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  چکیده

ترین راهبردهاي رقابتی ملل،  آن در توسعه اقتصاد ملی، به خوبی درک شده است به عنوان یکی از اصلی که اهمیت "آوري فن"

آوران کشور ما نیز  دستورکار فنآوري، در  بنیان، همگام با شتاب جهانی در توسعه فن باشد. حرکت به سوي اقتصاد دانش مطرح می

آوري و جریان آنها، موجب  تواند با تخصیص منطقی عوامل فن ري نیز میآو شدن اقتصاد، فن قرار گرفته است. با روند جهانی

آوري به عنوان گامی  آوري گردد. انتقال فن هاي نوآورانه و ایجاد جریان چندوجهی و فضایی فن المللی در فعالیت مشارکت بین

آوري  امع گذارده است. هرچند که انتقال فنجوو متعاقبا اثرات اجتماعی)، اثر شگرفی بر اقتصاد (روري براي ایجاد ارزش اقتصاديض

چون مجموعه قوانین و  هایی هم به دلیل عدم درک دقیقی از ساز و کارهاي عملیاتی، اثرات جانبی و الگوهاي آن یا فقدان زیرساخت

از این رو، معرفی م ملی نوآوري، نقش شایسته خود را در بهبود این وضعیت در کشور، ایفا نکرده است. هاي مربوط به نظا سیاست

آوري و تقویت مبانی نظري آن براي عالقمندان  آوري در اشاعه دانش مدیریت فن ها، اثرات و الگوهاي انتقال فن ساز و کارها، ویژگی

 ین هدف به بیان موارد فوق، پرداخته است.این حوزه، ضروري دانسته شد. این نوشتار با هم
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  مقدمه - 1

سازي اقتصاد و لزوم بقـا در عرصـه رقابـت جهـانی،      با جهانی

عنوان یکی از  آوري به ها و کشورها از انتقال فن بسیاري از سازمان

کننـد. نظـر بـه کثـرت      آوري اسـتفاده مـی   هاي اکتساب فن روش

ها و کشورها، گـویی   آوري در سطح سازمان فرآیندهاي انتقال فن

 ،ناپذیر درآمـده اسـت   امري اجتنابصورت استفاده از این روش به

هـا بـین    آوري توجهی از انتقال فن اي که امروزه درصد قابل گونه به

. انجـام موفـق فرآینـد    ]3[گیـرد  یافته، انجام می کشورهاي توسعه

آوري، متــاثر از عوامــل متعــددي اســت کــه یکــی از  انتقــال فــن

. بدون شـک،  استترین آنها، آشنایی با مبانی نظري موضوع  مهم

در کنار (توجه افزون به این مبانی و اقدامات بایسته و متعاقب آن

بیشـتر  توفیـق  موارد عملیاتی و مسائل مدیریت بر اجرا)، موجـب  

بر اسـاس مبـانی    کشور خواهد بود. این مقاله بر آن است تابراي 

آوري از چــه قــوانین و  نشــان دهــد انتقــال فــن نظــري موجــود،

هـا، اثـرات و    کند و امید دارد بیان ویژگیسازوکارهایی تبعیت می

تر در ادبیات انتقـال   آوري با نگاهی تازه که کم الگوهاي انتقال فن

و در عین حال، عمدتا بـر  (شور به آن پرداخته شدهآوري در ک فن

توسـعه   هایی با خاستگاه کشـورهاي موفـق در حـال    پژوهش پایه

است)، گامی در جهت تقویت مبانی نظـري موضـوع باشـد تـا در     

مایه محققین در تحلیل وضعیت موجود  هاي بعدي، دست پژوهش

  کشور قرار گیرد.
 

 آوري سازوکار انتقال فن -2

آوري،  اي حاصل از توزیع غیریکنواخت منـابع فـن   منطقهاثرات 

کند که موجب انتقال عناصـر   آوري ایجاد می اختالف پتانسیل فن

آوري، بـازآرایی   آوري است. جـوهره انتقـال فـن    فنی یا انتقال فن

برخی عناصر فنی مفید براي پاسخگویی به نیازهـاي مختلـف در   

فا یـک حرکـت آزاد،   باشد. چنین انتقـالی، صـر   حوزه پذیرنده می

بلکه از برخی قوانین اقتصادي، تبعیـت   ؛قاعده نیست نامنظم و بی

آوري  توان انتقال فن می ،درک بهتر موضوع منظوره. ب]15[کند می

 .نشـان داد  1 شـماره  بعـدي بـه شـرح شـکل     را در مختصات سه

 فضـاي  رسـم شـده و  صورت افزایشی،  که جهت هر محور به چنان

محـیط مشخصـی را تشـکیل داده اسـت کـه      بین هر دو محـور،  

  یابند. قوانین اقتصادي در آن موضوعیت می

  کننده جهت انتقال  اختالف پتانسیل محلی: تعیین -2-1

آوري و  نواحی مختلف به سبب توزیع غیریکنواخت منـابع فـن  

تفــاوت در ســاختار، مقیــاس و ســطح توســعه بلندمــدت خــود،  

مانند: مواد و (گوناگون خود توجه در ذخیره منابع هایی قابل تفاوت

انسانی، اطالعات، مدیریت و دیگر عناصـر فنـی)    افزار، منابع سخت

اخــتالف پتانســیل "دهنــد کــه ایــن تفــاوت، موجــب  نشـان مــی 

اختالف  که شود. از آنجا  در نواحی و صنایع مختلف می "آوري فن

آوري نیـز   بنـابراین انتقـال فـن    ،دار است آوري، جهت پتانسیل فن

عناصـر فنـی، تنهـا از     کـه  دار خواهد بود بـه طـوري   ي جهتبردار

اي  یـا از منطقـه  (تـر  مناطقی با سطح فنی باالتر به سطحی پـایین 

ند. اما یاب اي فقیرتر) جریان می غنی از عناصر فنی به سوي منطقه

اي تقریبا  آوري بین دو منطقه انتقال فن باید توجه کرد که معموال

شود. یعنـی هـر چـه     تر انجام می یکسان از نظر سطح فنی، راحت

اختالف سطح فنی دو منطقـه، بیشـتر باشـد، مقاومـت در برابـر      

آوري دیگـري بـا    کـه فـن   انتقال نیز بیشـتر بـوده و احتمـال ایـن    

که متعاقبا بـه  (تر خواهد بود وري جدید، ترکیب گردد نیز کم بهره

آوري و سـطح فنـی،    آن خواهیم پرداخت). بنـابراین، انتقـال فـن   

کننـده جهـت    رابطه غیرخطی با یکدیگر دارنـد امـا تعیـین    نوعی

 .استانتقال در هر صورت، اختالف پتانسیل محلی 

  آوري : نیروي محرک انتقال فنحاشیه منفعت -2-2

با روند توسعه اقتصاد بازار، آگاهی از سازوکارهاي اقتصـاد نیـز   

نسبت خروجی به ورودي یا فایده ("نهایی منفعت"یابد.  فزونی می

کننـده بـراي انتقـال عناصـر فنـی بـوده        عامل هدایتبه هزینه)، 

آوري، یکسان  چه کلیه شرایط موثر بر انتقال فن . چنان]27[است

تر، انتقـال   باشند عناصر فنی به مناطقی داراي منفعت نهایی بیش

تـر باشـد، ظرفیـت یـا      خواهند یافت. هرچه حاشیه منفعت بـیش 

یافته نیز بیشتر خواهد بود. به بیان دیگر،  ان عناصر فنی انتقالمیز

  باشد. آوري، حاشیه منفعت می نیروي محرک انتقال فن
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  ]24[آوري  ار انتقال فنکنمودار شماتیک از سازو  - 1شکل 

 
  آوري هاي انتقال فن عناصر فنی: حامل -2-3

آوری و  آوری، فرآیندی است که با هدف بهبـود فـن   انتقال فن 

وری، ترکیـب نمـوده و    وری، عناصر فنـی را بـا عوامـل بهـره     بهره

شود. عناصر  ای به ناحیه دیگر می آوری از ناحیه موجب جریان فن

افـزاری، انسـانی، اطالعـاتی، مـدیریتی و      فنی مانند: منابع سـخت 

هـای آن هسـتند. بـه     آوری، حامـل  فندهنده  دیگر عوامل تشکیل

در فرآیند انتقال، نمایانگر خـواص   1آوری عالوه، حالت مجسم فن

ایــن عناصــر بــا تشــکیل  ].8[باشــند یافتــه مــی آوری انتقــال فــن

ــبکه ــرده و     ش ــل ک ــی را منتق ــایی فن ــا، توان ــایی پوی ــطه  توس

هـای تجـاری،    مثال انواع همکاری(ای های مختلف منطقه همکاری

ماننـد: پراکنـدگی،   (گذاری) یا راهبردهای عملیـاتی  یهفنی و سرما

هـای صـنعتی، گـذر خواهنـد      یا محدودهتمرکز یا ورود) از مرزها 

  کرد.

  آوري اصل افزایش انرژي در انتقال فن -2-4

ای  ای با سطح فنی باالتر به ناحیـه  قاعدتا عناصر فنی از ناحیه

وری در  افزایش بهرهیابند که منجر به  تر، جریان می با سطح پایین

شـده،   آن منطقه شده و موجب ارتقا سـطح عناصـر فنـی منتقـل    

گاه عناصر فنـی در انتقـال، از مـوارد ملموسـی      گردد. اما هیچ می

. عملیات ]5[های طبیعی، جدا نیستند افزار یا سرمایه مانند سخت

انسانی نیز در بیشتر مواقع، موجب تغییر کیفیـت کـار و کـارآیی    

. در عین حال، خروج برخـی عناصـر فنـی در    ]33[شود نهایی می

عناصری مانند تجارب، اطالعات و مواردی از این  یعنی(طی زمان

دهنده، کم نکـرده و تنهـا منجـر بـه      قبیل) چیزی از ناحیه انتقال

در ناحیه پذیرنده خواهد شد. به بیان دیگر، چیزی بیشتر کارآیی 

ه ذخـایر گیرنـده،   از منابع موجود، کم نخواهد شد در حالی که ب

قـانون  "آوری، بـیش از آنچـه بـا     خواهد افزود. بنابراین انتقال فن

ارزش گروهی را افـزایش   منطبق باشد، عمال "ی جرم و انرژیبقا

1 Concrete form 

  خواهد شد. 2داده و موجب توسعه اجتماعی

نمایـانگر انـدازه    OCو  OA ،OBمحورهـای   2شماره در شکل 

نمایانگر کارآیی حاصل از انتقال  Cو  A ،Bانتقال فنی، محورهای 

نمایانگر تقاضا برای  DCو  DA ،DBآوری در سه ناحیه مختلف،  فن

نمایــانگر عرضـــه   S2و  S1 و انــواع مشخصـــی از دانــش فنـــی  

دلیـل کمیـابی یـا عرضـه نـاچیز       مـدت بـه   عرضه کوتـاه (باشد می

صورت خطی عمودی در نظر گرفته شده است). بر اثر  آوری، به فن

آوری  ، وقتی جریان فـن )B)WA<WBو  Aر کارآیی بین داختالف 

 Aباشـد، عناصـر فنـی در ناحیـه      Bبه سـوی ناحیـه    Aاز ناحیه 

، پـس یابـد.   کـاهش مـی   N2بـه   N1کاهش یافته و عرضه فنی از 

نشـان   N1TPN2کاهش یافته که با سـطح   )Q1(ای خروجی ناحیه

آوری  ، اندازه موثر فـن Bهمین ترتیب برای ناحیه  شود. به داده می

، منجـر بـه افـزایش در    N1بـه   N2آوری از  با افـزایش عرضـه فـن   

  ود.ب خواهد N1QPN2که سطح  )Q2(شود می C1خروجی ناحیه 

آوری،  مشـخص اسـت کـه انتقـال فـن      2 شـماره  طبق شکل

افزایش داده اسـت کـه بـا سـطح      Q3خروجی اجتماعی کل را به 

PTQ    نشان داده شده، به طـوری کـهQ3=Q2-Q1  باشـد. بـه    مـی

، )C)W’B<WC و Bهمین ترتیب، بر اثر تفـاوت در کـارآیی بـین    

باشد، عرضه فنـی از   Cبه سوی  Bآوری از ناحیه  وقتی جریان فن

N2  بهN3      ای کـاهش یافتـه کـه خروجـی ناحیـه)Q4 (  را کـاهش

نشان داده شده است. برای ناحیـه   N2UVN3دهد که با سطح  می

Cآوری از  ، جریان ورودی فنN3  بهN2    افزایش یافته کـه منجـر

نشـان داده   N2RVN3شود که با سطح  می Q5به افزایش خروجی 

یابد که با سطح  افزایش می Q6شود. خروجی اجتماعی کل به  می

URV     نشان داده شده، بـه طـوری کـهQ6=Q5-Q4  بـرای  اسـت .

کـه   آوری وجود دارد به طـوری  ای از فن طرفه ، اتالف یکAناحیه 

آوری در  شـود. بنـابراین، انتقـال فـن     جبرانی برای آن دیده نمـی 

2 Social development 

 گذاریمحیط سرمایه

 های موجودمشیخط

 سرمایه

 مدیریت
 منابع استعداد

 اطالعات

 محیط زندگی

 بازگشت منفعت

انرژي 

 اقتصادي

 سطح فنی
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، جریـان  C، دارای اثر اجتماعی منفی است. اما در ناحیه Aناحیه 

آوری در  آوری وجود دارد، بنابراین انتقـال فـن   ای از فن یک طرفه

وری و افـزایش  آ این ناحیه دارای اثر اجتماعی مثبتی در جذب فن

، جریـانی دوطرفـه از   Bباشـد. بـرای ناحیـه     سود یا منفعـت مـی  

ــن ــی  ف ــده م ــود آوری دی ــی  (ش ــروج). وقت ــی ورود و خ ــه یعن             ک

N1-N2>N2-N3  ،باشدQ2>Q4   یـا  (آوری مبین جبران مصـرف فـن

باشـد. از ایـن رو    خروج آن) در طی زمان با افزایش خروجی مـی 

اجتماعی مثبت، خواهـد بـود. از طـرف    آوری دارای اثر  انتقال فن

دهد که  نشان می Q2<Q4باشد،  N1-N2<N2-N3 که دیگر، هنگامی

آوری، به اندازه کـافی بـا کـاهش خروجـی،      مصرف(یا خروج) فن

آوری دارای اثـر اجتمـاعی    جبران نخواهد شد. بنابراین انتقال فن

آوری از منظر اجتماعی، خروجی کل  منفی خواهد بود. انتقال فن

افـزایش خواهــد داد و ایـن موضـوع، نشــان     Q3+Q6را بـه انـدازه   

سازی تخصیص عوامل تولید،  آوری به بهینه دهد که انتقال فن می

کردن ساختار اقتصادی و  تحریک بازسازی نیروهای مولد، عقالیی

کنـد.   تاثیر بر تکوین و توسعه نیروهای اجتماعی مولد، کمک مـی 

زمان،  (که با سود و زیان هم Bیهچنین، ادامه فرآیند برای ناح هم

گیری درخصوص ادامه روند موضوع  مواجه است)، مستلزم تصمیم

تـوان در مطالعـات تحلیلـی و اثرسـنجی      باشد. به عـالوه، مـی   می

  آوری بر منطقه موردنظر نیز از آن استفاده نمود. فن انتقالفرآیند 

  ]12[آوري اصل افزایش انرژي در انتقال فن -2شکل 

  
  

  و دوطرفهاي  روند شبکهداراي  :آوري انتقال فن - 5- 2

با گسترش تجارت کشورها در مناطق مختلـف دنیـا، انتقـال    

آوری دوسویه بـین کشـورها، تقویـت شـده و رشـد بینـابینی         فن

هـای   صورت گرفته است. سطوح فنی دو ناحیه در بـازه  3آوری فن

باشند. در یک بازه زمانی خاص،  زمانی مختلف، با هم متفاوت می

وری متفـاوت   تنها دو ناحیه(با صنایع مختلف) دارای سطح بهره نه

وری هر صـنعت (در هـر ناحیـه) نیـز      بلکه سطوح بهره ،باشند می

آوری عالوه بـر آن   . در نتیجه، فن]6[تواند با هم متفاوت باشد می

تواند بین  ای به منطقه دیگر جریان یابد، می تواند از منطقه که می

 ؛)3شـماره  همان منطقه نیز انجام شود(شکل در  گوناگونصنایع 

 60مـیالدی و ژاپـن در دهـه     50در دهـه  که اروپای غربی  چنان

 .تکی بـود متحده م به ایاالت آوری عمدتا فن میالدی، برای انتقال

آوری از اروپای غربی و  میالدی، انتقال فن 70هرچند پس از دهه 

در حـال حاضـر،    گرفـت.  متحده صورت مـی  ژاپن به سمت ایاالت

دارد و  آوری بـین کشـورها وجـود    جریان متقاطعی از انتقال فـن 

-در چین(بـه اما مـثال   مشکل است. جریان، تعیین مختصات این

3 Cross-growth 

آوری پیشرفته از نـواحی سـاحل    فنعنوان یک جغرافیای خاص) 

کـه منـابع    شرقی کشور به سوی غرب آن، جاری شـده در حـالی  

اند و انتقـال   از غرب به سوی شرق کشور، جریان یافته لیدغنی تو

  ].39و  22[ای را تشکیل داده است دوسویه

ترسـیم   4 شـماره  کـه در شـکل   آوری چنـان  روابط انتقال فن

دهـد. هـر ناحیـه     ای و پویا را تشـکیل مـی   شده، ساختاری شبکه

کننـدگان اصـلی    تواند یکـی از عرضـه   اقتصادی در این شبکه، می

آوری باشـد. در عـین حـال، یـک ناحیـه       آوری یا متقاضی فن فن

ای وابسـته   ها یـا ناحیـه   تواند عضوی تاثیرگذار در برخی حوزه می

آوری به دلیل عوامل، شرایط و  قال فنباشد. باید توجه کرد که انت

هـای متعـدد، فرآینـدی پیچیـده و چنـدعاملی اسـت.        محدودیت

که ترکیب عوامل موثر بر انتقال در یک ناحیـه مشـخص،    هنگامی

آوری بـه   تر از ترکیب این عوامل در نواحی دیگر باشند، فن بزرگ

  این منطقه جاری خواهد شد.

 کارآیی حاصل از انتقال

 اندازه انتقال فنی
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  کار رفته است. عالیم بیضی بیانگر منطقه، فلوچارت برای صنعت، ستاره برای عناصر تولید و پیکان برای جهت انتقال به -توجه

  .Dعناصر تولید             .C   2ناحیه           .B   1ناحیه           .Aصنعت    

  آوري انتقال دوسویه فن - 3شکل 

  ]35[آوري اي براي انتقال فن نمودار ساختار شبکه -4شکل 
  

  آوري، رابطه مثبت دارد. آوري با سطح فن انتقال فن -6- 2

آوری  آوری همواره در طول تاریخ، متاثر از سطح فن انتقال فن

دهـد کـه بـا ارتقـا سـطح       نشـان مـی   1 شماره بوده است. جدول

آوری و پیشـرفت آن(بـا فـرض عـدم دخالـت عوامـل جـانبی         فن

انـد)،   یافتـه   ای مثل ارتباطات که طی زمان، توسـعه  کننده تسهیل

  تر شده است. تر و زمان آن کوتاه فرآیند انتقال نیز سریع

  

  آوري متاثر از عوامل مختلفی است. انتقال فن -7- 2

ایجـاد دره سـیلیکان   "ر کتـاب  د 4لیـان وو  کـه جینـگ   چنان

پیشرفته بـرای   سرعت پیشرفت صنایع فوق"نوشته است:  "چینی

 یـا تعـداد افـراد    دولـت،  شده یک کشور، توسط میزان پول هزینه

آن تعیـین   برای یافته های توسعه آوری یا تعداد انتقال فن باانگیزه،

هـا،   نهادسـازی عـواملی نظیـر    بلکه وابسته به مجموعه ؛شود نمی

هـای   محیط اجتماعی و فرهنگـی اسـت کـه منتهـی بـه فعالیـت      

هـای انسـانی، مـوثر     ای شـود کـه در بارورسـازی قابلیـت     نوآورانه

  ."باشند می

آوری براسـاس نظریـه هـرم     از تحلیل اثر عناصـر انتقـال فـن   

آوری، اساساً متـاثر از   ، مشخص شده که انتقال فن5نیازهای مازلو

4 Jinglian Wu 
5 Moslow 

هـای تشـویقی، امنیتـی، مـدنی،      اولیه یا سیاستهای  برخی نظام

چـون: شـرایط زنـدگی، تشـابه      ترابری، جغرافیایی، یا عواملی هم

این عوامـل بـا هـم     .]9[باشد یگر میفرهنگی، همزبانی و عوامل د

 5شـماره  پوشانی دارند که در شـکل   مربوط بوده، وابستگی و هم

بنـدی   طبقـه پایین به بـاال و برحسـب درجـه اهمیـت،      از آمده و

در فیزیولوژیـک  نیازهای اقتصادی(متناظر با نیازهـای   اند. اما شده

ترین نیاز و نیروی محرک  هرم مازلو) در میان کلیه نیازها، اساسی

هـای   کـه سیاسـت   آوری اسـت. هنگـامی   برای عناصر انتقـال فـن  

توجیهی با توجه به عناصر فنی، وضع شده باشند و سـازوکارهای  

ناحیه نیز وجود داشته باشند خـود عناصـر    مناسب توزیع در یک

فنی، انگیزه و پاداش خوبی در آن ناحیه فراهم کرده و اثر آرمانی 

کنند که موجب جذب سایر عناصـر   ایجاد می 6افزا را به صورت هم

ی در آن ناحیـه خواهـد شـد. فرهنـگ عمـومی و      آور موجود فـن 

ه کننـده توسـع   گـذاری و تضـمین   حاکمیت قانون، مشوق سرمایه

گـذاری   چرا که توسعه اقتصادی، مستلزم سـرمایه  ؛اقتصادی است

بـدون  . بـدیهی اسـت   گذاری، مستلزم امنیت است است و سرمایه

تـوان امنیـت    حاکمیت قـانون و تقویـت فرهنـگ عمـومی، نمـی     

  ری را تضمین کرد.گذا سرمایه

6 Synergic 
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 Aخودشکوفایی.نیازهای  1ها . آفرینی و استفاده از قابلیت نقش .aمیزان نیاز 

 B.ی      نیازهای محیط 2.     تر و مطبوع محیط بهتر، راحت .b طبقه نیاز 

 C.نیازهای جغرافیایی    3. تر رفت و آمد آسان، جغرافیای به L.          کم

 D.        نیازهای مدنی 4.     وجود امنیت، مدنیت و راستی  H.     زیاد   

 E.    نیازهای اقتصادی 5.                   وجود منافع کافی   
 

 آوري نمودار عوامل انتقال فن  - 5شکل 

عناصر جغرافیایی و ترابـری از جملـه دیگـر عوامـل مهـم در      

ونقـل و  . نارسـایی در سـامانه حمـل   اسـت آوری  انتقال عناصر فن

هـای تولیـد    های جغرافیایی، منجر بـه افـزایش هزینـه    محدودیت

گذاری را متاثر خواهد نمود. مـثال زمـان    سرمایهشود که بازده  می

ونقـل، کـاهش یافتـه و    انتقال با استفاده از بهبـود شـرایط حمـل   

تدریج از اثر منفی بر انتقال عناصر فنی کاسته خواهـد شـد. بـا     به

آوری، نیازهای مـردم بـرای ایجـاد محـیط      توسعه اجتماعی و فن

سـهیالت، محـیط   یابد. شرایط زنـدگی، ت  زندگی بهتر، افزایش می

زبـانی، بـر    چنین عوامل دیگـری چـون هـم    آموزشی، هم علمی و

جریان عناصر فنی، موثرند. با حصول الزامات فوق، عناصر انتقـال  

یابنـد کـه رفـع نیازهـای      آوری به سـطحی بـاالتر، ارتقـا مـی     فن

ــوآوری و    ــرای ن ــی الزم ب ــأمین عناصــر فن ــایی صــنعتی، ت خودپ

شـت کـه نتیجـه آن، پیشـرفت     خودشکوفایی را در پی خواهد دا

  تر است. آورانه سریع فن
  

  آوري هاي انتقال فن ویژگی -3

ــره ــال  به ــد) و انتق ــت تولی ــی  وری(قابلی ــذیری، ویژگ ــای  پ ه

تـوان بـرای    های اصلی که می آوری است. ویژگی فن فردمنحصربه

بنـدی،   آوری در نظر گرفت، عبارتند از: جهـت، مرحلـه   انتقال فن

  و تمرکز در ناحیه مزبور.درجه صعوبت، تقسیم فضا 

  جهت انتقال - 1- 3

غنـی(از لحـاظ    تاای نسـب  آوری از ناحیـه  صـورت عـام، فـن    به

ای کـه از ایـن لحـاظ کمبـود دارد،      آوری مورد نظر) به ناحیـه  فن

شود که جهت آن مستقیما به اختالف قیمـت، وابسـته    جاری می

توانـد   مـی صورت اخص) است. اما از آنجا که انتقال عناصر فنی(به

تحت تاثیر سایر عوامـل نیـز واقـع شـود، بنـابراین ممکـن اسـت        

ای با باالترین قیمت جریان نیابد. عوامـل   آوری به سوی ناحیه فن

چون: عوامل سیاسی، نظامی، فرهنگی و طبیعی)  غیراقتصادی(هم

تواننـد بـر    های مورد انتظار برخی عناصـر نیـز مـی    یا حتی قیمت

هـای عناصـر    عالوه، ویژگی به .]19[گذارندآوری، تأثیر ب انتقال فن

عنـوان مثـال، هرچنـد    فنی خود بر انتقال آنهـا، تاثیرگذارنـد. بـه   

امـا   ،جـا شـوند   المللی، جابه توانند در جامعه بین کارکنان فنی می

هـای زبـانی، تفـاوت     دلیـل محـدودیت   تواند بـه  جابجایی آنها می

هـا،   ولـت هـای ناشـی از سیاسـت د    فرهنگی، عادات یا محدودیت

  شود. تضعیف

  

  مراحل انتقال -3-2

: اسـت مشـتمل بـر سـه مرحلـه      ،آوری طور کلی انتقال فن به

ورود، استقرار در ناحیه پذیرنده، کسب مزیـت ناحیـه پذیرنـده از    

صـورت   آنآوری واردشده. در مرحله اول که فعل انتقـال، در   فن

دهنده به سوی پذیرنده، وجود  گیرد، جریانی از فنون از انتقال می

. در مرحلـه دوم،  آوری اسـت  دارد که مشتمل بر انتقال عناصر فن

آوری رقـابتی بـا ترکیـب عناصـر      پذیرنده با هدف ایجاد یک فـن 

آوری جدیـد،   یافته از فـن  ورانه) خود با عناصر انتقال تولید(یا بهره

(که ممکن است، موفق نبوده و در همین مرحلـه،  کند استفاده می

آوری  خاتمه یابد). اما در مرحله سوم است که عناصر انتقـال فـن  

توانـد   صورت واقعی، رشد کـرده و پذیرنـده حتـی مـی     پذیرنده به

آوری جدیـد، بـه    آوری کند یا با تکوین فـن  مبادرت به انتقال فن

عنـی تنهـا در ایـن    یابد. ی آوری جامع و ارتقا یافته، دست  یک فن

آورانـه بـاالتر واقعـاً     یافته با محتـوای فـن   آوری توسعه مرحله، فن

گـردد. مـواردی ماننـد: وجـود      شده مـی  آوری منتقل جایگزین فن

هـای   های مرتبط، تجربه مدیریت و برخورداری از کانـال  آوری فن

  کار روند. آوری، به توانند برای تکمیل و ارتقا فن تجاری نیز می

  هاي انتقال وبتصع -3-3

آوری طـرفین باشـد، در سـاختار     وقتی تفاوت اندکی بین فن

. ]7[بازار نسبتا کامل موجـود، رقابـت متعـادلی هـم وجـود دارد     

تمـام یـا دانـش     چه عوامل فنـی تولیـد (ماننـد مـواد نیمـه      چنان

آوری بـه   محیطی) با هم متناسب بوده اما تقاضا برای جریان فـن 

بـرای   ریآو فرآینـد انتقـال فـن    لتکمیـ خارج، ضعیف باشد، یک 

تر خواهد بـود. امـا جریـان     ساده آن)در صورت آغاز (دهنده انتقال

، 7انتقال به خارج در شرایط رقـابتی بـازار یـا در شـرایط انحصـار     

آوری، جلوگیری شده و انتقـال و   چنان خواهد بود که از نشت فن

الزامـات  چـه   چنـان شدت کنترل گردد.  آوری به وسعه فنامکان ت

تمام یا عوامـل دانشـی و محیطـی تولیـد      بیشتری برای مواد نیمه

وجود داشته باشد، جریان پذیرنده فنی بـرای ترکیـب بـا عناصـر     

7 Monopoly 



  وحید مرندي  

 

  65  1394بهار و تابستان ، بیست و پنجشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

منظـور ارتقــا   بایسـتی تــالش زیـادی بــه  یافتــه،  آوری انتقـال  فـن 

ام دهـد. بنـابراین   انجـ های صنایع و منابع انسانی خـود   توانمندی

تـوان چنـین گفـت کـه      واهد شد. میتر خ ، سختآوری انتقال فن

هایی کـه در حـال ارتقـا     یافته یا سازمان تر توسعه برای ناحیه کم

 ؛تر اسـت  آوری در مراحل اولیه، ساده باشند، ارتقا فن آوری می فن

رود  آوری بین دو طرف، انتظار می ترشدن شکاف فن اما با کوچک

انتقـال   موانـع فـراراه   گرچـه تـر گـردد.    آوری، مشکل که ارتقا فن

  .نخواهند بودناپذیر  آوری، غلبه فن

  

  یافته که در تاریخ جهان ثبت شده است. هاي انتقال آوري برخی فن  -1جدول شماره 

  محل و دوره انتقال  محل و دوره تاریخی  نام اختراع
مدت انتقال 

  (سال)

  1000  میالدیقرن دوازده   اروپا  قرن دوم میالدی  چین  کاغذ

  500  قرن چهارده میالدی اروپا  قرن نهم میالدی  چین  باروت

  400  قرن پانزده میالدی اروپا  قرن یازدهم میالدی  چین  چاپ

  300  قرن شانزده میالدی  ژاپن  قرن سیزدهم میالدی  ایتالیا  شیشه

  آلمان  میز مکانیکی
اوایل قرن شانزدهم 

  میالدی

  قرن هفده میالدی  ژاپن
150 -100  

  اواسط قرن هفده میالدی  چین

  م 1746  انگلستان  اتاق سولفات سرب
  م 1872  ژاپن

186-126  
  م1932  چین

  م 1785  فرانسه  پودر سفیدکننده
  م 1872  ژاپن

134 -97  
  م 1909  چین

  م 1801  آمریکا  کشتی بخار
  م 1855  ژاپن

64 -54  
  م 1865  چین

  م 1821  انگلستان  سیمان
  م 1923  ژاپن

85-82  
  م 1906  چین

  م 1825  انگلستان  آهن راه
  م 1872  ژاپن

59-47  
  م 1884  چین

  م 1827  انگلستان  کبریت
  م 1876  ژاپن

53-49  
  م 1880  چین

  م 1824  آمریکا  تلگراف
  م 1869  ژاپن

36 -25  
  م 1880  چین

  25  م 1890  ژاپن  م 1865  آلمان  کوره فوالد با دهانه باز

  10  م 1890  ژاپن  م 1880  آمریکا  المپ

  م 1910  آمریکا  رادیو
  م 1925  ژاپن

17-15  
  م 1927  چین

  6  م 1942 ژاپن  م 1936  آمریکا  میکروسکپ الکترونی

  11  م 1949 ژاپن  م 1938  آمریکا  نایلون

  4  م 1954 ژاپن  م 1950  آمریکا  هادی نیمه

  4  م 1957 ژاپن  م 1953  اتریش BOFفوالدسازی به روش 

 در انتقال 8تقسیم فضا -3-4

شود که یک  ای است که زمانی استفاده می واژه "تقسیم فضا"

صورت جداگانه بـه نـواحی    آوری، تقسیم شده و هر قسمت به فن

کار مختلف، انتقال یابد. هـر  وهای کسب جغرافیایی خاص یا حوزه

8 Space Division 

افـزوده، عمـدتا بـر نقـاط قـوت      سازمان در فرآینـد ایجـاد ارزش   

آوری نیـز بـه    هندگان فـن د نماید. انتقال محوری خود، تمرکز می

منظور حفظ مزیت رقابتی خود، تنها به داشتن برخی فنون(حتی 

صورت کامل) متکی نبوده بلکـه در جسـتجوی فرصـتی بـرای      به

کســب مزیــت جــامع یــا نســبی هســتند تــا منجــر بــه اســتقرار  

هایی با ارزش  کردن فرآیند فزوده باال و خارجفرآیندهایی با ارزش ا
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. بـه ایـن ترتیـب، فرآینـد توسـعه محصـوالت       افزوده ناچیز گردد

زمان با جستجوي این فرصت پیچیـده   پیشرفته به صورت هم فوق

آوري، منـابع انسـانی و    اي، فن چراکه الزامات سرمایه ؛خواهد شد

ــی    ــاالتر م ــز ب ــوالت نی ــن محص ــدیریتی ای ــن  م ــد. از ای رو،  باش

وکـار  دهندگان در مواجهه با این فشار باید بر توسعه کسب انتقال

هـاي عملیـاتی و مخـاطرات     محوري خود متمرکز شوند تا هزینـه 

تولید رقابتی داشته باشند. بدیهی است کـه   اده وخود را کاهش د

هـا، بـر    آوري افزایش سطح دسترسی بـه اطالعـات و ماهیـت فـن    

در مطالعــات تـر   پـیش چنـان کــه   اسـت؛  تقسـیم فضـا، اثرگــذار  

   .]14و  13[نیز مورد اشاره قرار گرفته است اي گسترده

  اي انتقال تمرکز منطقه -3-5

هاي امروزي، حرکـت از مزیـت نسـبی بـه مزیـت       در سازمان

دانیم مزیت نسبی، مزیتی  که می رقابتی، امري حیاتی است. چنان

مقایسـه   مندي صاحب آن یا در حـین  ایستاست که براساس بهره

عوامـل   حاصـل شود. اما مزیـت رقـابتی،    وي با دیگران تعیین می

هاي فنی و اثر تجمعی حاصـل از ترکیـب    تولید، تقاضا، پشتیبانی

هـاي پویـاي ناشـی از آن، حاصـل      باشد که مزیـت  این عوامل می

افـزاري   هاي دولتی و سایر عوامل نرم راهبردهاي تجاري، سیاست

یافته، از مشخصات ویـژه   آوري انتقال فناست. باید توجه کرد که 

عـالوه،   پـذیرد. بـه   شود، تـاثیر مـی   اي که در آن مستقر می ناحیه

آوري، مـوثر اسـت    پذیري فن تجمع صنایع مرتبط در بهبود رقابت

  ].37و  28[که منجر به مزیت رقابتی خواهد شد
  

  آوري اثرات انتقال فن -4

ي رقابتی کنونی، سازي اقتصاد و فضا آوري با جهانی انتقال فن

آوري به توزیـع بهینـه منـابع     ناپذیر شده است. انتقال فن اجتناب

تواند موجب توسعه هماهنگ اقتصاد ملی و  فنی کمک کرده و می

توان چنین  انتقال را میاین المللی شود. اثرات ناشی از  نهایتا بین

  دانست:

  9هم پیوستگی اثر به -4-1

سیستم و محـیط موجـب   نظمی، تعامل میان  طبق نظریه بی

شود. سیستم فنی، سیستمی بـاز و   تغییر آنتروپی در سیستم می

آوري ورودي و عناصر فنـی در یـک    خودسازمانده است. وقتی فن

  ناحیه با هم ترکیب شوند، دو احتمال وجود دارد:

آوري بـومی،   آوري ورودي بـا فـن   (اگر فـن آنتروپی مثبتایجاد  -

نگ باشد که ترکیب آن با عناصر فنی نامتجانس و بالطبع، ناهماه

  ؛موجود، منجر به کاهش ظرفیت تولید و بازده خواهد شد)

9 Associated Effects 

آوري  آوري ورودي بـا فـن   فـن چـه   چنـان آنتروپی منفی (ایجاد  -

باعـث   ،بومی، مشابه باشد که ترکیب آن با عوامـل فنـی موجـود   

 بهبود ظرفیت و بازده خواهد شد).

عنوان نتیجـه تبعـی یـا    پی(بهتوان از تحلیل آنترو بنابراین می

منظور تحلیل رفتار فرآیند یا  اي پیوسته با فرآیند انتقال) به پدیده

 سرانجام انتقال، استفاده نمود. 

   10اثر مضربی -4-2

وري و افـزایش   آورانه موجب افزایش شدید بهـره  پیشرفت فن

گفتـه شـد،   پیشـتر  کـه   فزاینده رشد اقتصادي شده است. چنـان 

اي بـا   اي با سطح فنی باالتر به سـوي ناحیـه   ناحیه عناصر فنی از

که سطح فنی باالتر آنها  طوري ،شود تر جاري می سطح فنی پایین

آوري  از سویی دیگر، انتقال فن شود. موجب ارتقا بازده عملیات می

ماهیـت کـار خروجـی،     المـث  .گـذارد   بر عوامل دیگري هم اثر می

اغلـب بـر اثــر فـرآوري و عملیـات انســانی تغییـر کـرده و بــازده       

ــره ــذاري  وري حاصــل از ســرمایه خروجی(متفــاوت از رشــد به گ

نمایـد. امـا بـه     مستقیم روي عناصر فنی) را دچار تغییر کیفی می

صـورت ریاضـی، نشـان داد.    تـوان بـه   هر ترتیب، این بهبود را می

و مزایاي  Yi ناصر فنی در حالت ابتدایی باع برخی چنانچه مزایاي

نشـان داده شـود، اثـر     Y’iنهایی یا حاصل از ورود این عناصر بـا  

  ، چنین خواهد بود:1مضربی عناصر فنی در معادله 

θ  1معادله  �
��
�

��
 

  11اثر اتصالی - 3- 4

عنـوان اولـین کـارکرد انتقـال     اتصال، فرآیندي اسـت کـه بـه   

پیوستگی و هماهنگی ابزارها با یکـدیگر  آوري، به جورشدگی،  فن

که قبال گفته شد، با هـدف آرایـش مجـدد     کند(و چنان کمک می

شـود). هـر سیسـتم موجـود، بـا سـایر        آوري انجام می عناصر فن

ارتبـاط   را مجزا و بی توان آن ها نیز در ارتباط است و نمی سیستم

اده تواند یک ارتباط اختصاصی سـ  با محیط دانست. این رابطه می

. براي ایجاد اثر ]23[اي از روابط چندگانه باشد پیچیدهیا مجموعه 

توان دو سناریو را در نظر گرفـت کـه    آوري، می اتصالی انتقال فن

  بینی خواهد بود: سرانجام هریک به ترتیب زیر، قابل پیش

مثال فرآینـد   ؛اشدمنظور ایجاد رابطه بلندمدت نبانتقال بهاگر ) 1 

مثال با هدف بهبـود  (طرف، پس از یک تبادل تجاريتولید در دو 

سـازي ترکیـب    یا به منظور هماهنـگ  گیرنده ظرفیت تولید انتقال

در ایـن   اثـر اتصـالی مزبـور    ) خاتمه یابـد. ابزارهاي در اختیار وي

10 Multiplier Effect 
11 Coupling Effect 
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 ، پایا نخواهد بود.صورت

اي، تقسـیم کـار و    انتقال براي ایجاد یـک تعامـل ناحیـه   اگر ) 2 

 اتصـال . ایـن  باشدهمکاري عمودي یا افقی اهمیت بحرانی داشته 

  بود. اس دوطرفه، بلندمدت و پایا خواهددلیل ایجاد یک تم به

  12سازي اثر یکپارچه -4-4

هـایی کـه    سازي مجموعه فعالیت سازي بر بهینه انجام یکپارچه

اند، موثر خواهـد   کار از یکدیگر تفکیک شدهبراساس اصل تقسیم 

سازي در ساختار داخلی در حین  این فعالیت، منجر به بهینه. بود

 شود.  آوري می انتقال فن

هــایی ماننــد وارد کــردن عناصــر کلیــدي  بــا اســتفاده از روش

، بهبـود ارتبـاط   ]29[آوري، تغییر در نحوه ترکیب این عناصـر  فن

، ]30[هـم  اي از صـنایع مربـوط بـه    شـبکه اد میـان صـنایع و ایجـ   

المللـی و پویـا از سـاختاري اقتصـادي بـا       اي بـین  توان چرخه می

ا توجـه بـه ایـن کـه انتقـال      . بـ هاي عظیم به وجود آورد ظرفیت

آوري هر زمان که به فرآیند توزیع جهانی کـاال متصـل شـود،     فن

 سودآور بوده و این فرآیند، داراي کارکردهـاي گونـاگونی خواهـد   

  سازي و تبعات آن پی برد. توان به اهمیت اثر یکپارچه بود می

  13شدن اثر قطبی -4-5

هــاي تولیــدي در برخــی نــواحی  در مراحــل ابتــدایی فعالیــت

دلیــل فقــدان منــابع، یــا عوامــل تــاریخی، فرهنگــی و   خاص(بــه

بندي صنعتی یا فنـی وجـود داشـته اسـت. بـا       جغرافیایی) خوشه

ها و خدمات عمـومی و   هاي زیرساخت هزینهها،  توسعه این خوشه

شـده و بهبـود کیفیـت نیـروي کـار،       مدیریت اجتماعی، سرشکن

. این نـواحی  ]38[شود آوري و نوآوري نیز تسریع می پیشرفت فن

هـایی خواهنـد    یافته به دالیل زیر، متکی به مزیـت  صنعتی توسعه

اند  شد که در طی جذب افقی از ناحیه محاطی خود، کسب نموده

  گردد: و منجر به تمرکز بیشتري از عوامل تولید می

  ؛وري بیشتر شدن اعتبارات به دلیل بهره قطبی -

آوري و دانش نیروهاي  شدن انتقال استعدادها و جذب فن قطبی -

 ؛مستعد از نواحی دیگر

 کاهش توان رقابتی بخش تولید و صادرات در نواحی دیگر. -

ر و فقیـر، فقیرتـر خواهـد    ثروتمند، ثروتمندت" به این ترتیب،

  افتد. شدن اتفاق می و اثر قطبی "شد

14اثر تعادلی -4-6
  

توانـد رشـد معمـول     اي مـی  ناحیـه  هـاي میـان   آوري انتقال فـن 

12 Integration Effect 
13 Polarization Effect 
14 Equilibrium Effect 

سـازي   اقتصادي را به همراه داشته و در نهایت، منجـر بـه بهینـه   

 ].21و  10[ساختار اقتصادي و کاهش شکاف بـین نـواحی گـردد   

شـمال)، موجـب گسـترش    (یافته رونق اقتصادي در نواحی توسعه

جنـوب)  (یافتـه  تـر توسـعه   کمنواحی تقاضاي کاالهاي اساسی در 

خواهد شد. چنانچه کشش عرضه کاالهاي اساسی در شـمال بـه   

قدر کافی بوده و بتواند نیاز ناحیه جنوب را برطرف نماید، اقتصاد 

نرخ رشد آنها به شرایط طرفین به رشد خود ادامه خواهد داد که 

اي بـه کاالهـاي    ناحیه نسبت شاخص قیمت صادرات میان(تجاري

وارد شده) بستگی دارد. اما اگر کشش عرضه کاالهاي اساسـی در  

ناحیه جنوب، کمتر باشد و تقاضا بر عرضه فزونی یابد، منجـر بـه   

افزایش قیمت شده که رشد تولید در شـمال را تشـویق نمـوده و    

دلیـل افـزایش    هتر خواهد کرد. از سوي دیگـر، بـه  دستمزدها را ب

تـدریج   قیمت کاالها که شکاف بین ناحیه جنـوب و شـمال را بـه   

تر خواهد کرد، رشد کاالها در جنوب کاهش خواهد یافـت. در   کم

توانـد   آوري بین شمال و جنوب، نه تنها می این شرایط، انتقال فن

توانـد   مـی بلکـه   ،به رهبـري شـمال) شـود   (منجر به رشد طرفین

طوري که جنوب، توسعه شمال  به ؛موجب تغییرات ساختاري شود

چرخه توسعه  بهرا دنبال کرده، با آن هماهنگ شده و در نهایت، 

مشابه شمال) بپیوندد. نکته قابل توجه این کـه تعـادل،   (اقتصادي

صــورت اجبــاري، صــورت طبیعــی حاصــل خواهــد شــد و بــهبــه

  تحقق نخواهد بود. قابل

  15سرریزاثر  -4-7

آوري یـا اطالعـات خاصـی،     چه یک شرکت از مزیت فن چنان

کننـدگان یـا    کـه در تمـاس بـا تـأمین     منـد باشـد، هنگـامی    بهره

بالطبع محصوالت، فرآیندها یا دانـش   ،قرار گیرد کنندگان مصرف

است کـه  فنی بازار وي نیز در معرض استفاده آزادانه است و اینج

حتی اگر این شرکت، اضافه بهـاي  . ]34[افتد اثر سرریز، اتفاق می

کنندگان محلی نیـز   کنندگان یا سایر تأمین مشخصی براي مصرف

ه ناشی از ایـن اسـتفاد  (هاي محلی اعمال کند، صرفه دیگر شرکت

. انتقال سرمایه انسانی، یکـی  ]10[آزادانه) را جبران نخواهد نمود

کنان آوري است که در نتیجه انتقال کار هاي اثر سرریز فن از مثال

شـود. بـدیهی اسـت بـا انتقـال       هاي دیگر جذب مـی  توسط بنگاه

آوري مورد اسـتفاده وي نیـز    ، فنBبه  Aسرمایه انسانی از ناحیه 

رپـذیري از بسـیاري   ثیآوري با وجـود تا  شود. انتقال فن منتقل می

 چـه (هـا و کشـورها   عوامل، داراي اثرات عمیقی بر اقتصاد سازمان

درک اثرات مثبت . ]11[باشد گیرنده) می انتقالچه و دهنده  انتقال

آوري و استفاده درست از آنها در کنار مالحظـه اثـرات    انتقال فن

15 Spill-over Effect 
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آوري را  منفی آن، ضروري است تا بتـوان در نهایـت، انتقـال فـن    

  صورت مناسبی هدایت نمود. به
  

  آوري هاي انتقال فن الگو -5

) ترکیبیاجتماعی و  یسیستمعنوان  به(آوري انتقال عناصر فن

. ]25[بسـتگی دارد به عوامـل متعـددي   گیرد و  صورت نمی دفعتا

  بندي نمود: هاي زیر، طبقه توان حسب روش آوري را می انتقال فن

  برحسب سازوکارهاي اجرایی -5-1

توسط دو نیرو، آوري در محیط واقعی اقتصادي عمال  انتقال فن

اي  نیروهـاي برنامـه   شود که نیروهاي بازار و تحریک و کنترل می

تـوان دوگونـه    آوري را مـی  هاي انتقال فـن  رو الگو باشند. ازاین می

  محور. دانست: انتقال بازارمحور، انتقال برنامه

  انتقال بازارمحور -5-1-1

عرضـه و  "وکار و ساز "ارزش"ر، وابسته به قانون نیروهاي بازا

، هـاي جـذابیت   هـا، نـرخ   ست که تحت تاثیر تغییر قیمـت "تقاضا

دستمزدها و دیگر عوامل اهرمی مهم براي تاثیرگذاري، هـدایت و  

باشـد. نیـروي بـازار بـر نقـش انتقـال        مـی  آوري تنظیم انتقال فن

اي و  هـاي منطقـه   اي، همکـاري  ناحیـه  ر تجـارت میـان  آوري د فن

یعنـی انتقـال    اي اثرگـذار اسـت.   هاي خاص منطقه گذاري سرمایه

  دالیل اقتصادي است.  آوري بازارمحور، کامال متکی به فن

  محور انتقال برنامه -5-1-2

آوري، متاثر از کنتـرل بـازارمحور    محور براي فن انتقال برنامه

اي است که  گیرانه شده و جهت ریزي این روش، انتقال برنامه. است

هـاي   از اقتصاد داخلـی، راهبردهـاي توسـعه اجتمـاعی، سیاسـت     

پذیرد. مثال کشـور   می هاي عملیاتی مربوط، تاثیر صنعتی و برنامه

میالدي، بیشـتر بـر منـاطق صـنعتی تمرکـز       2007چین تا سال 

گذاري در برخی نواحی و انتقال صنایع به مناطق  داشته و سرمایه

هــاي مشــترک در تولیــد را  خــاص را تشــویق نمــوده، همکــاري

بـراي کشـورهاي   ایـن روش   امشخص. ]18[نماید دهی می سازمان

ترین اجزا بـراي اقتصـاد    یکی از مهمتوسعه،  سوسیالیست در حال

کـه  رود کـار مـی  بـه منظور تنظیم بازار  و بهاست شده  ریزي برنامه

هاي مختلـف کشـور    رود موجب کاهش تفاوت در ناحیه انتظار می

  ].36[شود

  برحسب پوشش انتقال -5-2

هــا یــا نــواحی  عــالوه بــر تفــاوت بــین ســطح فنــی ســازمان

ه پوشش یا حرکت ایـن انتقـال   توسعه، نحو یافته با درحال توسعه

  باشد. نیز متفاوت است که به انتقال عمودي یا افقی موسوم می

  انتقال عمودي -5-2-1

یا حرکت عمودي)، بـه انتقـال از کشـورها یـا     (انتقال عمودي

آوري یا منبـع ایجـاد    کننده فن عنوان تامین به(یافته نواحی توسعه

بـه عنـوان   (یافتـه  توسـعه تر  جریان فنی) به کشورها یا نواحی کم

شـود. از آنجـا کـه     آوري یا مقصد جریان) اطالق مـی  پذیرنده فن

آوري در کشورهاي پیشرفته یـا گرادیـان    یافتگی فن درجه توسعه

آوري آنها نسبت به سایر نـواحی بـاالتر اسـت، ایـن گرادیـان،       فن

که انتقال در عمـل نیـز از    چنان .گردد آوري می موجب جریان فن

یافتـه اتفـاق    تـر توسـعه   یافته به کشورهاي کـم  توسعهکشورهاي 

  افتد. می

  انتقال افقی -5-2-2

آوري بـین نـواحی    یا حرکت افقی) به انتقال فـن (انتقال افقی

از  شود.  با گرادیان مشابه) اطالق می(آورانه مشابه از نظر توسعه فن

امیدواري مـردم بـه بهبـود     باعثحرکت عمودي منظر اجتماعی، 

انتقال عمـودي  ه ، امید بشود اما حرکت افقی شرایط اجتماعی می

  .]31[انگیزد می را پس از تغییر در محیط اجتماعی بر

  برحسب بردار انتقال -5-3

  انتقال عناصر فیزیکی -5-3-1

ها و دیگـر صـور    اي از تجهیزات، ابزارها، ساختمان مجموعهبه 

آوري یـا   که این صـور از فـن   شودگفته میمادي، عناصر فیزیکی 

دهـد. ایـن    هـا را شـکل مـی    بیشـتر انتقـال   16هاي میانی آوري فن

صورت مـادي و فیزیکـی، بـه سـرعت      آوري با متصور شدن به فن

ز مزیت یافته که ا کند. کشورهاي توسعه تمایل به کهنگی پیدا می

تـا تجهیـزات فنـی    در تالشـند   ،هاي جدید برخوردارنـد  آوري فن

انتقـال دهنـد.    "ضرر نامشهود"ور کاهش منظ تر خود را به قدیمی

هاي میـانی نیـز در بیشـتر کشـورهاي      آوري فناز آنجا که نیاز به 

دلیل ظرفیت ناچیز جذب در بازار داخلـی) بـاال    به(درحال توسعه

آوري بین کشورها به  در بسیاري موارد، این گونه انتقال فن ،است

  گیرد. همین دلیل شکل می

  انتقال اطالعات -5-3-2

ــن  ــال ف ــق  انتق ــت آوري از طری ــات ثب ــش   اختراع ــده، دان ش

چگونگی)، طرح فرموالسیون یا اشکال مشابه انتقال اطالعات (فنی

آوري، بــه ســرعت در تولیــد اســتفاده  ایــن فــن اغلــب نــام دارد.

فنـی قـرار دارد یـا     هاي چراکه معموال در مرحله آزمون ؛شود نمی

  ه است.سازي نشد هنوز تجاري

  انتقال قابلیت -5-3-3

نیـز   "آورانـه  ذهنیـت فـن  "عنوان انتقـال  انتقال قابلیت که به

 توانایی واقعی در ایجـاد و  وشود، انتقال استعداد فنی  شناخته می

16 Intermediate Technologies 
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بروز صورت اختراع و توسعه آن  بهتواند  میاست که آوري  فنخلق 

توسعه فنـی  المللی، مبناي  بین ن استعداد فنی در حدنماید. داشت

آوري را  ترین و بیشترین تاثیر را در بهبـود انـواع فـن    مهم است و

که کشورهاي درحال توسعه نیاز به تبـادل   باشد. در حالی دارا می

تـر از   انتقال این کارکنان، بیش بیشتري از کارکنان فنی دارند اما

گیـرد. انتقـال    یافته، انجام مـی  به توسعه توسعه کشورهاي درحال

هـاي آن اسـت. ایـن     دلیل مهاجرت، یکـی از مثـال    ها بهاستعداد

پدیده در انتقال استعدادها، یکـی از معضـالت جـدي کشـورهاي     

هاي مشترک بـین   توسعه است که خوشبختانه با همکاري درحال

  .استمهار  توسعه قابل یافته و درحال کشورهاي توسعه

  

  براساس جذب و فرآوري -5-4

  انتقال ساده -5-4-1

از همـان   طور مستقیم ساده روشی است که پذیرنده، بهانتقال 

آوري یـا صـنعت بـه     کند و گویی همان فـن  آوري استفاده می فن

  اي پیدا نکرده است. پذیرنده، پیوند زده شده و جنبه تازه

  انتقال جذبی -5-4-2

شـامل: تقلیـد،   (بـه همـراه فرآینـد جـذب آن     آوري انتقال فـن 

کـه متعاقـب انتقـال انجـام      اسـت  آوري) سازي و بهبود فـن  شبیه

اساس انتقال جذبی، همان انتقال ساده است با این  .]17[شود می

از نظـر  هـاي کـارآیی آن    تفاوت که به دلیل نقایص یا محـدودیت 

  سازي قرار گرفته است. در معرض بهپذیرنده، 

روش اصلی براي صنایع ژاپـن   ،م 1960بعد از دهه  ،لامثبراي 

چراکه با ورود ماشین اولیه، ماشین بعدي  ؛دیگر انتقال ساده نبود

ــد      ــتري تولی ــاي بیش ــا مزای ــی ب ــنایع داخل ــط ص ــتی توس بایس

آوري در  . در واقـع، موفقیـت بیشـتر انتقـال فـن     ]21[گردیـد  مـی 

کشورهاي درحال توسعه از طریق  ترکیب انتقال سـاده و انتقـال   

 تدریج افزایش جذبی، قابل انتظار بوده و سهم انتقال جذبی نیز به

آوري خـاص، شـکافی وجـود     یافته است. اگر در یک زمینه یا فن

پرهیز از مخاطرات ناشی از توسـعه   منظور توان به داشته باشد می

هـاي   آوري چنین براي فـن  آن را وارد نمود. هم ها داخلی یا هزینه

آوري)  یعنی هضم و جذب فـن (توان از انتقال جذبی مانده می عقب

نیازي به  کهطوريبه هداف استفاده کردمنظور دستیابی به این ا به

آوري بومی و وارداتـی   همچنین فن .آوري نباشد واردات مجدد فن

  مند با یکدیگر ترکیب شوند. اي نظام بتوانند به شیوه

  آوري الگوي فضایی انتقال فن -5-5

  انواع انتقال فضایی و ترتیبات آن -5-5-1

هستند که به شدت ها  آوري فن ها در معرض جریانی از سازمان

 شــامل: شــرایط تکثیــر،(آورانـه ســازمان  وابسـته بــه راهبــرد فــن 

هـاي   الگـو باشند.  ها و ابزارهاي مورد استفاده آن) می سازي فرصت

 الگـوي : ]25[عبارتنـد از  ،آوري در ایـن خصـوص   اصلی انتقال فن

19گیرانه ي همه الگوو  18پرشی الگوي، 17سلسله مراتبی
.  

آوري در یک سازمان،  و ارتقا یک فنانجام کلیه مراحل توسعه 

یابی بـه   . اما زمانی که دستاستبه الگوي سلسله مراتبی موسوم 

شده باشـد،   آوري جدید از طریق خارج از سازمان حاصل  یک فن

آوري جاري سازمان اتفاق افتاده که به الگوي  عمال جهشی در فن

هـا موجـب تشـویق     . تمایل به کاهش قیمـت استپرشی موسوم 

 الگويشود که  یافته می تر توسعه آوري به کشورهاي کم قال فنانت

گیرانه آن  تواند متعاقبا به انتقال همه و می(کند را دنبال میپرشی 

آوري را مشتمل بر چهـار   . اگر حیات فنبه سایر نواحی بیانجامد)

، ]32[بلـوغ و استانداردسـازي آن بـدانیم   مرحله: کـاربرد، رشـد،   

شـهرها اتفـاق    آوري در کـالن  رشـد فـن   عمدتا مراحـل کـاربرد و  

اي  یافتـه  ها به نقاط تقریبـا توسـعه   افتد. در دوره بلوغ، شرکت می

از قابلیت زیادي برخوردار اسـت و در  یابند که بازار آنها  انتقال می

حــال  آوري اســتاندارد بــه منــاطق در دوره استانداردســازي، فــن

شـود. در ایـن    میاي که قیمت در آنها پایین است، منتقل  توسعه

آوري بـه دلیـل تقاضـاي زیـاد و بلـوغ منـابع        ، انتقال فـن شرایط

 138توان در اسـتقرار   یابد. این موارد را می آوري، گسترش می فن

مـیالدي مالحظـه    80خط تولید تلویزیون در چین در اوایل دهه 

هاي مختلف شده و  نمود که باعث تاسیس کارخانجاتی در استان

. معمـوال  ]16[آوري در کشـورگردید  ي این فـن ساز منجر به بومی

هاي پیشرفته و بزرگ، کارخانجات تامین قطعات خـود را   شرکت

منظور حفظ ارتباط و کنترل موثر، در نواحی نزدیـک بـه خـود    به

 الگـوي . شبکه ایجـاد شـده بـه ایـن ترتیـب،      ]20[کنند ایجاد می

  دهد. گیرانه را تشکیل می همه

آوري در ناحیـه   فـن انتقال  نمونه: الگوي فضایی -5-5-2

  20دلتاي ژوجیانگ

آوري در جهان وجود  هاي متعددي از انتقال فن هرچند نمونه

و البتـه نزدیـک بـه شـرایط     (موفـق  اي عنـوان نمونـه   اما بـه ؛ دارد

شده در ناحیه دلتاي  کشورهاي در حال توسعه)، به فعالیت انجام

هـایی   شـرکت  هاي گردد. همکاري اشاره می کشور چین ژوجیانگ

 25ال سـی  و تی 24، هوآلینگ23، موتوروال22، بستا21پنگ چون جین

17 Hierarchical Model 
18 Skip Model 
19 Epidemic Model 
20 Zhujiang 
21 Jinpeng 
22 Besta 
23 Motorola 
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تنها به لحـاظ جغرافیـایی بلکـه از نظـر سـطح       را نه در آن ناحیه

چنین، دو نوع  ی کرد. همپرشی تلق الگويتوان به عنوان  میفنون، 

ال، اجـرا   سی هایی چون هوآلینگ و تی فضایی در شرکتاز الگوي 

انتقـال  ینگ، الگوي فضـایی را بـراي   شرکت هوآلکه  گردید چنان

کـه بـا واردکـردن فنـون تـازه از       آوري، انتخاب نمود به طوري فن

یافته و ترکیب آن با فنون بومی به اجرا در آمد.  کشورهاي توسعه

گیرانـه در انتقـال    هـاي پرشـی و همـه    الگـو این الگو، ترکیبـی از  

ژاپنـی  در ابتدا به همکـاري بـا شـرکت    آوري بود. این شرکت  فن

هـاي تهویـه    صـنعت دسـتگاه   در عنـوان پیشـرو   به 26میتسوبیشی

هـاي خـود، الگـویی از     پرداخت و با توسعه سریع توانـایی  مطبوع

هـا، بـا    منظور کاهش هزینـه  توسعه پرشی را اجرا نمود. سپس به

هاي  از ظرفیتبراي استفاده (هاي داخلی ایجاد همکاري با دانشگاه

هاي داخلی تمرکز نمـود تـا در کنـار     تحقیقاتی)، بر انجام نوآوري

ها، با اشاعه این دانـش   هاي نوین و کاهش هزینه استفاده از روش

گیرانه بـه   آوري را مجددا از الگوي همه فنانتقال به سایر نواحی، 

ال نیز در مراحل اولیـه،   سی الگوي پرشی تبدیل نماید. شرکت تی

سپاري  برون هاي همسایه براي دستیابی به فنون جدید، از شرکت

فاصـله  د. دهـ کـاهش   راهـا   د تـا هزینـه  کرو ادغام منابع استفاده 

و  عاملی محدودکننده نبـود دیگر ، ها با رشد توانمنديجغرافیایی 

ها به شمال چین و منطقه هند و آسیا، الگـوي   گسترش همکاري

  .ایجاد نمود را  27کننده از راه دور احاطه

  

  گیري نتیجه -6

از رویکردهایی است کـه بـراي حرکـت از     آوري یکی انتقال فن

هـا   مورد استفاده کشورها و سازمان، وضع موجود به وضع مطلوب

آوري،  حلقـه واسـط نظـام عرضـه و تقاضـاي فـن       گیـرد.  قرار می

اي از نهادهــا، قــوانین و مقــررات، بســترهاي فرهنگــی،  مجموعــه

تـوان آن را بـه    است که میهایی  ها و زیرساخت ها، سیاست برنامه

فضـاي  شـده در   احاطهکه گر تعبیر نمود  نظام بسترساز و تسهیل

وضع موجود به  ). حرکت از6 شماره شکل(استالمللی  ملی و بین

 انجـام  وضـعیت آوري) در ایـن   از طریق انتقـال فـن  (وضع مطلوب

  باشد.  در نتیجه، تحت تاثیر عوامل مختلفی می کهد شو می

آوري، مستلزم مطالعـه سـازوکارها،    فناجراي الگوهاي انتقال 

. بنابراین اتکا صرف به برشمردن استآن ها و اثرات متنوع  ویژگی

طـور معمـول تحـت عنـوان      هـاي مختلفـی کـه بـه     یا اتخاذ روش

24 Hualing 
25 TCL 
26 Mitsubishi 
27 Remote-Surrounding  

گـذاري   ماننـد: سـرمایه  (شوند آوري مطرح می هاي انتقال فن روش

اري مســتقیم خــارجی، گــذ مشــترک، کلیــد در دســت، ســرمایه

امتیاز و ...)، بـراي موفقیـت در اجـراي ایـن      اخذ حق کنسرسیوم،

شـده   چراکه هریک از آنها در فضاي توصیف ؛ها کافی نیست پروژه

شود کـه هـدایت آنهـا، مسـتلزم درک و شناسـایی       فوق انجام می

اهمیت موضوع  ست.عوامل متعدد موثر و تحلیل اثرات جانبی آنها

آوري، زمانی مضـاعف   گانه فرآیند انتقال فن با توجه به مراحل سه

هـاي   آوري شـده از انبـوه فـن    گردد که مزایـاي واقعـی کسـب    می

شـده)،   گـذاري انجـام   در مقایسه بـا سـرمایه  (شده به کشور منتقل

سو، فقدان منظري تحلیلـی از   طور واقعی ارزیابی شود. از دیگر به

و  "هـا  ویژگـی "، "آوري کارهاي موثر بر جریـان انتقـال فـن   سازو"

ـ "  مـدیریتی هـاي اجرایـی و    توانـد روش  مـی  "ب آنهـا اثرات متعاق

گـذاري   موضوع را مختل نموده که بدون شک، بر فرآیند سیاست

  در واقع، تبیـین هـدف  است. آوري نیز موثر  کشور براي انتقال فن

آوري یـا   یـابی بـه یـک فـن     صرفا براي دست براي مثال(از انتقال

ز با تسلط ور توسعه صنعتی کشور)، گام مهمی است که جمنظ به

بـه  (به مبانی نظري موضوع مقدور نخواهد بود. با نگـاه فرآینـدي  

مفهوم شناسایی عوامـل مختلـف در یـک فرآینـد، تحلیـل نحـوه       

توان  بینی اثرات تبعی تصمیمات) می تعامل آنها با یکدیگر و پیش

مـدیریت نمـود بـه     بهتـر آوري در کشـور را   فرآیندهاي انتقال فن

منـد   طور شایسته از آن بهره داخلی نیز بههاي  اي که سازمان گونه

آوري در  گردند. گرچه هدف این مقاله، تحلیل وضعیت انتقال فن

توان  شده می اخص) نبوده است اما از مطالب ارائه صورت به(کشور

نمود تا بتوان با منظور، استفاده  همین هاي بعدي و به در پژوهش

آوري  ها و اثرات، وضعیت انتقال فن ارها، مدلکوشناخت بهتر ساز

ت مختلفـی  تاکنون، مشکال براي نمونهدر کشور را بهبود بخشید. 

آوري در کشور وجود داشته  هاي انتقال فن در فرآیند اجراي پروژه

قلمـداد نمـود. از جملـه     "موانع کارآیی"توان آنها را   است که می

دهـی منـابع انسـانی     ندر سـازما   تـوان بـه کاسـتی    این موارد می

متخصص، عقد قراردادهاي نامناسـب، عـدم توجـه بـه تجـارب و      

اشـاره کـرد    هاي اعتباري دستاوردهاي پیشین یا بعضا محدودیت

ها را به طریقی متاثر نموده است. اما  که در نهایت، هریک از پروژه

موانـع  "یـا  (آوري ترین معضـالت در انتقـال اثـربخش فـن     از مهم

توان فقدان سیاست مدون کشور، عدم تمرکز یا  ی) را م"اثربخشی

چنـین   اختصاص متولی واحد یا نهادسازي در این خصـوص، هـم  

هاي  و اجراي سیاست نیازي در تدوین توجه ناکافی به عوامل پیش

شـده،   هـاي متعـدد منتقـل     آوري که فـن  طوري به ،مربوط برشمرد

نـونی  شـرایط ک نتوانسته شایسته سرمایه مصروف باشد. مطالعـه  

کشـور، حــاکی از شــرایط مناســب آمــاري آن بــه لحــاظ برخــی  
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هـاي   هـاي طبیعـی و سـرمایه    اي مانند سرمایه هاي سرمایه مولفه

اما این وضعیت ]. 1[افزاري در مقایسه با سایر کشورها است سخت

که باید منجر به جذب یـا اشـاعه    مناسب در عمل، نتوانسته چنان

المللـی   نی توزیع و رقابت بینآوري و اتصال آن به زنجیره جها فن

هـاي اجتمـاعی از    هـاي انسـانی و سـرمایه    چراکه سـرمایه  ؛گردد

وضعیت خوبی برخوردار نبوده و بایسـتی ترکیـب ایـن عوامـل را     

در واردات کاال،  ها گروهطلبی برخی  بسا منفعت . چهبازآرایی نمود

مانع از ورود و جذب شایسته و در نهایت، کسـب مزیـت رقـابتی    

شـدن اصـل منفعـت     دار خدشـه آوري شده و موجب  ار از فنپاید

نهایی در انتقال عناصر فنی براي توسـعه پایـدار صـنعتی کشـور     

هاي انسـانی   رغم برخورداري از استعدادها و سرمایه شده باشد. به

ترین عامل در انطباق یا  به عنوان مهم(آورانه در کشور، ذهنیت فن

ود فاصـله دارد کـه الزمـه    آوري) با تکامل شایسـته خـ   توسعه فن

اي در انتقـال   حتی روند شـبکه  آوري بوده است. انتقال جذبی فن

اي  بنگـاهی در ناحیـه   آوري در داخل کشور، تنها در ابعاد بین فن

تر از سمت مو ک ]2[محدود و اغلب به صورت سرریز، اتفاق افتاده

صـورت   هاي سیاسی و به اغلب با انگیزه(کشور ما به سایر کشورها

گردد.  منجر به اثر اتصالی پایا مدت) جریان یافته و نتوانسته کوتاه

هـایی در مجموعـه عـواملی ماننـد      رسد کاستی نظر می بنابراین به

حریک و بارورسازي نهادسازي، محیط اجتماعی و فرهنگی براي ت

آورانه) وجود داشته  از جمله همان ذهنیت فن(هاي انسانی قابلیت

 همین دلیل دهد. به ه واسط را نشان میحلقاست که لزوم تقویت 

المللـی،   سازي و تشکیل شـبکه پویـا و بـین    در ایجاد اثر یکپارچه

در تناسب با تحلیل عوامل انتقال  ،ناتوان مانده است. این موضوع

آوري  آوري طبق هرم مازلو بوده و در تطابق با تاثیرپذیري فـن  فن

باشـد. از   افته، مـی اي که در آن استمرار ی از مشخصات ویژه ناحیه

توسـعه  بـراي  هاي بـالقوه   طرف دیگر، با وجود بسیاري توانمندي

در کشور محقـق  که در مقیاس جهانی) (هاي فعال صنعتی خوشه

یعنی (ارتباط با همان حلقه واسط توان این پدیده را بی نمی ،نشده

توان انتظار  نمی در واقعدانست.  گر) ها و عوامل تسهیل زیرساخت

بــراي انتقــال  "محــور برنامــه"یــا  "بــازارمحور"هــاي داشــت الگو

چراکـه اساســا نــه   ؛آوري، قابلیــت اجــرا و ادامـه پیــدا کننــد  فـن 

ها براسـاس   گذاري ها و سیاست ها، آماده بوده نه برنامه زیرساخت

نـی نظـري   به مباویژه اندازها و اهداف بلند مدت و با عنایت  چشم

گیـري   شـاهد شـکل   نتـوا  . بنـابراین نمـی  اند موضوع تنظیم شده

آوري بود که ادامه این چرخـه   گانه انتقال فضایی فن الگوهاي سه

  ناپذیر نموده است. را اجتناب

  

  
  ]4[آوري فنتعامل اجزاي نظام ملی نوآوري/  الگوي مفهومی - 6ل شک

  

توانسته  این نوشتار امید دارد که با بیان مبانی نظري موضوع

باشد با تاکید بر اهمیت منظر تحلیلی، موجب تنویر وجوه دیگري 

گـردد تـا بتوانـد در     )اي اهمیت پایـه  با(آوري از مبحث انتقال فن

هـاي الزم یـا در مـدیریت بـر اجـراي       تدوین راهبردها و سیاسـت 

مایـه   چنـین بتوانـد دسـت    . هـم شـود فرآیندهاي انتقال اسـتفاده  

ها تجربه انتقال  پژوهشگران در تحلیل دستاوردهاي حاصل از سال

  هاي مختلف صنعت کشور قرار گیرد. آوري در حوزه فن

  

  

 نظام ملی

 آوريتقاضاي فن

نظام 

 بسترساز

 نظام ملی

 آوريفن عرضه 

 المللی حقوقی، کسب و کار و الزامات آنفضاي بین

 ملی حقوقی، کسب و کار و الزامات آنفضاي 
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