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  علم ، تکنولوژي و توسعه
  

  فاضل الریجانی

  سرپرست مرکز سیاست علمی و پژوهشی
  

مکاتب مختلف براي پدیده توسعه نیافتگی ، علل مختلفی را بر می شمارند و به تبع آن نیز براي فائق 
اما آنچه که . آمدن بر مسآله عقب ماندگی در کشورهاي در حال توسعه راهبردهاي مختلفی می نمایند

در این مقاله سعی شده است . مسلم است در تمامی این راهبردها ، علم و تکنولوژي نقش بارزي دارند
مقوالتی در حوزه سیاست گذاري علم و تکنولوژي از جمله مسآله انتقال و انتخاب تکنولوژي ، امکان 

  .ایجاد زیربناي علمی مستقل و برنامه ریزي علمی ، مورد بررسی قرار گیرد

  
  

  مقدمه

مبحث سیاستگذاري علمی در 
کشورهاي در حال توسعه ، از مباحث 
بسیار مشکل است ؛ چه این کشورها 
معموالً با ساختار اقتصاد داخلی ناسالم 

مواجه اند و نیز در روابط خارجی با 
کشورهاي پیشرفته ، به لحاظ ماهیت 

ین نوع روابط ، نتایج مطلوب خاص ا
  .مورد نظر را به دست نیاورده اند

  42- 51ص  – 1370شماره اول  –فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی   مقاله
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از جمله ویژگیهاي اصلی بسیاري از 
کشورهاي در حال توسعه ، عدم انعطاف 

این . پذیري در ساختار اقتصادي است
کشورها به دالیل متعدد ، در انگاره هائی 
از تولید محددو و مسدود گشته اند که نه 

ح الزم از مایحتاج تنها نمی توانند آن سط
عمومی را برآروده سازند ، بلکه راه 

  .گریزي را هم در پیش روي ندارند
معموالً این مشکل به دو گونه ظاهر 
می شود ؛ نخست آنکه نظام اقتصادي 
عاجز است از اینکه تغییر هماهنگ در 
توزیع و اختصاص منابع پاسخگوي 

و به این . شرایط متغیر تقاضا باشد
نیز پیش ) 1(که میردال ترتیب همانطو

بینی کرده است ، همواره امکان قوي 
. براي بروز رکود تنگناها وجود دارد

دوم آنکه نظام اقتصادي از قابلیت و 
) تکنیکی(ابزار الزم براي پیشرفت فنی 

برخوردار نیست و این اثر منفی در 
زیرا . میزان رشد به وجود می آورد

وجود زیربناي قوي تکنولوژیکی ، از 
عوامل مهم در تحول اقتصادي است ، از 
طرف دیگر نیز پیشرفت اقتصادي به 
منزله محرك زمینه اي براي تغییر 

لذا این جنبه ، . تکنولوژیکی عمل می کند
  .هر دو به یکدیگر مربوط و آمیخته است

این ابعاد را در مقایسه و با فی الواقع 
در تقابل نظام هاي ترکیبی منسجم 
اقتصادي کشورهاي صنعتی بهتر می 
توان دریافت ، این کشورها عموماً از 
نظام علمی پیچیده برخوردارند ، به 
طوریکه نتایج فعالیتهاي علمی بسهولت 
طریق واحدهاي تولیدي و خدماتی می 

به عالوه در . ردتواند در دسترس قرار گی
درون چنین نظام هاي علمی ، در یک 

تحولی و به نحو تدریجی و سیر 
، شبکه هاي پیچیده اي از ارتباط ارگانیک

، تکامل و گسترش » تولید«و » علم«بین 
یافته اند ، در حالی که در کشورهاي 
درحال رشد ، چنین مجموعه اي از 

دیده نمی ) سیستمیک(ارتباطات منظم 
ین خود هم مظهري از توسعه شود ، و ا

نیافتگی تلقی می سد و هم مانعی براي از 
  .بین بردن آن

در کشورهاي فقیر و در حال رشد ، 
براي رفع این کمبود و نیز نوسازي 
اجتماعی ، تنها راه چاره را در تأسی از 
کشورهاي صنعتی و ثروتمند و سعی بر 
ایجاد و گسترش ظرفیتهاي علمی و 
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شان دانسته و این صنعتی متناسب خود
مقصود را نیز از راههاي مختلفی عملی     

  :می یافتند 
با ایجاد دوره هاي آموزش علوم در 
مدارس ، افتتاح دانشگاهها و کالجهاي 
فنی گروههاي علمی قوي ، برقراري 
شبکه اي از موسسات خدمات علمی و 
تحقیقاتی و برخوداري کامل از کمکهاي 

اً سرمایه مالی و فنی خارجی ، مخصوص
گذاري مستقیم خارجی تشویق و ترغیب 
می شده است ، زیرا آن را نه تنها به 
عنوان یک منبع برگشت ناپذیر ، بلکه به 
منزله دسترسی مستقیم به بهترین 
تکنولوژیهاي کاربردي که به طور 
همزمان مورد استفاده کشورهاي غنی 

  .نیز بوده اند ، می پنداشتند
از سوي مکتب هر چند که این دیدگاه 

، ت گرا مورد نقادي قرار گرفته استساخ
و پژوهشگران این مکتب در طی بالغ بر 

 70و  60در دو دهه  - پانزده سال
تمام راههاي مختلف سرمایه  - میالدي

گذاري کشورهاي عقب مانده در زمینه 
علم و تکنولوژي را مورد بررسی و 
مداقه قرار داده و سرمایه گاریهایی که 

د نظر را به بار نیاورده است ، نتایج مور
  .با یافته اند

از نگاه پیروان این مکتب ، علت اصلی 
عدم توسعه در کشورهاي در حال 

مثالً پربیش ، . است» وابستگی«توسعه 
اقتصاددان معروف ، به طور کلی 
موقعیت کنونی کشورهاي در حال 
توسعه را ناشی از نحوه رابطه مبادله 

ین المللی ، یعنی بازرگانی و اقتصادي و ب
و در بین ). 2(روابط استعماري ، می داند

انواع مختلف وابستگیها از قبیل وابستگی 
تکنولوژیکی ، اقتصادي ، پولی ، فرهنگی ، 
ساختاري و از جمله مسأله انتقال 
تکنولوژي حساسیت بیشتري نشان داده 
شده و بیشترین حجم مطالعات در این 

. است زمینه را به خود اختصاص داده
شاده در این مورد ، سگستی صریح 
ترین و روشن ترین بیان را در خصوص 
کشورهاي آمریکاي التین اظهار داشته 
که قابل تعمیم به بسیاري از کشورهاي 

  :در حال توسعه دیگر نیز است 
پیشرفت تکنولوژش که به صورت 
فرآیند مستمر و تراکمی تولید ، نشر و 

، یکی  اشاعه و کاربرد تعریف می شود
از مهم ترین عوامل در توسعه 
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. اجتماعی آمریکاي التین است - اقتصادي
کشورهاي آمریکاي التین براي غلبه بر 
وضعیت عدم توسعه ، باید با اثرات منفی 
سلطه تکنولوژیکی که از طرف 
کشورهاي صنعتی و شرکتهاي بزرگ 
آنها ، اعمال می شود ، به مبارزه 

  )3..........(برخیزند
طرفداران این مکتب معتقدند  همچنین

که موقعیت تاریخی کشورهاي به 
اصطالح کم توسعه یا توسعه نیافته 
امروز کامالً با موقعیت کشورهایی که 

بودن و » کم توسعه«در قرون گذشته 
امروز پیشرفته اند ، فرق دارد ، و 

توسعه «ساختار اقتصاد کشورهاي 
امروزه به هیچ وجه همانی نیست » نیافته

اقتصاد کشورهاي سرمایه داري در که 
دو یا سه قرن پیش برخوردار بودن ، 

ساختار اقتصادي «زیرا آن از کنش بین 
سرمایه «و خود » قبل از سرمایه داري

  .حاصل شد است» صنعتی
ضمناً بحث بر این است که نقش و 
جایگاه علم در کشورهاي در حال 
توسعه از آن رو که در ساختار 

متفاوتی باید عمل اجتماعی  - اقتصادي
نسبت به کشورهاي پیشرفته  - کند

علم و فعالیتهاي وابسته به . متفاوت است
آن در کشورهاي در حال توسعه ، از 
آنجا که با واقعیتهاي این جوامع مطابقت 
ندارند، بیشتر تقلیدي و به اصطالح 

  ).4(حاشیه اي هستند
 80و اوایل دهه  70از اواخر دهه 

شرایط رو به میالدي، با توجه به 
وخامت و حتی برآورده نشدن حداقل 
نیازهاي اساسی در بسیاري از 
کشورهاي جهان سوم، کم کم در کارائی 
الگوهاي غربی از توسعه تردیهایی 
حاصل شد ، و این دیدگاه مطرح گردید 
که در این جوامع که داراي زمینه هاي 
فرهنگی ، اقتصادي ، نیازها و امکانات 

ي غربی هستند ، باید متفاوت با کشورها
در جستجوي الگوي متفاوت و مناسبی 

  .از توسعه بود
در این مفهوم جدید از توسعه ، سعی 
شده است که با نگرشی کل گرا ، همه 
ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادي 
توسعه با هم در نظر گرفته شوند و بر 
خالف مفهوم کالسیک توسعه ، به هویت 

» انسانی نیازهاي اصلی«فرهنگی و 
در درجه دوم » تولید«اولویت داه شود و 
  .اهمیت قرار گیرد
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به این ترتیب، در این دیدگاه 
انسانگرایانه، که بسیار از مشکالت 
جهانی از قبیل رکود اقتصادي ، آلودگی 
محیط زیست ، از بین رفتن منابع طبیعی 
و مسابقه تسلیحاتی را ناشی از صنعتی 

، یعنی شده شدنی لجام گسیخته می داند 
است تعریف جدیدي از رابطه اي که در 
جهت نفی سلطه و چیرگی تکنولوژي بر 
انسان و طبیعت ، نفی تخصص گرایی ، 
از خود بیگانگی و شرایط کاري نامناسب 

  .باشد
بر این اساس است که مفهوم 
تکنولوژي میانه و یا تکنولوژي مناسب ، 
به عنوان نوعی تکنولوژي که پاسخگوي 

نیازهاي واقعی جامعه باشد و حداکثر 
براي اجتماع و محیط زیست ویرانگري 

  ).5(کمتري داشته باشد ، مطرح می شود
به این ترتیب ، موضوع سیستگذاري 
علمی به این سؤال مربوط می شود که 
کشورهاي در حال توسعه در 
وضعیتهاي خاص ، چگونه می بایست 

این مقاله نیز حول اهم این . عمل کنند
در بخش . احث شکل گرفته استگونه مب

نخست راههاي انتقال تکنولوژي از 
کشورهاي ثروتمند به دول کم توسعه و 

نیز تبعات عمومی اجتماعی و اقتصادي 
در . آن ، مورد بررسی قرار گرفته است

بخش دوم ، راجع به مسئله انتخاب 
تکنولوژي مناسب بحث می شود و در 
نده بخش پایانی که بشتر نیز مد نظر نگار

این سطور است ، پس از مروري بر ابعاد 
علمی درونزا امکان » نظام«و جوانب 

ایجاد زیربناي علمی مستقل و نیز برنامه 
ریزي علمی به نحو منسجم تر را 

  .بررسی قرار می دهد
  
  ند انتقال تکنولوژيیفرآ - 1

انتقال تکنولوژي را می توان یکی از 
وجوه صنعتی شدن به حساب آورد و 

آن به منظور جایگزین کردن  اساساً
کاالهاي وارداتی با تولیدات داخلی 

کشورهاي در حال . صورت می گیرد
رشد از آنجایکه عموماً فاقد زیر بناي 
تکنولوژیکی الزم براي تولید چنین 
کاالهاي هستند ناگزیر به تکنولوژي 
خازجی رو می آورند و به این ترتیب 

با » بازار برا تکنولوژي خارجی«
یهایی خاص و غیرمتعارف ، شکل ویژگ

البته آن می توان به گسترش و . می گیرد
ایجاد منابع ملی و درونزا براي 
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نظیر آنچه که . (تکنولوژي نیز منجر گردد
در کشورهاي مانند هند به جدیت تعقیب 

، اما به دالیلی بی شمار ، غالباً ) می شود
چنین تالشهایی عقیم مانده ویا به 

  .شده اند» ه ايحاشی«اصطالح    
در رساله اي که کویر و سرکوویچ در 

، تصویر ) 6(منتشر کردند 1971سال 
بسیار روشنی از ماهیت و چگونگی 

تکنولوژي خارجی » بازارهاي«چنین 
ارائه شده است این رساله ، که بصورت 
مرجع کالسیکی در این زمینه درآمده 
است، بوضوح بیان می دارد که چرا و 

از کشورهاي فقیر  چگونه تکنولوژي
جریان پیدا می کند ، چه نوع مشکالت و 
مسائلی را در پی خواهد داشت و نیز چه 
نوع سیاست گذاري و برنامه ریزیهائی 

همچنین در ان ، ابتدا راجع . را می طلبد
بحث می » تکنولوژي«به خود مفهوم 

مفهوم   شود و اینکه این واژه تنها یک
ه به واحد و همگنی را نمی رساند بلک

طور ضمنی داللت دارد بر طیف وسیعی 
ا و عناصر متنوع و مختلف از از اجز
دانش مربوط به طراحی واحد : قبیل

تولیدي، دانش فنی فرآیند، ساخت 
کارخانه، ارزیابی مالی و اقتصادي، 

مدیریت تولید ، بازاریابی ، پخش و قس 
علی هذا ، که به همه این مجموعه براي 

ز است ، اما فرد یا شروع کار تولیدي نیا
موسسه اي که می خواهد در یک کشور 
توسعه نیافته واحد تولیدي جدیدي را بنا 
نهد ، معموالً از تعداد کمی از اجزاء 
مذکور ، و به ندرت از آن مهارت الزم 
جهت بهم پیوستن عوامل و عناصر 
مختلف این دانش در یک قالب تولیدي 

 فقدان اي گونه. پویا ، برخوردار است
مهارتها و مخصوصاً تبحر در مدیریت 
در کشورهاي کم توسعه موجب می 
شود که شرکتهاي داخلی به جاي آنکه 
اجزاء تکنولوژیک مورد نیاز را برحسب 
تناسب از جاهاي مختلف تهیه کنند و به 
این ترتیب به تکنولوژي خارجی را به 
صورت کامل ، یکجا و قالبی دریافت می 

حیث متکی بر  کنند و در نتیجه از هر
و اغلب نیز (شرکت خارجی فروشنده 

و . می شوند) شرکت چند ملیتی بزرگ
در » کنترل«این خود یکی از عوامل مهم 

دست شرکت فروشنده است که باعث 
. برتري موقعیتش در معامله نیز می شود

به عالوه ، دانش فنی را کمتر می توان به 
مورد » قیمت بازار«صورت کاال و با 
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قرار داده و اساساً انگیزه قوي معامله 
براي پنهان نگه داشتن آن وجود دارد ، 

تکنولوژي و » بازار«به طوریکه هو خود 
هم تولیدات مربوطه جنبه انحصاري پیدا 

بنابراین تکنولوژي چندان هم . می کند
انتقال نمی یابد تا این که بیشتر به عنوان 
واسطه تجاري در جهت تامین منافع 

جی و داخلی به کار می شرکتهاي خار
رود ، و هیچ دلیلی هم وجودندارد که 
چنین منافعی هماهنگ و در راستاي رفع 
نیاز توسعه اي گشورهاي مورد نظر 

  .باشد
بیشترین آثار و نوشته ها در باره 
انتقال تکنولوژي بر بیان این مطلب تأکید 

تکنولوژي خارجی غالباً » بازار«دارند که 
ي در حال رشد در جهت منافع کشورها

  .عمل نکرده است
به عالوه ، وابستگی تکنولوژي نه تنها 
مخل استقالل ملی بوده بلکه موجب 
توزیع غیر عادالنه سود حاصله از 
. سرمایه گذاریهاي مربوطه نیز می شود

و همانطور که دیکسن مطرح کرده است ، 
انتقال تکنولوژي بیش از آن است که در 
ن چهارچوب رابطه اقتصادي بی

کشورهاي در حال رشد و کشورهاي 

صنعتی بگنجد ؛ در واقع از ان ، و با 
اعمال محدودیتهایی در انتخاب 
تکنولوژي به عنوان ابزار مهمی براي 
برقراري رابطه داخواه و کنترل آن 

به ایتن ترتیب ، با از . استفاده می شود
بین رفتن بی طرفی و حاکم شدن انگیزه 

صورت  هاي سیاسی ، تکنولوژي به
ظاهر می » کنترل اجتماعی«ابزاري براي

  )7.(شد
چند مسأله دیگر در این خصوص 

اول آنکه تکنولوژي . مطرح شده است
خارجی غالباً از بسیاري جهات سازگار 

با شرایط کشورهاي در حال » مناسب«و 
رشد نیست ، ثانیاً وجود تکنولوژي 

موجب شده » برتر«خارجی مشابه و 
سترش یک سیستم است تا تالش براي گ

علمی درونزا و مستقل ، عقیم بماند ، 
ثالثاً انگیزه اصلی انتقال تکنولوژي کمک 
به ایجاد و توسعه توان تکنولوژیک 
مستقل و ملی باشد اکثراً تحقق نیافته 
است ، زیرا از دست دادن قدرت کنترل و 
انحصار در جهت منافع فروشندگان 

و با توجه به . تکنولوژي نبوده است
مختلف براي ) مکانیزمهاي(ازوکارهاي س

انحصاري شده دانش فنی ، همواره 
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امکان چنین بهره برداري و امتیازهائی 
  .براي فروشندگان خارجی وجود دارد

  
  انتخاب تکنیک و تکنولوژي مناسب - 2

مسأله انخاب تکنیک و مفهوم 
تا حدود زیادي به » تکنولوژي مناسب«

همدیگر وابسته است ، و هر دو از این 
اندیشه نشأت گرفته است که عموماً بین 
شرایط و منابع کشورهاي فقیر و در 
حال رشد با انواع تکنولوژیهاي موجود 
. چندان تطابق و سازگاري وجود ندارد

مخصوصاً بحث این است که 
کنولوژیهاي انتقال یاقته تابع نیروي ت

سرمایه «بازار بین المللی اکثراً از نوع 
هستند که نه تنها با » ماشین بر«و » بر

شرایط و نیازهاي بومی و محلی تناسب 
ندارند ، بلکه موجب افت بازدهی و عدم 
توازن اقتصادي در نواحی مختلف کشور 

زیرا واحدهاي تولیدي با . نیز می شوند
، » مدرن«سرمایه بر و ) تکنیک ها(فنون 

به جهت دسترسی به امکانات ارزان 
، بازارها و ) نیروي برق ، آب و خدمات(

، اکثراً » خارجی«همچنین منابع اقتصادي 
در مناطق توسعه یافته و مجتمعهاي 
شهري مستقر گردیده ، باعث جذب منابع 

و سرمایه ها به چنین مناطق و در نتیجه 
وت براي ساکنین آنها کسب درآمد و ثر

از این رو در بسیار از . می شوند
کشورهاي جهان سوم با توجه به اینکه 
بخش کشاورزي تکافوي جمعی رو به 
تزاد را نمی کند ، به طور فزاینده اي 

مهاجرت از روستا به شهر صورت               
  .می گیرد

یکی از دیگر دالیلی که تکنولوژیهاي 
روتمند ، وارداتی از کشورهاي ث

تلقی می شوند ، ماهیت و » نامتناسب«
نوع محصوالت و تولیدات این تکنولوژیها 
و اثراتی است که در توزیع درآمد و 

زیرا آنچه که در . رشد اقتصادي دارند
بیش از هر چیز » کم توسعه«کشورهاي 

نیاز تلقی می شود ، ضرورتهاي اولیه و 
اساسی زندگی غذا و لباس ، مسکن و 

در حالیکه، نوع تکنولوژیهائی . تغیره اس
انتقال می یابند ، ) و بنابراین تولیدات(که 

هستند که ) مکانیزمی(تابع سازوگارهاي 
غیر ضورري » خواسته هاي«بسیاري از 

را به بهاي بسیاري از نیازهاي اساسی 
برآورده می سازند به این معنی که 
ویژگیهاي خاص و جنبه هاي تجملی 

د نظر افراد در کاالها که بیشتر م
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کشورهاي ثروتمند است ، چندان از 
که مربوط می شود به (ویژگیهاي اصلی 
مورد نیاز افراد در ) نیازهاي اساسی

قابل تفکیک » کم توسعه«کشورهاي 
نیست و به این ترتیب هر محصولی 

قابلیت  -»تکنولوژي مصرفی«داراي یک 
تولید ویژگیهاي مختلف در حد معین و 

اگر در کشورهاي . است - نسبتهاي معین
فقیر از هر دو نوع کاال و با ویژگیهاي 
مختلفی وجود داشته باشد که امکان 
انتخاب را به افراد آنها بدهد ، علی 
القاعده مشکلی نخواهد بود ، اما به نظر 
برخی از نویسندگان انتقال تکنولوژي از 
کشورهاي ثروتمند به کشورهاي فقیر 

ر منظم باعث این اثر را داشته که به طو
از بازار گردیده » کاالهاي اساسی«طرد 
  .است

شوماخر و پیرامون وي با بررسی 
تبعات و روند گسترش اقتصاد سرمایه 
داري در کشورهاي اقماري ، نقش 
انتخاب تکنولوژي را بسیار محوري 
دانسته و مخصوصاً با تکیه بر اندیشه 

و ایجاد واحدهاي » تکنولوژي میانه«
اس کوچک ، آن را به تولیدي در مقی

عنوان راهی عملی براي توسعه اقتصادي 
  .مناطق محروم ، مطرح ساخته اند

از آثار شوماخر کامالً بر می آید که 
تکنولوژي «وي از واقعیتهاي جوامع 

، تخصص گرایی رو به تزاید »زده
تشکیالت عظیم کاري سخت بیمناك بوده 
و آن را طور بنیادي با رشد ارزشها و 

می یابد و انسانی ناسازگار  يها جنبه
را که تکنولوژي و ماشین را » ماشینیزم«

به صورت هدف غایت در جوام صنعتی 
طرح کرده است و نه به عنوان وسیله 
سخت مورد انتقاد قرار داده و آن را 

  .دشمن روح انسانی بر می شمرد
را نه به معناي » اشغال«او همچنین 

 40عاملی براي کسب درآمد از طریق 
ساعت کار در هفته بلکه به صورت یکی 
از جنبه هاي اساسی رشد و تکامل 

تولید توسط «انسانی می بیند لذا مفهوم 
سخت » تولید انبوه«به جاي » توده مردم

تأکید می ورزد و تکنولوژي میانه را 
  .چنین توصیف کرده است

تکنولوژي را که منجر به عدم تمرکز 
بت سازگار با قوانین محیط زیست و نس

به استفاده از منابع کمیاب صرفه جو 
است و به هر گونه اي طراحی شود که 
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خادم افراد بشر باشد نه مخدوم آنان ، 
  )8... (تکنولوژي می نامم

را که » تکنولوژي میانه«البته مفهوم 
تکنولوژي «تحت عناوین مختلف از جمله 

» تکنولوژي با صورت انسانی«، » مناسب
تکنولوژي در «و  »تکنولوژي خود اتکا«، 

مطرح شده است را می » مقیاس کوچک
  :توان به گونه اي دقیقتر تعریف کرد 

منظور از تکنولوژي مناسب ، انتخاب 
فرآیندها و تولیدات است به گونه اي که 
با در نظر گرفته قابلیتها و ظرفیتهاي 
جامعه ، نسبت به تحقق حداکثر اهداف 

  ) 9. (باشد» مناسب«آن جامعه 
ترتیب ، انتخاب مناسب یک  به این

و هم کیفیت ) تکنیک(تکنولوژي ، هم فن 
فرآورده را شامل می شود که برحسب 
. اهداف و امکانات جامعه معین می گردند

به عبارت دیگر ، دارائیها و امکانات یک 
جامعه و اولویتهائی که براي رشد 
اقتصادي و با برآورده ساختن نیازهاي 

بري نسبی قائل اساسی و یا احیاناً برا
هستند ، گزینش درست و حد مطلوب 

و کاالهاي موجود و یا ) تکنیکها(فنون 
  .قابل ایجاد را مشخص می کنند

  

  تغییر تکنیکی و توان تکنولوژي بومی - 3

نقش بسیار ) تکنیکی(تغییر فنی 
محوري در توسعه اقتصادي دارد و 
منظور از آن ، بهبود در تبدیل درونداد 

ه انضمام بهبود کیفیت خود به برونداد ، ب
چنین بهبود و تغییري از . برونداد است

اجزاء اصلی فرآیند رشد اقتصادي 
  .محسوب می شود

در کشورهاي جهان سوم ، فرآیند 
به گونه هاي ) تکنیکی(پیچیده تغییر فنی 

محتلفی رخ میدهد ، مثالً از راه جدب 
اما با توجه » تکنولوژي انتقال یافته«کامل 

تی که در بخش دوم به آنها به مشکال
اشار شد ، تحقق این امر ساده نیست و 

و نیز » بازار تکنولوژي«عموماً نقش 
قراردادهاي منعقده با فروشنده 
تکنولوژي به گونه اي است که انتقال 
دانش به نحو مؤثر و مستمر بسیار کم 

لذا ، از توصیه هاي . صورت می گیرد
اصلی سیاستگذاري در این مورد این 
است که کشورهاي در حال رشد می 

براي ) مکانیزمی(بایست سازوکاري 
گشودن و باز کردن قالب تکنولوژي 
خارجی ایجاد کنند ، تا بدین وسیله از 
محدودیتهایی که در فرآیند انتقال اعمال 
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می شود ، کاسته نمود و جریان دانش 
فنی به افراد و موسسات داخل این 

  .کشورها افزایش یابد
ي سیاستگذاري الزم است که اما برا

درباره خواص و اوصاف منظم و 
ارگانیک تغییر تکنولوژي و همچنین 
چگونگی رشد و نشو و نماي تکنولوژي 
در کشورهاي در حال رشد بیشتر 

  .بدانیم
نقطه شروع بیشترین نوشته هاي 

آموختن از «جدید در این مورد مفهوم 
که نخست توسط ارو در » راه عمل است

. ارائه گرددي 1962مشهور در  مقاله اي
)10(  

) تکنیکی(به نظر او بیشترین تغییر فنی 
در داخل واحد تولیدي ، کارخانه و نیز 
جائی که در فرآیند تولید با اشکال و 
موانع مواجه شده و ناگزیر باید به حل 
آنها بپردازد ، رخ می دهد ، یک واحد 
تولیدي و یا کارخانه در ابتداي شروع و 

یزي جز مجموعه خامی از نصب ، چ
ماشین آالت ، راهنماها ، میزان ظرفیتها و 
برنامه مهندسی نیست ، اما با گذشت 
زمان و به تدریج مدیران و مجریان با 

جدید ، آشنا  می شوند و ) سیستم(نظام 

که چگونه با ترکیبی از » می آموزند«
تغییر عملیاتی و سرمایه گذاري بیشتر ، 

، به این ترتیب. برسندترین بازدهی به باال
عمدتاً ) تکنیکی(مطابق نظر ارو تغییر فنی 

  .تابع تجربه و در نتیجه ، زمان است
ایده ارو بعدها بیشتر مورد مداقه و 
تجربه و تحلیل قرار گرفته و بر مبناي 
. آن تعدادي نمونه نظري عرضه  گردید

در یک سطح قابل فهم تر ، نویسندگانی 
کرده اند بین انواع سعی ) 11(مانند الل 

به . محتلف ، آموختن تمایز قائل شوند
این ترتیب ، وي طبقه بندي ششگانه اي 

  :عرضه کرده که عبارتند از 
  .آموختن از راه عمل: الف

آموختن از راه انطباق و سازگار : ب
ساختن ؛ و این هنگامی است که 
تکنولوژي وارداتی بدون تغییر باقی می 

ه کارگران و یا از ماند اما از راه تجرب
طریق تغییرات جزئی در ماشین آالت 
کارخانه بهره وري به مرابت افزایش می 

  .یابد
آموختن از راه طراحی؛ این در : ج

حالی است که از تکنولوژي وارداتی 
نمونه مشابه ساخته می شود و در این 
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مرحله البته تاسیسات صنایع سنگین 
  .درگیر خواهند شد

راحی اصالح یافته؛ آموختن از راه ط: د
هنگامی است که تکنولوژي وارداتی با 
شرایط، منابع و مهارتهاي محلی انطباق 
و سازگاري می یابد، که در این صورت 

  .مورد نیاز است R&Dبخش مجزاي 
آموختن با برپایی سیستم هاي : د

کامل تولیدي؛ و این درحالی است که از 
تواناییهاي حاصل شده به منظور ایجاد 
کارخانجات و تاسیسات براي نیازهاي 

  .خاص استفاده می شود
آموختن از راه طراحی فرآیندهاي : و

جدید؛ و این هنگامی است که بخشهاي 
R&D   گسترش یافته و به تحقیقات

  .بنیادي و توسعه اي می پردازد
موارد فوق درواقع، ارکان برقراري 
زیربناي تکنولوژي مستقل در کشورهاي 

بر می شمرد، زیرا  درحال رشد را
، )درونزا(ظرفیتهاي تکنولوژي بومی

گسترده ترین مفهوم آن مربوط است به 
توانایی انتخاب تکنولوژي مناسب از 
منابع موجود و کاربرد مؤثر آنها در 
تولید، توانائی انطباق و سازگار ساختن 
و بهبود شرایط و ضوابط حاکم بر انتقال 

ائی و جذب تکنولوژیهاي مناسب، و توان
طراحی و توسعه تکنولوژي جدید از راه 

  .فرآیندهاي نوآوري و انطباق
گرچه مورد سوم، فرآیندي نسبتاً 
دراز مدت است و تاحدي نیز توانائیهاي 

و به . تحقیق و توسعه رادر بر می گیرد
عالوه برنامه هاي تحقیق و توسعه 

R&D   که براي طراحی و ابداع
تکنولوژي جدید صورت می گیرند، 

بوده و وجود تعداد » منابع بر«سیار ب
زیادي از افراد متخصص و با تجربه در 
. حوزه هاي علمی و تکنولوژي را م یطلبد

که مسلماً در بسیاري از کشورهاي 
همچنین . درحال رشد، جزء منابع کمیابند

و تا قبل  R&D در فعالیتهاي مربوط به
از اینکه به نتیجه نهایی و معینی برسد و 

اقتصادي هم قابل قبول باشد، از لحاظ 
همواره با خطر عینی قابل پیش بینی 

لذا با توجه به . بودن نتیجه همراه است
نکات ذکر شده پرداختن کشورهاي 

نیازمند به  R&Dجهان سوم به امر 
تصمیم اقتصادي سنجیده و دقیق است 
به همین دلیل در امر سیاست گذاري 

» پیش بینی تحقیقاتی«براي تحقیقات، 
قش بسیار مهمی را ایفا می کند، اگر چه ن
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با خطر جدي عدم قطعیت که بهمراه 
سرمایه گذاري وجود دارد، پیش بینی 
بازدهی آتی آن چندان کارساده اي 

  .نیست
در توسعه علمی و  R&Dکالً نقش 

تکنولوژي در کشورهاي جهان سوم را 
توصیف  1می توان برحسب نمودار

ود همانطور که دیده می ش). 12(کرد
مستطیل باالي نمودار نمایانگر ذخیره 

ذخیره . است) WTS(تکنولوژي جهانی 
تکنولوژي جهانی در جهان امروز، در 
واقع محصول تالش بشري در زمینه علم 
. و تکنولوژي از آغاز تمدن بشري است

 WTSدر  -گذشته و حال - و همه تمدنها
و آن را همواره از راه . سهیم بوده اند
، بارورتر کرده اند به ابداع و انطباق

طوري که تکنولوژي هاي برتر جایگزین 
گشته و  WTSتکنولوژي هاي مادون در 

. تکنولوژي هاي مادون منسوخ می گردند
تالش هر یک از کشورها براي به دست 

هنگامی  WTSآوردن تکنولوژي جدید از 
عملی است که آن تکنولوژي ها قابل 
دسترس باشند، و دانش فنی آنها به 

ورت سخت افزار و نرم افزار بتواند ص
آزادانه و یا از راه فروش انتقال یابد، و 

هر یک از کشورها، متناسب با شرایط 
خودشان، تکنولوژي خاصی را جذب و 

  .سازگار می سازند
البته فرآیند انتخاب، فرآیندي است 
مشکل و نیازبه مطالعه دقیق دارد، و 
 همان طور که در نمودار نشان داده شده

R&D   در انطباق تکنولوژي هاي
موجود با شرایط محلی و همچنین در 
نوآوري ، طراحی و توسعه بیشتر کمک 

  .بسیار می کند
  

  علم درونزا و امکان برنامه ریزي علمی - 4

بامروري بر مباحث قبلی، به این جمع 
سوال اصلی در : بندي می رسیم که 

مورد سیاست گذاري علمی براي 
د، این است که این کشورهاي درحال رش

کشورها در راستاي توسعه اقتصادي و 
اجتماعی باید منابع کمیاب را براي کسب 
بهره وري از علم و تکنولوژي مدرن 

از نظر تاریخی، تاکنون . اختصاص دهند
  .به دو گونه عمل شده است

  انتقال تکنولوژي هاي مولد - الف
تالش و : ایجاد زیربناي علمی - ب

وي دولتها در ایجاد سرمایه گذاري از س
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  .پیوند و جذب علم در متن جامعه گردموسسات علمی الزم که نهایتاً موجب 

  
راجع به مورد اول قبالً بحث شده 

اکنون نکاتی چند درباره چگونگی . است
عملکرد روشهاي علمی درونزا در و 

کشورهاي درحال رشد و همچنین امکان 
در این کشور » برنامه ریزي علمی«

  .یادآور می شویم
یکی از مشکالت اساسی که در این 

چگونگی و . خصوص ظاهر می شود

است که به » موسسات تحقیقاتی«کیفیت 
منظور تامین زیربناي علمی و تحقق 

می  50.اهداف توسعه اي تاسیس
ولی این نقش را به خوبی ایفا نمی .گردند
زیرا این موسسات بیشتر به . کنند

صورت برجهاي عاجی جدا و بی خبر از 
آنچه که در اطرافشان می گذرد، و یا 
مراکزي صرفاً براي به کارگیري 
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. التحصیالن دانشگاهی ، در می آیند فارغ
یکی از دالیل پدید آمدن چنین وضعیتی 

تماعی براي خدمات فقدان تقاضاي اج
زیرا بخشهاي تولیدي ترجیح . آنهاست

می دهند از راه ورود تکنولوژي خارجی 
که هم مطمئن و شناخته شده تر و هم 

  .مقرون به صرفه تر است ، عمل کنند
از دالیل دیگر، ساختار خاص این 
گونه موسسات علمی و تحقیقاتی است 
که بیشتر تقلید از الگوهایی است که 

سب با شرایط جوامع چندان تنا
کشورهاي در حال رشد نداشته و نوعی 
روحیه تحقیق براي تحقیق را در جهت 

لذا . ارضاي عالقه شخص القاء می کند
کار افراد و محققان در این موسسات نیز 
عموماً برحسب اهداف و هنجارهاي 
اجتماع علمی بین المللی جهت یافته است 
تا بر حسب نیازهاي واقعی جامعه 

  .انمیزب
تحقیقات در چنین ساختار و 
گرایشهایی، بسیار مشکل می تواند در 

و تجربه . مسیر توسعه کشور قرار گیرد
اکثر کشورهاي در حال رشد نشان می 
دهد که با گذشت زمان، فاصله بین 
تحقیقات آکادمیک و تحقیقات مورد نیاز 

از خود «به عبارت دیگر  –جامعه 
ته و افزایش یاف - » بیگانگی آکادمیک
  .عمیق تر می گردد

کالً راجع به این پدیده از خود بیگانگی 
اجتماع علمی در کشورهاي در حال رشد 
. دو نظریه مختلف وجود دارد

و ) 13( 1نویسندگانی نظیر موراویسک 
معتقدند که این گونه مشکالت  2روسه 

و در واقع بهایی است . کوتاه مدت است
 که براي نهادي شدن تحقیقات در دراز

مدت باید پرداخت آنچه که ضرورت 
و القاء » توده علمی«دارد بوجود آوردن 

روحیه علمی و دقت تجربی در آن دسته 
از مردم و موسساتی است که 
وجودشان ضروري است و این ممکن 

» طوالنی«است که به مدت زمن نسبتاً 
نیاز داشته باشد اما نهایتاً به برقراري 

» لیدتو«و » علم«روابط سالمی بین 
مشابه آنچه که در جهان صنعتی وجود 

  .دارد منجر می شود
نظریه مخالف چنین دورنمایی از 
نهادي شدن علم را روي هم رفته بسیار 
خام می انگارد زیرا بزعم پیروان این 
نظریه علم مدرن در یک بستر تاریخی و 
در شرایط و تحوالت اجتماعی ، 
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اقتصادي و فرهنگی خاص پدید آمده 
به هیچ وجه به سهولت قابل است که 

پیوند به جوامع دیگر وبا شرایط 
فرهنگی متفاوت نیست لذا ، از  –اجتماعی 

نگاه آنان رهیافت نوگرابان در الگو قرار 
دادن نظام هاي علمی در کشورهاي 
ثروتمند بسیار گمراه کننده است و منجر 

» خالق«به جاي علم » تقلیدي«به علمی 
این رو در در جهان سوم می شود از 

این کشورها باید در جست و جوي گونه 
اي از موسسات علمی و تحقیقاتی با 

  .نقش متفاوت بود
اما صرفنظر از این دو نظریه، آنچه که 
محرز است این است که هزینه هاي 
مربوط به علم و تکنولوژي توجیهی 

بیشتر از بابت نقش توسعه . داشته باشند
ه نحو ي اقتصادي آن است، و این باید ب
لذا . مناسبی در نظم نهادها انعکاس یابد

براي برنامه ریزي آگاهانه علم، باید 
ارتباط تنگاتنگی بین سیاست گذاران و 
فرآیند نهادي برنامه ریزي توسعه ملی 
برقرار باشد فرآیند برنامه ریزي توسعه 
اي در حالت بسیار کلی ، عبارت است از 
لف در نظر گرفتن اهدافی براي اجزاء مخت

ی و تاسیس بسیج منابع  برونداد ملّ
  .سرمایه اي براي تحقق این اهداف

عالوه بر مالحظات باال که می تواند 
راهنماي خوبی باشد، مسلماً تغییراتی 
ساختاري در اجتماع علمی در کشورهاي 
در حال رشد ضرورت دارد و این ممکن 
است در کشورهاي گوناگون صورت 

به طور کلی هاي متفاوت داشته باشد اما 
  باشد شامل موارد زیر باشد 

تخصص گرایی در علم و نیز  - الف
نهادي شدن علم ، تکنولوژي باید از 
الگوهاي پیروي کند که متناسب اهداف و 
نیازهاي بومی باشد نه صرف تقلید از 

  .الگوهاي غربی
اندیشیده ) مکانیزمی(سازوکاري  - ب

شود که برنامه ریزي علمی همه منابع 
مربوط به علم و تکنولوژي به بالقوه 

به . طور هماهنگ در برگرفته شوند
عنوان مثال تصمیم گیري در خصوص 
توسعه و گسترش تکنولوژي داخلی و 
درونزا، بدون ارتباط و مستقل و تصمیم 
گیري هاي مربوط به واردات تکنولوژي 
هاي مشابه خارجی مؤثر و کارا نخواهد 

  .بود
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  علم و تکنولوژي و توسعه

با توجه به غیرقابل پیش بینی  - ج
بودن اگر فعالیت هاي علمی و نیز براي 
اجتناب از حاکم شدن روحیه اداري 

براي ) مکانیزمی(خشک، باید سازوکاري 
انعطاف پذیري در امور مالی مربوط به 
فعالیتهاي علمی تکنولوژیکی، برقرار 

  .ساخت
براي ) مکانیزمی(سازوکاري  -د

نزدیک بین ترکیب و برقراري ارتباط 
برنامه ریزي توسعه با همه سطوح 

  .گسترش و رشد علمی ایجاد شود

) مکانیزمی(برقراري سازوکاري  - هـ 
براي استفاده کامل از تمامی منابع 
مربوط به تکنولوژي داخلی به سبب 

  .منسجم و هماهنگ با منابع دیگر
) مکانیزمی(برقراري سازوکاري  -و

شهاي براي آگاهی از نیازهاي واقعی بخ
مختلف مملکتی و وزارتخانه عالوه بر 
موارد شمرده شده ، در امر سیاست 
گذاري علمی و تکنولوژیکی موفق و مؤثر 
، نیاز به افراد جامع االطراف با دانشی 
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