتقال تحقیق و توسعه نیز 
مي گویند، اطالع��ات فني و یافته هاي تحقیق��ات کاربردي به مرحله 
توسعه و طراحي مهندسي منتقل شده و سپس با تجاري سازی، فناوری 

به فرآیند تولید وارد مي شود.
در انتقال افقي، فناوری از یک سطح توانمندي در کشور یا شرکت دیگر 

به همان سطح توانمندي در محل دیگري منتقل مي شود. در این حالت هرچه 
سطح دریافت کننده فناوری باالتر باشد، هزینه انتقال فن آوري کاهش یافته 
و جذب آن به صورت موثرتري انجام مي شود. در جدول-1 ماهیت و مفهوم 
 انتقال فن آوري در هر سطح و هزینه آن در مقایسه با سطوح دیگر مشخص

 شده است.
در ای��ن تعریف، انتق��ال فناوری، زنجی��ره ای به هم پیوس��ته از فعالیت هاي 
هدفمندی اس��ت که در آن مجموعه مولفه هاي فناوری در مکاني غیر از محل 
اولیه ایجاد و توس��عه آن، در کاربرد هرچه گس��ترده تر مورد بهره برداري قرار 

مي گیرد.
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2-موانع و مشکالت انتقال فناوری در ایران
در انتقال فناوری در ایران موانع��ی وجود دارد که برای اجرای موثرتر این 
فرآیند آنها باید در نظر گرفته شوند. برخي از این موارد به همراه راهکار بهبود 

بدین شرح است:
- رعایت نکردن اس��تانداردهاي تعریف ش��ده در پروژه، استانداردهاي فني و 

پشتیباني، نگهداري و توسعه پروژه ها
- عدم به کارگیري نخبگان در پروژه ها در جهت صحیح

- عدم برخورداري فن آوري از جایگاه مناسب در بین دولت و مردم
- نیاز به بهبود مبحث تحقیق و توسعه در شرکت ها

  2RUP یک��ي از چارچوب ها و فرآیندهاي موج��ود در انجام پروژه ها، فرآیند

است. در این فرآیند 4 فاز زماني وجود دارد که عبارتند از:
1- فاز شناخت مسئله3 

2- فاز ارائه راه حل4 
3- فاز پیاده سازي5 

4- فاز انتقال6 
اصط��الح تحقیق و توس��عه7 یا هم��ان R&D همان تحقیق و توس��عه طبق 
نظر موسس��ه 8OECD )متشکل از 30 کشور پیش��رفته دنیا( است که به معناي 
فعالیت هاي س��ازنده برخواسته از یک بنیاد سیس��تماتیک است که هدف آن 
افزای��ش دان��ش انس��اني و فرهنگ اجتماع��ي و بهره گیري از ای��ن دانش در 
کاربردهاي جدید اس��ت. در گذش��ته اهمیت این موضوع در کش��ور چندان 
مشهود نبود و فعالیت زیادی در راستای آن انجام نمی شد، اما به توجه به رشد 
روزافزون و پرش��تاب فناوری در دو دهه اخیر، ای��ن مبحث مهم و تاثیرگذار 
ش��ده است. در حال حاضر با گسترش ش��رکت های دانش بنیان مرتبط، وجود 
شرکت های بزرگ در قالب تحقیق و توسعه و کاهش فاصله علمی کشورمان 
با کش��ورهای توس��عه یافته و وجود مراکز پژوهش��ی که اهداف ذیل را دنبال 
می کنند، انتقال و توس��عه فناوری بس��یار موثر اس��ت که اهداف زیر را دنبال 

می کنند:
 ارتقاء سطح دانش و فرهنگ از طریق ابتکار و نوآوري 

 پشتیباني علمي از پروژه هاي جاري از طریق یافتن تئوري ها و مدل هاي روز 
در سطح جهاني 

 یافتن کاربردهاي بالقوه براي دستاوردها و آگاهي هاي جدید
 افزایش بهره وري فعالیت هاي انساني

 افزایش خوداتکایي در کنار تسهیل و تسریع در انجام امور
 افزایش توان رقابتي 

 ارائه خدمات با کیفیت باالتر
 ارائه محصوالت و خدمات جدید

 نوآوري متناسب با نیاز روز مشتریان 

3- اركان انتقال فناوری
انتقال فناوری، فرایندي پیچیده اس��ت ک��ه طي آن دریافت کننده فن آوري 
موفق می ش��ود، ضمن تهیه امکان��ات و تجهیزات الزم، به س��طح مطلوبي از 
نرم افزاره��ا و قابلیت ه��ای نهفته در فناوری مورد انتق��ال از طریق انتقال دهنده 

 2   ارکان انتقال فناوری 1   کشورهایی دارای باالترین سهم هزینه ها در این بخش محرک رشد اقتصادی
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یا عرضه کننده دس��ت یابد و بدین وسیله با پرداخت هزینه فناوری مربوطه، به 
روش هاي بهتري در تولید یا ارائ��ه خدمات مورد نیاز احاطه کند. بنابراین در 
هر فرایند انتقال فناوری ارکان مشخص شده در شکل زیر قابل تفکیک است.

 9)TLC(4- چرخه حیات فن آوري
چرخ��ه حیات فن آوري، منفع��ت تجاری یک محص��ول در هزینه مرحله 
تحقیق��ات و تولید و بازگش��ت مالی در حین زندگ��ی حیاتی اش را توصیف 
می کند. برخی فناوری ها، مانند ساخت فوالد و کاغذ طول عمر زیادی دارند؛ 
در حال��ی که در دیگر م��وارد، مانند محصوالت داروی��ی و الکتریکی، طول 
عمر می تواند بس��یار کوتاه باش��د. چرخه حیات فن آوري همراه با محصول یا 
س��رویس فناورانه با چرخه حیات محص��ول (PLC)10 که در مدیریت چرخه 
حی��ات محصول درگیر می ش��ود، تف��اوت دارد. مورد دوم ب��ا زندگی یک 
محص��ول در بازار با توجه به زمان بندی معرف��ی، اندازه های بازار و هزینه های 
تجارتی مرتبط اس��ت. یک فناوری که محصول بر مبنای آن )برای مثال قهوه 
و هات چاکلت برند خاص( ممکن اس��ت، کاماًل حاش��یه ای باشد، اما فرایند 
ساخت و مدیریت زندگی اش به عنوان یک محصول مارک دار بسیار متفاوت 

خواهد بود.
چرخه حیات فن آوري به زمان و هزینه س��اخت تکنولوژی، جدول زمانی 
هزینه بازس��ازی و حالت های تولید فناوری برای کس��ب س��ود مناسب نسبت 
به هزینه و خطر پذیرفته ش��ده، مرتبط اس��ت. این چرخه ممکن است در حین 

گردش��ش توسط حق تثبیت اختراع و عالمت های تجاری که به دنبال طوالنی 
کردن گردش و گرفتن حداکثر س��ود از آن هستند، محافظت شود. محصول 
فن��اوری ممکن اس��ت که فقط ی��ک کاال مانند پالس��تیک، پلی اتیلن یا یک 
محصول پیچیده مانند IC هایی که در تلفن های هوش��مند اس��تفاده می شوند، 

باشد.
اتخاذ فناوری متداول ترین پدیده ای اس��ت که تکامل صنعت ها را به همراه 
چرخه حی��ات صنعت اداره می کند. بعد از گس��ترش اس��تفاده های جدید از 
مناب��ع، آنها به تمام کردن بهره وری این فرایندها می رس��ند، تولیدهایی که در 
ابتدا آس��ان تر و بزرگتر هس��تند و در طول زمان به طور طاقت فرسایی سخت 

می شوند، همانطور که تکنولوژی بالغ تر می شود.

5- ارزیابی فن آوري به روش اسکاپ
 یکی از روش های اندازه گیری و سنجش سطح فناوری توسط مرکز انتقال 
فناوری آسیا و اقیانوسیه11  وابسته به کمیسیون اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل 
برای آس��یا و اقیانوسیه12 تدوین شده است. در این روش فناوری به چهار جزء 

تقسیم می شود:
1- ماشین آالت و ابزار تولید )فن افزار(13: شامل دارایی های فیزیکی و اجسام 

و ابزاری که به عنوان امکانات فنی درون فناوری مورد استفاده واقع می شود.
2- مهارت ها و تجربیات انسانی )انسان افزار(14: شامل ویژگی ها و خصوصیات 

مهارتی انسان ها در ارتباط با فناوری 
3-اطالعات و دانش فنی )اطالعات افزار(15: شامل اسنادی که فناوری در آنها 

جای گرفته و می توان آن را دانش فنی و مستندات نامید
4-س��ازماندهی و مدیریت )س��ازمان افزار(16: ش��امل نظام ه��ای مدیریتی که 

فناوری را در خود جای داده است
در روش اسکاپ با رسم چهارضلعی های وضع موجود و مطلوب، می توان 
براس��اس تفاوت چهارضلعی ها و تقارن چهارضلعی مربوط به وضع موجود به 
تجزی��ه و تحلیل و بررس��ی محتوای فناوری پرداخت. ب��ه این صورت که هر 
کدام از اجزای چهارگانه تکنولوژی را حداکثر دارای ارزش معادل 100 )حد 
مطل��وب( در نظر گرفت و ب��ا تعیین ارزش هر ک��دام از عوامل در واقعیت و 
با استفاده از نظرات کارشناس��ان و با رسم چهارضلعی های مطلوب و موجود 
)همانند ش��کل-4( و با توجه به تفاوت های حاصله و نیز تقارن چهارضلعی، به 

بحث و بررسی در مورد فناوری موجود پرداخت.
هنگام��ی که نق��ش هر یک از چه��ار ج��زء تکنولوژی براس��اس نظرات 
کارشناسان به صورت عددی بدست آمد، باید ارزش واحدی که نشان دهنده 
نقش کلی این چهار جزء باشد برآورد شود تا بتوان یک شاخص کلی بدست 
آید. پیش��نهاد می ش��ود از تابع توانی مانند تابع تولید کاب��داگالس17  بنام تابع 
ضری��ب کمک تکنولوژی18 یا TCC اس��تفاده کرد. بی��ان ریاضی این تابع به 

صورت زیر است:
TCC=Tβt Hβh Iβi Oβo

T, H, I, O ب��ه ترتیب نمره س��ازماندهی و مدیریت، اطالعات، توانایی های 

 3   فرآیند انتقال فن آوري

 4   مقایسه وضعیت موجود و مطلوب از نظر چهارجزیی تکنولوژی
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انسانی و ماشین آالت و تجهیزات اس��ت. قبل از استفاده این مقادیر در معادله 
ب��اال باید آنها را به مقی��اس بین صفر و یک تبدیل کرد. ت��وانβ را می توان با 
استفاده از روش پذیرفته شده مقایسه دو به دو، همراه با تجزیه و تحلیل ارزش 
ویژه به دس��ت آورد. این مدل بطور ضمنی نش��ان می دهد که هر یک از چهار 
جزء (TH IO) باید بزرگتر از صفر باش��د، در غیر این صورت (TCC) ارزشی 
صفر خواهد ش��د. حداکثر TCC برابر یک خواهد بود. بنابراین هر قدر ارزش 
TCC به یک نزدیک تر اس��ت، کمک فناوری آن واحد به تولید بیشتر است. 
تجزیه و تحلیل های TCC می تواند در انجام مقایسه های بین سازمانی بر مبنای 

فناوری مورد استفاده قرار گیرد.

6- طبقه بندی فناوری
فناوری را به وسیله عوامل مختلفی می توان دسته بندی و طبقه بندی کرد.

6-1 طبقه بندی براساس مبدأ فناوری

6-2 طبقه بندی بر حسب پیچیدگی

کش��ورهای در حال توسعه را می توان براس��اس پیچیدگی فناوری در قابلیت 
جذب یا عدم جذب یک فناوری طبقه بندی کرد :

 فناوری قابل جذب: فناوری با درجه ای از پیچیدگی است که در فضای ملی 
یک کشور می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

 فناوری غیر قابل جذب: طبعاً نقطه مقابل فناوری قابل جذب است. 
6-3 طبقه بندی بر حسب كاربری- سرمایه بری

می توان فناوری را براس��اس میزان کاربرد نیروی انس��انی و س��رمایه در آن 
تقسیم بندی کرد.

 فناوری کاربر: در این فناوری تأکید بر استفاده بیشتر از نیروی انسانی است و 
عموماً سرمایه گذاری اولیه کمتری برای تولیدات نیاز دارد.

 فناوری سرمایه بر: در این طبقه تأکید بیشتری بر اتوماسیون بوده و بدین لحاظ 
سرمایه گذاری بیشتر و نیروی انسانی کمتری نیاز خواهد داشت.

6-4 طبقه بندی بر حسب موقعیت در چرخه عمر

 دوره عرضه یا معرفی تکنولوژی: مش��خصه آن رش��د اندک اس��ت. در این 
دوره آزمایش های تجربی صورت گرفته و اشکاالت اولیه سیستم رفع می شود.

 دوره انتشار تکنولوژی: رشد س��ریع و پایدار همراه با بهبود فناوری ویژگی 
این دوره است.

 دوره اشباع شدن تکنولوژی: زمانی که فناوری به باالترین حد عملکرد خود 
رسیده و کم کم روند پیشرفت کند می شود.

 تنزل و منس��وخ شدن تکنولوژی: با رس��یدن به محدودیت های فنی و ظهور 
فناوری جدید جایگزین، فناوری از دور خارج می شود.

6-5 طبقه بندی بر حسب ماهیت فناوری

فناوری مشتمل بر مجموعه ای از نرم افزار و سخت افزار است.
 نرم افزار تکنولوژی: ش��امل س��ازماندهی  ها، دانش فنی و اطالعات اسنادی، 

مهارت ها و توانایی مهارتی و اندیشه انسان ها است.
 س��خت افزار تکنولوژی: شامل تجهیزات و ماشین آالت و وسایل ارتباطی و 

حمل ونقل می شود.
6-6 طبقه بندی فناوری بر حسب نوآوری

براس��اس کاربرد فن��اوری در یک فرآیند کامال جدید ی��ا قدیمی نیز می توان 
فناوری را تقسیم بندی کرد:

 فناوری مربوط به انجام یک وظیفه کاماًل جدید: مانند فناوری تولید برق که 
قبل از آن وجود نداشت.

 فن��اوری مربوط به انجام یک وظیفه قدیمی اما به روش مدرن: مانند فناوری 
پختن نان به روش ماشینی

6-۷ طبقه بندی فناوری بر حسب كاال و تولید

 فناوری مصرفی: به ش��کل موجود در راس��تای رفع نیازها از آن بهره گیری 
می شود.

 فن��اوری تولیدی: به تولید فناوری های دیگر اعم از تولیدی و مصرفی منجر 
می شود.

6-8 طبقه بندی فناوری بر حسب میزان مستند بودن

 فناوری مس��تند ش��ده: به کاربر اجازه می دهد که نح��وی عملکرد را درک 
کرده و به نوعی دانش فنی در قالب نش��انه ها و عالئم استاندارد ش��ده مس��تند 

می شود.
 فن��اوری نهفته: دانش غیرقابل لمس که درک نحوه عملکرد را مش��روط به 
دسترس��ی به ذهن توس��عه دهنده می کند. انس��ان افزار بخش مهم این فناوری 

است.
6-9 بر حسب خروجی19 

طبقه بندی الرسنوروجرز20

فن��اوری منبع گ��را21(RB): محصوالت ای��ن نوع فناوری س��اده و کاربردی22  
هس��تند، نظیر تولید غذاهای س��اده یا چ��رب. هر چند بخش های��ی از آن نیز 
ممکن است، سرمایه بر باشند یا احتیاج به فناوری و مهارت های پیشرفته داشته 
باشند، مانند پاالیش نفت یا تولیدات مدرن مواد غذایی. مزیت رقابتی این نوع 
محصوالت معموالً از وجود منابع طبیعی محلی یا موجود در یک کشور ناشی 
می شود. محصوالت RB را می توان به دو دسته تقسیم کرد. الف( محصوالت 

تولیدی از مواد کشاورزی ب( سایر محصوالت
 فناوری ساده )LT(23: در این نوع فناوری محصوالت با فناوری باثبات تولید 
می ش��وند. فناوری ها در درجه اول در درون تجهیزات سرمایه ای قرار دارند. 
بخش��ی از این محصوالت احتیاج به مهارت های کاری نس��بتاً س��اده دارند. 
بس��یاری از محصوالتی که مبادله می ش��وند، یکسان هس��تند و رقابت روی 
قیمت آنها اس��ت. برای اینگونه محصوالت هزینه نیروی انسانی عامل مهمی 
در ایجاد مزیت رقابتی اس��ت. الف( LT1: ش��امل نساجی، پوشاک و کفش  THIO 5   شرح ساده ای از نقش فرآیند 
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ب( LT2: شامل سایر محصوالت با فناوری پایین
 فناوری متوسط )MT(24: محصوالت این فرایند بخش اعظم فعالیت های صنعتی 
در اقتصاد پیشرفته را تشکیل می دهد. محصوالت MT به دو دسته قابل تقسیم 
است. الف( MT1: شامل خودروسازی که از نظر صادرات مورد عالقه خاص 
کشورهای آسیای شرقی و آمریکای التین است. ب( MT2: که عمدتاً صنایع 

شیمیایی و فلزات پایه را دربرمی گیرد. ج( MT3: شامل سایر محصوالت.
 فن�اوری پیش�رفته  )HT(25: ای��ن دس��ته از محصوالت احتیاج ب��ه فناوری های 
پیشرفته و با تغییر سریع، هزینه تحقیق و توسعه زیاد و تأکید فراوان بر طراحی 
محصول دارند. الف( HT1: ش��امل محصوالت الکترونیکی ب( HT1: سایر 
محصوالت. غیر از محصوالت الکترونیکی س��ایر محصوالت این دس��ته در 

کشورهای پیشرفته با فناوری باال باقی مانده است.
آنچه که به صورت خالصه در باال بیان شد، تنها قسمتی از انواع رویکردها 
برای تقس��یم بندی فناوری اس��ت. واضح اس��ت که این رویه ها با یکدیگر 
هم پوش��انی هایی داشته و هر یک با توجه به تحلیل مورد نیاز می تواند مؤثر 

واقع شود. 

 نتیجه گیري
در این مقاله تالش ش��ده اس��ت، مفهوم فن آوري بیان شود. براي کسب 
دانش و فن آوري راه ه��اي مختلفي وجود دارد که هریک الزامات ویژه اي 

دارن��د. بای��د بین دو مفه��وم انتقال ف��ن آوري و مصرف گرای��ي، تعادل را 
برقرار کنیم. همانطور که پیش تر بیان ش��د؛ انتقال فن آوري ابعاد و تعاریف 
گسترده اي دارد. یکي از این ابعاد فراهم کردن زیرساخت الزم براي انتقال 
هرچه بهتر فن آوري اس��ت که در مقاله به ابعاد آن اش��اره ش��ده است. اگر 
فن آوري به  همراه همه ابعاد دانش فني منتقل ش��ود، بهینه ترین حالت اتفاق 
مي افتد. در این حالت کمترین هزینه صرف مي ش��ود و بیشترین بازدهي را 

براي کشور در پي دارد.
 یک راه تولید دانش و فن آوري، تولید توسط خود نیازمند به دانش ) کشور، 
ش��رکت ها و غیره( اس��ت، که الزامات و ویژگي هاي خاص خ��ود را دارد و 

پروسه اي پر هزینه و زمان بر است. 
 راه دوم کس��ب دان��ش و ف��ن آوري بصورت مش��ترک اس��ت، که طرفین 
توانمندي هاي یکدیگ��ر را تکمیل مي کنند و به طبع آن مش��ارکت کنندگان 
روش هاي متناس��ب این فعالیت را پیش رو دارند )روش مش��ارکت انتفاعي یا

.(joint venture
 راه س��وم کس��ب دانش و فن آوري، انتقال فناوری است که امکان دارد تنها 
منجر به انتقال س��خت افزار فن آوري شده و سایر ابعاد دانش فني آن به درستي 

منتقل نشود، که در این حالت مصرف گرایي اتفاق مي افتد.
 حال براي اس��تفاده از هر کدام از این حاالت باید به  اس��تراتژي هاي کلي و 

نظام سیاسي یک منطقه دقت کرد.
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1.Technology
2.Rational Unified Process
3.Inception
4.Elaboration
5.Construction
6.Transition
7.R&D (Research and Development)
8.Organization For Economic Co-Operation and Development
9.Technology Life Cycle
10.Product Life Cycle
11.APCTT
12.ESCAP
13.Techno ware

14.Human ware
15.Info ware
16.Organ ware
17.Cobb – Douglas Production Function
18.Technology Contribution Coefficient
19.Out Put
20.Lorens and Rojers
21.Resource based
22.Labor - intensive 
23.Low - Tech
24.Medium - Tech
25.High - Tech


