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 مقدمه -1

باشد و اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات های تحقیق و توسعه و فناوری میهای اخیر نوآوری پایگاه اصلی فعالیتدر دهه

پایه تولید شده است. از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، تحقیق و توسعه و نوآوری عامل اصلی رشد و جهش جایگزین اقتصاد بر 

کند، در واقع نحوه تاثیرگذاری و ارتباط متقابل های صنعتی شدن را تقویت میها و تالشجوامع صنعتی بوده است. آنچه فعالیت

وری نیروی کار و ارزش افزوده صنایع وری است که منجر به رشد بهرههای نوآساختار و عملکرد بخش صنعت در کنار فعالیت

های دیگر، افزایش اقتدار سیاسی و کاهش گذاری، ایجاد سرریزهای مثبت و انتقال آن به بخشای، تقویت کارکرد سرمایهکارخانه

ی ایران ار و نوآوری در صنایع کارخانهوابستگی اقتصادی کشور را فراهم خواهد ساخت. بنابراین، شناخت رابطه بین ساختار بازا

 زمینه ساز افزایش بخش مزیت نسبی صنعت خواهد شد.

ای ههای انجام شده، منجر به تولید دانش جدید از طریق پژوهشیک سرمایه گذاری بلند مدت که با توجه به نتایج حاصل از هزینه

گذاری در بخش نوآوری و تحقیق و توسعه است. شود، سرمایهشود و در پایان به تولید محصوالت و خدمات ختم میبنیادی می

تکنولوژی به عنوان عامل اصلی و موتور توسعه اقتصادی در جهان امروز مشخص شده است. تکنولوژی در دامان دانش پرورش 

 یا ایجاد کرد. ایجاد های کاربرد دانش در زندگی بشر را کشف وتوان زمینهیابد و اصوال در گذر از وادی تحقیق و توسعه میمی

گذاری در بخش نوآوری و آموزش نیروی انسانی است.  در ادامه این گزارش به مباحثی همچون تعریف تکنولوژی نیازمند سرمایه

 شود. های فناورانه، چهار عنصر اصلی تکنولوژی، مراحل رشد تکنولوژی اشاره میاشاعه نوآوریتکنولوژی یا فناوری،  
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 های تعیین سطح فناوریو روشتعریف فناوری  -2

 شود، از این رو کشورهای مختلف برای حصولبر اساس تئوری اقتصاد، رشد اقتصادی در بلندمدت، توسط رشد فناوری تبیین می

به رشد مطلوب اقتصادی، ضمن اهتمام به رفع موانع کارکرد صحیح نظام اقتصادی، تالش خود را بر ارتقاء توانمندی تکنولوژیک 

گذارد، لکن در بلندمدت مهمترین عامل، اند. هر چند در میان مدت انباشت سرمایه بر عملکرد اقتصاد تاثیر میکرده متمرکز

ترین مؤلفه رشد اقتصادی در جهان و در قرن گذشته شناخته شده ای که این عامل به عنوان مهمرشد فناوری است. به گونه

 (.2831است ) نیلی و همکاران. 

 ای که قدرت انحصاریی جهانی به شدت گسترش داده است، به گونهشدن، فضای رقابت را در عرصهسوم جهانی گیری موجشکل

های نوین تولید ممکن شده است. این امر موجب شده ها، تنها از طریق خلق محصوالت و روشها در تاثیرگذاری بر قیمتبنگاه

کارکرد محصوالت صنعتی به صورت یک پدیده با سرعت زیاد تغییر کند و از ها و ای، از یک سو قابلیتسابقهاست تا به طور بی

در بازار  2سوی دیگر به دنبال تحوالت تکنولوژیک، قیمت محصوالت در سطحی پایین قرار گیرد. تا آنجا که پدیده کاهش قیمت

 (.2831جهانی تحقق یابد ) نیلی و همکاران. 

ی بسیار سنگین های اخیر در خور توجه است. اول آنکه، فناوری معموال با هزینههدو ویژگی مهم از تحوالت تکنولوژیک در ده

یابد. این امر باعث شده است تا بسیاری ی بسیار کم نشر میشود و از آنجا که ماهیت آن از جنس دانش است، با هزینهخلق می

ها، پس از به نتیجه با مخاطره زیاد این نوع هزینههای سنگین نوآوری و درگیری از کشورهای در حال توسعه، بدون تحمل هزینه

یروی کار، ی فیزیکی و نمند شوند. دوم آنکه، بر خالف سرمایهرسیدن تحقیقات در کشورهای پیشرفته به راحتی از نتایج آن بهره

-یزیان دهعی جبران کننگذارد و این ویژگی، به نوفناوری با ویژگی بازده صعودی به مقیاس بر چگونگی تولید محصول تاثیر می

کند می شوند. ساز و کار بازده صعودی به این صورت عملیافته به شرح مورد اول، متحمل میهایی است که کشورهای توسعه

فقیت کند، در حصول به موهای نیروی انسانی، به رشد تکنولوژیک دست پیدا میکه کشوری که به دلیل برخورداری از توانمندی

 یهای بیشتری در مقایسه با دیگر کشورها برخوردار است و این به صورت یک حلقههای بعدی از موفقیتگامدر بر داشتن 

های تکنولوژیک هر روز بیش از شود. از این رو کشورهای پیشرفته، به میزان برخورداری از توانمندیمثبت، مستمرا تقویت می

 یابند. رشدهای باالتر دست میکنند و مجددا به توانمندیجهان جذب میهای انسانی و مالی را از اقصی نقاط گذشته سرمایه

ارائه  آید. ابتدا بهنگری بلندمدت و در راس همه، راهبرد توسعه صنعتی به شمار میهای قطعی هر نوع آیندهفناوری یکی از مولفه

                                                           
1-Deflation                                                                                                                                                                        
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(. برای فناوری 2831یم ) نیلی و همکاران. پردازگیری سطح فناوری میهای متفاوت اندازهتعاریف مختلف از فناوری و روش

 تعاریف متعددی مانند آنچه که در زیر ارائه شده است وجود دارد :

 فناوری: فرآیند دانش و عمل سیستماتیک است که معموال در خدمت فرآیندهای صنعتی است .

 های ساخت و اجراست.ی منظم و پیاپی تکنیکفناوری: تجربه

 منابع طبیعی به منابع تولید شده است.فناوری: عامل تبدیل 

 ها و مطالعات منظم و جهت دار.فناوری عبارتست از کاربرد علوم در صنایع با استفاده از رویه

هایی است که جهت تبدیل منابع به محصوالت به کار ها و مهارتها، فرآیندها، سیستمی کلیه روشفناوری و نوآوری دربردارنده

 شود. ازاطالق می "نوآوری"های قدیمی و سنتی انجام امور( هرگونه تغییر و تحول در فناوری )ترک روششوند. به گرفته می

 اشاره کرد. "نوآوری در فرآیند "و  "نوآوری در محصول "توان به ترین انواع نوآوری، میجمله مهم

ا و محصوالت. نوآوری در محصول نیز دربرگیرنده های تولید بروندادهنوآوری در فرآیند عبارتست از ایجاد تحوالت مؤثر در روش

 (.2831) نیلی و همکاران. تغییرات و تحوالتِ ایجادشونده در خودِ بروندادها )اعم ازمحصوالت و خدمات( است 

 توان تقسیم کرد :اجزاء فناوری را به چهار دسته کلی می

ای گرفته است و شامل تمام امکانات فیزیکی الزم برای انجام ماشین آالت و ابزار تولید: شامل وسایلی که فناوری درآن ج -الف

 آالت، ساختمان و غیره.عملیات تبدیل یا تولید است، مانند ابزارآالت، تجهیزات و ماشین

 ها، مانند تخصص، مهارت، نوآوری، ابتکار و غیره.ها و تجربیات تولیدی: یعنی فناوری نهفته در انسانمهارت -ب

ای هنش فنی تولیدی: یعنی فناوری نهفته در اسناد که شامل تمام اطالعات و ارقام مورد نیاز برای انجام فعالیتاطالعات و دا -پ

 های علمی.ها، محاسبات ریاضی و نظریهها، نقشهتولیدی است، مانند طرح

 هی و مدیریت.کردن سازماندسازماندهی و مدیریت تولید: یعنی فناوری نهفته در سازمان، مانند سیستماتیک -ت

 (.2831برای هر گونه تبدیل داده به ستانده، حضور هر چهار جزء فوق الزامی است ) نیلی و همکاران. 
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 (تکنولوژیتعاریف دیگری از فناوری )  -2-1

 "اوری فن " یا "فن شناسی  "های فارسی گرفته شده است. هر چند برای این واژه معادل "تکنولوژیا  "تکنولوژی از واژه التین 

ناگون های گوشناسی است و نیز درکتابتر از واژه فنشود، بسیار وسیعاند، اما برداشتی که از واژه تکنولوژی میرا به کار برده

 ( 2831تعاریف متفاوتی از آن شده است. ) عابدی. 

ت مورد نیاز جامعه از راه ترکیب های فنی برای تولید یک یا چند کاال و خدماای از تلفیق دانش و مهارتتکنولوژی مجموعه "

 "آالت، نیروی انسانی، زمین و طبیعت، پول، سرمایه، مدیریت و غیره می باشد.عواملی نظیر مواداولیه، ابزار و ماشین

 "های تولید و عرضه خدمات.تکنولوژی عبارت است از مجموعه دانش و فوت و فن مرتبط با فعالیت "

های علمی و صنعتی مشتمل بر طراحی، طرز کار، طرز ساخت، طرز تغییر و نگهداری فعالیت تکنولوژی یعنی دانش مربوط به "

 ( 2831) وزارت ارشاد اسالمی،  "و استفاده از وسایل و ابزار و ماشین آالت.

رداخته پ های مختلف کتاب مدیریت انتقال و تکنولوژی و توسعه به ارائه تعاریف گوناگون زیر از تکنولوژینواز شریف در قسمت

 است. 

ز افزار عبارت اافزار تشکیل شده است. سختافزار و نرمای است ساخت دست بشر و از دو رکن اصلی سختتکنولوژی پدیده "

ه باشد. هر تکنولوژی بفن به کارگیری ابزارها میوکار یا فوتافزار عبارت از دانش شیوه انجامهر گونه وسیله و ابزار مادی و نرم

افزار است. تکنولوژی نیرومندترین عامل تحول در جامعه بوده و پیشرفت آن فرایندی افزار و نرمناگون ترکیبی از سختدرجات گو

گردد، لذا تغییرات آن بر ی اصلی مجموعه نظام توسعه محسوب میپیوسته و مداوم است. از آنجا که تکنولوژی به عنوان هسته

رو تکنولوژی ابزاری است که با توسعه و تغییر شکل مداوم خود جوامع را نیز و از اینگذارد همه نظام و اجزاء سیستم اثر می

 "دهد.پیوسته تغییر شکل می

تکنولوژی در مفهوم اقتصادی محصولی است ساختِ دست بشر استوار بر شناخت و آگاهی، مبتنی بر تحقیق و توسعه و قابل  "

د. شوتقاضا تعیین میور زندگی یک محصول که قیمت آن بر اساس قانون عرضههای خاص دوستد در بازار و دارای ویژگیوداد

اش در حال دگرگونی است. گذشته از این، تکنولوژی اثرگذار بر بازاری تکنولوژی همراه با مراحل مختلف دوران زندگیارزش

یکایک این ساختارها نیز تاثیر  ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فضایی، محیطی و تکنولوژیک است و از

 ( 2813) شریف،  "پذیرد.می
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اند که این واژه تنها در ( منتشر کردند، در باره مفهوم تکنولوژی بحث و عنوان کرده2732در ) 2ای که کوپر و سرکوویچدر رساله

یل عناصر متنوع و  مختلف از قب برگیرنده یک مفهوم واحد و همگن نیست، بلکه به طور ضمنی داللت بر طیف وسیعی از اجزاء و

دانش مربوط به طراحی واحد تولیدی، دانش فنی فرآوری ساخت کارخانه، ارزیابی مالی و اقتصادی، مدیریت تولید، بازاریابی و 

 (. 2831پخش دارد که به همه این مجموعه برای شروع کار تولیدی نیاز است )الریجانی، 

 های فناورانهاشاعه نوآوری -1-1

 شوند:بندی میگزینند به ترتیب در پنج گروه ذیل تقسیمهای نوین را برمیادی که فناوریافر

دنده و یا حتی افراطی . نوآوران: این دسته از افراد معموال ماجراجو هستند، بطوری که که برخی افراد، آنان را خودرای و یک2

 کنند.تلقی می

های نوین برای این افراد، بسیار حائز اهمیت است. زیرا اغلب دارای رهبرانی وری. پذیرندگان پیشرو )زودهنگام(: موفقیتِ فنا1

 پرداز هستند.نوگرا و ایده

بنی بر شان مگیریکنند و تصمیم. اکثریت پیشرو )زودهنگام(: این دسته ازبرگزینندگان، تعمق بیشتری روی مسائل می8

 ت.های نوین، نیازمند زمان بیشتری اسبکارگیری فناوری

باشند و رویکردشان به نوآوری, با احتیاط فراوانی . اکثریت پسرو )دیرهنگام(: این گروه نسبت به تحوالت فناورانه بدبین می4

 پذیرند.های جدید را میهمراه است و غالباً در اثر افزایش نیازهای اقتصادی یا فشارهای اجتماعی, فناوری

کارانه خود، بسیار بدبینانه نسبت به نوآوری و تحول های محافظهخاطر انزوا و دیدگاهها: این گروه نیز اغلب به مانده. عقب5

 نگرند.می

                                                           
1. Cooper, C.M., and Sercovitch, F., The Channels and Mechanism for the Transfer of Technologyfrom 
Developed to Developing Countries, Geneva,UNCTAD, 1971.    



 مفهوم فناوری       
 

6 
 

بندی در صنایع بر مبنای نوع فناوری به کار رفته در آنها ارائه داده است که، در مطالعات تجربی زیادی یک نوع تقسیم 2الل 

وابسته به فناوری نیستند و فناوری در مزیت نسبی آنها  1محصوالت اولیه، مورد استفاده قرار گرفته است. در تقسیم بندی الل

 (.2831نقشی ندارد) نیلی و همکاران. 

 گیرد:های زیر بر حسب فناوری صورت میای، دسته بندیدر تولید و صادرات محصوالت کارخانه

هایی ند . مثل غذاهای ساده یا چرم. هر چند، بخشهست 8(: محصوالت این فرآیند تولید ، ساده و کاربرRBالف( فناوری منبع گرا )

ها و مهارت پیشرفته داشته باشند، مانند پاالیش نفت یا تولیدات مدرن بر باشند یا احتیاج به فناوریاز آن نیز ممکن است سرمایه

 شود. محصوالت منبعیمواد غذایی. مزیت رقابتی در این محصوالت از وجود منابع طبیعی محلی یا موجود در یک کشور ناشی م

، شامل سایر محصوالت تقسیم RB2شوند. حاصل می 4، شامل محصوالتی که از مواد کشاورزیRB1توان  به دو دسته گرا را می

 (.2831کرد ) نیلی و همکاران. 

در درجه اول، درون  هایشوند. فناورتولید می 5های باثبات: در این فرآیند تولید، محصوالت با فناوری(LT)ب ( فناوری ساده 

های کاری نسبتا ساده دارند. بسیاری از محصوالتی ای تولید قرار دارند. بخشی از این محصوالت نیاز به مهارتتجهیزات سرمایه

 ی نیروی انسانی عامل مهمیشوند یکسان هستند و رقابت روی قیمت آنها است. برای این گونه محصوالت، هزینهکه مبادله می

کند و تقاضای آنها، کشش درآمدی زیت رقابتی است. مقیاس و موانع ورود این گونه محصوالت، به آرامی رشد میدر ایجاد م

اده های سکمتر از یک دارد. محصوالت از این نوع، بیشتر در کشورهای در حال توسعه مورد توجه هستند و با استفاده از فناوری

 و نه کیفیت. شوند و مزیت رقابتی آنها، قیمت استتولید می

، شامل سایر محصوالت با فناوری پایین تقسیم LT2، شامل نساجی ، پوشاک وکفش و 2LTرا به دو دسته  LTمحصوالت 

های با به مکان 1، از کشورهای غنی به کشورهای فقیر تغییر مکان داده است به نحوی که عملیات سرهم بندیLT1کنند. می

                                                           
1. Lall , 2000a. The technological Structure and Performance of Developing Country Manufacturing Exports . 

 1985-1998, Queen Elizabeth House, University of Oxford Working Paper Number 440.                         

2.Primary Products                                                                                                                                    

3.Labour – intensive                                                                                                                                      

4. Agriculture – based                                                                                                                                                

5. Stable                                                                                                                                                       

6. Assembly  
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مانده است. این تغییر مکان، آن در کشورهای پیشرفته باقی 2ای پیچیده عملیات ساختهدستمزد کم منتقل شده است و طراحی

 شود. موتور رشد صادرات در این صنایع شناخته می

ای و در کاالهای سرمایه 1های حساس به مقیاس(: محصوالت این فرآیند تولید، که مهارت و فناوریMTج ( فناوری متوسط )

های صنعتی در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می دهند. این کننده است، بخش اعظم فعالیتیینای آنها تعمحصوالت واسطه

های پیشرفته و دوره یادگیری طوالنی دارند. زیر گروهی از این ، مهارت8توسعهومحصوالت احتیاج به سطح نسبتا باالی تحقیق

های مختلف دارد ، احتیاج به ارتباطات قوی در بین بنگاهقرار دارد  4های مهندسی و خودروسازیدسته محصوالت که در رشته

 (.2831تا کارایی الزم را پیدا کند ) نیلی و همکاران. 

که از نظر صادرات مورد عالقه خاص کشورهای آسیای  5شامل خودروسازی MT1توان به سه دسته را می MTمحصوالت 

، MT3که عمدتا شامل صنایع شیمیایی و فلزات پایه است و  1شامل صنایع فرآیندی  MT2شرقی و آمریکای التین است. 

، دارای محصوالت با ثبات و یکنواخت است که احتیاج به مقیاس بزرگ و تالش نسبتا MT2شامل سایر محصوالت، تقسیم کرد. 

ولید کنندگان احتیاج به شبکه وسیع کارخانجات و ت MT1زیاد تکنولوژیک برای توسعه تجهیزات و فرآیندهای پیچیده دارد. 

های کوچک و متوسط معموال نقش زیادی در آن دارند. موانع ورود در تولید این محصوالت زیاد است. تغییر مکان دارد و بنگاه

ای هفرآیندهای کاربر به نواحی با دستمزد کم اتفاق می افتد ولی نه به صورت گسترده. این دسته از محصوالت احتیاج به قابلیت

 (.2831سیدن به استانداردهای جهانی دارند ) نیلی و همکاران. پیشرفته برای ر

-وپذیر، هزینه های تحقیقهای پیشرفته و انعطاف:  این دسته از محصوالت، احتیاج به فناوری(HT)های پیشرفته د ( فناوری 

های مکفی فناوری، نیروی تتوسعه زیاد و تاُکید فراوان بر طراحی محصول دارند. این دسته محصوالت، همچنین به زیر ساخ

گر نیاز ها از سوی دیها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها از یک سو و بین بنگاهانسانی بسیار متخصص و ارتباط قوی بین بنگاه

ر ببندی نهایی دارند که به دلیل کارهمدارند. البته برخی از محصوالت در این گروه، نظیر تولیدات الکترونیکی، احتیاج به سر

 HT1را می توان به دو دسته  HTبودن این مرحله از تولید ، انتقال آنها به کشورهای با دستمزد کم به صرفه است. محصوالت 

                                                           
1. Manufacturing  

2. Scale-Intensive Technologies  

3. R&D  

4. Automative  

5. Automative Products  

6. Process Industries                                                                                                                                                       
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شامل سایر محصوالت تقسیم کرد. غیر از محصوالت الکترونیکی، سایر محصوالت این  HT2شامل محصوالت الکترونیکی و 

 (.2831ی باال باقی مانده است ) نیلی و همکاران. دسته در کشورهای پیشرفته با دانش و فناور

 چهار عنصر اصلی تکنولوژی: -3

ای ( به کاالها و خدمات از چهار عنصر تکنولوژی به عنوان عامل تبدیل کننده عوامل تولید ) اعم از مواد اولیه یا کاالهای سرمایه

ل شده است. چون فهم این عناصر به درک وسیع و فراگیر تکنولوژی تشکی 4افزارو سازمان 8افزار، اطالعات1افزار، انسان2افزارفن

 کند، به همین دلیل در سطور زیر به شرح آنها پرداخته خواهد شد: کمک فراوانی می

 افزارفن -3-1

یا  افزاریافته در اشیاء سختافزار، تکنولوژی تجسمسازد، به فنآن بخش ملموس از تکنولوژی که خود را در اشیاء مجسم می

آالت، تجهیزات، تاسیسات و تسهیالت فیزیکی است. ای از ابزارها، ماشینافزار در برگیرنده مجموعهموسوم است. فن 5امکانات

فزار باید اشود. در مورد فنها است و توسط انسان ایجاد و به کار گرفته میها به ستاندههای تبدیل دادهافزار مرکز ثقل فعالیتفن

 اساسی توجه کرد. نکته 1به 

وانند تافزار از عناصر دیگر تکنولوژی بیشتر است. به همین دلیل، اغلب سه عنصر دیگر نمیاوال، سرعت رشد؛ پیشرفت فن

 سازد.افزار باشند. این مشکل در کشورهای در حال توسعه بیشتر خود را نمایان میپاسخگوی رشد شتابان فن

افزار بوده است. به همین سبب، درزمینه انتقال ال توسعه از تکنولوژی مترادف با فنثانیا، درک بسیاری از کشورهای در ح

است  اند. بدیهیآالت و تجهیزات دارند و از توسعه سه عنصر دیگر غفلت ورزیدهتکنولوژی، آنها تاکیدی وافر بر دریافت ماشین

صنعتی  -های مستحکم فنی فنی باشد. برای ایجاد پایه -ی های توسعه صنعتتواند ایجادکننده زمینهافزار به تنهایی نمیکه فن

 کشورهای در حال توسعه باید به توسعه اجزای دیگر تشکیل دهنده تکنولوژی نیز توجه کنند.

                                                           
1.Technoware  

2. Humanware  

3. Infoware  

4. Orgaware  

5. Facilities     
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 افزارانسان -3-2

جام های الزم برای انها، یا توانایییافته در انسانافزار، تکنولوژی تجسمیافته به انسانها تجلیآن بخش از تکنولوژی که در انسان

ا، هافزار عامل کلیدی عملیات تبدیل )یا تولید( است و در برگیرنده خرد، نبوغ، تجارب، مهارتعملیات تولید موسوم است. انسان

 (. 2.2831ها است ) گوئلهای انسان یا جمعی از انسانها و انگیزهعلوم، ابتکار، تخصص، خالقیت، نوآوری، ابتکار، ارزش

های دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان، مبتکران و نوآوران فنی و اقتصادی، که با تکنولوژی سروکار دارند، شامل گروهافرادی 

های مختلف این مجموعه های مختلف تخصصی هستند. وجود ردهها، کارمندان و کارگران در ردهمدیران، مهندسان و تکنسین

 های فنی و تکنولوژیک هر جامعه است.امل موثر در توسعه پایهبه حد مطلوب و با کیفیتی مناسب، از جمله عو

ی اقتصادی صورت گرفته یافته در طول زمان و در فرآیند توسعهکشورهای توسعه های مرتبط با تکنولوژی درگیری گروهشکل

اری )از جمله ناتوانی شمهای مختلف شغلی با موانع  بیاست. در کشورهای در حال توسعه، متاسفانه تحقق هدف ایجاد گروه

 نظام آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، تولیدی( رو به رو بوده و به طور معمول به وقوع پیوسته است.

افزاری نیاز دارند که به آنها در انتخاب صحیح، کشورهای در حال توسعه که اغلب واردکننده تکنولوژی هستند، به انسان    

-یزهکند. این کشورها تا نتوانند، انگی تکنولوژی بومی کمک میژی وارداتی و نیز توسعهی تکنولوانطباق، اصالح، جذب و توسعه

ای ههای مختلف نیروی انسانی و نیز در سطوح مختلف تخصصی مورد نیاز در زمینههای ابداع، نوآوری، مهارت و اختراع را در رده

 رد.ی تکنولوژیکی موفقیتی کسب نخواهند کانتقال و توسعهی تکنولوژی ایجاد کنند، در فرایند مختلف انتخاب، جذب و توسعه

 افزاراطالعات -3-3

کنند. یاد می یافته در اسنادافزار آن وجهی از تکنولوژی است که ماهیت اطالعاتی دارد و از آن به عنوان تکنولوژی تجسماطالعات

شود و در برگیرنده مجموعه اطالعاتی به اشکال افزار ایجاد میکارگیری در فنافزار توسط نیروی انسانی و به منظور بهاطالعات

ها و نشریات است. این مجموعه اطالعاتی همه فرایندها، ها، اطالعات، آمارها، نقشه ها، جزوه ها، کتابمختلفی اسناد، مدارک، داده

ختلف تحول تکنولوژی از جمله طراحی، ساخت، افزاری مرتبط با مراحل مهای نرمها و مجموعهها، فراگردها، روشها،تکنیکنظریه

 گیرد.اندازی، نگهداری، تغییر و اصالح را در برمینصب، راه

                                                           
 Goel. 1  
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افزار بیشتر است، به همین دلیل، افزار در اختیار سازندگان تکنولوژی است و جنبه محرمانه بودن آن نسبت به فناطالعات

ن به کشورهای در حال توسعه دارند کسب موفقیت در زمینه انتقال کنندگان تکنولوژی تمایل کمی نسبت به انتقال آعرضه

تکنولوژیک در این  -پژوهشی-توسعه دارد. هر قدر زیربنای علمیافزار بستگی زیادی به توان جذب کشورهای در حالاطالعات

بناهای توسعه زیرکشورهای در حالگرد. اگر تر میها گستردهتر باشد، زمینه برای انتقال ابزار اطالعاتی در آنکشورها مستحکم

-های توزیعانسانی متخصص و کارآمد، سیستمپژوهشی مناسب و پیشرفته در سطوح مختلف صنعت و دانشگاه، نیروی -علمی

کننده اطالعات بین واحدهای مختلف مرتبط با تکنولوژی)پژوهشگران، واحدهای تحقیقاتی، واحدهای تولید، صنعت و دانشگاه( 

 (.2831توانند به طور مفید و کارا استفاده کنند ) گوئل.یافته نمیار نداشته باشند، از اطالعات انتقالرا در اختی

افزار توجه کنند و در کنار توسعه باید به طور جدی به اطالعاتبنابراین، برای توسعه زیربناهای تکنولوژیک، کشورهای در حال

آوری، پردازش، توزیع و استفاده از اطالعات های اطالعاتی کارآمد را برای جمعظامافزار، نپرورش نیروی انسانی کارآزموده و فن

 ایجاد کنند.

 افزارنسازما -3-4

گرفته است، چارچوب مورد نیاز برای فعالیت تولیدی، افزارارگانی یا سازمان افزاری  سازمانی را که در آن تکنولوژی جای    

سازی و بازاریابی مرتبط با انتقال، جذب، های سازماندهی، مدیریتی، شبکهمجموعه نظام افزار در برگیرندهنامند. سازمانمی

کننده، کنترل کننده سه جزء دیگر تکنولوژی را به افزار نقش کلیدی هماهنگبرداری و توسعه تکنولوژی  است. سازمانبهره

کند. افزار را تعیین میی پیچیدگی سازمانه، درجهتکنولوژیک جامع –عهده دارد. سطح توسعه اقتصادی و میزان پیشرفت علمی

ای پیچیده از تشکیالت گوناگون در سطوح مختلف افزار و قوانین و مقررات متعدد به صورت شبکهدر کشورهای صنعتی سازمان

ی دارند، او ساده توسعه که سطح تکنولوژی سنتیکنند. برعکس، در جوامع کمهای مربوط به تکنولوژی را اداره میجامعه فعالیت

های مربوط  به تکنولوژی در آنها موجود افزار ساده است و مقررات و قوانین خاصی برای هدایت و اداره سازمانی فعالیتسازمان

های نیروی انسانی و از سوی دیگر زمینه ساز ها، تجارب و آگاهیافزار از یک سو شکل دهنده مهارتنیست. به طور کلی، سازمان

های اطالعاتی کارآمد و یا غیر کارآمد است. به همین دلیل، توجه به گسترش کیفیت آن در امر توسعه تکنولوژیک از ظامایجاد ن

 ( 2831ضروریات است )گوئل، 
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 مراحل رشد تکنولوژی -4

نهد. در این را پشت سر می 2توان تصور داشت که هر تکنولوژی در آغاز یک دوره پروردگیهای مختلف میبندی نظریهاز جمع 

گردد و حیات تکنولوژی از زمان های مختلف پیشنهادی تنها یک طرح موفق به بازار عرضه میها و طرحدوره از میان اندیشه

-نولوژیافزار است. تکافزار و نرمهای متفاوت ترکیبی از سختشود. گفته شد که هر تکنولوژی به نسبتعرضه آن به بازار آغاز می

در ترکیب  هایی کهافزار و تکنولوژیافزار به کار رفته با عنوان تکنولوژی سختها نسبت بیشتری از سختب آنهایی که در ترکی

های دوران زندگی تکنولوژی ویژگی شوند.افزار خوانده میهای نرمافزار اختصاص یافته است، تکنولوژیها سهم عمده نرمآن

های مختلف آغازین ) معرفی ی دورهه دوران زندگی یک محصول و در برگیرندهافزار که مبتنی بر عوامل مادی است، مشابسخت

 (. 2813(، رشد، اشباع ) بلوغ ( و نزول ) افول( است ) شریف،

 گیرند.به منظور درک بیشتر مراحل مذکور در سطور زیر به طور کامل مورد بررسی قرار می

 ی آغازینمرحله  -4-1

گردد. به عبارت دیگر، در پی را در محصول جدید موجب میدرتکنولوژیک تغییرات سریع و پیهای در این مرحله نوآوری    

ی جنینی محصول از نظر تحوالت تکنولوژیک به شدت متغیر و وضع بازار آن نامشخص و ضریب ریسک محصول نیز مرحله

پذیرد، در عوض سود حاصل برای واحد محصول گذاری و تولید در ابعاد محدود انجام میبسیار باالست. به همین دلیل، سرمایه

ای هپی و سریع، فرایند تولید باید از قابلیت انعطاف مناسبی برخوردار باشد. تعداد شرکتدربسیار باالست. با توجه به تغییرات پی

ب قرار دارد. شدت ها در سطحی خوتکنولوژیک و نوآوری آن  –های علمی ی آنها کوچک و قابلیتتولیدکننده معدود و اندازه

 (. 2813ها با یکدیگر نیز بسیار زیاد است  ) شریف،رقابت این شرکت

 ی رشدمرحله  -4-2

کنندگان نسبت به محصول و تثبیت نسبی موقعیت کاال در بازار، رقابت برای افزایش تولید و کاهش با آشنا شدن مصرف    

دارد ی رشد، استانگذارد. دو مشخصه عمده مرحلهسرعت رو به گسترش میگیری از تکنولوژی نیز به یابد. بهرهقیمت اهمیت می

و  یابدپی محصول کاهش میدرهای تولید انبوه است. در این مرحله تغییرات اساسی و پیشدن محصول و اهمیت یافتن روش

ی رحلهیرات تکنولوژیک در مپذیرد. نوآوری و تغیرقابت شدید بر سر کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصول صورت می

                                                           
1. Incubation  
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هایی که از نظر زند. به همین دلیل، شرکتآالت و تجهیزات خطوط تولید دور میهای تولید و ماشینرشد عمدتا حول روش

و در اولویت  ترتوسعه، مهندسی، مدیریتی و بازاریابی نسبت به دیگران قویوگذاری و توانایی تحقیقتکنولوژیک، حجم سرمایه

سازند و یا در خود های خود به طور معمول شرکت مبتکر و نوآور را یا نابود میشوند و به دلیل برتریرند، وارد بازار میقرار دا

 کنند.ادغام می

 مرحله بلوغ  -4-3

رسد. در این مرحله با رقابت بیشتر در جهت کاهش قیمت کاال بازار پس از مرحله رشد، مرحله اشباع یا پختگی فرا می    

جه، به دلیل گردد. در نتیشده استاندارد و به شدت اتوماتیک میهای ایجادیابد. فرایند تولید به دلیل نوآوریسترش بیشتری میگ

ها تالش کمتری در زمینه پذیری ایجاد تغییر در محصول برای صنایع مشکل خواهد بود. در این مرحله شرکتعدم انعطاف

توسعه را در جهت به وجود آوردن تغییرات ودهند و به جای آن تحقیقبنیادی از خود نشان میتوسعه برای ایجاد نوآوری وتحقیق

 (. 2813) شریف،  کنندجزئی و تجمعی هدایت می

 مرحله افول  -4-4

وژی شود، و با پیدایش تکنولی افول زندگی محصول آغاز میگران تازه وارد، مرحلههای جدید توسط ابداعبا ایجاد نوآوری    

کند. در این مرحله کاهش قیمت به حدی است که تولید کاال را در تر تکنولوژی پیشین به سمت دوره زوال حرکت میپیشرفته

رهای ها تکنولوژی منسوخ را به کشوکند. با از دست رفتن بازار داخلی شرکتیافته از لحاظ اقتصادی توجیه نمیکشورهای توسعه

ی توان به زمان استفاده داخلهای مراحل مختلف رشد تکنولوژی میدهند. از ویژگیکمتر انتقال می در حال توسعه با هزینه تولید

ه خصوصیات بایست با توجه بو یا انتقال آن پی برد. بدیهی است که تدوین استراتژی و برنامه توسعه صنعتی به تکنولوژیک می

(. مراحل مختلف تکامل تکنولوژی و نیز دوران  2813شریف،  های موجود در آن صورت پذیرد )مراحل مختلف رشد تکنولوژی

 نشان داده شده است: 2زندگی آن در نمودار شماره 

 

 

 

 



 مفهوم فناوری       
 

13 
 

 

 

 

 

 : نمودار دوران زندگی تکنولوژی1نمودار 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکنولوژی دوران زندگی

 و
ی

وژ
ول

کن
ت

 
رد

ارب
ک

 

د 
بر

ار
د ک

رش
ی

وژ
ول

کن
ت

 

ده
ز ر

ی ا
وژ

ول
کن

ت
 

ج
ار

خ
 

ی
وژ

ول
کن

ذ ت
فو

ن
 

 شروع 

 تکنولوژیزمان انتقال 

ی
وژ

ول
کن

غ ت
لو

ب
 

د 
بر

ار
ع ک

رو
ش

ی
وژ

ول
کن

ت
 

عه
س

تو
 و 

ی
وژ

ول
کن

ت
 


