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 تحلیلی بر چالش های 
انتقال فناوری در ایران

چكیده
انتقال بين المللي فناوري و نقش آن در توســعه صنعتي كشــورها و 
پركردن شــكاف فناوري بين كشــورهاي درحال توسعه و كشورهاي 
توســعه يافته، الزمــه اي انكارناپذير اســت و اســتفاده از فناوري در 
حوزه هاي مختلف امري ضروري به شــمار مــي رود. در فرايند انتقال 
فناوري، بنگاه ها و كارآفرينان به عنوان عامالن اصلي انتقال فناوري با 
چالش ها و محدوديت هايي روبه رو هســتند كه در مواقعي به شكست 
آنها مي انجامد. اين محدوديت ها در دو محيط نهادي و اقتصادي قابل 
بررسي هستند. محدوديت هاي نهادي در محيط  خارجي )بين الملل(، 
سياسي، فرهنگي، حقوقي، اداري، آموزشي و علمي، و فناوري و نوآوري 
و محدوديت هاي اقتصادي در محيط اقتصاد كالن، بازرگاني، كار )بازار 
كار(، مالي، صنعتي، جغرافيايي و محيط زيست بر فرايند انتقال فناوري 
تأثير منفــي مي گذارند. به عبارت ديگــر، محدوديت هاي محيطي در 
حوزه های مختلف و حتی محدوديت های خــارج از محيط فناوری و 
نوآوری تأثير دارند و اتخاذ سياســت هايي براي تغيير محيط حاكم بر 

انتقال فناوري ضروري است.
در اين گزارش ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرايند انتقال فناوري شامل 
مراحل انتخاب و اكتساب، انطباق و جذب و توســعه و انتشار فناوري، 
بررسي شده اســت. كارشناســان و متخصصان حوزه توسعه فناوري، 
وضعيت كلي انتقال بين المللي فناوري در ايران را نامناسب مي دانند كه 
به تبع سبب عملكرد نامناسب بنگاه ها و كارآفرينان در فرايند كارآفريني 

مولد و توليد مي شود.

مهم ترين چالش هاي انتقال فنــاوري از ديدگاه متخصصان عبارتند از: 
محدوديت ها در محيط فناوري و نوآوري شامل ضعف در سطح آمادگي 
فناوري و نوآوري بنگاه ها، ضعف در ســطح آمادگي فناوري و نوآوري 
نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ...، ضعف در سطح آمادگي فناوري 
و نوآوري نيروي كار، ضعف در شــبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي و 
محدوديت ها در ســاير محيط هاي نهادي و اقتصادي. از اين رو، اتخاذ 

سياست هايي براي انتقال فناوري را ضروري مي دانند.
از ديد متخصصان، انتقال فناوري از طريق توسعه درون زاي فناوري در 
كشور به مراتب وضعيت بهتري نسبت به انتقال بين المللي فناوري داشته 
است. اين امر نشان مي دهد تمركز بر اين حوزه به ويژه در شرايط تحريم 
و رفع نيازها از طريق توسعه داخلي فناوري توانسته است فرصت هاي 
بســياري ايجاد كند و بهبود و تقويت آن در كنــار حمايت بين المللي 

فناوري نبايد از نظر دور بماند.
ازسويی ديگر، زيرســاخت های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله 
تبصره »8« ماده )5( قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی 
كشــور و حمايت از كاالی ايرانی مصوب 1398 و احــكام برنامه های 
توسعه ای كشــور نيز بايد از كلی گويی فاصله گرفته و بر حسب نيازها، 
ظرفيت ها و اولويت های كشور شفاف شوند. وجود يک سازوكار اجرايی 
و نظارتی دقيق مبتنی بر شــاخص های قابل اندازه گيری و و همچنين 
مستندسازی اطالعات و قراردادها به صورت سيستمی و غيرسليقه ای 

جهت رصد و پايش عملكردها اجتناب ناپذير است.
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 تحلیلی بر 
چالش های انتقال

فناوری د ر ایران

خالصه مدیریتی

هدف از اين گزارش بررسی ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرايند انتقال فناوري 
شامل مراحل انتخاب و اكتســاب، انطباق و جذب و توسعه و انتشار فناوري 
است. پيشينه سنتي پژوهش ها در حوزه انتقال فناوری عمدتاً چهار بستر يا 
زمينه انتقال فناوري را پررنگ مي كند. در اولين بستر مسئله اصلي آن است 
كه چگونه فناوري به شــكلي مؤثر از آزمايشگاه )فاز تحقيق( به صنعت )فاز 
توليد( انتقال مي يابد. در حالت دوم مســئله انتقال فناوري مرتبط با نحوه 
مديريت مؤثر تأمين كنندگان تخصصي ســازمان ها همچون دانشگاه ها و 
مؤسسات تحقيقاتي اســت. حالت ســوم در رابطه با انتقال درون سازماني 
فناوري است كه در آن فناوري به شركت هاي زيرمجموعه و واحدهاي درون 
يک سازمان انتقال مي يابد و در آخرين بستر كه انتقال فناوري برون سازماني 
فناوري هاي اثبات شــده نام گرفته، انتقال فناوري در دو قالب مورد توجه 
قرار مي گيرد: اول، ميان بنگاه هاي درون يک كشــور )كه عمدتاً در فضاي 
كشورهاي توســعه يافته شــكل گرفته( و دوم در فضاي بين المللي و ميان 
بنگاه ها در كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته. اين گزارش در چارچوب 
فضاي بين المللي و ميان بنگاه ها در كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته 
يا به عبارت ديگر انتقال بين المللي فناوري به بررسي و تحليل شرايط كشور 

پرداخته است. 
موضوع انتقال فناوري در اسناد باالدستي كشور ازجمله مواد 65 و 105 قانون 
برنامه ششم توسعه، نظامنامه پيوســت فناوري در ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي، ماده )5( قانون حداكثر ساخت داخل )پيوست فناوری قراردادها(، 
و سياست هاي كلي علم و فناوري مورد توجه واقع شده است. در بند »2-6« 
سياست های كلي علم و فناوري، بر »اهتمام بر انتقال فناوري و كسب دانش 
طراحي و ساخت براي توليد محصوالت داخل كشور با استفاده از ظرفيت بازار 

ملي در مصرف كاالهاي وارداتي« تأكيد شده است.
بر اساس نظرســنجی از كارشناســان و متخصصان حوزه توسعه فناوري، 
وضعيت كلي انتقال بين المللي فناوري در ايران  مناســب نيست كه به تبع 
سبب عملكرد نامناســب بنگاه ها و كارآفرينان در فرايند كارآفريني مولد و 
توليد مي شود. ذينفعان توسعه انتقال فناوری، بنگاه ها و كارآفرينان به عنوان 
توليدكنندگان از يک طرف و  همه آحاد جامعه به مثابه مصرف كنندگان از 

طرف ديگر هستند. 
در زيرساخت های قانونی مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره »8« ماده 
)5( قانون حداكثر اســتفاده از توان توليدی و خدماتی كشــور و حمايت از 
كاالی ايرانی مصوب 1398 و احكام برنامه های توســعه ای كشور، بايستی 
از كلی گويی فاصله گرفته و بر حسب نيازها، ظرفيت ها و اولويت های كشور 
شفاف شوند. وجود يک سازوكار اجرايی و نظارتی دقيق مبتنی بر شاخص های 
قابل اندازه گيری و همچنين مستندســازی اطالعات و قراردادها به صورت 
سيستمی و غيرسليقه ای جهت رصد و پايش عملكردها اجتناب ناپذير است. 
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به طور كلي براي دستيابي كشورها به فناوري دو رويكرد اصلي وجود 
دارد. رويكرد اول كه به توسعه درون زا1 معروف است، بدان معناست كه 
كارآفرين يا بنگاه با تكيه بر تحقيق و توسعه داخلي دركشور و با تقويت 
توان تحقيقاتي خود به دانش مورد نياز براي توســعه فناوري دست 
پيدا مي كند. رويكرد دوم، انتقال فناوري2  از بنگاه ديگري در كشــور 
ديگر اســت كه پيش تر به فناوري مورد نظر دست يافته كه مي تواند 
به روش هاي مختلفي انجام شــود. البته دو رويكرد مزبور به منزله دو 
سر يک طيف هستند و نمي توان كشــورها را بر اساس رويكرد مورد 
استفاده شان براي توسعه فناوري به دو دسته كاماًل مجزا تقسيم كرد. 

همچنين تركيبي از دو رويكرد فوق نيز مي تواند وجود داشته باشد.
بر اين اســاس، يكي از روش هاي دسترســي به فناوري، انتقال آن از 
كشورهاي پيشــرفته اســت. ارزيابي و انتخاب فناوري مناسب يكي 
از فعاليت هاي مهم در فرايند انتقال فناوري محســوب مي شود. اگر 
فرايند انتقال فناوري به درستي انجام نشــود و با چالش مواجه شود، 
آنچه به عنوان فناوري به كشورهاي درحال توسعه انتقال پيدا خواهد 
كرد، تنها مجموعه اي از ماشين آالت، نقشه ها و دستورالعمل ها خواهد 
بود. بنابراين شناســايي چالش هاي فرايند انتقال فناوري بسيار حائز 

اهميت است. 
موضوع انتقال فناوري در اسناد باالدستي كشور ازجمله سياست هاي 
كلي علم و فناوري ابالغي مقام معظم رهبري در سال 1393، نيز مورد 
توجه واقع شده اســت. در بند »6-2« اين سياست ها، بر »اهتمام بر 
انتقال فناوري و كسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت 
داخل كشــور با اســتفاده از ظرفيت بازار ملي در مصــرف كاالهاي 

وارداتي« تأكيد شده است )خردمندنيا و فالحي، 1394(. 
در اين گزارش با توجه به اهميت توســعه فناوري، انتقال بين المللي 
فناوري و چالش هاي آن مورد بررســي قرار گرفته است. بدين منظور 
ابتدا كلياتي درباره تعاريف، روش ها و فرايند انتقال فناوري و محيط 
حاكم بر انتقال فناوري و عوامل مؤثر بر انتقال موفقيت آميز فناوري ارائه 
مي شود. سپس تحليلي بر محيط هاي حاكم بر فرايند انتقال فناوري 
صورت مي پذيرد. پس از آن چالش هاي فرايند انتقال فناوري به ايران 
در مراحل انتخاب و اكتساب فناوري، انطباق و جذب فناوري و توسعه 
و انتشار فناوري براساس داده هاي پرسشنامه اي كه از كارشناسان و 
متخصصان حوزه توسعه فناوري جمع آوري شده، تحليل مي شود. در 
پايان پيرامون ضرورت بازنگري در سياست هاي انتقال فناوري در ايران 

و تجربه سياست هاي انتقال فناوري ايران بحث مي شود. 

1. Indigenous Development
2. Technology Transfer

مقدمه
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 تحلیلی بر 
چالش های انتقال

فناوری د ر ایران

1. تعریف انتقال فناوری
انتقال فناوري به تعامالت تعمدي و هدفمند بين دو يا چند فرد يا بنگاه به منظور 
مبادله دانش، حقوق و محصوالت فناورانه اطالق مي شود كه با هدف بهره گيري 
از منابع بيروني، براي يافتن راه ميانبري جهت رشد و توسعه فناورانه مد نظر است. 
اين مفهوم از مقوله مديريت نوآوري و تحقيق و توسعه نشئت گرفته و با مطرح 
شدن انتقال فناوري ميان كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه و طرح ابعاد 
مختلف آن برجسته تر شده است )Majidpour, 2017(. در اين فرايند، يک فناوري 
كامالً مشخص از يک واحد اقتصادي مشخص به واحد اقتصادي مشخص ديگر 
منتقل مي شود كه اين واحد اقتصادي مي تواند بخشي از يک بنگاه يا خود بنگاه، 
آزمايشگاه و يا يک كشور باشد )Amesse & Cohendet, 2001(. به طور كلي 
تعاريف مختلفي از انتقال فناوري ارائه شده است كه از جمله ديگر آنها مي توان 

به موارد زير اشاره كرد:
انتقال فناوري به معناي انتقال دانش فني همراه با جذب و اشاعه اثر بخش 
آن در درون يک كشور يا از كشــوري به كشور ديگر متناسب با شرايط 

بومي كشور پذيرنده است. 
  انتقال فناوري صدور عوامل فناورانه مشخص از يک يا چند بنگاه  در 
كشورهاي توسعه يافته به يک يا چند بنگاه  در كشورهاي درحال توسعه 

براي ايجاد تسهيالت جديد يا گسترش تسهيالت موجود است.
  انتقال فناوري به معناي انتقــال توانايي كاربرد، تطبيق، تغيير و نيز 

ايجاد نوآوري در محصول و فرايند است.
  به فرايند كسب، جذب، انطباق، بومي سازي و تجاري سازي فناوري، 

فرايند انتقال فناوري گويند.
  سازمان ملل متحد، انتقال فناوري را فرايندي تعريف مي كند كه به 
انتقال دانش سيستماتيک براي توليد محصول يا ارائه خدمات منجر 

مي شود.
  هافمن انتقال فناوري را انتقال دانش كه به بهبود ظرفيت فناوري يک 

كشور منجر مي شود، تعريف مي كند.
  انتقال فناوري عبارت اســت از انتقال دانش ضمني و مهارت فني 
مرتبط با آن از طرف عرضه كننده بــه طرف دريافت كننده )غالباً از يک 
بنگاه در يک كشــور توســعه يافته تر به يک بنگاه در يک كشور كمتر 

 .)Bozeman, 2000( )توسعه يافته
پيشينه سنتي پژوهش ها در اين حوزه عمدتاً چهار بستر يا زمينه انتقال 
فناوري را پررنگ مي كند. در اولين بستر مسئله اصلي آن است كه چگونه 
فناوري به شكلي مؤثر از آزمايشگاه )فاز تحقيق( به صنعت )فاز توليد( 
انتقال مي يابــد )Souder, 1987(. در حالت دوم مســئله انتقال فناوري 
مرتبط با نحوه مديريت مؤثر تأمين كنندگان تخصصي سازمان ها همچون 
دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي اســت. حالت سوم در رابطه با انتقال 
درون سازماني فناوري است كه در آن فناوري به شركت هاي زيرمجموعه 
و واحدهاي درون يک ســازمان انتقال مي يابد و در آخرين بســتر كه 
انتقال فناوري برون سازماني فناوري هاي اثبات شده نام گرفته، انتقال 
فناوري در دو قالب مورد توجه قرار مي گيرد: اول، ميان بنگاه هاي درون 
يک كشور )كه عمدتاً در فضاي كشورهاي توسعه يافته شكل گرفته( و 
دوم در فضاي بين المللي و ميان بنگاه ها در كشورهاي درحال توسعه و 

توسعه يافته )مجيدپور و مجيري، 1398(.
اين گزارش در چارچوب فضاي بين المللي و ميان بنگاه ها در كشورهاي 
درحال توسعه و توسعه يافته يا به عبارت ديگر انتقال بين المللي فناوري 

به بررسي و تحليل شرايط كشور پرداخته است. 

2. روش های انتقال فناوری
به طور كلي براي دستيابي كشورها به فناوري دو رويكرد اصلي وجود دارد. 
در رويكرد اول كه به توسعه درون زا1  معروف است، بنگاه با تقويت توان 
تحقيقاتي خود به دانش مورد نياز براي توسعه فناوري دست می يابد. اما 
در رويكرد دوم، انتقال فناوري2 از بنگاه ديگري در كشوري ديگر كسب 
مي شود. البته دو رويكرد مزبور به منزله دو سر يک طيف هستند و در عمل 

ممكن است، حالت بينابيني از هر دو رويكرد فوق رخ دهد.
شكل 1 روش  هاي انتقال فناوري را نشــان مي دهد كه بر مبناي منابع 
داخلي )ساخت( و خارجي )خريد( دانش مرتب شده اند. بر اين اساس 
انتقال فناوري در طيفي ميان »تحقيقات و تالش هاي داخلي براي توسعه 

فناوري« تا »انتقال فناوري از منابع خارجي )خريد(« قرار مي گيرد. در 
يک سر طيف، فناوري طي فرايندي تدريجي از تحقيق به سمت توسعه 
و سپس با معرفي محصول در بازار داخلي به مرحله تجاري سازي وارد و 
پس از آن وارد ساير بازارها مي شــود و در سر ديگر طيف، خريد و ادغام 
شركت و  سرمايه گذاري مســتقيم خارجي قرار دارد كه انتقال فناوري 
توســط يک يا چند شــركت داخلي متخصص در امر انتقال سرمايه و 
مهارت هاي فني، مديريتي و بازاريابي و به كمک يک شــركت خارجي 
از طريق شعبه هايش و يا تأسيس دفتر جديد در كشور گيرنده فناوري 
صورت مي پذيرد )سميعي نصر، صادق پور، و تقوي گيالني، 1392: 89(.

1. Indigenous Development
2. Technology Transfer
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شكل  1. کانال های سنتی انتقال فناوری

مأخذ: مجيدپور و مجيري، 1398.

انتقال فناوري مي تواند به صورت رسمي يا غيررسمي انجام پذيرد. در جدول 1 مهم ترين روش هاي رسمي و غيررسمي انتقال فناوري آمده است.

جدول 1. مهم ترین روش های انتقال فناوری

غيررسميرسمي

استخدام كارمندان فني و علميآموزش، مشاوره، كسب مهارتسرمايه گذاري مستقيم خارجي

انتقال از طريق حق امتياز )ليسانس(
اعزام نيرو به خارج، براي آموزش و كسب تجربيات عمليتملك سهام

فرانشيز

مهندسي معكوسقراردادهاي بيع متقابلسرمايه گذاري مشترك

خريد و واردات ماشين آالت و دريافت كمك هاي فني به وسيله قرارداد تحقيق و توسعهقراردادهاي كليد در دست
سازندگان اصلي ماشين آالت

برگزاري كنفرانس ها و نمايشگاه هاي كتاب، انتشارات مقاالت و معامله مشترككنسرسيوم
نمايشگاه هاي بين المللي و تجاري، صنعتي قراردادهای فرعی و دست دومقرارداد خدمات فنی

مأخذ: اشتريان و امامي ميبدي، 1389.

انتقال فناوري به شــيوه رسمي در قالب هاي متنوعي مي تواند 
واقع شــود كه در ادامه با جزئيات بيشتري به آنها پرداخته مي شود 

)خردمندنيا و فالحي، 1394(: 
  سرمایه گذاري مستقیم خارجي: در اين روش، يک شركت 
خارجي اقدام به وارد كردن و ســرمايه گذاري روي يک فناوري در 

كشور ديگري بجز كشور خودش مي كند.
  انتقال از طریق حق امتیاز )لیسانس(: در اين روش، صاحب 
فناوري حق بهره برداري از فناوري را به متقاضي واگذار مي كند و طبق 
قراردادي رسمي و با توافق صاحب و متقاضي فناوري، مبلغي به عنوان 
حق بهره برداري، به صاحب فناوري داده مي شود. اين حق امتياز شامل 

قرارداد ليسانس اختراع، دانش فني، عالمت تجاري و كپي رايت است.
  فرانشــیز: اين روش، نوعي خريد حق ليســانس است با اين 
تفاوت كه صاحب فناوري متعهد مي شود، بعد از واگذاري، حمايت 

مســتمري از متقاضي و گيرنده فناوري داشته باشد. اين حمايت ها 
شامل مواردي ازجمله تأمين مواد اوليه يا قطعات يدكي يا آموزش 

نيروهاي انساني است.
  سرمایه گذاري مشترك: در اين روش، متقاضي و دارنده فناوري اقدام 
به تشكيل يک شركت مســتقل و جديد با هدف مشخص نوآوري فناورانه 
مي كنند؛ به طوري كه هريک، بخشي از سهام شركت مشترك را در اختيار 
مي گيرند. در اين روش، معموالً متقاضي فناوري داراي بازار مصرف مناسب، 
نيروي انساني ماهر، انرژي ارزان و در دسترس، سرمايه مناسب، امتيازات قانوني 

و... است و دارنده فناوري نيز توانمندي هاي فناورانه كاملي را در اختيار دارد.
  قراردادهاي کلید در دست: روشي است كه در آن متقاضي 
فناوري خواســتار دريافــت تمام مؤلفه هاي آن فنــاوري به صورت 
كامل )شــامل طراحي اوليه و كلي، طراحي و ساخت ماشين آالت، 

راه اندازي و نصب آنها تا راه اندازي پروژه( است.

منبع داخلی)خرید(  منبع خارجی)خرید( 



11

 تحلیلی بر 
چالش های انتقال

فناوری د ر ایران

  کنسرسیوم: هنگامــي كه دستيابي به فناوري از عهده تنها يک 
دارنده فناوري خارج باشــد، چندين شــركت و مؤسسه ملي، تالش 
مشتركي را براي دستيابي به هدف مشترك فناورانه به عمل مي آورند؛ 
زيرا منابع و توانمندي هاي هريک نمي توانند به تنهايي بر جهت گيري 

تغييرات فناورانه كافی باشند.
   قرارداد خدمات فني: اين قرارداد شامل ارائه خدمات و اطالعات 
مديريتي و فني است كه در زمينه توليد يا ساخت محصول مورد نياز 
است. معموالً اين خدمات از طريق واحدهاي توليدي كه داراي تجارب 
الزم و كافي در اين زمينه باشــند، ارائه مي شــود. در پروژه صنعتي و 

توليدي خدمات فني عمدتاً شامل موارد زير است:
   كمک در روش ساخت كارخانه،

   تهيه ليست مشخصات فني ماشين آالت و تجهيزات،
   تهيه ليست مشخصات محصول،
   همكاري در خريد ماشين آالت،

   همكاري در تهيه و خريد قطعات و لوازم مورد نياز،
   همكاري در تهيه مواد اوليه و منابع تأمين آنها،

   ارائــه خدمات در رابطه با انجام آزمايش ها و تحقيقات مواد اوليه و 
محصول،

   نظارت بر عمليات نصب و راه اندازي كارخانه،
   ارائه خدمات مديريتي در حين راه اندازي و بهره برداري از محصول.

  آموزش، مشاوره و کسب مهارت: براي دستيابي به يک فناوري 
يا توانمندي فني يا مديريتي، گاهي متقاضي فناوري اقدام به استخدام 

متخصصان شركت ديگري مي كند.
  تملك سهام: متقاضي براي دستيابي به فناوري يا توانمند خاصي، 

اقدام به تملک )خريد سهام( شركت  دهنده فناوري مي كند.
  قرارداد بیع متقابل: عرضه كننده فناوري تمامي وجوه سرمايه  گذاري 
و همچنين نصب تجهيزات و راه اندازي و انتقال فناوري را برعهده مي گيرد 
و پس از راه اندازي، به متقاضي واگذار مي كند. بازگشت سرمايه و همچنين 

سود سرمايه از طريق فروش محصوالت به دست مي آيد.
  قرارداد تحقیق و توســعه : در قراردادهاي تحقيق و توســعه 
مشاركتي، بنگاهي با ســازمان هاي ديگر توافق مي كند كه به صورت 
مشترك به تحقيق و توســعه در يک حوزه فناورانه خاص بپردازند و 

سپس هر دو از مزاياي تحقيق و توسعه مشاركتي بهره برداري كنند.
  معامله مشترك: دو شركت مختلف براي نوآوري فناوري شركت 
سومي را به وجود مي آورند و در سود و زيان شركت سوم شريک مي شوند.

  قراردادهاي فرعي و دســت دوم: اين روش مي تواند به انواع 
مختلف انجام شود.

   گرفتن بخشي از كار از عرضه كننده فناوري )داخلي سازي(،
   گرفتن كار از كمپاني هاي معتبر )فعاليت هاي تخصصي در شبكه(،

   گرفتن كار و دادن به بخش هاي مختلف.

3. فرایند انتقال فناوری
كارآفرينان و بنگاه ها، با توجه به تحليل هزينهـ  فايده تصميم مي گيرند 
كه در بين رويكردهاي توســعه درون زا و تكيه بر تحقيق و توســعه 
داخلــي يا رويكرد انتقال بين المللي فناوري، كدام را انتخاب كند و با 

توجه به آن، وارد مراحل انتقال فناوري مي شود. 
در رويكرد انتقال بين المللي فناوري كه موضوع اصلي اين گزارش 
است، فرايند كامل انتقال بين المللي فناوري شامل مراحل اصلي زير 

است )شكل 2(: 
      انتخاب و اكتساب فناوري، 

      انطباق و جذب فناوري، 
      توسعه و انتشار فناوري. 

به بيــان بهتر، زماني مي تــوان گفت يک بنــگاه در انتقال 
يــک فناوري موفق عمل كرده اســت كه در مرحله اول، فناوري 
به درستي انتخاب و از عرضه كننده فناوري كسب شود؛ در مرحله 
دوم، فناوري كسب شده بايد به خوبي با شرايط و اقتضائات بنگاه 
و كشــور دريافت كننده انطباق داده شــود و بنگاه دريافت كننده 
به دانش نهفته در فناوري تســلط يابد. در مرحله ســوم، بنگاه 
دريافت كننده به واســطه تســلط به ابعاد مختلف فناوري به ويژه 
تســلط بر دانش نهفته در فناوري مورد نظر، حتي مي تواند قادر 
به توســعه يا بهبود فناوري شــود و خود به يــک عرضه كننده 

فناوري تبديل شود )خردمندنيا و فالحي، 1394(. 

الف
ب
ج
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شكل 2. مراحل فرایند انتقال فناوری

مأخذ: يافته هاي تحقيق.

الف انتخاب و اکتساب فناوري
انتخاب فناوري مناســب، اولين و مهم ترين مرحله در فرايند انتقال 
فناوري مورد نظر اســت كه در صورت عدم دقت مي تواند پيامدهاي 
منفي دربرداشته باشد ازجمله هزينه هاي اقتصادي سنگين، از دست 
دادن زمان و مشكالت ديگر. در مناسب بودن فناوري، عوامل محيطي 
و زمان كاربرد آن بســيار اهميت دارد. هــر فناوري، با توجه به زمان 
پيدايــش خويش، مكان و محيطي كه در آن زاده شــده و يا هدفي 
كه به خاطر آن پديدار گشــته، مي تواند »مناســب« باشد. هم چنين ، 
ممكن اســت فناوري در مكان هاي مختلف يا مقاطع مختلف زماني، 
»مناسب« يا »نامناسب« تلقي گردد )سميعي نصر، صادق پور، و تقوي 
گيالني، 1392: 113(. ازاين رو، توســعه هر فناوري نيازمند انتخاب 
روش اكتساب مناسب با آن فناوري و سازمان مورد نظر است. اكتساب 
فناوري به معناي تعريف و تعيين چگونگي دســتيابي به فناوري هاي 
منتخب از راه هاي توســعه داخلي همكاري با شركت ها و نهادها و يا 
خريد فناوري است. انتخاب روش مناسب اكتساب تكنولوژي، يكي از 
مهم ترين تصميمات يک شركت در راستاي استراتژي تكنولوژي آن 

شركت است.

ب انطباق و جذب فناوري
فرايند تطابق و پيوند فناوري اخذ شده با شرايط اقتصادي و اجتماعي 
محل ازجمله سطح مهارت نيروي انساني، امكانات زيربنايي، شرايط 
آب و هوايــي و اهداف و سياســت هاي اقتصــادي را انطباق فناوري 
مي گويند. اين مرحله شــامل تطبيق فناوري انتخاب شده با شرايط 
خاص محل اســت و در آن در نظر گرفتن مواردي چون حجم توليد، 
مواد اوليه، سطح مهارت ها، تأسيسات زيربنايي و ماشين آالت اهميت 
بســيار زيادي دارد. اين مرحله ممكن است همزمان با مرحله كسب 

فناوري انجام شود.
جذب فناوري، يعنــي درك كامل فرايند انتقــال آن و طراحي 
فني تجهيزات كه شــامل پي بردن به دانش مربوط به فناوري كسب 

شــده، آگاهي كامل از روش طراحي ها، شيوه هاي ساخت، روش هاي 
بازرســي و كنترل كيفيت، نصب و راه اندازي خطوط توليد بوده و از 
طرفي شامل آموختن روش هاي توليد، تعمير و نگهداري و نظام هاي 
مديريتي نيز مي شود. فرايند جذب فناوري از بررسي مباني طراحي، 
نصب و راه اندازي ماشــين آالت شــروع و به فراگير شدن فناوري در 
سطح جامعه ختم مي شود )سميعي نصر، صادق پور، و تقوي گيالني، 

.)116 : 1392
»توانايي يک شــركت براي تعيين ارزش اطالعات جديد، جذب 
و كاربرد آنها براي اهداف تجاري« را ظرفيت جذب فناوري مي نامند 
)Cohen & Daniel, 1990(. عوامل مختلفي مانند سطح تالش )اشتياق(، 
يادگيري ســازماني و ارتباطات، تنوع پس زمينه فعاليت هاي قبلي بر 
ظرفيت جذب تأثير مي گذارد. اينكه بنگاه گيرنده فناوري تا چه اندازه 
به تقويت ظرفيت جــذب اهميت مي دهد بر انطباق و جذب فناوري 

تأثيرگذار است.

ج توسعه و انتشار فناوري
در مرحله توسعه فناوري با استفاده از دانش انتقال دهنده، مهارت و 
تجربه كسب شده، فناوري جديدي خلق مي شود. درواقع در اين مرحله از 
مجموع فناوري وارد شده و كسب مهارت هاي داخلي كه به طور مشخص 
از كاربرد مستمر در شرايط خاص بنگاه گيرنده ايجاد شده است، فناوري 
جديدي خلق مي شــود كه مي تواند فناوري موجود را بهبود بخشيده و 
گســترش داده و واردكننده يا مصرف كننــده را به توليدكننده و حتي 
صادركننده فناوري تبديل كند.  مراد از انتشــار فناوري، فراگير شــدن 
فناوري نوين كسب شده در تمامي زمينه هاي آن ازجمله آموزش، جذب، 
كاربرد و توســعه است. درواقع انتشار فناوري، فرايندي است كه نوآوري 
به واسطه آن و در طي زمان، از طريق كانال هاي مشخص به اعضاي يک 

سيستم اقتصادي و اجتماعي منتقل مي شود. 
جــدول 2 مهم ترين فعاليت ها در هريک از مراحل انتقال فناوري 

را نشان مي دهد.

فرآیند انتقال فناوری

توسعه و انتشارانطباق و جذبانتخاب و اکتساب
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جدول 2. مراحل انتقال فناوری و مهم ترین فعالیت در هر مرحله

مهم ترين فعاليت در هر مرحلهمرحله

انتخاب فناوري

  ارزيابي و تعيين فناوري هاي مورد نياز
  بررسي و انتخاب فناوري هاي مناسب و سازگار براي انتقال

  بررسي و شناخت صاحبان فناوري
  انتخاب صاحبان فناوري براي مذاكره

  اولويت بندي روش هاي ممكن انتقال فناوري

اكتساب فناوري

  ارتباط با دارندگان فناوري و دريافت پيشنهاد
  مذاكره براي كسب بهترين شرايط ممكن

  عقد قرارداد
  اجراي قرارداد

  خاتمه قرارداد و مستندسازي نتايج

انطباق فناوري

  تجديدنظر در طراحي محصول و ايجاد تغييرات الزم
  اصالحات و تغييرات در روش هاي توليد و تكنيك  هاي ساخت
  متناسب كردن ساختمان و تأسيسات با روش ها و حجم توليد

  بررسي سازمان و مديريت مورد نياز و سازماندهي جديد
  اصالح و تغيير نمونه محصول

جذب فناوري

  استخدام نيروي انساني متخصص همراه با آموزش هاي مستمر
  ايجاد واحد پژوهشي و تيمي از كارشناسان جهت بررسي فناوري از انعقاد قرارداد تا بهره برداري 

از فناوري
  طراحي هاي الزم براساس فناوري انطباق يافته

  ايجاد مركز تحقيق و توسعه با همكاري هاي مشترك

توسعه فناوري

  طراحي و توليد فراورده هاي جديد با توجه به تحقيقات بازار 
  خلق ايده و ساخت نمونه توسعه يافته آزمايشي

  توليد آزمايشي فراورده و رفع نواقص آن با برقراري كلينيك هاي نظرسنجي
  توليد انبوه و برقراري ارتباط مستمر با مصرف كنندگان نهايي براي انجام تغييرات مورد نظر آنها

  برگزاري سمينارهاي دانشگاهي به منظور توسعه و اشاعه دانش فناوريانتشار فناوري
  برگزاري دوره هاي تخصصي

مأخذ: سميعي نصر، صادق پور، و تقوي گيالني، 1392، صص 117-116.

4. فرایند کارآفرینی مولد
كارآفرينان مولد عامل اصلي انتقال دهنده فناوري هســتند و فرايند 
انتقال فناوري، فرايندي است كه خود در دل فرايند كارآفريني مولد 

رخ مي دهد )شكل3(. 
فرد كارآفريــن، يا بنگاه اقتصادي به منظور بهره برداري از فرصت هاي 
كارآفريني وارد فرايند انتقال فناوري مي شــود. درواقع، بهره برداري از 

فرصت هاي كارآفريني مولد و جديد به معناي كارآفريني شومپيتري، 
بدون فرايند انتقال فناوري )شامل رويكرد توسعه درون زا( امكانپذير 

نيست. 
بر اين اساس همه عواملي كه بر قوت و ضعف فرايند كارآفريني مؤثرند، 

بر قوت و ضعف انتقال فناوري نيز مؤثر هستند.  
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نقش كارآفرين يا بنگاه شــامل كشــف يا خلق و بهره برداري از 
فرصت هاي كارآفريني مولد مي شــود كه بــه فرايند انجام اين نقش، 
فرايند كارآفريني مولد مي گويند. در تعريف دقيق تر، فرايند كارآفريني 
شــامل كشــف [يا خلق]، ارزيابي و بهره برداري از فرصت ها به منظور 
معرفي محصوالت و خدمات، روش هاي سازماندهي، بازارها، فرايندها 
و مواد اوليه جديد، از طريق تالش هاي سازمان يافته اي است كه قباًل 
صورت نگرفته است )Shane & Venkataraman, 2000(. نتيجه فرايند 
كارآفريني مولد، توليد و توســعه محصول است كه درمجموع كالن 

اقتصاد، به عملكرد و خلق ثروت براي جامعه منتهي مي شود.

ويژگي هاي شــخصيتي افــراد به طــور گســترده در مطالعات 
كارآفريني مورد بحث قرار گرفته است. عوامل روان شناسانه )خالقيت، 
ريســک پذيري، نياز به موفقيت، تمايل به خودمختاري و اســتقالل، 
جســتجوي قدرت و...( و عوامل غيرروان شناســانه )آموزش،  تجربه 
در ايجاد شــركت،  موقعيــت اجتماعي و...( كــه تصميم گيري براي 
بهره برداري از فرصت ها را تســهيل مي كنند. اين عوامل مي توانند بر 
انتقال موفقيت آميز فناوري در ســطح ُخرد مؤثر باشند، اما در بحث 
سياســتگذاري كالن علم و فناوري به عنوان متغيرهاي اصلي لحاظ 

نمي شوند.

شكل 3. فرایند کارآفرینی مولد

مآخذ: جوادي، 1396: 53، به همراه اصالحات و اضافات.

5. محیط حاکم بر فرایند انتقال فناوری
محيط يک سيستم را عواملي تشكيل مي دهند كه در خارج از سيستم 
قرار مي گيرند، اما بر آن تأثيرگذار هســتند. شناسايي محيط و عوامل 
محيطي معموالً به سادگي انجام نمي گيرد، زيرا مرز سيستم با محيط، 
مرز ظاهري نيست، بلكه قراردادي است. طبق تعريف چرچمن، محيط، 
عوامل و اجزايي را شامل مي شــود كه در رابطه خود با سيستم مؤثر و 
غيرقابل كنترل هســتند )Churchman, 1973(. او به مديــران توصيه مي كند در رابطه 

با شناسايي عوامل محيطي دو سؤال مطرح كنند: اول اينكه، آيا عامل 

مورد نظر سيستم را متأثر مي سازد يا خير؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت 
باشد، سؤال دوم را بدين سان مطرح مي كند: آيا سيستم )در اين گزارش 
بنگاه يا كارآفرين( قادر به تغيير آن عامل است؟ به عبارت ديگر سيستم 
مي تواند آن محدوديت يا مانع را از پيش  پاي فعاليت هاي خود بردارد؟ 
در صورتي كه پاسخ سؤال دوم منفي باشد، آن عامل، يک عامل محيطي 
است. با استفاده از جدول زير مي توان ماهيت عوامل مرتبط با سيستم را 

تعيين كرد )جوادي و نعيمي، 1396(.

فرآیند کارآفرینی مولد

 کشف یا خلق 
فرصت های  کارآفرینی

تصمیم و اقدام به بهره برداری 
از فرصت های کارآفرینی 

)ایجاد، شرکت، سازماندهی و استراتژی(

عملكرد )خلق ثروت(

تولید و توسعه محصول

انتخاب و 
اکتساب

انطباق و 
جذب

توسعه و 
انتشار

فرآیند انتقال فناوری
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جدول 3. عناصر مؤثر بر سیستم

بي تأثير بر سيستممؤثر بر سيستمعوامل

عامل سيستمي )دروني(تحت كنترل سيستم
نه سيستمي و نه محيطي

عامل محيطيخارج از كنترل سيستم

مأخذ: جوادي و نعيمي، 1396.

بر اين اساس، مؤلفه هاي مهم محيط حاكم بر فرايند انتقال فناوري 
شامل مجموعه  عواملي هستند كه بر فرايند انتقال فناوري بنگاه ها در 
جامعــه مورد مطالعه اثر مي گذارند، اما تقريباً خارج از كنترل مديران 

بنگاه ها هستند.
براساس نظريه عمومي كارآفريني شين مي توان دو مجموعه عوامل 
محيطي معين شــامل محيط نهادي و محيط اقتصادي را تفكيک كرد 
)Shane, 2003(. عوامــل محيــط نهادي خود شــامل محيط خارجي 
)بين الملل(، محيط سياســي، محيط فرهنگي، محيط حقوقي، محيط 
اداري، محيط آموزشــي ـ علمي و محيط فناوري و نوآوري مي شــود. 
همچنين عوامل محيط اقتصادي شامل محيط اقتصاد كالن، محيط مالي، 
محيط بازرگاني، محيط كار )بازار كار(، محيط صنعتي، محيط جغرافيايي، 
و محيط زيست مي شود. اين دو مجموعه عوامل بر فرايند كارآفريني مولد 
و به تبــع بر فرايند انتقال فناوري اثر مي گذارند. به عبارت ديگر، موفقيت 
در انتقال فناوري و بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني مولد به شرايط 
محيطي كه كارآفرين بالقوه در آن عمل مي كند، نيز بستگي دارد. هرچه 
محيط شرايط بهتري داشته باشد، احتمال موفقيت در انتقال فناوري و 
بهره برداري از فرصت هاي كارآفريني بيشتر است و هرچه بهره برداري از 
فرصت هاي كارآفريني در جامعه اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور 

و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بيشتر مي شود. 
اولين مجموعه از عوامل )محيط نهادي( كه رفتار كارآفرينانه و انتقال 
موفقيت آميز فناوري را تحت تأثير قرار مي دهند، نهادهايي هســتند كه 
بــه فعاليت اقتصادي نظم1 مي دهند. نهادهايي كه به طور مؤثر از حقوق 
مالكيت فكري حمايت كرده و مداخله اجرايي را محدود مي كنند، بنابراين 
از سرمايه گذاري بيشتر در دارايي هاي فيزيكي و انساني و استفاده بهتر از 
اين عوامل پشتيباني مي كنند. در مجموعه عوامل محيط نهادي، نظام هاي 
آموزشي و علم و فناوري تأثير بسيار زيادي بر ظرفيت جذب فناوري دارند. 
اكنون دانش و ظرفيت جذب باالي انتقال فناوري و فعاليت كارآفريني، 
دارايي هاي اصلي توسعه كشورها هستند، درحالي كه در گذشته سرمايه 
فيزيكي و منابع طبيعي، دارايي هاي اصلي توســعه محسوب مي شدند. 
توسعه و اشاعه فناوري برمبناي تحقيقات جديد به نهادهاي آموزشي فعال، 
نهادهاي سرمايه مخاطره پذير، استعداد مديريت و خوشه هاي همكاري 

دورن شــركتي نياز دارد كه به معناي ارتبــاط بازارها براي دانش، منابع 
انساني و وجوه مالي است.

دومين مجموعه از عوامل )محيط اقتصادي( كه رفتار كارآفرينانه و 
انتقال موفقيت آميز فناوري را تحت تأثير قرار مي دهند، مجموعه عوامل 
محيط اقتصادي هستند كه خود پنج بُعد يا محيط دارد. محيط اقتصاد 
كالن  شــامل اندازه اقتصاد و رشد آن و ثبات اقتصادي و نظام بودجه اي 
به ويژه ماليات بر سود سرمايه 2 و ماليات بر سود شركت ها، توسعه شركت ها 
را توضيح مي دهد )Cuervo, 2005(. محيط مالي به خصوص شرايط بازار 
سرمايه و بازار غيررســمي و وجود شركت هاي با سرمايه  خطرپذير كه 
وجوه را براي بنگاه در مواجهه با اطالعات نامتقارن و عدم اطمينان فراهم 
مي آورند، انگيزه و پشتيباني از ايجاد شركت هاي جديد را به وجود مي آورند. 
محيط بازرگاني نيز از عوامل تأثيرگذار بر فرايند كارآفرينی مولد و به تبع 
فرايند انتقال فناوري است. ساختار، اندازه و ديناميک بازارها، همچنين 
شــرايط تقاضا، يعني اندازه، رشد و بخش بندي 3 بازار نيز از عوامل مهم 
مؤثر بر انتقال فناوري در بُعد محيط بازرگانی هســتند. محيط كار )بازار 
كار( نيز يكي از عوامل مهم مؤثر بر فرايند انتقال فناوري است. دسترسي 
به نيروي كار ماهر شامل مهندسان عمليات توليد و تعمير و نگهداري نيز 
از عوامل مهم در فرايند كارآفريني مولد است كه مي تواند در همه مراحل 
فرايند انتقال فناوري مؤثر باشد. محيط صنعتي نيز از عوامل تأثيرگذار بر 
انتقال فناوري است. رابطه با منابع خارجي نوآوري، ميزان دانش ضمني 4 
در صنعت مورد نظر، فقدان يک صنعت يكپارچه يا طراحي هاي برتر، وجود 
سازوكارهايي براي صيانت از بازدهي هاي ناشي از نوآوري و وجود تعداد 
زيادي از شــركت هاي كوچک در يک حوزه اقتصادي محدود، از عوامل 
مهم در بُعد محيط صنعت هســتند )Shane, 2003, p. 118(. محيط 
جغرافيايي و ميزان تجمع خوشه هاي صنعتي فناور كه افراد در آن آموزش 
يافته و كار كرده اند، جايي است كه افراد توانايي هاي فني و كسب وكار را 
مي آموزند كه سبب توسعه نوآوري ها و ايجاد شركت هاي جديد مي شود. 
محيط زيست و ظرفيت زيستي و ميزان منابع طبيعي شامل آب و انرژي 
در دسترس و همچنين سطح آلوده كنندگي فناوري مورد انتقال و ظرفيت 
جذب آلودگي در منطقه مورد نظر از عواملي است كه مي تواند بر فرايند 

انتقال موفقيت آميز فناوري مؤثر باشد.

1. Regulate
2. Taxing on Capital Gain
3. Segmentation
4. Tacit
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در شكل 4 محيط حاكم بر فرايند انتقال فناوري به تصوير كشيده 
شــده است. هرچند در اين شكل زيرمحيط ها از هم مجزا نشان داده 
شده اند، اما درواقعيت مرز مشخص و دقيقي بين محيط هاي مختلف 
وجود ندارد و ارتباطات و تأثيرات چندجانبه اي بين محيط هاي مختلف 
)سياســي، فرهنگي و...( وجود دارد كه در شكل مذكور ترسيم نشده 

اســت. همچنين، مؤلفه هاي محيط فناوري و نوآوري تأثير مستقيم 
بر فرايند انتقال فناوري دارند، اما ســاير عوامل در محيط هاي نهادي 
و اقتصــادي را مي توان عوامل محيطي غيرمســتقيم )ســاير عوامل 
محيطي( ناميد كه از كانال هاي غيرمستقيم بر فرايند انتقال فناوري 

مؤثر هستند.

شكل 4. محیط حاکم بر فرایند انتقال فناوری

مآخذ: همان.

۶. مدل مفهومی فرایند انتقال فناوری 
به منظور ايجاد يک مدل مفهومي در فرايند انتقال فناوري، مجموعه 
عوامل مؤثر بر فرايند انتقال فناوري را مي توان به سه دسته طبقه بندي 

كرد: 
      فرايند كارآفريني مولد،

       محيــط حاكــم بر فرايند كارآفريني مولــد و فرايند انتقال 
فناوري،

         عملكرد )خلق ثروت( و سياستگذاري براي تغيير در محيط حاكم.
شــكل 5 مدل مفهومي فرايند انتقال فناوري را نشــان مي دهد. 

همان طور كه در اين شكل مشاهده مي شود. محيط كسب وكار شامل 
محيط نهادي و محيط اقتصادي بر فرايند كارآفريني مولد مؤثر بوده 
كه همزمان بر فرايند انتقال فناوري مؤثر خواهد بود. ســپس توليد و 
توسعه محصول بنگاه ها سبب عملكرد و خلق ثروت در جامعه مي شود 
كه مي تواند سبب تغييرات در محيط شود. همچنين، سياستگذاران 
بــا آگاهي از وضعيت عملكرد اقتصاد و محيط حاكم بر فرايند انتقال 
فناوري، سياســت هايي را برای اصالح محيط و بهبود عملكرد اتخاذ 

مي كنند.

الف
ب

ج

محیط کسب و کار

محیط اقتصادیمحیط نهادی

محیط اقتصادی کالنمحیط سیاسی

محیط خارجی )بین الملل( 

محیط آموزشی و علمی

محیط فناوری و نوآوری

محیط کار )بازار کار(

محیط جغرافیایی

محیط زیست

محیط 
فرهنگی

محیط حقوقی

محیط اداری

محیط 
بازرگانی

محیط مالی

محیط صنعتی
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7. تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر فرایند انتقال فناوری
همان طور كه در شكل 5 مشاهده مي شود، مجموعه عوامل محيطي مؤثر بر 
فرايند انتقال فناوري، درواقع همان مجموعه عوامل محيطي مؤثر بر فرايند 
كارآفريني مولد هستند كه در شكل مذكور با عنوان محيط كسب وكار معرفي 
شده اند. در ادامه برخي از آثار هريک از عوامل محيطي مذكور شامل محيط 

نهادي و اقتصادي بر فرايند انتقال فناوري تشريح مي شود.
1. محیط نهادي

محيط نهادي مفهومي است كه تعريف آن مستلزم تعريف مفهوم نهاد است. 
به گفته نورث، نهادها رفتار را شكل مي دهند: »نهادها ساختار انگيزشي يک 
اقتصاد را تعيين مي كنند، با تغيير ساختارها جهت تغيير اقتصادي به سمت 
رشد، ركود يا ســقوط تغيير مي يابد« )North, 1991, p. 97(. به عبارت ديگر 

نهادها، رفتار بازيگران اقتصاد مانند دولت، كارآفرينان و سايرين را از طريق 
ساختار انگيزشي آنها در جهت رشــد و توسعه اقتصادي شكل مي دهند. 
شومپيتر نيز از اصطالح »جو اجتماعي«1 استفاده كرده كه مفهومي پيچيده 
است و كل محيط سياسيـ  اجتماعي كه كارآفرين در آن عمل مي كند را 
دربرمي گيرد و شامل ارزش هاي اجتماعي يک كشور خاص كه كارآفرين 
بايد در آن عمل كند و نظام آموزشي نيز مي شود. يک عامل مهم در »جو«، 
فهم كارآفرين از قواعد بازي اســت. تغييرات در قواعد بازي مي تواند تأثير 
قابل توجهي بر كارآفريني در اقتصاد بگذارد )Higgins B. , 1968, p. 94(. بر اين 
اساس مي توان محيط نهادي را براساس تعريف شومپيتر از جو اجتماعي در 

نظر گرفت كه با قواعد بازي نورث منطبق است.
1. Social Climate

شكل 5. مدل مفهومی فرایند انتقال فناوری

مآخذ: همان.

فرآیند انتقال فناوریمحیط نهادی

محیط اقتصاد کالنمحیط سیاسی

محیط خارجی )بین المللی(

محیط آموزشی و علمی

محیط فناوری و نوآوری

محیط کار )بازار کار(

محیط جعرافیایی

محیط زیست

محیط 
فرهنگی

محیط حقوقی

محیط اداری

محیط 
بازرگانی

محیط مالی

محیط صنعتی

 کشف یا خلق 
فرصت های  کارآفرینی

تصمیم و اقدام به بهره برداری 
از فرصت های کارآفرینی 

تولید و توسعه محصول)ایجاد، شرکت، سازماندهی و استراتژی(

انتخاب و 
اکتساب

انطباق و 
جذب

توسعه و 
انتشار

عملكرد 
)خلق ثروت(

فرآیند انتقال فناوری

سیاستگذاریسیاستگذاری
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محيط نهادي را مي توان شامل اجزاي نهادها و سيستم سياسي، 
فرهنگ و ارزش ها، نظام آموزشي، علمي و فناوري دانست. اين عوامل، 
قواعــد فراگير رفتــاري را فراهم مي آورند كه نه تنها كشــف و خلق 
فرصت هاي كارآفريني مولد، بلكه تبديلشان به واقعيت هايي در شكل 
شركت ها و انتقال فناوري را تسهيل يا تضييق مي كنند. محيط نهادي 
خود به دسته هايي همچون محيط خارجي، سياسي، فرهنگي، حقوقي، 

اداري، آموزشي و علمي، و فناوري و نوآوري قابل تقسيم است.

       محیط خارجي )بین المللي(
محيــط خارجي )بين المللي( شــامل روابط بين المللي كشــورهاي 
دريافت كننــده و عرضه كننــده فنــاوري مي شــود. محدوديت هاي 
بين المللي مانند تحريم دسترسي به برخي فناوري ها وجود دارند كه 
مي تواند مانع انتقال موفقيت آميز انتقال فناوري شود، زيرا در شرايط 
تحريم، كشور واردكننده فناوري، انتخاب هاي محدودي خواهد داشت 
و نمي تواند به طور رســمي به برخي فناوري ها دسترسي داشته باشد. 
ازسوي ديگر كشور هاي عرضه كننده فناوري نيز نمي توانند آزادي عمل 

داشته باشند )خردمندنيا و فالحي، 1394(.

       محیط سیاسي
محيط سياســي مي تواند بر توسعه شركت ها و فرايند انتقال فناوري 
مؤثر باشــد. ايده هاي حمايت گرايانــه 1 و بازار هاي در معرض هوس 
سياســي، 2 تعداد رانت جويان و تصاحب ثروت به هزينه كارآفرينان 
مولــد ثروت را افزايش مي دهد و جو تحقير 3 فعاليت كارآفريني مولد 
به وجود مي آيد كه در چنين شرايطي انگيزه تالش كارآفرين و بنگاه 

براي انتقال فناوري سركوب مي شود.
انــدازه و وزن فعاليــت اقتصادي دولت و فعاليــت نظارتيش بر  
فعاليت هــاي كارآفرينانه جديــد مي تواند بر ميــزان بهره برداري از 
فرصت هاي كارآفريني و در ضمن بر ميزان موفقيت در انتقال فناوري 
 مؤثر باشــد. براي مثال دخالت هاي سياســي دولت در ساماندهي و 
حكمراني شركت هاي خودروســازي از موانع اصلي اثربخشي انتقال 
فناوري در اين صنعت محسوب مي شود )مجيدپور و مجيري، 1398(. 

      محیط فرهنگي
محيط فرهنگي برحســب ارزش هــا و عقايد و مشــروعيت فعاليت 
كارآفرينانــه، انگيزه هايي براي بهره برداري از فرصت ها ايجاد مي كند. 
فرهنگ، يكي از عوامل مؤثر بر فرايند انتقال فناوري در ســطح ملي 
و ســازماني است. فرهنگ ســازماني با تأثير از فرهنگ ملي كشورها 

مي تواند زمينه ساز موفقيت يا عدم موفقيت فرايند انتقال فناوري شود. 
با توجه به ابعاد فرهنگ سازماني و به اهميت نقش عوامل ارزشي و 
فرهنگي در سطح ملي مي توان  اثربخشي انتقال فناوري را ارتقا بخشيد. 
نقش بُعد هنجاري و عملگرايي داراي بيشترين اهميت در اثربخشي 
انتقال فناوري را دارند. در جايگاه بعدي نيز توجه و پذيرش محيط در 
قالب بُعد سيستم باز و بسته قرار دارد كه توجه به اين دو بعد و بررسي 
جوانب مختلف آنها، اهميت فراواني دارد. فرهنگ سازماني )مبتني بر 
مدل هافستد( با توجه به تأثيري كه از فرهنگ ملي كشورها مي پذيرد، 
از نقش مؤثر و معناداري در اثربخشي و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت 
پروژه هاي انتقال فناوري برخوردار است )صفردوست، محمد روضه سرا، 

نقی زاده و منطقی، 1395(.

    محیط حقوقي
محيط حقوقي متناظر با نظام حقوقي الزم االجرا در هر كشــور است. 
وجــود و رعايت حقوق مالكيت فكري، يكي از مهم ترين عوامل براي 
توسعه كسب وكارها محسوب مي شــود )شين، 1388: 92(. حمايت 
از حقوق مالكيت فكري با كاهش امكان تقليد و سوءاستفاده تأثيري 
مثبت بر انتقال فناوري دارد. افزايش حمايت از حقوق مالكيت فكري نه 
تنها سبب افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي و انتقال فناوري، بلكه 
ســبب افزايش كيفيت آن و انتقال پيشرفته ترين فناوري ها مي شود. 
اهميت مصاديق مختلف حقوق مالكيت فكري براي بخش ها يا صنايع 
مختلــف تفاوت دارد. براي مثال حمايــت از حق اختراع در صنايعي 
مانند توليد محصوالت شيميايي، دارو، موتور و توربين، الكترونيک يا 

تجهيزات صنعتي اهميت بيشتري دارد )بزرگي، 1385(. 

           محیط اداري
محيط اداري شامل ساختار اداري دولت و موانع در فرايندهاي اداري 
مانند اخذ مجوزهاي كســب وكار )شامل مجوزهاي انتقال فناوري( از 
دســتگاه هاي اجرايي، دخالت هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در 
تعيين قيمت ها در بازار، رويه هاي ناعادالنه مميزي و دريافت ماليات و 
عوارض گمركي براي انتقال فناوري، وجود رقابت غيرمنصفانه شركت ها 
و مؤسســات دولتي يا شــبه دولتي در بازار  و رويه هاي ســختگيرانه 
اداره هــاي كار و بيمه تأمين اجتماعي براي مديريت نيروي انســاني 
مي شــود. اين موانع اداري مي توانند سبب شوند كه فرد كارآفرين يا 
بنگاه از ورود به مرحله انتقال فناوري منصرف شــود يا آنكه در يكي 
از فازهاي فرايند انتقال فناوري )انتخاب و اكتساب فناوري، انطباق و 

جذب فناوري و توسعه و انتشار فناوري( گير كند.
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      محیط آموزشي و علمي
  نظام آموزشــي و علمي عاملي كليدي در خلق سرمايه انساني است 
كه از توسعه فناوري، شركت ها و كارآفرينان پشتيباني مي كنند. انتقال 
فناوري به دانشــگاه ها هم به دليل آموزشي كه ارائه مي كنند )افزايش 
ظرفيت جذب فناوري در رويكرد انتقال فناوري( و هم به دليل تحقيق 

و نوآوري كه ايجاد مي كنند )رويكرد توسعه درون زا(، بستگي دارد. 
يكي از مهم ترين چالش هاي انتقال فناوري، ســطح يادگيري و 
انتقال دانش فني از بنگاه پذيرنده به بنگاه گيرنده است. تجارب علمي 
ثابت مي كند كه ظرفيت جذب بنگاه گيرنده، يكي از عوامل كليدي در 
انتقال مؤثر دانش طي فرايند انتقال فناوري است )مجيدپور، خالدی، 
نصری، صابر و مينائی، 1396(. ظرفيت جذب دانش به توانايي سازمان 
براي شناسايي ارزش دانش جديد و دانش خارجي و يكپارچه سازي و 
به كارگيري آن با اهداف تجاري اشاره دارد. بنابراين سازمان مي تواند 
با ظرفيت جذب باالتر جريان هاي دانش داخلي و خارجي را به صورت 
مؤثرتر مديريت كرده و نوآوري ها )چه در فرايندها و چه در محصوالت( 

را افزايش دهد )جهانيان، امينی و شائمی برزكی، 1397(.

      محیط فناوري و نوآوري
 ســطح آمادگي فنــاوري و نوآوري در مقياس جامعــه، بنگاه و فرد 
كارآفرين مي تواند بر موفقيت انتقال فناوري مؤثر باشــد. شبكه هاي 
دانشي)شــامل شبكه با دانشــگاه ها، مخترعان و واسطه هاي دانش(، 
شــبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي و شبكه هاي صنعتي )همكاري 
با شــركت هاي ديگر براي تأمين قطعات مورد نياز( مي تواند ســطح 
آمادگي فناوري و نوآوري را ارتقا دهد. ميزان انتشــار و اشاعه فناوري 
در جامعه خود مي تواند محيط فناوري و نوآوري مناسب تري را براي 

انتقال فناوري مهيا كند.
همچنين نظام ملي نوآوري نقش مهمي در زمينه انتقال فناوري 
دارد. نظام ملي نوآوري، مجموعه اي از ســازمان ها و نهادهاســت كه 
اجزاي سيستم توليد و تجاري سازي دانش را تشكيل مي دهند. برای 
مثال مراكز رشد فناوري )انكوباتورهاي فناوري( به عنوان سازمان هايي 
كــه از مرحله فرايند انتقال فناوري در بنگاه ها پشــتيباني مي كنند، 
مي توانند به توســعه شركت هاي فناوري محور و تكميل فناوري ها در 
بنگاه ها كمک كنند. پارك هاي علم و فناوري و شتاب دهنده ها نيز در 

امر انتقال فناوري مؤثر هستند.

2. محیط اقتصادي 
عوامــل محيطي اقتصادي عبارتند از: محيــط اقتصاد كالن، محيط 

مالي، محيط كار )بازار كار(، محيط بازرگاني، محيط صنعتي، محيط 
جغرافيايي و محيط زيست.

    محیط اقتصاد کالن
محيط اقتصاد كالن، توسعه شــركت ها را از طريق متغيرهاي اندازه 
و رشــد اقتصاد، ثبات اقتصادي )نرخ تــورم، نرخ ارز( تحت تأثير قرار 
مي دهد. ايجاد شركت ها به اندازه بازارها براي كاالها و خدمات و عوامل 
توليد بســتگي دارد. در فرايند انتقال فناوري نيز، يكي از نكات مهم 
ارزيابي و تعيين فناوري مورد نياز با توجه به حجم بازار است. همچنين 
ثبات متغيرهاي اقتصاد كالن مانند نرخ تورم و نرخ ارز از عوامل مهم 
تأثيرگــذار بر فرايند انتقال فناوري هســتند. هزينه انتقال فناوري از 
كشورهاي توسعه يافته تابعي از نرخ ارز است كه بر تحليل هزينه فايده 

انتقال فناوري مؤثر است. 

   محیط مالي
محيط مالي، زيرمجموعه اي از محيط كسب وكار است كه بنگاه يا فرد 
كارآفرين با آن مواجه بوده و كنترلي بر آن ندارد و شــامل بازار پول 
و اعتبار و بازار سرمايه مي شود. كارآفرينان و مديران كسب وكار برای 
ايجاد كســب وكار جديد يا توسعه كسب وكار موجود از طريق انتقال 
فناوري به منابع مالي نياز دارند. دسترسي آسان به منابع مالي نياز به 

محيط مالي مطلوب دارد.
محيط مالي توســعه شــركت هاي جديــد را از طريــق هزينه 
سرمايه گذاري )هزينه انتقال فناوري( تحت تأثير قرار مي دهد. محيط 
مالي از طريق نرخ سود تسهيالت بانكي، تصميمات سرمايه گذاري را 
به طور كلي و فرايند انتقال فناوري در برخي سرمايه گذاري ها را تحت 
تأثير قرار مي دهد. شركت هايي سرمايه گذاري خطرپذير )VC(1  نيز 
به عنــوان عنصر ديگر محيط مالي، بهره برداري از فرصت ها را ممكن، 

ايجاد شركت ها و فرايند انتقال فناوري را تسهيل مي كنند. 

    محیط بازرگاني
محيط بازرگانی نيــز از عوامل تأثيرگذار بر فرايند كارآفرينی مولد و 
به تبع فرايند انتقال فناوري اســت. ساختار، اندازه و ديناميک بازارها، 
همچنين شــرايط تقاضا، يعني اندازه، رشد و بخش بندي 2 بازار نيز از 
عوامل مهم مؤثر بر انتقال فناوري در بُعد محيط بازرگانی هســتند. 
ساختار بازار و درجه رقابت  در بازار مي تواند كارآفرينی مولد و بنگاه را 
از طريق سودآوري مورد انتظار، شدت سرمايه، شدت تبليغات، تمركز 

و حداقل اندازه كارايي شركت ها در بازار تحت تأثير قرار دهد. 

و

ز

الف

ب

1. Venture capital )VC( 
2. Segmentation

ج



20

ساختار رقابتي در بازار عوامل توليد نيز از مؤلفه هاي مهم محيط 
بازرگاني محسوب مي شود. دسترسي آسان بنگاه و كارآفرين مولد به 
مواد اوليه و قطعات توليدي با حجم و قيمت مناسب اهميت فراواني 
دارد. عدم دسترسي يا دسترسي با قيمت گزاف به مواد اوليه و قطعات 
توليدي مي تواند كارآفرين و بنگاه را از توليد و ورود به مراحل فرايند 

كارآفريني مولد و فرايند انتقال فناوري منصرف كند.

      محیط کار )بازار کار(
محيط كار )بازار كار( نيز يكــي از عوامل مهم مؤثر بر فرايند انتقال 
فناوري است. دسترسي به نيروي كار ماهر شامل مهندسان عمليات 
توليد و تعمير و نگهداري از مؤلفه هاي مهم در محيط كار )بازار كار( 
است كه مي تواند در همه مراحل فرايند انتقال فناوري نيز مؤثر باشد. 
نيروي كار ماهري كه بتواند با تجهيزات و ماشــين آالت به خوبي كار 
كند و از عهده رفع اشــكاالت جزئي در طي كار و تعمير و نگهداري 
ماشين آالت برآيد و همچنين، دانش ضمني شكل گرفته در نيروي كار 

بنگاه مي تواند در مرحله توسعه فناوري به كار گرفته شود. 
رويه هاي ســختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمين اجتماعی براي 
مديريت نيروي انساني نيز يكي از مؤلفه هاي مهم محيط كار است كه 
مي تواند بر فرايند كارآفريني مولد و مديريت كسب وكار تأثير بگذارد 
و به تبع آثار غيرمســتقيمي بر فرايند انتقــال فناوري دارد. هرچه در 
فرايند توليد از فناوري باالتر و دانش بنيان تر اســتفاده شود، به نيروي 
انساني كمتري نياز اســت. درواقع با استفاده بيشتر از ماشين آالت و 
فناوري هاي توليد، ميزان نيروی انسانی مورد نياز كاهش و بهره وري 
نيروي كار افزايش مي يابد. درواقع افزايش بهره وري نيروي كار زماني 
رخ مي دهــد كه براي توليد يک واحد محصول، از نيروي كار كمتري 
استفاده شــود و اين امر با ثابت بودن ساير عوامل توليد زماني اتفاق 
مي افتد كه از سطح فناوري باالتري استفاده شود. لذا با انتقال فناوري 
جديد به بنگاه ممكن است به تعديل نيروي كار نياز باشد و اگر قانون 
كار اين اجازه را به بنگاه ندهد، مديريت نيروي انساني و بنگاه با مشكل 
مواجه مي شــود. بر اين اســاس، اين احتمال وجود دارد كه بنگاه از 

ارتقای سطح فناوري موجود در بنگاه منصرف شود.

      محیط صنعتي
محيط صنعتي نيز از عوامل تأثيرگذار بر فرايند انتقال فناوري است. 
رابطه صنعت و بنگاه ها با منابع خارجي نوآوري، ميزان دانش ضمني1  

در صنعــت مورد نظر، اندازه و ديناميــک بازارها، فقدان يک صنعت 
يكپارچه يــا طراحي هاي برتر، وجود ســازوكارهايي براي صيانت از 
بازدهي هاي ناشــي از نوآوري از عوامل مهم مؤثر بر انتقال فناوري در 

بُعد محيط صنعت هستند.
شرايط صنعتي رايج در ناحيه، منطقه يا كشورها مي تواند تفاوت ها 
در ميــزان بهره بــرداري از فرصت هاي كارآفرينانه و خلق و توســعه 
شــركت ها از طريق انتقال فناوري را توضيح دهد، متغيرهاي مربوطه 

عبارتند از: 
الف( نياز به دانش، طبيعت ضمني آن، شــدت تحقق و توسعه و 

ريشه منابع نوآوري،
ب( چرخه زندگي صنعت، ســن صنعت، وجود طراحي هاي برتر، 

يكپارچگي 2 صنعت و تراكم شركت ها در صنعت،
ج( شــرايط صيانتي،3 منحني يادگيري، شــكاف هاي موقتي در 
بهره بــرداري از يک نوآوري و اهميــت دارايي هاي مكمل نوآوري كه 
كارآفرينان را قادر به جمع آوري بازدهي تالششان در انتقال فناوري و 

بازدهي ناشي از يک حق انحصاري ساخت 4 مي كند، 
د( ساختار صنعت كه مي تواند انتقال فناوري را از طريق سودآوري 
مورد انتظار، شدت سرمايه، شــدت تبليغات، تمركز و حداقل اندازه 

كارايي شركت ها در صنعت تحت تأثير قرار دهد.

     محیط جغرافیایي
محيط جغرافيايي، زيرساخت ها و خوشه هاي منطقه اي، ميزان ايجاد 
شــركت هاي جديد و موفقيت در انتقال فنــاوري را تحت تأثير قرار 
مي دهند. فرصت هاي كارآفرينانــه در يک حوزه جغرافيايي از طريق 
افرادي مورد بهره برداري قرار مي گيرد كه در شــركت هاي آن منطقه 
آموزش ديده يــا كار مي كنند. افرادي كــه از دانش ضمني فني در 
شركت هاي آن منطقه ياد گرفته اند و از نوآوري هاي آن آگاه هستند، 

در انتقال فناوري با نوآوري هاي جديدتر موفق تر هستند.
در مناطــق و دوره هاي زماني معينــي، محيط جغرافيايي نقش 
اساسي ايفا مي كند. بنابراين، مارشال )Marshall, 1961, 1890(، زماني 
كه به منطقه شــفليد 5 و كيفيت فوالدش اشاره مي كند، مي نويسند 
كه »در چنين مناطقــي، توانايي ها در هوا وجود دارند« و تنها زماني 
مي توان به آن دســت يافت كه توانايي هاي كارآفرينانه وجود داشته 

باشد. 

د

هـ
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2. Consolidation 
3. Appropriability
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5. Sheffield
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در مناطق و دوره هاي زماني معيني، محيط جغرافيايي نقش اساسي 
ايفا مي كند. بنابراين، مارشال )Marshall, 1961, 1890(، زماني كه به منطقه 
شــفليد  و كيفيت فوالدش اشــاره مي كند، مي نويسند كه »در چنين 
مناطقي، توانايي ها در هوا وجود دارند« و تنها زماني مي توان به آن دست 

يافت كه توانايي هاي كارآفرينانه وجود داشته باشد. 
چهار ويژگي خوشه هاي منطقه اي به موفقيت انتقال فناوري منجر مي شوند. 
اول، منابع و توانايي هاي حياتي براي موفقيت انتقال فناوري يک بنگاه را مي توان 
در اين مناطق آسان تر از يک شركت منزوي1  يافت. دوم، بنگاه ها در خوشه هاي 
صنعتي از ارتباطات بيشتري برخوردارند و لذا از روش ها، ماشين آالت، فناوري ها 
و نوآوري ها در حوزه كاري خود مطلع تر هســتند. سوم، خوشه منطقه اي 
فعاليت هاي مشترك در ميان چندين شركت در خوشه را ترغيب مي كند، زيرا 
تحقيقات مشتركي صورت مي گيرد كه به ايجاد شركت هايي با ارتباطات افقي و 
عمودي منجر مي شود. چهارم، خوشه ها به انباشت دانش فني ضمني مشترك 
در يک منطقه )Dosi, 1988( منجر مي شود و از نيروي كار تخصصي تازه وارد 

مورد نياز براي انتقال فناوري حمايت مي كند.

     محیط زیست
مالحظات محيط زيستي و ظرفيت هاي زيستي نيز مي تواند بر فرايند 
انتقال فناوري از مرحله انتخاب تا توسعه فناوري تأثير بگذارند. ظرفيت 
زيستي، ظرفيتي است كه طبيعت از منابع طبيعي شامل آب، معادن، 
نفــت و گاز و غيره داردكه مي تواند از عوامــل مؤثر بر فرايند انتقال 
فناوري محسوب  شود. كمبود يا فراواني انرژي و قيمت انرژي مي تواند 
در فاز انتخاب فناوري بســيار تعيين كننده باشد. دسترسي به آب در 
منطقه نيز مي تواند در انتخاب فناوري در برخي از صنايع مانند صنعت 

نساجي و صنعت فوالد تعيين كننده باشد.
همچنين سطح آلوده كنندگي فناوري مورد انتقال و ظرفيت جذب 
آلودگي در منطقه مورد نظر از عواملي است كه مي تواند بر فرايند انتقال 
موفقيت آميز فناوري مؤثر باشد. پايداري زيست محيطي منطقه و مقررات 

مربوط به آن مي توانند بر مرحله انتخاب فناوري مؤثر باشند.

1. Isolated 

8. سیاستگذاری انتقال فناوری
چارچوب سياستگذاري هاي انتقال فناوري در دنياي امروز برمبناي اقتصاد 
دانش بنيان پايه ريزي مي شود و هماهنگي روش ها و سياست هاي وضع شده 
با ويژگي هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و به طور كلي فضاي حاكم بر هر 
جامعه از اهميت بااليي برخوردار است. در رويكردهاي جديد سياستگذاري 
فناوري، روش هاي انتقال در اولويت نيست و آنچه حائز اهميت است نقش 

بنگاه هاي فعال به عنوان بازيگران اصلي كسب و تجاري سازي فناوري است. 
در همين راستا ديگر همچون گذشته، بندهاي قراردادهاي فناوري تنها عامل 
كليدي نيســت، بلكه توانمندي بنگاه ها در يادگيري از شركاي خود نقش 
تعيين كننده تري دارد )مجيدپور و مجيري، 1398(. خالصه مقايسه روندها 

و اولويت هاي انتقال فناوري در نگاه سنتي و مدرن در جدول 4 آمده است.

جدول 4. مقایسه اولویت ها و مباحث کلیدی انتقال فناوری در دیدگاه ها سنتی و مدرن

دهه 1980 به بعددهه 1960 و 1970عنوان

روش هاي انتقال فناوري در اولويت بود )نقش اولويت
بنگاه ها ناديده گرفته مي شد(

 نقش بنگاه ها )بازيگران اصلي( در اولويت است 
)علي رغم اينكه نوع روش هم مؤثر است(

 توانمندي بنگاه هاي داخلي بندهاي قراردادهاموارد كليدي انتقال فناوري
در ميزان يادگيري از فناوري وارداتي

بنگاه ها مهم هستند و دولت تسهيل كننده است )زيرساخت ها نقش بنگاه ها به وسيله دولت تعيين مي شد.نقش بنگاه ها و دولت
و قوانين كشور ميزبان در ميزان جذب اهميت دارد(.

رابطه تحقيقات بومي و انتقال 
فناوري

انتقال فناوري و تحقيقات بومي جايگزين هم 
انتقال فناوري و تحقيقات بومي مكمل هم هستند.هستند.

صرفًا كانال هاي رسمي مهم بودكانال هاي انتقال فناوري
)FDI, JV, Licensing(

كانال هاي غيررسمي هم اهميت پيدا كرده اند مانند اخذ 
دانش هاي ضمني

هدف، انتخاب بهترين و ارزان ترين راه حل بود انتخاب كانال انتقال فناوري
)يادگيري بيشتر با هزينه كمتر(

تركيب كانال ها مد نظر است نه صرفًا يك روش خاص 
)براساس نياز دانش فني(

تقويت صادرات و دستيابي به بازارهاي جهانيمبتني بر جايگزيني وارداترويكرد سياستگذاري

ز

مأخذ: مجيدپور و مجيري، 1398.
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به طور كلي سياســتگذاري برای ارتقای عملكرد اقتصاد و جامعه 
صورت مي گيرد. سياســتگذار با آگاهي يافتــن از عملكرد اقتصاد و 
جامعــه در خلق ثروت و رفاه مردم درصدد اصالح و بهبود عملكرد از 
طريق تأثيرگذاري بر محيط حاكم بر فرايند كارآفريني مولد برمي آيد. 
سياستگذاري انتقال فناوري هم با همين هدف اصلي صورت مي گيرد. 
درواقع سياســتگذاري انتقال فناوري در راستاي بهبود سطح فناوري 
در كشــور و با تمركز بر محيط فناوري و نوآوري صورت مي گيرد، اما 
ساير عوامل در ساير زيرمحيط هاي حاكم بر فرايند انتقال فناوري نيز 

تأثيرگذار بوده و از اهميت بااليي برخوردارند )شكل 5(.
نكته مهمي كه در امر سياســتگذاري به طور اعم و سياستگذاري 
انتقال فناوري به طور اخص بايد رعايت شود آن است كه سياستگذار 
نبايد به طور مستقيم وارد فرايند كارآفريني مولد شامل فرايند انتقال 
فناوري شــود، بلكه بايد شرايط محيطي حاكم بر آنها را مساعد كرده 
و بر آن اســاس در جهت دهي به كارآفرينــان و بنگاه ها تالش كند. 
بنابرايــن در امر سياســتگذاري انتقال فناوري، دولت، ســازمان ها و 
نهادهاي دولتي نبايد به صورت دســتوري اقدام به انتخاب و اكتساب 
فناوري به جاي بنگاه ها و كارآفرينان كنند. انتخاب و اكتساب فناوري 

در توليد محصوالت و خدمات براساس تحليل هزينهـ  فايده اي صورت 
مي گيرد كه بنگاه انجام مي دهد و با توجه به گستره فناوري ها و صنايع 
مختلف و تغييرات فناوري و دسترسي به آنها، ورود دولت، سازمان ها 
و نهادهاي دولتي به فرايند انتقال فناوري مي تواند به زيان توليد تمام 
شود. تجربه كشورهاي مختلف نشــان مي دهد كه هر زمان دولت و 
نهادهاي دولتي به طور مستقيم وارد فرايند انتقال فناوري شده اند، به 

شكست پروژه انجاميده است. 
در حوزه سياست هاي تغيير محيط فناوري و نوآوري مي توان به 
سياست هايي اشاره كرد كه سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها، 
نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ... و نيروي كار را ارتقا دهد مانند 
سياســت هاي آموزش حين كار نيروي كار، سياست هاي شبكه سازي 

دانش فناوري بنگاه ها و شبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي.
در مقاطعي از زمان، برخي فناوري ها كه به انرژي كمتري نياز دارند 
يــا آلودگي كمتري ايجاد مي كنند، مورد توجه دولت ها قرار گرفته اند 
و مزايــا و تســهيالتي در اختيار بنگاه هايي كــه از آن نوع فناوري ها 
اســتفاده كنند، قرار مي دهند كه اين قسم از سياست ها نيز در حكم 

سياست هاي تغيير محيط فناوري و نوآوري محسوب مي شوند. 

9. تجربه سیاستگذاری انتقال فناوری در ایران
همان طور كه پيش از اين ذكر شد، سياستگذاري انتقال فناوري 
در راستاي بهبود سطح فناوري در كشور و با تمركز بر محيط فناوري 
و نوآوري صورت مي گيرد، اما سياست هاي اتخاذ شده در ساير زمينه ها 
كه بر محيط و فرايند انتقال فناوري مؤثر هستند، نيز اهميت بااليي 

دارند. در اين راســتا دولت در قالب برنامه هاي توسعه اي و يا تدوين 
برخي اسناد تالش مي كند، فرايند انتقال فناوري را مؤثرتر كند. در اين 
بخش به طور خاص بر برنامه ششم توسعه متمركز شده و برنامه هاي 

مرتبط با انتقال فناوري ارزيابي شده اند.
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ارزيابی عملكرداقدامات انجام شدهمتنقانون/ماده

 )65( مــاده 
برنامه  قانــون 

ششم توسعه

اســت  مكلــف  دولــت  الــف( 
به منظــور افزايــش درون زايي 
اقتصاد با رعايت قانون تشويق 
ســرمايه گذاري  از  حمايــت  و 
حمايــت  قانــون  و  خارجــي 
مؤسســات  و  شــركت ها  از 
تجاري ســازي  و  دانش بنيــان 
نوآوري هــا و اختراعات مصوب 
و  اصالحــات  و    1389/8/5
تأســيس  از  بعــدي  الحاقــات 
در  دانش بنيــان  شــركت هاي 
مشــاركت  بــا  كشــور  داخــل 
صاحــب  خارجــي  شــركت هاي 
صالحيــت و داراي دانش براي 
ســاخت،  مهندســي،  طراحــي، 
انتقــال  و  تجهيــزات  نصــب 
فنــاوري در حوزه هــاي انــرژي 
شامل باالدستي و پايين دستي 
نفــت و گاز و تبديل نيروگاهي 
و اعطاي تســهيالت الزم در اين 
زمينــه در قالب قوانين بودجه 

سنواتي حمايت نمايد.
تبصره – شــركت هايي كه 
تحــت عنــوان انتقــال فناوري 
قــرارداد  ايرانــي  طــرف  بــا 
منعقد مي نمايند بايد شــركتي 
حداقــل  بــا  دانش بنيــان 
ســهم   )%51( پنجاه ويــك 
متخصصــان و ســرمايه گذاران 
ايرانــي در داخل كشــور براي 
اين منظور به ثبت برســانند تا 
از طريق رشــد فناوري در گذر 

تغييرات زمان، بومي گردد.

الف( توسعه تحقيقات مشترك
 1. همكاري با آكادمي ملي علوم چين جهت توســعه تحقيقات مشــترك: 
اين همكاري با هدف كســب دانش و فناوري هاي پيشرفته كشور چين بوده 
تفاهمنامــه مربوطه بــا هدف ايجاد يك صندوق مشــترك علمي )تحت عنوان 
صنــدوق علمي راه ابريشــم( بين معاونت علمــي و فنــاوري و آكادمي علوم 
چين در بهمن 1394 به امضا رســيد. به موجب اين تفاهمنامه، در هر سال، 
فراخوان هاي مشتركي براي انجام پروژه هاي مشترك تحقيقاتي در حوزه هاي 
اولويــت دار فناوري براي كشــورمان اعــالم مي گردد كــه ارزش حمايت هاي 
معاونت حدود 200 ميليارد ريال است. اين تفاهم، پنجمين سال اجراي خود 
در ســال 1399 را از سر گذراند و بيش از 30 طرح مشترك فناورانه توسط 

هر دو طرف در اين قالب حمايت مالي و اجرا شده است.
 2. همــكاري بــا وزارت علوم و فنــاوري چين در خصــوص حمايت مالي از 
پروژه هاي مشترك فناورانه: در ابتداي سال 2018 ميالدي دو طرف اقدام به 
انعقاد تفاهمنامه براي حمايت مالي از پروژه هاي مشترك فناورانه بين انستيتوها 
و شــركت هاي دانش بنيان نمودند و 6 پروژه فناوری مورد حمايت قرار گرفته 
است. رقم تقريبي حمايت معاونت علمي از اين برنامه حدود 130 ميليارد ريال 

است. 
ب( اعزام نيروي كار و جذب متخصصان و اســاتيد خارجي براي آموزش و 

انتقال دانش و فناوري براي نيروهاي ايراني
1. برنامه تبادل دانشــمندان جوان با همكاري وزارت علوم و فناوري چين: 
تفاهم همكاري در خصوص تبادل محققين ميان معاونت علمي و فناوري و وزارت علوم 
و فناوري چين به امضا رسيد كه به موجب آن محققان و داننشمندان جوان ايراني 
براي دوره هاي 6 ماه تا يك سال براي انجام تحقيقات مشترك به چين عزيمت مي كنند. 
هزينه اجراي اين برنامه بر عهده طرف چيني )مركز تبادل علم و فناوري وزارت علوم 
و فناوري چين( اســت. به موجب اين برنامه ساليانه 10 شخصيت از دانشمندان 
چيني برای همكاري با مراكز فناوري و علمي كشورمان وارد ايران خواهند شد و در 

حوزه هاي اولويت دار فناوري با محققان كشورمان همكاري خواهند كرد.
2. همــكاري با بنياد علوم بنيادين روســيه در زمينه تبادل دانشــجو و 
اســتاد: حمايت از اعزام بيش از 150 دانشــجو براي دوره هاي آموزشــي و 
فرصت مطالعاتي به دانشــگاه ها و مراكز علمي روسيه و حمايت از برنامه هاي 

تبادل استاد و دانشجو بين دانشگاه هاي ايراني و روسي.
ج( تعريــف همكاري هــاي جديــد دوجانبه بــا هدف انتقــال دانش فني 
بــه شــركت هاي دانش بنيان ايرانــي و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توســعه 

بنگاه هاي ايراني در عرصه بين المللي
1. همكاري با مركز توســعه فناوري هاي صنعتي اســپانيا با هدف ايجاد 
ساختار مالي براي حمايت از پروژه هاي مشترك فناوري بين شركت هاي ايراني 
و اسپانيايي: به موجب اين همكاري، ساليانه از دو پروژه مشترك فناوري بين 

شركت هاي دانش بنيان ايراني و اسپانيايي حمايت به عمل خواهد آمد.
2. همكاري با وزارت علوم برزيل با هدف ايجاد ساختار مالي براي حمايت 
از پروژه هاي مشترك فناوري بين شركت هاي ايراني و برزيلي: به موجب اين 
همكاري، ســاليانه از دو پروژه مشــترك فناوري بين شركت هاي دانش بنيان 
ايرانــي و برزيلي حمايت به عمــل خواهد آمد و اولين دوره آن نيز در ســال 

1398 اجرايي شد.
 3. همكاري با مركز ملي تحقيق، توسعه و نوآوري مجارستان درخصوص 

اجراي سه پروژه مشترك انتقال فناوري در حوزه كشاورزي.
 4. انجام پروژه هاي مهم انتقال فناوري تشــخيص تقلبات غذايي )نان، 
آبليمو، گوشت، عسل، شير و چند پروژه ديگر( در راستاي برنامه جامع توسعه 
ســالمت غذايي كشــور با همكاري انستيتو ريكيلت هلند )ســازمان برنامه و 

بودجه كشور، 1400 :171(.  
در راستاي اجراي حكم تبصره ماده )65( قانون برنامه ششم توسعه نيز 

اقدامات زير انجام شده است: 
در راســتاي تأسيس شــركت هاي دانش بنيان داخل كشور با مشاركت 
شــركت هاي خارجي تاكنون 38 شركت با مشاركت خارجي به ثبت رسيده اند 
كه از اين تعداد انجام مراحل ثبت تعداد 15 شركت در سال 1399 به انجام 
رســيده اســت. . همچنين تعداد 450 شــركت دانش بنيان در حوزه انرژي 

مشغول به فعاليت هستند )سازمان برنامه و بودجه كشور، 1400 :172(.

اين برنامه هرچند با محوريت اقدامات معاونت 
علمی و فناوری به ســبب تولی گری فعاليت های 
دانش بنيان اجرا شده اســت، اما به دليل عدم 
مشاركت مؤثر ساير نهادها و وزارتخانه هايی كه 
در طرف تقاضا و استفاده از فناوری قرار دارند، 
عمدتًا در سطح فعاليت های تحقيقاتی و دوره های 

آموزشی باقی مانده است. 
با وجــود تصريح قانــون به حــوزه انرژی، 
دامنــه اجــرا توســط معاونــت علمــی بازتــر و 
گســترده تر اســت و به نظــر می رســد هدف و 
برنامه ريزی مشــخصی نيز برای انتخاب كشور و 
يا فنــاوری انتخابی جهت انتقــال وجود ندارد و 
يا ارائه نشده اســت.) برای مثال آيا قرار بوده 
است صادرات بهبود يابد؟ آيا قرار بوده مشكل 
جذب ســرمايه و تأمين مالی حل شود و يا اينكه 
تربيت نيروی ماهر متخصص و جذب فناوری مد 

نظر بوده است؟(
ســازوكار اجرايی نظام مند و دقيقی وجود 
نداشــته و ثبت اطالعات و نگهداری مستندات 
به نحوی نيســت كــه امكان نظارت بــر آن وجود 

داشته باشد. 
معيار صاحب صالحيت بودن شــركت های 
خارجــی، حوزه هــای اولويت دار انتقــال فناوری 
برای كشور و شاخص های ارزيابی نحوه اجرا نيز 
مشخص نيســت و لذا نمی توان تعيين كرد اين 
بند تا چه حد با موفقيت اجرا شده و به اهداف 

خود نزديك شده است يا خير.
براساس گزارش عملكردهای ارائه شده، 
حدود 38 شــركت با مشــاركت خارجی به ثبت 
رسيده است. اما پاســخگويی در مورد عملكرد 
حاصله به نهادهــای نظارتی و رصد خروجی ها يا 
فناوری هايی كه قرار اســت انتقال يابد معلوم 
نيســت. اين نگرانــی وجود دارد كه مشــاركت 
شركت های خارجی به انتقال مؤثر فناوری منجر 
نشــود، بلكه ظرفيت ها و زيرساخت های كشور 
در خدمت توليد محصول برای يك كشور خارجی 

قرار گيرد. 
وجود يك سازوكار اجرايی و نظارتی دقيق 
مبتنی بر شاخص های شــفاف و برحسب نيازها، 
ظرفيــت هــا و اولويت هــای كشــور و همچنين 
مستندســازی اطالعــات و قراردادها به صورت 

سيستمی و غيرسليقه ای اجتناب ناپذير است. 

جدول 5. برنامه های مرتبط با انتقال فناوری در برنامه ششم توسعه



24

ارزيابی عملكرداقدامات انجام شدهمتنقانون/ماده

 )105( مــاده 
برنامــه  قانــون 

ششم توسعه

در راســتاي اجراي مفاد مصرح در قانون 
اساســي و افزايــش قــدرت مقاومت و 
كاهش آســيب پذيري اقتصاد كشــور و 
به منظــور مديريــت منســجم، هماهنگ 
و مؤثر روابــط خارجي جمهوري اســالمي 
ايــران بر مبنــاي اصــل عــزت، حكمت و 
مصلحت و براي تحقق اهداف اين قانون، 
دستگاه هاي اجرايي بجز نيروهاي مسلح 
مكلفند، تمامي اقدامــات خود در زمينه 
روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور 
خارجه انجام دهنــد. وزارت امور خارجه 
موظف اســت در چارچوب قوانين نسبت 

به اجراي موارد زير اقدام نمايد.
پ( تقويت ديپلماســي اقتصادي با 
تمركز بر ورود بــه بازارهاي جهاني براي 
صادرات كاال و خدمات فني و مهندســي، 
تأميــن مالــي و جــذب ســرمايه گذاري 
خارجي و دستيابي به فناوري هاي نوين و 
ايجــاد زمينه هاي الزم براي حضور بخش 
غيردولتــي در ديگــر كشــورهاي منطقه 
و كشــورهاي جنوب غربي آســيا به ويژه 
كشورهاي همسايه و اسالمي در چارچوب 

سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي.

-

بند»پ« ماده )105( با آنكه از نظر محتوايی ابعاد نظامی 
و امنيتــی ويژه ای ندارد، اما از آنجا كه اين بند ذيل حكم 
105 در فصل سياســی، دفاعــی و امنيتی قانون برنامه 
ششــم توســعه قرار دارد، گزارش عملكرد آن توســط 
سازمان برنامه منتشر نمی شود و دارای ماهيت محرمانه 

است. 
كلی گويی، نداشــتن اولويت و ســازوكار مشــخص 
بــرای تقويت ديپلماســی اقتصادی و يــك مدل مداخله 
مؤثر )همكاری های فناورانه با همســايگان، اتحاديه های 
منطقه ای، همكاری های بين المللی( بر اجرايی نشدن اين 

بند دامن زده است.
در گــزارش ديوان محاســبات كشــور از اجرای اين 
بنــد، وزرات امــور خارجــه به ذكــر تــالش وزارت امور 
خارجه بر تدوين نقشــه راه هايی برای اجرای ديپلماسی 
انرژی، ديپلماسی آب، ديپلماسی گردشگری و امثال اين 
پرداخته اســت. اما با توجه به اينكه اين مشــكالت رفع 
نشده و خروجی قابل مشاهده ای حاصل نشده رأی ديوان 

محاسبات بر تا حدودی محقق شدن اين بند بوده است.
فقدان رهبري مناسب در ديپلماسي علم و فناوري 
و نقــش كمرنــگ وزارت امور خارجه در ديپلماســی علم 
و فنــاوری، نداشــتن زيرســاخت های تخصصــی در اين 
وزارتخانه برای شناســايی و جذب فناوری و مؤثر نبودن 
همكاری های بين وزارتخانه ای برای اســتفاده از ظرفيت 
ســاير وزارتخانــه ها و نهادهای كشــور در پوشــش اين 
موضوع از ديگر چالش های اجرای محدود اين بند است. 

نظامنامه پيوست 
فناوري در 

ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي

در سال 1395 ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتــي مصــوب كرد كه دســتگاه هاي 
اجرايــي برنامــه توســعه توانمندي هاي 
فناوري و مهندســي بخش خود را تدوين 
نظامنامــه پيوســت فنــاوري  نماينــد و 
در  داخلــي  توانمندي هــاي  توســعه  و 
قراردادهاي بين المللــي و طرح هاي ملي 
تهيه شــود. در راســتاي تحقــق اهداف 
پيوست فناوري، دو مورد زير  بايد توسط 
دستگاه هاي اجرايي در مفاد قراردادهاي 

موضوع اين نظامنامه منظور مي شد: 
1. مشاركت در فعاليت هاي توسعه 

كارآفريني دانش بنيان.
2. تحقيــق و توســعه مشــترك بــا 
مراكــز علمــي، پژوهشــي داراي مجوز و 

شركت هاي دانش بنيان داخلي.

و   1395 ســال  در  نظامنامــه  ايــن 
در راســتای اجــرای مــاده )2( قانون 
حداكثــر اســتفاده از تــوان توليــدی 
و خدماتــی در تأميــن نيازهای كشــور 
مصــوب 1391 تدويــن و ابالغ شــد.

با وجود اين، گزارشــی از عملكرد اين 
مصوبه طی ســال های گذشته و پيش 
از ابــالغ قانون جديد حداكثر ســاخت 
داخــل مصــوب 1398 يافــت نشــد.

به نظر می رســد با توجه به ابــالغ قانون جديد حداكثر 
ســاخت داخــل مصوب 1398 و نســخ قانــون مصوب 
1391، عمــاًل ايــن نظامنامه نيز از حيــث اجرا متوقف 
شده باشد. ضمن اينكه در تبصره »8« ماده )5( قانون 
حداكثر ســاخت داخل مصوب 1398، موضوع پيوست 
فنــاوری با تغييراتی نســبت به آنچــه در اين نظامنامه 
آمده بود، لحاظ شــد. به اين ترتيب ماده )4( نظامنامه 
مذكور به شكل تبصره »8« در قانون حداكثر تصويب 
شــد؛ با اين تفاوت كه در قانون، شــورای اقتصاد بايد 
پيوست فناوری را تأييد نمايد. اما در ماده )4( نظامنامه 
مذكور مرجع مشــخصی در نظر گرفته نشــده و عبارت 
»نهادهای تصويب كننده طــرح« به عنوان تدييدكننده 
پيوست فناوری در نظر گرفته شده اند. تفاوت در نهاد 
تنظيم گــر بين اين نظامنامه و قانــون و اولويت قانون، 
مجددًا نشــان می دهد اجرای اين نظامنامه ممكن است 
در تعــارض با قانــون حداكثر ســاخت داخــل مصوب 

1398 باشد.

تبصره »8« 
ماده )5( 

قانون حداكثر 
ساخت داخل 

)پيوست فناوری 
قراردادها(

پيوســت فناوری قرارداد، جــزء الينفك 
قرارداد محسوب می شود و دستگاه های 
موضوع ماده )2( اين قانون موظفند اين 
پيوســت را در كليه طرح ها )پروژه ها( و 
ارجــاع كار موضوع اين قانــون مبتنی بر 
»سند چشــم انداز«، »نقشه جامع علمی 
كشور«، سياست های »علم و فناوری« و 
»اقتصاد مقاومتی« تهيه و همراه با ساير 
مستندات فنی و اقتصادی طرح)پروژه( 
بــرای تصويب به شــورای اقتصاد ارائه 
كننــد. باالترين مقــام دســتگاه اجرايی 
موظف به نظارت بر حسن اجرای پيوست 
بــرای هريــك از قراردادهــای  مزبــور 

موضوع اين قانون می باشد.

تا كنون  در قالب گزارش های رسمی 
طرحی دارای پيوست فناوری توسط 
شورای اقتصاد به تصويب نرسيده 

است.

با توجه به اينكه همه طرح ها لزومًا در شــورای اقتصاد 
بررســی نمی شوند، لذا ممكن است اخذ تأييديه شورا 
به ازای موارد متعددی امكانپذير نباشــد. عالوه بر اين، 
تبصــره مذكور ســازوكاری بــرای اجرا ارائه نــداده و 
اولويت ها و چارچوب هايی كه بايد در تدوين پيوست 
مد نظر قرار گيرند مشخص نيست. ازسويی به نظر می 
رسد تصويب پيوست فناوری توسط نهادهای تخصصی 
متناســب با هر حــوزه از حيث ابعاد فنــی موضوعات و 
همچنين اجــرا مؤثرتر باشــد. ازاين رو شــفاف كردن 
محتوای اين تبصره و به روزرسانی پيوست های اجرايی 
همچون نظامنامه پيوست فناوری از اقداماتی است كه 

بايد در مسير تحقق اين تبصره مد نظر قرار گيرد.

درمجموع، به نظر می رسد سياست های انتقال فناوری در ايران به اندازه كافی مفيد و مؤثر نبوده اند و ارزيابی وضعيت و چالش های انتقال فناوری در 
ايران كه در قسمت بعد ارائه می شود، مؤيد اين مطلب است.
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10. چالش های انتقال فناوری در ایران
به منظور بررســي چالش هاي انتقال فناوري در ايران جلسه اي با حضور 
نماينده برخي از دســتگاه هاي اجرايي فعال در زمينه توسعه فناوري در 
ايران برگزار شد. همچنين، پرسشنامه اي 1 بر اساس مدل مفهومي گزارش 
طراحي شد و به صورت برخط در اختيار افراد در شبكه های اجتماعی و 
دســتگاه هاي اجرايي فعال در زمينه  توسعه فناوري در ايران قرار گرفت 
كه طي آن بتوان به ارزيابي مقدماتي از وضعيت انتقال بين المللي فناوري 
و چالش هاي آن دســت يافت. تعداد 104 پرسشــنامه از افراد مختلف 
در بخش های مختلف اقتصادی در ســطح كشور تكميل شد. اطالعات 
توصيفی از مشــاركت كنندگان در تكميل پرسشنامه در قالب جدول 6 
آمده است. همان طور كه مشاهده می شود، سطح تحصيالت 36 درصد از 
پاسخ دهندگان دكتری، 42 درصد كارشناسی ارشد، 19 درصد كارشناسی 
و 3 درصد كاردانی و پايين تر بود. همچنين، 24 درصد از پاسخ دهندگان 

آشنايی خيلی زياد، 27 درصد از پاسخ دهندگان آشنايی زياد، 45 درصد از 
پاسخ دهندگان آشنايی متوسط با موضوع انتقال فناوری داشتند و تنها 4 

درصد از پاسخ دهندگان آشنايی كمی داشتند. 
در مورد نهادی كه افراد پاسخ دهنده به آن وابسته بودند، می توان گفت 
كه در حدود 50 درصد از پرسشنامه ها توسط بخش خصوصی، در حدود 
40 درصد توسط بخش دولتی و در حدود 10 درصد نيز توسط نهادهای  
عمومی غيردولتی تكميل شده است. به عالوه، 49 درصد از پرسشنامه ها 
توسط بخش صنعت، 48 درصد توســط بخش خدمات و 3 درصد نيز 
توســط بخش كشاورزی تكميل شده است. همچنين 82 درصد از افراد 
در پاسخ به اين سؤال كه »آيا مؤسسه شما تاكنون به انتقال فناوري نياز 
داشته است؟ يا آنكه در آينده ممكن است به آن نياز داشته باشد؟« پاسخ 

مثبت داده اند. 

1 . پرسشنامه و اسامي دستگاه ها در پيوست هاي 1 و 2 آمده است.
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جدول 6. اطالعات توصیفی مشارکت کنندگان در تكمیل پرسشنامه انتقال فناوری

سطح تحصیالت

میزان آشنایی افراد تكمیل کننده پرسشنامه ها با موضوع انتقال فناوری

میزان مشارکت نهادها در تكمیل پرسشنامه

میزان مشارکت بخش ها در تكمیل پرسشنامه

مأخذ: نتايج تحقيق.
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بر اساس اطالعات اخذ شده از نتايج پرسشنامه ها، وضعيت انتقال 
فنــاوري در مرحله انتخاب فناوری در ايــران برابر 6/61 )ارزيابي 10 
كاماًل نامناسب و ارزيابي 1 كاماًل مناسب(، در مرحله اكتساب فناوری 
در ايــران برابر 6/63، در مرحله انطباق و جذب فناوری در ايران برابر 
6/86، در مرحله توسعه فناوري برابر 6/90، در مرحله انتشار و اشاعه 
فناوري برابر 6/77 ارزيابي شــد. براســاس اين داده ها مي توان گفت 
هرچــه بنگاه در مراحل انتقال فنــاوري )از مرحله انتخاب تا مرحله 
توسعه فناوری( پيش مي رود و نفوذ مي كند، شرايط سخت تر مي شود. 
همچنيــن ميانگين موارد باال به عنوان وضعيــت كلي انتقال فناوري 

6/77  ارزيابي شــده است، اما زماني كه به طور مستقيم سؤال شد كه 
به طوركلي وضعيت انتقال فناوري در ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد، 
رقم 7/60  به دست آمد كه اين مطلب نشان می دهد عوامل ديگری نيز، 
خارج از فرايند انتقال فناوری بر آن تأثير منفی گذاشته است. به عالوه، 
ارزيابی وضعيت كلی انتقال فناوری )رقم 7/60( در مقايسه با وضعيت 
كلي توسعه درون زاي فناوري در ايران )رقم 6/73( نشان می دهد كه 
وضعيت انتقال بين المللي فناوري در ايران نامناسب تر ارزيابي می شود 

)نمودار 1(. 

نمودار 1. مقایسه میانگین ارزیابي مشارکت کنندگان از وضعیت مراحل مختلف انتقال فناوری در کشور

مأخذ: نتايج تحقيق.
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همچنين براساس اطالعاتي كه از نظرسنجی گرفته شد، وضعيت 
عناصر محيط فناوري و نوآوري در ايران برابر 7/03 )ارزيابي 10 كاماًل 
نامناســب و ارزيابي 1 كاماًل مناسب( ارزيابي گرديد. به عبارت ديگر، 
محيط فناوري و نوآوري براي انتقال فناوري نامناســب ارزيابي شد. 
از ميان مشــكالت محيط فناوري و نوآوري، ضعف در سطح آمادگي 
فناوري و نوآوري نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ... با رقم 7/61 و 
ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها با رقم 7/01 بدترين 
ارزيابي را دارند. در رتبه هاي بعدي ضعف در سطح آمادگي فناوري و 
نوآوري نيروي كار با رقم 6/88 و ضعف در شبكه هاي آزمايشگاهي و 

تحقيقاتي با رقم 6/62 ارزيابي گرديد )نمودار 2(. 
ميانگين كل زيرمحيط هاي حاكم بر فرايند انتقال فناوري نيز برابر 
با 7/00 ارزيابي گرديد كه نشــان مي دهد ساير عوامل محيطي نيز از 
اهميت بااليي برخوردارند كه به ترتيب عبارتند از: محيط اقتصادكالن 
8/46، محيط مالی 7/86، محيط اداری 7/69،  محيط سياسی 7/60، 
محيط  خارجــي )بين الملل( 7/45، محيط حقوقــي 7/31 ، محيط 
صنعتي 7/00، محيط علمی و آموزشي 6/99، محيط بازرگاني 6/79، 
محيط كار )بازار كار( 6/52، محيط فرهنگی 6/20، محيط جغرافيايي 

6/07 و محيط زيست 5/10.

نمودار 2. مقایسه میانگین ارزیابي مشارکت کنندگان از وضعیت عناصر محیط فناوری و نوآوری

مأخذ: نتايج تحقيق.
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درمجموع، كارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوري، وضعيت 
كلي انتقال بين المللي فناوري در ايران را 7/60 )نامناسب( ارزيابي كردند 
كه به تبع، سبب عملكرد نامناسب بنگاه ها و كارآفرينان در فرايند كارآفريني 
مولد مي شود كه به طور قطع بر عملكرد آنها در خلق ثروت تأثير نامطلوب 
دارد. قســمت اعظم اين عملكرد نامناسب ناشي از مشكالت در عناصر 
محيط حاكم بر فرايند انتقال فناوري است كه ارزيابي نامناسب از وضعيت 
عناصر محيط فناوري و نوآوري در ايران )رقم 7/03( و ارزيابي نامناسب 
از ساير زيرمحيط هاي حاكم بر فرايند انتقال فناوري )رقم 7/00(، اين امر 

را نشان مي دهد. بنابراين، محدوديت هاي محيطي در حوزه های مختلف 
و حتی خارج از محيط فناوری و نوآوری تأثير دارند و اتخاذ سياست هايي 
براي تغيير محيط حاكم بر انتقال فناوري ضروري اســت و همچنين، 
ازســوي ديگر، نياز به فناوري، زمينه توسعه درون زاي آن را فراهم كرده 
است و سياست هاي حمايت از توسعه درون زاي فناوري و تقويت تحقيق و 
توسعه هدفمند و مراحل آمادگي فناوري مي تواند فرصت هاي قابل توجهي 
را در موضوع توانمندي كشــور در انتقال و انتشار فناوري ايجاد كرده و 

ازاين رو به جديت نيازمند توجه است.

جمع بندی و نتیجه گیری
بدون شک توســعه و دستيابي كشورها به فناوري هاي پيشرفته، آثار 
مختلف اقتصادي، اجتماعي دارد و مي تواند موتور محركه خلق ثروت 
و توســعه اقتصادي باشد. در كشــور ما در اين راستا، انتقال فناوري 
در صنايع گوناگون مورد توجه سياســتگذاران قرار گرفته و در اسناد 
باالدستي از قبيل نقشه جامع علمي كشور، سند جامع توسعه برخي 
فناوري ها و قانون برنامه ششم به توسعه فناوري هاي توجه شده است. 
انتقال فناوري موضوعي بسيار حياتي براي كشورهاي دارنده فناوري و 
همچنين گيرندگان آن است. در انتقال يک فناوري، طرفين سعي دارند كه 
براي فروش يا اكتساب فناوري مورد نظر خود، راهي را در پيش گيرند تا در 

حداقل زمان و با صرف كمترين هزينه به اين مهم دست يابند.
در اين گزارش ابعاد مختلف و عوامل مؤثر بر فرايند انتقال فناوري 
در مراحل انتخاب و اكتســاب، انطباق و كاربرد و جذب و توســعه و 
انتشار فناوري بررسي شــدند. بدين منظور از پرسشنامه و مصاحبه 
باز با دوازده نفر از متخصصان و كارشناســان حوزه توسعه فناوري در 
دستگاه هاي اجرايي فعال در اين حوزه استفاده شده است. نتايج كلي 

را مي توان در قالب موارد زير بيان كرد: 
به عقيده كارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوري، وضعيت كلي 
انتقال بين المللي فناوري در ايران 7/60 )رقم ارزيابي 10 كامالً نامناسب و 
ارزيابي 1 كامالً مناسب( نامناسب است كه به تبع سبب عملكرد نامناسب 
بنگاه ها و كارآفرينان در فرايند كارآفريني مولد مي شود و به طور قطع بر 

عملكرد آنها در خلق ثروت تأثير نامطلوب دارد. 
همچنين هرچه بنگاه در مراحل انتقال فناوري )از مرحله انتخاب 
تا مرحله توسعه فناوری( پيش مي رود و نفوذ مي كند، شرايط سخت تر 

و نامناسب تر مي شود.
قسمت اعظم عملكرد نامناسب در موضوع انتقال فناوري ناشي از 
مشــكالت در عناصر محيط فناوري و نوآوري )رقم 7/03( و ميانگين 
ساير زيرمحيط هاي حاكم بر فرايند انتقال فناوري )رقم 7/00( است. 
ساير زيرمحيط هاي حاكم بر فرايند انتقال فناوري عبارتند از: محيط 
اقتصادكالن 8/46، محيط مالــی 7/86، محيط اداری 7/69، محيط 

سياســی 7/60، محيط  خارجي )بين الملــل( 7/45، محيط حقوقي 
7/31 ، محيط صنعتي 7/00، محيط آموزشي و علمي 6/99، محيط 
بازرگاني 6/79، محيــط كار )بازار كار( 6/52، محيط فرهنگی 6/20، 
محيط جغرافيايي 6/07 و محيط زيست 5/10. از اين رو، سياست هايي 

براي تغيير محيط و بهبود شرايط محيطي الزم است.
از ميان مشكالت در محيط فناوري و نوآوري مي توان به ضعف در 
سطح آمادگي فناوري و نوآوري نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ... 
با رقم 7/61 و ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها با رقم 
7/01 و در رتبه هاي بعدي، ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري 
نيروي كار با رقم 6/88 و ضعف در شبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي 

با رقم 6/62 اشاره كرد. 
سياستگذار نبايد به طور مستقيم وارد فرايند انتقال فناوري شود، 
بلكه بايد شرايط محيطي حاكم بر آنها را مساعد كرده و بر آن اساس 

در جهت دهي به كارآفرينان و بنگاه ها تالش كند. 
در حوزه سياست هاي تغيير محيط فناوري و نوآوري مي توان به 
سياست هايي اشاره كرد كه سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها، 
نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ... و نيروي كار را ارتقا دهد مانند 
سياســت هاي آموزش حين كار نيروي كار، سياست هاي شبكه سازي 

دانش فناوري بنگاه ها و شبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي.
ابزارهای قانونی و احكام مرتبط با انتقال فناوری در كشــور اغلب 
بسيار كلی بيان شده و سازوكار اجرايی مشخصی ندارند. اولويت ها و 
ظرفيت ها مشخص نشده اند و امكان مستندسازی نظام مند و ارزيابی 
دقيق آنها براســاس شاخص های قابل اندازه گيری فراهم نشده است. 
ازاين رو شــفاف كردن مسير تنظيم گری مشخص شده توسط قوانين 
مرتبــط با انتقال فناوری ازجمله تبصره »8« ماده )5( قانون حداكثر 
اســتفاده از توان توليدی و خدماتی كشور و حمايت از كاالی ايرانی 
مصوب سال 1398 و نيز احكام برنامه های توسعه ای كشور با تهيه و 
يا به روزرسانی پيوست های اجرايی همچون نظامنامه پيوست فناوری 

ضروری است.
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 تحلیلی بر 
چالش های انتقال

فناوری د ر ایران

پیوست ها
پیوست 1ـ  فهرست اسامي مؤسسات مشارکت کننده )افرادی از 
مؤسسات مذکور( براي تهیه داده هاي گزارش تحلیل چالش هاي 

انتقال فناوري در ایران

بخش خصوصي
  اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی زاهدان

  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزی ايران
  اتاق تعاون استان لرستان

  انجمن تحقيق و توسعه و نوآوری صنايع و معادن ايران
  انديشكده سياستگذاری اميركبير

  شركت توسعه صنعت شريف
  خانه صمت يزد

  خانه صنعت و معدن استان يزد
  خانه فونت فارسی
  شركت دهنار تک

  شركت سامانه های دما نور انرژی سدنا
  شركت سايان پودر

  شركت آزمايشگاه های صنايه انرژی - ميرصدری
  شركت سامان شيمی

  شركت سنجش نيروی هوشمند
  شركت عمل آوري شهاب نقره اي قشم

  صنايع بسته بندي سينگل پک
  صنايع پالستيک فرناز مشهد

  شركت عصرپردازش راوين
  شركت گلپرور 

  شركت ماشين سازي سوردي
  شركت مهندسی پزشكی طب ابزار

  شركت نمونه ساز بعدسوم 
  شركت مهندسی پيشرفته سوربنت

  ساير

بخش دولتي
  سازمان تحقيقات؛ آموزش و ترويج كشاورزي

  مركز تحقيقات سياست علمی كشور
  معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  بيمه سرا نمايندگی بيمه ايران 
  پارك علم و فناوری گلستان

  پااليشگاه بيدبلند خليج فارس 
  پژوهشكده مطالعات فناوری رياست جمهوري

  پژوهشگاه پليمر وپتروشيمی ايران
  پژوهشگاه صنعت نفت

  دانشگاه سيستان و بلوچستان
  دانشگاه شهيد بهشتي
  سازمان برنامه و بودجه

  سازمان بنادر و دريانوردی
  سازمان صنايع كوچک و شهرك هاي صنعتي ايران

  ستاد توسعه زيست فناوری، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
  ستاد ويژه توسعه فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری

  مركز پژوهش توسعه و آينده نگری
  مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

  مركز تحقيقات سياست علمی كشور
  مركز همكاری های تحّول و پيشرفت رياست جمهوری

  مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ساير

نهادهاي عمومي غیردولتي
  جهاد دانشگاهی

  سازمان زيباسازی شهر تهران
  ساير
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پیوست 2ـ  نظرخواهي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالميـ  گروه فناوري هاي نوین دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن
سؤال: هريک از مشكالت زير، چقدر در فرايند انتقال فناوري در ايران مشكل ايجاد كرده است؟ لطفاً به هر مورد از يک تا 10 نمره دهيد. به موردي 
كه مشكل چنداني در فرايند انتقال فناوري ايجاد نكرده نمره يک و موردي كه انتقال فناوري را غير ممكن كرده است، نمره 10 بدهيد )مشكالت 

حادتر، نمرات باالتر(. اعداد داخل جدول زير، ميانگين نمرات مستخرج از نظرسنجی هستند.

نمره از 1  تا 10مشكالت، شرايط و وضعيت انتقال فناوري در ايرانرديف
)بدترين ارزيابي: 10(

7/45ميانگين عناصر محيط خارجی )بين المللی( *1

7/68اعمال تحريم های بين المللی عليه كشورمان2

7/22فقدان يا ضعف قراردادها و معاهدات بين المللي براي انتقال فناوري3

7/60ميانگين عناصر محيط سياسي *4

7/60دخالت هاي سياسي در ساماندهي و حكمراني شركت ها5

7/60فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعيت اداری در دستگاه هاي اجرايی6

6/20ميانگين عناصر محيط فرهنگي *7

5/97فقدان خودباوري در توسعه فناوري هاي پيشرفته8

6/72كارگريزي عمومي و ضعف فرهنگ كار در جامعه9

6/70تمايل عمومی به خريد كاالهاي خارجي و بي رغبتي به خريد محصوالت ايراني10

5/42عدم استقبال مشتريان از نوآوری و ابتكار در ارائه خدمات و محصول11

7/31ميانگين عناصر محيط حقوقي *12

7/28عدم رعايت حقوق مالكيت فكري13

8/34بی ثباتی سياست ها، تورم قوانين و مقررات و رويه های اجرايی14

برداشت هاي سليقه اي از قوانين و مقررات توسط مأموران محيط زيست، شهرداری، 15
7/30گمرك، بهداشت و ...

6/31بي تعهدي طرف هاي قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هايشان16

6/99ميانگين عناصر محيط علمي و آموزشي *17

7/03پايين بودن ظرفيت جذب دانش در بنگاه ها18

7/05ضعف در شبكه هاي دانشي )شامل شبكه با دانشگاه ها، مخترعان، و واسطه هاي دانش(19

7/01ضعف آموزش هاي فني و حرفه اي در آموزش و پرورش20

7/15ضعف آموزش هاي فني و حرفه اي در دانشگاه ها21

6/73ضعف آموزش هاي ضمن خدمت در بنگاه ها22

7/03ميانگين عناصر محيط فناوري و نوآوري *23

6/88ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري نيروي كار24

7/01ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري بنگاه ها 25

7/61ضعف در سطح آمادگي فناوري و نوآوري نهادهاي دولتي مانند شهرداري ها و ...26
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نمره از 1  تا 10مشكالت، شرايط و وضعيت انتقال فناوري در ايرانرديف
)بدترين ارزيابي: 10(

6/62ضعف در شبكه هاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي27

7/69ميانگين عناصر محيط اداري *28

موانع در فرايندهای اداری و اخذ مجوزهای كسب وكار )شامل مجوز انتقال فناوري( از 29
7/48دستگاه هاي اجرايي

7/93دخالت هاي غيرمنطقي نهادهاي حاكميتي در تعيين قيمت ها در بازار30

7/35رويه هاي ناعادالنه مميزي و دريافت ماليات31

7/98وجود رقابت غيرمنصفانه شركت ها و مؤسسات دولتی يا شبه دولتي در بازار32

8/46ميانگين عناصر محيط اقتصاد كالن *33

8/53بي ثباتي نرخ ارز35

8/39غيرقابل پيش بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصوالت35

7/86ميانگين عناصر محيط مالي *36

8/06دشواري تأمين مالي از بانك ها37

7/67فقدان تنوع در روش هاي تأمين مالي )داخلي و خارجي(38

6/79ميانگين عناصر محيط بازرگانی  *39

7/03عرضه كاالها و محصوالت قاچاق در بازار40

5/49كمبود تقاضا در بازار41

6/78رويه هاي ناعادالنه مميزي و دريافت عوارض گمركی براي انتقال فناوري42

6/85رويه هاي ناعادالنه مميزي و دريافت تعرفه ماشين آالت و فناوري هاي وارداتي43

7/66وجود انحصار، امتياز يا هرنوع رانت به يك يا تعدادي از رقبا در بازار44

6/54ضعف نظام توزيع و مشكل در رساندن محصول به بازار45

7/18توليد و عرضه نسبتًا آزاد كاالهاي غيراستاندارد و تقلبي در بازار46

6/52ميانگين عناصر محيط بازار كار*47

6/55كمبود نيروي كار ماهر48

6/50رويه هاي سختگيرانه اداره های كار و بيمه تأمين اجتماعی براي مديريت نيروي انساني49

7/00ميانگين عناصر محيط صنعتي  *50

6/50ضعف در شبكه هاي صنعتي )همكاري با شركت هاي ديگر براي تأمين قطعات مورد نياز(51

7/50فقدان يا شفاف نبودن آمار و اطالعات مورد نياز براي فعاليت اقتصادي52

6/07ميانگين عناصر محيط جغرافيايي )زيرساخت ها و خوشه هاي منطقه اي( *53

6/69فقدان ارتباط مناسب ميان عوامل تأمين مواد اوليه، توليد و عرضه يك محصول در بازار54

6/52فقدان خوشه هاي صنعتي و منطقه اي مناسب55

6/27ضعف زيرساخت هاي حمل ونقل )جاده اي، ريلي، هوايي، دريايي و بندري(56

4/78محدوديت هاي دسترسي به شبكه تلفن همراه و اينترنت57
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نمره از 1  تا 10مشكالت، شرايط و وضعيت انتقال فناوري در ايرانرديف
)بدترين ارزيابي: 10(

5/10ميانگين عناصر محيط زيستي )ظرفيت هاي زيستي و پايداري زيست محيطي( *58

5/40پايداري زيست محيطي و مقررات مربوط به آن59

5/81محدوديت دسترسي به آب60

4/88محدوديت دسترسي به حامل های انرژی )برق، گاز، گازوئيل و...(61

4/31محدوديت دسترسي به مواد خام معدني )مانند مس، آلومينيم، آهن و ...(62

لطفًا سؤاالت زير نيز پاسخ دهيد:
به وضعيت كاماًل مناسب انتقال فناوری نمره 1 و وضعيت كاماًل نامناسب انتقال فناوری نمره 10 بدهيد )وضعيت بدتر، نمرات باالتر(.

6/61وضعيت انتقال فناوري در مرحله انتخاب فناوري در ايران63

6/63وضعيت انتقال فناوري در مرحله اكتساب فناوري در ايران64

6/86وضعيت انتقال فناوري در مرحله انطباق فناوري در ايران65

6/86وضعيت انتقال فناوري در مرحله جذب فناوري در ايران66

6/90وضعيت انتقال فناوري در مرحله توسعه فناوري در ايران67

6/77وضعيت انتقال فناوري در مرحله انتشار و اشاعه فناوري در ايران68

7/60وضعيت كلي انتقال بين المللي فناوري در ايران69

6/73وضعيت كلي توسعه درون زاي فناوري در ايران70

چناچه عوامل مهم ديگري مي شناسيد كه از قلم افتاده اند ذكر بفرماييد:
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