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انتقال و توسعه فناوري؛ ضعف چارچوب نهادي در ايران با 

 هاي سازمانيتأكيد بر ظرفيت

 

 

 

 
 

 

 

 چكيده

هاي هنگفت در امر گذاريكشورهاي درحال توسعه نظير ايران عليرغم سرمايه به اعتقاد صاحبنظران،

سازي فناوري، عدم د و مؤثر و بوميعلت فقدان نهادهاي الزم براي انتقال كارآمبه ،فناوري و انتقال آن

 كنند و تداوم اينموفق عمل نميتوسعه فناوري  ، درافزارخريد سختتمركز صرف بر شناخت فناوري و 

 گونه كشورهااين و كند شدن نسبي تحرک و پويايي براي صنايع فناورانهتشديد وابستگي  موجبروند 

 بلكه ،شود آورده ديگر مكان به مكان يك از خريد با هك نيستفيزيكي  ابزار يك صرفاً فناوريگردد. مي

 شناسايى ،بومى هزمين با متناسب بايد و شودمى شامل نيز را آن سازندگان هاىارزش و اهداف بصيرت،

 دانش بتوانند فناوري كنندهدريافت هاىشركت است الزم بنابراين .پيدا كند توسعه ويافته  انتقال ،شده

  .نندكري را نيز جذب نهفته در فناو ضمنى

آمارها نشان ضعف چارچوب نهادي پشتيبان توسعه فناوري در كشور ما نيز غيرقابل انكار است. 

سازي آنها شوند و دغدغه تجارينميهاي پژوهشي در عمل پتنت بخش عظيمي از فعاليتكه دهند مي

)افرادي كه به  نكته مهم ديگر در اين خصوص آن است كه سهم مخترعين منفرد. مطرح نيست

اند( از مجموع كل اختراعات خواست و هزينه خود اختراعي را انجام داده و آن را به نام خود ثبت كرده

هاي خصوصي سال به سال درحال كاهش ايران بسيار زياد است و در مقابل، تعداد اختراعات شركت

گاه شانس در ايران هيچ . بر اين اساس، جاي شگفتي نيست كه بسياري از اختراعات ثبت شدهاست

سازي تجاري شدن پيدا نكنند زيرا افراد مخترع معموالً از دانش عميق بازار و منابع كافي براي تجاري

 اختراعات خود برخوردار نيستند. 

و اجراي ضعيف و نيز اهميت زيادي دارد تضمين حقوق مالكيت و  نحوه تعريفازسوي ديگر، 

خواهد، مي يكه سرمايه اندك حركت كنند هاييفعاليت ها به سمتبنگاهشود، آن سبب ميناكارآمد 

انجام  هابنگاه گرايش غالبباشد. در نتيجه،  كوچك نيز هامدت و مقياس آنكوتاه آنها قراردادهاي

سهم دانايي و مهارت در دارند و اندک  هنياز به سرمايخواهد بود كه هاي غيرمولد گري و فعاليتواسطه

شود و بسيار كوچك مي ،هاطول و عرض بنگاهمدت، بلندبدين ترتيب در . نيستال چندان با آنها

 . گيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بودهاي سازماني كه در اين چارچوب شكل ميظرفيتمتعاقب آن 

ست كه الزمه توسعه موفق فناوري، جذب دانش ضمني است كه خود نيازمند ا اين درحالي
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هاي ايران از حيث سازماني و يادگيري جمعي است. بررسي وضعيت بنگاههاي گيري ظرفيتشكل

)كه يندهاي توليد صنعتي به عامل نيروي كار آفر يكاها و اتاندازه بنگاه و تعدادهايي نظير شاخص

هاي اخير قابل تعيين است( طي سالافزوده شاخص درصد پرداختي به كاركنان در كل ارزشتوسط 

روند و  اندهاي صنعتي خود نداشتهتمايلي به رشد و گسترش فعاليتها بنگاه دهد كه ايننشان مي

ها( در ها و سرمايه براي برخي دورهدوره ههاي توليد )نيروي كار براي همكارگيري و استفاده از نهادهبه

گزين يندهاي توليد صنعتي در كشور به سمت جايآفرعبارت ديگر است. بهنزولي بوده  مزبورهاي بنگاه

همكاري و تقسيم توان انتظار داشت اند. بدين ترتيب نميحركت كرده كردن عامل كار با عامل سرمايه

 . تحقق يابد كافيها به ميزان كار عقاليي و تخصصي شدن امور در بنگاه

هاي انباشت دانش ضمني و ظرفيت فراهم كردن امكان واصالحات نهادي الزم  انجامور ظمنبه 

هاي كوچك و ها فراهم كرد تا رشد بنگاههايي در جهت بسط طول و عرض بنگاهد حمايتسازماني باي

پذيري و پايداري در بازار را كه توان رقابتبه نحوي هاي بزرگ ميسر شود متوسط و تبديل آنها به بنگاه

انش ضمني و نسلي ددر گذر تاريخ به فعاليت خود ادامه داده و امكان انتقال بين بتواننددارا بوده و 

كارآمدسازي نظام حقوق مالكيت بدين منظور بايد به  .آورندهاي سازماني در آنها فراهم ظرفيت هتوسع

برجسته كردن اي شود. همچنين توجه ويژه هاي مبادلهو ايجاد يك ساختار نهادي كاهنده هزينه

بازآرايي كل  ها،اندر سازم رفع موانع تعاملي افراد، هاي صنعتياهميت مقياس توليد در سياست

گيري و تخصيص يندهاي تصميمآسازي فرشفافد، هاي مولساختار نهادي بر محور اقتضائات بخش

در غير  ،ت بايد مدنظر سياستگذاران قرار گيردهاي نادرسپرهيز از تغييرات پي در پي سياستو  منابع

بين تعداد كمي از افراد انتقال دانش ضمني به صورتي محدود و در صورت و با تداوم روند موجود، اين

 صورت كامل انجام نخواهد شد.بدين ترتيب، انتقال و توسعه فناوري نيز به .يابدمي

 

 مقدمه

اهميت طور نسبي كمنيروي كار، مواد خام و سرمايه است با ورود دانايي به عوامل توليدي كه شامل زمين،

استفاده  هخدمات و بهبود نحو هراي ساخت كاالها و ارائفناوري دانشي است كه ب 1،در عصر دانششوند. مي

تأثيري عميق بر جامعه و  فناورانهتغيير  هيافت شود. نرخ شتاباستفاده مياز آن از منابع محدود و با ارزش 

تر و با كيفيت بهتر گذارد. اينكه فقط چيزي توليد شود كافي نيست بلكه ارزاناستانداردهاي زندگي مي

 توجه با شود.االها و خدمات است كه موجب شكست رقبا و خروج آنها از عرصه اقتصادي ميتوليد شدن ك

 هاىفناوري جهانى، بازار عرصه در تنگاتنگ رقابت به كشورها و هاشركت نياز و شدن جهانى سرعت به

  اند.دهش مطرح جهانى بازار در حضور جهت رقابتى مزيت يك عنوانبه برتر و جديد

                                                 
1. Knowledge Age 
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و تنوع بيش ازحد  فناوريوضعيت نامناسب انتقال ، كشورهاي درحال توسعه ازبسياري  درامروزه  

هاي مشخص براي انتقال اين كشورها استراتژياغلب در عبارت ديگر، به. شودمشاهده ميها فناوري

يرد گهاي سطحي فناوري مورد تقليد قرار ميعبارت ديگر، تنها اليهبه .فناوري و توسعه آن وجود ندارد

براي  انتقال كامل فناوريرسد كه توجه به نظر ميبهلذا  ،شودمي غفلت ضمنى و عميق وجوه و از

 . تري برخوردار باشدكشورهاي درحال توسعه از ابعاد اهميت به مراتب فزون

؛ بعد از دهنده آن ارائه شده استابتدا تعريفي از فناوري و اجزاي تشكيل رو در اين گزارشايناز 

نيز كيد بر عدم جذب دانش ضمني پرداخته شده و در ادامه أبه بررسي موانع انتقال فناوري با تآن 

در انتقال  و اهميت آن هاي سازمانيظرفيت مثابه مهمترين كانون توسعهجذب دانش ضمني به نقش

هاي ظرفيتگيري نيازهاي شكلشرايط و پيش منظور بررسيفناوري مورد بررسي قرار گرفته است. به

هاي مختلف مورد مطالعه قرار داده شده و در از نظر شاخص ، وضعيت آنهاهاي ايرانبنگاهدر سازماني 

 .پايان راهكارهايي براي رفع مشكالت موجود در اين زمينه ارائه شده است

 

 فناوري تعريف  .1

 كاربه فناوري يا اسيشنفن معادل آن را فارسي در. است شده گرفته تكنولوژيا التين واژه ازتكنولوژي 

 باشدمي خدمات عرضه و توليد هايفعاليت با مرتبط فن و فوت و دانش مجموعه معني به و اندبرده

 معني تكنو به يوناني ريشه از تركيبي تكنولوژي واژه (.112: 1376ي ،يدارا و اقتصادي امور وزارت)

 The American heritage) ستا بررسي و مطالعه و تئوري علم معني لوژي به و هنر و مهارت

Dictionary, New York, 1973 )   را آن توانمي شوندمي ختم لوژي به كه ديگري كلمات مانندو 

مركز انتقال فناوري آسيا و اقيانوسيه  (.22: 1376پور، يوسف) ناميد مهارت و هنر مطالعه يا شناسيفن

 شمرد:عد براي فناوري بر ميچهار بُ

 گيرد.افزاري و تجهيزات را دربر ميهاي فيزيكي، سختر كه جنبهافزافناوري. 1 

 يابد.هاي توليد، خالقيت و نوآوري تجلي ميافزار كه در مهارتانسان. 2 

 شود.افزار كه دانش متجسم در مدارک و اسناد را شامل مياطالعات. 3 

 (.78: 1371در مهدوي، APCTT)هاي سازماني و مديريتي اشاره دارد افزار كه به مهارتسازمان. 4 

افزار است كه بايد به شكل مناسبي افزار و نرماي از سختفناوري مجموعه گفت توانمي ديگر بياني در 

 شامل افزارنرم بخش و است نهايي و محصول توليد ابزار شامل افزارسخت تركيب شود تا كامالً مؤثر باشد.

مالحظه  .;Malouin; Rehn,1981:557) (Muhittin  باشدمي ارافزسازمان و افزاراطالع افزار،انسان

صورت گردد و آنچه كه بهافزار است تعريف ميعنوان يك دانش و فن كه از نوع نرمشود فناوري بهمي

 باشد. شود در حقيقت ابزار انتقال فناوري ميماديات، وسايل و آمار و اطالعات مطرح مي
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 انتقال فناوري  .0

دو رويكرد اصلي وجود دارد. رويكرد اول كه به توسعه  كلي براي دستيابي كشورها به فناوري طوربه

معروف است، بدان معناست كه كشور با تكيه بر تحقيق و توسعه داخلي و با تقويت توان  زادرون

از  فناوريكند. رويكرد دوم، انتقال تحقيقاتي خود به دانش مورد نياز براي توسعه فناوري دست پيدا مي

هاي مختلفي تواند به روشباشد كه مييافته، ميتر به فناوري موردنظر دست كشور ديگري كه پيش

اساس توان كشورها را برانجام شود. البته دو رويكرد مزبور به منزله دو سر يك طيف هستند و نمي

سيم كرد. به بيان بهتر، رويكرد شان براي توسعه فناوري به دو دسته كامالً مجزا تقرويكرد مورد استفاده

مورد استفاده يك كشور براي توسعه يك فناوري خاص در عمل حالت بينابيني از هر دو رويكرد فوق 

 تر باشد.است كه ممكن است به يكي از دو سر طيف متمايل

 طور كلي انتقال فناوري عبارت است از انتقال فناوري، دانش ضمني و مهارت فني مرتبط با آنبه 

تر به يك كشور كمتر يافتهغالباً از يك كشور توسعه(كننده كننده به طرف دريافتاز طرف عرضه

 .)يافتهتوسعه

 به اعتقاد كارشناسان، يك فرآيند كامل انتقال فناوري شامل سه مرحله اصلي است:  

 انتخاب و اكتساب،  .1 

 انطباق و جذب،  .2 

توان گفت يك كشور در انتقال يك فناوري موفق عمل اني ميتوسعه و انتشار. به بيان بهتر، زم .3 

كننده فناوري كسب شود؛ در مرحله كرده است كه در وهله اول، فناوري به درستي انتخاب و از عرضه

كننده انطباق داده شود و كشور دوم، فناوري كسب شده به خوبي با شرايط و اقتضائات كشور دريافت

كننده به واسطه تسلط به ه در فناوري تسلط يابد. در نهايت كشور دريافتكننده به دانش نهفتدريافت

ويژه تسلط بر دانش نهفته در فناوري موردنظر، حتي قادر به توسعه يا بهبود ابعاد مختلف فناوري به

 (.1314كننده فناوري تبديل شود )خردمندنيا و فالحي، فناوري گردد و خود به يك عرضه

 

 هميت آن در انتقال كامل فناوري . دانش ضمني و ا9

توانيم ما بيشتر از آنچه كه مي»پوالني كه  هاست. با توجه به اين گفت ضمنيدانش داراي ابعاد صريح و 

(، دانش ضمني سطح Polany in McAdam,Mason & McCrory,2007:47) «دانيمبگوييم، مي

، كامالً در فرد نهفته است و در تجربه دهبونامحسوسي از درک است كه ابراز آن با كلمات اغلب دشوار 

تلمذ و كارآموزي و مشاهده و  هوسيل شود و بهو تمرين ريشه دارد، از طريق اجراي ماهرانه بيان مي

دانش (. McAdam,Mason & McCrory,2007:45-47شود )انجام اشكال يادگيري منتقل مي



 

 __________________________________________________________  

 

 

5 

دست تعدادهاي باطني يا منحصر به فرد بهضمني از فرآيندهاي داخلي منحصر به فرد مثل تجربه و اس

آيد. در نتيجه، برخالف دانش صريح به آساني قابل آموزش و مديريت كردن نيست. دانش ضمني مي

يا مكانيكي،  فناورانهتواند به طرق كه نوع صريح دانش مي شود، درحالياغلب تنها در انسان ذخيره مي

هاي ره شود. دانش ضمني فني يا شناختي است و از مدلهاي اطالعاتي يا كتابچه ذخيمانند سيستم

 . (Elizabet,2001:316)آيد ميدست ها و فرضيات بهها، بينشها، باورها، نگرشذهني، ارزش

اند. دانش صريح و عنوان يك كوه يخ معرفي شدههاي دانش سازماني بهمنابع و دارايي 

اين بخش از منابع دانش به آساني قابل شناسايي و به ساختاريافته، باالي كوه يخ قابل مشاهده است. 

. اين دانش در سازمان از ندترگذاري آسانبراي به اشتراکو به همين دليل بوده رسميت شناختن 

و آموزشي قابل انتقال است. زيرسطح )بخش نامرئي و  فناورانههاي طريق اشكال مختلفي از روش

هميت كوه يخ قرار دارد. اين بخش پنهان همان منابع دانش سخت از نظر برقراري ارتباط( بخش با ا

ما »گويد: اند كه مياين جمله پوالني ههاست. دو بخش كوه يخ درواقع تصويركنندضمني در سازمان

گذاري بخش . بنابراين اشتراک(Falconer,2006: 147) «دانيمتوانيم بگوييم ميبيشتر از آنچه كه مي

 گيرنده هاىشركت انتقال موفق فناوري زماني ميسر است كهند سخت باشد. تواضمني منابع دانش مي

 را واردتازه فناوري با سازگار و الزم سازمانى شرايط و بنمايند نيز آن ضمنى دانش جلب به اقدام فناوري

 نند.ك ايجاد خود بنگاه در

بعد و از پرداختن به شود محصول )واردات محصول( محدود فيزيكي اگر انتقال فناوري به انتقال  

آن غفلت شود، نوآورانه نخواهد بود. توان يك كشور يا يك بنگاه در نوآوري در واقع به  دانشي و فني

ساده  هكنندتوليد و مهارت است. به اين معنا كه يك كشور يا يك بنگاه مصرف همعني تسلط بر شيو

در بازار تعريف كند.  به صورت مستقل نبوده و توانسته است بر ابعاد فني محصول مسلط شود و خود را

ها شكل ها و دانشاي از علوم و فنون و مهارتفناوري بر بستري نهادي از مجموعه هانتقال نوآوران

 (.6-8: 1381 ميبدي، هستند )اشتريان و امامي فناورانهتداوم توسعه  هكنندگيرد و تضمينمي

كه در  دهي به انتقال آن دارد. هنگاميريف و جهتعد دانشي فناوري تأثير عميقي در تعتأكيد بر بُ 

خريد فناوري » صرفاًتوان انتقال فناوري را ، ديگر نميشودتعريف فناوري بر وجه دانش آن تأكيد 

هاي مختلف تعريف كرد. اين درحالي است كه عليرغم لحاظ كردن جنبه« منظور دستيابي به آنبه

وري، در انتقال آن در عمل اين درهم تنيدگي ناديده گرفته افزاري در تعريف فناافزاري و سختنرم

عنوان انتقال عد از فناوري و نه لزوماً تركيب آنها با هم بهشده است؛ يعني دستيابي جداگانه به هر بُ

دليل سادگي و بازدهي زودهنگام در مقايسه با افزار بهشود. در اين ميان نيل به سختفناوري تلقي مي

 طور سنتي از اقبال بيشتري برخوردار بوده است. بهساير ابعاد 

شود بلكه بر دانش، انتقال فناوري فرآيندي صرفاً فيزيكي تلقي نميدر چارچوب رويكرد مبتني 
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 هفناوري، به توسع هگيرد. انتقال نوآورانافزار را نيز دربر ميافزار و نرمبر آن، دانش نهفته در سختعالوه

آن  هكننداز خالل انتقال فناوري معطوف است كه به افزايش توان نوآوري دريافت فناورانههاي قابليت

شود كه گيرنده، طي آن با كسب انجامد. از اين منظر، انتقال فناوري فرآيندي بلندمدت تعريف ميمي

 توانمندي در كاربرد، انطباق و گسترش فناوري و در نهايت توانايي افزايش استقالل در توسعه، طراحي

(. به اين Bennett in Unido,2002:5-8بخشد )خود را بهبود مي فناورانههاي و فروش آن، قابليت

 شود.انتقال دانش تفسير مي همثاببر دانش، انتقال فناوري بهترتيب، در رويكرد مبتني

آالت و تجهيزات، انتقال فناوري تلقي شود كه صرف دستيابي به ماشينتأكيد بر دانش موجب مي 

اخذ دانش براي  نيست بلكه خريد براي دسترسي به فناوري ، صرفاًانتقال هدف نهايينشود؛ چراكه 

طراحي و توليد كاال و خدمات است. در اين راستا، هافمن انتقال فناوري را انتقال دانش كه منجر به 

(. 33: 1385 كند )هافمن در اشتريان و ديگران،يك كشور شود، تعريف مي فناورانهبهبود ظرفيت 

داند كه منجر به انتقال دانش سيستماتيك براي يندي ميآسازمان ملل متحد نيز انتقال فناوري را فر

هاي انتقال دانش، شامل (. مكانيسمUN in Li-Hua,2006:209خدمات شود ) هتوليد محصول يا ارائ

پتنت، ارائه و انتشار  تقليدنيروي انساني، كارآموزي، مشاهده و ارتباط با پرسنل، انتقال فناوري،  تحرک

شود كنندگان و مشتريان، اتحاد و ساير روابط سازماني ميعلمي، تعامل با عرضه

(Gottschalk,2005:15بنابراين انتقال دانش صرفاً مبادالت صريح و رسمي را شامل نمي .) شود، بلكه

 گيرد.مبادالت غيررسمي و ضمني را نيز دربر مي

ها نهفته گيرد. ايده در مغز انساننه بر پايه درک يك ايده جديد صورت ميتوسعه و توليد نوآورا 

خيزد. اين مضامين دروني به قدري زني و حس دروني برمياست و از خالقيت، استعداد، شهود، گمانه

تواند در توانند به ديگران منتقل شوند اما تعامل مستمر مياند كه به عينه نميانتزاعي و شخصي

تدريجي از اهميت دانش آشكار متجسم در  پيشرفتشود با ها مؤثر باشد. مالحظه ميمني آنانعكاس ض

شود و بر نقش دانش ضمني منعكس در تجربه، هاي عيني كاسته ميافزار و قواعد و آموزشسخت

  (.42: 1381 ميبدي، )اشتريان و اماميشود درايت و مهارت افزوده مي

دهد، چرا كه بدون انتقال دانش ضمني، انتقال فناوري روي نميبسياري از صاحبنظران معتقدند  

(. بنابراين، تا ابعاد مختلف Li-Hua,2003طور كلي كليد كنترل فناوري است )كه دانش ضمني به

توان به موفقيت انتقال فناوري خوشبين بود و اين امر نيز، نه تنها كسب فناوري كامالً فهم نشود، نمي

 طلبد.هاي عملي را ميضمني نهفته در تجربيات و مهارت دانش آشكار كه دانش

آيد؛ شمار مينهايي عمر آن به هدانش است كه مرحل همحصول، شكل تجسم يافتدر حقيقت،  

شود و گيرنده ظرفيت جذب دانش ضمني را ندارد. سطحي فناوري محدود مي هخريد آن به انتقال الي

ت توسط سازماني است كه فناوري را وارد كرده است تا فناوري و رقابت صنع هسازوكار بعدي اشاع

فناوري، بومي شدن  هاشاع يكي از مهمترين الزامات برايبستر صنعتي را توسعه داده و بهبود بخشد. 
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بر اين، كسب مزيت رقابتي در گرو شود. عالوهآن است كه بر اثر جذب دانش ضمني ايجاد مي

گردد. بنابراين، ركن اصلي ميهاي منحصر به فرد آن برژگيمندي از دانش ضمني است كه به ويبهره

 انتقالتحقق  .ب دانش ضمني است كه بايد تمهيداتي براي آن انديشيده شوداكتسافناوري انتقال 

هاي ها، فنون و فوت و فنفناوري به يادگيري و انتقال دانش بستگي دارد؛ خصوصاً كسب مهارت

واقع، تا ابعاد مختلف فناوري آورد. دروجود ميان نوآوري خالق را بهفناوري اهميت بسيار دارد كه امك

توان به موفقيت انتقال درست فناوري خوشبين بود. اين امر نيز، نه تنها كسب فهم نشود، نمي كامالً

 طلبد. هاي عملي را ميدانش آشكار كه دانش ضمني نهفته در تجربيات و مهارت

 

 هاي سازمانيقال دانش ضمني و توسعه ظرفيت. يادگيري جمعي الزمه انت9

نيافتگي يافتگي و توسعهكه اقتصاد نهادگرا در زمينه فهم روشمند از توسعه هايينوآوريدر كنار تمامي 

در توسعه « هاي سازمانيظرفيت»ارائه كرد، يك زاويه جديد و بسيار مهم مطرح شده كه درباره نقش 

ها و جوامع م چرايي و چگونگي تفاوت عملكردهاي سازمانمحوري، فه هدغدغكند. ملي بحث مي

تواند موارد موفق را توضيح دهد اما توان مختلف است. رويكرد اقتصاد متعارف در بهترين حالت مي

توضيح علت بقاي واحدهاي ناكارآمد را ندارد. براي بيان علت بقاي واحدهاي ناكارآمد الگوي رقيبي به 

دهد. اين ساختار نهادي له را از كانال نهادها توضيح ميئد دارد كه اين مسنام الگوي نهادگرايي وجو

هايي شكل بگيرند و چگونه در جستجوي حداكثر منافع خود كند چه سازماناست كه مشخص مي

  انداز توسعه را توضيح داد.توان چشماين اساس مي باشند؛ بر

هاي جديد هستند. از كاركردهاي محوري ها و ظرفيتگيري يكسري تواناييها مركز شكلبنگاه 

كند، آورند و اين يادگيري خصلت جمعي پيدا ميها اين است كه امكان يادگيري را فراهم ميبنگاه

 هواسط(. به121-123: 1385 گيرند )نورث،افراد در سازمان، تقسيم كار و همكاري را ياد مي

هاي همكاري و گيري مهارتعي، شكلگيري دانش ضمني با هويت جمشكل(كاركردهاي سازمان 

گويند و مي 1«ظرفيت سازماني»آيد كه به اصطالح به آن ظرفيتي پديد مي (گيري نظم و انضباطشكل

هاي سازماني است؛ يعني عبارتي تنگناي اصلي كشورهاي درحال توسعه ظرفيتكليد اصلي توسعه يا به

 مان چقدر است. يافته توانايي يادگيري و همكاريبه صورت سازمان

طور در تعريفي ساده، ظرفيت سازماني عبارت است از توانايي سازمان براي عمل كردن. به 

ها و آميز مهارتكارگيري موفقيتعنوان توان بالقوه هر شركت در بهتري ظرفيت سازماني را بهمشخص

كند. اران تعريف ميدهاي سازمان و برآورده كردن انتظارات سهاممنابعش براي دستيابي به هدف

منابع دانش )دانش ضمني از  ها، فناوري، منابع مالي،ها و منابع شامل نيروي انساني، زيرساختمهارت

                                                 
1. Organizational Capacity 
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ها و ارتباط با ساير يند، شبكهآرهبري استراتژيك، مديريت فر آيد(،هاي سازماني بيرون ميدل ظرفيت

 .)Esther Mwiyeria Wachira, GeSCI,2010:(6شود ها ميها و گروهسازمان

 هاي سازماني دو ويژگي دارند:نكته قابل تأمل در اينجا اين است كه ظرفيت 

  طور كلي گيرند نه يكباره و ناگهاني؛ بهخصلت انباشت تدريجي داشته و در طول زمان شكل مي

و هاي قبلي يعني دانش و مهارت ضمني هاي سازماني تابع دو مؤلفه كليدي است: تجربهظرفيت

 گيري ندارند.مدت قابليت شكلبسترهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي كه در كوتاه

  شود تنگناي اصلي باشند؛ يعني بايد در داخل ايجاد شوند و دليل اينكه گفته ميواردكردني نمي

را هاي سازماني شود. قدرت و ظرفيتله مربوط ميئهاي سازماني است به همين مستوسعه، ظرفيت

توان از خارج وارد كرد بلكه بايد در داخل هر جامعه و سازمان شكل بگيرند و ايجاد آن نيز منوط نمي

شود و از اين زاويه است كه نقش به اين است كه بخش اعظم آن از طريق انجام كار حاصل مي

رض شود و اين تابعي از طول و عكننده اشتغال مولد در سرنوشت توسعه قابل فهم ميتعيين

ها بيشتر شود و مقياس توليد آنها افزايش يابد، امكان هاست يعني هر قدر كه طول عمر بنگاهبنگاه

 شود.هاي سازماني بيشتر فراهم ميگيري ظرفيتشكل

هاي به موقع در برابر تغييرات را ها در واكنشدر هر جامعه حد و حدود قدرت انعطاف سيستم 

است كه  «اشتغال مولد»عزيمت افزايش قدرت انعطاف،  ه. نقطكنندهاي سازماني مشخص ميظرفيت

(. اگر حد و حدود اشتغال را در نظام 132-134: 1385 نيافتگي است )نورث،عبور از توسعه هسرچشم

دانش »توانيم به توسعه برسيم؛ در اشتغال مولد كليد اصلي ماجرا در سياستگذاري مشخص كنيم مي

هاي سازماني گره فناوري به ظرفيت انتقال و توسعهسرنوشت ن گفت توادر نتيجه، مياست.  «ضمني

 .خورده است

 

 هاي سازماني و يادگيري جمعي كننده ظرفيتتعيين چارچوب نهادي. 5

هاي سازماني فرآيند ارتقاي ها و نهادها، فرآيند ارتقاي ظرفيتبه اعتبار درهم تنيدگي ميان سازمان

توسعه يك سر در چارچوب نهادي و يك سر در  هلئيريم كل مسكيفيت نهادي هم هست و اگر بپذ

باشد. به هاي سازماني ميوصل اين دو، ظرفيت ه(، حلق125: 1384فناوري دارد )هاسمن و رودريك،

هاي شروع بحث را بنگاه هعلم و فناوري نقط هلئبندي نظري از مسهمين دليل نهادگرايان در صورت

 دانند.ها ميتقاي علمي ـ فني جامعه را وضعيت بنگاهار هتوليدي قرار داده و سرچشم

گويند ما با معضلي به نام پردازند و ميها به همكاري ميدر نهادگرايي بخش بزرگي از نظريه 

همكاري به لحاظ نظري  هلئاقتصاد بازار تبيين مس هروبرو هستيم. در چارچوب آموز« معضل تعاون»

توان توضيح داد. همكاري را نمي هلئمتمركز است و مس دشوار است چون كل ماجرا روي رقابت
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برد رقابت و همكاري ما را به سمت بهبود عملكرد اقتصادي مي هكه در زندگي بشر، آميز درحالي

رقابت  هلئهاي اقتصادي را روي مستئوري اقتصاد مرسوم كل ماجراي فعاليت (.32-33: 1385)نورث،

 ،ساز استواقعي به همان اندازه كه رقابت اهميت دارد و سرنوشتكه در دنياي  كند. درحاليبنا مي

اي نياز است كه به رقابت طور كه ترتيبات نهاديبرد امور الزم است و همانهمكاري هم براي پيش

اي كه وجود دارد اين اي هم نياز است كه به ما همكاري را ياد بدهد. نكتهدامن بزند، ترتيبات نهادي

گيريم و بخش بزرگي از معضل تعاون از طريق مناسبات ها همكاري را ياد مينگاهاست كه ما در ب

آورند و مركز هاي متفاوت سازماني روي ميگيري به شيوهها پس از شكلشود. بنگاهبنگاهي حل مي

 شوند.هاي سازماني ميهاي جديدي تحت عنوان ظرفيتها و ظرفيتگيري يكسري تواناييشكل

دهي كه منشأ همكاري افتد و به اعتبار نظام پاداشري كه در سازمان اتفاق مياز قبل يادگي 

گيرند. هاي سازماني شكل ميكنند؛ به اين ترتيب ظرفيتها خصلت جمعي پيدا ميشود يادگيريمي

هاي ظرفيت هلئكليد اصلي توسعه يا به اعتباري تنگناي اصلي كشورهاي درحال توسعه همين مس

ها بيشتر شود گستره و عمق يادگيري و تعاون ر اين اساس هرچه طول و عرض سازمانسازماني است. ب

هاي اصلي مزيت رقابتي است. براي يادگيري يكي از كانون هلئ(. مس1311يابد )مؤمني،هم افزايش مي

ها يادگيرنده باشند و بر معضل تعاون غلبه كنند بايد يك ساختار انگيزشي تعريف شود اينكه سازمان

 هاي متناسب روبرو شود.تعاون و همكاري با پاداش هلئه در اين ساختار انگيزشي مسك

(، 1174مثابه ابزار استفاده مولد از نيروي كار )مارژلين، بنگاه، كه شكلي از سازمان است، به 

 طلبي بعد از عقد قرارداد )ويليامسون،و فرصت 1اي براي غلبه بر تعيين مشخصات داراييوسيله

( تلقي شده است 1182هاي اقتصادي )بارزل،گيري در فعاليتهاي اندازه( و تقليل هزينه1174،1185

هاي سازي هزينهحداقل ،هااز ديدگاه نهادگرايان فلسفه وجودي سازمان(. 121: 1385الف )نورث،

ري را با هاي بازاهايي از مبادلههاي مبادله بخشمبادله است؛ كارآفرينان اقتصادي براي كاهش هزينه

 كنند.هاي درون بنگاه جايگزين ميمبادله

هاي فراهم شده توسط ساختار نهادي جامعه به توجه به فرصت ها واحدهايي هستند كه باسازمان 

دنبال حداكثر كردن ثروت، درآمد و ديگر اهداف خود هستند و سعي دارند به اهداف طراحانشان جامه 

ها ها و اهداف آنها و نوع دانش و مهارتي كه سازمانسازمانهاي نهادي، عمل بپوشانند. محدوديت

 (.122دهند )همان:مي ركنند تا اهداف خود را محقق سازند، تحت تأثير قراكسب مي

هايي مربوط به ايجاد هماهنگي يادگيري حين كار در سازمان به اين معناست كه سازمان مهارت 

كند كه متعاقب يك كنش متقابل ه و پرداخته مياي را ساختهاي روزمرهكند و جريانكسب مي

(. نوع دانش، مهارت و علمي كه 123: 1385 در نورث، Nelson & Winterبخشد )تكراري نتيجه مي

                                                 
1. Asset Specificity 
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هاي نهادي هايي است كه در محدوديتگيرند، نشانگر پاداش يا به عبارتي محرکاعضاي سازمان فرامي

ها از نيافتهها و توسعهيافتهها، توسعهها و ناموفقها، موفقايها و غيرحرفهاياند. تفاوت حرفهحك شده

و دانش ضمني و در سير تطوري يك سازمان از مسئله يادگيري حين  1اختالف بين دانش قابل انتقال

 شود.كار ناشي مي

اي خود راست هدهد و اين ادراک به نوبادراک ما را از جهان پيرامون شكل مي ،چگونگي توسعه دانش 

سازد. نوع اطالعات و دانشي كه كارفرما بدان نياز دارد بيشتر به زمينه نهادي كسب دانش را متأثر مي

خاصي وابسته است. بنابراين براي اينكه ببينيم چه نوع تقاضايي براي انواع مختلف دانش و مهارت وجود 

وزيع مجدد درآمد را در مقايسه هاي نهادي را بررسي كنيم اگر چارچوب نهادي حاكم، تدارد، بايد زمينه

ترين دنبال دارد به مرجحهاي توليدي( بهاي كه يك فرصت اقتصادي )مثل فعاليتوريبا افزايش بهره

ها كه فرصت اقتصادي مبدل سازد، دانش و مهارت به نحوي كامالً متفاوت توسعه خواهد يافت. انگيزش

 كنند.ها ايفا ميشكل گرفتن انواع مهارتكننده در اند نقشي تعيينجزئي از چارچوب نهادي

 رسيم:از مطالب مذكور به دو نكته كلي مي 

 كند.چارچوب نهادي راستاي كسب دانش و مهارت را تعيين مي. 1 

 (.128: 1385 )نورث، توسعه بلندمدت آن جامعه خواهد بود هكننداين راستا، عامل تعيين. 2 

شان جامه عمل بپوشانند. اين اهداف اهداف طراحان شوند كه بهها طوري طراحي ميسازمان 

آورد. ويژگي نهادها اين است كه شوند كه ساختار نهادي جامعه فراهم ميهايي تعيين ميتوسط فرصت

سازند. برحسب اينكه ساختار راستاي كسب دانش و مهارت و مجراي تبلور نفع شخصي را مشخص مي

هاي سازماني ثمر( ظرفيتهاي ثمربخش يا بيببرد )دانش نهادي راستاي كسب دانش را به چه سمتي

يكسري . گيري دو نوع سازمان هستندساز شكلگيرند، زمينهكه در بسترهاي نهادي متفاوت شكل مي

 هسازمان اقتصادي مولد( و يكسري به سمت نمون هجنرال موتورز )نمون هها به سمت نموناز اين سازمان

 هاي مطلقاً هم(. در هيچ جامعه122: 1385 روند )نورث،دي غيرمولد( ميسازمان اقتصا همافيا )نمون

كند اين است هاي آن از نوع مولد يا غيرمولد نيستند، آنچه كه سرنوشت توسعه را تعيين ميسازمان

گردد. رهبران كه گرايش مسلط در يك جامعه به كدام سمت است و آن به ساختار نهادي جامعه برمي

هاي متفاوتي را بسط خواهند هاي غيرمولد مهارتي مولد در مقايسه با مديران سازمانسازمان اقتصاد

ها در جستجوي هايي شكل بگيرند و چگونه اين سازمانكند چه سازمانآنچه كه تعيين ميداد. 

نوع دانش، مهارت و علمي كه اعضاي سازمان حداكثر منافع خود باشند، ترتيبات نهادي جامعه است. 

هاي نهادي حك شده هايي است كه در محدوديتگيرند نشانگر پاداش يا به عبارتي محرکفرا مي

اين اساس  شود و برفعاليتشان مشخص مي هها و زميناست، برحسب اين ساختار نهادي نوع سازمان

                                                 
1. Communicable Knowledge 
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 انداز توسعه را توضيح داد.توان چشممي

هاي مبادله است كه سازي هزينهاقلحد ،ها( اساساً فلسفه وجودي سازمان1137از ديدگاه كوز ) 

هاي هاي بازاري را با مبادلههايي از مبادلههاي مبادله كارآفرينان اقتصادي بخشبراي كاهش هزينه

. كل ماجراي توسعه به يك اعتبار عبارت (Williamson,1998:31كنند )درون بنگاه جايگزين مي

هايي كه شود. نظير نوآوريهاي مبادله ميش هزينههاي نهادي كه منشأ كاهاست از آن گروه از نوآوري

هايي دهند، نوآوريكسب اطالعات را كاهش مي ههايي كه هزيندهند، نوآوريتحرک سرمايه را ارتقا مي

هايي كه كنند و نوآوريها را به ريسك تبديل كرده و خود ريسك را نيز توزيع ميكه عدم اطمينان

هاي مبادله مانع كنند. در الگوي سازمان اقتصادي مولد براي اينكه هزينهاجراي قراردادها را تضمين مي

(. 115: 1385 اند )نورث،نشوند اين چهار گروه نوآوري نهادي سامان يافته فناورانههاي نوآوري

علمي ـ فني بوده و سرنوشت توسعه  هعزيمت براي تحليل توسع هشود آنچه نقطبنابراين، مالحظه مي

 كند، بنگاه است.را تعيين مي

الگوي تبييني نهادگراها درباره نحوه تأثيرگذاري ترتيبات نهادي در حركت به سمت توسعه يا  

ناكارآمدي تا مرز اضمحالل، در درجه اول برحسب وضعيت ساختار انگيزشي است. در اينجا كليد بحث 

توان مي« سب دانشراستاي ك»و « مجراي تبلور نفع شخصي»نهادگراها اين است كه برحسب وضعيت 

هايي كه در ساختارهاي نهادي سازمان يند حركت به سمت توسعه يا اضمحالل را درک نمود.آفر

هاي غيرمولد هاي مولد و يكسري به سمت فعاليتشوند، يكسري به سمت فعاليتمتفاوت ايجاد مي

گردد. ن جامعه برمياينكه در هر جامعه گرايش مسلط به كدام سمت است به ساختار نهادي آ ؛روندمي

 دهي بيشتر به كدام توجه دارد. ساز اين است كه ساختار نهادي در نظام پاداشدرواقع، عامل سرنوشت

 

 . ضعف چارچوب نهادي در ايران 6

توان گفت امروز در ايران نهادهاي پشتيبان ارتقاي كيفيت توليد و بالندگي فناوري در با اطمينان مي

كرد.  تعداد ثبت اختراعات مراجعهشاخص  بهتوان برند. براي اثبات اين ادعا مييسر مبدترين شرايط به

شود تعداد چنانچه مشاهده مي دهند.تعداد ثبت اختراعات ايرانيان در ايران را نشان مي 1جدول 

ال ، تقريباً هر ساله رشد داشته است اما از س1386اختراعات ثبت شده ايرانيان در ايران تا قبل از سال 

 به بعد اين تعداد كاهش يافته است.  1386
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 (1949-1911. آمار ثبت اختراعات ايرانيان در ايران )1جدول 

 كل 1949 1940 1941 1942 1984 1988 1981 1986 1985 1989 1989 1980 1981 1982 1914 1918 1911 سال

تعداد ثبت اختراعات 

 ايرانيان در ايران
262 315 631 568 385 617 1656 1522 4141 6783 3572 5651 4178 4823 4528 3436 2851 46711 

 سازمان مالكيت صنعتي، اداره ثبت اختراعات.مأخذ: 

 

 (1949-1911المللي ). وضعيت علمي كشور براساس اسناد علمي در سطح بين0جدول 

 كل 1949 1940 1941 1942 1984 1988 1981 1986 1985 1989 1989 1980 1981 1982 1914 1918 1911 سال

تعداد مقاالت در پايگاه 

 ISIلمللي ابين
1246 1186 1472 1718 2452 3285 4186 5414 7168 1618 13553 16566 11215 24854 32322 32625 32145 

22347

1 

 .(1313-1311)هاي و گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي سال( 1312-1377هاي )براي سال ISI: پايگاه اطالعات مأخذ

 
 (1949-1911هاي موجود )مقايسه روند تغييرات تعداد مقاالت انتشار يافته علمي با آمار پتنت .1نمودار 
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و گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  ISIبراساس پايگاه اطالعات اين درحالي است كه  

پيوسته درحال افزايش است.  1313-1377ي هاتعداد مقاالت انتشاريافته علمي در فاصله سال

... اختصاص هايي نظير علوم اجتماعي، فرهنگي، هنري، سياسي وبخشي از اين مقاالت به حوزه

هاي علوم و مهندسي مرتبط است. بخش قابل توجهي از آنها نيز به حوزه طور قطعاما به ،دارند

ودي مانند تعداد مقاالت شود كه چرا تعداد اختراعات از يك روند صعحال اين سؤال مطرح مي

هاي پژوهشي از فعاليت زياديبخش توان نتيجه گرفت عبارت ديگر ميبه كند؟پيروي نمي

اند به اند در عمل مورد استفاده و ارزيابي قرار بگيرند و فقط تعداد كمي از آنها توانستهنتوانسته

 پتنت تبديل شوند. 

گيري بيشتر اداره ثبت اختراع در بررسي ختممكن است كاهش تعداد اختراعات ثبت شده به س 

بر هاي اخير عالوهدهد كه در سالتر نشان ميهاي دقيقهاي ثبت نسبت داده شود، اما بررسيتقاضانامه

 (. 1312هاي ثبت اختراع نيز كاهش يافته است )باقري، تعداد اختراعات ثبت شده، تعداد تقاضانامه

ي اختراعات ثبت شده در ايران نشان داده است كه سهم هاپژوهش ديگري براي تحليل داده 

مخترعين منفرد )افرادي كه به خواست و هزينه خود اختراعي را انجام داده و آن را به نام خود ثبت 

درصد  4/83معادل  1387اين سهم در سال  اختراعات ايران بسيار زياد است. اند( از مجموع كلكرده

درصد است. براي مثال سهم نسبي مخترعين 22اي پيشرو كمتر از كه در كشوره بوده است درحالي

درصد بوده و اين سهم هم  11ميالدي تنها  2228منفرد از كل اختراعات ثبت شده در هلند در سال 

هاي خصوصي سال به سال هاي خوبي كه انجام شده و افزايش تعداد اختراعات شركتبا سياستگذاري

گاه شانس نيست كه بسياري از اختراعات ثبت شده در ايران هيچ درحال افزايش است. جاي شگفتي

سازي تجاري شدن پيدا نكنند زيرا افراد مخترع معموالً از دانش عميق بازار و منابع كافي براي تجاري

 (.1311اختراعات خود برخوردار نيستند )باقري، 

 عه فناوري، حقوق مالكيت است.ثيرگذار بر توسأيكي از مهمترين عناصر نهادي تدر همين ارتباط،  

تأثير منفي  1حقوق مالكيت نامطمئن براساس آنها ند كهاهكم چهار روش را شناسايي كرداقتصاددانان دست

گذارد. نخست، اينكه حقوق مالكيت نامطمئن يا با اجراي ضعيف، ريسك مصادره بر فعاليت اقتصادي مي

گذاري و توليد را از بين خواهد برد. دوم اينكه، حقوق رمايهدهد كه انگيزه براي سها را افزايش ميدارايي

هاي اضافي براي دفاع از اموال و دهد؛ چون كه نياز به صرف هزينهوري را كاهش ميمالكيت نامطمئن، بهره

گيرد )يعني اگر هاست. سوم اينكه، حقوق مالكيت نامطمئن جلوي كسب منافع از تجارت را ميدارايي

توان به كساني انتقال داد كه توانايي ها را برخي اوقات نميامالً مطمئن نباشد، داراييحقوق مالكيت ك

بهترين و مولدترين استفاده از آنها را دارند(. سرانجام، دارايي و اموال از ابزارهاي مهم براي پشتيباني از ساير 

                                                 
1. Insecure Property Rights 
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عنوان وثيقه براي ها بهييشوند. يك مثال روشن در اين رابطه، نقشي است كه دارامعامالت محسوب مي

  (.14: 1381كنند )بسلي و گاتاک در خيرخواهان، تهيه منابع مالي ايفا مي

به محض اينكه بحث ساختار انگيزشي و مجراي تبلور نفع شخصي موضوعيت پيدا كرد به لحاظ  

نگيزشي كند. اگر ساختار اتئوريك از ديدگاه نهادگرايان وضعيت حقوق مالكيت نقش اصلي پيدا مي

اي تعريف شده باشد كه در آن نحوه تعريف، تضمين و اجراي حقوق مالكيت ضعيف و ناكارآمد گونهبه

دهد، پيامدهاي ناامني حقوق مالكيت آثار باشد بنا به رويكرد نظري كه نورث در اين زمينه ارائه مي

 هاين گزينكند. س ميمحوري منعكها در كادري سههاي رفتاري مسلط بنگاهخود را در قالب قاعده

خواهد، روند كه سرمايه اندک ميهايي ميها به سمت فعاليتمحوري به اين شرح است كه بنگاهسه

مدت يعني افق زماني مدت و مقياس آن هم كوچك است. قراردادهاي كوتاهقراردادهايش كوتاه

كند و گرانه وجه غالب پيدا مينهاي كوتههاي آنها كوتاه شده و رويهگيري و انتخابها و تصميمنگرش

شوند و گرايش غالب به سمت سوداگري و هاي مولد ترجيح داده ميهاي سوداگرانه به فعاليتفعاليت

مدت به اين معناست كه اقتصاد شود. قراردادهاي كوتاههاي غيرمولد كشيده ميگري و فعاليتواسطه

يندي بلندمدت است. نياز آد آن در ذات خود فرگيري در مورباشد چون توليد و تصميمتوليدمحور نمي

باشد و مقياس كوچك يعني اندک يعني سهم دانايي و مهارت در اين فعاليت چندان باال نمي هبه سرماي

شود و ها بسيار كوچك مييعني طول و عرض بنگاهافتد. هاي ناشي از مقياس اتفاق نميصرفه

در اين . گيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بوديهاي سازماني كه در اين چارچوب شكل مظرفيت

فعاليت چنين  هشود. نتيجكند و گرايش غالب، داللي ميحالت توليد رشد و بالندگي پيدا نمي

 (.1311افزوده اندک است )مؤمني،وري اندک، پيشرفت فني راكد و ارزشهايي بهرهبنگاه

 

 هاي سازماني در آنهارفيتگيري ظهاي ايران و شكلگاهي به وضعيت بنگاه. ن1

 كشور به كشوري از كه است مختلفي و تعاريف معيارها شامل و متوسط خرد، كوچك بنگاه اصطالح

 است. كاركنان تعداد زمينه اين در معيار تريناست، رايج ديگر متفاوت

 

 در كشورهاي مختلفهاي كوچک و متوسط تعريف بنگاه .9جدول 

 سط با معيار تعداد كاركنانتعريف صنايع كوچک و متو كشور

كشورهاي عضو اتحاديه 

 اروپا

 نفر كاركن 1-1صنايع خرد                                 

 نفر كاركن 12-41صنايع كوچك                             

 نفر كاركن 52-241صنايع متوسط                            

 استراليا
 نفر كاركن 122كمتر از             صنايع كوچك                

 نفر كاركن 411تا  122صنايع متوسط                            بين 

 نفر كاركن 122صنايع كوچك                            كمتر از  كانادا
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 سط با معيار تعداد كاركنانتعريف صنايع كوچک و متو كشور

 نفر كاركن 522تا  122صنايع متوسط                            بين 

 چين
 نفر كاركن 122تا  52بين                  صنايع كوچك           

 نفر كاركن 522تا  121صنايع متوسط                           بين 

 نفر كاركن 122صنايع كوچك و متوسط              كمتر از  اندونزي

 نفر كاركن 322صنايع كوچك و متوسط               كمتر از  ژاپن

 نفر كاركن 322ط               كمتر از صنايع كوچك و متوس كره جنوبي

 نفر كاركن 152صنايع كوچك و متوسط               كمتر از  مالزي

 نفر كاركن 52صنايع كوچك و متوسط               كمتر از  زالندنو

 فيليپين
 كاركن 11تا  12صنايع كوچك                             بين 

 كاركن 111تا  122بين               صنايع متوسط               

 نفر كاركن 222صنايع كوچك و متوسط                كمتر از  تايوان

 نفر كاركن 522صنايع كوچك و متوسط                كمتر از  آمريكا

 .74، ص 1388نتيجۀ تحقيق علي قاسمي و مصطفي علمي مقدم،  مأخذ:

 

رسيم كه از دل هر كنيم به اين نكته ميارائه شده نگاه مي هاي كشورهايوقتي به مقياس بنگاه 

براساس تجربه ساير  شود.هاي كارآفريني متناسب با خود ظاهر ميساختار سازماني طبيعتاً ظرفيت

هاي سازماني محال ظرفيت ياي براي ارتقاكشورها ترديدي نيست كه از يك طرف بدون طراحي برنامه

كار ويم و در غياب برنامه ملي مبارزه با فساد و بهبوددهنده فضاي كسباست به توسعه دست پيدا كن

كه از طريق اصالحات بنيادي در ساختار نهادي كشور )مانند ايجاد نظام حقوق مالكيت كارآمد( قابل 

 تأمين است امكان حركت به سمت توسعه براي ما وجود نخواهد داشت.

 11 تا 52 بين ايههكارگا گروه 4 شامل كاركنان تعداد حسببر بزرگ صنعتي ايههكارگا در ايران 

 را هاكارخانه ترينبزرگ كه گروه آخرين و نفر كاركن 111 تا 522 نفر كاركن، 411 تا 122نفر كاركن

 .(122: 1385 است )تاري و عربي، نفر كاركن 1222 از بيش ايههكارگا گيرد،ميبر در

 

 برداريي پروانه بهرههاي صنعتي دارااندازه بنگاه .9جدول 

 1941براساس تعداد كاركنان تا پايان سال  

 )درصد( سهم از اشتغال )درصد( سهم از تعداد بنگاه اندازه بنگاه

 4/38 7/12 نفر 41تا 

 8/1 6/4 نفر 11تا  52

 1/12 7/2 نفر 222تا  122

 6/14 4/1 نفر 522تا  221

 1 4/2 نفر 111تا  521

 1/16 2/2 نفر به باال 1222

 .: پايگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ
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 (1941هاي صنعتي خرد )آمار بنگاه .5جدول 

 هاتعداد بنگاه اندازه بنگاه
كل  سهم از تعداد

 )درصد( هاي صنعتيبنگاه

 21 121661 نفر كاركن 1

 27 122222 نفر كاركن 2

 17 76156 نفر كاركن 3

 11 41485 نفر كاركن 4

 6 25312 ر كاركننف 5

 6 25217 نفر كاركن 1-6

 16 426117 هاي صنعتي خردتعداد كل بنگاه

 .مركز آمار ايران مأخذ:

 

 (1941) هاصنعتي كشور به تفكيک اندازه بنگاه هايتوزيع تعداد بنگاه .0نمودار 

 
 .پايگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت مأخذ:

 

 هاظر اندازه، از نماگرهايي چون تعداد كاركنان و گردش مالي بنگاهاز من هابنگاه بنديبراي دسته 

خرد؛  هاينفر كاركن، بنگاه 12داراي كمتر از  هاي. مطابق با تعريف اتحاديه اروپا، بنگاهشوداستفاده مي

نفر كاركن،  252داراي كمتر از  هايكوچك؛ بنگاه هاينفر كاركن، بنگاه 52داراي كمتر از  هايبنگاه

)استاندارد  شوندبزرگ ناميده مي هاينفر كاركن، بنگاه 252با بيش از  هايمتوسط و بنگاه هاينگاهب

نفر  12داراي كمتر از  هايآماري ارائه شده براي آمريكا كمي متفاوت بوده به اين ترتيب كه بنگاه

داراي  هايوچك؛ بنگاهك هاينفر كاركن، بنگاه 122داراي كمتر از  هايخرد؛ بنگاه هايكاركن، بنگاه

بزرگ  هاينفر كاركن، بنگاه 322با بيش از  هايمتوسط و بنگاه هاينفر كاركن، بنگاه 322كمتر از 

صنعتي  هايبنگاه درصد 12(. بر اين اساس، بيش از 171-182: 1311امين، ( )فاطميشوندناميده مي

 . هنددخرد تشكيل مي هايلحاظ تعداد كاركنان( بنگاهكشور را )به

دهند نفر كاركن تشكيل مي 12هاي صنعتي خرد با كمتر از هاي ايران را بنگاهبنگاه هبخش عمد 

اند. خود اختصاص دادههاي تك نفره و دو نفره سهم بيشتري را بههاي خرد هم بنگاهكه در بين بنگاه

به نحوي است كه  (درصد 12هاي توليدي كشور )بيش از هاي از بنگابنابراين، ساختار بخش عمده
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 هاطالعات، انتقال دانش ضمني و توسع هامكان يادگيري، ارتباط مستقيم، تعامل رودررو، مبادل

 نيافتگي كشور است. هاي سازماني در آنها فراهم نيست و اين همان مهمترين تنگناي توسعهظرفيت

بخش  هاي از سرمايدههاي بزرگ توليدي موجود در كشور، سهم عمدر رابطه با تعداد اندک بنگاه 

آن متعلق به بخش  ههاي بيش از هزار نفر كاركن انباشت شده است كه درصد عمدصنعت در بنگاه

عمومي است. يكي از مسائل مهم بخش صنعت، وجود تمركز شديد )قدرت انحصاري( در بازارهاي 

صنعت كشور مربوط صنعتي كشور است. البته اين مشكل نيز تا حد زيادي به دولتي بودن بيش از حد 

هاي بزرگ كند اين است كه اين بنگاهشود. مشكلي كه قدرت انحصاري در صنعت كشور ايجاد ميمي

قطعات و مواد اوليه هستند استثمار كنند و مانع رشد  هكنندهاي متوسط را كه ارائهقادرند بنگاه

وجه به اينكه درآمد دولت در (. از طرف ديگر، با ت82: 1382هاي كوچك شوند )نيلي و همكاران،بنگاه

هاي بزرگ كه غالباً متعلق به بخش عمومي هستند، در برابر نوسانات و ايران وابسته به نفت است، بنگاه

 پذير خواهند بود.شدت آسيبناماليمات اقتصادي به

در صنعتي و تجاري  هاي. تعداد زياد بنگاهباشدصنعتي در ايران بسيار زياد مي هايتعداد بنگاه 

بوده و الزاماً به معناي  هااز لحاظ اندازه بنگاه هايك كشور، بيشتر به معناي تركيب ساختاري بنگاه

تر از آمريكا )در حدود . براي نمونه كشور ايتاليا با جمعيتي بسيار كوچكباشدنمي هاوضعيت مناسب آن

 .(171: 1311امين، فاطمي) باشدپنجم( داراي تعداد بيشتري بنگاه صنعتي مييك

 

 (0228صنعتي در ايران و كشورهاي منتخب ) هايتعداد بنگاه .9نمودار 

 
 (www.ec.europa.eu).سايت كميسيون اتحاديه اروپا  :مأخذ

 

بلكه  باشد،نشانگر توانمندي صنعتي كشورها نمي بر اينكه الزاماًصنعتي، عالوه هايتعداد فراوان بنگاه 

بزرگ در اقتصاد،  هايعتي ازجمله عدم توجه به نقش محرک بنگاهدر صورت عدم ملزومات سياست صن

 هايواقع از آنجا كه سهم بزرگي از بنگاهتواند نشانه ضعف اقتصاد و صنعت نيز محسوب گردد. درمي

تواند حاكي از عدم توانايي اقتصاد در اين مسئله مي دهند،خرد تشكيل مي هايصنعتي يك كشور را بنگاه

خوبي در فراوان كوچك باشد. اين مسئله به هايگيري بنگاهكوچك و در نتيجه، شكل يهارشد بنگاه
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. به اين ترتيب، هر چند كشورهايي چون باشدزده اروپايي مشهود ميمقايسه اقتصادهاي قدرتمند و بحران

كه بيشتر اين پرتغال، يونان و ايتاليا داراي تعداد زيادي بنگاه به نسبت جمعيت خود هستند، اما از آنجا 

اقتصاد اين كشورها به نسبت  دهند،نفر كاركن( تشكيل مي 12زير  هايخرد )بنگاه هايرا بنگاه هابنگاه

 (.171: 1311امين، فاطميباشد )كشورهاي موفق صنعتي، داراي ضعف بيشتري مي

زدايي، كوچك و متوسط داراي نقش مثبتي در توسعه فناوري، كارآفريني، فقر هايهر چند بنگاه 

ايجاد رفاه عمومي و عدالت اجتماعي هستند، اما پايه و موتور اصلي محرک اقتصادي كشورها را 

 هايدهد، اقتصادهاي با اتكاي كم به بنگاهكشورها نشان مي ه. تجربدهندبزرگ تشكيل مي هايبنگاه

. در اندپذيرتر بودهآسيبوجود آمده اقتصادي به هايخرد، در مقابل بحران هايبزرگ و تعداد زياد بنگاه

صنعتي بزرگ در كشورهايي چون آمريكا، آلمان، سوئد، ژاپن و  هايتوان تعداد سرانه بنگاهاين مورد مي

حال، تعداد . با اينكردچون يونان، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال مقايسه  ايهلند را با كشورهاي بحران زده

كه اين مسئله به  باشدتر از كشورهاي مورد مقايسه مييينصنعتي بزرگ در ايران پا هايسرانه بنگاه

 .باشدصنعتي در كشور مي هايمعناي لزوم تحول در تركيب اندازه و تعداد بنگاه

 

 نفر كاركن(  052بزرگ صنعتي )بيشتر از  هايتعداد بنگاه .9نمودار 

 (0228هزار نفر جمعيت در ايران و كشورهاي منتخب ) 12به ازاي هر 

 
  .: همانخذمأ

 

گونه كه امروزه اقتصاد كشور وابسته به نفت است، اگر در آينده نيز بخواهيم ازسوي ديگر، همان 

قطعاً به مشكل برخواهيم خورد. به اين  دهيم،اقتصاد خود را تنها وابسته به چند شركت بزرگ شكل 

توليدات متنوعي شكل دهند.  و هامختلف در ابعاد، فناوري هاياقتصاد را شركت هترتيب الزم است بدن

بزرگ در اقتصاد توسط دولت، راهكار صحيحي نبوده و عموماً به  هايبا اين وجود، افزايش سهم بنگاه

  انجامد.بزرگ پايدار نمي هايگيري بنگاهشكل

هاي افزوده طي سالدهد شاخص درصد پرداختي به كاركنان در كل ارزشمطالعات نشان مي 
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1358 1362 1362 1364 1366 1368 1372 1372 1374 1376 1378 1382 1382 1384 1386 1388

يندهاي توليد صنعتي به عامل آفر يعبارت ديگر، اتكانزولي داشته است. بهروندي  1358-1381

دهد كه ساختار توليد در بخش نيروي كار به تدريج كم شده است. روند نزولي اين شاخص نشان مي

 صنعت به تدريج به سمت استفاده كمتر از نيروي كار پيش رفته است. 

 

 (1984 -1958افزوده بخش صنعت )رزشدرصد پرداختي به كاركنان از ا .5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 .هاي صنعتي كشور، مركز آمار ايرانآمار كارگاه مأخذ:

 

وجود پديده جايگزيني بين ديگري راجع به هبا ارائه اين تصوير از ساختار توليدات صنعتي، نكت 

دن عوامل توليد شود. با در نظر گرفتن امكان جايگزين شهاي توليد در بخش صنعت مطرح مينهاده

يندهاي توليد صنعتي در كشور به سمت آشود كه فر)كار و سرمايه( با يكديگر، اين گزاره مطرح مي

كار اند. با مطالعه روند تغييرات نهاده سرمايه بهجايگزين كردن عامل كار با عامل سرمايه پيش رفته

هاي توليدي كار و يگزيني بين نهادهتوان وجود يا عدم وجود پديده جاگرفته شده در جريان توليد، مي

منظور آزمون كلي اين فرضيه، روند تغييرات تشكيل سرمايه )ارزش سرمايه را مورد بررسي قرار داد. به

هاي صنعتي را طي همان دوره مورد تغييرات موجودي انبار به اضافه تشكيل سرمايه ثابت( بنگاه

 (. 86: 1382دهيم )نيلي و همكاران،بررسي قرار مي
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1358 1362 1362 1364 1366 1368 1372 1372 1374 1376 1378 1382 1382 1384 1386 1388

 (1984 -1958هاي صنعتي )درصد تغييرات تشكيل سرمايه بنگاه .6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .همان: مأخذ
 

شود، تغييرات اين شاخص يك روند پايدار صعودي يا نزولي ندارد و در طور كه مالحظه ميهمان 

مت، گوياي كل از يك حد متوسط فراتر نرفته است. بنابراين، روند دو شاخص مطرح شده در اين قس

طور هاي صنعتي تحت شرايط موجود نظام اقتصادي ـ اجتماعي كشور، بهاين امر است كه بنگاه

هاي فعال در بازارهاي صنعتي عبارت ديگر متوسط اندازه بنگاهمتوسط درحال كوچك شدن هستند. به

هايي كه روند دورهروند. حتي براي كشور به تدريج به سمت استفاده كمتر از نهاده نيروي كار پيش مي

ها به سمت استفاده كمتر از هر دو نهاده كار و سرمايه پيش شاخص تشكيل سرمايه نزولي است، بنگاه

هاست؛ اين هاي صنعتي توسط بنگاهتمايل نداشتن به گسترش فعاليت هدهنداند و اين رفتار نشانرفته

 يان توليد در بخش صنعت كشور است.هاي فيزيكي و انساني از جرپديده ناشي از خروج نسبي سرمايه

يند توليد در بخش صنعت، بيان كرد كه آتوان در توصيف ساختار فرطور خالصه ميبنابراين، به 

هاي صنعتي خود تمايلي به رشد و گسترش فعاليت 1381-1358هاي هاي صنعتي طي سالبنگاه

ها و دوره ههاي توليد )نيروي كار براي همكارگيري و استفاده از نهادهطوري كه روند بهاند، بهنداشته

هاي صنعتي نزولي بوده است. چنين ساختار توليدي حكايت از ها( در بنگاهسرمايه براي برخي دوره

ها همكاري و تقسيم كار عقاليي و هاي توليدي در كشور دارد، بنابراين در بنگاهمقياس كوچك بنگاه

يابد و دانش ضمني به صورتي محدود و در بين تعداد يتخصصي شدن امور به ميزان اندكي تحقق م

هاي سازماني به ظرفيت ،هاي كوچك مقياسكمي از افراد قابل انتقال است. در نتيجه، با داشتن بنگاه

 .گرفتميزان محدودي شكل خواهند 

 

 هاي سازماني در ايرانالحات نهادي براي تقويت ظرفيت. اص8

هاي سازماني انباشت دانش ضمني و ظرفيت فراهم كردن امكان والزم  اصالحات نهادي انجامور ظمنبه

هاي كوچك و متوسط و ها فراهم كرد تا رشد بنگاههايي در جهت بسط طول و عرض بنگاهبايد حمايت



 

 __________________________________________________________  

 

 

21 

پذيري و پايداري در بازار را دارا بوده و هاي بزرگ ميسر شود كه توان رقابتتبديل آنها به بنگاه

 هنسلي دانش ضمني و توسعذر تاريخ به فعاليت خود ادامه داده و امكان انتقال بينتوانند در گمي

شرح رفت از اين مشكالت بهبرون ي برايراهكارهايتوان مي هاي سازماني در آنها فراهم است.ظرفيت

 :بندي و پيشنهاد كرددستهزير 

هاي ه هزينهكارآمدسازي نظام حقوق مالكيت و ايجاد يک ساختار نهادي كاهندـ  

هايي در تالشبايد  كارگيري بيشتر نيروي كارها و بهتوليدي و رشد بنگاه هدر جهت تقويت بني مبادله؛

گذاري و اقتصادي بخش وكار و امنيت سرمايهگذاري و محيط كسبجهت ارتقاي شرايط سرمايه

رآمدي و رشد خصوصي از طريق ايجاد سازوكارهاي گسترش حقوق مالكيت در جهت ايجاد تنوع د

 پايدار و تدريجي اقتصاد صورت گيرد.

مقتضيات توليد  الزم است هاي مولد؛بازآرايي كل ساختار نهادي بر محور اقتضائات بخشـ  

. پس دولت شوندهاي مولد بازنگري هاي پولي بر محور اقتضائات بخشو سياست داده شوندسرلوحه قرار 

قرار دادن منافع توليدكنندگان  منابع و همچنين محور سازي تخصيصموظف به انضباط مالي و شفاف

بازار سرمايه و توسعه آن يكي از راهكارهاي رفع معضالت اقتصاد ايران در بلندمدت است.  است.

ها، كمك به افزايش آوري و هدايت نقدينگي سرگردان، كنترل تورم، تأمين مالي بلندمدت شركتجمع

هاي مالياتي، افزايش اشتغال، جلوگيري از رشد بازارهاي بدون تشفافيت اقتصادي و اجراي بهتر سياس

دليل ورود نقدينگي سرگردان، ممانعت از افزايش شتابان قيمت بازده اقتصادي همچون سكه و ارز به

 اقتصادي بازار سرمايه و در نتيجه توسعه پايدار است.  هايمسكن بخشي از كاركرد

طور كه در اين همانهاي صنعتي؛ ر سياستبرجسته كردن اهميت مقياس توليد دـ  

هاي توليدي نقش بسزايي در انتقال دانش ضمني و گزارش به تفصيل توضيح داده شد، مقياس فعاليت

تر باشند تعامل بين افراد بيشتر شده و ها بزرگ مقياسچه بنگاههاي سازماني دارد. هرگسترش ظرفيت

هاي سازماني شود و اين به معناي توسعه ظرفيترتر ميبه تبع آن انتقال و جذب دانش ضمني فراگي

 باشد.است، كه ضعف آن مانعي مهم بر سر راه توسعه مي

دانش  انتقال الزم است فناوري، كامل انتقال منظوربه يابي افراد و رفع موانع تعاملي؛سازمانـ  

طول و  باهاي سازماني فيتظر انباشت انجامد.هاي سازماني ميميسر شود كه به انباشت ظرفيت ضمني

بايست بسط داده شوند. يادگيري جمعي، همكاري و تعاون در كه مي ارتباط داردها عرض بنگاه

همين يادگيري جمعي در  و افتداتفاق مي ترزياد در ابعادي گسترده طول و عرض يي باهاسازمان

د ضمني دانش اشخاص، درون هر فرد كند. از آنجا كه ابعاهاست كه سرنوشت توسعه را تعيين ميسازمان

صورت عمومي در دسترس نيست و ابعاد ضمني دانش جمعي را نيز بافت سازمان نهادينه شده و به

ها و بينش درگذاري دهد، گسترش ابعاد )طول و عرض بنگاه( يك تكنيك مؤثر براي سرمايهتشكيل مي
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هاي مختلف از درون بين نسل ناوريمشهودات مربوط به دانش ضمني افراد است. انتقال شناخت ف

نسلي ها افزايش يابد اين انتقال بينبنابراين، هرچه طول عمر سازمان ؛گيردسازمان صورت مي

 تر خواهد بود.هاي ناشي از مقياس عظيمتر باشد صرفهشود و هرچه مقياس توليد بزرگپذيرتر ميامكان

دليل فضاي رانتي حاكم بر به :نابعگيري و تخصيص ميندهاي تصميمآسازي فرشفافـ  

اند و افرادي خارج از ضابطه، كشور بسياري از توليدكنندگان براي دريافت تسهيالت با مشكل مواجه

گيرد. معموالً ها در اختيار خواص قرار مياي از سرمايهكنند و بخش عمدههاي كالن دريافت ميسرمايه

 شود. كامالًصرف مي (ارز و مسكن ،بازارهاي سكه )نظيرد ها در بخش غيرحقيقي اقتصاهم اين سرمايه

ها جاي مولد است؛ در نتيجه، سرمايههاي غيرمولد بهبديهي است چنين ساختار نهادي مشوق فعاليت

گسترش ابعاد و اي براي فعاليت توليدي هاي سوداگرانه سوق پيدا كرده و انگيزهبه سمت فعاليت

بر قرار دادن ويژه از سيستم بانكي كشور عالوهبازي بهاين، حذف رانت و رانتماند. بنابرفعاليت باقي نمي

هاي توليدي و هاي سرگردان در مسير واقعي خود، به توانمندسازي اقتصاد كشور و بهبود فعاليتپول

 الزم استها و تقسيم كار عقاليي و تخصصي شدن امور كمك خواهد كرد. انگيزه براي رشد بنگاه

هاي اقتصادي فراهم ي انحصاري در اقتصاد ايران حذف شود و فضاي رقابتي مؤثر در فعاليتساختارها

افزوده در ساختار اقتصادي كشور در بخش صنعت اطمينان ارزش رشدشود، به شكلي كه از روند رو به 

 حاصل شود.

هاي تايجاد جهش در قيم هاي نادرست؛پرهيز از شوک درماني و تغييرات پي در پي سياستـ  

هاي بزرگ مباالتي شوکكه دولت با بي شود. زمانيكليدي، موجب بحران نقدينگي براي توليدكنندگان مي

كند، بخش بزرگي از هاي انرژي و نرخ ارز وارد ميهاي كليدي مثل قيمت حاملقيمتي به قيمت

هاي كليدي تعادل ه قيمتهاي باال نقدينگي خود را تأمين كنند. شوک بتوانند با قيمتتوليدكنندگان نمي

شود. اي بيشتر ميزند و شكاف ميان عرضه و تقاضاي پول به صورت فزايندهبازار پول را به نفع تقاضا به هم مي

گريزي بخش مولد توليد را افزايش ثباتي فضاي اقتصادي شده و از سويي ريسكاين موضوع موجب بي

 به يك رفتار گريرفتار ناهنجار و داللي و واسطه به يك يدتول اين است كه ييهاسياست نتيجه چنين دهد.مي

شوند، بدترين خاطر نبود نقدينگي، مغلوب غيرمولدها ميهاي مولد بهكه بخش شود. زمانيميتبديل هنجار 

هاي اجراي اين سياست هنتيج. تجارت پول است كه موتور اصلي خلق پول براي فعاالن اقتصادي شود حالت

 مضاعف بر بدنه بخش خصوصي و توليد است.  پول ملي و فشار زا تضعيفثبات

 

 بندي و پيشنهادهاجمع

له فناوري موجب شده ماهيت انتقال فناوري در ايران صرفاً ئوجود دركي ناقص و سطحي از مس

هاي پنهان و شود كه اليهانجام مي طور كاملو به افزاري باشد. انتقال فناوري زماني با موفقيتسخت



 

 __________________________________________________________  

 

 

23 

منتقل شود. انتقال دانش ضمني، از طريق يادگيري  است نيز ضمني آنكه در مغز افراد نهفته بخش

پذير است كه آن هم مستلزم همكاري، ارتباط و تعامل مستقيم و روابط طوالني افراد حين كار امكان

يك رگزاري بتدريجي و زمانبر بوده و يكباره با مستمر، يند آانتقال دانش ضمني يك فرعالوه، بهاست. 

 يابد. آموزشي تحقق نمي هدور

ضعف چارچوب نهادي پشتيبان توسعه فناوري در كشور ما آثار نامطلوبي ايجاد كرده است كه  

هاي علمي به محصوالت تجاري مهمترين آنها جدايي چرخه توليد علم و محصول يا عدم تبديل يافته

ها و گسترش مقياس آنها رشد بنگاهنع از ديگري نيز وجود دارند كه ما عواملاست. در كنار آن، 

 انجامند، نظير:مي كشور فناورانهصنعتي ـ  هايبنيان ضعيفشوند و به تمي

 أمين حقوق مالكيت،وضعيت نامناسب تـ  

 ،هاي حمايت و كنترل مناسب در زمينه توليدات صنعتيفقدان سيستمـ  

 ،گسترش بخش خدماتـ  

 ،ه صدور نفتمحصولي و وابسته باقتصاد تكـ  

 ،رشد سريع جمعيت كشورـ  

 ،گسترش شهرنشينيـ  

 ،كاهش نسبي تشكيل سرمايهـ  

 .سلطه غيرمتعارف غيرمولدها بر مولدها ـ 

 12هاي خرد با كمتر از هاي اقتصادي در ايران بنگاهدرصد از بنگاه 12با توجه به اينكه بيش از  

نفره هستند، تقسيم كار عقاليي و تخصصي شدن امور نفر كاركن و از اين بين بخش زيادي از آنها تك

كار مولد تعريف شود كه نيروي كار، محور زمانيدرحالي كه فقط اساساً در كشور موضوعيت ندارد. 

ويژگي مشترک يابد. افزايش ميدانش ضمني و انتقال و جذب شوند هاي سازماني خلق ميظرفيت

كه انباشت آنها تدريجي بوده و واردكردني نيستند. هاي سازماني اين است دانش ضمني و ظرفيت

هاي سازماني توجه شود و براي تحقق توسعه، بايد به تدريجي و انباشتي بودن ظرفيتبنابراين، 

تمهيدات نهادي الزم راجع به انتقال فناوري فراهم شود. اصالحات نهادي، مقدم بر انتقال فناوري است؛ 

كارگيري يك به عبارت ديگر، فقط بابه. شودصورت كامل انجام نميبهي صورت، انتقال فناوردر غير اين

شود. آنچه اهميت دارد اين است كه سياست خاص براي انتقال فناوري، كارآمد بودن آن تضمين نمي

بستگي به ساختار نهادي حاكم  اين امر نيز به نوبه خودشود كه چقدر منتقل ميدر عمل دانش ضمني 

له انتقال فناوري ئفناوري در ايران اين است كه مس هحل مشكل توسعبه اين ترتيب، راه بر جامعه دارد.

 له پيچيده و درهم تنيده با ساختار نهادي مورد توجه قرار گيرد. ئعنوان يك مسبه

ها در ايران مطرح هاي سازماني بنگاهتوان براي رفع موانع نهادي توسعه ظرفيتراهكارهايي كه مي
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